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Status
En hvid jul og en skyfri himmel nytårs aften…
hvad mere kan man ønske sig? Lad os håbe
det er et varsel om det kommende år! Året
2010 står som bekendt i overenskomstens
tegn. 2010 er året hvor vi skal nå til en aftale
omkring vores ansættelsesvilkår. Ikke just en
nyhed for cabin crew i SAS. Som det er de fleste bekendt stod 2009 i selv samme lys. CAU
har brugt det meste af det forgangne år på at
forhandle. At vi ikke er nået i hus kan jeg kun
undre mig over! Men forventningerne har ikke
kunnet opfyldes hverken fra den ene eller
anden side.
Den 1. februar er så startskuddet til den
endelige og afgørende overenskomstforhandling.
Her vil vi komme til enighed på den ene eller
anden måde! Kan vi ikke selv finde ud af det
vil forligsmanden i sidste ende stikke fingeren
i vejret, veje for og imod, for derefter at sætte
sin underskrift på den overenskomst der bliver gældende mellem SAS og os. Ikke den
mest ønskværdige situation, men helt klart en
realitet!

Med tanke på de forhandlinger vi har været
igennem er der ikke meget nyt under himmelen. jeg ved at CAU er 100 % klar over hvor vi
står og jeg er overbevist om at SAS heller ikke
er i tvivl. Begge partere har interesser der
gerne skal løses med den nye kollektivaftale.
Det pres der ligger på CC er umådeligt stort
og er absolut ikke aftaget blot fordi der har
været stille i en kort periode!
Vi sætter os nu igen til bordet. jeg tror, og
håber, vi gør det med gensidig respekt. Med
det i tankerne at vi har med en, økonomisk
trængt, virksomhed at gøre…. Men mest af
alt, at de mennesker der har deres arbejdsliv
her altså er mennesker af rigtig kød og blod!
Med venlig hilsen
Jørn Fink

formanden

Verner Lundtoft Jensen (Formand)

Gode kolleger,
Godt nytår til alle og tak for støtte i det gamle år.
2010 er et år der for CAU starter med fokus på overenskomstforhandlinger, idet overenskomsten udløber den1. marts, og
derfor skal fornyes.
Med den finansielle krise som hele samfundet er eller har
været i, er det nok ikke året hvor vi kan forvente de helt store
forbedringer. Der skal dog ikke herske tvivl om, at CAU på
visse områder ser et klart behov for at få forbedringer igennem i overenskomsten. Oven på et år, som stort set kun har
stået i forhandlingens tegn, ved begge parter ret klart, hvor
modparten står, så vi forventer ikke de store overraskelser i
det, som vi kommer til at møde i de næste uger. I lighed med
tidligere forventer vi selvfølgelig også at SAS denne gang kører
de store mediekanoner i stilling for at fremme deres sag, en
sag som kun har det mål at øge udnyttelsen af CC, samt
sænke omkostningerne på samme. Det er min opfattelse, at
denne mediekampagne allerede er startet, en mediekampagne som har det formål at lægge størst muligt pres på CC og
deres fagforening, CAU. Et eksempel på dette er en artikel,
som SAS har skrevet i deres nye magasin STORIES (i øvrigt et
ikke særligt troværdigt navn at vælge, hvis læseren skal have
tillid til det der står i bladet). I den artikel jeg omtaler; ”Vi har
opnået meget…” skriver man, at flybranchen er personaleintensiv.
Beregnet ud fra de tal, som fremgår af årsregnskabet fra 2008,
udgør personaleomkostningerne ca. 33 % af de totale
omkostninger i SAS. Ud fra dette må det være meget svært at
påstå, at luftfartsbranchen er meget personaleintensiv. Ser
man på mange andre virksomhedsområder på det danske
arbejdsmarked vil man kunne konstatere, at det er helt normalt at personaleomkostningerne ligger på omkring 80 %.
I samme artikel skriver man, at ud af en personaleomkostning
på 19 mia. i 2008 (regnskabet siger 18,1 mia), ligger de 6 mia.
på kabinen. Dette kan ikke være korrekt, da CC udgør ca. 3000
stillinger ud af de 24.635 ansatte der var i 2008, hvilket betyder at omkostningerne i så fald skulle ligge på ca. 2.000.000
kr. per CC. Er dette korrekt, er vi en hel del CC, der har rigtig
mange penge til gode. De 6 mia. der nævnes, er altså ikke
reelle personaleomkostninger, og bliver formentlig kun nævnt
som ren og skær propaganda.
Artiklen hævder endnu engang, at vi skulle være 40 % dyrere
end Norwegian, dette på trods af, at der reelt aldrig er blevet
foretaget nogen benchmark mellem de to selskaber. CAU og
FTF har via vore benchmark vist, at det under alle omstændigheder ikke er hos CC, at en eventuel større omkostning ligger.
Det pres vi er udsat for fra selskabets side påvirker selvfølgeligt og forståeligt den enkelte CC, som frygter for sit job. Med
baggrund i dette får vi ind i mellem henvendelser fra CC, som

