
Innhold momenter for termikkflyging: 
 

• Hvordan finne løft 
• Inngang i bobla 
• Effektiv sentrering 
• Ut av bobla 

Presentasjonen er laget med hjelp fra  ressurser  i Os Aeroklubb  
og  Hallingdal Flyklubb. NLF takker!  



Mål med leksjonen 

 

• Bli mer bevist på hvor det stiger 

• Hvordan  tolke de signalene skyer og andre 
indikatorer gir 

 

• Få økt bevissthet om hvordan utnytte 
oppdrift, Hovedsakelig basert på termikk. 
Dette som utgangspunkt til å forbedre 
tekniske ferdigheter når dere flyr.  



• Viktige moment for distanseflyging 
• Finne oppdrift 

• Mikroværet 
• Hurtig utnytte/ sentrere oppdriften 
• Jobbe kontinuerlig med å forbli i det beste 

stiget/ kjernen 
• Forlate oppdriften 

• Når og hvordan 
 

• Når forlates bobla ? 

•Svar: Når gjennomsnittstiget har sunket til det  

gjennomsnitt du forventer i neste boble (McReady setting) 



Finne termikk – hva ser vi etter ? 
• Når vi er høyt:  

• Skyer 
• Hva er stadiet til skyen? Form?  Farge ? 
• Under hvilken side av skyen stiger det  ? 

Merk deg tendensen for dagen 
• Vindretning i høyden 
• Sol og solvinkel ? 
• Terreng, skyggeomårder, innsjøer/ fjorder 

• Når vi er lavere ? 
• Hvilke områder generere varme? 

Hva er triggerpunkt 
• Vindretning langs bakken, terrenghelning 
• Solvinkel 

• Andre fly – fugler – som sirkler 



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  



Mens ”macroværet” bestemmer hvordan dagen skal bli 
 - så er det mange lokale forhold som bestemmer hvor fin  
    seilflydagen skal bli for deg...  

Vi skal ta en titt på: 
 

• Terrenget under deg. 
• Hvor står sola 
• Hvor blåser vinden 
• Termikkindikatorer og  -triggere 
• Lokal nedbør 
 

 ! Normalt er det også en fordel med lokalkunnskap. 
- Så snakk med kjentfolk 
- Men husk at de kan være ”fastgrodd” i gamle ideer 
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? 

? Slør ? 

Mørkt ? 

Vind i høyden ? 

Skygater? 

Når vi ser opp - kan vi se etter: 

Hvor er solsiden 

 på skya ? 
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Termikk - inngang 

Finne termikk når man er på track: 
 

• Fly mot en sannsynlig kilde 
• Se etter signaler 
• Se etter skyenes “skyggekant” på bakken 
• Kjenne termikken, vario, “rumpa” 
• HOLD HASTIGHETEN OPPE 
• Kjenn hvilken side bobla er på – hvilken ving vil opp 
• TREKK AV HASTIGHETEN inn i stiget 
• Sving inn mot vingen som løfter – mot ”stikkepress”  
• NB – ALLTID UTKIKK – innordne deg etter andre fly 



Kjerne 

Sentrerings teknikker 

Første sirkel  

Ideell sirkel  

Hvordan bevege seg hurtigst fra 1. sirkel  

til den ideelle ? 



Vi ønsker å sentrere hurtig for å optimalisere stiget 
 
Basis teknikk i sving – teknikk 1 

• Gå inn i bobla – sving mot vingen 
som løfter mestt 

• Stiget vil øke mot kjernen 
• Rett opp når løftet er best 
• Fly rett frem et par sekunder 
• Gå inn i ny sving  

Sentrerings teknikker 



Kjerne 

Teknikk 1 

Kjenner det 

sterkeste stiget her 

Rett opp Inngang 

til ny 

sving 



Hvorfor blir ny sving fremdeles utenfor kjernen ? 
• Forsinkelse på varioen 
• Flyr rett frem for lenge 
• Tid til utgang/ inngang ny sving  

Resultat:  
• Sirkelen flyttet, men fremdeles utenfor kjernen 
• Kjernen er nå Nord for oss, mens den var øst for oss da 

vi entra bobla.  
• Dens relative posisjon flytter seg 
• Dette betyr at det er lettere å miste kontroll på hvor 

den er 
 



Hvordan forbedre denne teknikken? 
 

