
Rapport nr. 9/2020 

Fakta:  

Dato:                   18.06.2020 

Type hendelse:   Ulåste rorkoblinger, ufullstendig montering 

Fly:                     Rolladen Schneider LS4, LN-GLG 

Sted:                   Atna 

Pilot:                   Fartøysjef 

Vær:                    IA 

Antall om bord:  1 

Personskader:     Nei 

Skader på fly:     Nei 

 

Anbefaling: 

Alle som skal montere seilfly må ha praktisk opplæring i L`Hotellier koblinger. 

I klubber er det anbefalt at: 

1. En monterer, kobler, sikrer og signerer for montering. 

2. En annen kontrollerer til slutt og signerer for DI. 

 

 

Hendelse: 

På ettermiddagen de 18. juni ble jeg oppringt av vår Formann og lurte på om jeg var hjemme og 

kunne være med å hjelpe LN-GLG ved en utelanding nær meg på Atna. Jeg fant fort flyet og 

fartøysjefen - alt vel. Vi trakk flyet fram mot vei og begynte demontering ved å fjerne tape og alt 

annet løst.  

Da jeg skulle koble fra balanseror og bremser inne i kroppen begynte jeg å skru sikringshylsene 

utover - det var der de stod - i yttre posisjon.....!  

Jeg behøvde i alle fall ikke å skru hylsene for å klemme ut låsekilen og frigjøre koblingen.  

På søndag kveld 21. juni ringer vår tekniske sjef og beretter at ingen har kvittert for montering av 

flyet den 18. heller.... 

 

Halesporen ble også revet av i en ground-loop i landingen. 

 

 

Klubbens oppsummering av hva som har skjedd. 

Forut for hendelsen: 

LN-GLG hadde vært demontert noen dager tidligere for mindre gelcoatarbeider i buken. Flyet 

ble deretter montert 17/6-2020 foran klubbhuset av klubbmedlemmer. To av disse - én innehaver 

av seilflybevis og en seilflyinstruktør IK2 - monterte og kontrollerte rorkoplingene. Det antas at 

det på forhånd ikke ble tydelig avtalt hvem som skulle ha det endelige ansvaret for monteringen. 

Monteringen ble ikke kvittert ut i fartøysjournalen.  

Forut for den aktuelle flyturen med utelandingen: 

Piloten hadde bodd i klubbhuset til EFKS i lengre tid, vært svært aktiv og samlet mange timer 

denne sesongen. Han hadde fullført strekk-kurs på Starmoen mindre enn én uke før hendelsen. I 

forkant av turen utførte han daglig inspeksjon av flyet.  



Han fikk hjelp av et annet klubbmedlem til positiv rorkontroll.  

DI ble fullført og fartøysjournal kvittert.    

 

Umiddelbart etter hendelsen: 

Som et strakstiltak ble alle fly groundet da operativ leder fikk kjennskap til hendelsen. Det ble 

ilagt pålegg om kontroll av rorkopling på alle fly i klubben. Disse var alle montert korrekt.  

Skolesjef orienterte også alle piloter som fløy de påfølgende dager/helger om hendelsen og 

viktigheten av å etterspørre kompetanse på dette området hvis man føler seg usikker. 

Opplæring i montering/demontering i EFKS: 

Flyklubben er i den heldige stilling at flyene stort sett kan stå montert i hangar det meste av 

sesongen. Dette fører til at ikke alle jevnlig får mulighet for å repetere funksjonsmåten på disse 

koplingene. De som er trygge på dette er bevisst på å dele denne kunnskapen og la elever og 

andre som føler behov delta under overvåkning i montering og kopling. Svakheten i dette er at 

noen kan tenkes å falle utenfor uten at dette blir fanget opp.  

 

Forslag til forbedringer: 

For å sikre at liknende hendelse ikke gjentar seg har operativ leder, skolesjef og leder av EFKS i 

fellesskap utarbeidet følgende punkter som distribueres i en klubbinfoutsendelse: 

1) Ved montering skal det på forhånd avtales hvem som er ansvarlig for monteringen. 

Vedkommende skal da også signere fartøysjournalen. 

2) Ved utsjekk på nye flytyper skal det innskjerpes at montering/demontering (herunder 

grundig forklaring av rorkoplinger) er en del av utsjekken og at det settes av tid til dette. 

3) Ferske strekkpiloter skal som en del av planleggingen briefe en instruktør med strekk-

kompetanse om planene for turen. Instruktøren skal da forsikre seg om at piloten er godt 

kjent med flytypen både når det gjelder håndtering og montering/demontering av denne.  

4) Gjøre skisser av rorkopling lett tilgjengelig.  

 

Sikkerhet og utdanning utvalget (SU) kommentar: 

Det er bra at, som i dette tilfellet, mannskapet rapporterte alvorlige mangler på flyet. Piloten 

hadde ikke oppdaget og var ikke godt nok opplært til å se at koblingen ikke var sikret. Når man 

ikke er godt nok opplært er det vanskelig å vite hva som er viktig å kontrollere på flyet. 

 

Selv om koblingen ikke feilet i dette tilfellet var dette en alvorlig hendelse med høyt 

skadepotensiale som vi alle må lære av. 

Det er også en bekymring at monteringen ikke var kvittert ut i fartøyjournalen før flyging, men 

klubben tar tak i dette med sine "Forslag til forbedringer" som SU støtter. 

 

Vi hadde også en tilsvarende hendelse i 2019.  

• Ref: Rapport 19-2015 Ufullstendig montering av rorkoblinger 

 

Det er gitt ut en international advarsel på L`Hotellier koblingen. 

EASA Safety Information Bulletin:  EASA SIB No: 2012-04 ….the connectors, even when in 

good condition and correctly connected, may disconnect in flight. 



 

Generelt om L`Hotellier koblinger: 

Koblingen er en kulekobling som var brukt på mange fly før automatiske rorkoblinger kom. 

Originalen ser ut som bildet under før den ble modifisert med sikring. Det finnes flere typer 

sikringer og du må lære den typen som er på ditt fly. 

 

I bildet under er ikke original "lock plate" sikret. 

 

 
 

• Advarsel: Usikret kobling kan åpne automatisk under flygning! 

• Koblingen skal vedlikeholdes og inspiseres regelmessig. 

• Koblingen skal alltid smøres med grease før montering for å få liten friksjon. 

 

Se vedlagte skriv for mer detaljer:  

• Rapport 09-2020 LN-GLG Vedlegg 1. Joint check_Hotellier_balls.pdf 

 

Anbefaling: 

Alle i klubbene som skal montere seilfly må ha praktisk opplæring i L`Hotellier koblinger. 

 

I klubber er det anbefalt at: 

3. En monterer, kobler, sikrer og signerer for montering. 

4. En annen kontrollerer til slutt og signerer for DI. 


























