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PG 
2019 

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  Nær vindstille. Minivinge. Sko uten ankelstøtte, snublet. Brudd. 

 Start etter topplanding på lavt kystheng, mistet kontroll. Brudd. 

 Brå vindøkning, ble dragget, løftet og satt hardt ned igjen. 

 Svake forhold, overvurderte tandemløping, avbrøt for sent, falt. 
 

 Flyskrekk fra bomstart dagen før. Nervøs, snublet, ny bomstart. 

 Bomstart, dragging i skiftende vind.  

 Utløping forbi avlastning, mister trykk i vingen, snublet. 

 Tandem. Opptrekk ble avbrutt, ble dragget, traff stein. 

 Uerfaren, stresset, skrå vind. Ikke kontroll men løp likevel, ramlet. 

 Tandem, følte press til å fly, passasjer løp ikke, avbrøt. Kutt. 

 Tandemtrening, byttet fra baklengs til forlengs, ikke trykk, snublet. 

 PP2. Ukonsentrert, termiske forhold, mistet trykk, falt. 

 PP2, vanskelige forhold, nervøs, bomstart. 

 Dårlig dagsform, lenge siden forrige tur, ble dragget på start. 

 Snudde feil vei ved baklengs opptrekk, ble dragget med tvist. 

 Litt sliten og nervøs. Dårlig linesjekk, knute / tvinn på styreline. 

 Krevende startområde, bomstart med tandem, begge ramlet. 

 Tandemtur, følte press til å fly, passasjer sluttet å løpe, ubehagelig. 

 OTP tandem. Pilot fikk hjelp, sjekket ikke utlegg av utstyr. Lineover. 

 Hjelper tok vingesjekk, elev tok av med kravatt, trelanding ved start. 

 Elev mistet gjenstand ut av lomme på start. 

 Fløy ut med styreline tvinnet rundt raiser. Rettet under utflyving. 

 Oppdaget ikke knute på styreline før take-off, fløy rett til landing. 

 Oppdaget knute på line først i lufta, fikk løst den opp. 

 Ufokusert, tok av med styreline inni raisersett. 

 Liten start, dårlig trykk i vingen, avbrøt ikke, bomstart med fall. 

 Tandem forlengs, raiser montert baklengs, fikk ikke brukt trim. 

 Endret linesjekkrutine, oppdaget ikke styreline tvinnet rundt raiser. 

 Tandempassasjer sluttet å løpe, innklapp, kom seg ut trygt. 

 PP2 bakkehåndterte på PP3-sted, ble løftet, men topplandet trygt. 

 Distrahert under forberedelse, glemte hakestropp på hjelm. 

 Tandemtur, oppdaget etterpå at erfaren passasjer ikke festet hjelm. 

 Glapp styrehåndtak, ble løftet, dreide, landet nedenfor start. 

 Tandem for dårlig lagt ut og linesjekket, tok av med knute 

 Fotstropp i pod tredd slik at én fot ikke kunne strekkes helt ut. 
 

Utflyving  Startet uten skikkelig trykk i vingen. Muligens rotor. Falt i steinur. 

 Vind dreide under utflyving i tandem, ikke nok trykk, traff bakken. 

 Dårlig fysisk dagsform, landet hardt i steinur nedenfor start. 

 PP2s 1. hengtur, mye trafikk, dårlig dagsform, kom lavt, krasj i mur. 

 Tok av i for sterke forhold, rygget, speedbar ikke klar, hard landing. 

 Stresset, trang start, dårlig fart, traff stein.  

 PPG. Vind snudde under utflyving. Avlastning. Falt. 

 Knute på B-line, kravatt, dreide inn i fjellside. 

 Akrotur. Lav høyde, galt utført manøver, tvist, vannlanding. 

 Startet i rufsete turbulens, mistet kontroll, fløy inn i værstasjon. 

 Uerfaren med tandem, vekslende vind, mistet løft, falt 1m i bakken. 

 Sliten dagsform, tok av med kravatt, endte i et tre. 

 Nullvind, ikke nok løpefart, endte i et tre. 

 Take-off i bakvind, endte i et tre. 

 Uerfaren, mistet kontroll, ufrivillig skrå utflyving, trelanding. 

 Sliten. Pendlet, hektet i annen pilots utstyr på start, linebrudd. 

 Svake forhold. Endte i et tre rett etter start. Rift pga nedsaging. 
 

 Sterk synk på utflyving, måtte topplande lenger ned i terrenget. 

 Tok av med knute i liner, vingen dreide mot høyre. Måtte lande. 

 Dårlig linesjekk før start, tvinn på styreline, landet trygt. 

 Trær i utflyvingsbanen, små marginer i termiske forhold. 
 
Nødskjerm: 

 Nødis falt ut av selen under utflyving. Fanget den med beina. 

 Nødis falt ut under utflyving og løste seg ut. 

Flyfase  Vindøkning, driftet i termikk helt bak til leside, turbulent, kollaps. 

 Falt ut av boble lavt bak stupstart, turbulent, spinn, falt i bakken. 

 Sugd opp i tåke/sky som utviklet svært raskt, krasjet i fjellside. 

 Elev, for sterk input på 360, stupspiral, hard landing. 

 Fløy seg «fast» i dal i le, sterk vind, turbulent, kollaps i lav høyde. 
 

Nødskjerm: 

 Vårtermikk. Uerfaren i høy EN-B. Kaldras, innklapp, nødskjerm. 
 

 Konkurranse, tett gaggle, ble påfløyet bakfra. Utstyrsskader. 

 Kosetur etter SIV, sliten, for nært terreng, hektet og trelandet. 

 Innklapp i termikk, feil input, steil, tvist, ny steil, trelanding. 

 Marginal termikk, fløy inn i vingetipp til annen pilot bakfra. 

 Marginalt, fløy nært terreng, korrigerte ikke avdrift, trelanding. 

 Galt utført skarp 360, ble stupspiral, kom ut for sent, hard landing. 

 Marginalt heng, falt ut av løft, ingen mulig utvei, trelanding. 

 Nytt flysted, ny pod, innklapp på marginalt heng, spant, traff bakken 

 Akro, for høy energi inngang dynamisk SAT, nakkesleng. 

 PPG, motorhavari i stor høyde, gled trygt til landing. 
 
Nødskjerm: 

 Termikk i leside, innklapp, nødskjerm. 

 SIV. Liner fast i gopro-feste, autorotasjon, nødskjerm, vannlanding 
 

 Sklitur, nådde ikke hovedlanding, nødlanding på fotballbane. 

 Ny vinge, for stor sving på heng, mistet høyde, landet i busker. 

 Uerfaren pilot, tok av før sterk bris, nådde ikke landing. Nødlandet. 

 Inne i sky uten sikt i ca 30 sek, for sen med nedstigningsmetode. 

 Fløy inn i sky, var ute av syne for annen pilot. 

 Kom bakpå, turbulent, landet, vingen la seg over ledning. 

 Uerfaren pilot misforstod kommunikasjon, måtte nødlande. 

 Wingover i lav høyde, innklapp, dreide mot terreng, små marginer. 

 Oppdaget i lufta at karabin på den ene raiseren var åpen. 

 Fersk PP3, sterkt heng, ble blåst bakpå, nødlandet på islagt tjern. 

 OTP. Knute på utløserring. Landet fortsatt festet til opptrekksline. 

 PP2 tok av rett før sterk solgangsbris, innklapp, kravatt. Nødlandet. 

 Feil bruk av radio ovenfor tårn (radiosertifikat fra annen disiplin) 

 PP3 fulgte etter annen pilot som hadde fått innklapp og gått ned i 
sekkeform i rotorsone. 
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PG 
2019 

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. 

Flyfase 
(forts.)   Luftromsbrudd: 

 Kun klokke som vario, så ikke høyden. 

 Fløy med for små marginer til TMA. 

 Konvergensløft, vario med kun lyd (uten skjerm / høyde). 

 Fløy skygate, motvirket ikke termisk løft tilstrekkelig. 

 3 x startet nedstigningsmanøver i løft for sent. 

