Segelflygets Veteransällskap SVS 2021
Ansluten till Segelflyget
Vår uppgift är att:
Samla information och dokument om segelflyget i Sverige.
Leta upp och registrera alla typer av äldre glid- och segelflygplan.
Aktivt stötta och utveckla Ållebergs segelflygmuseum.
Ordna träffar och resor med anknytning till veteransegelflyg.
och

Inte minst - flyga med veteransegelflygplan.
Intressanta flygplan i en kulturhistorisk miljö

210226

SVS är en rikstäckande förening öppen för alla. Man behöver inte kunna flyga för att vara
medlem, alla är välkomna både som aktiva eller som stöttande. SVS har för närvarande cirka 280
medlemmar spridda över hela landet, några även i andra länder. Vi är medlemmar i RF och FSF.
Som medlem i Segelflygets Veteransällskap stöttar du sällskapets strävan att bevara äldre
kulturhistoriskt intressanta segelflygplan, en del i luftvärdigt skick. Vi välkomnar medlemmar i
alla åldrar. Vår medlemstidning SVS-Nytt utkommer med 4 nummer/år.
Som medlem har du också möjlighet att flyga och arbeta med historiskt intressanta flygplan på
härliga Ålleberg. Som aktiv pilot, fd aktiv pilot med säkerhetsförare eller som passagerare flyger
du då till medlemspris. Du kan även få behörigheter förlängda hos oss.
Du eller några kompisar kan bli fadder åt något flygplan och disponera det på din hemmaflygplats.
Slutligen vill vi peka på en fin möjlighet att umgås med likasinnade i alla åldrar. Vi har kul ihop!
Vi har ett nära samarbete med Segelflygförbundet där vi är medlem och vi sköter driften av
Segelflygmuseet uppe på Ålleberg där också majoriteten av vår verksamhet sker. Det finns goda
möjligheter till övernattning i Segelflygets stugor eller på campingen. Restaurangen är öppen.
Normalt flyger vi en långhelg varje månad under sommarhalvåret samt en hel lägervecka under
sommaren i juli. Under vår och höst arbetar vi med utveckling och underhåll på museets flygplan
och övriga objekt. Allt annonseras i SVS-Nytt samt på vår hemsida och Facebooksida (se nedan).
2021 är följande inplanerat (med reservation för enstaka ändringar):
20-21 mars
10-11 april
23-25 april
6 maj
21-23 maj
13 maj
18-20 juni
9-11 juli
9-18 juli
31 juli-8 aug
20-22 aug
22 aug
10-12 sep
1-3 okt
23-24 okt
20-21 nov

Fokus på årstillsyner och arbete i museet. Gratis övernattning för medl (Anmälan till Rolf B).
Fokus på årstillsyner och arbete i museet. Gratis övernattning för medl (Anmälan till Rolf B).
Flygning, säsongstart med möjlighet till PC, kontrollflygningar mm. (Anmälan till RB).
Årsmöte 18.00 digitalt via Teams. Information om uppkoppling och handlingar på hemsidan
Flygning. Arbete i museet.
Museet öppnar för säsongen. Endast helger. From 28 juni heldagar. Öppettider 11-18
Flygning (Anmälan till Rolf B).
Ålleberg 80 år. Jubileumsdagar tillsammans med Segelflyget. (Anmälan till Rolf B)
Flygvecka. Anmälan och övernattning bokas via Rolf B. 250 kr/rum. (Anmälan till Rolf B)
VGC i Achmer med Schweizer 2-22. Särskild anmälan till sekr.
Flygning inkl provstarter. Segelflygets dag! (Anmälan till Rolf B).
Museet stänger vardagar. Öppet helger tom 19 sept.
Flygning. (Anmälan till Rolf B).
Flygning. Vinteranpassning av museet, nedmontering. Gratis övernattning för medl..
Fokus på årstillsyner och arbete i museet. Gratis övernattning för medl (Anmälan till Rolf B)
Fokus på årstillsyner och arbete i museet. Gratis övernattning för medl (Anmälan till Rolf B)

