
Nu går du lidt under - !
Hvad vil du gøre ved det?!!
Giv gas for at øge din 
stigning (ROC).!!
Hæv næsen for at holde 
farten.

Landing / Sætning på bane
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I en højde af 10 meter løftes næsen lidt og der fortsættes nedad. Det fortsætte 
der med indtil vi er nede i ca. 1 meter højde over banen. Her holder vi os oppe 
i 1 meter, ved at hæve næsen langsomt. Tilsidst kan flyet ikke flyve mere og 
flyet vil sætte sig på banen med hovedhjulene først.!!
Jeg kan sige følgende ting i flyet:!
- “Løft næsen”, betyder at du skal hæve næsen lidt.!
- “Lad den synke”, betyder at du skal holde næsensstilling hvor den er.!
- “Gå rundt”, betyder at du skal give fuld gas og næsen til vandret inden vi  

stiger igen.!
- Hvis touch and go, “Gå igen”, betyder at vi vælger flaps halve og giver fuld 

gas. Så tager vi en tur til.

Motor landing
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:: 1000’ AGL!
2400 RPM!
Fart ca. 90 knob ::

:: Reducer til 1800 
RPM, Start nedgang 
med 86 knob ::

:: Flaps halve, 
76 knob ::

:: Finaledrej afsluttet 
min. 500 AGL, Flaps 
fulde, 67 knob ::

:: Over bane enden i 
5-8 meter, gas 
tomgang ::

Nu går du lidt over - !
Hvad vil du gøre ved det?!!
Tag gassen af for at øge dit 
synk (ROD).!!
Sænk næsen for at holde 
farten.

Her er den 
optimale vinkel 
ned til banen!

10 meter8 meter6 meter1 meter1 meter



86 knob

Inden hvert drej skal der foretages grundigt udkig, især til pågældende side. 
Normale drej foretages med 30 graders krængning. Når krængningen startes, 
gives der en anelse sideror, til samme side som der drejes til, for at modvirke 
klapmodstanden. Under selve drejet vil det normalt være nødvendigt med kun 
lidt sideror eller intet. Efterhånden som eleven får større rutine, lægges der 
mere og mere vægt på, at kuglen i krængningsviseren holdes centreret. 
Kuglen vil altid indikere til hvilken side, der mangler sideror, og huskereglen 
“træd på kuglen” kan anvendes til at afgøre hvilken pedal som skal trædes 
ned.!
Under drejet holdes krængningen konstant ved sammenlignning af vingernes, 
eller instrumentpanelets vinkel i forhold til horisonten. Højden holdes på 
normal måde ved at finde den rette næsestilling i forhold til horisonten og 
kontrollere højdemåleren. Omdrejningerne ændres normal ikke under drej 
med op til 30 graders krængning. Under udrulning fra drej støttes der med 
sideror for at mindske klapmodstandens virkning. Husk at holde godt udkig 
under drej. Ved drej under stigning anvendes kan svag krængning.

Nedstigning / Glidning
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Drej / Ca. 30˚
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Cirka her

Ved start på en glidning gives fuld karburatorforvarme, og gas håndtaget 
trækkes helt tilbage. Hold retningen med sideroret idet gassen tages af. 
Højden holdes ved at næsen langsomt hæves, under hensyntagen til 
højdemålerens visning. Trim medens farten falder.!
- Lige før farten er faldet til 86 knob, sænkes næsen til en stilling der 

erfaringsmæssigt skulle holde denne fart. Juster næsens stilling og trim.!
- Under lange glidninger gives gas med mellemrum for at sikre temperatur til 

karburatorforvarmen. !
- Udfladning startes 50-100 fod før den ønskede højde er nået. !
- Giv fuld gas (“bred hånd”) til max 2700 RPM (rød streg), indstil 

karburatorforvarmen på KOLD. Hold denne til normal rejsehastighed er 
nået. Trim medens farten øges. Juster næsens stilling.

Målet

90 knob

Er næsen for høj eller for lav?