 Erfaren pilot, men uerfaren i PG, sterk termikk. 

 Distansetur med prestasjonspress. 

 Uoppmerksom i termikk. 

 Ikke oppdatert kunnskap om flysted i TIZ, glemte å varsle tårn. 
 
Nødskjerm: 

 Akro, tailslide til spinn og twist. 

 Akro. Sliten, siste tur for dagen, rotet til vanskelig øvelse. 

 Feilvurderte utbredelse av rotor i leside, turbulent, nødskjerm. 
 

Topplanding   Hike&fly, tok av i sterke forhold, bombet ut, måtte trelande. 

 Kom i synkområde, nådde ikke frem, traff en stein. 

 Feilvurderte vindgradient og flybane, rygget, ble dragget. 

 Topplandingsforsøk, penetrerte ikke, landet bak trær. 

 Feilberegnet firkant med D-vinge, brå manøver, pitch, hard landing. 

 Pumpet under innflyving, steilet, nok høyde til å få kontroll igjen. 
 

Innflyving  Spant EN-C i siste sving før finale.  SIV. Første tur, nervøs for å overfly landing, sneiet tre på finale. 

 Tandem med ski. Liten landing, delvis snølagt, landet på grus. 

 Første hengtur, feilvurderte, nådde ikke frem, medvinds trelanding. 

 Elev. Landet medvinds, overfløy, traff forbipasserende. 

 Distrahert av andres vinsjeopptrekk, medvinds hard landing. 
 

 Innklapp på innflyving i lett turbulente forhold.  

 Forsøk på hillside i sterk vind på lavt kystheng, landet i 20 cm vann. 

 Avskjært av drone på finale, brå unnamanøver i lav høyde. 

 PP2 fremprovoserte spinn, såvidt høyde til å pitche og lande trygt. 

 For stor omkrets på svinger under innflyving, nådde ikke landing 

 PP2 på turbulent innflyving, får innklapp og pitch, trygg landing 

 Uoppmerksom på innflyvingsbanen, når ikke landing, trelandet. 

 Elev tar for store svinger, sneier borti tretopp på innflyving. 

 Termisk, uvel etter flytur, innklapp, nådde ikke landing, nødlandet. 

 Sauer på hovedlanding fulgte etter til reservejorde, endte i et tre. 

Landing  Distansetur på flatland. Sterk synk på finale, hard landing. 

 Fløy med liner hektet i risertrinser, fikk hard landing. 

 Første tur i freestyle-vinge, upresis flybane, traff kolle før landing. 

 Uoppmerksom på innflyving, feilberegner, hard landing, dårlige sko. 

 Termisk, synk på innflyving, nådde ikke landing, krasjet i stein. 

 Termisk, sterk vind, rotor, ble dragget inn i parkert bil på landing. 

 PP2, ny vinge, nytt flysted, nådde ikke frem, krasjet i steingjerde. 

 Dårlig linesjekk, tvinn, turbulent innflyving, steilet for høyt. 

 Distansetur, sterk termisk synk på innflyving, hard landing. 

 Lite høyde før finale, steilet tidlig over høyt gress, hard landing. 

 Distansetur, lavt termikksøk uten hell, dårlig valg av landingssted. 

 Elev. Radio svikter, venter på instruks, når ikke frem, hard landing 

 PP2, dårlig dagsform, 360 lavt, medvinds finale, steiler for høyt. 

 Tandem. Passasjer satte ned foten forkjært i landingen. Brudd. 

 Utelanding i termiske forhold, vind dreide, skrenslanding. 

 Elev steilet for høyt, hardt nedslag. Halvhjelm. Neseblod. 

 Akrotur, for lav høyde, hard landing utenfor planlagt landingsfelt. 

 Test av ny D-vinge. Sterk vind, feilberegnet landing, dragget. 

 Mer vindøkning enn forventet, rygget på finale med full speed. 

 For sterk brems på finale, uforberedt på vindgradient, hard landing. 

 Hektet vingetipp i tre på finale. 

 Ny vinge, termisk, brems pga spotlanding, vind dreide, hard landing. 

 Ny vinge. Overfløy, måtte snu, medvinds landing, sneiet kaktus. 

 Distansetur. Medvinds landing på tuete landingsjorde. Forstuelse. 
 

 Tandem med stol, hindring på landing, yawet og veltet i sidevind. 

 Endret flybane på finale, pitchet, noe hard landing. 

 Sklitur med ski, kunne ikke lande på P-plass, nødlandet i et tre. 

 Hengtur. Feilberegnet vindgradient på alternativ lesidelanding, 
måtte fly inn i vegskilt ved vannkant for å unngå å lande i havet. 
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PG-HENDELSER 2019: ULYKKER OG UHELL 

START OG UTFLYVING 

FLYSTED FLYGE-
BEVIS 

HENDELSE ALVORLIGHET SKADE VINGE HENDELSESFORLØP HOVEDÅRSAKER LÆRING 

Øksnanuten, 
Gjesdal 

3 Ulykke Alvorlig Fot Minivinge,  
Little Cloud Spiruline 
EZ 
 

Liten vinge. < 10 turer med vingen. Lave sko uten 
ankelstøtte. Tråkket over under løping i nesten 
nullvind. Brudd. 

Ukonsentrert / sleiv,  
Galt utført manøver 

Bedre fokus på startteknikk, mer bakketrening med 
ny vinge, bedre vurdering av startforhold med liten 
vinge, bruke sko med bedre støtte. 

Obrestad fyr, 
Jæren 

3 Ulykke Alvorlig Arm, Indre EN-B 
SkyCountry Discovery 

Start etter topplanding på lavt kystheng. Tok av, 
men kom ut av løftbeltet, mistet kontroll, få 
landingsalternativer, hardt nedslag. Brudd. 
 

For uerfaren,  
Flyving nært terreng 

Legg grundigere flyplan, tren mer på marginal teknikk 
på lavt kystheng, gjør risikovurdering før take-off, 
ikke overvurder egne ferdigheter. 

Rokne,  
Voss 

5 Ulykke Alvorlig Fot, Arm EN-B 
U-turn Passenger 

Startområde med svak heldning. Svake forhold, 
overvurderte evne til tandemløping. For sent 
avbrutt start, falt fra 2-3 m. Skade på passasjer. 
 

Galt utført manøver Avbryte dårlige starter, planlegg større marginer ved 
tandemflyging. 

Torland, 
Rogaland 

3 Ulykke Alvorlig Nakke EN-B 
MacPara Colorado 

PPG. Vind snudde under opptrekk. Pilot og vinge 
bevegde seg ulikt, vinge dreide og mistet trykk. 
Var for foroverlent forbi avlastning, falt. 
 

Galt utført manøver Plasser vindmarkører hensiktsmessig, avbryt trygt og i 
tide. 

Sletthaug, 
Øvre Vats 

5 Ulykke Alvorlig Nakke, Fot EN-B 
Gin Beetle 

Annen vindretning forbi kanten på start enn ved 
opptrekk. 3-4 m/s. Vingen hadde ikke nok trykk, 
dreide og pitchet, tandempassasjer traff bakken, 
begge falt og rullet 5-10m. Beinbrudd på pilot. 
 

Galt utført manøver Alltid ha marginer for endringer i vind ved 
tandemstart, avbryt trygt i tide. 

La Herradura, 
Andalusia, 
Spania 

2 Ulykke Alvorlig Nakke, Rygg, 
Fot, Indre, 
Klær, Utstyr 

EN-A 
Advance Alpha 6 

PP2s første hengtur, etter flere turer før på dagen. 
Dårlig dagsform pga varme. Mye trafikk, ikke nok 
mental kapasitet. Havnet lavt langs terreng, fikk 
instruksjon om å svinge, men frøs og krasjet inn i 
mur. 
 

Ukonsentrert, Galt utført 
manøver, For uerfaren, 
Flyving nært terreng 

Utøv airmanship ved dårlig dagsform. Tren på nye 
ferdigheter og situasjoner i mer kontrollerte forhold 
med færre forstyrrende elementer. 

