
Tur til Danmark 
med LN-AED 
Litt om planlegging og utføring av utenlandstur 

Stein Olaussen/Ove Undheim og Cessna 172 LN-AED 

Eller soga om to blodferske PPL-A gutter som tar skrittet ut i 
det ukjente 



Planlegging 
 Brukte to kvelder til å planlegge turen 

 Korteste strekk over Skagerak: 

 Lista – Hanstholm 

 Ruten som vi la opp: 

 Stavanger – Aalborg – Samsø – Billund 

 Nyttig link for VFR flyging i Danmark: 

 http://www.slv.dk/Dokumenter/dscgi/ds.py/View/Collection
-96 

 Følg linken videre til liste av alle offentlige flyplasser 

 

 NB! Bestill kart i god tid! Vi måtte låne 

 

http://www.slv.dk/Dokumenter/dscgi/ds.py/View/Collection-96
http://www.slv.dk/Dokumenter/dscgi/ds.py/View/Collection-96
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Været 

 Første dato ble kansellert pga vær 

 Link til info om vær i Danmark 

 http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark.htm 

 Her ligger link til det vi trenger 

 Var litt grått her da vi startet 

 Forecast var bedring 

 Metrologen i Bergen gav god info 

 Ring Met før tur 

 

http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark.htm


Været 

 Metar og TAF 

 Alt på en side 



Været 

•VMC  varsel 
•Finnes ett per område 
•Anbefaler også: 

http://opmet.dmi.dk/ 
 

Krever passord. Gjør 
Dette FØR du drar. 

 

http://opmet.dmi.dk/


Været 

Litt grått da vi dro. 
Skyhøyde ble bedre, men fremdeles overcast 
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Redningsdrakt 

 Leies hos Vulken Maritime AS 

 http://www.solaflyklubb.no/modules.php?name=New
s&file=article&sid=266&mode=&order=0&thold=0 

 Pris 165,- dag 1; så 35,- 

 Litt klamt 

 Helt nødvendig? 

http://www.solaflyklubb.no/modules.php?name=News&file=article&sid=266&mode=&order=0&thold=0
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Høyde over Skagerak 

 Gå så høyt som mulig 

 Vi gikk 7500 fot sørover og 8500 fot på 
hjemtur 

 Husk denne! 



Flyrute – 
Flightstar - GPS 

 Garmin 496 
Veldig god hjelp 
Viser greit grenser 
mellom kontollsoner 



Luftrom/radio 

 Krysser flere kontollsoner 

 Stavanger Control 

 Oslo  

 Aalborg 

 Copenhagen Information 

 Planlegg på forhånd 

 Ha alle frekvenser listet opp 

 Stol ikke på at du får oppgitt frekvens 



Flightplan 

•Forenklet Flightplan 
•GA kontoret hjelper 
 



Flightlevel i Danmark 

 Lite med fjell i Danmark 

 Standard transition level 3500 fot 

 Mye flyging foregår da på Flight Level 

 Husk å skifte til 1013 mBar på vei opp 



Aalborg 

 Veldig tivelig betjening 

 Hjalp oss med info om hotel etc 

 PC til låns for planlegging 

 Billig øl i Jomfru Anes gate 



Aalborg 

 Fra internet 

 Visual appoach chart 

 Aerodrome Chart 

 Detaljkart over oppstilling 

 Likt for alle flyplasser 





Underveis til Samsø 

http://www.youtube.com/watch?v=rTI_RMYLLWo


Samsø 

 Gressbane! 

 Ferieøy 

 Leie sykler 

 Kjempetrivelig! 

Vi lander, første gang på gress! 

http://www.youtube.com/watch?v=r9yx26oNerI




Samsø, avgang 

 La oss i FL 45 

 Nok høyde for å nå fastland  

 



Billund 

 Stor flyplass 

 Hele gamle terminalen er GA 

 Også her plass til planlegging 

 

Går ut her og da er en praktisk talt i Legoland! 



Retur 

 



Retur 

 Nok en First 

 VFR on Top ! 



Retur 

 Greit å se Norskekysten 

 Greit å se såpass mange skip 

 

 

 Vi nærmer oss kjente trakter! 
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Tiedown 

 I Aalborg kunne vi låne sandsekker 

 Ta med tau selv 

 Vi har nå gått til innkjøp av: 



Toll 

 Med flightplan til int flyplass: no problem  

 Tollerne får beskjed 

 Spesiell regler for å lande på flyplasser uten 
tollbetjening 

 God info: 
http://www.nak.no/motor/html/siste_nytt/toll.htm 

 

http://www.nak.no/motor/html/siste_nytt/toll.htm

