
Q9 Har du andre forslag til hvordan
sikkerheten innenfor mikroflyging kan ble

bedre?
Besvart: 209 Hoppet over: 193

# Svar Dato

1 Bedre førstegangsopplæring. Obligatorisk krav om PFT med erfaren instruktør en gang pr år, uavhengig av antall
timer i lufta

04.11.2015 21:39

2 Sikre minimumshøyde for å trene motorkutt Legge inn spinn trening (reel ikke bare mush, lett flikk) 03.11.2015 21:21

3 Legge til rette for at mikroflygere på lik linje med PPL kan oppsøke ubetjente AVINOR plasser etter stengetid. Da
gjerne med en forutsettning at pilot må inneha gyldig flytelefonibevis. For utstedelse av flytelefonibevis til LT må en
levere med utømmende politiattest, og således har en jo fått en slags "sikkerhetsklareing".

02.11.2015 20:53

4 Har vi et nasjonalt forum der vi kan stille spörsmål og diskutere problemer? Hvis ikke ville det väre et nyttig tiltak 02.11.2015 18:06

5 Begynne seriøst å forholde seg til regler og retningslinjer. Som eksempel - vektgrenser. All skoleflyging er i prinsipp
utenfor lovlig grense. Hvilket signal gir dette nye elever? Regler er til for å brytes, iallfall ikke bry seg om Ta til seg
mer av sikkerhetstenkingen - opplæring, operasjonelt og teknisk - fra motorfly og seilfly. Rett og slett sette en høyere
standard på alle områder og ikke fremelske friheten ved å stå mer fritt fra lovgiverne (EASA, LT etc). Det er så mye å
ta tak i at det rent blir latterlig å bruke 2 av 9 spørsmål på om steilevarsling medlydsignal kan være det viktigste
bidraget til sikkerheten.

02.11.2015 15:49

6 Spinntrening må med i utdannelsen. Ikke bare uttak fra flikk, men identifikasjon av spinn, samt uttak fra etablert spinn. 02.11.2015 14:25

7 Økt fokus og standarisering av opplæring relatert til redningsskjerm. Min oppfatning er at mange som flyr med
redningsskjerm i dag ikke har noen formening om hvilke situasjoner eller når de vil utløse den. Mange flyr også med
skjermen sikret i frykt for å utløse den ved uhell.

02.11.2015 13:52

8 Helt klart vil et lydsignal gjøre deg oppmerksom kanskje det avgjørende 2 sekundene før selve stallen. 02.11.2015 13:33

9 Bedre merking i cockpit av steilegrenser. 02.11.2015 10:47

10 Mere fokus på holdninger, 02.11.2015 07:51

11 Det bør innføres ett resertifiserings program for instruktørene. Dette bør gjøres med instruktører som er godkjent som
kontrollanter til PPl eller høyere og som flyr mikro. Mange av dagens instruktører kjenner ikke sine egne
begrensninger og heller ikke flyets. Hadde en i det minste fått dem til å forstå sitt eget nivå, gjennon en slik
resertifisering, så ville en ha ett bedre utgangspunkt for å videreutdanne dem individuelt. Noen av dagens instruktører,
inkl. IK 1, er ikke i stand til å fly ett moderne mikrofly på en tilfredstillende måte. Hvordan skal de da kunne sjekke ut
nye piloter (eller seg selv) på disse typene på en forsvarlig måte?

02.11.2015 00:33

12 Øke antall timer for å opprettholde sertifikat. Farlig og ikke fly hver måned. 01.11.2015 22:21

13 Ha større fokus på stallegenskaper på tungt lastet fly og normalt lastet under opplæring. Stall i sving. Hva skjer med
løftet når flyet svinger. Kan sikkert illustreres med film.

01.11.2015 21:08

14 Forbedre det praktiske opplæringsprogrammet og øke antall timer skoleflyging. Forbedre den praktiske
instruktøropplæringen!

01.11.2015 20:30

15 flyging er ferskvare, man må fly mye og ikke tro at man er "verdensmester". Jeg synes sikkerhetsfokus i
Microflyklubben Øst er veldig bra har lært masse av mer erfarne piloter jeg

01.11.2015 20:23

16 Påbud om fallskjerm som utløses av en komputer. 01.11.2015 19:51

17 Instruktør må være trygge på håndtering av sakteflyging, steiling, flikk og overføre dette på en overbevisende måte. 01.11.2015 17:40

18 Ved å innføre steilevarsel uten å starte med å gi instruktørene grunnleggende forståelse og erfaring i håndtering av fly
i utkant av operasjonskonvolutten. Vi må lære våre piloter å gjennkjenne samt håndtere steilinger og flikk. Mitt inntrykk
er at mange av våre instruktører ikke behersker eller er trygg på hvordan flyet oppfører seg like før det steiler. NLF
burde gå foran å lage et standardisert opplegg som alle instruktører må gjennom i løpet av for eksempel 3 år, med
oppfriskning hvert 6 år. Dette bør foregå med oppnevnte "Kontrollanter/seniorinstruktører"

01.11.2015 17:22

19 Kun ved øvelse og trening kan sikkerheten holdes oppe. Tror ikke at lys og lydsignaler vil gjøre noen stor forskjell 01.11.2015 16:05

20 Fly mye 01.11.2015 15:25
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21 Tenker at AOA bør bli et obligatorisk instrument. Jeg mener at når det har vært en dødsulykke og en kommer frem til
at ulykken kunne vært unngått dersom en hadde hatt installer sikkerhetsutstyr. Så bør denne enderingen bli et krav. Vi
har til gangs bevist at vi ikke klarer å fly sakt i sving uten at miljøet klarer å gjøre noe med problemet. Om det er mulig
innen for regelverket kunne en fått økt maks avgangs masse til 482,5Kg ved installasjon av AOA for en toseter på hjul.

01.11.2015 14:41

22 Arbeid for mere enhetlig opplæring. Økt fokus i klubbene på hva som fører til uhell. Bevissthet ut fra havristatestikken
på flytypen som er mest utsatt.

01.11.2015 10:17

23 angle of attac indikator er vel også en god ide. 01.11.2015 08:35

24 Mer fokus på instruktøter, 01.11.2015 08:21

25 Sørge for å få et godt grunnlag> fly mye rett etter mann har fått flygerbeviset. Her det gått lange tid side siste flytur og
mann er litt usikker på seg selv> fly en tur med en instruktør. Sørg for gode marginer, men det viktig mann også flyr å
trener på sidevind landinger. Sørg for godt sikkerhets fokus både pilot og klubb.

01.11.2015 06:46

26 Time out for rutinesjekk og gjennomgang av både nesten ulykker og ulykker. Økt fokus på gode rutiner og barrierer 01.11.2015 00:10

27 Under opplæring (teoretisk og praktisk) ha større fokus på sikkerhet - fysiske lover etc. 31.10.2015 23:26

28 Mer utdanning. Både innenfor radiobruk,navigasjonsflyging og i mange tilfeller, basic stick/rudder. De nye mikroflyene
utvikler seg raskere enn pilotene og pilotenes ferdigheter. Timekrav i skoling bør økes og kontrolanter bør bli
strengere.

