
Q1 Var det gitt ut tilstrekkelig informasjon i forkant av seminaret?
Answered: 34 Skipped: 0

# SVAR DATO

1 Ja 28.11.2018 08:37

2 Ja 28.11.2018 00:19

3 Ja. Meget bra. 23.11.2018 21:02

4 Ja 23.11.2018 08:19

5 Ja hadde en opplevelse av det 22.11.2018 12:41

6 Ok 22.11.2018 00:40

7 JA, DETTE VAR som forventet 21.11.2018 21:01

8 Ja ok. 21.11.2018 20:52

9 Ja 21.11.2018 18:38

10 Ja 21.11.2018 18:11

11 ja 21.11.2018 16:44

12 ja 21.11.2018 16:04

13 Ja 21.11.2018 15:43

14 Kunne ønsket et mer detaljert program 21.11.2018 15:17

15 Ok litt seint 16.11.2018 14:21

16 Ja 15.11.2018 12:26

17 Ja 15.11.2018 11:34

18 Veldig bra informasjon 15.11.2018 10:15

19 Det kan med fordel sendes ut oppgaver eller informasjon om tema som vi skal forberede oss på
før seminaret.

15.11.2018 10:10

20 Ja 15.11.2018 09:54

21 Ja 15.11.2018 07:30

22 ja 15.11.2018 06:19

23 ja 14.11.2018 21:44

24 Ja, ingformasjonen var tilstrekkelig og god. 14.11.2018 20:23

25 Ja, tilstrekkelig og greit. 14.11.2018 18:42

26 Ja. 14.11.2018 18:40

27 Ja 14.11.2018 18:02

28 Ja, det synes jeg. 14.11.2018 17:18

29 bra 14.11.2018 16:50

30 Ja 14.11.2018 16:11

31 Ja 14.11.2018 16:07

32 JA 14.11.2018 15:51

33 Ja 14.11.2018 15:50

34 Ja 14.11.2018 15:42

1 / 22

Instruktørseminar for Mikroflygere november 2018



Q2 Svarte hotellet til forventningene, både med tanke på beliggenhet,
rom og forpleining?

Answered: 33 Skipped: 1

# SVAR DATO

1 Rikelig av alt 28.11.2018 08:37

2 Ja 28.11.2018 00:19

3 Veldig bra. God mat og trivelige lokaler. 23.11.2018 21:02

4 Bra hotell 23.11.2018 08:19

5 Nei. Ikke fornøyd i det hele tatt med tilrettelegging og utvalget av mat og drikke i forbindelse
med lunchen. Det var helt elendig

22.11.2018 12:41

6 veldig fint sted! 21.11.2018 21:01

7 Ja.ok 21.11.2018 20:52

8 Ja 21.11.2018 18:38

9 Ja 21.11.2018 18:11

10 ja 21.11.2018 16:44

11 rommet uten temp.regulering - for kaldt / ikke imponert av middagen / frokost fin 21.11.2018 16:04

12 Ja 21.11.2018 15:43

13 Ja 21.11.2018 15:17

14 TOPP! 16.11.2018 14:21

15 Ja 15.11.2018 12:26

16 Ok 15.11.2018 11:34

17 Supert 15.11.2018 10:15

18 Hotellet er helt topp. Mye bedre enn det som var sist på seminaret. 15.11.2018 10:10

19 Ja 15.11.2018 09:54

20 Absolutt, bra rom og god mat 15.11.2018 07:30

21 ja 15.11.2018 06:19

22 Ja 14.11.2018 21:44

23 Alt var veldig greit her. 14.11.2018 20:23

24 Ja, kjempebra med unntak av brent ost til forrett. 14.11.2018 18:42

25 Ja 14.11.2018 18:40

26 Ja 14.11.2018 18:02

27 Helt ålreit. Gode fasiliteter til det som skulle foregå. 14.11.2018 17:18

28 bra 14.11.2018 16:50

29 OK 14.11.2018 16:11

30 Nei- for mye bråk om natten, fikk ikke lunsj søndag 14.11.2018 16:07

31 Ja 14.11.2018 15:51

32 Ja 14.11.2018 15:50

33 Ja 14.11.2018 15:42
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Q3 Hvilke forventninger hadde du i forkant av seminaret, og ble disse
innfridd?

