
Dansk Hanggliding og Paragliding Union 

FLYSIK ÅRSRAPPORT 2014 

Der er i 2014 indrapporteret 5 hændelser/havarier via vores nye rapporteringssystem (OBS: findes on-line på 
DHPUs hjemmeside, dhpu.org under rubrikken “For medlemmer”). Der er derudover indsendt én 
hændelsesrapport på gammelt skema, og to havarier er under udredning af  henholdsvis Flyvevåbnets 
Havarikommision og tyske myndigheder.  

* Hændelseskategorier: 
1. Havari, hvor der sker personskade og/eller strukturel skade på luftfartøjet. 
2. Alvorlig hændelse, hvor der har været en overhængende fare for, at en situation kunne udvikle sig til et havari 
3. Flyvesikkerhedsmæssig begivenhed, som er enhver flyvehændelse (hændelse), driftsforstyrrelse, fejl, mangel eller andet 
irregulært forhold af betydning for flyvesikkerheden, som ikke har medført et flyvehavari eller en alvorlig flyvehændelse. 

De enkelte hændelser kort beskrevet: 

1.  Check før flyvning. Velcro anvendes i mange sammenhænge i vores flyveudrustning. Her tjener rapporten 
som en påmindelse til os alle om at checke, at velcro’en sidder som den skal. I dette tilfælde skulle den sikre 
reservehåndtagets placering i frontcontaineren på tandemen, men den fæstnede alt for godt og besværliggjorde 
kast af reserveskærmen. Kritisk i en presset situation og godt at finde ud af på et pakkekursus! Tak for 
rapporten! 

Dato Sted PG/
HG

 Kate-
gori*

Beskrivelse Rapport 
skrevet 
on-line på 
dhpu.org?

Rapport
publiceret på 
dhpu.org?

1 02 FEB Gymnastiksal HG 3 Velcro på reserveskærmshåndtag sad for 
fast. Besværliggjorde kast af reserve.

Ja Nej

2 17 MAJ Fasterholt HG 1 Asymmetrisk vinge (forkert samling) Ja Ja

3 20 MAJ Tølløse HG 1 Forkert startopstilling v. spilstart Ja Under udarb.

4 02 JUN Fasterholt HG 2 Forkert samling erkendt i sidste øjeblik Ja Nej

5 07 JUL Furreby PG 1 Sammenstød med skrænt under flyvning Nej Ja

6 28 JUL Lyngby Strand PG 1 Sammenstød med skrænt under flyvning Ja Ja

7 28 JUL Lønstrup PG 1 Styrt under skræntflyvning. Downwash 
(hvirvler) fra redningshelikopter?

Nej Afventer FLV 
Havarikommision

8 05 OKT Lønstrup PPG,
tysk

1 Blæst ud over havet ved kraftig vind Nej Afventer tyske 
myndigheder
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2.  Check før flyvning. Hangglideren blev samlet forkert, hvilket medførte en asymmetrisk vinge under       
flyvning. Flyvningen fortsattes, hvor en rettidig og planlagt “sikkerhedslanding” kunne have minimeret 
risikomomenterne. Rapporten er offentliggjort på dhpu.org under “Sikkerhedsinfo”. 

3.  Startopstilling / Check før flyvning. I forbindelse med spilstart (returspil) placeres hangglideren for tæt på 
returlinen til spillet. Under startløbet kommer hanggliderens vinge under returlinen. Starten afbrydes 
umiddelbart og i lav højde, men da er hangglideren allerede trukket ind i en stejl krængning med deraf følgende 
dyk. Endelig rapport er under udarbejdelse. 

4.  Check før flyvning. Hangglideren var allerede på startvognen, og piloten klar til start, da piloten bemærker, at 
sejlet er lidt mere løst end normalt. Det viste sig, at sejlet kun var spændt delvist op under samlingen, hvor den 
manglende opspænding ikke umiddelbart bemærkedes. Det efterfølgende Pre-flight Check blev ikke gennemført 
korrekt. Ud over at piloten fremover aldrig vil stramme sejlet delvist op uden at sikre det helt, så indføres nu et 
Pre-flight Check som anvist af Greg Porter (se link: https://www.youtube.com/watch?v=B3UbztgTtsc). Tak for 
rapporten! 

5 og 6.  Fatigue optræder hyppigt som medvirkende faktor/årsag i forbindelse med havarier, og er et begreb, der 
dækker over grader af træthed og udmattelse, der kan føre til uopmærksomhed, dårlige disponeringer og i det 
hele taget forringet ydeevne, mentalt som motorisk. En lang og varm sommerdag (som 2014 var fuld af) med 
masser af flyvning/aktivitet og for lidt hvile, og tilmed måske for lidt at spise - og ikke mindst at drikke - er 
potentielt livsfarlig. Fatigue har muligvis været en faktor i begge havarier. Begge rapporter er offentliggjort på 
dhpu.org under “Sikkerhedsinfo”. 