kommer med forslag, som de mener, vil kunne hjælpe (redde)
SAS. Disse forslag er velmente, men sjældent af en karakter
der gør at bestyrelsen støtter op om dem, da de ville betyde
væsentlige forringelser af arbejdsmiljøet. Enkelte forslag går
således på produktivitet, altså forslag som indebærer at CC
skal arbejde mere, have færre fridage. Når CAU afviser disse
forslag sker der som regel det, at forslagsstilleren stiller sig
helt uforstående for vore argumenter for, hvorfor vi ikke støtter forslaget. På den baggrund vil jeg gerne lave en kort gennemgang af den filosofi der ligger til grund for den måde vi ser
scheduleringen på.
Dette vil komme til at indebære at jeg må nævne en række tal,
hvilket jeg håber, at I bærer over med.
SAS-CAU overenskomsten er opbygget over en skabelon der
betyder at en række arbejdsdage giver et antal fridage. For kortruter er dette system opbygget således, at alt kan regnes om
til at 5 produktionsdage giver 3 fridage. For langruter er systemet således at hver tur giver et specifikt antal fridage, alt efter
slinglænge, tidsforskel etc.
Når man skal vurdere om aftalen er produktiv nok set ud fra et
arbejdsgiversynspunkt, vil det være naturligt at tage fat i en af
de strammeste lovkrav der findes; maksimalt 900 bloktimer
per år, BLH/år. Gør man dette kan man lave en vurdering ud
fra de enkelte byggesten som en schedule er opbygget af. En
byggesten kan i dette tilfælde være for eksempel en 5 dages
blok på kortrute efterfulgt af 3 fridage, en langrutetur på 4 dage
efterfulgt af 3 fridage, eller en lang charter efterfulgt af 2 fridage. Hvis hver af disse byggesten indebærer et antal BLH, der
udregnet på årsbasis svarer til 900 BLH – ja, så vil byggestenen være acceptabel. Det skal dog nævnes, at der er et forventeligt sygefravær på ca. 7 %, hvilket betyder at de 900 BLH/år
næppe kan nå op på mere end 837 BLH/år i gennemsnit.
For at kunne lave en sådan beregning er det nødvendigt først
at se hvor mange dage der er til rådighed på året, hvilket betyder at vi skal tage de 365 dage der er i året og fratrække 42
feriedage, 9 F7s dage samt 2 skoledage. Dette betyder at der
er 312 dage til rådighed for SAS.
Kortruter
I et 5-3 system er en arbejdsblok på 5 dage og man kan man
flyve 312/8 blokke, eller 39 blokke på et år.
SAS skal således for at få 900 BLH/år schedulere 900/39
BLH/blok, eller 23 BLH/blok
Udregnet per dag skal der scheduleres 23/5 BLH/dag, eller 4,6
BLH/dag.
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Dette betyder at hvis SAS forpligtiger sig til at udnytte aftalen og
schedulere CC med et gennemsnit på 4 t 36 min. BLH/dag vil
CC flyve 900 BLH/år og leve op til lovens maksimalt tilladte.
Fortsættes næste side
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Langruter
På langrute er beregningen lidt anderledes. Da der normalt er
tale om 2 legs til en destination hvor flyvetiden ligger rimeligt
fast, er det ikke mulighed for at påvirke bloktimerne i samme
omfang som det kan lade sig gøre på kortruter med mange
små legs at vælge blandt.
Ikke desto mindre er det rimeligt let at kontrollere om en byggesten (en slinge plus fridage) holder kravet der skal til for at
opnå de 900 BLH/år.
Eksempel:
New York med en kortrutedag før vil se ud som følgende: 4
produktionsdage 3 fridage, svarende til 312/7 blokke/år, eller
44,5 blokke/år. SAS skal således for at få de 900BLH/år schedulere 900/44,5 BLH/blok, eller 20,2 BLH/blok. Da de to legs
til New York giver ca. 16,4 BLH, er kravet til kortrutedage i slingen blot på 3,8 BLH, eller 3 t. 48 min. for at opnå de 900
BLH/år. Samme regnestykke for en rute som Beijing vil vise at
kravet til kortrutedagen i slingen blot er på 1,6 BLH, eller 1 t.
36 min. for at opnå de 900 BLH/år. Laver man samme type
regnestykke samlet for alle langruter, og tager med i beregningen, hvor ofte hver rute går, viser det sig, at gennemsnittet for
langruter ligger langt over de 900 BLH/år. Med en kortrutedag før langruteturen, som svarer til det der er kravet for kortruteproduktion, vil gennemsnittet ligge på 970 BLH/år.

