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Sövde.

Det går bra för den drygt två år unga Skånska gyrokopterklubben. Intresset från privatpersoner som vill lära sig flyga ökar ständigt. Och
senaste halvåret har även myndigheter fått upp ögonen för nyttan en gyrokopter kan göra.
Vid starten i januari 2009 var de sex stycken. I dag har klubben 30-talet medlemmar och det är många som hänger på låset för att få gå
deras utbildning.
– Vi har sådan ruljans att vi i maj fick köpa in en andra gyrokopter så att vi medlemmar skulle få tid att flyga också, då den första oftast är
bokad till skolning, säger Nils Öberg, teknisk ansvarig i klubben.
Kunskapen om gyrokoptrar har i Sverige blivit bättre de senaste åren. Från början fanns ett rykte om att de var en rikemansleksak och att
de inte var riktigt säkra att flyga.
– Men flyger man den som man ska är den hur säker som helst. Det är ingen leksak, utan en hobby, säger Peter Steneborg.
Han är gyrokopterklubbens udda fågel i det att han inte är från Skåne, utan från Mölnlycke utanför Göteborg. En pensionerad flygkapten
med 40 års helikoptervana som 2007 byggde sin egen gyrokopter. 4300 delar som sattes ihop på 1000 arbetstimmar.
– Jag hade nog klarat det på 600, men det var så kul att jag drog ut på det, säger han och skrattar.
Hjälpte polisen
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Gyrokoptern behöver inte bara vara en hobby. I slutet av maj i år visade Nils Öberg och Fredrik Magnusson hur effektiv en gyrokopter kan
vara. De anmälde sig då frivilligt att hjälpa till i sökandet efter de två försvunna personerna på Sövdesjön, som varit saknade i nästan en
vecka.
Eftersom en gyrokopter kan flyga fram så sakta som 25 kilometer i timmen och, så länge det blåser lite grann, kan stå helt stilla i luften, får
piloten en bra sikt över ett område.
– Vi hittade den ena av dem efter 20 minuters flygning, då vi kunde glida fram över sjön på nära håll, säger Fredrik Magnusson.
Dagen efter fann de även den andre personen.
Innan de anmälde sig som frivilliga tror Fredrik Magnusson inte att de fanns i polisens tankar överhuvudtaget. Men deras hjälp
uppskattades och i början av juli bad polisen dem om hjälp i sökandet efter en försvunnen kvinna i Sjöbo, som dock hittades innan de hann
upp i luften.
Gyrokopterklubben hoppas att svenska myndigheter nu får upp ögonen för nyttan en gyrokopter kan göra, så som andra länder redan gjort.
I Australien används de till exempel för att söka av bandstränder efter hajar och till att spana efter skogsbränder.
– I Tyskland använder polisen 50 stycken vid trafikövervakning och som även har påmonterade värmekameror, så de kan användas till
mycket, säger Peter Steneborg.
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