Answered: 34 Skipped: 0

# SVAR DATO

1 Ja 28.11.2018 08:37

2 Oppdatering om ulykkene, kva er nytt ift.skoling og instruktøropplæring. Ja 28.11.2018 00:19

3 Hadde ingen spesielle forventninger. 23.11.2018 21:02

4 Stort sett som forventet. 23.11.2018 08:19

5 Hadde forventninger om at tema omkring holdninger og utdanning ble tatt opp og gjennomgått.
å det ble det, så det var veldig positivt.

22.11.2018 12:41

6 Ja 22.11.2018 00:40

7 Forventningene ble innfridd! 21.11.2018 21:01

8 Fornøyd både faglig og sosialt 21.11.2018 20:52

9 Delvis 21.11.2018 18:38

10 God info om pågående saker.Disse ble nesten innfridd. Manglet info om nye vekt regler. 21.11.2018 18:11

11 hadde ingen spesielle forventninger 21.11.2018 16:44

12 Håpet på bedre middag og varmere rom 21.11.2018 16:04

13 Seminaret var meget bra 21.11.2018 15:43

14 Seminaret var bedre enn forventet 21.11.2018 15:17

15 HYGGELIG OG LÆRERIK HELG 16.11.2018 14:21

16 Veldig bra 15.11.2018 12:26

17 Få oppdateringer og ny kunnskap om det å instruere. Treffe gode kollegaer 15.11.2018 11:34

18 Forventningene ble mer enn innfridd, meget bra seminar! 15.11.2018 10:15

19 Savner fremdeles litt mere klar tale og slik SKAL vi gjør det mentalitet. Men det var blir bedre
enn i fjor.

15.11.2018 10:10

20 Alltid kjekt og lærerikt 15.11.2018 09:54

21 Seminaret som forventet, Roger Holm er en kapasitet uten sidestykke. 15.11.2018 07:30

22 visste som nogenlunde kva eg gjekk til 15.11.2018 06:19

23 At aktuelle temaer var på programmet, ble stort sett innfridd 14.11.2018 21:44

24 Alle forventninger ble innfridd, veldig tilfredsstillende. 14.11.2018 20:23

25 Forventningene ble innfridd. 14.11.2018 18:42

26 Å få høre om noe nytt. Infridde 14.11.2018 18:40

27 Ja 14.11.2018 18:02

28 Stifte flere bekjentskaper. God diskusjon rundt standardisering av instruktører. Disse ble
innfridd.

14.11.2018 17:18

29 Gode ja innfridd 14.11.2018 16:50

30 Som forventet 14.11.2018 16:11

31 At seksjonen endelig fikk igang sentralt praktisk i-kurs. Så- nei 14.11.2018 16:07

32 Forventningene ble overgått. Veldig bra temaer! 14.11.2018 15:51

33 Seminaret var over forventet. 14.11.2018 15:50

34 Ingen, var ok 14.11.2018 15:42
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Q4 Var temaene under seminaret relevante for deg og din klubb?
Begrunn svaret.

Answered: 34 Skipped: 0

# SVAR DATO

1 Ja 28.11.2018 08:37

2 Ja, spesielt gjennomgang av hendingar, siden vi flyg i fjellet 28.11.2018 00:19

3 Ja, absolutt. Klubben vår vokser, og vi er alle forskjellige. Så sikkerheten må tas på alvor. Som
det ble snakket om på seminaret MÅ vi instruktører tenke på at vi er med og former elevene
med vår væremåte.