31.10.2015 19:37

29 I opplæring må det prentes/kreve at en aldri kan vende ut av "take off" før nesa er senket nesten til flat utgang . Og
håpet er; at en da som litt eldre pilot og litt for stor tro på sine ferdigheter har dette veldig godt satt fast i pannen. Og
selvfølgelig få vekk all lavtflyging som vi i mikro roter til. Respekten for det å være pilot i et fly blir i hovedsak lagt på
plass i opplæringen. Sett press på lærerne Dette må også presiseres i alle sikkerhetskvelder .

31.10.2015 19:29

30 Jeg har tro på at det gjøres mer i miljøene rundt flyklubbene. Min erfaring med mikromiljøet er at det er lite aksept på
å innrømme feil, det er for lite "kameratslig" miljø. Har en opplevelse at det er lite kunnskap om kommunikasjon blant
medlemmer. Enhver klubb burde ha en "kommunikator" som kunne fremme gode klubbmiljø i samarbeid med styre.
Men det betinger at de styremedlemmene som sitter har fokus på at det skal være godt flymiljø med god høyde under
taket. Slik oppleves det desverre ikke i dag.. Beklager kort tid til å svare på denne -det kunne vært skrevet en
hovedoppgave om emnet...

31.10.2015 18:25

31 Fokus på å holde hastighet oppe og ikke fly på dårlige marginer. Fokus på å drive div. øvelser i god høyde med gode
marginer, spes motorkutt.

31.10.2015 18:03

32 Kanskje en enkel å grei simulator (på PC) bygget opp på samme metode som et enkelt spill, der en kan sette
forskjellige vekt og hastighet og se om det flyr eller ikke. Type nett spill.

31.10.2015 17:41

33 Øve mer på landing..Landing for piloter er like viktig som "innsidepassning" for fotballspillere.Ronaldo øver hver dag
på "innsidepassninger"

31.10.2015 17:03

34 obligatorisk 1 time PFTårlig 31.10.2015 16:37

35 Øke maks tillatt totalvekt. Slikt som regelverket er nå, så flys det ofte med overvekt noe som kan gå utover
sikkerheten. Så lenge minste stallspeed ligger innenfor 65 km/t, så burde vektgrensen kunne økes. Man kan f.eks
også sette krav om AOA varsler på fly med høyre tillatt totalvekt enn 472.5kg.

31.10.2015 13:16

36 Økt fokus på psykologiske faktorer som påvirker flyging. Det kan se ut som om alle dødsulykkene er forårsaket av
vurderinger som har fått fatale konsekvenser. Samtlige hadde nok timer til å vite om konsekvensene av sakteflyging,
steilinggsfare i sving og steiling generelt. Hva er det som påvirker beslutninger.? Hvordan skape miljø der en ikke
tolererer flyging som er farlig? Og et økt teoretisk fokus på faremomentene som er tatt opp i undersøkelsen. Vil
forresten kommentere at spørsmålene er unyansert, i og med at de ikke skiller mellom teoretisk fokus og praktisk
øving.

31.10.2015 12:38

37 Mye av det jeg tenker går på instruktøren og opplæringen innenfor mikrofly. Instruktøren kan forsikre seg bedre om at
elever har forstått gitte momenter i opplæringen med blant annet debriefing. (Det har jeg savnet i etterkant av min
opplæring)

31.10.2015 12:32

38 Arbeid med holdninger og bevisstgjøring hos klubbledelsen og instruktører og så videre ut mot utøveren. 31.10.2015 12:01

39 Slike øvelser med stall må da trenes i sikker høyde, dvs over 2500 fot. Man må ikke trene sakteflyging, stall nær
bakken. Avbrutte landinger kan også trenes først i 2500 fot til man er sikker, så prøves ved landinger. Hva med en
spørreundersøkelse som sendes ut til de som nylig har fått flybeviset, med noen spørsmål om hvordan de ser på seg
som selvtendig pilot? Er det mer de føler de skulle trent på for å bli enda tryggere? Landinger, kortbane, gress,
operasjon på kontrolert og afis, flyplass, sakteflyging med og uten sving og stigning. Hvordan var opplæringen
teoretisk, Eksamensrettet eller god generell og fullstendig?

31.10.2015 11:34
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40 Hei! Grunnen til at jeg har satt 2-5 år og ja på instruktør, er fra fallskjerm. Men som instruktør der, har jeg selvfølgelig
litt selvinnsikt å ser selvfølgelig litt mer i dybden på opplæring nå jeg holder på med mikro. Stall varsel er selvfølgelig
et hjelpemiddel som vil øke sikkerheten, men for mange krav, vil igjen senke interessen for sporten. Jeg har
selvfølgelig tro på slike ting, men her tror jeg heller vi bør se på opplæring og belyse problemet/faren ved
sakteflygning. Altså ta vare på hverandre, ha fokus på hva som kan skje og kanskje heller ha noen regler for når og
hvor sakteflygning osv kan trenes på. Som på Grenland , er det veldig nøye at disse øvelsene kun skal gjøres i
høyde. For meg er sakteflygning i lav høyde et ikke-tema. Det blir bare feil. Så å rette fokuset her, å få klubbene til å
gå gjennom slike ting med medlemmene i ny ig ne, ville vært fornuftig .

31.10.2015 10:45

41 Temakvelder med fokus på sikkerhet i lokal lagene 31.10.2015 10:33

42 Det bør og må trenes mere på Steiling og flikk i god høyde. Jeg har selv erfart med elev som nettop hadde fått lisens,
som fikk pannik og slapp alle konmtroller når flyet ble utsteilet rett fremm, selvfølgelig i god høyde, 3000 fot. Dette var
under en typeutsjekk. Pilioten/eleven bekreftet at han aldri hadde vært oppe i lignende situasjon, DVS 0 trening på
steiling og flikk.

31.10.2015 10:29

43 Det er terping på sikkerhet. informasjon i klubbene, ikke tøye sikkerhetsmarginene og heller legge inn god
sikkerhetsmargin.

31.10.2015 09:45

44 Å vera kresen med hensyn til vær er viktig. Sjøl i generelt bra forhold kan det vera lokale overraskelser. Er du i tvil så
er der ikkje tvil er viktig å etterleva.

31.10.2015 01:25

45 kontinuerleg flytrening 31.10.2015 01:16

46 Det må jobbes med holdninger til sikkerhet, mange snakker om sikkerhet uten å selv sørge for å fly med gode
marginer.

31.10.2015 00:59

47 Stalltrening, lære å kjenne flyet. Det finnes ingen erstatning for dette. Etter 4 mndr i vinterdvale trenger man først og
fremst trening.

31.10.2015 00:53

48 mye mengde trening 31.10.2015 00:39

49 Trene på nødsituasjoner i høyden. Prøve ut flyet i forskjellige situasjoner. Pr i dag er det altfor lite fokus på om piloten
kjenner signalene flyet gir, før ein stall begynner. Merkelandinger er og ein god måte å bli kjent med flyet.
Kortbaneflyging da samma.

30.10.2015 23:18

50 Øke vektgrensen 30.10.2015 22:29

51 -Økt fokus gjennom tema kvelder. -sikkerhets seminar. 30.10.2015 22:28

52 Jeg har bakgrunn fra seilfyging og legger merke til fundamentale forskjeller i forståelse av hastighet, innfallsvinkel og
naturlig reaksjon i "situasjoner". Jeg tror at mikro burde hente sin flyforståelse mer fra seilfyging enn fra motorflyging.