86 knob
50-100

Næsestilling for 
vandret ligeud

:: Kig på afstanden 
mellem horisont og 
næsen - Hæv 
næsen en smule ::

Ca. 30˚

Er næsen for høj eller for lav?

:: Kig på afstanden 
mellem horisont og 
næsen - Hæv 
næsen en smule ::



Der anvendes fuld fed blanding under start og stigning. For rejseydelse (75% 
Power eller derunder) leanes der efter EGT-måler, såfremt denne er 
installeret.!!
Normalt anvendes præstationer for bedste ydelse (BEST POWER 
PERFORMANCE). Der leanes først til maksimum EGT er opnået. Derefter 
gøres blandingen federe indtil EGT er faldet 75˚F (3 streger).!!
Skal der undtagelsesvis flyves på bedste økonomi (BEST ECONOMY 
CONSUMPTION), leanes der til maksimum EGT.!!
Ved leaning uden EGT-måler leanes til motoren begynder at løbe ujævnt. 
Derefter gøres blandingen federe indtil motoren igen løber jævnt. 
Blandingen vil nu svare til en ydelse, der ligger mellen (BEST POWER 
PERFORMANCE) og (BEST ECONOMY CONSUMPTION). Af 
sikkerhedshensyn regnes der dog med et benzinforbrug svarende til (BEST 
POWER PERFORMANCE).

Luftfartøjets dokumentation
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Leaning

RasmusCornelius.com

Flyets dokumentation skal kontrolleres før hver flyvning!!!
Kontroller at følgende er tilstede i flyets taske:!!
A. Flyets originale håndbog (POH - Pilot’s Operating Handbook)!
B. Den røde rejsedagbog!
! !
! I den røde rejsedagbog kontrolleres følgende:!
! - Anmærknings og udbedringjournal for evt. fejl og mangler!
! - Eftersynsjournal for tidspunkt/gangtid for næste eftersyn!
! - Tilbagestående anmærkninger for evt. fejl og mangler, som !
! afventer udbedring.!!
C.  Blå mappe (flyets officielle dokumenter)!!
! - Gyldigt luftdygtighedsbevis!
! - Registreringsbevis !
! - Støjcertifikat!
! - Trafikstyrelsens godkendelse af flyvehåndbogen!
! - Vægt & Balance opfølgning!
! - Radio tilladelse!
! - Gyldig forsikring!
! - AIC B 18/2002 KOL-liste - Udstyr krævet for VFR og IFR operationer!
! - “Bule-kort” / Skadeoversigt 



MOTORBRAND UNDER STARTLØB!!
1. Træk gas håndtaget helt tilbage og brems flyet.!
2. Hvis der er motorbrand, lukkes benzinhanen.!
3. Når flyet er standset, gives fuld gas, indtil motoren standser.!
4. Når motoren er standset, afbrydes alle kontakter.!
5. Forlad flyet og sluk med ildslukker.!!
MOTORBRAND EFTER START!!
I tilfælde af motorbrand umiddelbart efter at flyet er kommet i luften, vil den 
principielle procedure være at foretage nød-check for motorbrand, og 
nødlande lige frem. I visse tilfæde hvor terrænet ikke er egnet for 
nødlanding, vil det måske være mere sikkert at foretage et drej tilbage til 
startpladsen med motoren gående, og efter landing foretage slukning af 
branden.!!
MOTORBRAND I LUFTEN!!
1. Giv fuld gas.!
2. Vælg flaps op.!
3. Luk for benzinhanen.!
4. Sluk den elektriske brændstofpumpe.!
5. Indstil kabine ventilationen på “fire cut-off” (lukket).!
6. Foretag nødlanding.!!
BRAND GENERELT!!
Brand ombord på et luftfartøj kan være meget farligt. Hvis for eksempel 
branden opstår i motoren standses denne altid og dette ender således med 
en nødlanding. Er branden opstået i kabinen vil dette have kraftig indflydelse 
på udsynet, samt indvirke evnen til at kunne trække vejret.  
Derfor er der brug for øjeblikkelig handling og det er vigtigt at kunne alle 
procedure udenad.
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BRAND
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MOTORSTOP

