
 Godt Nytår 

 OY-BSV 
 er  nu  omsider  tilbage  i  Roskilde  og  klar  til  brug  efter  at  den,  i  lighed  med  OY-BNH  og  OY-BNH,  har  fået  ny 
 bemaling. 

 Ikaros Fly ApS kan således nu igen tilbyde udlejning og skoling på disse 4 fly: 
 ●  OY-BUM;  se detaljer her. 
 ●  OY-BSV;  se detaljer her. 
 ●  OY-BNH;  se detaljer her. 
 ●  OY-EDG;  se detaljer her. 

 Priser 
 Der  er  udarbejdet  en  ny  prisliste  vedr.  udlejning  med  virkning  fra  1.  Januar  2023.  Samlet  pris  pr.  fly  er,  stort 
 set,  uforandret,  men  det  hidtidige  tillæg  vedr.  udsving  i  prisen  på  Avgas,  er  nu  blevet  inkluderet  i  prisen. 
 Satsen på den påtvungne energiafgift er steget en smule her primo 2023. 

 Vor prisliste i f.m. leje af fly  kan ses her. 

 Skoling til VFR/NAT 
 SOMMERTIDEN ER FORBI OG DAGENE ER BLEVET KORTERE 
 Det er nu du skal erhverve din VFR/NAT rettighed. 
 Vore fly, (  BNH  ,  BSV  og  BUM  ) er udstyret til IFR og  dermed også til VFR/NAT. 
 Vore NQ instruktører er parat til at give en god uddannelse. 
 Lidt teori først og derefter minimum 5 bloktimer skoleflyvning. 
 Pris pr. bloktime (inkl. moms) på BUM og BSV er 2.163 Kr. 
 Pris pr. bloktime (inkl. moms) på BNH er 2.485 Kr. 
 Prisen pr. bloktime dækker fly, instruktør og starter. 

 Diverse info fra RKE Lufthavn 
 Her følger,  i kursiv  , uddrag af info, som er modtaget fra Lufthavnen: 

 Obligatorisk marshalling på Forplads 

 EASA  har  besluttet  at  parkering  på  forpladser  ikke  længere  må  ske  ”on  own  discretion”.  Pr.  1.  januar  indfører 
 RKE  derfor  marshalling  for  alle  luftfartøjer  på  Forpladsen.  Luftfartøjer  skal  endvidere  marshalles  ud  fra  deres 
 p-plads,  når  de  forlader  Forpladsen.  Indtil  systemerne  kan  indarbejdes  i  AIP’en,  vil  der  derfor  blive  udsendt 
 følgende NOTAM’s: 
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https://www.ikaros.dk/on-line-booking-flyudlejning/flyflaade/bum/
https://www.ikaros.dk/on-line-booking-flyudlejning/flyflaade/bsv/
https://www.ikaros.dk/on-line-booking-flyudlejning/flyflaade/fly/
https://www.ikaros.dk/on-line-booking-flyudlejning/flyflaade/edg/
https://www.ikaros.dk/on-line-booking-flyudlejning/flyudlejning-priser/
https://www.ikaros.dk/on-line-booking-flyudlejning/flyflaade/fly/
https://www.ikaros.dk/on-line-booking-flyudlejning/flyflaade/bsv/
https://www.ikaros.dk/on-line-booking-flyudlejning/flyflaade/bum/


 B3968/22 NOTAMN 
 Q) EKDK/QFAXX/IV/NBO/A/000/999/5535N01208E005 
 A) EKRK B) 2301010000 C) 2303271200EST 
 E)  UNLESS  OTHERWISE  INSTRUCTED  BY  ATC  PRIOR  TO  ENTERING  APRON  HOLD  ON  TWY  G  OR  TWY  E 
 FOR MANDATORY MARSHALLER GUIDANCE TO PARKING 

 B3969/22 NOTAMN 
 Q) EKDK/QFAXX/IV/NBO/A/000/999/5535N01208E005 
 A) EKRK B) 2301010000 C) 2303271200EST 
 E) FOR START-UP CLEARANCE ON APRON, CONTACT ATC ON 118.900MHZ, AND STD-BY FOR MARSHALLER. 