30.10.2015 22:02

53 Engasjere komersielle flyinstruktører for å forestå opplæring av mikroinstruktører. Mikroflymiljøet,fra bunn til topp lever i
en egen boble hvor det å ta til seg lærdom utenfor miljøet synes vanskelig.

30.10.2015 21:59

54 Akro under kontrolerte former 30.10.2015 21:52

55 Punkt 6. Vil være en god ting. Et eventuelt påbud av steilvarsling, tror jeg blir feil. Det kan øke fokusen på at
steilvarsleren gir beskjed. Og det kan gi farlige hendelser. Vist den feiler.

30.10.2015 21:46

56 Må bli forbudt med trimming av motor som økes hk betraktelig. Dette er fortiden populært 30.10.2015 21:19

57 Stadig gjennom klubben,og forbundet bli manet til sikkerhet,varsle hvor man flyr. Og ikke minst tenke på
konsekvensene for andre mikroflyvere og familiene hjemme,når noen er involvert i ulykker. Preventivt tenking

30.10.2015 21:15

58 Det bør terpes mye på det å kunne avbryte et dårlig landingsforsøk og gå en ny runde. 30.10.2015 21:14

59 - Jobbe med holdninger, holdninger og holdninger!! - Trene på hva hvis. Eks: Hvor lander jeg hvis motor stopper i kort
avgang etter take off - Øve mer på kritiske momenter som i spm 6. - Tror ikke en lys i øret vil senke ulykkesraten
nevneverdig. Dette vil komme i en allerede kritisk fase. Øve på reaksjonsmønster dersom slikt inntreffer ,og ikke minst
kjenne igjen signaler som flyet gjør.

30.10.2015 21:08

60 Gode holdninger av ledende instruktører i miljøet. Møteserie for å skape aksept for at det er alles ansvar å si fra til den
det gjelder, som har flydd på kant med regelverk eller på annen måte vist " dårlige"holdninger. Vi må ta vare på
hverandre!

30.10.2015 20:31

61 Nei 30.10.2015 19:39

62 Bedre teoretisk opplæring av elever, hardere krav til elever, flere obligatoriske timer på elever, krav til radio, flere timer
før man kan bli instruktør og mindre sprik blant instruktører.

30.10.2015 19:38

63 monter AOA indikator Holdninger, opplæring , trening,styring av klubbene,informasjon om ulykker etc etc 30.10.2015 19:31
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64 Endre holdninger og skape en kultur for sikkerhet. Fjerne "skottene" mellom ppl og mikro. 30.10.2015 19:29

65 Holdninger, "ikke strekke strikken". Lære å ikke sette seg i kristiske situasjoner. Fokus, fokus og fokus på sikkerhet.
Det er ikke en menneskerett å inneha mikroflybevis. Samkjøre instruktører, slik at man ikke "shop´er instruktører til en
signatur.

30.10.2015 18:53

66 Som foreslått her, økt fokus på og klare prosedyrer på minimums høyde for når 270* (impossible turn) er greit å
gjennomføre. Det er vesentlig forskjell på hvor raskt man må reagere på "motorkutt" med mikro i forhold til motor.
Årsak er lett fly med mye motor i forhold til vekt. Dette gir en bratt utklatring og en "motorkutt" vil da senke hastigheten
ned til steilehastighet svært raskt. Fokus på steilehastighet i sving.

30.10.2015 18:51

67 - Oppdatering/standardisering av instruktører - Evaluering av opplæringsprogrammet for mikroflygere 30.10.2015 18:49

68 Påbudt radio sertifikat. 30.10.2015 18:47

69 Sterkere reaksjoner på de som ikke overholder reglene for oss, som flyvning for lavt, steep turns og flyging med fly
uten godkjenning på fly eller pilot. Det er alt for mange som mener regelverket er noe tull. Og så lenge instruktører
slipper gjennom elever som aldri viser rette holdninger, eller respekt for hva som gjelder... Og så lenge flytryggings
ledere rundt om i landet ikke våger å ta tak i observert " texas" flyging... Vi vil ikke forbedre noen stattestikk bare ved å
sette / kreve AOA

30.10.2015 18:36

70 Øve på bruk av skjerm ved svgang 30.10.2015 18:23

71 Når dere ser på ulykkene finner dere flere instruktører. Tror at også dem må skjerpe seg. 30.10.2015 18:18

72 Jevnlig prat mellom flygere om hendelser, generelt om flyging, forhold etc, dvs alt som øker bevisstheten om
flysikkerhet. Dyrking av sikkerhetskultur framfor risikokultur.

30.10.2015 18:03

73 Husk airspeed I alle manøvre.Spesielt ved inngang til medvindslegg.?? 30.10.2015 17:58

74 Økt fokus på teoretiske kunnskaper. Teoretisk utdanning og krav til demonstrert kunnskap er meget lav. Dette går
igjen i diskusjoner på benken. Blir mere synsing og selverfart som regel enn referert til teorien. Jeg flyr ppl også og
mener teori kunnskap er den største forskjell på mikro og ppl. Det må stilles krav og ikke tas lett på av ik'ene

30.10.2015 17:43

75 Kunne bygge in fler elektriske systemer i mikroflyen. Som for eksempel glascockpit med mer information som kan
hjelpe piloten vid stressede situasjoner.

30.10.2015 17:37

76 Ingen andre forslag, har bestilt AOA varsling frå Belite. Vert montert på flyet mitt så snart eg får det. 30.10.2015 17:33

77 Jeg tror det kan være fornuftig med acro-trening i kontrollerte former. Med litt mer erfaring i kroppen så tror jeg vi blir
roligere og bedre rustet til de situasjoner som kan ende med uheldig utfall.

30.10.2015 17:15

78 Dei fleste ulykker som har skjedd er menneske feil, dette er de vanskelig å gardere seg mot, men jeg mener at bedre
opplæring ved take off og sakteflyving vil bedre statistikken

30.10.2015 17:01

79 Bedre koordinering av den praktiske delen ifb. med opplæring av instruktører. Tror dette vil heve standarden på
opplæring.

30.10.2015 16:32

80 De mest tekniske mikrofly er like avanserte som mange motorfly. Og de flys ofte oftere og minst like langt. Det bør
legges mer vekt vær og navigasjon. Det bør åpnes for akro med fly som er sertifiserte for det og acroskoling med fly
som kan det. Det vil gjøre mikroflygere mer kompetente og flere vil reagere instinktivt riktigere ved f.eks en stall i lav
høyde. Vektgrensene bør økes og opplæring og fokus på bedømming av vekt og CG bør styrkes. I dag flys det mye
overvekt i forhold til mikrokravet, med innstilling om at flyet er godkjent for mer allikevel. Da mener jeg det er bedre å
ha et realistisk vektkrav og heller styrke kompetansen og fokuset på beregning.

30.10.2015 16:18

81 Ju krångligare det blir att flyga desto mindre flygträning blir till. Gör det enkelt för den enskilde flygaren att träna med
mer erfaren flygare, dvs gör instruktörs möjligheten mera tillgänglig, kanske genom att i viss mån utse erfarna flygare
som "sponsras" att ta med ny pilot på vissa typer av övningar genom en enklare utcheck och möjlighet till delad
flygkostnad. Riktiga instruktörer är svåra att få tag på ibland, och i Sverige är motivationen att bli just riktig
flyginstruktör väldigt låg. För krångligt, dyrt, och tar ofta bort flygglädjen, vet inte hur det är i Norge specifikt. Vet inte,
men se upp så att microflyget blir byråkratiserat och ännu mer otillgängligt. Då slutar det med att man försöker själv
det man inte borde.... och ju mer avancerat microflyget blir desto mindre kan man kalla det för microflyg....

