
20 Destinationer uden 
mellem landing



Agenda

Flyvning i udlandet

• Hvor er der godt at flyve hen?
(Polen, Tjekkiet, Sverige, Tyskland)

• Planlægning er alt!

• Det fandens vejr!

• Krav til flyet

• Krav til pilot 

• Apps

Top destinationer

• Kultur

• Oplevelse

• Romantiske hide-aways

• Drenge ture

• Den ultimative top 25!



Vi skal vedligeholde vores certifikat!

PPL(A)

Inden for 12 mdr. der ligger før udløb af rettighed, flyver 

11 timer, (heraf mindst 6 timer som fartøjschef), og 

udfører 12 starter og landinger, samt flyver én times 

træning med instruktør.

Top 20 destinationer 
uden mellemlanding

Disclaimer

Dette er hvorledes jeg flyver – det behøves ikke nødvendigvis af være korrekt/lovligt



Vores præmis



Polen

• 12 Internationale lufthavne og ~83 mindre flyvepladser

• Fin AIM/AIP

• Meget lidt privat flyvning

• Meget militært luftrum

• Meget hjælpsom flyveledelse

• Dårligt engelsk/tysk kendskab på pladserne

• Meget dyre landinger i internationale lufthavne

• Links: www.ais.pansa.pl



Tjekkiet

• 5 Internationale lufthavne og 25 mindre flyvepladser

• Generelt godt engelsk kendskab 

• Prag er hotspot

• Links: aim.rlp.cz/ais_data/aip



Sverige
• De 10 største lufthavne administreres af Swedavia. 

En landing her koster generelt ~500SEK – mulighed for ugekort 
(SEK 1000) og årskort (SEK 7.000). 
I alt ~125 pladser

• Næsten altid godt flyvevejr

• Kun lidt privat flyvning

• Meget ukontrolleret luftrum

• Stockholms området er hotspot

• De fleste kontrolzoner kun aktive ifm. ruteflyvning

• Skiftende kontroltjenester

• Links: 
www.lfv.se
www.flygkartan.se
www.flygfyren.nu



Tyskland

• ~500 pladser - alle utroligt venlige og fin service
• Internationale lufthavne ~€100

• Regional pladser ~€20

• Mindre lufthavne (PPR) ~€10

• Megen trafik på frekvenserne

• Meget controled airspace
(Berlin er hotspot)

• VFR airfield plates er utilgængelige
(men besøg den lokale flyveklubs hjemmeside)

• Man kan have cykler med i toget

• Links: 
www.aip.dsf.de (IFR)
www.opennav.com/airport
Facebook Rejselandet Tyskland

Take-off and landing charges        26,70 € 

Noise surcharge landing        10,00 € 

Noise surcharge take-off        10,00 € 

Rebates             -   € 

       46,70 € 

Total passenger charges             -   € 

Total PRM-charges             -   € 

Total airport security charges             -   € 

Aircraft stand charges        20,00 € 

Aircraft parking charges        16,00 € 

       36,00 € 

Total terminal charges - GAT        14,00 € 

            -   € 

            -   € 

            -   € 

            -   € 

Overall per flight        96,70 € 

Total take-off and landing charges

Total aircraft stand and parking charges

Central infrastructure - CUPPS charges

Central infrastructure - de-icing-equipment

Central infrastructure - fresh water and sewage facilities

Total central infrastructure charges

Fees EDBB Brandenburg



Potsdam



Hvor er der nemmest at flyve?

Flyvning

Nemt

Svært

Få Mange

Seværdigheder

Ideelt for 
begyndere

Start evt. med 
Nordtyskland



Erfaring med flyvning i udlandet

• Overalt er flyveledelsen meget professionel 

• Hav styr på luftrum, kontrolzoner, elevation 
og rapportpunkter

• Fungerer som EKRK og COIF

• Besøg altid pladsens hjemmeside

• Der kan ikke altid tankes på mindre pladser 

• Husk at lukke flyveplanen (evt. i luften)

• Vær opmærksom på holdings

• ADSB er ikke implementeret

• OBS: Visuelt ”bedrag” på fremmede baner



Flyveplanlægning

• Kort (Print)

• Plates (Print)

• Driftsflyveplan (Print)

• Vejr (Metar, TAF) 

• Start og landingsdistancer

• Frekvenser

• Vægt, balance og f½uel

• Notam (destination og enroute)

• Taxikort

En times flyvning kræver mindst 2 timers planlægning!



Det fandens vejr!



Det fandens vejr!



Krav til flyet

• 8.33 mhz radio

• Mode S transponder

• Bør have GPS

• Bør være IFR instrumenteret

• Bør have autopilot

Murphys lov!

Lær flyet grundigt at kende!



Krav til piloten

• LAPL/PPL

• Engelsk radio certifikat

• Gerne IT-stærk nørd

• VFR fungerer fint, men IR/BIR gør det nemmere og sikrere

Hav altid in fleksibel tidsplan 
- og en plan B 
- og hoteller der afbestilles!



Software og Apps

• Garmin Pilot (SkyDemon, Foreflight etc.)

• www.autorouter.aero 

• Avia Maps (Android 110kr./år)

• Aviation Tools (Android)

• Windy (Android)

• Flight radar

• Youtube: MzeroA + AOPA Live

Redundans!



Pause

A good pilot is always learning


