KSAK Motorflygförbund och Västerås Flygklubb inbjuder till

Grundkurs i rallyflygning och
rallyflygtävlingen (Kurs)Gyro de Mälardalen 2015
Efter fjolårets succé (host, host) och lite senare på säsongen än tänkt (pga oförutsedda
omständigheter) fortsätter vi med att introducera tävlingsformen rallyflygning och hoppas i år nå
ännu fler nyfikna flygare som vill träna och pröva på att i trevliga former tävla som
tvåmannabesättning. I år firar Västerås Flygklubb sina första 80 år med en jubileumsfest den 12
september till vilken även alla deltagare i tävlingen (Kurs)gyro de Mälardalen är välkomna.

Grundkurs i Rallyflygning den 5-6 september
Under två intensiva dagar tar vi dig från nyfiken till tävlingsflygare. Vi går igenom regler, lämplig
utrustning och förberedelser. Vi övar på kartpreparering, den i rally så viktiga plottningen och hur
man hittar fotomål. Det blir också ett par övningsbanor så du behöver ha med eller dela på ett
flygplan för att kunna delta i alla momenten. Vi ser gärna att ni kommer som en "färdig" besättning,
men annars försöker vi para ihop löshästar på bästa sätt.
Vad man behöver ha med sig mm (vanliga flyggrejor och skrivmatriel) meddelas mer detaljerat till de
anmälda. Som en liten hemläxa kan man se på denna video (http://vimeo.com/84550028) för att få
ett hum om vad vi menar med rallyflygning. Videon är inspelad på VM men här hemma börjar vi på
en enklare nivå enligt samma principer.
Kursen genomförs i på Johannisberg (ESSX) och börjar lördag 1000.

Tävling i Rallyflygning -”(Kurs)Gyro de Mälardalen” den 12 september 2015
Vi följer nu upp de tidigare i år och förra året genomförda kurserna och förra årets premiärtävling i
rallyflygning med en andra efterlängtad tävling i disciplinen. Tävling och tävling förresten, se det som
ett tillfälle att ha roligt och utveckla din flygning tillsammans med en flygarkamrat. Navigatören
behöver inte ens ha cert (men vi insisterar på att piloten har det). I rally tävlar man två och två och
umgås med (förhoppningsvis) många fler.
Tävlingen omfattar Rallyflygning, i princip enligt FAI regler för Rallyflygning,men som huvudklass
sänker vi nivån från de bägge internationella klasserna Unlimited och Advanced till en egen nationell
klass ”Bas”som ska passa även nybörjare. Det kommer framförallt att innebära mer tid för
förberedelser, färre foto att leta efter och kortare banor. (För ev deltagare med tidigare rallymeriter
kan vi också tillhandahålla uppgifter på nivån Advanced).
Tävlingen omfattar två navigeringsflygningar (omkring 75 resp 40 nm) och en bedömd (normal)
motorlandning efter vardera navigeringen. Om möjligt mht väder och deltagarantal kommer bägge
flygningarna att genomföras på en dag.
Tävlingen är öppen för alla intresserade. (Det går bra att använda UL-flygplan för de som så önskar.)
Prisutdelning sker på VFK jubileumsfest på lördag kväll.

Plats : Västerås Johannisberg flygplats (ESSX)
Tider: Första tävlande planeras påbörja tävlingen tidigast 0900 (Prel starttider meddelas efter
anmälningstiden). Ankomsttid är fritt att välja själv, men tänk på att man behöver viss tid att
preparera tävlingskartor, ordna sin utrustning mm.
Anmälan sker med mail till claes172@gmail.com senast 6 september. Ange
besättningsmedlemmarnas namn, flygplanets registreringsbeteckning och önskad tävlingsfart i knop
(se reglerna).
Startavgift: 300 kr per besättning. Deltagande i VFK jubileumsfest (prel) 250 kr/person.
Tävlingsledare: Claes M Johansson
Kontakt/vidare information: tävlingsledaren tel 070-7123912
Förberedelser/utrustning: Tävlingsledningen tillhandahåller GPS-loggers för tidtagning till de som
inte har egen. Deltagare behöver medföra egna plotters, pennor, passare, linjaler och klockor. Saknar
du plotter för rallyflygning kan tävlingsledningen om så begärs tillhandahålla en i ”halvfabrikat”.
Tävlingskartor: Flygkarta 1:250000, tillhandahålls av tävlingsledningen.
”Förkunskaper”: Har du varit med på Rallyflygkursen (eller tidigare tävlat i ett FAI Rally) så är du väl
förberedd. Har du tidigare flugit någon precisionsflygtävling men inte prövat på rally så kräver det lite
egna förberedelser, även om likheterna är större än skillnaderna. Tävlingsledningen kan ge råd om
lämpliga självstudier och tillhandahålla plottningsövningar. Var inte rädd att pröva på! För alla som
inte tidigare prövat eller vill repetera lite genomförs årets Rallyflygkurs på Johannisberg den 5-6
september. Välkommen även till den!
Om det här låter kul men det funkar inte nu? Vi planerar att genomföra ytterligare en grundkurs i
rallyflygning till våren och även en tävling nästa år, men då har ju redan dina blivande medtävlande
hunnit skaffa sig ett försprång …. ;)
För arrangörerna,
Claes M Johansson