Freikollen, 
Kristiansund 

4 Ulykke Alvorlig Arm, Utstyr EN-C 
Skywalk Cayenne 5 

Stort sprik mellom meldt og reell vindstyrke. Tok 
av i for sterke forhold. Rygget, speedbar var ikke 
klargjort og det tok tid å frigjøre hender fra votter 
og håndtak. Hard landing på toppen, ble dragget 
til leside. Flere brudd i arm. Utstyr ble senere tatt 
av vinden. 
 

Sterk vind Ta seg tid til å observere forhold før start. Alltid gjør 
klar speedbar før start. Ikke ta av i sterkere forhold 
enn man behersker. Ikke tre styrehåndtak over votter 
/ håndledd. 

Hangur øst, 
Voss 

3 Ulykke Alvorlig Fot EN-B 
U-turn Crossrock 

Mye folk på start. Hadde dårlig startposisjon, 
ujevnt terreng og steiner i utflygingsretning. 
Utålmodig og stresset. Lite vind, dårlig løpefart, 
lite trykk. Traff stein. Brudd. 
 

Ukonsentrert,  
Galt utført manøver 

Husk airmanship på start, ikke vær så utålmodig at 
det går på sikkerheten løs. Mer bakketrening i lite 
vind, vær kjent med utstyrets begrensninger i 
marginale forhold for å kunne avbryte i tide. 

Bismo, Vågå 5 Ulykke Lettere Nakke, Arm EN-C 
Ozone Delta 2 

Brå vindøkning fra 3 m/s til mye mer. Termisk dag, 
mistet kontroll i et gust og ble dragget på start, 
strevde med å finne line å drepe vingen med. Ble 
løftet opp og satt hardt ned igjen på skulder. Dust 
devil? 
 

Kraftig termikk, Annet Utvis større respekt for termikk i "stort landskap" 
høyt til fjells, vær forberedt på termikk med høy 
energi. Mer bakketrening, bli kjent med og behersk 
utstyret i kontrollerte forhold. 
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START OG UTFLYVING (forts.) 

FLYSTED FLYGE-
BEVIS 

HENDELSE ALVORLIGHET SKADE VINGE HENDELSESFORLØP HOVEDÅRSAKER LÆRING 

Korilovos, 
Drama 

2 Ulykke Lettere Rygg EN-B 

Nova Ion 2 

Solgangsbris. Dårlig dagsform, men tok av tross tvil. 

< 10 turer med vingen. Ufokusert. Avdrift på 

utflyging ble ikke korrigert. Landet hardt i skarp 

steinur nedenfor start. Forslått. 

 

Ukonsentrert Utøv airmanship. Ikke fly på dager med dårlig dagsform. 

Balbergkampen  

Lillehammer 

5 Ulykke Lettere Hofte, Fot, 
Arm 

EN-D 
Ozone Z-Alps 

Ikaros-syndrom på kjent, bratt flysted. Litt stresset. 

Startet løping uten skikkelig trykk i vingen, satset på 

at fart og terreng ville kompensere for det. Falt etter 

få meter i steinur. Kuttskader, forslått. Observerte 

mulige rotorforhold på start i etterkant. 

 

Ukonsentrert, Annet Airmanship og dagsform spiller inn på observasjonsevne og 
kvalitet på beslutninger! Ta bedre tid til å observere 
forhold på start før take-off. Avbryt utflyging i tide hvis det 
ikke er trykk i vingen. 

Korilovos, 
Drama 

3 Uhell Lettere Fot EN-A 
AirDesign Eazy 

Elev med mental sperre mot å fly etter bomstart 
dagen før. Løp ikke fort nok, snublet. Forstuelse. 
 

Ukonsentrert, Galt 
utført manøver, For 
uerfaren 

Utøv airmanship - ikke bedriv flyging uten å være mentalt 
"på". 

Hjelle, Voss 0 Uhell Lettere Fot EN-B tandem 
Advance Bibeta 6 

Følte press om tandemtur, stresset. Passasjer sluttet 
å løpe. Avbrutt start. Kuttskade fra line for pilot. 
 

Ukonsentrert, Annet Utvis særlig streng airmanship ved tandemflyging, ikke gi 
etter for opplevd press eller stress. 

Liaset, Voss 5 Uhell Lettere Fot EN-B 
Ozone Buzz Z4 
 

Nullvind, ikke nok fart på start, sank og endte i et 
tre. 

Galt utført manøver Tilpass start og utflyvingsteknikk etter forholdene, også 
ved nullvind. Avbryt utflyging i tilfelle for lite trykk i vingen. 
 

Korilovos, 
Drama 

2 Uhell Lettere Hode, Nakke, 
Arm, Hjelm 

EN-B 
Ozone Buzz Z5 

Halvkonsentrert start i termiske forhold, satte seg i 
sele for tidlig, vind dreide, mistet trykk, falt. 
Helhjelm skadet, behov for tannlegesjekk. 
 

Ukonsentrert, Galt 
utført manøver, For 
uerfaren 

Mengdetrening på start og løping med vinge. Pass på at 
dagsform er tilstrekkelig for trygg flyving for hver tur, og 
avstå når svaret er nei. 

Hangur øst, 
Voss 

2 Uhell Lettere Hode, Nakke,  
Utstyr 

EN-B 
Advance Epsilon 9 

Vanskelige startforhold, piloter bomstartet tidligere. 
Nervøs. < 10 turer i vingen. Halvhjertet løping. Falt. 
Nytt startforsøk, falt igjen. Fløy på tredje forsøk. 
Oppdaget røket forgreining øverst på styreline etter 
landing. 
 

Mekanisk turbulens,  
Ukonsentrert, Galt 
utført manøver 

Husk å vurdere om forholdene er innenfor egne 
ferdigheter, flygebevis og utsjekkskriterier. Vis airmanship 
ved å avstå fra flyving dersom det er for krevende forhold. 

Øksnanuten, 
Gjesdal 

2 Uhell Ubetydelig Fot, Arm EN-C 
BGD Cure 

For dårlig linesjekk, tok av med knute på B-line som 
lagde kravatt, vingen dreide inn i fjellside etter start. 
Skrubbsår. 
 

Monteringsfeil / 
forglemmelse,  
Ukonsentrert 

Grundigere linesjekk. Avbryte startforsøk ved knute, ikke 
fly ut. 

Vemånen, 
Bergen 

2 Uhell Ubetydelig Arm EN-A Independ-
ence Pioneer 2 

Bomstart pga vinddreining. Nytt forsøk, ble dragget 
et stykke i ulendt terreng i skiftende vind, Forstuelse. 
 

Galt utført manøver Tren mer på start, vingekontroll i trygge omgivelser. 

Forbord, Nord-
Trøndelag 

2 Uhell Ubetydelig Fot EN-B 
Ozone Buzz Z6 

Utflyving for langt til siden på start, forbi avlastning i 
ulendt terreng, mister trykk i vingen, prøver å 
fortsette i stedet for å avbryte, ny avlastning, faller. 
 

Ukonsentrert, Galt 
utført manøver 

Risikovurdering av faremomenter på startområdet, mer 
bakkehåndtering for å bedre kontroll på vingen, trene på 
vurdering og utførelse av trygg avbrytning av start. 
 

Hangur øst, 
Voss 

5 Uhell Ubetydelig Arm EN-B Independ-
ence Voyager 

Skeivt opptrekk med tandem, skulle avbryte men ble 
dragget sideveis, traff stein. Skrubbsår. 
 

Ukonsentrert Tren mer på vingekontroll med tandem i skolebakke, legg 
ut vinge på optimalt sted på start. 

Hangur øst, 
Voss 

5 Uhell Ubetydelig Fot EN-B tandem 

Independence Air 

Taxi 

Uerfaren med tandem etter mange års opphold. 

Vekslende forhold. Mistet løft under utflyging. Falt 

i bakken fra 1 m, skled noen meter nedover. 

 

For uerfaren Observer værforholdene grundigere før take-off. 

