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Det er menneskeligt at fejle. Det er ikke smart at gentage fejlen eller fejlene. 

Sidste sæson havde vi i Herning Svæveflyveklub to havarier. Begge havarier 

medførte, at fly måtte blive på jorden i længere tid. Det ene medførte også nogen 

personlig skade på piloten. Med udgangspunkt i de to havarier vil jeg prøve at 

udstikke nogle få retningslinjer for, hvordan vi kan for gøre alt for at undgå den 

form for havarier i fremtiden. Det er ikke sådan, at jeg forestiller mig, at vi helt 

kan undgå at lave fejl, undgå uheld, eller at vi kan undgå havarier. Men jeg og 

ínstruktørgruppen håber, at vi sammen kan tænke os meget om og derved gøre 

risikoen for at lave fejl og uheld mindre.  

Begge havarier var starthavarier. Starthavarier er åbenbart en tendens i hele 

Europa, jfr. EGU. Så vi er ikke alene. Vi skal som indledning antydet meget gerne 

lære af havarierne, så de så vidt muligt kan undgås i fremtiden 

I sæson 2019 har vi fløjet tusindvis af starter, hundredvis af timer og mange 

strækkilometer. Til glæde for piloterne og klubben. De allerfleste flyvninger har 

været problemløse. Piloten har fået en god oplevelse og dem skal vi have mindst 

lige så mange af i næste sæson. Jeg tror, de fleste vil kunne huske tilbage på en 

eller flere situationer, hvor man kunne være kommet i en svær situation, hvis 

bare en smule var gået den forkerte vej. Det kunne være, man ikke helt havde 

forestillet sig præcis, hvad man ville gøre i hvilken rækkefølge ved en afbrudt 

spilstart i fx 40 m højde. Eller man ikke havde tænkt igennem, hvad man ville 

gøre, hvis tovet sprang i flyslæb i 40 m højde ca. 100 m fra spillet. 

En amerikansk verdensmester fra 70´erne, George Moffat sagde engang: Think 

ahead is half of the battle. Altså tænk fremad på, hvad der kan ske. Det vil 

mindske risikoen for en hændelse eller et havari. 

En anden måde at se sagen på, er den kommerciel luftfart bruger med begrebet 

trusler. Det betyder, at du før enhver flyvning vurderer eventuelle 

udfordringer/risici under den kommende flyvning. Det har vist sig at være meget 

effektivt, da du som pilot allerede mentalt er forberedt på udfordringen, således at 

du har paratviden til at løse udfordringen hurtigt og effektivt. 

Vær klar til alle de udfordringer en flyvning er, også når noget ikke går, som du 

har regnet med! 



Ang. starthavari med VN 

De to havarier i 2019 er vendt af klubbens medlemmer over kaffen mm. Jeg vil 

ikke her komme med nyt om hændelserne, men jeg mener, at vi kan drage nogle 

konklusioner, som vil være med til mindske risikoen ved den startafvikling, der 

foregår uden at hele startsystemet er kørt ud (spil+ wirehenter+ bus med 

personer til at betjene dem + tipholder).   

Brug af VHF-radio mellem pilot og spilfører er en mulighed jfr. UHB535. Men der 

står, at det kun bør bruges i undtagelsestilfælde og ulemper ved metoden er 
beskrevet. Så brug af VHF-radio mellem pilot og spil bør ikke finde sted. Og slet 
ikke mobiltelefon mellem pilot og spil. Piloten skal have fuld opmærksomhed på 

starten.  
Da der efter alt at dømme var problemer med at opfange kommunikation mellem 
pilot og spil har vi vedtaget, at spilfører får et headset, så der bliver mere klar og 

ren kommunikation mellem startsted og spil. 
Hvad kan man gøre?  

En måde kunne være at indkøbe en håndholdt VHF-radio til tipholderen i de 
situationer, hvor der ikke er nok klubkammerater på pladsen til at både spil, 
wirehenter og bus kan bemandes. Fordelen ved at tipholder har en håndholdt 

VHF-radio er, at denne kan se 360 grader + hvad der sker i luften; noget piloten 
af gode grunde ikke kan. Det vil  klart være mere sikkert. Men vi har ikke 

vedtaget en sådan løsning endnu. 
 
Vi bruger ofte VHF-radioen i forbindelse med flyslæb. Måske skal vi også her 
udstyre tipholderen med VHF-radio med de fordele, der er beskrevet ovenfor. 

 

Ren og klar kommunikation mellem startsted og spil/slæbefly er afgørende for en 

sikkert afviklet start.  

Piloten, der skal starte skal hele tiden være klar på, at der kan ske noget 

uforudset og have hånden på eller i nærheden af udløseren. Jeg ved godt, at det 

ikke kunne have forhindret dette uheld, men kan måske forhindre den næste.  

Husk på, at et havari i dag betyder, at du og dine klubkammerater ikke kan flyve 

i morgen og sikkert mange dage/uger/måneder frem.  

Ang. Starthavariet med JM 

Hændelsesforløbet bliver beskrevet i havarirapporten og vil blive offentliggjort, når 

denne foreligger. Det ligger fast, at flyet under startafvikling samler wiren op og 

skal bære denne samtidig med, at flyet skal løfte sig selv i luften. Flyet kommer i 

luften, men piloten må erkende, at flyet ikke kan stige og sandsynligvis vil styrte 

til jorden med stor risiko for alvorlige følger. Flyet rammer jorden og bliver svært 

havareret, mens piloten også bliver skadet i ryggen. Set bagud var det yderst 

heldigt, at der ikke skete piloten mere. Situationen var yderst farlig.  

Vi har ikke haft en nedskreven procedure for hverken start med SLG eller flyslæb.  



  
 

Der er en sædvane omkring flyslæb, som bliver fulgt. Det har været almindelig  
praksis i klubben at krydse wire(r) på jorden under start med TMG, men ikke 
under  flyslæb . Det er ufornuftigt at krydse en wire på jorden og har været det 

hele tiden. På i-mødet i efteråret har vi vedtaget procedurer, som gælder fremover.  
 
Instruktørgruppen har besluttet, at start med SLG og flyslæb ikke må ske, hvor 

startløbet krydser liggende wirer. Piloten skal altså sikre sig, at startløbet kan 
afvikles uden at krydse wiren(e).  

Yderligere har instruktørgruppen besluttet, at start med SLG skal ske parallelt 
med spilstartopstilling ligesom flyslæb, da risikoen for at krydse wiren er mindre, 
ligesom piloten herfra har frit udsyn over banen og over, om der ligger wirer. 

Dette for at gøre risikoen for et havari mindre. 
 

For husk igen: et havari betyder, at du eller dine flyvekammerater ikke kan flyve i 

morgen/i næste uge/de næste måneder. 
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