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De store tallene....som før

Vi gjør 60 000 hopp per 
år

Antall skader 40-50

Antall reserver 50-70

Antall tandem 2500-3500

Litt mindre enn ett 
dødsfall per år



Kan vi slå oss til ro med det?

• Vi hopper mer enn før

• Kritiske aktiviteter?

• Fortsatt ”menneskelig feil” 

som dominerer.... men:

En helt ufattelig 
manglende kunnskap om 
materiell!



Utfordringer……

Vi gjør 60 000 hopp per 
år

Antall skader 40-50

Antall reserver 50-70

Antall tandem 2500-3500

Litt mindre enn ett 
dødsfall per år



Fallskjerm er en risikosport

Oversikt over dødsfall hvert år



“Fallskjermen åpnet seg ikke”

Påbud om nødåpner – elever 
1984

Påbud om nødåpner for alle –
1. april 2010



673882













ORS – funker det?

• Nye versjoner

• Større grad av
brukervennlighet

• Vi følger ikke våre
egne regler

• Materiell?

År Antall rapporter totalt

2010 128

2011 164

2012 121

2013 124

2014 165

2015 229

2016 236

2017 237

2018 229





Reservetrekk: 55 – 13 elever
• 9 av disse er wingsuit – 20% av reservetrekk erfarne



• Gått fra ca 400 hopp til 650 hopp per reserve

• Antall reserver – elever: 13 



• Antall reserver – erfarne: 39



Alvorlige hendelser

«Hvert stadium har sine utfordringer»



Alvorlige hendelser
• Én dødsulykke i 2018

• Dobbel feilfunksjon Voss 

• Wingsuit-hopp – manglende nødprosedyre lander med 

roterende hovedskjerm – lårbeinsbrudd

• Eldre hopper har en dårlig landing og får alvorlige 

skader (400 hopp på 50 år)

• CF-hopp – 3 reserver

• Hopping i utlandet – alvorlig skade – uten forsikring

• Turbulens og beinbrudd

https://www.youtube.com/watch?v=F_VatJfMLsE




ORS – “nye tall”

Hendelse Antall 2017 Antall 2018

Forsikringssak 9 10

Luftfartshendelser 0 4

Nødåpner 8 2

Pakkefeil 25 18

«Materiellskade» 10 17

Utstyrssvikt MK/MR feil 10 12

Regelbrudd 34 36



FU
• 10 totalt (mot 21 i 2017)

• Ett permanent hoppforbud (fikk ikke FU)

Erfaringsnivå Antall FU’er

1-30 hopp 1

31-200 hopp 5

201 hopp og mer 4



Vi bruker ikke de verktøyene vi 
har…..



Vi bruker ikke de verktøyene vi 
har…..



Skal vi rapportere hendelser i 
utlandet?



Utfordringer

Wingsuit fortsatt høyt på reservestatistikken -

skumle exiter og utelandinger

Flere hendelser med turbulens enn tidligere –

• Elevhopping i mye vind

• Hvordan fly skjerm i mye vind?

• Nok rapportering? 

• Hva er det som går under radaren? 

• Har vi aktive nok HI'er?








