
HÆNDELSESRAPPORT

DATO:                           25 JAN 2015

TID:                 13:30                                

STED: Bovbjerg                             

KLASSIFIKATION:        Alvorlig hændelse

PERSONSKADER:  Lette        

LUFTFARTØJ:            Niviuk Artik (EN-C)

PILOT:                           Erfaren PP-5 i god flyvetræning

VEJRFORHOLD:         Godt flyvevejr med laminar vind, 6 - 7 m/s

BESKRIVELSE Pilotens egen beskrivelse: "Ville dreje ind over kanten på skrænten, 
lade paraglideren dykke ned, køre hånden igennem græsset, og glide 
ud igen og flyve videre - en manøvre jeg har lavet masser af gange 
igennem årene, også tidligere på dagen.
Får desværre mistimet dykket og kommer for tæt på jorden, hvor selen 
desværre rammer jorden. Jeg har på dette tidspunkt sluppet bremsen i 
min højre hånd, da det var meningen, at jeg skulle føre hånden 
igennem græsset. Da jeg ikke har højre hånd på bremsen, bevirker 
dette, at højre side af vingen drejer rundt og trækker mig ud over 
kanten, hvorefter paraglideren vender med forkanten ind mod skrænten.
Jeg rammer skrænten 10 m længere henne, ca. 2 m under toppen 
frontalt (med benene først).
Glideren går i jorden på toppen og trækker mig med op over, hvor jeg 
slår en koldbøtte og lander ca. 1 m fra kanten." 

ANALYSE Piloten havde sluppet bremsen i den ene hånd, og da højden 
fejlvurderes, rammer selen jorden. Uden mulighed for at bremse vingen 
i den pågældende side bliver piloten trukket ud foran skrænten, hvor 
paraglideren fortsætter i et drej, hvorefter skrænten rammes frontalt.

VURDERING Piloten var særdeles heldig, og kunne nøjes med små knubs og en 
noget større forskrækkelse - hændelsen kunne lige så let have medført 
alvorlige skader!

At ramme jorden med seletøjet under flyvning vil nødvendigvis medføre 
en opbremsning (stor eller lille), som der skal kompenseres for med 
bremsehåndtagene.

Ved flyvning i lav højde, hvor der er risiko for, at selen berører jorden, bør 
man ikke slippe bremsehåndtagene. I det hele taget er man en smart 
småkage, hvis man kun slipper bremsehåndtag under afslappede 
flyveforhold, og da holder begge håndtag i den anden hånd.
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STOF TIL EFTERTANKE:

·  Pas på smarte idéer og pludselige indskydelser, når du flyver!

·  Hvorfor ligge og lave wing-overs eller anden "cowboy-flyvning" tæt på skrænten? Det er så nemt, men 
en lille fejl kan ødelægge resten af din dag!

·  Giv dig selv en sikkerhedsmargen i alt, hvad du foretager dig!

·  Vær helt bevidst omkring det, hvis du slipper bremsehåndtag med den ene eller begge hænder.

·  Vi risikerer alle at blive ramt af "COMPLACENCY" (på dansk selvtilfredshed/selvglæde): Når man har 
gjort det samme masser af gange før (og det er gået godt), så er der risiko for, at man glemmer at 
respektere konsekvenserne af evt. fejl - man slapper af, er ikke helt bevidst og tilstede i situationen, og 
ender med ubevidst at nedsætte sin opmærksomhed/årvågenhed. 
Et fatalt eksempel fra Annecy: En dygtig instruktør med stor og mangeårig erfaring har sendt elever 
afsted, og vil efter sidste elev selv flyve efter. Instruktøren glemmer i skyndingen at spænde sig ind, og 
falder efter nogle minutter ud af selen, og styrter ned fra stor højde.

·  Nogle piloter flyver skrænt med reserveskærm monteret i seletøjet. Har du virkelig brug for den på 
skrænten? Hvad sker der, hvis en gren eller andet griber fat i reservehåndtaget under flyvning? Jorden 
slår hårdt - også fra få meters højde..

Vores flyvesport er en simpel, fantastisk og let måde at komme i luften på - men husk: Det er flyvning, du 
har med at gøre, og FEJL AFREGNES KONTANT!

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

ALLE piloter laver fejl! Det er godt Airmanship at stå ved dem, så andre kan lære af dine erfaringer. 

TAK for rapporten!

Side �  af �2 2