30.10.2015 16:12

82 Samarbeid med seilflymiljøet med trening i linebrudd (motorkutt) i avgang, div. steilingsøvelser, inngang/utgang spinn,
ev akro.

30.10.2015 16:09
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83 Gjennomføre vedlikehold/reparasjonskurs. Oppfordre til ikke å skru uten denne formelle kompetansen. Teknisk
vedlikehold og oppbygging av Tor Berg og Kai Lycke kan være en meget god basis for et kursopplegg. Klubbfly bør
repareres/vedlikeholdes av kun "godkjent" personell. Lage anbefalte retningslinjer for hvordan flyten i vedlikeholdet i
klubbene skal gjennomføres. Jeg er litt bekymret for hvordan det vedlikeholdes/repareres i min klubb. Kanskje få til
enda mer rapportering av hendelser i klubbene og dele hendelsene klubbene i mellom. Ikke bare rapporteringspliktige
slike som blir flott behandlet i forbundet. Være strengere med hensyn til at det skal være bestått radiotelefoni teoretisk
og praktisk eksamen før oppflyging/samtidig med oppflyging. Jeg vil tro at flesteparten av de som flyr i Norge er innom
flyplasser. Selv om det ikke er myndighetskrav til radio på mange flyplasser, så er det lokale regler på alle flyplasser
som jeg vet om som sier du skal melde blindt på den oppgitte lokale frekvensen. Jeg flyr mest alene, men ganske mye
med passasjer.

30.10.2015 16:04

84 Unngå trening på motorkutt etter take off i lav høyde. Det er for risikabelt i forhold til gevinsten. Kanskje bedre
kunnskap om Aerodynamic hadde hjulpet.

30.10.2015 15:51

85 Som seilflyver ser jeg overføringsverdi av seilflyveres fokus på landbart terreng og overskuddshøyde. 30.10.2015 15:46

86 For stall/flikk i lav høyde tror jeg en steilevarsling veldig ofte vil komme for sent. Om det skal kunne handles riktig i en
slik situasjon, må en forstå fysikken involvert, og hva som skiller mikrofly fra de fleste motorfly. For mikrofly er små
forskjeller mellom normal innflygings- /avgangshastighet og stallhastighet (7-10kt). På grunn av flyets lave vekt og ofte
høye luftmotstand, skjer hastighetsendringer meget raskt, spesielt ved motorbortfall rett etter avgang med stor
stigehastighet. Det hører også med at stigehastighet etter avgang er 2 til 3 ganger høyere enn et motorfly, noe som
forverrer effekten ytterligere. Det er skummelt nok om en IKKE svinger. Om pilot så i tillegg bråsvinger, …! Ved
motorbortfall/fusk etter avgang må ryggmargs-refleksen være «nese ned», ikke «sving».

30.10.2015 15:28

87 Mer fokus på alder , det er flere "gamle " flygere i miljøet som får / beholder serfikatet " for dem har jo så lang erfaring
" men som ikke lenger er i stand til å bedømme eller "henger med " like godt som før , så bedre rutiner for å blukke
opp "rustne" piloter tror jeg kan hjelpe på sikkerheten , dette med tanke på at flere av disse har fløyet Cpl/PPL tidligere
men ikke er skikket lengre og dermed går over til Micro som igjen gir en høyere risiko, mener jeg

30.10.2015 15:21

88 Forskjellige fagmiljøer har noe å lære av hverandre i forbindelse med forebygging av risiko. Den menneskelige faktor
er felles, og utvikling av forskjellige former for kompetanse er vesentlig for sikkerhetsarbeidet.

30.10.2015 15:17

89 Fokusere på grunnopplæringen. Også større fokus på utdannelsen av instruktører. Tror det må foretas en bedre siling
av instruktørkandidater. Bort med cowboyene !

30.10.2015 15:10

90 Kontinuerlig arbeid med opplæring og holdninger på klubbnivå. 30.10.2015 15:01

91 Grundigere typeutsjekker nå som flyene blir mer og mer avanserte. Grundigere PFT. Mer standardisert/lik utdanning
over hele landet. Veldig store forskjeller idag. Programmet er likt men gjennomføringen svært variabel. Fortsette å ha
SVÆRT høyt fokus på holdninger.

30.10.2015 14:47

92 De siste ulykkene har skjedd i så lav høyde at i det kan være for sent allerede i det steilevarselet gir lyd. Likevel tror
jeg steilevarsel bidrar til å redusere sannsynligheten for ulykker, og også nestenulykker. Økt fokus på sakteflyging osv
som nevnt i punkt 6. er nok veldig viktig, og da antar jeg at sving/krengig også må med. Jeg har inntrykk av at det er
veldig forskjellig kvalitet og fokus i opplæringen på forskjellige plasser, uten at jeg egentlig har noe godt konkret
grunnlag for å mene det. Og forståelsen for faren kan kanskje være god hos mange, men det kan være forskjellig
respekt for den. En annen sak jeg mener er viktig er å øve på farlige hendelser, men ikke øve på en farlig måte.
Dersom man må øve på denne berømte "umulige svingen" så må man gjøre dette i helt sikker høyde. En øvelse bør
ikke være risikofylt selv om den virkelige situasjonen kan bli det.

30.10.2015 14:38

93 Oppleve hva som skjer ved spinn/vingedropp/stall etc under kontrolerte/sikkre forhold/høyder 30.10.2015 14:34

94 Noe endring i instruktør utdannelse og fornyelse av det 30.10.2015 14:30

95 Utviklingen av mikroflyene, disses utstyr og behovet for godt "airmanship" tilsier at alle krav til piloter og opplæringen
bør være de samme som til PPL-A / LAPL i fremtiden. Det er nå ikke lenger naturlig med forenklede opplegg for
mikroflyging.

30.10.2015 14:20

96 Holdningsskapende arbeide er viktig. 30.10.2015 14:12

97 Jeg sørger for at alle som skal fly hos oss blr innprentet og at dem har forstått hva som sakteflyging kan innebære, jeg
har en streng disiplin med hensyn til sikkerheten, vi trener på vanlig stål, men vi benytter oss ikke av avbrutt avgang,
for disse øvelsene skiserer vi med tegning hvordan kan bli i enkelte tilfeller. Da dette viser seg å føre ril fatale ulykker.

30.10.2015 14:11

98 La mikroflyverne få en demotur med f.eks seilfly hvor man får øvet spinn. Jeg har 4000 timer seilfly, og vet at alle
burde ha sett et spinn før de flyr solo. Selv om cockpit er anderledes, vil følelsen og spin-intrykket være lærerikt.
Angle of Attack-indikator som står oppe på glareshield er også et bra hjelpemiddel. Har fløyet med det i jettrener.

30.10.2015 14:08

99 Fly mye og ta gjerne oppfrisknings turer med instruktører på ting du gjør lite. 30.10.2015 14:08
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100 Fortsett å jobbe mer med holdninger og det å gi seg selv marginer. Bli enda flinkere på å møte opp i andre flymiljø,
klubber, for å dra erfaringer.