Langrute charter
Ud af CPH flyves langrutecharter med 1 produktionsdag og 2
fridage, altså 3 dage i en slinge. Svarende til 312/3 blokke per
år, eller 104 blokke/år.
SAS skal således for at få de 900BLH/år schedulere 900/104
BLH/blok, eller 8,6 BLH/blok eller 8 t. 36 min. for at opnå de
900 BLH/år, hvilket ikke er noget problem, da alle lang charter ligger over 10 BLH/dag.
Jeg håber at jeg forklarede filosofien bag overenskomsten
således at alle kunne følge med. Ud fra ovenstående er der
altså ikke baggrund for at acceptere ændringer til vores overenskomst, 2 fridage efter langrute charter er ikke noget problem, 4 fridage efter Tokyo eller Bangkok er ikke noget problem. Det der er SAS' problem er, at de schedulerer CC med
for få BLH/dag, schedulerer flere fridage en overenskomsten
kræver, schedulerer for mange blanke dage etc. Ændre man
ikke på dette, når vi aldrig op på en maksimal udnyttelse af
aftalen
.
Vi håber det bedste og forventer
det værste.

Med venlig hilsen
Verner

Rene toner, tak!
Hvor tonedøv skal man være før man bliver smidt ud af orkestret? Mange af mine kolleger går i disse dage rundt og undrer
sig dybt over, hvad der egentlig skete i forbindelse med de
”ufuldendte” besparelses-forhandlinger mellem SAS og deres
medarbejdere (og det gælder ikke kun for den gruppe, som
CAU repræsenterer). Det hele løb jo ligesom ud i ingenting, og
det sidste, som vi har hørt fra SAS, er nogle lettere mavesure
udsagn pakket ind i nogle såkaldte julehilsner.
For at vende tilbage til mit indledende spørgsmål, så kan svaret indledningsvis være: At skal blot to spillere spille sammen,
så kommer der ikke rigtig noget musik ud af det, hvis den ene
spiller er tonedøv. Det kan f.eks. undre, at SAS på intet tidspunkt har opfattet, eller ønsket at opfatte, de signaler, som
CAU sammen med vore medlemmer har givet i forhold til
vores virksomhed og i forhold til ønsket om en fælles forståelse for virksomhedens fremtid. Selvom vi ikke et øjeblik er i tvivl
om, at det på ingen måde er vores arbejdsvilkår, der er firmaets problem i forhold til omkostningerne og virksomhedens
overlevelse, så har vi dog alligevel, ikke blot én men flere
gange, rakt en hjælpende hånd ud i form af såvel lønnedgang
som løntilbageholdenhed. Dette har vi gjort, ikke fordi vi
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”skyldte noget”, vore lønninger er ikke højere end på det øvrige arbejdsmarked, tværtimod, men fordi vi ønskede at give
SAS muligheden for, at sælge samspillet mellem ledelse og
medarbejdere som en succes over for omverdenen. Dette ville
have givet kunderne, investorerne og alle andre troen på, at
SAS er et dynamisk selskab, som man kan regne med, også i
fremtiden.
MEN NEJ! Ledelsen har tilsyneladende været så forankret i sin
allerede fastlagte strategi, hvor man har troet på, at man i
finanskrisens kontekst kunne true, skræmme og stampe sig til
overenskomster, der nærmer sig bøndernes hoveriforpligtelser
i 1700-tallet, at man gennem hele forløbet har valgt at være
total tonedøv over for de signaler og muligheder, der lå i de tilbud, der blev givet fra CAU. Det virker jo således helt absurd,
at SAS siger nej til en direkte lønnedgang på 7 % (udover de 3,5
%, som vi afgav allerede i marts 2009), en nulløsning over de
næste 3 år, og en ændret aftale om fleksibel deltid, der ville give
SAS en besparelse på 40 millioner kr. Hertil et par yderligere
ændringer af overenskomsten, der ville give SAS besparelser
fremadrettet. Et NEJ, blot fordi det oprindelige mål med ledelsens strategi var et andet. Og dette er da en adfærd og en reakFortsættes næste side
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tion, der i hvert fald burde kunne rejse en række kritiske spørgsmål til SAS’ ledelse og bestyrelse fra aktionærer, analytikere og
erhvervsjournalister.
Men det værste er sådan set, at ledelsen har været total døv
over for den imødekommenhed, som CAU og vore medlemmer på ansvarlig vis har udvist. CAU kan for så vidt godt leve
med, at ledelsen har forpasset en ellers historisk mulighed for
SAS for et gennembrud. Men vi havde håbet, og måske også
lidt forventet, at man ville have forstået signalerne, og herefter
ændret tilgang til medarbejderne og deres faglige repræsentanter. Men i stedet er man fortsat med den ”krig”, bl.a. ved offentlig tilsvining, direkte og latente trusler m.v., som man har ført
mod medarbejderne gennem længere tid.
Lad mig vende tilbage til min analogi fra musikverdenen:
I mine unge (yngre) år spillede jeg violin og var del af et ungdomssymfoniorkester. Det kunne undertiden være svært at
skaffe musikere til orkestret, for det kræver vedholdende prøvedage og dermed meget tid for at spille i et sådan orkester. Det
var derfor ikke altid tilfældet, at man kontrollerede, at de, der
tilmeldte sig orkestret, nu også faktisk kunne spille. Vi havde
således en klarinetspiller, der var helt og afdeles tonedøv, hvilket desværre ikke forhindrede ham i at spille lystigt derudaf,