23.11.2018 21:02

4 Ja. 23.11.2018 08:19

5 Ja det var det. man kan aldri få nok omkring holdning og sikkerhet. Det er noe vi har fokus på i
klubben.

22.11.2018 12:41

6 Ja 22.11.2018 00:40

7 Temaene var diskutert i klubben på forhånd. Alt var bra! 21.11.2018 21:01

8 Ja 21.11.2018 20:52

9 Delvis 21.11.2018 18:38

10 Ja. Var fokus på de aktuelle temaene som tynger hver klubb for tiden. 21.11.2018 18:11

11 ja 21.11.2018 16:44

12 Fin ledelse, interessante endringer i skoleprogramet. Samværet er viktig. Relevans HØY 21.11.2018 16:04

13 Ja. Standarisering av opplæring er veldig viktig, både i klubben internt og i hele mikrofly Norge. 21.11.2018 15:43

14 Ja. Spesielt SHT 21.11.2018 15:17

15 JA, mere enhetlig opplæring! 16.11.2018 14:21

16 Helt klart. 15.11.2018 12:26

17 Relevant i forhold 15.11.2018 11:34

18 Gjennomgang fra Statens havarikommisjon og nytt flyrapporthefte var meget matnyttig. 15.11.2018 10:15

19 Ja noe av det. Spesielt interessant mtp. MYB og nye elevhefter eller opplæringsprogram. 15.11.2018 10:10

20 Forsåvidt. Det er sprik på nivå på klubbene, og noen er kommet lengre enn andre. Viktig å få
alle opp på samme nivå.

15.11.2018 09:54

21 Ja, nye vektklasser, økte krav til oss og fremtidige piloter. 15.11.2018 07:30

22 alt som har med sikkerhet er relevant 15.11.2018 06:19

23 Ja, - det ble tatt opp flere relevante saker 14.11.2018 21:44

24 Veldig greit, jeg er enig, klubben informert positivt. 14.11.2018 20:23

25 Ja, alle temaene var relevante og implementeres i egen klubb. 14.11.2018 18:42

26 Standarisering er viktig i min klubb. Så det var det viktigste å høre at nlf tenker mye på det 14.11.2018 18:40

27 Ja 14.11.2018 18:02

28 For så vidt. Vi er en liten klubb og har svært få dårlige holdninger og grensepushing blandet
medlemmene. Likevel mener jeg temaene var viktige. Spesielt dette med standardisering. Alle
er godt tjent med at instruktørene arbeider på samme måte.

14.11.2018 17:18

29 ja 14.11.2018 16:50

30 ja, standardisering og forbedringer. Bevistgjøring 14.11.2018 16:11

31 Delvis- men det r fremdeles for liten vekt på holdninger og airmanship 14.11.2018 16:07

32 Ja. Alle temaene var relevante. Veldig fornøyd med det faglig påfyllet. Vi vil ta dette med videre
inn i egen klubb.

14.11.2018 15:51
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33 Så absolutt. Med tanke på hendelser, og svakheter som eg lenge har sett at me har i
opplæringssystemet.

14.11.2018 15:50

34 Delvis, det beste var havarikommisjonen 14.11.2018 15:42
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Q5 Var det tema du synes var spesielt viktig eller interessant for deg?
Answered: 34 Skipped: 0

# SVAR DATO

1 Ja 28.11.2018 08:37

2 Nytt progresjonshefte 28.11.2018 00:19

3 Det var interessant å se hva de andre klubbene hadde svart på "Mikroflygeren 18" Men
gjennomgangen gikk altfor fort.

23.11.2018 21:02

4 Gjennomgang av de to ulykkene, samt nytt elevhefte. 23.11.2018 08:19

5 Nytt progresjonskort. Veldig bra. 22.11.2018 12:41

6 Demo av staal 22.11.2018 00:40

7 Informasjon om havariundersøkelser 21.11.2018 21:01

8 Havarikommisjon og nye elevkort 21.11.2018 20:52

9 Nei 21.11.2018 18:38

10 Operasjonsmønsteret til de som nylig var havarert. Alltid læring i dette. 21.11.2018 18:11

11 fjellflyging er viktig og intresant 21.11.2018 16:44

12 Ta pulsen på forsamlingen, Gjennomgang av revidert skoleprogram 21.11.2018 16:04

13 SHT sin presentasjon var veldig interressant 21.11.2018 15:43

14 SHT, Tap av kontroll, 21.11.2018 15:17

15 Alt. 16.11.2018 14:21

16 Veien videre 15.11.2018 12:26

17 Alle var relevante og interessante. 15.11.2018 11:34

18 Skoling og erstatning av progresjonskort med flyrapporthefte var spesielt interessant for meg.
Mye annet var også nyttig, f.eks. vising av recovery på inngang til spinn.