30.10.2015 14:06

101 Jeg mener man må trene så mye på hendelser som skjer "ofte" at handlingene blir automatiserte. Et punkt på
sjekklista som gjør at man mentalt går igjennom prosedyre ved for eksempel motorkutt under avgang slik jeg lærte da
jeg tok PPL-A tror jeg er god praksis.

30.10.2015 13:57

102 Jeg har PPL og ser at det er flere områder der man i mikro er vel "letthendte" med tilnærmingen; f.eks flyregele ifm.
mønster ved en flyplass, radiokommunikasjon osv.

30.10.2015 13:37

103 Forlang at nye mikroflygere som skal ta flygebevis på 3-akse, først går solo på seilfly. Da lærer de å fly på
nesestilling.

30.10.2015 13:35

104 Ekstra frivillig kursopplegg tilsvarende PPL + flytimer som PPL for å kunne fly på topp, fly instrument og navigasjon.
Dette for 3-akse piloter og belønningen er at de får fly microfly etter samme regelverk som et motorfly. De må selvsagt
ha en tilsvarende utdannelse som PPL i ferdigheter og utsjekk.

30.10.2015 13:31

105 Angle Of attakk indikator, 30.10.2015 13:31

106 Trene kan man gjøre på "kritiske faser", men da i sikker høyde. En Instruktør bør kunne ordlegge seg slik at en elev
forstår hva som kan skje. "Simulere ved hjelp av ord!" Dette må til-læres Instruktørene av noen som kan dette!

30.10.2015 13:30

107 Mye mer holdningskapende opplæring og flyopplæring. Grounde villstyringene. Slå ned på uansvarlig adferd som kan
skade passasjer og personer på bakken. Utelukke fra sporten de som bryter vektgrensen og derved flyr uten gyldig
sertifikat - dvs straffbar handling må politianmeldes. Strengere medical. Bedre ekstern havarikommisjon - ikke unnlate
undersøkelser av vekt og balanse (Voss).

30.10.2015 13:26

108 Enda mer jobbing med kultur 30.10.2015 13:24

109 Er på teknisk og flyr bare som elev. Ønsker mere kursing. For min del innen teknisk. 30.10.2015 13:21

110 selvtrening på nød med side-slipp med eller "uten" motor 30.10.2015 13:19

111 Det å trene på kritiske momenter er ikke alltid nok. Som"statistikken " viser er det ikke nybegynnerne som dør oftest.
Dersom en tror at en er flink til noe fordi en har mange timer eller har flydd med ppl før og ser på mikro som lett eller
en som instruktør føler press på å sjekke ut "drevne flygere" på mikro før de er gode nok vil en fortsatt få ulykker. Det å
snakke om problemet er nok minst like viktig som gammel trening. Slik dere gjør nå er meget bra, men føler kanskje
at FACEBOOK er blitt en litt for mye brukt kanal. En når ikke alle på den måten.

30.10.2015 13:16

112 Bruk av AoA ( angle of attac) instrument. 30.10.2015 13:15

113 Flyging må ikke gjøres så vanskelig at en ikke får nok trening. Tror dagens utdanning er relevant, men mindre
justeringer vil alltid være nødvendig.

30.10.2015 13:12

114 Tilrettelegge for mer flyging. Få timer i lufta per år gir mange rustne piloter 30.10.2015 13:12

115 Innføre AoA-indikator i fly. 30.10.2015 13:05

116 Bedre opplæring, både teoretisk og praktisk. Få folket til å få forståelse for AOA , og benytte det i praksis! 30.10.2015 12:50

117 Flinkere til å dele erfaringer og kundskap. Veldig viktig at man har forståelse av hvorfor vingen " flyr " angrepsvinkel,
hastigheter, høyder for recovery osv. Ikke utføre slik trening i lav høyde eller avgang, det er å be om trøbbel....

30.10.2015 12:49

118 Flytelefoni bør være obligatorisk 30.10.2015 12:43

119 Når det gjelder sakteflyging er det flytimer, det å være kjent med flytype og at man forstår viktigheten med å ha god
margin på fart som gjelder. Man må forstå at det ikke er bakkefarten som gjør at vi flyr men flyfart. Ved lavtflyfing kan
det fort bli slik at man får fokus ned på bakken og glemmer at det er fartsindikator som gjelder. Steilevarsling vil kunne
være et hjelpemiddel men man må alltid fly flyet først og lære seg grunnprinsipper.

30.10.2015 12:39

120 Bør vere lovlig å øve mer på å mestre kritiske situasjoner. Ulykker bør unngås ved å øke ferdighets nivå på utøvere
fremfor å implementere mer utstyr og varsling.

30.10.2015 12:35

121 Mer fokus på vær ! Takeoff prosedyrer bør drilles ofte. 30.10.2015 12:33

122 Forsett med fokus på flysikkerhet i klubbmiljøet 30.10.2015 12:31

123 Krav til instruktører og måten de lærer bort på. Når man får utstedt mikrofly bevis børr man og få en evaluering man
må svare på angående hvordan opplæringen var . Dette for å kvalitetssikre opplæringen. Skulle og vært økt fokus på
å lytte til eleven. Få eleven til å tenke litt selv med at instruktørene stiller mer spørsmål til eleven. Enkelte instruktører
gjentar de samme tinga 100 ganger. Ja det er viktig å få frem hva som er viktig å huske på. Men det er også viktig å
få frem elevens kunnskap. Da jeg tok passasjer utsjekk. Fikk jeg ingen mulighet til å svare på hva som er viktig å
huske på i forhold til å fly med passasjer. Alt ble meg fortalt. Man skal ha respekt for flysporten. Og man skal ikke tøye
grenser. Man skal fly med forsiktighet.

30.10.2015 12:28
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124 Obligatorisk sikkerhets kurs, minst 2 ganger i året. 30.10.2015 12:28

125 Generelt økt fokus på å fly med marginer. Ved motorbortfall må hovedfokus være (på sekundet) etablere / trimme flyet
for beste glidetall. Dette kan spare deg for de nødvendige sekunder og høyde i en kritisk situasjon. Dernest vurderes
høyde, ev. landingssted og vind. Hvis en steile varsler piper, da har du allerede satt deg i en vanskelig posisjon.

30.10.2015 12:26

126 Mer fokus på hvor farene ligger, gjennomføringen av årlig sikkerhetsmøte har vært direkte dårlig 30.10.2015 12:25

127 Kursing og seminarer. 30.10.2015 12:25

128 Drive holdningskapende samtaler. Viktig at det en opplever av uregelmentære ting blir strengt reagert på. Vi opplever
at noen tror de kan alt etter å fått flygebeviset. Det er først da det stilles krav til den enkelte flyger.

30.10.2015 12:24

129 Evt. ha mer fokus på sikkerhetsrelatert utstyr (f.eks. brannsikring, stall-warning, anti-kollisjon/FLARM), samt krav til
eier ift. vedlikehold.

30.10.2015 12:23

130 Flere temakvelder i klubbregi 30.10.2015 12:21

131 Ikke for lenge mellom flygingene 30.10.2015 12:16

132 Folk må bli mye flinkere til øve på sakte flyging og forskjellige stalløvelser. Min oppfatning er at piloter etter bestått
utdanning, så og si aldri trener på disse øvelsene. Jeg har flydd mikrofly i over 30 år, og jeg trener på dette ved nesten
alle flyturene mine. Det gjør meg til en tryggere pilot. Det fint og flott med sikkerhets seminarene, men hva hjelper vel
det når folk aldri trener på slike situasjoner.