med den konsekvens at hele samspillet i orkestret blev uudholdeligt at høre på. Efter et stykke tid måtte orkestrets voksne
dirigent gå til biddet, og fortælle den stakkels klarinetspiller, at
han nok skulle gå hjem og øve sig yderligere et par år, før han
vendte tilbage til orkestret. Vi så ham aldrig mere. I vores tilfælde kunne vi få musikken til at fungere ved at skifte en enkelt
spiller ud, og vores koncerter var altid velbesøgte og populære
i lokalområdet. Havde der derimod været tale om, at det var en
hel instrumentgruppe, f.eks. alle blæserne, der led af tonedøvhed, havde orkestret i sidste ende ganske enkelt måtte lukke
ned.
Pointen i denne lille anekdote er selvfølgelig en opfordring til
ledelsen om at gå hjem og øve sig i at lytte til de toner, som
resten af orkestret spiller. Ellers ser det sort ud for orkestrets
fremtid. Fra CAU’s side tror vi ikke, at ledelsen hos SAS er håbløst og naturligt tonedøv. Vi tror, at man har valgt at være det.
Men nu er tiden kommet til at træffe et
andet valg, hvis virksomheden skal overleve som et toneangivende flyselskab.
Venlig hilsen
Jakob Esposito

Info fra ressourcegruppen
Det har været en stille overgang til dette årti, og der er ikke
så meget nyt på tapetet. Der har været noget snevejr i bl.a.
Aalborg og det er formentligt ikke det sidste vi får i Europa i
den kommende tid. Dette har forårsaget nogen uklarhed
omkring, hvad der gælder i sådanne tilfælde. Vi havde en
besætning, der var planlagt til dobbelt langrutecharter ud af
Aalborg. Grundet dårligt vejr måtte de efter den første lande
i København i stedet for Aalborg. SAS mente, at de dagen
efter, hvor de skulle have fløjet en langrute charter ud af
Aalborg, måtte møde op på basen og så kunne man se om
der var produktion. Dette er ikke aftalen; når man i dette tilfælde lander i CPH, så skal tjenesten ved ankomst til hjemmebasen efterfølges af minimum 2 fridage. Se stk. 2.a.
nedenfor.
L. Charter; langrute

1) Ved charterproduktion udenfor kortruteområdet gælder
bestemmelser for langrute og kombination kort-/langrute uindskrænket.
2) Når tidsforskellen ikke overstiger 4 tm. i f.t. skandinavisk lokaltid (UTC +1) og flyvetid single leg ikke overstiger 6:00 tm., kan charterproduktion udenfor kortruteområdet dog flyves med følgende ændringer:

a) Ved charterproduktion udenfor kortruteområdet skal tjenesten ved ankomst til hjemmebase umiddelbart efterfølges af minimum 2 fridage (80%: 3 fridage og 50%: 5
fridage) med mulighed for to gange nattehvile (8 tm. i
tidsrummet 22:00 – 08:00).
b) Forudsat tjenestegøringsperiode afsluttes på udestation,
må charter udenfor kortruteområde planlægges i to på
hinanden følgende tjenestegøringsperioder*. I så fald
gælder videre:
i) Charterproduktion må ikke i samme tjenestegøringsblok
kombineres med anden tjeneste bortset fra evt. passiv
overførsel, som er nødvendig for gennemførelse af charterproduktionen.
ii) Mellem to på hinanden følgende tjenestegøringperioder
med charter, skal der på udestation planlægges med
min. 10:00 tm.’s hvile.
iii) Ved ankomst til hjemmebase efterfølges tjeneste umiddelbart af minimum 3 fridage (80%: 4 fridage og 50%: 8
fridage).
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*: Den ene tjenestegøringsperiode kan alternativt erstattes
af charter indenfor kortruteområdet.

Der er lavet om på nødtræningen, så det kun er 1 dag vi er
på skole i 2010, dermed skal vi lave testen selv hjemme. Det
Fortsættes næste side
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betyder, at der går nogen tid med CBT-træning. Denne skal
scheduleres, men grundet det nye system, har man ikke
kunne kode CBT-træning ind på rosteren. Det har betydet, at
alle der har holdt/skal holde nødtræning i januar og februar
ikke kan scheduleres CBT-træning. Der er aftalt mellem SAS
og CAU, at disse personer skal have 1 F0-dag i kompensation. Så I bedes checke jeres kompensationsdagsbank for
dette, og såfremt den ikke er lagt ind inden 1. marts, så tag
kontakt til SAS. De af jer, der har nødtræning efter den 1
marts, skal have det scheduleret, og i modsat fald er det et
brud på overenskomsten. Så derfor: Skulle det glippe, så tag
gerne kontakt til SAS eller os i CAU.

