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SPG 
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 og  
utflyving 

 Første fotstart i sesongen, dårlig trykk, traff bakken på vei ut. 

 Test av ny liten vinge uten å trene først, for lite trykk, falt i skråning 

 Tok av, driftet, traff stein, datt i bakken 2-3 m lenger ned. Brudd. 

 Nødskjerm falt ut under start, landet i terreng nedenfor start. 

 Strakk muskel ved løping etter pendel nedi bakken. 

 Kurs, start etter bomstart, kort løpebane, overkorrigerte, trelandet. 
 

 Oppdaget åpen og ødelagt sjakkel på raiser / linefeste. 

 Skistart, bratt, bakvind, opptrekk fra rosett, knuter, steil i lav høyde. 

 Elev på kurs overkorrigerte, for lav utflyving, endte i et tre. 

 Bakketrening, fikk annen pilots liner rundt halsen, vinden strammet. 

 Bomstart i baktrekk på risikofylt fjellstart. 
 

Flyfase 
 

 Fløy inn i gondolkabel, falt i bakken fra stor høyde. Omkom. 

 Traff fjellvegg. Omkom.  

 Feilvurderte vingens egenskaper, feil input, kollaps, falt fra 60 m 

 Tett flyving pga 360-filming, bakerste fikk turbulens, nødlanding. 

 Store svinger med mye synk, lav høyde, motvind, krasjet i et tre. 

 Fløy stor SPG på heng, innklapp fra vingetippvirvler, falt fra 10 m. 
 

 Webbing på seletøy løsnet under flyving.  Nær kollisjon med drone. 

Innflyving og 
landing 

 Uerfaren i vinge, nådde ikke landing, hektet i tre, traff gjerde. 

 Overrasket av vind, når ikke til landing, hard landing i hindringer. 

 Hillside landing på hengtur. Bratt. Falt. 

 Heng, topplanding, kom for langt bak, mistet trykk, landet hardt 

 Overfløy landing, steilet tidlig, hard landing.  

 Skulle spotlande på grusvei, driftet litt i vinden, måtte lande i dyp 
grøft som ikke var kjent på forhånd, hard landing. 

 

 Redusert dagsform, trafikk, for lav på 180 på finale, hard landing. 

 Startet finale for høyt, landet helt inn mot tre på enden av jordet. 

 Byttet til mindre vinge, feilbedømte, 270 for lavt, hard landing. 
 

 Innflyving lagt for nær landing, måtte benytte reservelanding. 

 

START OG UTFLYVING  

FLYSTED FLYGE-
BEVIS 

HENDELSE ALVORLIGHET SKADE VINGE HENDELSESFORLØP HOVEDÅRSAKER LÆRING 

Aurland, Sogn 
og Fjordane 

3 Ulykke Lettere Fot Ozone Fazer 3 Første fotstart i sesongen, nesten vindstille. 
Avbrutte starter, nytt forsøk. Dårlig trykk ved 
takeoff, vingen stuper, traff bakken og en stein på 
vei ut. Kutt og legebehandling. 
 

Ukonsentrert,  

Galt utført manøver 

Ved vindstille må man sette større krav til takeoff og ha 

som holdning at man må være 100 % sikker på at man 

klarer takeoff. Må man “ta en sjanse” vil det tilslutt gå galt. 

Øv i lekebakke til man har full kontroll på takeoff og krav til 

takeoff ved små vinger 

 

Voss, 
Myrkdalen, 
Kari Traa 

2 Ulykke Alvorlig Nakke, Rygg, 

Arm 

Swing Spitfire 2, 

15 m2 

Dårlig plan for take-off, dårlig oversikt over 
fjellsiden etter take-off. Fint vær, god sikt, lite vind. 
Tok av, kom litt bort fra planlagt takeoff. Ikke nok 
høyde for å komme over en stor stein. Landet med 
rygg først på steinen, spratt deretter av steinen og 
landet 2-3 meter nedenfor. Brudd. 
 