Værstasjon viste vekslende retning. Utøv tandem med 

ekstra store marginer, avbryt i tide på trygg måte. 
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START OG UTFLYVING (forts.) 

FLYSTED FLYGE-
BEVIS 

HENDELSE ALVORLIGHET SKADE VINGE HENDELSESFORLØP HOVEDÅRSAKER LÆRING 

Hammers, 

Vestre Gausdal 

2 Uhell Ubetydelig Fot, Utstyr EN-D 

Ozone Mantra M7 

Valgte å starte i rufsete forhold fra 

hanggliderrampe etter mange dårlige starter av 

andre piloter. Mistet kontroll, fløy inn i 

værstasjon. Antakelig rotor. 

 

Mekanisk turbulens, Galt 

utført manøver 

Ikke starte i slike forhold, trene mer 

bakkehåndtering i rufsete forhold. 

Solbergåsen, 
Drammen 

2 Uhell Ubetydelig Utstyr EN-B 

Icaro Gravis 

Redusert dagsform. Flere utlagte vinger på start. 

Pendlet i bakken i sterk vind, hektet i annen 

pilots utstyr, linebrudd. 

 

Galt utført manøver, 

Kollisjon / nærkontakt 

Bakketrening i sterke forhold. Airmanship tilknyttet 

dagsform. Større marginer og fokus på 

observasjonsevne på krevende startsteder. 

Rye, Sør-
Trøndelag 

2 Uhell Ubetydelig Fot EN-B 

Ozone Buzz Z6 

Tur to for dagen, var på start alene. Uerfaren, 

stresset. Vind hadde dreid. Skrå vind. Ikke 

kontroll på opptrekk, dårlig trykk men løper 

likevel. Drifter sidelengs langs terrenget, hardt 

nedslag etter 20m. 

 

Ukonsentrert, Galt utført 

manøver, For uerfaren 

Bedre vurdering av forhold iht utsjekk og 

ferdigheter. Tren mer på vingekontroll. Airmanship: 

avbryt startforsøk som ikke er perfekte, i god tid. 

Sundvollen, 
Buskerud 

3 Uhell Ubetydelig Utstyr EN-B 

U-turn Infinity 4 

Sliten dagsform. Tok av med kravatt, prøvde å 

kontrastyre, men endte i et tre. Måtte kutte liner 

for å få ned utstyr. 

 

Ukonsentrert Ta dagsform på alvor, øk sikkerhetsmarginer på alt 

fra utstyrssjekk til teknikk og akseptkriterier på 

dager med redusert form. 

Sundvollen, 
Buskerud 

5 Uhell Ubetydelig  EN-C 

Ozone Delta 3 

Takeoff i økende bakvind. Mistet 

retningskontroll, utflyving skrått og for nært 

terreng, endte i tre. 

 

Galt utført manøver Fly med store nok marginer til å manøvrere unna 

risikoforhold, særlig rett etter start. Ikke 

undervurder risikoen av å ta av i bakvind. 

Grøtterud, 
Hvittingfoss 

2 Uhell Ubetydelig Utstyr EN-B 

Nova Ion 5 light 

Uerfaren, mistet kontroll i vindkast på start, 4-6 

m/s, Ble løftet, ufrivillig skrå utflyving, Kunne 

ikke avbryte. Trelanding. Rifter i duk. 

 

Sterk vind, For uerfaren Observer sykluser og vær forberedt på endringer i 

startforhold. Ta av i forhold som passer eget 

ferdighetsnivå. Mengdetrening på startteknikk og 

vingekontroll i sterk vind. 

 

Forbord, Nord-
Trøndelag 

5 Uhell Ubetydelig Utstyr EN-B tandem 

U-turn U2  

Tandemtrening til utsjekk. Forberedte seg på 

baklengs opptrekk. Vindstille. byttet til forlengs. 

Noe baktrekk. Vingen overskjøt, snublet. 

Linebrudd. Forslått. 

 

For uerfaren Aldri bytt startteknikk med tandem med mindre 

begge deler kan utføres trygt. Legg ut vinge slik at 

forlengs kan utføres med god margin. Tren med 

nye tandemvinger i kontrollerte forhold før 

høydetur - oppsøk skolebakke! 

 

Sandvikfjellet, 
Nord-Trøndelag 

5 Uhell Ubetydelig Arm EN-B 

AirDesign Rise 2 

Dårlig dagsform. Rusten etter lite flyving. Ble 

dragget på start. Forstuelse. 

 

Ukonsentrert, Galt utført 

manøver 

Tren bakkehåndtering jevnlig, vurder dagsform og 

ferdigheter opp mot forhold. 

Spania, 
Algodonales, 
Poniente 
 

2 Uhell Ubetydelig Rygg, Hofte, 

Utstyr 

EN-B 

Advance Epsilon 9 

Uerfaren. Baklengs opptrekk, snudde feil vei, ble 

dragget hardt et stykke med dobbel twist. 

Galt utført manøver Tren inn og automatiser samme snuretning hver 

eneste gang.  

Brønnøysund, 
Tilremshatten, 
Nordland 

4 Uhell Ubetydelig Utstyr EN-B 

U-turn Infinity 

Svake forhold, endte rett i et tre etter start. 

Kunna ha flydd trygt ut, men valgte 

utflygingsretning av gammel vane. Skade på 

utstyr inntraff ved nedsaging av tre. 

 

Galt utført manøver Velg trygg utflygingsbane basert på faktiske 

flyforhold, ikke basert på vanlig rutine. 
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START OG UTFLYVING (forts.) 

FLYSTED FLYGE-
BEVIS 

HENDELSE ALVORLIGHET SKADE VINGE HENDELSESFORLØP HOVEDÅRSAKER LÆRING 

Hammers, 
Vestre Gausdal 

2 Uhell Ubetydelig Fot, Utstyr EN-D 
Ozone Mantra M7 

Valgte å starte i rufsete forhold fra 
hanggliderrampe etter mange dårlige starter av 
andre piloter. Mistet kontroll, fløy inn i 
værstasjon. Antakelig rotor. 
 

Mekanisk turbulens, Galt 
utført manøver 

Ikke starte i slike forhold, trene mer bakkehåndtering 
i rufsete forhold. 

Vemånen, 
Bergen 

2 Uhell Ubetydelig Arm EN-A Independ- 
ence Pioneer 2 

Bomstart pga vinddreining. Nytt forsøk, ble 

dragget et stykke i ulendt terreng i skiftende 

vind. Forstuelse. 

Galt utført manøver Sesongens varmeste dag, termisk flysted. Start av 

solgangsbris kan tradisjonelt bli voldsom på slike 

dager. Lokal flystedskunnskap viktig! 

 

 

FLYFASE   

FLYSTED FLYGE-
BEVIS 

HENDELSE ALVORLIGHET SKADE VINGE HENDELSESFORLØP HOVEDÅRSAKER LÆRING 

Hovden, Oppdal 3 Ulykke Alvorlig Nakke, Rygg EN-B 

Ozone Buzz Z3 

Sterk vind. Driftet bak start i termikk. Mye 

motvind. Skeptisk til å bruke speed i lav høyde. 

Kunne ikke topplande. Havnet i leside og 

turbulens. Kollaps, traff bakken hardt. 

 

Mekanisk turbulens, 

Ukonsentrert,  

Flyving nært terreng 

Unngå flybane inn i leside, fly med større marginer til 

terreng, tren til komfortabel med speedbar i 

kontrollerte forhold. I sterk vind er termikken sterkest 

på vindsiden, rett opp ofte og fly motvinds, særlig rett 

etter start er det viktig å ikke bli med for langt bak. 

 

Loen, Sogn og 
Fjordane 

3 Ulykke Alvorlig Rygg, Fot, 
Utstyr 

EN-B 

Nova Ion 2 

Kveldens siste pilot, høy fjellstart. På få minutter 

kondenserte tåke / sky rundt fjellet. Trodde ører 

og speed ville holde, men ble sugd opp i skyen. 

Ikke slått på varioen før start. Ikke visuelle 

forhold, regn, turbulens, krasjet i fjellside. Brudd. 