15.11.2018 10:15

19 Elevhefter\opplæringsprogram. 15.11.2018 10:10

20 MYB, nye progresjonskort. Statens Havarikommisjon. 15.11.2018 09:54

21 MYB 15.11.2018 07:30

22 Navigasjon 15.11.2018 06:19

23 elevrapporthefte, SHT orientering om årets havari 14.11.2018 21:44

24 Bestemmelsen om oppfølging av elevene, viktig.. 14.11.2018 20:23

25 Forventede holdninger og atferd. Her skal vi jobbe videre på flere måter i egen klubb for å få
enda bedre disiplin. Standardisering av instruktører og nytt elevhefte vil være et stort løft. Siste
taler (fra Widerøe) om mestring og kultur traff også godt.

14.11.2018 18:42

26 Standarisering og hendelsesrapporter 14.11.2018 18:40

27 SHT 14.11.2018 18:02

28 Standardisering og info fra SHT. 14.11.2018 17:18

29 Nei alt var interesant. 14.11.2018 16:50

30 havarikomisjonen 14.11.2018 16:11

31 Ja- SHT 14.11.2018 16:07
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32 Seansen med folkene fra havarikommisjonen var nyttig. Likeledes diskusjonene rundt MYB,
men her ble nok en del av oss tatt litt på senga i og med at vi ikke har hatt faget tidligere. En
evaluering bør gjøres av kompetente folk, her ble det litt mye synsing for min del. Temaet med
elektroniske navigasjonshjelpemidler var også interessant men er jo egentlig et eget kurs.
Håper noen tar seg bryderiet med å lage til en bredere presentasjon av dette. Dag 2 med nytt
progresjonskort var i og for seg ok, men hadde kunnet vært enda bedre om vi hadde fått en
bruksanvisning på hvordan vi skulle bruke det nye skjemaet i forkant. Kanskje burde det vært
lagt opp til en fiktiv tur hvor gruppeoppgaven kunne vært utfylling av skjemaet for en tur med gitt
innhold. Da ville vi nok hatt et bedre grunnlag for å vurdere hensiktsmessigheten.

14.11.2018 15:51

33 Nye progresjonskortet, samt standardisering av opplæring. 14.11.2018 15:50

34 Havari 14.11.2018 15:42
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Q6 Var det tema du savnet, og som burde vært prioritert på seminaret?
Answered: 31 Skipped: 3

# SVAR DATO

1 Rekk ikkje meir enn visst mykje 28.11.2018 08:37

2 Ikkje nødvendigvis, men mange andre tema kan sikkert være interessante 28.11.2018 00:19

3 Det burde kanskje vært prioritert mer dette med å instruere. Diskutere hvordan og når de
forskjellige øvelsene skal gjennomføres.

23.11.2018 21:02

4 nei 23.11.2018 08:19

5 Nei ikke denne gang. 22.11.2018 12:41

6 Nei 22.11.2018 00:40

7 ikker sikker 21.11.2018 21:01

8 Nei 21.11.2018 18:38

9 Vektregler mikrofly 21.11.2018 18:11

10 Nei 21.11.2018 16:04

11 Digitalisering. Bra at emne er oppe i forbindelse med navigasjon, men det bør fokuseres på i
alle led. For eksempel bør ny elevhåndbok/progresjonskort kun lanseres digitalt.

21.11.2018 15:43

12 Krav til "gamle instruktører" 21.11.2018 15:17

13 Mere kunnskap om pedagogikk !! 16.11.2018 14:21

14 Nei 15.11.2018 12:26

15 Med tiden som var tilgjengelig var prioriteringen god. 15.11.2018 10:15

16 Praktisk utførelse av det vi holder på med må settes mere fokus på. Det er nok mange som gjør
mye bra i det praktiske arbeidet, men vi gjør sikkert alle mange feil og unøyaktigheter som vi
må få bukt med.

15.11.2018 10:10

17 Nei, rett fokus. 15.11.2018 09:54

18 Nei 15.11.2018 07:30

19 Fjellfyging. 15.11.2018 06:19

20 Legge mer vekt på å finne tiltak som kan redusere fatale havari, hvordan bli en bedre instruktør,
forsøke å standardisere mer hvordan det instrueres, legge mer vekt på at krav i MFHB skal
følges

14.11.2018 21:44

21 Ønsket mitt er å få til data kurs i naviason viktig!! 14.11.2018 20:23

22 Kanskje det burde vært litt mer om hvordan man forbereder leksjoner med elevene. Både
praktisk avtale om skoletime og forberedelse til flyging, altså brifing. Det kunne kanskje også
vært snakket litt om hva som er akseptabel egentrening for oss instruktører, a 'la "avvik fra
normal flyging". Man bør f.eks. kunne trene på tomgangslandinger fra ulike posisjoner, ikke
bare standardlandinger med tomgang fra keypoint og standard left/right downwind. Tenker dette
for å være bedre rustet for nødlanding. Det kunne kanskje også vært en bolk om hvordan
håndtere media (også i fredstid uten ulykker).

