
Havari med OY-XVN 

6/7-2019 skal VN starte i spilstart bane 27. Bussen kunne ikke starte/køre denne dag, så 
kommunikation til spillet foregik fra flyet over VHF-radioen. Forløbet er som følger set fra hhv. pilot, 
spilfører og tipholder: 

Fartøjschef:  
Funktionstest af kobling udført. Cockpitcheck udført inden start. Fartøjschefen kalder spillet via VHF, 
og beder spillet om at "hale tot til en Duo Discus på den nordlige wire". Hal tot opleves meget 
kraftigt, og wiren bliver meget hurtigt stram. Derefter kalder fartøjschefen "kør ind, kør ind, kør ind", 
hvorefter wiren flyver frem i græsset under venstre vinge. Fartøjschefen kalder spillet "vent, vent, 
vent". Flyet bringes til standsning med hjulbremsen. 

Spilfører: 
Spilføreren får besked via VHF "hale tot til en Duo Discus på den nordlige wire". Spillet var 
forudindstillet til denne flytype. Gashåndtaget føres frem, og spilføreren kigger på wiretromlen. Da 
den ikke bevæger sig, føres gashåndtaget længere frem. Spillet går op i omdrejninger, og 
wiretromlen begynder at bevæge sig. Gassen tages lidt af. Fartøjschefen giver beskeden "kør ind, kør 
ind, kør ind", hvorefter spilføreren giver fuld gas. Fartøjschefen giver besked via VHF "vent, vent, 
vent", hvorefter spilføreren tager gassen og står på bremsen. 

Tipholder: 
Kraftig hal tot af wire. Overgang til "kør ind" er ikke eksisterende. Flyet passerer wiren, hvorved 
wiren automatisk frakobles flyet. Flyet ruller så langt frem, at den triller forbi wireskærmen. Da 
wiren igen bliver stram, får den fat i flyets sideror og beskadiger dette. 

 



Da spilføreren oplevede det som svært at få spillet til at starte på at hale tot, blev spillet 
efterfølgende undersøgt af KMA. Der blev skruet en smule op for momentet under hal tot fasen, da 
det virkede som om, trækket var en smule for lavt i forhold til det oprindeligt indstillede. KMA holder 
et vågent øje med udviklingen herefter. 

Information om spillets virkemåde: 
Styringen gennemløber et antal faser under afvikling af starten. 
1: Hal tot fase 
Så længe håndtaget bevæges i området uden for ”Automatik” er spillet begrænset til ca. 8 km/t og 
et træk på ca. 200 kg. Så snart håndtaget føres op i Automatik skiftes til næste fase.  
2: Optræksfase 
Optrækket styres automatisk på basis af indstillede og målte parametre Træk/Ballast/Max. 
hastighed/Vind styrke/Vind Retning/Temperatur mm. Så snart håndtaget føres ud af Automatik 
skiftes til næste fase. 
3: Nedhalingsfase 
Så længe håndtaget bevæges i området uden for ”Automatik” er spillet begrænset til ca. 120 km/t og 
et træk på ca. 500 kg. 

Hvis gashåndtaget først er ført op i Automatik stilling og efterfølgende tages ud af Automatik igen, er 
man således ikke tilbage i hal tot fasen, men spillet fungerer nu som i nedhalingsfasen. 

 

Havari med D-KGJM 

24/8-2019 skal JM (selvstartende ASH 31Mi) starte bane 09. Før motorstart blev der kommunikeret 
via flyets radio uden problemer. Flyet er parkeret umiddelbart øst for bussen og piloten er inden 
start klar over, at der ligger en spilstartswire på banen. Flyet køres for egen kraft frem fra 
holdepladsen, drejes ind på banen og begynder startløbet uden stop undervejs. Følgende er pilotens 
beskrivelse af selve flyvningen fra havarirapporten: 

”Da jeg når til banekrydset 15/33, er jeg ikke i luften endnu men kan mærke, at jeg er tæt på at 
rotere. Jeg undrer mig over at mit startløb er længere end normalt, men tænker at vinden måske 
kortvarigt er vendt, og jeg nu har en medvindskomponent. Derudover er det også varmt med mindre 
bæreevne til følge. Jeg roterer nu, men stiget er ikke som det plejer at være. Jeg tjekker at 
luftbremserne er låst, og at motoren kører på fulde omdrejninger. ILEC motordisplayet viser 7.400 
o/min, og den første lampe som indikerer begyndende overspeed er tændt. Hastigheden mener jeg 
at aflæse til omkring 110 km/t. Radioen knaser nu tre eller fire gange efter hinanden, men der er 
ikke transmission på båndet. Jeg vurderer nu, at det er for sent at afbryde starten, da jeg frygter en 
kollision med startspillet, som står for enden af banen. Jeg passerer nu spillet og stiger stadig svagt. I 
det øjeblik går det op for mig, at jeg har fanget startwiren med mit halehjul! Jeg får senere at vide, at 
Claus, som sidder på spillet, klipper wiren med spillets wiresaks. Jeg vurderer ikke at kunne nå at 
lande på marken nedenunder uden at ramme læbæltet forude mod øst. Samme læbælte har en 
lysning i markens nordøstlige hjørne, og da jeg frygter ikke at have højde eller hastighed til et sikkert 
drej tilbage mod og parallelt med banen, sætter jeg forsigtig kursen mod lysningen mod nordøst, 
samtidig med at jeg holder fuld gas på motoren for at holde flyet flyvende, alt sammen i håb om at 
kunne lande sikkert på den næste mark. Jeg fornemmer nu at flyet begynder at decente. Jeg 
beslutter først at sætte motoren i tomgang, når flyet rører marken. Det giver et meget hårdt og 
smertefuldt stød i min ryg i det øjeblik flyet sætter sig på marken, og i samme nu sætter jeg motoren 



i tomgang. Den går i stå med det samme, idet kraften ved sætningen slynger propelbremsen frem i 
propelkredsen”. 

 

Da det kan ses fra startstedet, at flyet har fanget wiren og flyver med udfoldet wirefaldskærm efter 
sig, kaldes der til JM med denne information på radioen. 

Flyet er havareret men skaderne bliver repareret. Piloten pådrager sig en rygskade, som d.d. er 
helet, og han slipper uden mén. 


