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Nr 
Dato Sted Type Pilot 

IPPI 
* Beskrivelse 

1 24 

JAN 
Skrænt PG NrSPP5 1 Fløj hang flyvning ved Højerup kirke, ved SØ vindretning, jeg fløj i 

skålen foran kirken, da vinden tog lidt til og drejede lidt mere mod syd, 

så jeg ikke kunne komme rundt om hjørnet, til højre for kirke, hvor 

toplandings stedet ligger og mistede hurtigt højde, så jeg kom under 

skrænthøjde og måtte vælge mellem at lande på nogle store sten/klipper 

et par meter over havet foran kirken, eller lande i dønningen i det 

iskolde vand, som er dybt på dette sted og valgte landlanding, men fik 

brugt lidt for meget brems, for at undgå at lande i vandet og 

paraglideren stallede i ca 1.5 meters højde. Og jeg blev kastet baglæns i 

jorden mellem 2 store sten/klipper og ramte bunden af den ene 

sten/klippe. Rygbeskyttelsen tog det meste af faldet, men min hjelm og 

mit knæ snittede stenen/klippen, så hjælmen beskyttede mit hoved, 

men fik et par små ridser, men jeg fik et slag på mit knæ. 

2 16 

FEB 
Skrænt PG SPP5 0 Vi topstarter og kommer fint ud. Flyver et par runder. Vindens styrke 

aftager kraftigt. Jeg lander på stranden. Stranden er meget smal. 

Vingetippen og os kommer lidt i vandet. Ingen skader og problemer. Vi 

pakker sammen og tager hjem. 

3 06 

APR 
Skrænt PG SPP1 1 Under groundhandling i kryds blev elev løftet ca. 40 cm fra jorden, 

roterer i flyveretning og lander samtidig kun på højre ben. 

4 13 

APR 
Bjerg PG SPP4 1 På final overskrider en erfaren pilot landing og bliver derefter 

opmærksom på kraftledninger kun 10-15 væk. Piloten bremser glideren 

ned og staller  på samme tid som ved berøring af strømkablerne og 

falder cirka 2 meter. Pilotskaderne var mindre lumbalskader. 

5 17 

APR 

Bjerg PG SPP5 
 

 ved distance flyvning i alperne, udløste reserveskærmen sig selv. i ca 

1800m asl udløste reserveskærmen uden input fra piloten. både 

hovedskærm og reserveskærm var fuldt flyvende, dog i direkte modsat 

retning af hinanden, imellem de 2 skærme var en vinkel på 90-120 

grader. hovedskærm blev bremset til lige før stall punkt, p.g.a. frygt for 

at den ville flyve ind under piloten, og dermed vikle pilot ind i både 

skærm og liner. ved reserve udløsning befandt jeg mig lige hen over en 

bjergkam, med stejle klipper på begge sider. vinden blæste mig i 

retning baglæns ind over bjergkammen, ind i en dal bestående af 

klipper og træer, et sted hvor jeg ingen sikre landingsoptions havde, 

foran bjerget var flere gode landingsoptions men p.g.a vind driftede jeg 

væk fra disse landingsoptions, på toppen af bjerget var en lille 

græsplæne som jeg hurtigt udså som det eneste sikre landingssted. jeg 

kunne få en lille smule fremdrift fra hovedskærmen, det var nok 

fremdrift til at kompensere for reserveskærmen som trak mig i den 

modsatte retning, og ved skiftevis at give lidt fart i hovedskærm, eller 

bremse og drifte med reserveskærm kunne jeg lande præcis på 

græsplænen på toppen af bjerget. et b stall af hovedskærm var efter min 

vurdering ikke en mulighed, da jeg ville pendulere tilbage under 



reserveskærm som dermed ville drifte hurtigere med vinden ud over 

klipperne. jeg landende på toppen af bjerget med begge skærme fuldt 

flyvende, med en vinkel imellem skærmene på mellem 90-120 grader, 

den ændrede indfaldsvinkel på begge skærme gjorde at 

synkhastigheden var alt for høj, ifølge variometer 8m/s, p.g.a den høje 

synkhastighed som jeg ikke havde bemærket i luften gjorde at jeg ikke 

nåede ud af seletøjet og landede derfor direkte på haleben/ryg 
 

6 21 

APR 
Optræk HG SPD 

2 
1 Ved mavelandingen skrabede eleven næse og læber. Efterfølgende var 

eleven lidt øm I nakken, men ikke mere end at eleven nogle timer 

senere var klar til en flyvning mere, som forløb godt. 

