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Refresher
Pep talk
och lite

Hjärnmotion



Sikta högre!

Tips när abstinensen sätter in under 
vårvintern….



Varför är termikflygning så viktigt?



Det är stiget som ger farten!

Högre glidtal Lägre glidtal
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Fart mellan blåsor



Det är hur mycket stig vi kan få ut ur 
blåsorna som bestämmer vår medelfart, 
inte hur fort vi flyger mellan blåsorna. 

Regel 1



Hur ser termik ut?



Termikblåsans utseende
enl C Cone (1962)



Bruce Carmichael 1954



Termiken…        en tröst



Centripetalkraften är den yttre kraft som får ett 
föremål att följa en cirkulär bana med en 
konstant rotationshastighet och är riktad mot den 
cirkulära banans centrum
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Flygfart i sväng

Sjunkhastighet i sväng

Kurvradie

”Die Mechanik des Kurvenfluges“, 
Max Haubenhofer, Aerorevue 9/1964 & OSTIV Publ VII 1963



Glidflykt 20 gr 35 gr 45 gr

Fart 1 1.03 1.10 1.19

Sjunkhastighet 1 1.10 1.35 1.68

Kurvradie 
(vid 100 km/h)

- 216 m 112 m 79 m



Kurvpolar



Kurvpolar
radie
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Hur brant?
Vattenbarlast?



Hur brant?

”Aldrig under 30 gr men sällan över 45 gr”



Hur ser man 
lutningen?



”Malla”



1. När du får ”kvitteringen” gå in i 
sväng

2. När variometern visar lägsta värde 
ta ett ögonmärke längs vingen

3. När nosen pekar på ögonmärket, 
gå rakt ut några sekunder och 
sväng igen

4. Upprepa

5. Titta ut!



Men…..
Bästa mallningsverktyget är……

Men det kräver träning!



Gerhard Waibel
Modeling Thermal
OSTIV, Uvalde 2012

Lönar det sig med vatten?  (ja….)



TEK kan luras!

Total energi/tid = Lägesenergi/tid + Rörelseenergi/tid



TEK kan luras!



Stiget 
känt

Fart ?

”Sollfahrtflygning”

MacCready- teori



Wolfgang Späte
1938



Paul MacCready
1949/1954
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WMC = Wst + Ws

Ws= ringinställning



”Sollfahrtteorins” antagande

• Flygplanets polar är känd

• Flyghöjden (eller distansen till nästa blåsa) har 
ingen betydelse

• Stiget i nästa blåsa är känt

• Vinden har ingen inverkan

• ……   är det så???????

”The arm-chair-pilot”  Anthony Edwards 1963
(professor i Cambridge)



Delfinflygning

1977

1978



Olika hjälpmedel

MacCready
ring

Speed 
Command

STF – Speed 
To Fly



Flyg fort i sjunk och sakta i stig!

Regel 2



•Att sätta ”ringen” på 1 och flyga i 1 
m/s sjunk ger samma fart som

•Att sätta ”ringen” på 2 och flyga i lugn 
luft

•Som att sätta den på 0 och flyga i 2 
m/s sjunk



•Sväng inte i svaga blåsor. Flyg genom dem; 
lämna svaga blåsor för att hitta bättre; kan du inte 
centrera, fortsätt framåt. Bästa energilinjen

•Landa inte ute! Balansera ditt val av blåsor med 
risken för att landa ute. (men avbryt  tid!)

•Flyg inte upp i molnbasen. Lämna 
utrymme i höjdled för att kunna kurva i femmetaren 
om den dyker upp. (och skäggflygning är farligt!)

Tips  

John H Cochrane
Just a little faster, please

John Cochrane



Och i praktiken blir det….
(ASW 24/LS 8/Discus/Duo/DG-1000…….)

• ”Vanligt väder”: 150 – 160 km/h

• ”Bautaväder”: 180 – 190 km/h

ASW 28-18

Wst m/s VMC km/h

1 151
2 181
3 208

Mc-värdet är en ”farthållare”, inte ”medelstig”

Fort i sjunk, sakta i stig



Monte Carlo teori
Sannolikhetsteori
Matematik
Nobel pris
Oscar
Segelflyg…….
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Stå på när du är på höjd, håll igen 
när du kommer lågt

Regel 3



När ska man påbörja 
finalglidningen?

Studera vädret framåt
Dra inte ner farten bara för att nå hem
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Glidtalstabell

a = -0.000354
b = 0.0592944
c = -4.475032
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Polarkurvan





• Finalglid aldrig med ringen på noll

• Skruva aldrig ner ringen för att kunna nå målet 

• Tänk på att vid högre ringinställningar finns 
reservhöjden inbakad i ringinställningen

• Se till att polarkurvan i ”komputtern” är realistisk

• Välj väg framåt noga, ofta kan man starta 
finalglidningen under glidbanan

John Cochrane

“Start final glides aggressively, 
but finish them conservatively”
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Hög höjd = gratis fart
Hög höjd = större 
sannolikhet att nå en 
bra blåsa

Mer tid att fatta rätt beslut

Bättre termik

Svårare att hitta 
termiken

Sämre termik

Get high, stay high

Utelandningsrisken ökar



Slutklämmen

• Flyg fort i sjunk, sakta i stig

• Stå på när du är på höjd, håll
igen när du kommer lågt

• Get high, stay high

• Träna termikflygning – det är
stiget som ger farten

• Undvik sjunk – “energilinjen”

• Undvik utelandning

• Flyg med huvudet



Lästips



Må
termikgudarna
vara med dig 
och sträckflyg
mycket!





Och nu:

Säker
utelandning

Misslyckad utelandning. 
DFS 230 i Budapest jan 
1945


