
Hvordan best mulig 
utnytte forholdene man 

flyr i 
 

- Veivalg 
- Opp med hastigheten 

(distansen per time) 
Ved å unngå å gjøre feil 



Mål med leksjonen er at 
dere får en innføring i 
hvilke momenter som 
påvirker veivalget 

 

• Hvordan se fremover 
og planlegge videre 
kurs og veivalg 

• Gjøre de rette tingene 



Når vi ser ned - kan vi se etter: 

Hvor skinner sola? 

Hvor er det skygge? 

Vind  styrke og retning nær bakken? 

Fly som sirkler... 

Terreng, hindringer og ”utløsere” 

Terrengets helning 

Vann eller sjøer  
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Vi repeterer: Hva ser vi etter? 



? 

? Slør ? 

Mørkt ? 

Vind i høyden ? 

Skygater? 

Når vi ser opp - kan vi se etter: 

Hvor er solsiden 

 på skya ? 
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FINNE OG SENTRERE LØFT 
• Den viktigste ferdigheten for å fly strekk 
• Kan læres uten å fly strekk, og er en 
grunnferdighet som må sitte før man legger 
ut på tur 
 
• Tren aktivt på dette ! 
• Tips: Stig til skybas og bruk luftbrems ned    
 til 300-400 meter og  på’n igjen. 
• Bytt boble hver gang 



Hvordan tenke fremover – planlegging underveis 

 

Vurderinger på lang sikt – opp mot 30 km + + 

• Se fremover på kurslinjen – les skybildet 

• Se på terrenget 

• Vind og solsider 

• Le sider 

• Kalde hinder på veien – fjorder, innsjøer, områder 

med byger 

• UTELANDINGSMULIGHETER ? 

• Har jeg høyde til å gli videre mot nye 

utelandingsmuligheter ? 

• Eller må jeg legge om kursen/ tanke ny 

høyde for å gå videre ? 

• Kursavvik ift track ? 



Hvordan tenke fremover – planlegging underveis 

 

Vurderinger på medium sikt – opp mot 5-10 km 

• Neste boble 

• Hvordan holde høyde uten å sirkle ? 

• Holde seg over høyt terreng ? 

• Dersom fare for å komme lavt – gå mot jorde og 

søk termikk der/ på veien mot jordet 

 

Vurderinger på kort sikt – opp mot 1-2 km 

• Finne kjernen/ beste stigsone 

• Lese skya, terrenget, triggerpunkt 

• Vist lavt – holde seg over jordet, kun søke stig i 

nærområdet 

• AVBRYT i tide, og fokuser på utelanding ! 



Opp mot 30 grader kursavvik kan lønne seg om du går mot 
bedre stig/ spor 

Lønner seg ALLTID dersom alternativet er utelanding 
Ta avgjørelsen i tide – slik at du ikke ender opp med for mye avvik/ 

fly bakover for å holde deg i luften ! 



Søk alltid termikk motvinds i forhold til  track, da vil 
du  drifte tilbake til track 





Prøv å alltid utføre kursavvik motvinds 
• Unntak dersom du kan følge et hang 



Unngå kaldluft fra innsjøer og  fjorder 



Vind og vendepunkt 

TP 

Motvind 

Drifter vekk fra vendepunkt 



Vind og vendepunkt 

TP 

Motvind 

Konklusjon 

• Vend lavt i motvind 

• NB – ikke for lavt ! Hold deg i lufta !! 

Drifter mot neste 

vendepunkt 



 
Å vinne ved ikke å tape 

 

Opprinnelig hentet fra boka  
«Winning by not losing» 

av  George Moffat 
 



Situasjonen 

To like gode piloter, A og B 
Like gode til å fly mellom bobler 

Like gode til å finne termikk 
 

Like gode til å sentrere og stige i termikken 

De flyr helt like fly 
 

Pilot B slår A med 30 minutter på en 300 km - 
hvordan? 



 

 

Hvert sekund teller i konkurranse ! 



Hvordan vinne? 

Det er kun tre måter å vinne på: 
 

 

1. Du kan ha et overlegent fly 
Men må forskjeller mellom fly i samme klasse.  

2. Du kan være bedre enn de andre på ett 
eller flere områder 

3. Du kan unngå å gjøre feil 



Eksempel 

Pilot A og B 

 

Helt like fly 

300 km oppgave 

1,5 m/s stig i gjennomsnitt 

20 bobler, 15 km mellom boblene i snitt 



Starten 

B klatrer til skybas, 1800m, nær startlinjen 

A er utålmodig, klatrer til skybas i en gaggle 2 
km unna 

Flyr mot start i 160 km/t 

Ett minutt senere krysser han starten i 1720m 

Tapt høyde tar 52 sekunder å vinne tilbake 



Entre bobla 

Begge flyr mot en god cumulus 

A trekker opp før han kommer under skyen 

Flyr inn i synkområdet rundt termikken i lav 
hastighet 

Synken varer i 12 sekunder og han taper 36m 

B holder nesa nede til han treffer stig 

Synken varer i 9 sekunder og han taper 27m 



Opptrekk I 
Dette var ikke store forskjellen! 