Monteringsfeil / 

forglemmelse, 

Ukonsentrert / sleiv, 

Galt utført manøver 
 

Unne seg selv å ha 100% kontroll over takeoff. Hvis man 

aviker litt fra ønsket plan så er det god grunn til å avbryte 

start. Siden man ikke har ryggbeskyttelse på SPG må man 

tenke på hva som må ta støtet. Lønner seg å ta unna med 

føtter først hvis man er så lavt og ikke løfte føtter for å se 

om man kommer over. Da vil brudd i rygg være neste hvis 

ikke marginen er på din side  

 

Heirsnosi, 
Sogn og 
Fjordane 

4 Ulykke Lettere Nakke, Fot Level wings 

flame, 9 m2 

Test av ny liten vinge uten å groundhandle først, 
vindstille, for lite trykk, faller i bakken nedenfor 
start, bratt terreng 
 

Galt utført manøver,  

For uerfaren 

Ved vindstille må man sette større krav til takeoff og ha 

som holdning at man må være 100 % sikker på at man 

klarer takeoff. Må man “ta en sjanse” vil det tilslutt gå galt. 

Øv i lekebakke til man har full kontroll på takeoff og krav til 

takeoff ved små vinger 
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START OG UTFLYVING (forts.) 

FLYSTED FLYGE-
BEVIS 

HENDELSE ALVORLIGHET SKADE VINGE HENDELSESFORLØP HOVEDÅRSAKER LÆRING 

Skolebakke, 
Voss 

2 Uhell Ubetydelig Fot Swing Spitfire 2,  

15 m2 

Strakk muskel ved «andre gangs» løping etter at 

pilot pendlet tilbake i bakken ved start. For lite 

løpefart uten oppvarming i forkant. 

 

Galt utført manøver Ikke mye å kommentere her :) 

Hangur øst, 
Voss 

Elev Uhell Ubetydelig Hofte, Utstyr Swing Spitfire,  

15 m2 

Kurs. Ny start etter bomstart pga isklump i 

celle. For kort løpebane, hadde ikke nok høyde 

til å passere trær. Landet i et tre. Forslått. Rift. 

 

Galt utført manøver Sørg for å ha en elevflyplass der man etter point of no 

return har større sikkerhetsklarering til hindringer. Anbefalt 

flystedsanalyse for kurs 

Loen, Hoven 3 Uhell Ubetydelig Rygg, Nakke Ozone Firefly Start i stille luft. Merket drag i lufta etter start. 
Nødskjerm hadde falt ut og blåst seg fullt opp. 
Landet på ryggen i lyng på platå nedenfor start. 
Forslått. 
 

Monteringsfeil / 

forglemmelse 

Viktig med rutinesjekk før hver flytur. For øvrig veldig glad 

for å se at pilot flyver med nødskjerm på et sted som Loen 

:) 

Aurland, Sogn 
og fjordane 

3 Næruhell Ingen Utstyr Swing Mirage RS, 

13 m2 

Oppdaget før dagens tur 2 at sjakkel mellom 

line og riser var åpen og ødelagt. Fløy ikke. 

Uklart om den allerede var åpen eller ble 

ødelagt i løpet av tur 1. 

 

Monteringsfeil,  

Strukturelt brudd 

Bra utført rutinesjekk før flytur. Disse kan åpnes under 

flyging hvis de ikke er festet godt med verktøy.  

Bondalseidet, 
Møre og 
Romsdal 

3 Næruhell Ingen  Ozone Fazer 3,  

12 m2 

Bratt startsted. Skistart i svak skrå bakvind, 

direkte fra rosett. Startet like ved vingen med 

linene i en haug. Vingen dro til siden. Trodde 

først styrehåndtak var tvinnet i raiser, hvilket 

det ikke var – vanskelig å se med delvis 

snødekte briller. Vingen var deformert på den 

ene siden. Styrte enda mer kontra. Hadde 

knute på B+C-liner, vingen steilet i lav høyde, 

landet mykt i snø. 

