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Andreas Hansson, flyginstruktör på Skånska Gyrokopterklubben, ovanför Sövde flygplats. Foto: Markus Celander

WEBB-TV: Lokaltidningen provåker gyrokopter
En naturupplevelse 300 meter upp i luften

Markus Celander  Tipsa en vän  Skriv ut  Dela

SÖVDE. Det är skillnad på att flyga och flyga. 
Att jämföra en jumbojet till Teneriffa med en gyrokopter över Sjöbo, det … nej, 
det går inte.

Sedan 2009 finns Skånska Gyrokopterklubben på Sövde flygfält, vid Sjöbo.
Klubben har två tvåsitsiga farkoster av MTO Sport-modell, som de nästan 50 
medlemmarna lagt ihop till. De ligger på 550 000 kronor styck i nypris.

En av klubbens instruktörer är Andreas Hansson från Malmö. Han är helsåld på 
gyrokopterflygning, säger han.
- Jag är segelflygare från början, och det är fantastiskt roligt, utom när det blåser 
för mycket. Med gyrokoptern däremot kan man flyga även om det stormar.

Gyrokoptern brukar puttra fram i runt 100 kilometer i timmen, men kan även 
framföras i så låg hastighet som 30 kilometer i timmen. Flygkänslan blir väldigt 
speciell, förklarar Andreas.
- Du sitter så fritt i gyrokoptern. Du kan se allting omkring dig, du sitter inte 
instängd i en glasbur, utan du sitter ute i naturen.

Skånska Gyrokopterklubben tillhandahåller gyrokopterpilotutbildningar. Att ta 
certifikat brukar ta 20, 30 timmar för en oerfaren elev och kosta runt 35 000 - 45 
000 kronor. Man ska vara 18 år fyllda för att få sitt cert, och med tanke på att 
farkosten är liten och lätt (väger 260 kilo) så ska man helst inte väga mer än 110 
kilo.

Klubbens två små nätta gyrokoptrar håller sig nästan aldrig under 300 meters 
höjd. Det finns ingen sittbrunn i dem, utan pilot och passagerare sitter väldigt 
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Andreas Hansson, flyginstruktör på Skånska Gyrokopterklubben, i en av klubbens två MTO Sport-
gyrokoptrar. Foto: Markus Celander

Man sitter väldigt naket i en MTO sport. Till vänster på bilden syns fotografens gröna jacka och hans grå 
byxlår. Sedan bara luft ... Foto: Markus Celander
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MTO Sport
En tysk gyrokopter
Tvåsitsig
Vikt: 260 kilo 
Tank: 68 liter, drar 14 liter i timmen
Maxfart: 185 km/h
Maxfart under längre period: 140 km/h
Behagligast fart för pilot och passagerare: 90-100 km/h
Lägsta fart: 30 km/h
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”naket” – ute i luften.

- Men faktum är att gyrokoptern är en av de säkrare farkosterna, om man kör som 
man ska. Får du bensinstopp så har du ett glidtal på ett till fyra – det innebär att 
du kommer fyra meter framåt för varje meter du sjunker. Piloten är tränad att titta 
sig omkring och hitta ett öppet fält och veta att dit når jag om motorn stannar, där 
kan jag landa lätt och säkert. Och när man får in det, att det är så lätt att landa, 
då släpper all spänning, då blir det bara njutbart, säger Andreas Hansson.
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