Når man har standby, er der visse af jer, der ønsker at få
besked i så god tid som muligt. Jeg tror dog ikke, at I ønsker
at blive ringet op kl. 03.35, når I en dag har standby fra kl.
04.00. Dette er dog sket i et enkelt tilfælde, og vi vil blot
minde om, at har I frabedt jer, at blive
kontaktet af trafikvagt i jeres fritid, skal
dette selvfølgelig respekteres.

Med venlig hilsen
ressourcekoordinator
Karin Ligaard

”Julehilsen” fra Flemming Jensen!
Ja så var det blevet tid til en julehilsen fra vores chef i SAS
Danmark, Flemming Jensen. Det kunne vi nok alle forestille
os årstiden taget i betragtning, men der var nok ikke mange
der havde forestillet sig et indhold af den kaliber.
Ak jo vi havde nok forventet en beretning om det svære år vi
alle har været igennem. Vi havde nok også forventet en form
for ydmyghed overfor alle de kollegaer der i det forgangne år
er blevet afskediget, eller er gået ned i arbejdstid for at skabe
plads til andre. Det blev nævnt og det værdsætter jeg
bestemt.
En simpel julehilsen var han dog ikke i stand til at levere.
Han følte sig åbenbart nødsaget til at kommentere på, at der
ikke forelå nogen besparelsesaftale med bl.a. CAU.
Dette skal altså ses i lyset af, at der gennem det sidste halve
år har ligget op til flere besparelsespakker fra Cabin Crew på
hans bord. Det har ene og alene været hans og den øvrige
SAS ledelses ansvar at en aftale ikke er kommet i hus med
Cabin Crew.
Derfor ser jeg hans julehilsen som en opsang til de ansatte
(læs piloter og kabineansatte) om, at hvis ikke der kommer
et fornyet syn på tingenes tilstand næste år så ……….
Det er efter min bedste overbevisning en fuldstændig fejlslået og forældet ledelsesform og har kun det ene formål, at
varsle de ansatte hvad der er dem i vente i de kommende
overenskomstforhandlinger. Jeg er bestemt af den overbevisning, at SAS ikke skal gøre sig nogen forventning om, at
vejen er banet for en nemmere /gunstigere overenskomst
set med SAS´ briller. Jeg ved, at vi har en fuldstændig stålsat
forhandlingsdelegation, der ved nøjagtigt hvilket mandat i
som medlemmer har leveret. Det mandat er viderebragt til
SAS flere gange gennem det sidste år og derfor bør vi ikke
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blive ved med at skulle høre på at vi ikke har leveret. Vi kan
jo ikke tvinge SAS til at tage imod en besparelse.
Dette vidner blot om vores engagement og vilje til at være i
en virksomhed i forandring på trods af store personlige
omkostninger. Omkostninger vi, som Cabin Crew, tolererer
fordi vi har et fællesskab og en faglig stolthed med på arbejde hver eneste dag. Det kan vi være stolte af, og det burde
vores ledelse naturligvis også være. De bør i det mindste
respektere det. Det er jo bl.a. det fællesskab og den faglige
stolthed de lukrerer af, hver eneste dag på hver eneste flyvning.
Dette gør ikke, at vi nu kommer til at stille fuldstændig ublu
krav til SAS. Det har vi jo heller ikke gjort hidtil så det ville
være uanstændigt at gøre nu. Men det er klart, at jo flere
gange vi bliver præsenteret for denne form for retorik jo sværere er det at fastholde et billede af, at SAS reelt ønsker at få
enderne til at hænge sammen i en forhandling.
Hvis julebrevet var ment som et tak for indsatsen og nu må
vi stå sammen, kan jeg blot konstatere, at det havde modsatte effekt på mig. Jeg blev skuffet, rasende og tænkte tak
for julegaven, julefesten og tak for den almene værdsættelse
af mig som ansat, ja kort sagt tak for ingenting!
Håber at alle har haft en glædelig jul og et godt nytår med
familien.

Venlig hilsen
Peder Bjerre, A/H 26356
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Information till begränsat skattskyldiga
i Danmark
Från och med 2010 kan pendlare som är bosatta i Sverige
och begränsat skattskyldiga i Danmark slippa betala avkastningsskatt, så kallad PAL-skatt, på sitt danska pensionssparande.
Avkastningsskatt är en skatt som betalas årligen på värdeökningen av ditt pensionssparande. I Danmark heter denna
skatt PAL-skatt. Från och med 2010 behöver begränsat skattskyldiga i Danmark inte längre betala denna skatt på sitt
danska pensionssparande.

