
HÆNDELSESRAPPORT

DATO:  03 APR 2015                            

TID:                                13:40 

STED:                             Øst for Bassano, Italien 

KLASSIFIKATION:         Alvorlig hændelse 

PERSONSKADE:          Ingen 

LUFTFARTØJ:  Gradient Avax XC3 28 100-115 kg (EN-D). Årgang 2011. Aktuel vægt 
  106 kg            

PILOT:         Erfaren PP-5                      

VEJRFORHOLD:          Sydvestlig vind 10-20 km/t langs bjergkammen. Kraftig termik.  

 

   

BESKRIVELSE:  

Pilotens beskrivelse af hændelsen: ”Under konkurrenceflyvning pressede jeg for meget på, da jeg 
skulle passere over en udløber fra bjerget. Modvinden var kraftigere end forventet, og ønsket om at 
flyve hurtigt på opgaven fik mig til at flyve tættere på terrænet, end forholdene var til. Cirka 2 
sekunder efter at være nået ind i stiget, men stadig på læsiden af højderyggen, får jeg et 
frontalkollaps. Vingeformen bliver etableret igen efter 3-4 sekunder, men da i et spind til venstre. 
Paraglideren drejer ca. 360º, før jeg rammer træerne og ender uskadt i 3 meters højde. Umiddelbart 
mærker jeg det frie fald i forbindelse med kollapset og checker vingen for at se, hvad der sker. 
Under dette taber jeg højde uden herunder at have fornemmelsen/bevidstheden om det hurtige 
højdetab. Efter 3-4 sekunder, da vingen er ved at få sin form igen, tænker jeg på reservekast, men 
synes da, at jeg er for langt nede til, at den vil kunne nå at folde sig ud og koncentrerer mig om at 
styre i stedet for. Mine overvejelser efterfølgende er: 
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1. Jeg pressede for meget på i konkurrencen frem for at tænke på sikkerheden først. Jeg skulle have 
trukket længere ud i dalen. 
2. Jeg burde have kastet reserven umiddelbart efter kollapset, da det viste sig ikke at være 
kortvarigt. 
3. Flere erfarne piloter stoppede opgaven/flyvningen den dag og gik enten til landing eller fløj ud i 
mere rolige forhold over dalen. Jeg kunne have gjort det samme.” 

ANALYSE:   

En anden pilot, der fløj med i konkurrencen har videofilmet hændelsen. Af videoklippet, der kan ses 
via et link her: https://www.dropbox.com/s/gwombyvadi8zj1g/PG-film%2C%20LQ.mp4?dl=0 
(Dropbox 27MB) fremgår det, at paraglideren - efter kortvarigt at være kommet ind i et kraftigt stig 
- får et frontalkollaps af ca. 4 s varighed, hvorefter vingeformen genskabes, men da i et spind til 
venstre. Det anslås ved gennemgang af videoen, at højdetabet i forbindelse med kollapset er 35-40 
meter.  
 Af Flight Test Report for Gradient Avax XC3 28 fremgår det, at "recovery" for 
frontalkollaps er "Spontaneous in 3 s to 5 s", hvilket svarer til EN-B standarden. De 3-4 s, der går, 
før vingeformen er genskabt, er således i overensstemmelse hermed. 
 I Gradients "Pilot’s manual Avax XC3" står der om frontalkollaps initieret af piloten: 
"Recovery: Recovery time depends on how much of the canopy has collapsed. In normal conditions 
the Avax XC3 will recover normal flight automatically as soon as the front risers are released. 
Applying the brakes on both sides simultaneously can help re-open the paraglider." Piloten 
erindrer ikke, hvorvidt han i situationen har brugt bremsehåndtagene eller ej. 
I Pilot´s manual står følgende om vedligehold: "After 200 flying hours or two years your Avax XC3 
must be thoroughly checked and tested by the manufacturer or by an authorised service centre." 
Piloten har oplyst, at pågældende check ikke er blevet foretaget. Hvorvidt paraglideren har været 
ude af trim, og dette har været medvirkende til hændelsen, er derfor ubesvaret. 
 Ved analyse af flyvningens logfil anslås det, at piloten umiddelbart før kollapset har 
fløjet i en højde af 80 m over terræn, 65-70 m over trætoppene. Med de fremherskende vindforhold 
var der i denne højde en vindhastighed på ca. 25 km/t. En paraglider kan typisk få et frontalkollaps 
ved en brat overgang fra stig til synk, altså når der flyves ud af stig og ind i synk/faldvind, som får 
vingeforkanten til at folde ind. Det er sandsynligt, at kollapset blev forårsaget af enten termisk 
turbulens, læ-turbulens eller en kombination heraf. 
 Piloten havde været på SIV-kursus (sikkerhedskursus) i 2004, men dette på en anden 
type paraglider. Under SIV-kursus havde piloten anvendt reserveskærmen, men ikke siden. Det er 
afgørende om kontrollen over paraglideren mistes i stor/sikker højde eller i lav højde, hvor der kan 
være særdeles begrænset tid til at reagere. Hvis piloten i lav højde kaster reserveskærmen 
umiddelbart efter at have mistet kontrollen, er et gunstigt udfald langt mere sandsynligt. 
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VURDERING: Dette er en alvorlig hændelse, som kunne have udviklet sig meget  
  anderledes, men heldigvis slap piloten uskadt! 
  

 · Piloten prioriterede forkert: Sikkerhed først, så konkurrence. Ikke omvendt!                           

 · Kast reserveskærmen ved tab af kontrol i lav højde!                           
  Hvilken højde/tid har du til rådighed, hvis du mister kontrollen:                             
  - Skal den kastes øjeblikkeligt?                             
  - Har du tid til at lave ét input?                             
  - Eller har du god højde til evt. at full stalle (cravatte)?                            

  · OBS! Husk at skifte begge bremsehåndtag over i den anden hånd før kast af                           
  reserveskærmen. Ellers riskerer du, at den ubremsede side skyder frem i                             
  et aggresivt spiraldyk.                              

 · Gennemgå SIV-kursus! Også når du skifter til en anden paraglidermodel.                           
                              
 · Følg fabrikantens anbefalinger vedr. inspektionsintervaller.                           
  
 · Nogle paraglidere med plastik i vingeprofilet kan ved frontalkollaps med                            
  fordel gives et hurtigt symmetrisk bremseinput. Bliv inspireret og se: "Ozone Test                            
  Pilot Russell Ogden Discusses all things Paragliding":                             
  ( https://m.youtube.com/watch?v=_YVbdaLc1jk )                            

Stor tak til piloten for at rapportere og delagtiggøre os i en hændelse, som heldigvis ikke slog hårdt, 
men som kunne være endt meget værre. 

Husk på at alle piloter laver fejl. Det er godt Airmanship at erkende dem, stå ved dem, rapportere og 
dermed dele dem, så andre kan drage nytte af dine erfaringer! 
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