Men pilot B kan bruke sin høyere hastighet til 
å trekke opp og vinner (fra 160 km/t) 50m før 

han svinger. 

Pilot A har kastet bort sin energi i 
synkområdet. 

Forskjellen utgjør 37 sekunder 

Med 20 bobler utgjør dette 12 minutter og 20 
sekunder 



Opptrekk II 

Begge flyr inn i bobla med høy hastighet 

A svinger krapt for ikke å miste bobla, mister all energi i 
svingen 

 

B trekker opp rett fram og svinger først når hastigheten 
er nede i sirklehastighet 

B vinner 50m som tar 30 sekunder å stige 

Med 20 bobler utgjør dette 10 minutter 



Opptrekk III 

A trekker opp i bobla 
Finner bare 1 m/s 

Gjør et par sirkler for å finne bedre stig 
Finner ikke mer og flyr videre 

B trekker opp i bobla 
Finner bare 1 m/s 

Vet at det er 1,5 m/s bobler i dag 
Stikka fram når stiget avtar og flyr videre 

B vinner 15 sekunder 
Med 20 bobler utgjør dette 5 minutter 



Gaggleflyging 

Pilot A ser en gaggle 20 grader fra kurslinjen 
Flyr til gagglen 

Får bare 1 m/s 
 

Flyr tre sirkler (”det må jo stige bra når det er så mange 
fly her”) 

Gir opp og flyr videre 

B ser at gagglen ikke stiger noe særlig og ignorerer 
den 

B vinner 20 sekunder pluss omveien til A 



Gaggleflyging 

Gaggler har en spesiell tiltrekningskraft på de 
fleste 

 

Som regel stiger man dårligere i en gaggle.  
Ingen vil gå først, blir liggende i gradvis dårligere stig 

 

Hvis alle krenger svakt er det en dårlig boble 



Når forlate bobla? 

A har klatret til 300m under skybas og stiget avtar fra 
1,5 m/s til 1 m/s 

 

 
Siden det er fly over ham fortsetter han 4 runder til - tror 

stiget tar seg opp og vil ikke at de andre skal dra i fra 

 
B følger med på varioen og når den dropper forlater han 

bobla 

B vinner 23 sekunder ved å ikke bruke det svakere stiget 
 



Teknikk for å forlate bobla 

A forlater bobla i 80 km/t med moderat 
aksellerasjon 

Treffer synket med 95 km/t 
 

 
B skyver stikka fram og aksellerer raskt ut av 

bobla 
B vinner 5 sekunder på hver boble 

 
Med 20 bobler utgjør dette  

1 minutt og 40 sekunder 



Hastighet mellom boblene 

A flyr konservativt, 20 km/t under McReady 
hastighet mellom boblene 

”På den sikre siden” 
 

Riktig ved vanskelige forhold 

B flyr optimal McReady hastighet 

Dette utgjør totalt 
6 minutter og 30 sekunder 



Finaleglidning 
A flyr konservativt, 1:20 glidevinkel 

Stoler ikke på computeren 
Liker å være på den sikre siden 

Stoler ikke på forholdene fram til mål 
 

 
B flyr optimalt, 1:27 glidevinkel og kommer fram i 50m 

høyde 
A trenger 400m ekstra høyde (260 sekunder) 

A ”tjener” 180 sekunder ved at han kan fly fortere, men 
taper 80 sekunder totalt 

A passerer mål i 150m høyde, 100m overhøyde koster 
60 sekunder 



I mål 
A taper totalt 

Starten: 52 sek 

Entrer bobla for sakte: 20 x 37 sek (740s) 

5 svake bobler: 5 x 15 sek (75s) 
 

Lurt i 3 gaggler: 3 x 20 sek (60s) 

Forlater bobla for sent: 20 x 23 sek (460s) 

Forlater bobla for sakte: 20 x 5 sek (100s) 

Flyr for sakte mellom boblene: 390 sek 

Dårlig finaleglidning: 80 sek 

Totalt 1957 sekunder: 32 minutter og 37 sekunder 



Resultat 

B bruker 4 timer og 27 minutter på oppgaven 
Oppnår 72,4 km/t 

A bruker 5 timer på oppgaven 
Oppnår 66 km/t 

Hvis B vinner med 1000 poeng, får A kun 890 
poeng 

- slutt - 