7 11 

MAJ 
Bjerg PG SPP4 1 Ved flyvning i små termikbobler tæt på bjerg spinner piloten glideren. 

Piloten antager at det er et kollaps og begynder at bremse mere, hvilket 

inducerer en stall. Stallet afbrydes efter 2. pendul, og glideren begynder 

at flyve igen, men under dykket rammer piloten trætoppene. De 

mindre skader der opstod, var en skulder der gik ud af led. 

8 12 

MAJ 
Skrænt PG SPP5 1 Fløj hang flyvning på feriecentret i Gilleleje, sammen med en anden 

pilot, mens han pakkede sin skærm, ville tilskadekomne pilot lige flyve 

en sidste tur på skrænten og valgte at toplande på sammen måde som 

havde gjort 10 gange før samme dag. Da pilot krabbede sig ind til 

toplanding, for derefter at dreje og lande op mod vinden, fejlbedømte 

afstanden til et træ, som fik fat i stabilo linien i venstre side af glideren 

og var nødsaget til at bremse højre side hårdt op for ikke at spinde ind i 

træstammerne, hvilket fik frigjort stabilo linien og medførte en hård 

medvinds landing på røven, med en halvt stallet glider. Fik et tryk på 

nederste del af rygsøjlen. Pilotens vurdering af hændelsen: Pilotfejl idet 

pilot fejlbedømte afstanden til et træ. Derudover, fordi at vinden var 

blevet en lille smule mere nordlig end tidligere, hvilket gjorde at pilot 

skulle have valgt at komme til landing fra modsatte side, hvilket havde 

gjort det lettere at dreje op mod vinden under landingen, hvilket også 

havde medført mindre fart under indflyvningen til landingen. 

9 01 

JUN 
Skrænt PG SPP3 2 Eleven har lige foretaget flere perfekte flyvning med strandstart, 

flyvning, landing på stranden og løber straks med skærmen flyvende 

skråt ind mod skrænten mod vinden for at strandstarte igen. Det 

forløber perfekt til ca. halvvejs op af skrænten, han snubler og sætter 

en hånd i jorden og trækker i en bremse. Dette medføre at skærmen 

drejer ind mod skrænten. Skærmen er nu i kompressionen og trækker 

eleven op af skrænten, der rammer han den skarpe kant på toppen med 

siden af kroppen. Han ender ca. 5 meter bag kanten liggende på siden 

med skærmen i ro ved siden af. Der var radiokontakt med instruktør, 

under hele forløbet. 

10 24 

JUL 
Optræk PG SPP5 0 Hændelses ved optræk af paraglider. Efter start/skærm korrekt i luften 

og kommando "kør ind" givet til spiloperatør blev trækket i linen øget. 

I ca 50 mtr højde springer sprængstykket mellem paraglider og line 

p.g.a af et utilsigtet højt træk i linen. Skærmen bremses ( efterfølgende 

evaluering af hændelse måske for tidligt) med det resultat at skærmen 

går i deep stall. Ingen kontakt til skærm fra min side, bremse line 



slappe , hvorefter skærmen drejer ca 120 grader. På dette tidspunkt 

falder jeg stadig og har retning mod en række træer medvind. Da jeg 

ikke har fuld kontrol over skærm på dette tidspunkt og er tæt på 

jorden, falder stadig, beslutter jeg at lade stå til og lande i træerne, 

heldigvis uskadt Årsag til hændelse. Utilsigtet højt træk i line forårsaget 

af spiloperatør fejl. Anvendt sprængstykke har en en brudstykke på ca. 

200 kg. 

11  14 

AUG 
Skrænt PG SPP5 2 Blev overrasket over en regnbyge og skudt op i 100 meter hvorefter det 

gik ned igen og frit fald de sidste 20m. Fald i lyng. 

 

12 
 

25 

AUG 
 

Skrænt 
 

PG 
 

SPP5 
 

1 
 

Pilot skal flyve en tandemtur med kæresten til en af klubbens 

medlemmer. frisk vind 8m/s, enkelte stød op til 10m/s. topstart med 

starthjælper. Både starthjælper og passager er informeret om startteknik 

og Tandem erklæring udfyldt. baglæns krydsstart, tandem kommer 

hurtigt op og Starthjælper mister grebet i passager, som mister balancen 

og falder og får spændt ben for piloten, der også falder og vi bliver 

trukket omkring 10 meter efter tandem glider før piloten får kontrol og 

lagt glideren ned på jorden. Passageren slår langefingeren under 

forløbet. Passager mener ikke at det er slemt og vi flyver 2 fine tanden 

ture derefter. Passager tager senere er tur på skadestuen, som 

konstaterer en forstuvning på brusken på langefingr ledet ved knoen. 
 