 

Monteringsfeil / 

forglemmelse,  
Strukturelt brudd 

Pilot må ha 100% kontroll på utstyret før man kommer til 

point of no return. Unne seg selv å ikke ta av før man er 

100% sikker på at alt er bra 

Hangur øst, 
Voss 

Elev Næruhell Ingen  Swing Spitfire 2,  

15 m2 

Kurs. Skjevt opptrekk, overkorrigerte, mistet 

trykk forbi avlastning, for lav utflyving, vingen 

dreide til siden, endte til slutt i et tre. 

 

Galt utført manøver Sørg for å ha en elevflyplass der man etter point of no 

return har større sikkerhetsklarering til hindringer. Anbefalt 

flystedsanalyse for kurs. Sørg for å lære elever hva point of 

no return er. 

 

Voss, minigolf 
OTP 

Elev Næruhell Ingen  Swing Spitfire 2 Bakketrening, fikk annen pilots liner rundt 

halsen, vinden strammet litt til. Ingen skader 

 

Sterk vind, Kollisjon / 

nærkontakt, Annet 

Være obs på avstand. Ellers hendig uhell 

Loen, Sogn og 
Fjordane 

3 Næruhell Ingen   Swing Mirage RS, 

15 m2 

Hadde hatt to starter i svakt baktrekk tidligere på 
dagen, skulle «bare» ha én tur til før hjemreise. 
Ble for ivrig, baktrekket var for sterkt. Løp for full 
fart, holdt for dyp brems, traff bakken igjen med 
føttene og sklei på magen i løssnøen. Startet trygt 
etterpå. 
  

Galt utført manøver Vær litt kresen med start i bakvind. Man mister veldig mye 

marginer ved bakvind og man kan fort fly ut med alt for 

mye brems da vingen ønsker å dykke å bygge opp fart pga 

bakvind. Stor steilefare og skjer det utafor kanten kan det 

bli fatalt 
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FLYFASE 

FLYSTED FLYGE-
BEVIS 

HENDELSE ALVORLIGHET SKADE VINGE HENDELSESFORLØP HOVEDÅRSAKER LÆRING 

Aguille du 
Midi, 
Chamonix 
 

3 Dødsfall Alvorlig Omkom  Fløy inn i fjellvegg.  Egen rapport  

Loen, Sogn og 
Fjordane 
 

2 Dødsfall Alvorlig Omkom  Fløy inn i gondolkabel.  Egen rapport 

Voss, hangur 
øst 

2 Ulykke Alvorlig Hode, Rygg, 

Hofte, Fot 

Gin Bobcat,  
13,5 m2 

Fersk SPG-pilot, feilvurderte flyegenskapene til 
vinge, feil manøver, kollaps, hardt fall fra 60 m. 
 

Galt utført manøver,  

For uerfaren, Annet 

Det er viktig å fly på det nivået man har lisens til og skal man 
øve på manøvrer man ikke mestrer 100% så bør dette gjøres 
med sikkerhetsmargin over 200m og med nødskjerm/evt 
ryggbeskyttelse. Se til acro hvordan øvelser innlæres 
 

Val d’Isere, 
Frankrike 

4 Ulykke Alvorlig Rygg Level Wings, 

Flame, 8 m2 

Høy risiko pga tett flyving for filming med 360 
kamera. Bakerste pilot havnet i vingeturbulens, 
lav høyde, ingen alternativ linje, måtte nødlande, 
hard landing. 
 

