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Sövde.

En kvinna skadades lindrigt, när ett gyrokopterplan slog i marken under en övningsstart på Sövde flygfält på
lördagen.
Tjugo minuter i tolv larmades både ambulans och räddningstjänst till Sövde flygfält. Räddningsfordonen fick köra
flera hundra meter på flygfältet för att komma till olycksplatsen. Där visade det sig att ett ultralätt flygplan, en så
kallad gyrokopter, slagit i marken under ett utbildningspass.
Kvinnan, som tränade start och landning, hade suttit vid spakarna och hennes handledare hade funnits med i
gyrokoptern. När planet lyft, och befann sig ett par meter upp i luften, gjorde eleven troligen ett misstag som ledde
till att farkosten slog i marken.
– Kvinnan är lindrigt skadad, medan den manlige handledaren klarat sig utan fysiska skador, berättade polis på
plats.
Både föraren och handledaren fördes till Ystads lasarett.
Gyrokoptern, som fick vissa skador, bärgades från platsen. Det gjordes också en haverianmälan, men troligen
kommer inte Statens haverikommission att genomföra någon utredning.
– Eftersom gyrokoptern är ett ultralätt plan, görs vanligen ingen haveriutredning om det inte rör sig om dödslyckor,
berättade flygplatschefen vid Sövde, Bengt-Olle Nilsson, som befann sig på plats när olyckan inträffat.
Skånska Gyrokopterklubben har funnits på Sövde flygfält sedan 2009.
– Det har aldrig tidigare inträffat någon gyrokopterolycka här. Inte heller Sjöbo flygklubb har drabbats av någon
allvarlig olycka, berättade Bengt-Olle Nilsson.
1998 omkom däremot en 19-årig segelflygare när hon skulle lyfta med sitt segelflygplan på Sövde flygplats.
Enligt polisens inre befäl finns det inga misstankar om brott i samband med lördagens olycka.
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