
WEBINAR Flytryggingsmøte

Alternativ til klubbens flytryggingsmøte

Onsdag 16. juni 2021 kl. 2000

Teams
Featuring:
Bendik Mørstad Johansen
Roger Holm
Thomas Hauklien
Tom W. Røstad



Agenda (tema/føringer)

• Innledning 20:00

• Stabilisert innflyging 20:05

• Teknikker sidevindslanding 20:20

• Flyging med passasjer 20:35

• Luftromskrenkelser (AI) 20:50

• Teknisk dokumentasjon 21:10

• Sikkerhetskortet 21:25

• Slutt 21:30



Stabilisert innflyging

https://youtu.be/O5AX7f2MWiw



Nr T A Beskrivelse 

 19 R 3 Flyet steilet på kort finale, traff bakken før banen og spratt inn på banen 

Hendelsesdato 06.06.17 

Flytype TL-3000 Sirius 

Motor Rotax 912 ULS 

Pilotens totale mikroflyerfaring 827:35 

Pilotens flytimer siste 90 dager 7:45 

Pilotens erfaring på flytypen 502:20 

Flygingens art Tur 

Personskader Ingen 

Materielle skader Bøyd nesehjulslegg 

Aktuelt vær CAVOK, kraftig termikk, kastevinder med variabel retning 

 

HENDELSESFORLØP 

Flyet lå på kort – kort finale med ca 50-70 m igjen til terskel da ”løftet” plutselig ”ble borte”. 

Like før ble det avlest ( og også sagt høyt til passasjer )  ASI på 100 km/t . Flyet ”mushet 

igjennom” og traff et nysådd jorde med trepunkt bakkekontakt ca. 10 meter før terskel. Pga. 

fjæring i understell, spratt flyet i lufta igjen og landet 30-40 meter inn på gressbanen. Eneste 

skade ble bøyd neselegg. Ingen bakkekontakt med propeller. Gasspådrag ble ikke gitt, da 

det var meget liten tid til dette. Pilot og passasjer var i ettertid enige om dette ville ikke hatt 

noen positiv effekt på utfallet, muligens kun ført til at flyet hadde kjørt ut av banen på høyre 

side, da neshjuls-styringen hadde låst seg noe mot høyre stilling pga. den bøyde leggen. 

FARTØYSJEFENS MENING OM ÅRSAKEN 

Dette var andre tur med meget kort mellomrom denne dagen. Det ble notert veldig turbulent 

luft med kraftig termikk-aktivitet. Landing etter den første turen foregikk på samme bane uten 

dramatikk. 

Jeg mener at det plutselige ”tap av løft” må skyldes kraftig turbulens / endret vindretning / og 

muligens den lille ”dalen ” i terrenget like før bane-enden. Vindretningen ved siste sjekk på 

lang finale var S/Ø , middels styrke. Etter landing ble det notert at vindretningen skiftet 

dramatisk flere ganger på kort tid. Jeg har flydd i 34 år uten uhell fra denne stripa, og mener 

jeg kjenner de fleste utfordringer ved landinger i begge retninger ved forskjellige værforhold. 

Det spesielle denne gangen var at ”alt stemte” til like før flyet mushet igjennom. Jeg hadde 

overskuddshastighet, og hadde akkurat satt 3. steg flap for ikke å komme unødvendig langt 

inn på stripa. ( elektrisk operert flap, som bruker noen sekunder mellom hvert steg. ) 

KLUBBENS OPERATIVE- eller FLYTRYGGINGSLEDERS UTTALELSE 

Her velger jeg å innhente uttalelse fra NN, som var passasjer på begge de to turene denne 

dagen.   

Her er det ikke mulig å påpeke noen spesiell feilmanøver. Jeg kan bare bekrefte pilotens 

framstilling av situasjonen. NN 

EVENTUELT FORSLAG TIL TILTAK FOR Å UNNGÅ SLIKE HENDELSER 

Etablere praksis med å fly finale med enda større overskuddshastighet, og heller akseptere å 

bruke større del av banen ved landing. 
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Stabilisert innflyging
Tom W. Røstad

Over 30% av ikke-kommersielle GA ulykker skjer i landings fasen, dette viser hvor viktig det er 

med en sikker og konsistent innflyging.

En god landing starter med en god innflyging.

Banelengde, vindstyrke og retning, temperatur, dagsform, ATC (land short, long, first left etc)

Reduser antall faktorer som kan gå feil:

• Fly samme pattern høyde hver gang

• Sette flaps på samme sted hver gang

• Redusér motorkraft på samme sted hver gang

Pre-landing mental brief:

• Normal landing, eller?

• Siktepunkt, hastighet (glidebane) konfigurasjon

• Planlegg å lande på første 1/3 av banen > Hvis ikke, gå rundt på korte baner – vurder å gå 

rundt på lengre baner

• Ikke sett «bakkerekord» på kort bane, 

• Plan A er å lande – plan B er å gå rundt



• Hvilken hastighet skal jeg fly til start av utflating?

• Hva baserer den seg på?

• 1,3 x stall ? 1,5 x stall?

• Hva er din stall speed på den vekten du har?

• 40 kts x 1,3 = 52 kts

• 40 kts x 1,5 = 60 kts

• Skal jeg korrigere for vind?

• Hmmm.. Jeg vet ikke vindstyrke eller retning?

• Spør ATC hvis de ikke allerede har sagt det

• Vindpølse?