Mekanisk turbulens,  
Galt utført manøver,   
Flyving nært terreng 

Det har jo blitt litt hvordan sporten utføres dette med å ligge 
tett på med venner i stor fart nær terrenget. Da må man 
regne med at slikt kan skje. Læring må være å øke marginer 
samt unngå å prøve å runde Youtube... Alternativt ha i 
bakhodet at pilot bak ikke må krysse flyvebane til pilot foran 
men ligge litt over for å unngå turbulens 
 

Gråkallen, Sør-
Trøndelag 

2 Ulykke Lettere Rygg, Hofte, 

Fot, Arm, 

Utstyr 

Swing Mirage RS, 

13 m2 

 

Store svinger med mye motvind og synk, ikke nok 
høyde til å passere over trerekke, krasjet i et tre, 
falt 10-15 m. Forslått, skrammer i ansikt. Stor rift i 
vinge. 

Ukonsentrert,  

Galt utført manøver, 

Flyving nært terreng 

Det er viktig å fly på det nivået man har lisens til og skal man 
øve på manøvrer man ikke mestrer 100% så bør dette gjøres 
med sikkerhetsmargin over 200m og med nødskjerm/evt 
ryggbeskyttelse. Se til acro hvordan øvelser innlæres 
 

Sletteggen, 
Bergen 

4 Ulykke Alvorlig Hode, Fot, 

Indre 

Swing Hybrid,  

17 m2 

Fløy stor vinge på heng, fikk frontkollaps på halve 
vingen i ca 10 m høyde, muligens fra 
vingetippvirvler. Vingen svingte og stupte. Hard 
landing. Brudd, hjerneblødning, indre blødning og 
skade. 
 

Mekanisk turbulens, 

Ukonsentrert 

Ved flyging på hang med “små” vinger så kreves det så mye 
vind at normale momenter som steiner,trær m.m som til 
vanlig ikke utøver noen risiko blir store turbulensfaktorer som 
kan gi kollaps på vinge. Anbefaler sikkerhetskurs på PG for å 
kunne parrere slike hendelser raskt selv om ting skjer raskere 
på SPG.  
 

Sletteggen, 
Bergen 

4 Uhell Ubetydelig Utstyr Ozone Rapidos,  

11 m2 

Sklitur. 360 før landing. Hører en lyd på vei ut av 
360. Sting på webbing som justerer seletøy løsnet 
på den ene siden under flyving. Lander som 
normalt. Oppdager skade på seletøy etter 
landing. Sele har dobbel webbing, den sterkeste 
var fortsatt intakt. 
 

Annet Ved liten hendelse ved flytur så er det bestandig kjekt å ta en 
full utstyrskontroll da små ting kan gi store utslag. Ved ingen 
skade i forveien så anbefales det å sende inn hendelse til 
leverandør så de kan få erfaring av praktisk bruk av utstyret 
og forbedre i framtiden. 

Ulriken, 
Bergen 

5 Næruhell Ingen  NEO X fly, 11 m2 Nær kollisjon med drone ved venstresving over 
NV-starten. Må avbryte svingen, «klipper» et tre 
med beina. 
 

Annet Droner utgjør en økt sikkerhetsrisiko for oss. Legger denne på 
minnet for framtidig læring 
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INNFLYVING OG LANDING 
 
FLYSTED FLYGE-

BEVIS 
HENDELSE ALVORLIGHET SKADE VINGE HENDELSESFORLØP HOVEDÅRSAKER LÆRING 

Aurland, Sogn 
og Fjordane 

5 Ulykke Alvorlig Fot Ozone Rapidos, 

13 m2 

Feilvurderte forhold, uerfaren i vingen. Fløy av 

høyde for langt bak, nådde ikke frem til landing. 

Noe termisk aktivitet, hektet i epletre, traff 

gjerdestolpe. Brudd. 

 

Galt utført manøver,  

For uerfaren 

Flystedsanalyse av flysted og landing? Flere like hendelser. 

Aurland, Sogn 
og Fjordane 

3 Ulykke Alvorlig Arm Swing Mirage RS, 

13 m2 

Flydd flere ganger på flystedet samme uke. Mer 

vind, mer skrå vind, mer trimmet vinge. 