 

For uerfaren, Annet Øk marginer mot skysug ved å benytte 

nedstigningsmanøver tidligere. Iverksett 360 og 

stupspiral i stedet for ører med speed. 

Tinden, 
Hemsedal 

4 Ulykke Alvorlig Fot EN-B 
BGD Base 

Formiddagstur i vårtermikk. < 10 turer i vinge. Var 
i svak boble, lite vind. Fikk innklapp, mistet 
kontroll, autorotasjon. Nødskjerm. Hard landing, 
brudd. Muligens kaldras eller rotor fra fjell. 
 

Mekanisk turbulens,  
Galt utført manøver,  
Annet 

Bli godt kjent med hvordan ny vinge handler i lufta - 
tren bevisst på fremprovoserte store utslag i rolige 
forhold. Mengdetrening på asymmetriske innklapp. 

Sundvollen, 
Buskerud 

Elev Ulykke Alvorlig Nakke, Rygg, 
Hofte, Fot, 
Indre, Utstyr 

EN-B 
Skywalk Tequila 4 

Kurselev. Markant og brå vektstyring og for sterk 
styreline-input på 360. Stupspiral, vario viser 
maks på -20 m/s. Øvelse startet 270 moh, elev 
frøs, rakk ikke komme ut av spiral, hard landing 
på 110 moh. Brudd. Klippet ut av sele. 
 

Ukonsentrert, Galt utført 
manøver 

Ikke ta 360 i lav høyde (under 200 m over bakken). 
Brief kursøvelser og faremomenter grundig. 

Solbergåsen, 
Drammen 

5 Ulykke Lettere Rygg, Fot, 
Utstyr 

EN-D 
Skywalk Poison Xalps 

Termisk. Falt ut av boble i lav høyde langt bak 
stupstart. Turbulent, mye synk. Fikk spinn. 
Redusert dagsfor, var ukonsentrert og reagerte 
for sent, falt hardt. Forslått. Rifter og linebrudd. 
 

Mekanisk turbulens, 
Ukonsentrert, Galt utført 
manøver, Flyving nært 
terreng 

Unngå rotorområde på stupstart, søk høyde andre 

steder. 
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FLYFASE  (forts.) 

FLYSTED FLYGE-
BEVIS 

HENDELSE ALVORLIGHET SKADE VINGE HENDELSESFORLØP HOVEDÅRSAKER LÆRING 

Krusevo, 
Makedonia 

5 Uhell Ubetydelig Utstyr EN-D 

Ozone Zeno 

Konkurranse, tett gaggle i moderat termikk med 
varierende løft. Ikke sentrert. Ble fløyet på bakfra, 
pilot satt fast i vingetipp. Linebrudd, rift. Landet. 
 

Kollisjon / nærkontakt Vanskelig å unngå å bli fløyet på bakfra, kan bare 
oppfordre til generell airmanship og årvåkenhet i 
konkurranser. 

Loen, Sogn og 
Fjordane 

5 Uhell Lettere Nakke, Rygg Akro 
Air G Emilie Smile 

Akroøvelse. Fine forhold. For høy energi ved 
inngang til dynamisk SAT. Nakkesleng, smerter i 
nakke og mellom skulderbladene. 

Galt utført manøver Om man går inn i dynSAT på litt feil tidspunkt, kan 
hodet utsettes for stor akselerasjon og nakkesleng kan 
bli et resultat av dette. Men det kan komme ganske 
harde belastninger på nakken selv med bra timing på 
dynSAT, assymSAT og tumbleøvelser. Derfor viktig å 
holde hodet sentrert mellom skuldrene. Tung hjelm 
eller hjelmmontert kamera kan bli den lille ekstra 
vekten som gjør at nakkemusklene ikke klarer å holde 
hodet stabilt. Så hold hodet stabilt midt mellom 
skuldrene i inngang og i hver rotasjon på så dynamiske 
øvelser. Ryggvinkel på selen påvirker også. Om det er 
et stort problem, bør selen stilles i en mer oppreist 
posisjon. 
 

Valle de Bravo, 
Mexico 

5 Uhell Lettere Arm, Utstyr EN-B 
Ozone Rush 5 

Siste dag på utenlandstur, ville følge avansert 
gruppe. Kom lavt, måtte speede over platå. 
Nervøs. Prøvde å ta termikk i leside, fikk stort 
innklapp. Kravatt, lav høyde. Prøvde å riste 
nødskjerm ut av container i stedet for å kaste alt. 
Tok tid før den åpnet. Landet i tre, dinglet nesten 
1 time, så knakk grein, falt 4-5 m. Kutt, forslått.  
 

Kraftig termikk, For 
uerfaren 

Tren på observasjon av terreng og lesider på 
distanseturer. Vurder egne ferdigheter og dagsform 
opp mot risiko for flyving i termiske lesider, særlig i lav 
høyde. 

Åsatangen OTP, 
Buskerud 

5 Uhell Ubetydelig Fot, Utstyr Akro 

Sky Kooky og 

baserigg 

Akroøvelser pent utført, skulle så demonstrere 
spinn ved inngalg til stupspiral for SIV-kurs. 
Ukjent øvelse, men undervurderte risiko. Lav 
høyde, galt utført. Fikk tvist, vingen skjøt, falt i 
leading edge, føtter ble fast i liner, fikk ikke trykk i 
baserigg, falt til slutt i vannet. 
 

Ukonsentrert, Galt utført 

manøver 

Pass på ikaros-syndromet! Airmanship og marginer, 
særlig ved akro. 

Loen, Sogn og 
Fjordane 

3 Uhell Ubetydelig Utstyr EN-B 

Skywalk Tequila 4 

Sliten etter dag på SIV-kurs, men ville fly en 
kosetur. Stille luft. Fløy for nært terreng, hektet 
vinge i et tre, falt i bakken. Rift i vinge og sele. 
Hentet uskadet av luftambulanse. 
 

Ukonsentrert,  

Flyving nært terreng 

Airmanship: Fly med større marginer når man er 
sliten. 

Espesetra, 
Oppland 

5 Uhell Ubetydelig Utstyr EN-C 

Advance Sigma 10 

Innklapp i moderat til sterk termikk, lå litt over og 
bak start. Hadde ikke merket innklapp i raisere. 
Ventet med å pumpe ut innklapp, forventet at 
vingen skulle stupe. Motsatt side gikk imidlertid i 
steil/sekkeform. Kom fort ut, dreide 180 grader, 
fikk tvist. Ny steil, endte i et tre. Rift. 
 

Kraftig termikk Tren på asymmetriske innklapp og bli kjent med 
hvordan vingen håndteres og reagerer. Alltid vektstyr 
kontra og sørg for retningsstabil glider ved innklapp. 
Pump rolig ut. 

Bassano, 
teppestarten, 
Italia 

4 Uhell Ubetydelig Utstyr EN-B 

Advance Iota 2 

Skrur marginal termikk. Annen pilot kommer 
ovenfra og mot termikkboble, da pilot oppdaget 
den andre og prøvde å vike unna svingte begge 
samme vei, slik at øvre pilot sine bein traff øret 
på glideren under. Linebrudd. 

Kollisjon / nærkontakt Påskeflyving i utlandet: legg inn økte marginer i 
trafikken, uansett hvem som har vikeplikt! 
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FLYFASE (forts.)   

FLYSTED FLYGE-
BEVIS 

HENDELSE ALVORLIGHET SKADE VINGE HENDELSESFORLØP HOVEDÅRSAKER LÆRING 

Forbord, Nord-
Trøndelag 

4 Uhell Ubetydelig Utstyr EN-B 
Ozone Rush 5 

Termisk heng, marginale forhold, falt ut av løft, 
var for nært terreng til å unngå trelanding. Rift i 
pod. Linebrudd. 

Kraftig termikk,  
Flyving nært terreng 

Ha tilstrekkelig stor margin til terreng iht egne 
ferdigheter. Tren på å kartlegg løftsone mentalt, men 
å alltid ha trygg utvei fra vindgradient / synk. 
 