 

13 
 

 
 

14 

SEP 
 

Skrænt 
 

PG 
 

SPP4 
 

 Var på stedet med 4 andre erfarne piloter - for mit vedkommende for 

første gang på Reersø. Første flyvning gik helt uproblematisk med fin 

top-start og -landing. Vinden faldt og kom igen efter en lille time. 

Denne gang skæv - antageligvis 20-30 grader skæv fra syd. To piloter 

var gået i luften - og jeg lagde an til at starte. Træk skærmen op ca. 10 

meter fra kanten. Skærmen lagde sig ned og jeg trak op igen et par 

meter tættere på kanten. Skærmen kom op og drejede uventet hen mod 

70-80 grader skæv og var en enkelt gang nærmest vinkelret på 

skrænten. Det varede nogle få sekunder og jeg mærkede at den side af 

skærmen, der var ind mod land, havde et mindre indklap, som gjorde at 

jeg måtte nogle skidt ud mod kanten af skrænten for at få rettet 

skærmen op. Det lykkedes kortvarigt, men formentlig pga. turbulens 

begyndte skærmen igen at trække ud af mod kanten, og pludselig 

dykkede den halvdel af skærmen, der var ud mod havet ned - dog 

stadig fuldt bærende - og trak mig udover kanten af skrænten. 

Skrænten er ca. 5 meter høj på stedet og stranden har ret mange 

halvstore sten. Jeg ramte ned på siden og mit AC-led i skulderen blev 

revet løs og yderste led på modsat tommelfinger brækkede. Jeg antager 

at seletøjet i en eller anden grad har taget af, da en af piloterne oppe 

ved startstedet hører lyden af luft, der bliver slået ud. Og det stammer 

ikke fra mine lunger, da jeg ikke har oplevelsen af at skulle gispe efter 

vejret. De to flyvende piloter kommer ned umiddelbart efter (uden at 

have set mit styrt) på grund af turbulent luft. Den ene pilot’s skærm 

havner ved landingen også ude på den anden side af skræntens kant, 

som for mig vidner om en “underlig” turbulens ved startstedet, som 

trækker skærmen ud mod havet - i hvert fald ved en skæv sydlig vind. 
 



14 01 

OKT 

Bjerg PG SPP5   
Tandempassager på ca.100 kg, sætter sig ind i selen før Tandem er i 

luften med det resultat at han bliver slæbt hen af grænset. Ikke muligt 

for tandempilot at bære passager + løbe. Dette sker tæt på kanten 

hvorfor tandem bliver 1/2 airborn med en passager der slæbes, primært 

på højre side af hans seletøj. Piloten vælger at dreje t.h. langs skrænten 

for en nødlanding i sumpet let kupperet område da alternativ ville have 

været midt i flere store grantræer. Landing sker stadig med passager 

siddende som vælter forover ved landingen. Hvorved højre fod forstues 
 

15 06 

OKT 

Optræk HG SPD  instruktør 1 giver anvisninger og ligger gameplan for den kommende 

flyvning, hvad eleven skal gøre. Fortæller på let forståeligt for nye 

elever. Imens instruktør 1 instruere anden elev/ holder starten igang, 

tager instruktør 2 eleven til side, fordi han havde set noget han mente 

ikke var godt nok styret på forrige flyvning. Instruktør 2 giver en 

væsentlig mere omfattende instruktion og bruger flere fagudtryk mv. 

Under næste flyvning er elev lidt forvirret over de mange 

informationer og prøver at gøre hvad begge instruktører sagde. Elev 

ender med dårlig landing. Får ikke rettet op i vinden efter at være 

kommet op i 5 m og træk slækkes og flader ikke af langs jorden. PGA 

store hjul på bundbar i stubmark bøjer bundbar og en upright knækker. 

Elev uskadt 
 

 
* Hændelseskategorier: 
0. Uskadt 
1. Mindre personskader 
2. Alvorlige personskader (mere end 48 timers hospitalsindlæggelse, knoglebrud (ikke finger, næse, 

tæer), blødning, nerveskader. 
3. Fatal hændelse 
 

 