• God vario, med minimal forsinkelse 
• Prøve å forutsi når løftet blir sterkest 
• Ikke fly rett frem for lenge 
• I noen tilfeller vil det å rette opp 1-3 sekunder,  

for så å gå direkte  inn igjen i sving være 
effektivt 

• Lær deg «rumpefølelsen» 
• Husk hvordan rorene virker under krenging: 

Bruk høyderoret til å holde og sentrere bobla 
ved mye «bank» 



Kjerne 

Teknikk 1 – del 2 

Rett opp umiddelbart når  

du tror du har det sterkeste stiget 

Inngang til 

ny sving 

raskere 



Med en gang løftet blir svakere: 

• Sving KRAPPERE gjennom neste halvdel av 
svingen 

 

 

• Rett så opp igjen med samme krenging 

Teknikk 2 



Kjerne 

Teknikk 2 

Løftet blir svakere 

Øk krenging 



• Denne teknikken gir mindre forflytning 
av sirkelen enn den første teknikken 

 

• Den fører oss raskt nærmere kjernen 
 

• Men fremdeles er vi ikke helt sentrert 

Teknikk 2 



KOMBINER DE TO FØRSTE TEKNIKKENE 
Entring av bobla som i teknikk 2 

 

• Øk krenging i det du merker løftet avtar 
 

• Reduser krenging når du merker løftet på 
det sterkeste 

• Med mye krenging justeres «banen ved å 
holde konstant krenging og bruke 
høyderoret til å sentrere …woow ! 

Teknikk 3 



Kjerne 

Løftet avtar 

ØK krengingen 

Sterkere løft, mink krenging 

NB dersom du ikke øker 

krenging igjen 

 vil du fly ut av bobla her når 

løftet avtar 

ØK krenging for å holde deg i 

kjernen 

Teknikk 3 



Teknikk 3 

Fordeler: 
• Reduser krenging når du entrer sterkere løft 

• Du tilbringer mer tid i løftet 
• Flytter sirkelen nærmere kjernen 

 
• Øk krengingen når løftet avtar 

• Du tilbringer mindre tid i dårlig stig/ synk 
• Flytter sirkelen nærmere kjernen 

 
 

• Etter hvert begynner sirkelen å bli bedre og bedre sentrert 
• MÅ utføres kontinuerlig, da bobla/ kjernen flytter på seg 

 
• Ulemper 

• Krever mye av piloten 
• Må ha skikkelig vario 
• Erfaring må til for å kunne «visualisere» hvor kjernen er til enhver tid  



Vi konluderer med denne Tommelfingerregelen: 
 
 
 
 

NÅR STIGET ØKER – Kreng mindre/rett opp 
NÅR STIGET Avtar – Kreng mer 





•De aller fleste 
krenger for lite ! 
 
• «Dasslokk» svinger 
er  inneffektive, og 
kan også være 
trafikkfarlige 

Hvor mye skal vi krenge? 



Når: 
• Stiget avtar 
• Før Skybas 
• Bedre stig lenger fremme, og nok høyde til å nå det 

 
 

Hvordan ? 
• Hastighet bygges opp i siste sving 
• Etabler MC hastighet + for å ”stupe”gjennom synket 
• Hensikten er å hurtig forsere synkområdet som ligger 

rundt bobla  
• Husk grunnprinsippene ( FLY FORT I SYNK, SENT I STIG ) 
• Akselerere i synk taper vi mye på ! 

Forlate bobla 
 



Vi har «Tanket» ny høyde, og er tilbake på track igjen  
 
Hva nå ? 
• Se etter oppdrift fremover på track 
• Veivalg 
• Hvilken hastighet – speed to fly 
• Utelandingsmuligheter 
• ”Hva vist” tenking 

• Den ”perfekte” cu går i oppløsning før du når frem 
• Neste boble gav ingenting 
• Du flyr inn i kraftig synk 
• Du når ikke over neste fjell 
• Langt til neste jorde 

• Final glide 

Vi har forlatt bobla 

Leksjoner 

senere i 

kurset 



Ut å fly: 
 

• Høyt 
 

• Fort  
 

• Rett frem 
 
Da vinner du! 