Jarabacoa, 
Dominikanske 
republikk 

3 Uhell Ubetydelig Rygg EN-B 
Ozone Geo 5 

Skulle utføre skarpe 360er. Hadde først for lite 
brems, og i neste forsøk for mye bremseline-
input, endte i stupspiral. Kom for sent ut av spiral, 
slapp opp for brått, fikk innklapp, hard landing 
med ryggen først. 
 

Galt utført manøver Gradvis tilnærming til øvelsen: Tren metodisk på å 
beherske rene 360er med ren utgang og så trinnvis 
høyere synkrate. 

Oludeniz, Tyrkia 3 Uhell Ubetydelig Utstyr EN-A 
Independence  
Pioneer 3 

SIV-øvelse, utgang fra spinn med innklapp og 
kravat, liner festet seg i goprofeste, gikk i 
autorotasjon, kastet nødskjerm, landet i vann. 
Øm muskulatur nakke, skade på instrument. 
 

Galt utført manøver Gjør SIV-kurs uten kamera inntil man behersker 
øvelser på en trygg måte. 

Espesetra, 
Oppland 

3 Uhell Ubetydelig Utstyr EN-B 
Ozone Geo 5 

Marginale forhold, høytrykkstermikk. Prøvde å 
henge / klore. Litt stresset av at andre piloter 
hang høyere. Fløy for nært terreng. Synk. 
Korrigerte ikke avdrift, endte i et tre. Måtte 
hjelpes ned. Rifter, linebrudd. 
 

Flyving nært terreng Husk at også skog i åssider har vindgradient, og at 
avdrift på korrigeres med krabbevinkel og trygg 
avstand til terreng. Alltid ha mulighet til å avbryte 
flybane og utføre en trygg plan B. 

Caudete, 
Alicante, Spania 

5 Uhell Ubetydelig Utstyr EN-D 
Advance Omega  
X-Alps 2 

Nytt flysted, ny pod, hadde glemt vario. Marginalt 
termisk heng. Fikk stort innklapp, spant vingen, 
slapp opp, vingen skjøt, spant og steilet vingen 
for å unngå å krasje i terrenget, hadde ikke mer 
høyde igjen, landet baklengs i bratt terreng.  
Rifter i pod, skrubbsår. 
 

Galt utført manøver, 
Flyving nært terreng 

Pakkerutine for utstyr: sørg for å ha med komplett 
utstyr. Aktiv flyving i termiske forhold. Bli kjent med 
presis vektstyring i ny pod med god margin til terreng.  

Grimstad PPG 5 Uhell Ubetydelig Utstyr EN-B 
APCO Lift EZ 

PPG, motorhavari i stor høyde, kunne gli til trygg 
nødlanding. Røket kulelager på godt vedlikehold 
motor som hadde gått 140 timer. 
 

Annet Alltid ha landing innen rekkevidde, og tilstrekkelig 
glidetall til å nå landing i tilfelle motorhavari. Det er 
viktig å ikke ha for mager blanding siden veivlagrene 
får smøringa fra olja i bensinen. Å sjekke fargen på 
pluggen er eneste måten å se om blandinga er riktig. 
Ved for mager blanding, får pluggen en veldig lys brun 
farge. Den skal være kaffelattefarga.  
 
Noen motorer har ikke justering for blandinga, da må 
de dyses om. Et symptom på at veivlagrene begynner 
å slites, er at motoren tar inn falskluft og den vil da ha 
tregt for å komme seg ned på tomgang når gassen 
slippes.  
 
Ellers er det å anbefale å ha et skikkelig 
ettersynsprogram på motoren. Da kan man legge inn 
sjekk/bytte av veivlagre etter x antall timer. 
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TOPPLANDING 

FLYSTED FLYGE-
BEVIS 

HENDELSE ALVORLIGHET SKADE VINGE HENDELSESFORLØP HOVEDÅRSAKER LÆRING 

Selsfjellet, 
Rennesøy 

5 Uhell Lettere Fot EN-B 
Nova Mentor 3 

Topplanding i 3-5 m/s. Traff synkområde rett før 
landing og mistet energi i utsteiling, kom 3-4 m 
for kort, sparket i en stein på et steingjerde i 
gresset. Forstuelse, brist i tå. 
 

Mekanisk turbulens Vurder flybane for topplanding nøye og legg inn nok 
marginer for plan B i tilfelle løft eller synk, uavhengig 
av årsak. 

Torgeirkampen, 
Oppland 

3 Uhell Ubetydelig Utstyr EN-B 
Ozone Buzz Z5 

Sliten etter lang topptur og lang venting i kraftige 
forhold. Tok av i sterke termiske forhold. Søkte 
løft for langt ut fra terrenget, fant bare synk. 
Speedbar hadde hengt seg opp, fikk ikke brukt 
den. Bombet ut, trelanding. Linebrudd. 
 

Kraftig termikk, 
Monteringsfeil / 
forglemmelse,  
Ukonsentrert,  
For uerfaren 

Utvis airmanship - hvis tvil er man ikke i tvil. Velg en 
trygg landing tidlig nok til å faktisk nå den. 

 
INNFLYVING OG LANDING 
FLYSTED FLYGE-

BEVIS 
HENDELSE ALVORLIGHET SKADE VINGE HENDELSESFORLØP HOVEDÅRSAKER LÆRING 

Valle de Bravo, 
Mexico 

5 Ulykke Alvorlig Hode, Nakke, 
Rygg, Hofte, 
Indre, Hjelm 

EN-C 
Swing Nexus 

Siste tur på utenlandsreise. 3 timers distansetur. 
Spant vinge i siste sving før finale. Må ha flydd 
med for mye brems. Hjernerystelse. Brudd. 
Forslått. Mulig skade på lunge. 
 

Galt utført manøver Tren bevisst på å bli kjent med vingens yttergrenser i 
kontrollerte forhold. Unngå generelt for mye 
bremseinput på C-vinger. 

Vassverket nedre, 
Hareid 

5 Ulykke Alvorlig Rygg EN-C 
Advance Sigma 10 

<10 turer i vingen. Variable vindforhold, sterk 
termikk laget bakvind på start. Roet seg litt, fikk 
vind inn lenge nok til å starte. 6-7 m/s. Fikk 
uventet synk på finale, nådde ikke landing, rakk 
ikke nødlande sikkert, traff stein, fot gled av, 
baken tok støtet. Brudd. 
 

Ukonsentrert Fly alltid med store nok marginer til å ha en 
gjennomførbar og trygg plan B. Tren grundig med en 
ny vinge i trygge forhold med store marginer. 

Fossabrekko, 
Stord 

3 Ulykke Alvorlig Fot EN-A 
Independence Pioner 

Landing i termiske forhold med sterk vind. 

Vindkast fra siden rett etter touchdown, ble 

dragget inn i parkert bil. Brudd. 

 

Sterk vind,  
Kraftig termikk 

Ta ekstra forholdsregler i sterke termiske forhold, så 

vel som ved sterk vind som kan generere rotor på 

landing. Vurder alternative landinger. Tren i gradvis 

sterkere forhold på å drepe vingen kontrollert. 

Hangur øst, Voss 5 Ulykke Alvorlig Rygg, Klær, 
Instrument 

EN-C 
SupAir Taska 

Fersk PP5. Blåtermikk. Skrudde opp og fløy inn i 

dal. Satte seg fast pga trakting og le. Sterk vind. 

Vinge med store ører kollapset i ca 5m høyde 

pga mekanisk turbulens (rotor) fra trær. Brudd. 

 

Sterk vind,  
Mekanisk turbulens 

Grundig vurdering av værmelding, terreng og 

faremomenter ved distanseflyving. Grundig vurdering 

av landingsalternativer når man ikke kommer seg ut 

fra dal. Vurdere topplanding / hillside opp mot 

dalbunn. 

Åfarnes, Rauma 2 Ulykke Alvorlig Hofte, Fot EN-B 
Ozone Rush 3 

PP2. < 10 turer i vingen. Nytt flysted. Lite 

landingsjorde med hindringer. Kom inn høyt, 

men for store svinger på innflyvingsbane gjorde 

at ikke nådde frem til landing, krasjet i 

steingjerde. Brudd. 

