
 

Standard hendelsesrapport til Mikroflyseksjonen 
 

Hendelsesdato:  13/4 2019 

Flytype: AEROPRAKT 

Motor: ROTAX 

Pilotens totale mikroflyerfaring: Antall timer: 94.00 Antall starter: 417 

Pilotens flytimer siste 90 dager: Antall timer: 7:40 Antall starter: 16 

Pilotens flytimer siste 30 dager: Antall timer: 2:15 Antall starter: 7 

Pilotens erfaring på flytypen: Antall timer: 53:30  Antal starter: 286 

Flygingens art: Tur 

Materielle skader:  Nesehjulslegg  

Aktuelt vær:  
 
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 
Startet opp fra ████ flyplass ca. kl 10.30 og skulle fly til ████, 
når jeg ankom flyplassen 20 min senere tok jeg en overflyging for å sjekke banen, vindpølsen 
hang rett ned så jeg planla innflygning fra nord siden det er lettest på denne flyplassen. Det 
landet også et fly rett før meg og han landet også fra nord.  
Når jeg kom inn for landing andre gang syns jeg at forholdene var bra og jeg tok 
innflygningen som vanlig, sjekket fart og satte flapsinnstiling på hakk nr. to, men kanskje litt 
høy fart. 
Da jeg traff bakken fikk jeg en ganske kraftig sprett opp igjen, istedenfor og bare gi full gass 
og ta av igjen så gjorde jeg den fatale feilen og presset stikka frem over og klemte fremhjul 
ned i bakke så nesehjulsleggen ble bøyd og låste styringen. 
Fikk deretter bremset ned flyet og stoppet det selv om det var vanskelig og styre det med 
ødelagt styring. 
 
 
 
FARTØYSJEFENS MENING OM ÅRSAKEN 
Årsaken etter min mening er at jeg førte stikka fremover når jeg traff bakken og fikk spretten 
på flyet, istedenfor å avbryte landingen og gi gass og gå om igjen. 
 
En annen medvirkende grunn kan være at det er ganske lenge siden jeg har fløyet noe 
særlig med dette flyet og derfor ikke så vant til hvordan det oppfører seg under landing, men 
jeg hadde to fine landinger med flyet to dager tidligere på Bøverbru så jeg følte meg trygg for 
å lande der. 
Har også landet der et titals ganger tidligere med forskjellige fly, så det føltes også trygt. 
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En annen faktor kan kanskje være at jeg har følte et vis press på meg når jeg skulle lande 
flyet, siden det sto tre personer og så på meg når jeg skulle lande, har tidligere landet mange 
ganger med publikum som ser på når jeg lander, kan ikke huske at jeg tenkte på det under 
landingen men kanskje det kan ha påvirker meg på en eller annen måte.  
 
 
 
KLUBBENS OPERATIVE- eller FLYTRYGGINGSLEDERS UTTALELSE 
Dette er dessverre en type skader vi har hatt noen av i klubben vår. Vi har fokus på dette i 
opplæringen men ser kanskje at vi skal fokusere ennå mere på å gjøre våre piloter bedre på 
å unngå dette i fremtiden.  
 
 
 
EVENTUELT FORSLAG TIL TILTAK FOR Å UNNGÅ SLIKE HENDELSER 
Ikke skyve stikka fremover når man får sprett i flyet, men gi gass og gå om igjen til ny 
landing. 
 
 
 
FLYTRYGGINGSRÅDETS UTTALELSE 
Fartøysjef skriver at innflying kanskje forløp med noe høy fart. Det er viktig å trene på 
stabilisert finale samt på det å gå rundt. Det er lett å «bestemme seg» for å lande, og at 
go-around ikke er en opsjon i hodet. Dette er det viktig å trene på. 
 
 
TILTAK 
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