
HÄNDELSERAPPORT
FLYGRÄDDNING
Gäller endast händelser som
påverkar flygsäkerheten

Fyll i så många fält som möjligt
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Luftfartyg (ange alla inblandade)
Modell Anropssignal Operatör

Händelsebeskrivning och kompletterande uppgifter
Beskriv händelseförloppet så utförligt som möjligt med hänsyn till omständigheterna. Om möjligt ange orsaker till händelsen

Följder av händelsen

Möjlig orsak
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Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade problem som kan förhindra dokumentet från att vara fullständigt tillgängligt.
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