hemsida, www.skat.dk, och kan hämtas under
Borger/blanketter. Bifoga även ett personbevis som dokumentation. Personbeviset får du från Svenska Skatteverket
där du bor och du kan även beställa det via Skatteverkets
hemsida, www.skatteverket.se. Ansökan skickas till Skat i
Danmark som sedan vidaresänder den till de pensionsinstitut som är berörda, eller du får ett dokument som du sänder
till din pensionsförvaltare. Det finns pensionsinstitut som
först efter att kalenderåret är avslutat belastar ditt pensionskonto med en PAL skatt och det finns pensionsinstitut som
kontinuerligt belastar ditt pensionskonto med PAL skatt.
Exempel Nordea link belastar ditt konto kontinuerligt medan
Skandia link belastar kontot först efter kalenderårets slut.
Sker avräkningen efter ett kalenderår kan det betyda i praktiken att du först behöver ansöka om fritagelse från PAL skatt
i slutet av 2010.
De nya reglerna gäller inte för besparingar i ATP.
En god fortsättning på det nya året från

Ansök hos Skat
För att slippa betala PAL-skatt ska man ansöka om fritagning från denna. Ansökningsblankett, 07-058, finns på Skats

Öresundskoordenator
Anna-Lena Gustafsson

Nye crewhoteller!
Vejle
Vi er flyttet fra Vejle Center Hotel den 30. december 2009, da
de skal i gang med en total renovering af hotellet, som er
slidt ned efter mange års brug.
Vi har i samarbejde med SAS og pilotforeningerne fundet et
kun 2 år gammelt hotel med alle de bekvemmeligheder, der
skal være på et hotel, og det er placeret i bymidten, tæt på
gågaden med butikker og restauranter. Så alt i alt en forbedring i forhold til det gamle hotel.
Vilnius
En ny destination er ikke det vi skriver mest om, men denne
gang er vi i gang med at flyve på Vilnius, som er hovedstaden (558000 beboere) i Litauen med totalt 3,6 millioner indbyggere. Landet blev uafhængigt af Sovjetunionen i 1990, så
demokratiet er kun 20 år gammelt. Landet er medlem af EU,
men har stadig deres egen valuta (Litas). Lufthavnen ligger
tæt op ad byen, så transporten er kun 10-15 min. Taxa og
restaurantbesøg er billigt i forhold til Danmark, men butikkerne i den flotte gamle nyrenoverede bymidte, er som at

komme til Fifth Avenue i New York og de er som bekendt
ikke billige. Hotellet ligger lige i bymidten og er et nyere
hotel af en større kæde, og ligger med butikker og restauranter lige uden for døren. Vi håber I bliver glade for begge
hoteller, og at de vil leve op til jeres forventninger, og vi er
som altid glade for henvendelser om vores crewhoteller.
I kan finde mere info/adresser om hotellerne på CAU’s
hjemmeside og i crewproceduren.
Med venlig hilsen
Hotelkarlene Brian, Peder og Søren
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MIR

Godt nyt træningsår 2010
Lidt information fra MIR om den nye nødtræning som gælder for 2010.
MIR har deltaget på den nye nødtræning den 2. december
2009, som kaldes Rehearsel (= øvedag).

være at finde direkte under hvert spørgsmål, så du på denne
måde også kan lære at finde det i manualerne.
Ligeledes finder du henvisninger hvis du placerer musemarkøren over tallet på spørgsmålet.
Den ”rigtige” test har ikke henvisninger og de
10 spørgsmål pr. fly type test skal tages på 10
min.
Så det er en rigtig god ide at øve dig på
reference courses, som har 15 spørgsmål
og du kan følge med i hvor lang tid du bruger til dine spørgsmål i menuen i bunden af
web siden.
En fejl pr. 10 spørgsmål er tilladt.

Jeres bønner og frustrationer over sidste års
nødtræning, hvor man kunne bruge 3-4 dage
på sit questionaire, samt det psykiske pres
og ubehag ved at lave test som det første
på nødtræningen - er nu væk!!
Denne nye træningsform anser MIR for
positiv. Først og fremmest kan du lave dit
questionaire, hvor spørgsmålene kommer i
kronologisk orden! Dvs. når du f. eks sidder
med MD, startes med spørgsmål om flightdeck for
derefter at arbejde sig videre ind i manualen.
Ved at bruge din udaterede Crew Key eller OM-A / OM-B,
bladrer eller scroller du dig gennem manualen og finder svar
til spørgsmål, som du er i tvivl om, i den rækkefølge der bliver spurgt i dit questionnaire. (QA)
Dette resulterer i at du kan lave dit QA på en meget rimelig tid.
MIR anbefaler, at du laver dit QA – da intet forhindrer dig i
at bruge svarene som støtte, når du tager din test.
Practical tests, er en anden måde at forberede sig på. Her
kan du øve dig når som helst og hvor som helst.
Gå ind på portalen under MY WORK / TRAINING / TRAININGWEB eller direkte via internet www.sas.pelsys.com,
(log in er dit persnr. – password er fra start også dit persnr.
Med mindre du har ændret det)
Her kan du øve dig på practical tests – (KALDET REFERENCE COURSES) ligeså meget du vil, indtil du føler dig klar til
testen. I reference courses vil henvisninger til manualerne

De spørgsmål som du møder i QA og Reference
courses, findes naturligvis også i den gældende test.
Det er vigtigt, når du ankommer på Oxford til din årlige nødtræning, at medbringe kopier af samtlige tests du har taget og give dette til instruktøren, når du tjekker ind til nødtræningen.
Årets nødtræningsdag er rimelig koncentreret, da vi jo kun
har en 1 dag.
Der er masser af TEAM opgaver, Hands on træning og
Knowlegde tests gennem hele dagens program.
Så du gør dig selv en tjeneste ved at møde velforberedt.
Vi syntes det var en rigtig god og aktiv dag.
Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse med dette nye oplæg til
Recurrent 2010.

