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Gyrokopter – en riktig höjdare till tur!
Lokaltidningen testar
AV JOEL WINQVIST

FLYG. Fastspänd i den lilla och nätta maskinen närmast glider du fram genom luften.
Hänger du dessutom med i svängarna är turen i en gyrokopter nästan rena avkopplingen.
På håll ser den närmast förkrympt ut för den oinvigde. Som en helikopter i barnaåren i
väntan på puberteten.
Går du närmare inser du att gyrokoptern är utrustad med precis det den behöver, somliga
maskiner har dessutom plats för två personer. Förvånansvärt prydligt samlat, dessutom.
Efter den förberedande genomgången, och med overall och hjälm och annan medföljande
utrustning på plats, och bältet ordentligt fatspänt, är det så dags att förbereda sig för att lyfta
iväg.

Det är Roman Tadic, en av instruktörerna här på Skånska Gyrokopterklubben som finns
strax söder om Sjöbo, som ska ta mig upp för en tur. Han och hans kamrater i klubben har
nyss berättat att en hel del som kommer hit för en tur i en gyrokopter tror att det är precis
som att åka helikopter. Det finns flera skillnader, förklarar de.
Redan innan vi lyfter upplever jag en av dem. Istället för att lyfta rakt upp när vingarna fått
upp farten, som en helikopter gör, så behöver gyrokoptern rulla fram på sina hjul för att få
upp farten innan den kan lyfta. Precis som ett flygplan. Det är för att gyrokopterns rotor,
vingen, drivs av fartvinden. I en helikopter är det motorn i sig som driver rotorn.

Prydligt uppradade. Skånska gyrokopterklubben har två gyrokoptrar i sitt bestånd och nu under sommaren ökar
intresset för att komma till Sövde flygfält vid Snogeholmsvägen strax söder om Sjöbo för att åka en tur.
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Frihetskänsla när man svävar fram
Det tar inte många sekunder från att vi lämnat den sjöboska marken till att vi svävar omkring
300 meter över densamma. Jag slipper ljuga när Roman frågar om allt känns okej.
Frihetskänslan går faktiskt att ta på, och det finns gott om möjligheter att ta del av utsikten
då maskinens sidor är öppna. Den närliggande Sövdesjön är bara en av höjdpunkterna.
Att gyrokoptern är liten och nätt gör också att den är smidig när det kommer till att vända i
luften; några sekunders berg- och dalbanekänsla infinner sig när maskinen gör en kraftig
sväng.
Då vet man att man lever, men snabbt råder lugnet igen när Roman har svängt klart.

Som nybörjare upplever jag det som att det går undan även när man tar mark, men faktum
är att farten är väldigt låg vid landning. Det betyder också att säkerheten är särskilt hög i en
gyrokopter.
Många som kommer hit gör det såklart för att få sig en upplevelse, och prova på.
– Det är ju som ett äventyr, menar Roman.
Jag förstår precis vad han menar.

Fastspänd och sedan ska hjälmen på, sedan börjar Lokaltidningens testare snart bli klar för att lyfta.
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