MOTORSTOP I JORDEFFEKTEN!!
Hvis motoren standser medens flyet endnu ligger i jordeffekten (op til ca. 5 
meter), sættes fulde flaps. Pas på ikke at stige. Lad flyet “synke” til den 
rette højde - og flad ud.!!
MOTORSTOP EFTER STARTEN!!
I området hvor jordeffekten er forladt, men sikker højde for normal overgang til 
glidning og nødlanding ikke er nået, kan følgende procedure anvendes:!
- Sænk næsen til en passende glidestilling. Ikke for højt så flyet staller, og 

ikke for lavt så nedsynkningen bliver for stor og ikke kan standses. !
- Kontroller farten og anvend en flapstilling, som svare til farten.!
- Land lige frem. !
- (Der kan tillades en retningsændring på op til 45˚ for at undgå 

forhindringer). 

MAX 45˚

MAX 45˚



NØDLANDING GENERELT!!
- Nødlandinger fra stor højde - over 2000’ AGL.!
- Nødlandinger fra lav højde - fra 500’ til 2000’ AGL.!
- Nødlandinger fra meget lav højde - under 500’ AGL.!!
Hold altid øje med mulige nødlandingsplader under enhver flyvning. Vær især 
klar over vindretningen. Se på røg, flag og vindmøller. Ved aldrig ryggen til et 
sted hvor der skal landes. Nødland altid med fulde flaps. Sigt efter et punkt, 
der ligger 1/3 inde på marken. Land på den mark, der først vælges. Det er ofte 
sikrere at foretage et ground loop end at køre ind i en større forhindring. !!!!
NØDLANDING - FRA STOR HØJDE

PROCEDURE VED MOTORSTOP!!
1. Skift tank.!
2. Start drej bort fra område hvor nødlanding ikke kan foretages. Under 

drejning trimmes til 86 knob (vælg ikke en plads nu).!
3. Foretag nødcheck.!
4. Bemærk flyvehøjden samt vindretningen.!
5. Foretag nødlandingrunde efter de retningslinier, som er angivet for 

nødlanding fra henholdsvis høj, lav og meget lav højde.!
6. Når det har vist sig, at motoren ikke kan startes igen, lukkes for 

benzinen, alle kontakter afbrydes og seler kontrolleres. 
Hovedkontakten afbrydes dog ikke, før flaps er ude.!!!!

NØDCHECK
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NØDLANDINGMOTORSTOP

Skift 
tank

Magneter 
“Both” Fuelpump “ON”!

Mainswitch “ON”

Carb. Heat “ON”!
Mixture “Rich”!

Juster gas

:: Kardinalpunkt Ca. 
1000’ AGL. Normal 
mærkelanding 
herfra ::

:: Tilpas finaledrej 
efter højden ::

:: Lav aldrig lange 
finaler. ::



NØDLANDING - PÅ VAND!!
Sørg for at alle ombord er iført redningsveste. BLÆS IKKE 
REDNINGSVESTENE OP INDE I FLYET. Foretag nødopkald og opgiv 
position. Om muligt, hav da altid en VOR/ADF/DME/GPS indstillet, således 
det er muligt at opgive mindst en stedlinie. Nødlandingen foretages som en 
normal nødlanding, bortset fra selve sætningen. Land på tværs af 
bølgeretningen, altså på langs af bølgetoppen. Land på den faldende side 
af bølgen. Flyv ind normalt, men umiddelbart før flyet tager vandet, 
sænkes den ene vinge og der gives sideror til samme side. Ved således 
at lande sidelæns, skulle chancen for at flyet går om på ryggen være mindsket 
betydeligt. Forlad flyets kabine, men bliv ved flyet.!!!