Under sommaren, en vecka i månadsskiftet juli/augusti brukar ett antal av våra medlemmar delta i
det årliga VGC-rallyt (Vintage Gliding Club, internationell veteranflygsammanslutning)
Sommaren 2021 går VGC-rallyt i Achmer Tyskland. Dessutom har vi trevligt utbyte med vår
danska motsvarighet DaSK (Dansk Svaeveflyhistorisk Klub)
Alla flygplan flygs inte varje år förutom en kärnuppsättning. Några roteras runt och flygs ett år
eller två och vilar sedan något år. I museet och i vårt förråd har vi ett 40 tal segelflygplan.
Flygbara flygplan 2021
Bergfalke II/55 (med kantig huv givetvis), Olympia,
Grunau Baby IIB, K8b, Vasama och Schweizer 2-22.
Följande flygplan flygs inte 2021 pga renovering: Slingsby T21 och
Kranich. I förrådet har vi bl.a Ka6CR, L-Spatz 55, Mucha Standard, Motorspatz m.fl
Dessutom finns flera luftvärdiga intressanta retro eller veteransegelflygplan i privat ägo hos
medlemmarna som man kan få flyga i DK eller EK på Ålleberg efter överenskommelse (retro=
50/60-talare) t.ex Bocian, Ka2B, Foka, Ka6E, Pirat m.fl.
Normalt använder vi flygbogsering med Segelflygets bogserflygplan men vi startar även med
vinsch uppe på Ålleberg. Ibland är vi nere på fältet i Falköping.
Alla medlemmar som saknar cert kan givetvis flyga tvåsitsare med instruktör eller steg 2 tränare
till medlemspris. Skall du flyga EK krävs förutom giltigt cert och kontrollflygning att du är
betalande medlem i SVS och har förbundsanslutning till Segelflyget. Förbundsavgiften kan du
antingen betala via oss eller via din hemklubb.
Avgifter 2021 (med reservation för enstaka ändringar)
Medlemskap för de som är >25 år (SVS-Nytt 4 ggr/år, tillgång till SVS flygplan till medlemspris
och fritt inträde på Museet bl.a)
300 kr/år
Förbundsavgift till Segelflyget för de som önskar och är >25 år
1250 kr/år
Medlemskap i SVS för de som är <26 år (förmåner, se ovan)
150 kr/år
Förbundsavgift till Segelflyget för de som önskar och är <26 år
600 kr/år
Bogsering (kan ändras pga bränslepriser/skatter mm ) ex:
250 kr 500 m 340 kr 800 m
Kostnad för segelflygplan oavsett typ
200 kr upp till 30 min
350 kr över 30 min till ∞
Vinschstart
60 kr
Segelflygplan vid vinschstart <10 min
60 kr sedan som vid bogs
Presentkort/provstart inkl bogsering (inkl medl.skap det året)
900 kr
Presentkort/provstart vinsch
350 kr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kontakt och mailadresser mm. Förändringar kan ske efter årsmötet i maj.
Rolf Björkman ordf
070-3428161
ordf@svs-se.org
Anna-Kari Warming kassör
076-8546830
ekonomi@svs-se.org
Anders Bjellby vice ordf, museichef 070-8411467
svsveteranflyg@outlook.com
Olle Eriksson segelflygchef
070-1739839
Bernt Hall, sekr
070-5413674
sekr@svs-se.org
Ållebergs Segelflygmuseum
0515-37185
Ållebergs stugor och restaurang
0515-37157
SVS hemsida
www.svs-se.org
SVS Facebooksida
Segelflygets veteransällskap Ålleberg
Medlemsanmälan kan ske på SVS hemsida eller mail till sekr. Avgifter sättes in på SVS
plusgiro 454 34 69-3 (glöm inte ange vad det är och namn!!!!) eller swisch 0703428161 .
Foreign members and donors can use the following IBAN/Swift numbers
IBAN: SE1795000099604245434693
BIC/SWIFT: NDEASESS