30.10.2015 12:13

133 Det er viktig å ta med her at spennet over type fly nå begynner å bli veldig stort fra 1. generasjons mikrofly til dagens
mest moderne utgaver som cruiser på over 150 kt. Mener absolutt det er aller mest å hente på gode holdninger i
klubbene. Nødvendig opplæring for nye elever og ikke minst, tilstrekkelig opplæring ved utsjekk på nye flytyper. Sitter
vel med en fornemmelse av at elever blir sluppet for tidlig på solo og utsjekk på nye flytyper ofte nærmest blir sett på
som en formalitet. Da hjelper det ikke uansett hvor mange fine instrumenter og utstyr man har i flyene...

30.10.2015 12:09

134 Stemme som jevnlig leser hastigheter ved lavere hastigheter og ved endring til ennå lavere hastighet ved lave
hastigheter. (Landingsrunder)

30.10.2015 12:05

135 Øke fokus på å følge med på fartsmåler og kule ved sakteflyging,start og landing. Dette i tillegg til normal
utkikksprosedyre, men ikke fokusere på bakkefart i forhold til terrenget, ref medvindsproblematikken.

30.10.2015 12:04

136 1.Trene på avgang og landinger fra kortbane. 2. Trene på sakteflyging med maks. vekt. 30.10.2015 12:01

137 Det burde åpnes for snitt flyvning/ trening, med maskiner som er tilegnet dette, dette høres kansje rart ut men jeg
mener dette øker evnen til å takle vanskelige situasjoner bedre. Her burde fokus være på å øke mikroflygere sine
ferdigheter/kunnskapsnivå ikke legge inn flere restriksjoner. Stallwarning er fint det men jeg tror også at Angle of atack
er like bra å enklere ettermontering.

30.10.2015 12:01

138 Delta på flysikkerhetsmøte/kurs en gang i året, der aktuelle tema tas opp. 30.10.2015 11:56

139 Fokus i klubbene på egentrening slik som landinger etc. Krav til flere opprative flytimer for å holde på flygebeviset?? 30.10.2015 11:47

140 Jeg tror at et oppfølgningsprogram som medfører krav om tg - for eksempel et gitt antall ganger i året - vil øke
kompetansen i flygningens kritiske fase. Det bør være et fornuftig krav om at alle trener for eksempel 150 tg innenfor
et år. Dersom man fordeler dette på ti timer, så er det ikke mer enn 15 pr år. I tillegg synes jeg at man skal oppfordre
alle til å ta med instruktør og trene tg i mer krevende forhold, slik at sikkerhetsmarginene i forh til en uventet vanskelig
situasjon kan takles bedre. For øvrig bør det presiseres at landing er plan b, og at og-around er plan a.

30.10.2015 11:44

141 Holdninger, holdninger og holdninger. 30.10.2015 11:44

142 Medlemmer deler hendelser på sikkerhetsmøter i klubb/forum ect. Har stor tro på sikkerhetsmøter i klubb. Eks
Temakvelder der man deler erfaringer og hendelser. Vi må lære av hverandres erfaring. Flytelefonisertifikat og
transponder MÅ bli påbudt! Alle som skal fly mikro burde ha et minimum timer opplæring ved "traffikert" flyplass.

30.10.2015 11:43

143 Høyere fokus under utdanning på farene ved sakteflyging. Det må også "terpes" på at mikrofly er lette og har liten
masse. Det betyr at vi mister speed raskt når motor-pådraget reduseres eller nesen "løftes". Kombinasjon av disse to
faktorene krever stor aktsomhet.

30.10.2015 11:41

144 Krav til å gå kurs. Lesing på egenhånd og eksamen gir ikke samme læring som kurs. 30.10.2015 11:39

145 Krav om flere flytimer 30.10.2015 11:37
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146 Jeg flyr trike, men på spørsmål 7 og 8 har jeg svart "Vet ikke". Jeg føler det på kroppen straks det er i ferd med å skje
avik, og der det kan være fare for å skje avik går på erfaring og må ta høyde for det. Steilevarsling er en "pekefinger"
som jeg er redd trer i kraft litt for sent i kritiske situasjoner slik siste års ulykker har vært. Men i dagens raske mikrofly
slik som Shark og Blackwing m.f er det muligens lett og se seg fartsblind fra marsjfart i flyhøyde og ned mot finale og
landing og da kan steilevarsling muligens være aktuellt siden man senker farten på finale i "større høyde". Men igjen
kommer erfaring inn på slike raske fly under alle manøver. Selv erfarer jeg at det er fart og atter fart som gjør takeoff
og landing sikkert og trygt. Spesielt bygge opp god fart ved takeoff og ha god glid/fart ved landing og kompensere ved
å gi gass på finale ettersom motvind avtar når man nærmer seg bakken. Dette kan man også se at piloter i store
passasjerfly gjør. Man skal ikke stige brattere en en det motoren og flyet er laget for og man skal ikke gjøre noen brå
manøver med feks brå 180 grader sving ved opp stigning. Først når man har nådd flyhøyde og bygget opp flyfart kan
man fly tilbake og "hilse" på de som står ved hangar og ser på. Til slutt vil jeg si at vi flyr små fly som reagerer raskt og
følsomt på alle situasjoner og ofte i lav høyde og da vil ikke steilevarsling være til mye hjelp. Det er viktigere å lære
seg selv og flyet å kjenne og være sin egen steilevarsler. Slik føler jeg det hvertfall på trike.

30.10.2015 11:36

147 Øk fokuset på sakteflyging/steiling/motorbortfall ved PFT-M - det er utrolig mye bedre anvendt tid enn å fly to-tre
landingsrunder for eks.

30.10.2015 11:36

148 Slik som en del av disse flyene teknologisk, aerodynamisk, fart, flytider m.v.- med årene har utviklet seg, er mitt tips
som PPL flyger i 25 år, og akkurat ferdig med utsjekk på Dynamic 9B, at det bør tas alvorlig opp om tiden er inne for
et påbud med fastmontert ELT i mange av disse flyene ! Relativ en liten kostnad i forhold til å komme raskt til
unnsetning ved søk havarier. Dette kan redde liv..

30.10.2015 11:35

149 Bedre å mer kompetent opplæring. Instruktører må ha dokumentert erfaring og forståelse av hands on flying. Evnet
mensklige ytelser må læres å tas på alvor. Flere gadgets i flyet vil ikke hjelpe.

30.10.2015 11:33

150 Steileøvelser, trening på motorkutt og lignende bør foregå i sikker høyde. Minimum 2000 fot. Det er bare å bestemme
seg for at bakken ligger på 2000 fot når du trener.