!!
Husk at kald ATC inden nødlanding, da det kan være det eneste håb om 
redning på vand. Hav derfor altid en radial tunet ind og gerne en DME afstand 
eller timing. 

NØDLANDING - FRA LAV HØJDE!!
Ved nødlandinger fra lav højde (500’ til 2000’ AGL) skal man forsøge at 
ramme baselinien. Man har således mulighed for at skære ind på et passende 
sted. Det kan være en venstrehåndsrunde eller højrehåndsrunde. !!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!
NØDLANDING - FRA  MEGET LAV HØJDE!!
Ved nødlandinger fra meget lav højde landes lige frem. Der kan tillades 
retningsændring op til 45 ˚ for at undgå forhindringer. Landinger kan 
justeres med flaps. Forsøg at nå en del af nød-checket, man lad ikke checket 
forstyrre nødlandingen. 
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NØDLANDINGNØDLANDING

:: Tilpas finaledrej 
efter højden ::

:: Tilslutning til base 
ca. 700 AGL ::



Sikkerhedslanding foretages når, det ikke er muligt at fortsætte til en 
flyveplads på grund af diverse omstændigheder. Det kan være:!
- Benzinmangel!
- Solnedgang!
- Sygdomstilfælde!
- Vejrforhold!
- Totalt mistet orentering;!
- og måske andre forhold, der taler for en sikkerhedlanding.!!
Sikkerhedslanding skal foretages i så god tid, at det ikke er nødvendigt at 
anvende den første mark. Informer flyveledelsen om den forestående 
sikkerhedlanding. Hvis dette ikke er muligt, sørg da for at gøre folk på jorden 
opmærksom på, at der er noget galt, evt. ved lave overflyvninger. Der kan 
blive brug for hjælp efter landingen. Find en stor mark med græs. Vælg en 
mark, der er orienteret så tæt i vindretningen som muligt. Udsæt halve flaps 
og hold en fart på ca. 86 knob. Flyv over marken i 300-400’ højde og 
inspicer arealet. Hvis du ikke er sikker, flyv da flere gange. !
Hvis marken er brugbar, foretages normal motorlanding. Pas på ikke at flyve 
for langt bort fra marken, da den derved kan mistes af syne. Stig til sikker 
højde mellem hver lan overflyvning. Ved problemer, hvor motoren kan sætte 
ud, foretages en nødlandingsrunde, og ikke en sikkerhedslanding.  !!
Kald ATC inden landing!
Ring til “Breifing København” efter landing.

Brug af karburatorforvarme
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SIKKERHEDSLANDING
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I luften anvendes altid fuld varme, når motoren opereres på tomgang. Under 
lange glidninger gives gas med passende mellemrum for at sikre varme fra 
udstødningen. Brug aldrig karburatorforvarme ved operation med fuld gas. !
Ved flyvning under forhold, hvor der er fare for karburatoris anvendes 
kontinuerlig fuld karburatorforvarme. !
Karburatorisforhold er: Fugtig luft og temperatur fra +25 til - 10 grader. Det vil 
sige flyvning i regn og dis samt, hvor temperatur og dugpunkt ligger tæt 
sammen.!!
Er der tvivl, om der findes karburatoris udføres følgende kontrol:!!
- Noter RPM.!
- Tilslut fuld karburatorforvarme i 30 sekunder. (RPM vil falde når varmen 

tilsluttes).!
- Efter 30 sekunder vælges kold luft.!
- Noter RPM.!
Hvis RPM nu er højere end før varmen blev tilsluttet, er det tegn på, at der 
findes isforhold - hvorfor karburatorforvarmen tilsluttes, og anvendes 
kontinuerligt. Husk at foretage ny leaning, når varmen er tilsluttet. !!
Karburatorforvarme forøger benzinforbruget med ca. 10%!!
Findes der karburatortemperaturindikator i flyet, er det ikke nødvendigt at 
anvende fuld varme kontinuerligt. Varmen justeres således, der findes positive 
temperaturer bag kaburatorens venturi. 