Hilsen MiR
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Medlemsindlæg

Et liv i luksus......
Jeg hæfter mig lidt ved Roberts opfordring til ikke at skrive
på FACEBOOK om "5 dage i Dubai.. jubii"
Nu vil jeg fortælle om oplevelser fra det virkelige liv som stewardesse, og så kan I jo være kritikkerne og give respons på
om jeg skal udgive det på FACEBOOK.
Igen en lørdag er kursen sat mod Tokyo, væk fra familiens
skød mens de gør klar til weekendhygge. Jeg er okay med
det, børnene er vant til det og konen glæder sig måske....
Serveringen er overstået og vi skal hvile, og som den flinke
person jeg er, vælger jeg frivilligt at hvile på station 1L. Efter
10 min lugter der af lort – nå, som altid trækker man vejret
gennem næsen indtil det er overstået, men det bliver
ved, prutteriet altså, jeg sætter kursen mod galleyet og finder frem til fisens ejermand på 1A-B, og der er en tynd væg
der skiller ham fra mig på min hvileposition. Efter at have
fået renset næsen går jeg tilbage på 1L. Fint - lugten er væk,
men kun i 15 min., så starter han op igen, og denne gang
med fuld styrke så jeg må flygte ud i cockpittet og sidde
musestille resten af hviletiden p.g.a. at styrmanden lå og sov
efter de nye hvilebestemmelser. Så der sidder jeg en lørdag
aften på en pind og kigger ud i den mørke nat, indtil jeg kan
komme tilbage i galleyet og være på vagt, dog 2 stewarder
siddende og flette ben på 2R, da der jo stadig lugtede helt
vildt i venstre side.
Der er en meget stresset pax som ankommer sidst ombord
og skal have bagagen væk. Han skubber, maser og presser
lågen på binds, og jeg som objektiv kan jo se at der sidder
en lynlås i vejen, så jeg fortæller ham, at jeg nok skal tage
mig af det, og at han bare skal sætte sig og stresse ned. Idet
jeg sætter fingeren ind for at skubbe lynlåsen op, så bestemmer pax'en sig for at han lige skal prøve en sidste gang, og
skubber med al sin kraft lågen op med min venstre pegefinger imellem, @@#$$%%^%^^&%$# hvor gjorde det ondt.
Havde det været på Rio Bravo ville han have ligget på Vester
Voldgade med tasken spredt ud over hele Stormgade og

ikke vidst hvad der var sket, men jeg smiler bredt og går ud
i FCRC og græder stille. Pax'en kommer selvfølgelig ud og
undskylder, men igen selvkontrol, jeg skal bare lige have 2
min. alene.....
Heldigvis skete det her på vej hjem fra New York, så jeg
kunne komme min på mine fridage og ikke belaste firmaet,
det gør dog stadig ondt 3 uger efter.
Så det bedste - igen til New York, dødtræt efter at have holdt
sig vågen i over et døgn lægger jeg mig til at sove i en lidt
fugtig, klam seng. Ikke det helt store tænker jeg; sengetøj
der ikke er blevet ordentligt tørt, det går nok.... Den berømte hammer der så rammer en, så man går i koma af træthed,
holder i 4 timer, og så vågner jeg op, iskold på venstre hofte.
Jeg har simpelthen ligget og trukket gammelt pis op fra
madrassen. Gule pletter hist og pist viser sig nu på lagnet,
og der ved jeg jo, at det ikke er mit eget, for da jeg arbejdede i Tivoli lærte jeg, at når tisset var gult skulle vi på
Søcaféen, og jeg har tisset klart lige siden. Nej jeg ligger simpelthen i gammel urin og må afbryde natten for at gå ud i
bad og skifte seng. Heldigvis var der 2, og mens jeg ligger og
kæmper med at sove igen, er min eneste tanke, at det jo nok
bare er en sød lille pige der har tisset i sengen, men vi ved
jo alle godt, at det jo nok er en amerikaner på 250 kg, der har
ladet sit vand i min luksusseng på mit luksusjob.....
Jeg fik dog lov at spise gratis morgenmad på hotellets regning, men måtte alligevel fortælle historien igen, da jeg var
blevet charged for morgenmaden da jeg
tjekkede ud.