14.11.2018 18:42

23 Savnet noe fra teknisk side 14.11.2018 18:40

24 Nei 14.11.2018 18:02

25 Litt mer om standardisering og organisert praktisk flyging for instruktører. 14.11.2018 17:18

26 nei 14.11.2018 16:50

27 nei 14.11.2018 16:11

28 Ja- se 4 14.11.2018 16:07

29 Temaene var ok. 14.11.2018 15:51

30 Nei 14.11.2018 15:50
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31 Standardisering av opplæring 14.11.2018 15:42
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Q7 Hva er din personlige mening om å innføre MYB som obligatorisk
fag for mikroflygere?

Answered: 34 Skipped: 0

# SVAR DATO

1 Vil ikkje virka inn på risiko, men ha symbolpolitisk effekt. Instruktørar bør imidlertid ha dette. 28.11.2018 08:37

2 Ja, det bør vi ha, men gjerne tilpasse litt 28.11.2018 00:19

3 Jeg synes nok ikke MYB er fryktelig viktig for sikkerheten når det gjelder Mikroflyging. Men de
aller mest relevante delene burde nok tas med i pensum.

23.11.2018 21:02

4 Synes deler av dette faget bør være pensum for mikroflygere. 23.11.2018 08:19

5 Det synes jeg er på høy tid. Dette er et så viktig tema at det bør innføres umiddelbart i både
grunn opplæringen og i krav til vedlikehold av kunnskap.

22.11.2018 12:41

6 Ok 22.11.2018 00:40

7 på tide å få dette med 21.11.2018 21:01

8 Relevante deler bør innføres. Obligatorisk for instruktører 21.11.2018 20:52

9 Ikke for mikro 21.11.2018 18:38

10 Helt greit. 21.11.2018 18:11

11 ikke så viktig 21.11.2018 16:44

12 MYB setter fokus på holdningsskapende tema 21.11.2018 16:04

13 MYB bør innføres. Samme pensum som LAPL. Eksamen kan avlegges hos vegvesenet og en
bør se om det er mulig at denne forblir gyldig slik at en slipper å ta den på ny om en ønsker å
utvide fra mikrofly til LAPL.

21.11.2018 15:43

14 MÅ bli obligatorisk 21.11.2018 15:17

15 NYTT FAG> MYB & AIRMANSHIP!! 16.11.2018 14:21

16 Nødvendig kunnskap som kan hjelpe oss til å forstå signaler og sette oss i stand til å ta riktige
avgjørelser

15.11.2018 12:26

17 Det kan vere eit positivt tilskudd på teoripensum. Men bør gradvis implementerast opp mot ein
Lapl standard.

15.11.2018 11:34

18 Jeg har tatt eksamen MYB både til privatfly- og kommersielt flysertifikat. Jeg tror det er litt
"overkill" om vi ikke får laget noe tilpasset som seilflygerne har gjort. Jeg mener vi sliter noe
med dårlige holdninger hos noen som har tatt mikroflybevis for en "mannsalder siden". Noen
"gamle" instruktører" har kanskje også ett for lett grunnlag i bunnen?

15.11.2018 10:15

19 Jo før jo bedre. Og alle må gjennomføre det før neste PFT. 15.11.2018 10:10

20 Helt nødvendig 15.11.2018 09:54

21 Helt ok. 15.11.2018 07:30

22 eg veit ikkje heilt. 15.11.2018 06:19

23 Innfør en forenklet versjon av PPL MYB, mindre pensum og enklere eksamen, muligens kan
seilfly MYB brukes

14.11.2018 21:44

24 Veldig enig,vi må bli flinkere til å lære våre begrensinger 14.11.2018 20:23

25 Positivt å innføre dette. Hos oss ble dette nedstemt på sikkerhetsmøtet MF2018 del 2, på grunn
av at Flytryggingsleder som flyr PPL og har hatt CPL mente at dette ikke var så veldig relevant
for mikroflygere. Han mente at det bare var nødvendig dersom man skulle fly høyt. Men min
mening er at det er nyttig og kan gjøre det enklere å vurdere hvorvidt en elev eller pilot er
skikket til å fly.