 

Galt utført manøver,  
For uerfaren 

Bli godt kjent med ny vinge i kontrollerte forhold 

(bakketrening, kjente flysteder). Informer instruktør 

som gir utsjekk om ferdighetsnivå, sørg for grundig 

utsjekk på nytt flysted. Velg om mulig alternativt jorde 

dersom liten landing er for krevende - eller ikke fly. 

Ulriken, Bergen 3 Ulykke Alvorlig Rygg, Utstyr EN-A 
Advance Alpha 

Dårlig linesjekk, oppdaget styreliner tvinnet i 
raiser først i lufta. Full speed til landing. 
Turbulent, for brå sving mot finale, steilet vingen 
høyt, falt fra 10 m. Brudd. Ble klippet ut av klær 
og sele. 

Mekanisk turbulens, 
Monteringsfeil / 
forglemmelse,  
Galt utført manøver 

Grundig linesjekk før start, alltid forsiktig manøvrering 
i turbulent luft i lav høyde. 
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INNFLYVING OG LANDING (forts.) 
  

FLYSTED FLYGE-
BEVIS 

HENDELSE ALVORLIGHET SKADE VINGE HENDELSESFORLØP HOVEDÅRSAKER LÆRING 

Valle de Bravo, 
Mexico 

5 Ulykke Alvorlig Arm EN-C 
Nova Sector 

Lite høyde i siste sving før motvinds finale, 
mistet løft og steilet tidlig over 1 m høyt gress, 
hard landing. Brudd. 
 

Galt utført manøver Større marginer på innflyging; høyere siste sving og 
lengre finale. 

Ronda la Vieja, 
Spania 

2 Ulykke 
 

Alvorlig Rygg EN-B 
Advance Epsilon 9 

Elev på innflyving, mister radiokontakt, venter 

for lenge på instruksjon, når ikke frem til landing. 

Frontkollaps, lander på beina men faller bakover 

på rumpa. Brudd. 

 

Galt utført manøver,  
For uerfaren 

Lage flyplan før take-off, ta høyde for å måtte utføre 
flyplan selv med radioproblemer eller radiobortfall. 

Støle, Etne, 
Hordaland 

2 Ulykke Alvorlig Rygg EN-B 
Nova Ion 5 

PP2. Ny vinge. Hadde sovet dårlig, var ikke 
uthvilt. Nervøs på start. Gjorde 360 i lav høyde 
og langt fra landing, kom på finale medvinds. 
Steilet for tidlig, 3m fritt fall. Brudd i ribbein og 
rygg. 
 

Ukonsentrert,  
Galt utført manøver 

Øve på å legge flyplan. Avslutte øvelse høyere, 
planlegge finale motvinds, trene grundig på trygg 
steilehøyde i skolebakke. Trene med ny vinge i 
skolebakke før høydetur. Øk sikkerhetsmargin og 
hvilke øvelser som velges ut fra dagsform ( ikke utvilt). 

Krusevo, 
Makedonia 

5 Ulykke Lettere Fot EN-B 
Icaro Gravis 

Distansetur flatland. Havnet i stort synkområde, 

måtte lande. Plutselig og sterk synk på finale 10 

m over bakken, ingen forvarsel i vingen, rakk 

ikke reagere, hard landing. Forstuelse.  

 

Kraftig termikk Alltid planlegg trygg landing med trygg nødplan i god 

tid, ta høyde for termiske forhold. Forsøk å iverksett 

fallskjermrulle ved hard landing. Tren på fallskjermrulle 

på flat mark kun iført seletøy. 

Bråthen nedre, 
Seljord 

3 Ulykke Lettere Rygg EN-B 
Nova Mentor 3 

Helt nytt utstyr, hadde ikke bakkehåndtert 
vingen. Oppdaget i lufta at trinser på den ene 
raiseren hadde hektet i hverandre. Høyre 
vingehalvdel hadde ikke trykk. Kom ikke inn i 
selen, som hadde blitt feil stilt inn. Fløy mot 
landing. Høy synkrate, hard landing. Brudd. 
 

Monteringsfeil / 
forglemmelse,  
For uerfaren 

Grundigere linesjekk. Bakketrening i trygge forhold for 
å bli kjent med utstyr før flyving.  

Loen, Sogn og 
Fjordane 

3 Ulykke Lettere Rygg Akro 
Ozone Octane 2 

Første tur i freestyle-vinge. Første flytur til 
denne landingen. For lav innflyvingsbane, krasjet 
i kolle før landing. Forslått. 
 

For uerfaren,  
Flyving nært terreng 

Første tur i ny vinge bør skje på et kjent flysted. En 
freestyle-vinge har kanskje dårligere glidetall og man 
må derfor komme lenger fram og fly av høyden over 
selve landinga. Dette viser seg spesielt godt om det er 
vind på landing, forskjellen blir større. 
 

Cenes de la Vega, 
Spania 

2 Ulykke Lettere Fot EN-B 
Nova Ion 5 

Sidevind. Uoppmerksom pga korrigering av 
innflyvingsbane, glemmer å få beina klar til 
touchdown, termisk løft og synk i lav høyde, 
hard landing med sko uten støtte. Brudd. 
 

Ukonsentrert, Galt utført 
manøver, For uerfaren 

Legg klar flyplan med innebygd plan B. Alltid bruk 
trygge sko. 

Manilla, Australia 5 Ulykke Lettere Fot EN-C 
Ozone Delta 3 

< 10 turer i vingen. Distansetur, kraftig termisk 
synk på innflyving, hard landing. 
 

Kraftig termikk Fokus på presis teknikk i termiske forhold med ny, 
høyere klassifisert vinge. Innflyvingsbane med store 
nok marginer til trygg finale og/eller nødlanding. Sett 
fallskjermrulle ved fare for hard landing. Tren på 
fallskjermrulle på flat mark kun iført seletøy. 
 

Valle de Bravo, 
Mexico 

5 Ulykke Lettere Rygg, Arm, 
Utstyr 

EN-B 
Ozone Swift 4 

Distansetur, lavt termikksøk uten hell. Hadde 
ikke plan B, ble derfor panikkartet og dårlig valg 
av bratt og ulendt landingssted. Brist, forstuelse, 
linebrudd, radiokabel på headset. 
 

Ukonsentrert Observer potensielle utelandingsjorder nøye, følg med 
på høydemarginer og avbryt flybane i tide til å oppnå 
trygg landing. 
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INNFLYVING OG LANDING (forts.) 

 

FLYSTED FLYGE-
BEVIS 

HENDELSE ALVORLIGHET SKADE VINGE HENDELSESFORLØP HOVEDÅRSAKER LÆRING 

Tenerife, Ifonche, 
Spania 

5 Ulykke Alvorlig Fot EN-B 
Ozone Magnum 2 

Tandem. Korrekt steil og sakte fart ved nedslag. 
Passasjer satte ned foten på skrå, vrikket foten. 
Brudd i ankel. 
 

Annet Briefe tandempassasjerer svært grundig før start, samt 
i lufta før landing. 

Loen, Sogn og 
Fjordane 

3 Uhell Ubetydelig Utstyr EN-B 
777 Knight 

SIV-kurs, første tur. Trøtt etter lang reise dagen 
før og lite søvn. Nervøs for å overfly landing. 
Sneiet tre på finale. Rift i søm og vinge. 
Oppdaget ikke før etter siste tur. 
 

Ukonsentrert,  
Galt utført manøver 

Inkluder innflyving i flyplan og brief før SIV-kurs på 
flystedet. 

Myrkdalen, Voss 5 Uhell Ubetydelig Utstyr EN-B tandem 
SupAir Sora 2 

Tandem med ski, passasjer med snowboard. 
Landing ca 110 m x 20 m, siste 30 m er grus. 
Termisk på finale, motvirker ikke løft. Lander 
helt ute på grusen, riper i ski og snowboard. 
 

Annet Vær trygg på presis spotlanding eller unngå å fly med 
ski på sted med små marginer. 