M.v.h.
A/S 2-3876
Lars Helmark
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Medlemsindlæg

Som planlagt ..... næsten!!!!
Når jeg læser sidste CAUTION med de mange indlæg fra kollegaer kommer det frem i mig igen, den her frustration omkring
min ansættelse i SAS.
Jeg har ikke fortrudt og kommer aldrig til at fortryde at jeg søgte ind i SAS for snart 10 år siden.
Jeg vidste at jeg fremover ville komme til at gå glip af halvdelen af JUL/NYTÅR.
Jeg vidste at jeg fremover skulle være væk fra familien ca. 12-14 DAGE om måneden.
Jeg vidste at jeg fremover ville mangle 5-6 NATTESØVNE pga. tidlig indcheck og natflyvninger.
Jeg vidste at jeg fremover kun kunne forvente fri hver 4. WEEKEND.
Jeg vidste dog også hvad jeg gik ind til mht. arb.-løn-pension, da SAS og jeg skrev under på ANSÆTTELSEN.
Jeg vidste dog også at jeg efter 10 år ville have en RIMELIG løn-pension.
Jeg vidste dog ikke at SAS ville prøve at BRYDE den ansættelseskontrakt.
Jeg vidste dog ikke at SAS ville ændre sin INDSTILLING til mit job så radikalt.
Jeg vidste dog heller ikke at jeg som 38 årig evt. skulle ændre LEVESTANDARD som følge af en besparelse.
Jeg vidste dog heller ikke at SAS ville være så meget KUJONER i en forhandlingssituation med CAU.
Jeg ved dog at SAS har fået et TILBUD fra CAU som de burde tage imod.
Jeg ved bare ikke om SAS egentlig er klar over at jeg ikke får løn for mit arbejde men for det jeg KAN...???
Jeg ved at min fagforening arbejder hårdt for mit ve og vel, tak for det og tak for JULEGAVEN igen i år,
jeg havde ellers ønsket mig en afslutning på forhandlingen mellem SAS og CAU, kan jeg nå at bytte
min gave til det????
M.v.h.
A/S 2-3876
Lars Helmark

EFTERLYSNING
Kære søde kollega,
Vil gerne sige dig tusind tak for de fine flasker vin, som jeg
modtog som tak for hjælp med en SB-vagt den 25. dec.

Endnu en gang tusind tak

Dit fine kort røg desværre ud i farten – jeg har forsøgt at
spore dig uden held, så derfor får du nu en hilsen via denne
kanal.

Kærlig hilsen
A/S 21898
Vibeke Axelsson

10

Medlemsindlæg

Kære dejlige kollegaer,
Så blev det også min tur til at gå på ”Fonden”. På en gang
vemodigt efter 31 års ansættelse i SAS at sige farvel, men
samtidigt spændende i en moden alder at skulle ud og opleve verden uden for SAS.
Jeg har haft en fantastisk arbejdsplads, et varierende og dejligt job med medgang og modgang og med de udfordringer, det har ført med sig og så nok så vigtigt … de skønneste
kollegaer. Tak for jer og for de ture og oplevelser vi har haft
sammen. Vi har ”knoklet” og stået sammen i tykt og i tyndt,
og det ved jeg, at I fortsat vil gøre for at bevare et spændende job og et godt arbejdsklima. Hold hovedet højt, det har I
mere end god grund til, og fortsæt med at gøre ”vore” passagerer og ikke mindst hinanden glade – mere kan I simpelthen ikke gøre. En del af mit hjerte vil altid være hos jer i SAS.
En speciel tak til de besætninger, som var med til at gøre
min sidste langtur til Washington og min sidste charterflyvning ud af Ålborg med et ufrivilligt stop på Tenerife til noget
helt særligt.

Flyv nu forsigtigt og ”keep smiling”!

Kærlig hilsen
X-A/P Birgitte Kieler Jacobsen (2-4924)
gitte@youngad.dk

Vi ses måske på min nye arbejdsplads, Louisiana Café, hvor
jeg 5. januar er startet på deltidsjob som Floor Manager
(purser på landjorden).

Finale!
Ja, det blev det for mig 30. november 09 efter et Aalborgstop.

Jeg ønsker jer alle en rigtig godt tid fremover i vores SAS.

Tusind tak til jer der gjorde mine 31 år i luften til en hyggelig
oplevelse. Tak for et fantastisk samarbejde.

Mange venlige hilsner
A/P Villy Laursen
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Fejlinvesteringen i 2003

Rynker signalerer erfaring,
men de kan blive for dybe

Sejlerliv med masser af sol
n’age er specialister i rynke-reduktion med Thermage,
Restylane, Fraktioneret laser, Botox og funktionel
hudpleje. Vi tilbyder uforpligtende konsultation når
du har tid. Tel. 7027 3366, www.nage.dk

Book en rynkereduktionsbehandling med Restylane,
Botox, Thermage eller Fraktioneret laser, og få en
no age ansigtsbehandling uden beregning - du skal
blot tage annoncen her med.

Bliver selvstændig i 2001
Skilsmisse i 2005
KØBENHAVN: KONGENS NYTORV 24, 1050 KBH K.
ÅRHUS: LILLE TORV 2, 8000 ÅRHUS C.

