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Sikker utførelse av hang- og paragliding RISIKOANALYSE

Nr. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1

x   x

2

 x  x

3

x  x  

4

x  x

5

x x

6

  

7

8

9

10

11

12

Vind anviser, sjekk av landing før flyging, nødlanding på jordene. Bruk av firkant innflyging 
ved høy trafikk. Forstå forskjellige hastigheter på hhv SPG, PG og HG og tilpasse innflyging.

Landing

Særlige aktuelle forskrifter:

Skader i samband med medvindslanding. Spesielt mot gjerder 
eller andre obstruksjoner på landingspunkt. Kø ved innflyging.

Unngå trakter på hver side av starten, spesielt i sterk vind

3. Kritisk
4. Meget kritisk
5. Katastrofalt

1. Ufarlig
2. Farlig

HPS/NLF Sikkerhetssystemet

 Farer forbundet med flyving nære terreng eller i lav høyde.  Skader pga kollisjon med terrenget  Det skal ikke innlæres avangserte øvelser som fks Wingovers i lav høyde. Slike øvelser behøver 
stor høyde for læring. Det legges med dette ikke restriksjoner på de som er sikre i utøvelsen av 
slike øvelser utover Sikkerhetssystemet (NLF).

Tiltak

Teoribøker: Paragliding, Hanggliding

Øksnanuten, Gjesdal
Jostein H Reinsnos

Sannsynlighet Konsekvens

Hendelse, situasjon Risiko for

1. Lite sannsynlig
2. Mindre sannsynlig
3. Sannsynlig
4. Meget sannsynlig
5. Svært sannsynlig

Klubb:

10.11.2020Dato:

Analyse:
Utført av:

Jæren Hang og Paraglider klubb

Trakteeffekt Ikke nå landing (lande i trakten, ulendt), miste/redusert fremdrift

Risk for Dragging, risk for kollisjon med andre på start, forstyrre 
andre piloter. Villedende forståelse for vindretningen.  Dragging 
på Nedre starten med PG og vestlig vind kan kan du risikere å 
bli dratt utenfor skrenten foran start (nord).

Start

Flygefase Kollisjon mellom luftfartøy, spesielt ved trange løftsoner.

Regler for kommunikasjon, kø ordninger, samt anbefalinger. Eget dokument, ref….. 
Verifisere vindretning ved å gå opp til toppen og kjenne på retningen. 
Det er viktig med skjermkontroll på bakken i forhold til start i bakken eller på flaten nedenfor. 
Vurdering av forhold som retning, vindstyrke og kast. Start helt på toppen med PG eller i 
bakken over Nedre start der det er mindre fare for å bli dratt utenfor skrent for an Nedre start ved 
vestlige vinder.
Vær observant ved sørlig innslag i vindretning da det kan medføre turbulens på start.

Kjenne og overholde trafikkreglene
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Sikker utførelse av hang- og paragliding RISIKOANALYSE
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2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig

Trakteeffekt

Sannsynlighet
Konsekvens

5. Katastrofalt

5. Svært sannsynlig

4. Meget sannsynlig

3. Sannsynlig

4. Meget kritisk

4

1. Ufarlig 2. Farlig

5, 6

3. Kritisk

Hendelse, situasjon i prioritert rekkefølge

2

Unngå trakter på hver side av starten, spesielt i sterk vind
Tiltak i prioritert rekkefølge ut ifra risikotabell

Lav Risiko Middels Risiko Høy Risiko

Start

Flygefase

 Farer forbundet med flyving nære terreng eller i lav 
høyde.
Landing

0 0

Regler for kommunikasjon, kø ordninger, samt anbefalinger. Eget dokument, ref….. 
Verifisere vindretning ved å gå opp til toppen og kjenne på retningen. 
Det er viktig med skjermkontroll på bakken i forhold til start i bakken eller på flaten nedenfor. Kjenne og overholde trafikkreglene

 Det skal ikke innlæres avangserte øvelser som fks Wingovers i lav høyde. Slike øvelser behøver stor høyde for læring. Det 
legges med dette ikke restriksjoner på de som er sikre i utøvelsen av slike øvelser utover Sikkerhetssystemet (NLF).
Vind anviser, sjekk av landing før flyging, nødlanding på jordene. Bruk av firkant innflyging ved høy trafikk. Forstå forskjellige 
hastigheter på hhv SPG, PG og HG og tilpasse innflyging.


