
Standard hendelsesrapport til Mikroflyseksjonen 
Hendelsesdato:  13.04.2019 

Flytype: Jabiru 170 

Motor: 2200 

Pilotens totale mikroflyerfaring: Antall timer: 81:35 Antall starter: 265 

Pilotens flytimer siste 90 dager: Antall timer: 6:15 Antall starter: 14 

Pilotens flytimer siste 30 dager: Antall timer: 0:00 Antall starter: 0 

Pilotens erfaring på flytypen: Antall timer: 75:40 Antall starter: 235 

Flygingens art: Egentrening 

Materielle skader:  Propellstrike – skade på propelltip etter kontakt med 
rullebanen 

Aktuelt vær: Cavok, Varierende vindforhold 
Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt og anonymisert. Hensikten med rapporten er å hjelpe andre 
mikroflygere til å unngå å komme i en lignende situasjon ved at innholdet kan føre til gode tiltak som vil kunne 
hindre gjentagelser. 
  
HENDELSESFORLØP: 
Retur til flyplass etter 1,5 timer stalltrening \ sakteflyging (øvingsrekke). Klarert righthand 
downwind rwy 18 for touch and go. KLM fly som tok av fra RWY18, meldte fra til tårnet om 
tailwind under rotate, Jeg ble derfor reklarert til RWY36. Tårnet opplyste om veldig 
varierende vindforhold. 15 kn 230 gr i syd av rullebanen og 5 kn 070 gr i nord. Landingen 
gikk greit, men ved klargjøringen til takeoff, mens flyet ennå var i fart, skjente flyet til venstre 
under gasspådrag. Påfølgende oppbremsing for å hindre å havne utenfor rullebane, 
resulterte i propellstrike. 
Dette ble opplyst til Tårnet og take off avbrutt.  
 
FARTØYSJEFENS MENING OM ÅRSAKEN: 
Mistet fokus på senterlinjen et lite øyeblikk (senket blikket) for å konfigurere flyet for takeoff 
(sette flaps, ta av forgasservarme). Med relativt høy hastighet på flyet var det nok til å miste 
retningen under rådende vindforhold. 
 
KLUBBENS OPERATIVE- eller FLYTRYGGINGSLEDERS UTTALELSE: 
Det var varierende vind og gust (værhaneeffekt på bakken). Ved sterk oppbremsing kan 
propellen slå i bakken pga. myk fjæring i nesehjulsleggen. Eventuelt at det var «en andre 
berøring» i bakken som pga. myk fjæring i nesehjulsleggen utgjorde propell-striken. 
 
EVENTUELT FORSLAG TIL TILTAK FOR Å UNNGÅ SLIKE HENDELSER: 
Bruke tid til å forberede ny take off ved TG, og være helt stabilisert og fokusert på rullebane 
før en gir gass for take off.  
 
FLYTRYGGINGSRÅDETS UTTALELSE: 
FTU ber mikrofly klubber generelt fokusere på de føringer som gis ifb. med flytryggingsmøter. 
Årets tema er relatert til denne type hendelser. Trening på landinger er som vi alle vet viktig, 
men det er også viktig at det trenes med den rette teknikken. Når man trener lite over tid, og 
særlig i begynnelsen av karrieren er det lett å glemme viktige deler av teknikkene lært under 
utdanningen. 
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Det er normalt at propellerstrømmen dreier nesen til venstre ved motorpådrag, noe som må 
kompenseres for med høyre sideror. Dette er vanskelig å korrigere for rett mens man kikker 
inn i cockpit. Flyet må uansett omkonfigureres når flygeren har kontroll på flyet med 
overskudd til å gjøre nødvendige håndgrep, dette betyr lav hastighet eller om nødvendig full 
stans. Gasspådrag som nødvendigvis gir krefter som påvirker flyets situasjon må ikke gjøres 
uten at det er fullt fokus ut av cockpit, og spesielt i situasjoner hvor det også er andre 
uforutsigbare krefter som påvirker flyet. I dette tilfelle ustabile vindforhold, men det kunne 
også være ujevn rullebane el. Forgasser varme er også noe som kan skrus av tidligere, slik 
at dette ikke er en faktor når man skal ta av igjen. Det kan være den ene tingen som gjør at 
fartøysjef ikke har nok kapasitet til å utføre de viktige oppgavene. 
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