
HÆNDELSESRAPPORT

DATO:                            07 JUL 2014!!
TID:                                20.15!!
STED:                             Furreby ved Løkken!!
KLASSIFIKATION:         Alvorlig hændelse med hospitalsindlæggelse!!
PERSONSKADE:           Brud på to ryghvirvler, trykkede ribben!!
LUFTFARTØJ:               Niviuk Hook 1 (2008)!!
PILOT:                            PP4 i god flyvetræning!!
VEJRFORHOLD:           Godt vejr, jævn vind fra VSV, 4,5 - 5 m/s!!!!
BESKRIVELSE!!
Piloten flyver langs skrænten i medvind med skrænten på højre side. Piloten drejer væk fra 
skrænten ud mod vandet mod venstre, men overser et lille fremspring, der går 0,5 - 1 m ud fra 
skrænten. Piloten rammer fremspringet i fuld fart, bliver efterfølgende trukket op på skrænten i en 
baglæns kolbøtte og får liggende kontrol over skærmen, så den ikke trækker yderligere.!!!
ANALYSE!!
Piloten beskriver det som en rigtig god dag, hvor piloten blev "fløjet helt ind" og følte sig rigtig godt 
hjemme på skrænten. På uheldstidspunktet har piloten været i luften tre timer med en enkelt 
kortere pause imellem, og umiddelbart før uheldet tænker piloten ved sig selv, at det nok er på tide 
at lande.!!
Flyvestedet er godt kendt af piloten, der er i god flyvetræning, udstyret er i orden, og vejret er godt. 
Det har været en solrig og varm sommerdag.!!
Piloten havde spist frokost ved 12-tiden, men havde derudover ikke spist i de mellemliggende 8 
timer, ligesom piloten havde drukket noget i løbet af dagen, men det kunne ved eftertanke godt 
have været mere.!!!
VURDERING!!
En lang og varm sommerdag med masser af god flyvning trætter og kan udmatte. Pilotens tanke 
om, at det var på tide at lande, tyder på, at det tidspunkt var nået. Piloten er ifølge egne 
oplysninger ikke en "hot-shot" skræntpilot, som manøvrerer lige til kanten og slipper godt afsted 
med det gang på gang (lige indtil den sidste gang), men alligevel kom dagens sidste drej alt for tæt 
på grundet et øjebliks nedsat opmærksomhed.!!
Det er ikke lykkedes at finde en entydig forklaring på hændelsen, men det er sandsynligt, at piloten 
på hændelsestidspunktet har været delvist udmattet (indenfor flyvningen generelt kendt under 
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begrebet fatigue) som følge af flere timers flyvning på skrænten og de mange timer siden sidste 
måltid. Dette kan have været medvirkende til, at piloten ikke har været fuldt opmærksom, og derfor 
blev det lille fremspring på skrænten overset.