• Du har helt sikkert på forhånd sjekket på f.eks

Windy eller lokal værstasjon eller sågar med en lokal 

pilot....

• Anbefaling: Halve motvind og hele gustet (gitt 

banelengde, max flap speed etc) opp til max 10 kts

tillegg





Halve motvind og hele gustet, eller?

• Vel, la oss ta regnestykket med 15 G 20 kts:

• 52 kts + 7,5 + 10 = 62 kts

• 60 kts + 5 + 5 = 70 kts

• Med 5 G 10 kts:

• 52 kts + 2,5 + 5 = 59,5 kts

• 60 kts + 2,5 + 5 = 67,5 kts

• Dette er nødvendigvis ikke fasiten – men vurdér selv

• Fabrikanten kan ha anbefalinger i POH

• Ha en plan



CHUCK YEAGER 

metoden:

• AIMPOINT; AIRSPEED

• AIMPOINT; AIRSPEED

• AIMPOINT; AIRSPEED



STERK ANBEFALING:
Vær stabilisert senest på 150 fot AGL

• +- 10 kts av target speed

• På glidebanen

• Konfigurerert (trim, hjul, flaps, evt forgasservame av)

Happy 

approaches!





Teknikker sidevindslanding

Bendik Mørstad Johansen - FTU



Hvorfor
• Område for landing

• Rullebane

• Hindringer

• Sideveis krefter på fly og understell

• Skader

• Slitasje

• Stabilitet

• Tap av kontroll/ground loop

• Ubehag

• Annet?



Crab



Crab

• Behagelig finale (passasjerer)

• Komplisert manøver lavt over rullebane



Low wing (side slip)



Low wing (side slip)

• Litt ubehagelig finale

• Lange vinger (konflikt med bakken)

• Motor under vinger (konflikt med bakken)

• Ingen komplisert manøver lavt over rullebane







Tips

• Les POH

• Demonstrert sidevindskomponent

• Bruk av flaps

• Teknikk

• Trene, gjerne med instruktør

• Andre forslag?

Happy landings! ☺





Flyging med passasjer

https://nlf.no/sportsfly/flygebevis-passasjerskjema-pfly





Luftfromskrenkelser (AI)

Roger Holm- NLF



Luftromskrenkelser (AI)

Luftromskrenkelse (AI): 

er en krenkelse av kunngjort luftrom med krav til

radiosamband og/eller klarering

Rullebaneinntrenging (RI):

I dagligtale sier man «fly eller kjøretøy på en rullebane 

når de ikke skal være der»



Luftromskrenkelser (AI)

Eksempel på årsaker:

- Glemt å stille høydemåleren

- Holder ikke øye med høyden

- Unøyaktig planlegging

- Ingen backup til elektronisk kart

- Dårlig kjennskap til kartsymboler

- Plundrer med kart og GPS på nettbrettet



Luftromskrenkelser (AI)

Eksempel

- Tar av på ei flystripe 350 FT AMSL med 0 FT på

høydemåleren (tilfeldigvis) fordi flygeren glemte å 

justere den til dagens lufttrykk

- Overliggende TMA begynner fra 2500 FT (AMSL)

- Stiger til 2400 FT på sin høydemåler. 

Flygeren mener da at flyet er klar av kontrollert

luftrom med en margin på 100 FT 





Luftromskrenkelser (AI)

Så oppdager du feilen – og hva gjør du nå???

a) Fortsetter i samme høyde og kaller opp ATC for å få

klarering

b) Umiddelbar nedstigning, men kaller opp ATC og

informerer m feilen

c) Slår av transponderen for å unngå at andre fly får

TCAS alarm



Luftromskrenkelser (AI)

- Misforstår ATC instruksjoner - tror en får klarering

- Rusten - fløyet lite

- Feilaktig fraseologi - manglende praktisering

- Håndterer ikke distraksjoner 

(underholder passasjer eller har feil på noe i flyet?)



Luftromskrenkelser (AI)

- TMA ligger lavt over eller inne i terrenget

- Sjekker ikke vær eller NOTAM

- Tar ikke hensyn til at en blir trett og sliten

- Har ingen Plan B





Luftromskrenkelser (AI)









Teknisk dokumentasjon Rotax

Thomas Hauklien – Edgeperformance AS

• Maintenance Manual (Line)

• Maintenance Manual (Heavy)

• Illustrated Parts Catalog (IPC)

• Installation Manual

• Operators Manual

• Service Bulletin

• Service Letter

• Alert Service Bulletin (ASB)



Hva er forskjellen på SB og SI ?

• “Service Letter” – er en service melding som publiseres av 
motorprodusenten. Denne inneholder som regel ikke kritisk
informasjon, men informasjon som eier/bruker vil ha nytte
av å være kjent med.

• “Service Bulletin” – Dette er service meldinger av større
betydning, som inneholder informasjon som kan være
kritisk å ha kjennskap til for å kunne operere på en sikker å 
trygg mate. Altså økt viktighetsgrad.

• ASB “Alert Service Bulletin” – Er er melding med kritisk
informasjon om komponenter eller inspeksjoner som SKAL 
utføres. For ikke-sertifiserte fly så er dette valgfritt, men…



Hvor finner vi denne 

informasjonen?













Rotaxnews.net



Rotax-Owner bytter navn til RoTalk



https://jabiru.net.au/service/manuals/

Teknisk dokumentasjon (Jabiru)





Sikkerhetskortet
https://nlf.no/sites/default/files/mikrofly/dokument/sikkerhetskortet_20.pdf