30.10.2015 11:31

151 Vær mere bevist på at teorigrunnlaget til nye piloter forstås riktig. Det foreligger alt for mye viten om svar til spørsmål (
funnet svar på nett osv)ved eksamener men at riktig Svar er gitt er ikke ensbetydende med at forståelsen av hvorfor
det et slik. Har opplevd mange tilfeller av hvor nye piloter er uvitende om hvorfor de forskjellige ting skjer, men svare
riktig på teorispørsmål kan de fleste...altså forstå meg dit at elever pugger spørsmålsbaser med riktige svar, men har
ingen kunnskap om hva som ligger bak svarer. Sendes dagen i dag kom en kar som har fløyet i flere år med spørsmål
til undertegnede om høydemåler og eventuelle feilårsaker til misvisende avlesing. Ved forklaring om hvordan denne
fungerte oppga vedkommende at han ikke var kjent med systemer om hvordan denne fungerer mht statisk trykk og
dennes variasjon med høyde.. Fly selv kommersielt, men det er også mange flinke mikropiloter, det skal sies:)

30.10.2015 11:30

152 Flyr TMG med stallwarning, og det er en sjenerende og tildels irriterende varsling. Mulig den er for kilen, men ved
luftromsbevegelser skriker den. Alle jeg kjenner som har flyet med stallwarning, synes denne typen varsling er
irriterende mer enn til nytte. Mang blir "blind" for varslingen. Jeg har mer tro på angel of attack-instrument. Og å laære
piloter å fly inn meg god hastighet og brattere innflyging! Ikke henge på motoren i lav hastighet på stallgrensen i en
lang og flat innflyging! Vi har endel vindskjær i Norge.

30.10.2015 11:28

153 Kjør på med Steilevarsling. 30.10.2015 11:27

154 Oppfriskningskurs for instruktører og KAF 30.10.2015 11:25

155 Mer trening I det å fly lavt over terreng. Dette gir en helt annen opplevelse, gir et helt annet visiuelt inntrykk. Dette er
flysituasjoner en gjerne går inn i i nødstilfeller. Her må en på en helt annen måte observer vind og gradienter,
bakkefart og kontra flyfart samt gjennomsynk og glidevinkel

30.10.2015 11:22

156 Trening på flikk i sikker høyde med uttak. Bedre opplæring og forståelser for stal. Og stall forårsaket av stort fartstap
som følge av vindskjær nærme bakken. Jeg tror snille fly som kun flikker ved vindskjær kan overraske mer en fly som
mindre stabile. Tror man bør trene på og vitehvor mye høyde en taper i en flikk og spinn ingang. Innflyging i vind bør
utføres med mer hastighet en det de fleste tror.

30.10.2015 11:19

157 - Mer (pålagt?) organisert trening på aktuelle situasjoner med instruktør etc - Arrangere temakvelder lokalt i klubbene
(gjerne med foredragholdere fra NLF sentralt)

30.10.2015 11:18

158 Kultur for fokus på sikkerhet og klubbkvelder med teori. 30.10.2015 11:15

159 Stallwarning kan ha gunstig effekt på steilerelaterte ulykker, men det kan også være forstyrrende i kritiske faser av
flygingen, spesielt i landing: Vil piloten bli mer opptatt av å lytte etter stallwarningen enn å fly flyet trygt ned (ref.
prioriteringen av 1. aviate, 2. navigate, 3 communicate). Og under ingen omstendighet må stallwarning komme inn
som en erstatning for krav til pilotens egenskaper! Spørsmålet er om folk som trenger stallwarning burde fly .....

30.10.2015 11:15

160 Bedre rutiner for briefing og debriefing. Øket fokus på hvordan vekt og balanse påvirker flyets egenskaper. Sikre at
POH er korrekt og at pilotene er godt kjent med innholdet.

30.10.2015 11:15
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161 Det kunne kanskje vært en god idé å gjennomføre detaljerte praktiske øvelser som et ledd i instruktørutdanningen. En
del instruktører hopper over viktige øvelser fordi de ikke er trygge selv, mulig at de flyr for lite. Krav til timetall pr år for
å få beholde instruktørrettighet? Økt fokus på sakteflyging og mestring av flymaskinen i alle situasjoner. Ser mange
piloter som er litt redd for å bruke ror, selv etter hundrevis av timer i luften.

30.10.2015 11:15

162 Strengere PFT, mer fokus på at vi flyr fly, ikke leketøy, strengere opplæring, mer om stall. Fokus på vekt og endring
av stall ved lite / mye vekt, Mer trening på dette på skoling og PFT.

30.10.2015 11:14

163 Trening på takeoff/landing. 30.10.2015 11:11

164 holdnings arbeid, øke antall timer før oppflyvning 30.10.2015 11:10

165 Nesten alle ulykker med mikrofly skyldes utilsiktet stall og noe må gjøres! Jeg har selv ingen erfaring stall-warning i fly,
men har besluttet å montere slikt utstyr i vinter for selv å evaluere om det har noe for seg for meg. Det kan svært godt
hende at stall warning vil kunne gi piloten et varsel om hvor han ligger i forhold til stall speed ved de ulike vanlige
manøvre under vanlig flygning. Det kan hjelpe med å sette fokus på denne faren. Våre fly er imidlertid lette og
hastigheten endrer seg mye raskere enn på større og tyngre småfly. Sikkerhetseffekten kan derfor kanskje vise seg å
bli mindre enn for større fly. Dette finner man ut av gjennom et kontrollert prøveprosjekt. Et begrenset forsøksprosjekt
med installasjon av ulike typer av slikt utstyr i klubbfly må være det mest nærliggende. Man kan selvsagt også invitere
andre piloter til et slikt prosjekt, både de som allerede har slikt utstyr installert i sine private fly og som planlegger å
installere dette. Sett i gang!!!

30.10.2015 11:07

166 Bruke regelverket, ikke se på det som veiledende. Gjelder ikke minst forbildene, styre og tillitsvalgte. 30.10.2015 11:07

167 Mikrofly er et begrep som dekker fly med svært ulike karakteristikker. Alt fra svært saktegående enkle rør/duk
konstruksjoner til svært avanserte hurtiggående lavvingede fly. Disse er svært ulike å fly så et økt fokus på ulikheter
med ulike flytyper innenfor mikro begrepet tror jeg vil ha en positiv effekt på sikkerhet. Og trening på skarpe svinger og
stall i sving bør kun foregå i store høyder.

30.10.2015 11:06

168 Mer fokus på tilgjengelige og godt kvalifiserte instruktører. En mer helhetlig praksis mht opplæring og en høyere
standard på opplæring

30.10.2015 11:05

169 God og nok opplæring. Lære flyet å kjenne, å kunne føle når en stall nærmer seg. 30.10.2015 11:05

170 Øke/bedre kunnskapsnivået i aerodynamikk og meteorologi. I kombinasjonen KUNNSKAP, HOLDNINGER og
FERDIGHETER er det mangler i kunnskapsbiten......

30.10.2015 11:03

171 Mer fokus på respekt av W&B, hvis en del av reglene kan tøyes og vurderes av den enkelte FSJ, vil respekten for det
øvrige reglementet også tøyes. Veldig mye dårlige holdninger i miljøet på dette felt!

30.10.2015 11:03

172 Ja. Instruktørene må bli flinkere til å lære elevene nødlandinsprosedyrer. Med og uten motor. Finne ki point i terrenget.
Lære å beregne synket frem til landingsstedet. P.G

30.10.2015 11:02

173 Opplever i min klubb f.eks at instruktør driver aktiv snitt/ akroflyging, medlemmer flyr nærmest taktisk flyging over
bebyggelse osv osv. Mange regelbrudd som "alle" vet om men de med myndighet ikke gjør noe med, " det går jo bra",
" han er jo så flink" osv osv. Øk fokus på generelt aktivt holdningsskapende arbeid der "forbilder" faktisk selv gjør det
de sier at vi andre må forholde oss til.