14.11.2018 18:42

26 Bør innføres. Lik seil 14.11.2018 18:40

27 Yes 14.11.2018 18:02
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28 Det er nok det rette. Mener likevel at vi ikke skal trenge å lære om forskjellen på trommehinnen
og adamseple... Håper det blir tilpasset mikroflyging. Noe ala LAPL. Tilbakevirkende kraft vet
jeg ikke om er helt det rette. Vi instruktører må uansett kunne dette for å instruere elevene.
Derfor mener jeg kanskje at prøve for oss som allerede er instruktører ikke er nødvendig.

14.11.2018 17:18

29 En miniutgave av myb ala seilfly kan være ok. >Men tror ikke noe blir bedre av den grunn. 14.11.2018 16:50

30 nyttig 14.11.2018 16:11

31 KISS 14.11.2018 16:07

32 Det bør gjøres, men pass på å vektlegge de viktige tingene. 14.11.2018 15:51

33 Det bør innføres, men gjerne en "light" utgave som seil har, som obligatorisk. Fullt fag kan være
frivillig.

14.11.2018 15:50

34 Bør innføres 14.11.2018 15:42
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Q8 Tror du gjenomgangen av "Mikroflygeren 2018" kan ha endret din
klubbs fokus på sikkerhet?

Answered: 34 Skipped: 0

# SVAR DATO

1 Ja 28.11.2018 08:37

2 Kanskje. Det er alltid nyttig å diskutere og reflektere 28.11.2018 00:19

3 Jeg tror at all oppmerksomhet rundt emnet "sikkerhet" er positivt. Vi må alle ha sikkerhet i
minnet.

23.11.2018 21:02

4 JA. 23.11.2018 08:19

5 Ja det vil jeg tro og håpe at det viser seg at det har gjort. 22.11.2018 12:41

6 Ja 22.11.2018 00:40

7 Bra med fellesmøter. ellers usikker 21.11.2018 21:01

8 Håper det. Bra opplegg men uheldig oppstart. 21.11.2018 20:52

9 Sikkerhet er alltid bra 21.11.2018 18:38

10 Nei 21.11.2018 18:11

11 ja tror nok det 21.11.2018 16:44

12 Jeg håper det; basert på 6 mnd. regel kan det ikke gjøres ofte nok 21.11.2018 16:04

13 Nei 21.11.2018 15:43

14 Ja fokus, men det må gjennomføres strengere kontrollflyginger med fokus på unormale
flystillinger

21.11.2018 15:17

15 HÅPER OG TROR DET! 16.11.2018 14:21

16 Skapte vel en tankevekker hos de fleste.. 15.11.2018 12:26

17 Ikkje endra, men me fekk brukt meir tid saman med fokus på sikkerheit i alle aspekt ved
hobbyen vår. Noko som gjer oss til betre og sikrere piloter.

15.11.2018 11:34

18 Kanskje? Håper det. 15.11.2018 10:15

19 Nei. Men sikkerhet samlinger bør vi ha oftere. Men måten NLF startet denne saken på er under
enhver kritikk og bør få følger oppover i systemet.

15.11.2018 10:10

20 Nei. Men en fin påminnelse, uansett. 15.11.2018 09:54

21 Nei, ettersom jeg mener sporten før M18 utøves på en sikker og god måte. Det er 1% individer
som opererer uten marginer som havner i uføre. Dem er det viktig å fange opp.

15.11.2018 07:30

22 heilt klart 15.11.2018 06:19

23 vanskelig å si, i all fall er det et diskusjonsemne blant klubbens styre om hvilke tiltak klubben bør
gjøre

14.11.2018 21:44

24 Ja, helt avgjørende, vi måtte ta grep, som virket. 14.11.2018 20:23

25 Definitivt. Dette har vært udelt positivt for oss som flyr. Både MF2018 og dette seminaret har
satt "en støkk" i oss, som vil forplante seg i klubben. I tillegg har vi fått mer fokus på å lære mer.

