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ULYKKE 
Legemsskade på pilot eller tredjemann.  
Behov for førstehjelp, legebehandling, eller  
arbeidsufør > 1 dag. 

UHELL 
Skade på pilot, utstyr eller tredjemann.  
Ubetydelig personskade uten behov for  
førstehjelp eller legebehandling. 

NÆRUHELL 
Skade var nær ved å skje -  
på pilot, utstyr eller tredjemann. 
Luftromsbrudd. 

Start og  
utflyving 

 Trang start, løft halve vingen, steil og spinn, trelanding.  Løp for dårlig, lav flyfart, traff stein. 

 Ikke optimalt valg av startsted, slurvete teknikk, tok nedi bakken. 

 Upresis startteknikk, vinge hekter, faller. 
 

 

Flyfase  Øvde på steil i for lav høyde, feil utført, nødskjerm. 
 

  For sen nedstigning, brøt luftrom. 

Innflyving og 
landing 

   Lav innflyving, feilberegnet avdrift, unngikk såvidt hinder på finale. 

 

START OG UTFLYVING  

FLYSTED FLYGE-
BEVIS 

HENDELSE ALVORLIGHET SKADE VINGE HENDELSESFORLØP HOVEDÅRSAKER LÆRING 

Solbergåsen 
Drammen 

5 Ulykke Lettere Nakke, Fot, 

Arm 

Moyes Litespeed 

RK 3,5 

Trang start, løft på halve vingen, steil og spinn 

til trelanding. 

Galt utført manøver På et trangt og krevende startsted er det viktig å øke 

sikkerhetsmargin. Observere sykluser for skiftende 

vindretning og vent med start til perioden med riktig 

retning/styrke er lang nok.  

 

Salknappen, 
Vågå 

5 Uhell Ubetydelig Utstyr Wills Wing t2 154 

topless 

Løp for dårlig, lav flyfart, traff stein.  Ukonsentrert,  

Galt utført manøver 

Salknappen er slakk og kan være krevende så her trengs det 

løping og riktig startteknikk. Løping med riktig angrepsvinkel 

og lange skritt etter hvert.  

 

Vikersund 
hoppbakke 

 Uhell Ubetydelig Arm, Fot, 

Utstyr 

Laminar Eazy 16 Gikk ikke ned til optimalt valg av startsted, tok av 
mot flatere terreng, dårlig løping og slurvete 
teknikk, måtte skyve for å ikke ta nedi. 
 

Ukonsentrert,  

Galt utført manøver 

Velg alltid beste tilgjengelig startsted om så du må gå et 

stykke, be andre flytte seg og ha god margin til hindringer. 

Mengdetrening på start med fokus på teknikk gjør seg. 

 

Norefjell, 
Buskerud 

5 Uhell Ubetydelig Utstyr Wills Wing T2C Upresis startteknikk, vinge tar i bakken, dreier og 
faller. 

Galt utført manøver Observer startforhold over en stund og start i rett øyeblikk. 

Mengdetrening på start gjør deg bedre til å fokusere på riktig 

utførelse der og da. 

 

FLYFASE 

Einstad, 
Gausdal 

5 Ulykke Lettere Hode Wills Wing U2 145 

kingpost 

Øvde på steil i for lav høyde, feil utført, 
nødskjerm. 

Galt utført manøver Det er viktig å trene på sikkerhetsøvelser og at det gjøres høyt 

med god sikkerhetsmargin til bakken. Gradvis tilnærming til 

sikkerhetsøvelser er vel også å anbefale. 

 

Sundvollen, 
Buskerud 

5 Næruhell Ingen   For sen nedstigning, brøt luftrom. Ukonsentrert Observer flyforhold og vurder muligheten til at det vil løfte 

kraftig mot taket i din luftromsboks. Gjør tiltak i god tid så 

unngås dette.  

 

INNFLYVING OG LANDING 

Famara, 
Lanzarote 

5 Næruhell Ingen  Wills Wing T2 

topless 

Lav innflyving langs landing, feilberegnet 

avdrift, unngikk så vidt hinder på finale. 

Flyving nært terreng Legg inn god sikkerhetsmargin ved landing og velg beste 

tilgjengelig landing sted. Sjekk ut vind og hindringer ved å fly 

litt rund landing sted før finale og landing. 

 

 