7.   Afventer Flyvevåbnets havarirapport, hvor bl.a. pilotens og Politiets indhentede vidnerapporter og 
redningshelikopterens logger-spor forventes at indgå. Som en følge af havariet har DHPU briefet om paragliding 
ved et FLYSIK-møde på Flyvestation Karup, hvor alle Flyvevåbnets helikopterenheder og Flyvertaktisk 
Kommando var repræsenteret, og vi undersøger mulighederne for at få tilføjet PG-signaturer på ICAO-kort og 
Flyvevåbnets kort ved relevante skrænter. 

8. Afventer rapport fra tyske myndigheder. Et tragisk havari, hvor en PPG-pilot tilsyneladende er startet nær 
eller på stranden ved Lønstrup og efterfølgende blevet ført ud over havet af den kraftige fralandsvind. En 
grundig eftersøgning blev iværksat uden resultat. 

-   0  - 

2014 var en rigtig god flyvesæson med et pragtfuldt vejr og masser af flyvning - desværre med både alvorlige 
hændelser og havarier undervejs - men lad os lære af hinandens fejl! 

Vi har fået indfaset vores nye on-line rapporteringssystem på dhpu.org (under “For medlemmer”), som gør det 
nemt at rapportere hændelser og begivenheder, som andre kan lære af, og gentagelser derfor undgåes. Som Greg 
Porter udtrykker det i linket ovenfor: “I wan’t to share it with you - and hope you don’t make the same!” Det er 
det, det drejer sig om: Du hjælper dine venner ved at rapportere!  

Stor TAK til jer, der har rapporteret! 
Det er godt kammeratskab og kommer andre til gode! 
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Fatigue er noget, du bør respektere, uanset om du flyver på en kold vinterdag eller på en varm sommerdag. Hvis 
du har taget S-teori for nylig, har du måske allerede kompendiet, ellers kan du google efter “2013 MYB + PDM 
Kompendium” (Menneskelig Ydeevne og Begrænsning + Pilot Decision Making). Der står meget relevant, og 
anbefales alle piloter at studere. Læs for eksempel afsnittene om Fatigue og Heat Stress. 

Check før flyvning, eller rettere: mangel på samme, optræder i flere tilfælde ovenfor. Vores udstyr er ved at være 
kompliceret: Der er masser af seler, instrumenter, håndtag, remme og liner at holde styr på. Måske er det på tide, 
at du overvejer, om en checkliste er ved at være på sin plads? Herunder ser du et eksempel på, hvordan en pilot 
med en iøjnefaldende checkliste sikrer sig ikke at komme i luften uden at være helt checket og klar: 

!  

Vores flyvesport er en simpel, fantastisk og let måde at komme i luften på - særligt en paraglider virker så 
tilforladelig. Men husk: Det er flyvning, du har med at gøre, og FEJL STRAFFES VED KASSE 1 ! 

Så tænk på at udvise et Godt Luftmandskab:  

 Foretræk de sikre valg, både på jorden og i luften, i stedet for at lade dig lokke..!             
 Hvis i tvivl, så vælg en sikker strandlanding, fremfor en tvivlsom toplanding.              
 Hold en pause inden du bliver træt.                

 Giv dig selv en sikkerhedsmargen i alt, hvad du foretager dig!              
 Det gælder på skrænt, i optræk, med motor eller under XC-flyvning!             
 St. Hilaire, 2014: En PG-pilot flyver uden sikkerhedsafstand til træerne, der fanger en vingetip. Piloten              
 slår ind i den lodrette klippe, og styrter i døden.             
 Hvorfor ligge og lave wing-overs tæt på skrænten uden en sikkerhedsmargen? Det er så nemt, men en              
 lille fejl kan ødelægge resten af din dag!             

 Tænk “I værste fald, hvad så?”, fremfor at håbe på, at noget går godt!             

 Hvad er din Plan B? (hvis det ikke går, som du håber!)             
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For at fremme vores flyvesikkerhed (FLYSIK) skal der i hver klub fra 2015 være en Flyvesikkerhedskoordinator 
(FLYSIK-koordinator). Det er en vigtig post, der fungerer som et bindeled mellem klubbens piloter og DHPUs 
øvrige FLYSIK-virksomhed. FLYSIK-koordinatorens opgave er bl.a. at bidrage til en højnelse af 
flyvesikkerheden gennem: 
 • at være kontaktperson i klubben angående FLYSIK-relevante informationer og spørgsmål fra klubbens          

piloter, herunder eventuel rapportering af hændelser - altså en erfaren pilot, som du kan henvende dig 
direkte til i din klub 

 • at være opmærksom på FLYSIK-relaterede problemområder og formidle disse til klubbens medlemmer          
og videre til DHPU, så det bliver viderebragt til alles bedste 

 • at bidrage til formidling af FLYSIK-informationer fra DHPU til klubbens piloter.          

Check selv, hvem din klubs FLYSIK-koordinator er. Hvis det er noget for dig, så kontakt formanden i din klub 
for mere information. 

Tak til jer, der stiller op - I gør en indsats for jeres kammerater! 

Du er altid velkommen til at maile (eller ringe, hvis det haster) til din venlige Sikkerhedschef i DHPU- hvis det 
ikke er noget tidskritisk, foretrækkes dog mail. Se unionens hjemmeside for kontaktinfo. 

Du ønskes mange herlige flyveoplevelser i 2015! 

FLY SAFE! 

Michael Hasselgaard 
DHPU Sikkerhedschef
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