Liaset, Voss 3 Uhell Ubetydelig  EN-C 
Ozone Delta 2 

Vindøkning mer enn forventet, rygget på 
innflyving med full speed. 

Sterk vind Fly med større marginer ved meldt vindøkning. Land 
tidligere. 
 

Krusevo, 
Makedonia 

5 Uhell Ubetydelig Arm EN-B 
UP Summit XC 4 

Utelanding midt på dagen. Termisk, vindendring 
ved innflyving, valgte skrenslanding i stedet for å 
løpe.  
 

Galt utført manøver Tren på fallskjermrulle på flat mark kun iført seletøy. 
Land kontrollert 90 grader på vindretningen i tilfelle 
termisk. 

Forbord, Nord-
Trøndelag 

2 Uhell Ubetydelig Arm EN-A 
Ozone Element 2 

Første hengtur dette flystedet. Radio tom for 
strøm. Feilvurderte forhold da vinden snudde 
etter få legg. Fløy for sent ut mot landing. Kunne 
ikke krysse høyspent, måtte nødlande på myr.  
Satte finalen medvinds, endte i tre. Blåmerker. 
 

Ukonsentrert, Galt utført  
manøver, For uerfaren 

Ikke fly uten radio når nye forhold skal testes med lite 
erfaring på krevende flysted. Alltid ha en trygg plan B. 
Be erfarne piloter om veiledning. 

Hjelle, Voss Elev Uhell Ubetydelig Hode, Fot EN-A 
SupAir Eona 

Kurs. Første høydetur. Nervøs. Steilet for høyt  
(3 m), falt med fjeset i bakken ved nedslag. 
Halvhjelm. Neseblod pga skarpe strå i nesebor. 
 

Ukonsentrert,  
Galt utført manøver 

Ikke la elever bruke halvhjelm på kurs. Grundigere 
brief av timing for steil på landing. 

Roalden, Stranda 2 Uhell Ubetydelig Hofte, Arm EN-B 
Ozone Buzz Z3 

< 10 turer med vingen. Elev fikk medvind på 
landing, overfløy. Grusområdet hadde en 
forbipasserende i veien. Eleven frøs og unnlot å 
rope varsel, en av linene hektet i personen som 
da falt og fikk skrubbsår. 
 

Galt utført manøver,  
For uerfaren,  
Kollisjon / nærkontakt 

Ikke slipp ut elever i termiske forhold, brief grundigere 
flyplan og scenarier for iverksettelse av plan B. 

Bygland OTP, 
Aust-Agder 

5 Uhell Ubetydelig Fot Akro 
Icaro Nikita 5 

For lav innflyving etter siste-liten-avgjørelse om 
å bytte landingsplass. Måtte lande rett bak 
gjerde langs landingsområdet, fikk ikke bremset 
helt opp. Hard landing for den ene foten. 
Hevelse. 
 

Ukonsentrert Planlegg innflyving og landing i god tid. Ha tilstrekkelig 
mental fokus til å planlegge vellykket landing. 

Bånseterkampen, 
Oppland 

5 Uhell Ubetydelig Fot EN-D 
Ozone Mantra M7 

Første tur med ny vinge. Sterk vind, ned mot null 
fremdrift på finale. Vingen kom ned skjevt, ble 
dragget i stor fart. Overtråkk på begge bein. 
 

Ukonsentrert,  
Galt utført manøver 

Test ny vinge i snillere, mer kontrollerte forhold, på et 
flysted uten krevende faktorer. 
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INNFLYVING OG LANDING (forts.) 
 

FLYSTED FLYGE-
BEVIS 

HENDELSE ALVORLIGHET SKADE VINGE HENDELSESFORLØP HOVEDÅRSAKER LÆRING 

Monte Cucco, 
Italia 

5 Uhell Ubetydelig Fot EN-C 
Advance Sigma 10 

Utelanding. Mye dalvind, men ingen vind ved 
vindgradienten. For mye brems på innflyving, 
ikke forberedt på vindgradient, hard landing. 
 

Galt utført manøver Full flyfart på finale. Alltid. 

Finnvikdalen, 
Tromsø 

5 Uhell Ubetydelig Utstyr EN-B 
Advance XI 
 

Vingetipp hektet i tre ved touchdown. Rift. Ukonsentrert Større marginer på innflyving. Tren på spotlanding. 

Moen OTP, 
Nissedal 

3 Uhell Ubetydelig Arm EN-A 
Independence 
Pioneer 3 

Innflyving etter opptrekk. Distrahert av å se på 
andres opptrekk, oppdaget for sent at finale ble 
medvinds. Hard landing med litt dragging. 
 

Ukonsentrert Alltid full fokus på egen flyving, særlig i lav høyde, når 
det er innflyving og finale. 

Hangur øst, Voss 3 Uhell Ubetydelig Hofte, Fot, 
Arm, Utstyr 

EN-B 
Swing Nyos 

Første tur med ny vinge. Termisk. Flyr med mye 
brems på grensen mot steil for å prøve å få til 
spotlanding. Vinden snur, mister kontroll, lander 
hardt. Knust mobil. 
 

Galt utført manøver Alltid ha full flyfart på innflyving og finale, aldri nær 
steilepunktet i termiske eller turbulente forhold. Bli 
kjent med ny vinge i kontrollerte forhold slik at den 
etter hvert kan håndteres presis i rufsete forhold. 

Valle de Bravo, 
Mexico 

5 Uhell Ubetydelig Arm EN-B 
UP Summit XC 4 

Første tur med ny vinge og ny sele. 
Undervurderte glidetall og helning på 
landingsjordet. Måtte snu for å unngå gjerde, 
landet medvinds, sneiet borti kaktus. Kutt. 
 

Galt utført manøver Bli kjent med ny vinge i kontrollerte forhold, fly med 
store marginer på testtur, observer utelandingsjorder 
nøye. Et godt tips er å bytte kun en ting av gangen, 
sele eller vinge. 

Valle de Bravo, 
Mexico 

5 Uhell Ubetydelig Fot EN-D 
Ozone Mantra 7 

Distansetur. Termiske forhold på landing. Kom 
inn på medvinds finale til landingsjorde med 
kupert og tuete underlag. Forstuet fot. 
 

Kraftig termikk Planlegge for termiske landinger. Bruke solide 
flystøvler. 

 

Om denne oversikten 

Oppsummeringene er ment å vise overordnet hendelsesforløp og skadenivå for hendelser som inntraff i 2019. 

Hensikten er å gi piloter innblikk i hvilke situasjoner som har medført hendelser slik at man kan forbedre egne rutiner og risikovurderinger. 

Mer utdypende oversikt over hendelsene er distribuert til alle klubbenes v/ faglige ledere. 

Oppsummeringene er forkortet og gjengitt av NLF HPS v/ Faglig utvalg, basert innsendte hendelsesrapporter. 

Faglig utvalg har gjort skjønnsmessige vurderinger og endret registrert flyfase (8 stk) og/eller alvorlighetsgrad (29 stk) der det har vært aktuelt. 

Hendelser med for lite informasjon til å gjengi i denne oversikten er ikke tatt med (1 stk). 

 

8 hendelser med nødskjerm i 2019 

- Vårtermikk. Uerfaren i relativt ny vinge. Kaldras, innklapp, nødskjerm. (EN-B) 

- Termikk i leside på stort fjell, innklapp, nødskjerm. (EN-B) 

- Lavt over terreng. Feilvurderte utbredelse av rotor i leside, turbulent, innklapp, mistet kontroll, nødskjerm. (EN-B) 

- SIV. Liner fast i gopro-feste, autorotasjon, nødskjerm, vannlanding. (EN-A) 

- Akro, steil, tailslide til spinn og twist, nødskjerm. 

- Akro. Sliten, siste tur for dagen, dårlig utført steil, 3-4 twist, nødskjerm. 

- Nødis falt ut av selen under utflyving. Klarte å fange pakken med beina. (EN-B) 

- Nødis falt ut av selen etter 30 sekunder i lufta. (EN-A) 


