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Litt om meg.

• Santiago Amengual

• 51 år

• Konstituert fagsjef  motorflyseksjonen

• Instruktør og kontrollant

• Veldig glad i banansplitt og champagne!





Gjør dette til en "briefing", ikke en lang 

"hyggesamtale" med en masse ting som gjør at 

man lurer på om man er ferdig med briefingen 

eller ikke……

Denne presentasjonen er ikke noe fasit, men 

den fremhever elementer som inngår i FI 
utdanningen for PPL/A - H



For å få til dette må to kriterier 

oppfylles:

1. Du må være forberedt

2. Klubben bør disponere et 

«eget» rom der man kan sitte 

uforstyrret med eleven. 

Dette er et lovbestemt EASA krav. 

Adequate briefing room/cubicles 

of  sufficient size and number. 

PART-ORA AMC1 ORA.GEN.215 





Er du klar for en tur?

• Er følelsen for turen bra?

• Gyldig legeattest?

• Gyldig sertifikat?

• Gyldig rettighet på klassen / modell?

• Sjekket værprognosen?

• Dekkende kart for dagens tur?

• Aktuelle flyplasskart om bord?

• Sjekket AIP / NOTAM?

• Alle flyets dokumenter gyldige og om bord?

• Vekt og balanse?

• Sikkerhetsutstyr om bord?

• Har du en alternativ plan ?



1 2 3 4 5 Rating

Terrain Flat Urban Flat Remote High Rugged 

Remote

Crewmembers Pilot & 

Instructor

Pilot & Co-

pilot

Pilot - Solo

Day/Night Day Night – Full 

Moon

Night – No 

Moon

Rating FI/CRI PPL with 

Instrument

PPL Student

Rest in last 24 hrs >7 hrs 6-7 hrs 3-5 hrs <3 hrs

Visibility > 10 km 8-10 km 5-7 km 5 km <2 km

Ceiling > 10,000 5,000 – 9,000 3,000 – 4,000 1,000 – 2,000 < 1,000

Crosswind - Departure 0-5 kts 6-10 kts 11-15 kts 16-20 kts >20 kts

Crosswind – Destination 0-5 kts 6-10 kts 11-15 kts 16-20 kts >20 kts

Weather stability Stable Slow 

deterioration

Rapid 

deterioration

Destination airport 

familiarity

Yes No

Hours in aircraft type >200 151-199 100-150 50-99 <50

Hours in last 90 days >20 15-20 10-14 5-9 <5

Total Hours >2,000 501-2,000 251-500 100-250 <100

Total Risk Score>>>>>

Preflight Risk Assessment
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14-30

31-47 or a 

5 in any row

48-63 or a 5 in 

any 2 rows

Preflight Risk Assessment



No unusual hazards.  

Use normal flight planning and established personal minimums and operating 

procedures.

14-30

Somewhat riskier than usual.  

Conduct flight planning with extra care.  Review personal minimums and operating 

procedures to ensure that all standards are being met.  Consider alternatives to reduce 

risk.

31-47 or a 

5 in any row

Conditions present much higher than normal risk.  

Conduct flight planning with extra care and review all elements to identify those that 

could be modified to reduce risk.  If  available, consult with more experienced pilot or 

instructor for guidance before flight.  Develop contingency plans before flight to deal 

with high risk items.  Decide beforehand on alternates and brief  passengers and 

other crewmembers on special precautions to be taken during the flight.  Consider 

delaying flight until conditions improve and risk is reduced.

48-63 or a 5 in 

any 2 rows

Preflight Risk Assessment



Hvordan kan vi legge opp en briefing

• Et godt tips er å utarbeide en kort og en lang briefing for hver 

leksjon du har tenkt å undervise i. 

«Husk at dette er dine notater og skal ikke gis ut til elevene.»

• Den korte briefingen er bare en forklaring på selve leksjonen og 

ikke minst hva som er formålet med leksjonen.

• Den lange briefingen er mere beskrivende og detaljert. 



Hva skal elevene forholde seg til?

• Elevheftet som er en del av skolehåndboken

• F.eks. elevhåndboken som er utarbeidet av Norsk Aero. 

Denne boken er til salgs og følger som oftest med når man kjøper 

PPL teorikurset.



Eksempler på korte og lange briefinger



La oss se på leksjon 18 – Navigasjon

MÅLET MED LEKSJONEN:

• Lære å tolke værmelding og vurdere forholdene for flyging.

• Lære å sende ATC-flightplan.

• Lære praktisk navigasjon til to ukjente flyplasser.



La oss se på leksjon 18 – Navigasjon

FORKLARING:

• Vi tar ut vær og NOTAM for området vi skal fly og vurderer om det 

er godt nok for navigasjonsflyging.

• Vi utfører vind-, bensin- og ytelsesberegninger ved hjelp av 

regneskive og POH.

• Vi sender ATC flightplan.

• Vi utfører navigasjonsturen i henhold til planene, legger stor vekt 

på korrekt RT, samt å følge publiserte prosedyrer og føre 

navigasjonsplanen.

• Vi trener på bruken av radionavigasjon, VDF og GPS.



La oss se på leksjon 1 – Navigasjon

NIVÅ VED AVSLUTTET LEKSJON

• Kunne tolke værmelding og NOTAM, samt kjenne til regelverket 

for planlegging av flytur.

• Kunne sende ATC-flightplan.

• Kunne planlegge en navigasjonstur.

• Kunne gjøre beregninger ved hjelp av POH.

• Kunne kommunisere ved hjelp av RT.

• Kunne gjennomføre navigasjonstur ihht til planen, føre og revidere 

planen underveis. 

• Kjenne til de vanligste radionavigasjonshjelpemidlene, samt 

bruken av dem.

• Kunne be om en VDF peiling.

• Vise god orden i cockpit ved navigasjonsflyging.



La oss se på leksjon 18 – Navigasjon 

(lang)

../../StianSanti/FI(A)/Longbriefings/Navigasjon.doc
../../StianSanti/FI(A)/Longbriefings/Navigasjon.doc


Teknikk ved briefing:

• Facilitation er et begrep innen instruksjon/briefing som det har 

vært forsket en del på i nyere tid. 

• ICAO anbefaler dette sterkt ved innføring av nye treningsteknikker 

etc. Jeg oppfordrer til å prøve ut dette på våre elever om ønskelig.

• I grove trekk handler det om å få eleven til å prate mest/briefe

turen selv. Instruktøren stiller spørsmål for å få eleven "på gli".



Eksempel på navigasjons briefing 

Finn frem aktuell plate for flyplassen og gjennomfør en approach-

briefing for det du forventer:

• Identifiser hvor ditt ToD ligger

• Ved hvilket punkt skal jeg entre kontrollsonen og i hvilken høyde.

• Hvor skal jeg videre og hvilken høyde må jeg ha.

• Hvilken rullebane forventer jeg og hvordan kan jeg forvente å 

måtte fly for å lande på den.

• Hvilken høyde gir 1000’ over flyplassen

• Obstacles?



Forklaring

ToD – Top of descent. 3 graders glidebane finner du på følgende måte:

• Altitude x 3 = descent distance

• Groundspeed x 5 = RoD

• Eks: Vi skal ned fra 10000’ til 2000’ med en fart på 120 kts

• 10-2 = 8, 8 x 3 = 24 NM vil vi bruke på denne nedstigningen

• 120 x 5 = 600 fot per minutt må vi holde for en tre graders glidebane 

med en fart på 120 kts.





Takk for oppmerksomheten