 Vi  vil  selvfølgelig  søge  at  holde  ventetid  på  marshalleren  til  et  absolut  minimum,  men  jeg  forventer,  at  der  i 
 visse  tilfælde  vil  kunne  opstå  ventetid.  Derfor  vil  min  opfordring  til  jer  være,  at  I  fra  nytår  kalder  op  til  tårnet 
 i  luftfartøjer,  selvom  I  bare  skal  fra  hangarområdet  til  Apron.  Ligeledes  kan  det  være  en  overvejelse  for  jer, 
 om  det  giver  mening  at  afgå  fra  forpladsen,  eller  om  det  giver  bedre  mening  at  starte  turen  fra 
 hangarområdet.  Vi  står  selvfølgelig  klar  til  at  hjælpe  jer  med  marshaller,  hvis  I  har  behov  for  at  benytte 
 forpladsen. 

 EASA SERA marshaller-signaler  kan ses her. 

 Bilpas 

 Udrulningen  af  de  nye  bilpas  er  i  fuld  gang  og  vi  takker  for  den  forståelse  de  fleste  har  vist  os,  da  vi 
 beklageligvis  har  oplevet  en  del  tekniske  og  systemmæssige  udfordringer  med  det.  Vi  håber  dog,  at  de  fleste 
 af jer har haft mulighed for at søge. 

 For  køretøjer,  som  kun  skal  til/fra  hangarområdet  (bilpasklasse  0)  er  der  ikke  nævneværdige  nye  tekniske 
 krav, så udover udskiftning af bilpas, er det mere eller mindre ”business as usual”. 

 Skulle  der  være  enkelte  af  jer,  som  fortsat  mangler  at  få  oprettet  et  nyt  bilpas,  vil  det  være  muligt  at  få 
 hjælp  til  at  skifte  bilpasset  i  de  første  uger  af  2023,  hvor  vi  har  kaldt  ekstra  mandskab  ind  for  at  kunne  bistå 
 jer.  Det  vil  i  den  forbindelse  være  rigtig  godt,  hvis  I  har  mulighed  for  lige  at  sætte  lidt  tid  af  ved  ankomst,  da 
 processen  tager  lidt  tid.  Hvis  I  kommer  i  tidsbekneb,  vil  I  kunne  låne  et  gæstebilpas  i  vagten  (husk  bilens 
 registreringsnummer), så I kan komme ind. 

 Synlighedsvest på forpladsen 

 Fremadrettet  vil  det  være  obligatorisk  at  bære  synlighedsvest  eller  lignende  beklædning  på  forpladsen, 
 medmindre  man  er  ifølge  med  en,  der  bærer  synlighedsbeklædning.  Vi  forventer  at  opsætte  kasser  på  den 
 nordlige  og  sydlige  del  af  apron,  så  man  kan  låne  en  vest,  hvis  man  har  glemt  den,  men  husk  gerne  jeres 
 egen. 
 Vi  forventer  at  melde  yderligere  ud  omkring  ovenstående  og  de  øvrige  ændringer,  der  gennemføres  i  løbet  af 
 Q1  2023  i  starten  af  det  nye  år,  så  ovenstående  er  alene  tænkt  som  information  om  de  væsentligste 
 ændringer, der vil gælde pr. 1 januar 2023. 

 Banelukning 
 Grundet  en  forureningsundersøgelse  fra  Region  Sjælland,  med  en  9m  høj  borerig,  vil  RWY  03-21  være 
 lukket mellem  kl. 07:30 og 15:30 (LT) i hverdagene fra d. 9. til d. 26. januar. 

 Undersøgelsen foregår i området nord for THR21 (udenfor hegnet). 

 Der  vil  også  –  i  nær  fremtid  (mangler  endelig  planlægning)  -  blive  foretaget  en  tilsvarende  undersøgelse  i 
 områderne  langs  TWY  A  og  D.  Dette  vil  komme  til  påvirke  trafikken  på  disse  (og  muligvis  også  brugen  af 
 RWY  03-21)  i  op  til  3  uger.  De  dele  af  arbejdet  som  kræver  lukning  af  både  TWY  A  og  D  samtidig,  vil  blive 
 udført om natten. 

 Januar 2023 Side  2  af  2 

https://www.ikaros.dk/fileadmin/user_upload/Diverse/SERA_Marshallersignaler.pdf