Overrasket av vind, kommer for lavt og når ikke 

landing. Steiler ca 2 m over bakken, hard 

landing i eplehage før gjerde. Tar seg for med 

hånda. Brudd. 

 

Sterk vind,  

Ukonsentrert,  

Galt utført manøver 

Flystedsanalyse av flysted og landing? Flere like hendelser. 

 

Klosterøy, 
Rogaland 

3 Ulykke Alvorlig Fot Niviuk Skate,  

14 m2 

Hillside landing på hengtur. Bratt, falt. 

 

 

Ukonsentrert Flyging utenfor ferdighetsnivå. Skal være SPG 4 for 

hangflyging 

Bergen, 
Ulriken 

3 Ulykke Lettere Fot Swing Mirage RS 

plus, 13 m2 

Hengforhold, topplanding, kom for langt bakpå, 

ulendt terreng, landet skjevt. Forstuet fot. 

 

Galt utført manøver 

 

Flyging utenfor ferdighetsnivå. Skal være SPG 4 for 

hangflyging 

 

Hangur øst, 
Voss 

2 Ulykke Lettere Fot Gin Nano,  

14 m2 

Overfløy landing på parkeringsplassen, steilet 

tidlig, hard landing. Overtråkk. Sykemeldt noen 

dager. 

 

Galt utført manøver Innlæring av landing på et stort område der det er 

tilnærmet umulig å ikke lande trygt. Tidlig steiling kan ofte 

gi større skader enn å fly ut høyden lavere (med mindre det 

er store hindringer i veien) 

 

Lønahorgi 
vest, Voss 

2 Ulykke Lettere Fot, Arm Swing Spitfire 2, 
16 m2 

Skulle spotlande på grusvei, driftet litt i vinden, 
måtte lande i dyp grøft som ikke var kjent på 
forhånd, hard landing. Ingenting funnet på 
røntget dagen etter. 
 

For uerfaren Flystedsanalyse av flysted og landing? 

SPG 2 skal lande kun på kjent flysted og det høres ut som 

alternativ, uplanlagt landing 

Aurland, Sogn 
og Fjordane 

5 Uhell Lettere Rygg Swing Mirage RS, 

11 m2 

Redusert dagsform pga lang kjøretur og lite søvn. 
Trafikk på innflyving, var for lav for 180 på finale, 
hard rumpelanding. Muskelsmerter. 
 

Ukonsentrert,  
Galt utført manøver 

Bruk føtter til å ta av første impakt hvis det er mulig.  

Loen, Sogn og 
Fjordane 

4 Uhell Ubetydelig Fot Ozone rapidos, 

11 m2 

Byttet til mindre vinge, feilbedømte egenskaper 

sammenlignet med tidligere benyttet større 

vinge. 270 gjennomført for lavt med for raskt 

avbryting. Hard landing. 

 

Galt utført manøver,  
For uerfaren 

Ved ny vinge så må også ny innlæring av egenskaper til. 

Anbefaler å ikke utføre manøver basert på tidligere erfaring 

men skape nye erfaringer med større margin før man 

minker marginen 

Munken, 
Leksvik 

2 Uhell Ubetydelig Hode ITV Pilpit 4,  

13 m2 

Første flytur med fotstart på sommersesong. 

Starter innflyving og finale for høyt, overflyr, 

lander helt i enden av jordet inntil skogen 

(unngikk sjøkant). Rispet borti et tre. 

 

Ukonsentrert Dette er en forholdsvis stor landing men den skrår som 

gjør at man kan flyve “evig”. Planlegg å lande for kort og ha 

marginer. 

Korkefjellet, 
Møre og 
Romsdal 
 

3 Næruhell Ingen  Swing Spitfire 2, 

13 m2 

Innflyving lagt for nær landing, måtte benytte 
reservelanding. 
 

Ukonsentrert Planlegg å lande for kort og ha marginer. 

 