30.10.2015 11:02

174 Kanskje påbud om fallskjerm på flyet kunne vært noe. Må likestilles mer med "vanlige" småfly. 30.10.2015 11:02

175 nei 30.10.2015 11:02

176 Påbudt montering av fallskjerm i mikrofly. 30.10.2015 11:02

177 Mange steder har begrensninger på T&G som naturligvis hemmer muligheten til å trene på avganger og landinger.
Dette må bedres.

30.10.2015 10:57

178 La utøverne prøve å fly 1. Gen mikrofly. Det er altfor enkelt og behagelig å fly moderne plastikkraketter slik at risikoen
ved å fly forsvinner mentalt.

30.10.2015 10:57

179 Godt vedlikehold av flymaskin og ikke fly i dårlig Vær. 30.10.2015 10:56

180 Ulykker vil forekomme i flysport som i alt annet. Stort sett er det pilot feil som på bil. Sette opp alle hastigher i en
landingsrunder. I stedet for flaps 1-2-3 i 70-60-50 kn kan man kjøre 70-60-60 eller gjøre seg ferdig med alt av svinger i
en innflygning i god hastighet og kjøre alt av flaps på finale

30.10.2015 10:55

181 Alarm ved selvvalgt IAS. Da kan denne settes med god margin. 30.10.2015 10:55

182 I opplæring må det foregå beinhard praktisk trening på nødlanding/utelanding som følge av motorstopp. 30.10.2015 10:55

183 AOA indikator Påbudt med radio\transponder Alt av øvelser skal være i sikker høyde. 30.10.2015 10:55

184 Mer fokus på aerodynamikk og lære å fly uten instrumenter 30.10.2015 10:55
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185 Instruktørene må ha kjennskap til de forskjellige flytyper og deres egenskaper slik at de kan videreformidle dette til
elevene. Instruktørene må også beherske unormale flystillinger og uttak av spinn. Dette kan trenes på flytyper som er
tillatt for det i andre klasser (seil / PPL). Vi må også se på holdninger i miljøet. Det kommer nå fler og fler fra CPL /
PPL / seil miljøet inn i mikro og jeg tror de har mye å bidra med.

30.10.2015 10:54

186 Unngå og trene på stall i lav høyde og trene mye på sakteflyging i sving og selvfølgelig i god høyde. 30.10.2015 10:52

187 Har steile varsling i dag, og synes det er en enkel og meget effektiv måte å vite at en flyger kritisk på. 30.10.2015 10:52

188 Det utgis hvert år en oversikt over hvilke ulykker, og nesten ulykker, som inntreffer årlig. Gjennomgang av disse i
klubbene, gjerne med representant fra forbundet eller annen særlig kvalifisert personell vil kunne bidra til økt fokus og
forståelse for å forhindre gjentagelser av sikkerhetsrisiki som har en klar realitet gjennom at de faktisk har funnet sted.

30.10.2015 10:51

189 Steilevarsling også med lys. Fokus på flyging med liten fart, overlast, CG og manøvrering med liten fart. 30.10.2015 10:50

190 Standardisering av instruktører og økt fokus på basis ferdigheter. Flyprogram burde være som for LAPL med dagens
materiell

30.10.2015 10:50

191 Har stailwarning i cockpit selv, og finner det uvurderlig. 30.10.2015 10:48

192 De fleste fatale ulykkene, har vært et resultat av ”uvettig” flyging som går på personlighet enn mangel av kunnskap, de
har bevisst tatt stor risiko. Her trengs en holdningsendring

30.10.2015 10:47

193 Om mulig, øke fokuset på å opprettholde marginer i alle situasjoner. Både hos instruktører og øvrige piloter. Ikke minst
hos erfarne piloter, som etterhvert blir "veldig flinke og gode", og for noen kan dette gå på bekostning av nødvendige
marginer.

30.10.2015 10:47

194 Bruke aoa instrument 30.10.2015 10:46

195 Større fokus på speed og banking særlig i landingsfasen. 30.10.2015 10:45

196 Gjøre tester av kandidater underveis i skoleprogrammet med en objektiv instruktør. 3 tester kansje, inkludert da
solosjekk. Mulig det kan øke fokus på hver øvelse i progresjonskortet.

30.10.2015 10:43

197 øke vekt begrensinger slik at bedre og mer utstyr kan forbedres, eksempelvis automatisk brannslukker i motorrom 30.10.2015 10:43

198 ta litt vare på begrepet "vår egene begrensninger" og ikke la mennesker med høy akademiske utdannelse styre hva
som er farlig eller ikke i en klubb. Slik det er nå så kan det være en uheldig for enkeltmennesker å være med på
sikkerhetsmøter (som vi ikke kommer utenom). Har selv mange år erfaring med klubb og det å ikke tilhøre en klubb
og kan se dette problemet fra utsiden. Det er ikke utstyret som teller, og dette er et uttrykk som stemmer i flere
sammenhenger :-)

30.10.2015 10:42

199 Få på plass akro, det gir muligheten til god trening samt antallet personer i miljøet som kan bevisstgjøre hvordan fly
oppfører seg i vanskelige situasjoner øker.

30.10.2015 10:42

200 Øke kompetansekravene i faget aerodynamikk. 30.10.2015 10:41

201 Oppfordre til oftere å fly sammen med andre (mikro)piloter og gi/få tilbakemeldinger på hvordan man flyr...
"Fremtvinge" flere/oftere temakvelder i klubbmiljøene - blir altfor sjeldent med 1-2 ganger årlig, med minimalt fremmøte
på feks. disse "obligatoriske sikkerhetskveldene".

30.10.2015 10:40

202 Viktig: At NLF - regelverk er fornuftig og oppdatert og at NLF's ledelse og instruktører følger dette lojalt, som gode
forbilder for alle medlemmer og elever. Sikkerheten kan økes vesentlig dersom medlemmene flyr mer, minimum 50
timer PR år. Mikroflyging må gis mulighet for betalte samfunnsoppgaver.

30.10.2015 10:39

203 synes det er underlig at ikke en form for "stall warning system" er pålagt i mikrofly allerede...da blir du lydmessig
minnet på at du opererer under mindre marginer.....

30.10.2015 10:39

204 Hyppigere obligatoriske sikkerhetsmøter i klubb med fokus på "trygg" flyging. Klubbene må hver vår/høst gjennomføre
sikkerhetssamling hvorav medlemmene må delta minst på ett av disse. Veldig mange "verdensmestere" ute å flyr idag.

30.10.2015 10:37

205 Strengere regler for utsjekk for pasasjerflyging. 30.10.2015 10:37

206 Større fokus på dette med raskt tap av hastighet ved motorbortfall pga lav vekt i forhold til motorfly. 30.10.2015 10:37

207 Instruktører bør bli strengare ang opplæring.det er ikkje alle instruktører som selv tørr og framprovosere stål i sving,og
ta den ut.

30.10.2015 10:36

208 Øke vekten så vi kan ha mere sikkerhetsutstyr, fly med mere bensin. 30.10.2015 10:36

209 AoA er også et must, ikke bare stall warning 29.10.2015 21:39
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	Q9 Har du andre forslag til hvordan sikkerheten innenfor mikroflyging kan ble bedre?

