
Säkerhetsträff II 2017-10-18

Vi ser på:

1. Klubbens haveristatistik sedan 2010

2. De senaste tre senaste händelserna i klubben, 
-om respektive pilot vill redovisa
• SE-VKZ start i sidvind på ESVQ
• SE-YUH landning i sidvind på ESQO
• SE-VUB landning i nedsvep på Stryn Norge

3. Den vanligaste haveriorsaken, Landning. 

4. Flygning i dåligt väder. Våga vända. 

Inte tid att medverka? Repetera H50P-häftena Landning 
och Game Over samt kör en extra flygtimme med lärare.

/Mats Bergius, sekreterare och motorflygchef



Tack till alla medlemmar som medverkade i mötet!

Ni som inte hade möjlighet att deltaga får studera materialet på egen hand.
Rådgör med flyglärare om ni tycker att något verkar underligt. 
Samtliga rekommenderas ta en extra lärartimme och öva landningar som det 
mesta av materialet ägnas åt. Öva vanliga motorlandningar, bedömnings-
/nödlandningar och avbrutna landningar. Testa att göra om-/pådrag från olika faser 
av inflygningen. Med ännu mer träning kan vi fördröja eller förhoppningsvis helt 
undvika nästa landningshaveri…   Visst är väl det möjligt?
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De senaste tre senaste händelserna i klubben, 
- om respektive pilot vill redovisa
• SE-VKZ start i sidvind på ESVQ

o Summerades på mötet av pilot under inflygning

• SE-YUH landning i sidvind på ESQO
o Summerades på mötet av PIC

• SE-VUB landning i nedsvep på Stryn Norge
o Se följande fem sidor, sammanställt av PIC 





























Landning bana 01 på ESOW
- Synpunkter på det?



”Ville komma fram snabbt”
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Utskick 2016-05-31











”Precision Pilot”

https://www.youtube.com/watch?v=WlC1Fboq5vI

https://www.youtube.com/watch?v=i415QwSj0Og

https://www.youtube.com/watch?v=WlC1Fboq5vI
https://www.youtube.com/watch?v=i415QwSj0Og














- Det är inte tillåtet!
- Nej, men man kan tänja på reglerna.

Motorflygchef och tidigare ordförande i diskussion om nåt flygrelaterat.
Båda hade nog rätt. Reglerna är till för att hjälpa oss göra det säkert att flyga.



Var medveten om vilka eventuella regler du tänjer på.
Om du tänjer på fler samtidigt börjar det bli riktigt farligt.









Ta inga onödiga risker 
när ni flyger!

Vill du bli klubbens nästa motorflygchef?

Vid kommande årsmöte lämnar Mats Bergius den posten.

PS. Såg några tidningsartiklar på samma tema efter mötet. Infogat nedan  //M





Nyasfalterat i Trysil med 
tydliga sättningsmarkeringar

Aiming Point



Fint när allt fungerar som det ska…    