14.11.2018 18:42

26 Kanskje noe 14.11.2018 18:40

27 Tja 14.11.2018 18:02

28 Ikke i stor grad. Men det er klart at alle snakker mer om det! Og da har det kanskje en virkning
likevel. Fokuset på sikkerhet har alltid vært på topp hos oss mener jeg.

14.11.2018 17:18

29 Nei. Sikkerhet har alltid vært i fokus. Men det var bra opplegg alle har godt av påfyll. 14.11.2018 16:50

30 Mener det var bra også før M18 14.11.2018 16:11

31 Tror ikke det 14.11.2018 16:07
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32 Det tror jeg. Spørsmålet er om vi fanger alle. Dessuten bør det følges opp i 2019 med
beslektede temaer.

14.11.2018 15:51

33 Ja, men begrenset. Seminaret gav for min del et større løft. 14.11.2018 15:50

34 Nei 14.11.2018 15:42
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Q9 Hva mener du om de nye elevheftene som vil erstatte
progresjonskortene?

Answered: 34 Skipped: 0

# SVAR DATO

1 Framgang 28.11.2018 08:37

2 Veldig bra. Korrektur og språkvask trengs 28.11.2018 00:19

3 Ved første øyekast kan det se ut som "mye jobb" Men jeg tror nok dette vil fungere bra med
tiden. Det vil gjøre at opplæringen blir mere lik over hele landet.

23.11.2018 21:02

4 Det synes jeg er et meget bra tiltak. 23.11.2018 08:19

5 Helt topp. Se svar lengre oppe. 22.11.2018 12:41

6 Bra 22.11.2018 00:40

7 Dette blir bra! litt utviklingsarbeid gjennstår 21.11.2018 21:01

8 Meget meget bra 21.11.2018 20:52

9 Veldig bra 21.11.2018 18:38

10 Helt super. 21.11.2018 18:11

11 grei nok 21.11.2018 16:44

12 Meget bra; send ut som PDF-filer (dvs. ikke se på det som en ny inntektskilde) 21.11.2018 16:04

13 Mye bedre enn dagens, men bør bli digitale. 21.11.2018 15:43

14 Bra 21.11.2018 15:17

15 Ok men det må ikke bli for omfattende!!» 16.11.2018 14:21

16 Tror det kan bli veldig bra 15.11.2018 12:26

17 Dei er gode men tidkrevende. Må også verte enkel digital tilgang for å gjere dei endå meir
effektive.

15.11.2018 11:34

18 Fantastisk! 15.11.2018 10:15

19 Absolutt bra og noe som bør innføres snarest. Men NLF bør/må vurdere og knytte til seg en av
de mange IT guruene vi har blant oss og få på plass en god elektronisk versjon snarest. Det var
hvert fall 2 stk i salen som kan lage ett program for dette med enkelhet.

15.11.2018 10:10

20 Veldig bra, men vi må lage dem elektronisk! 15.11.2018 09:54

21 Så tungvindt ut i start, men en elektronisk nettbrett løsning koplet mot Dropbox vil være helt
topp. Få gang! Fremtiden er elektronisk!

15.11.2018 07:30

22 heilt feil i forhold til Vektskjift,må tilpasses. 15.11.2018 06:19

23 Godt tiltak, bl.a. vil dette gjøre det lettere å holde oversikt over elevens status 14.11.2018 21:44

24 Meget fornuftig, for da vil vi ha full kontroll. 14.11.2018 20:23

25 Det ser bra ut, men utkastet virket litt uoversiktlig. Dersom man får ryddet opp litt og i tillegg får
inn mer detaljerte beskrivelser om øvelsene blir dette veldig bra!

14.11.2018 18:42

26 Bra at ting blir mere oversikkelig 14.11.2018 18:40

27 Bra 14.11.2018 18:02

28 Fantastisk!!! De såg knallbra ut. Selvfølgelig med behov for redigering. Håper de kommer raskt! 14.11.2018 17:18

29 Ser bra ut men noen småjusteringer må til. Men ikke la dette bare bli nettbasert ikke alle som er
dataguruer.

14.11.2018 16:50

30 Bra 14.11.2018 16:11

31 Spiker i kisten for mikro som en enkel inngangsbillett til flyging. 14.11.2018 16:07

32 Det ser bra ut, men trenger litt fresh-up's ref kommentarer som kom fram. 14.11.2018 15:51
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33 Veldig bra. 14.11.2018 15:50

34 Mer jobb og skriving, men ok med tilnærming til lapl 14.11.2018 15:42
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Q10 Hva mener du seksjonen gjøre av forbedringer med
instruktørseminaret?

