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• Flyet sirklet i lav høyde, 25m, flikket og spant rett i bakken på et jorde

• Det eneste vi vet sikkert i denne hendelsen er at piloten svingte 
seilflyet i lav høyde. 

• Det var ikke gjort noen forberedelse for utelanding. 
• Hovedbryter for motor var avslått / hjulet var inne og låst.

• Hvorfor vet vi ikke og forstår ikke. 

• Dokumentert på video og loggerfil. Videoen er hos SHT.



Flyet legges i henger sammen med 
SHT og politi.



Vi har stilt oss spørsmålet hvorfor for OM?

• En artikkel i Gliding International January – February 2020 beskriver 

risikoforståelsen for oss som har mer enn 250 timer erfaring

• Når jeg så på videoen av hendelsen var det som tatt rett ut av 
artikkelen

• Konklusjon i artikkelen er:

• Changing the culture helps to make everything safer.



Why do Experienced Pilots crash? 
Av D.Kahnemann

1) Why are pilots willing to gamble so heavily, particularly in land-out 
situations?

2) Why is it so difficult to access the risk?

• It just so happens that if you screw up, one wing will drop and the 
last thing you see is the ground rushing up at you.

• Changing the culture helps to make everything safer.



Landbare jorder hele veien fra Kirkenær



Holdninger
• For å unngå en tilsvarende hendelse i framtiden må vi se på våre 

holdninger til sikkerhet når vi flyr. 

• Mange av de alvorligste ulykkene har også skjedd med erfarne piloter 
som det kan virke som har en lavere sikkerhetsbarriere enn andre mer 
uerfarne piloter. 

• De er flinke til å fly, men når noe skjer har de ikke de nødvendig 
marginene på sine side til å komme ut av problemet på en sikker 
måte.



Jordet sett fra havaristedet. Landbart?



Takk for at du sa ifra?

Changing the culture helps to 
make everything safer.


