M6nodens flygblunder:

När jag var innanför
Musköbasens
restriktions-område
Bakgrunden
En lördag l augusti för några år sedan
tog v:l en tripp Ull Gotland. Ftnt vader
hela d agen . VI fl Og Ull VIsby på låg höjd
(l 000 - 2000 fl) och körd~ kompasskurs
från Nyköping Ulls Visby VOR radtal 290
{tror Jag) fångade upp oss fyra t GLX:cn.
Shopping på stan, bad l havet och fram ·
å t kvällen taxi Ull flygplatsen. Uppsökte
Vlsby:s ypperligt llna brlcllngrum. Gick
sedan trtumferande förbi alla turister
som trångdes och v~tade på all få ta
reguljätjlygct Ullbaka Ull fastlandet (hl
hl).

Misstaget
Eftersom det gtck llnt att föija VOR·
radtalen IUI Visby (efter kompasskursen)
villejag följa d en åvcnfrl:m Gotland. Lite

variation måste man ju dock ha så
Istäl let fOr radtalen n10t NykOp111g togjag
radtal XXX mot Trosa. Upp och tvag!

På vågen mot fastlandet pratades det
glatt och kOmingen på radtalen blev rätt
onoggra.nn. Men jag kompenserade hela
tiden. När det enligt klockan var dags att
skymta Trosa börjadejagjämföra mark·
bliden med kartan. Det stämde Lnte alls!
Tiden gtck och svetten började komma
fram. Fäsl.mön såg hur det var fatt men
höllinne med sina J!:ommentarer. Klokt!
Plötsligt kunde \1 urskilja ett fyrtom på
en avlång ö. Efter min tid l flottan och

Stockholms skärgård förstod jag vad dl·l
var: Landsorti Allltså en bit In på restrih
Uonsområdetl Musköbasen skymtade
längre bort.
Vad göra? Jo. ropa upp Stockholms
kontroll och taJa om ltiget, d::lrefter snal
baste vägen ut ur området. Stockholm
hörde väl darret på rös ten och sa dä rfli1
Inget mer.

Vad hade egentligen hänt?
Jo när jag gick på radtalen från Visby S. •
kom jag ständigt ur kurs och kompen ·
serade då med att vrida 0135-knappen
lite Ulls nålen pekade rakt ner tgen . Eu
ganska dumt s:"tu att kompensera p:\.
Efter ett antal sådana små kumpensc·
ringar. alla åt samma håll. gtck jag på '"'
helt annan radial än vad jag önskade.
Hade jag h unnll kompensera ytterllgan·
några gånger hade jag hamnat på and r.,
sidan Östersjön!
Så går det om man Inte tAnker på vad
man. håller på med .
Alltså: Akta er för att vrida på OBS·
ratten d et minsta, när ni har bestäm t
er för vilken r adial n i ska gå på.
Hans Sundgren 1330