Answered: 32 Skipped: 2

# SVAR DATO

1 . 28.11.2018 08:37

2 Sentralt kurs med flyging for at utføring skal bli lik 28.11.2018 00:19

3 Jeg syns det burde vært satt av litt mer tid til å diskutere ting underveis. 23.11.2018 21:02

4 Synes seminaret slik det var lagt opp dene gangen var helt greit. 23.11.2018 08:19

5 Ikke så lange økter og tid til mer gruppe arbeid omkring to temaer. 22.11.2018 12:41

6 Legge det til Stavanger 22.11.2018 00:40

7 Forbedringene er bra. litt mer av rød tråd savnes 21.11.2018 21:01

8 Fint med innslag fra de andre seksjonene. Jobbe for mer enhetlig struktur og ledelse og drift av
de forskjellige seksjoner

21.11.2018 20:52

9 Ikke glemme at det er flere kategorier av mikrofly 21.11.2018 18:38

10 Godt fornøyd som det er. Men mer fokus på nye vektregler som er forløsende for hele mikro
Norge.

21.11.2018 18:11

11 syns det alerede er greit nokk 21.11.2018 16:44

12 Tar opp aktuelle tema, leser av pulsen på deltakerne og deler denne 21.11.2018 16:04

13 Praktisk flyging. 21.11.2018 15:17

14 Tar opp aktuelle tema og folk kommer sammen! 16.11.2018 14:21

15 Synes de viser en proaktiv holdning til dagens situasjon. Masse godt arbeid legges ned av
dyktige og engasjerte personer her.

15.11.2018 12:26

16 Kutte den siste foreleseren. Kjedeleg full floskler! Fått ei namne liste i forkant med alle
deltakarar og klubbtilhørighet. Samt evt funksjon i klubben.

15.11.2018 11:34

17 Dette seminaret var meget bra, ikke behov for noen forbedringer. 15.11.2018 10:15

18 Mye mere fokus på det praktiske arbeidet, samt at vi ikke bruker masse tid på seminaret med
rene informasjonsbiter som heller kan sendes ut på forhånd. Tiden er meget knapp gjennom en
liten helg, så alt som kan sendes ut som informasjon før eller etter seminaret bør heller gjøres
slik.

15.11.2018 10:10

19 Vi er inne i en god trend nå. Forhåpentligvis kan vi bevege oss fra å "selge inn" ny nødvendig
politikk til å jobbe mer håndfast med fag.

15.11.2018 09:54

20 Ingen formening 15.11.2018 07:30

21 Knytta til seg meir Psykologi erfaring. 15.11.2018 06:19

22 Husk at det er stor spredning på instruktørenes bakgrunn og erfaring, fra de helt ferske til de
som har vært med siden mikroflygingen i Norge sin barndom

14.11.2018 21:44

23 Vi må bli bedre på nav. Meter/taf ønske kurser. 14.11.2018 20:23

24 Gruppearbeidet fungerte ikke helt bra i gruppen vår, dette skyldtes temaet og at noen var
uvitende mens andre kan det fra før. Annet tema for gruppearbeid. Ellers var det et veldig bra
seminar som styrker miljø og fremmer standardiseringen. Topp!

14.11.2018 18:42

25 Få inn flere forelesere med relevante temaer som angår oss 14.11.2018 18:40

26 Hold det på nivå med dette siste. Bra opplegg. Godt jobbet! Jeg har hørt av flere at dette var et
av de bedre på mange år!

14.11.2018 17:18

27 Seminaret er meget bra i dag. 14.11.2018 16:50

28 Inviter sentrale personer i øvrige NLF grener for å vise det positive arbeidet som skjer innenfor
mikro

14.11.2018 16:11

29 Legge inn øvelser med praktisk flyging, uvante flystillinger osv 14.11.2018 16:07
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30 Kanskje engasjere flere i forberedelsene? Jeg tror noen få bruker mye tid og energi på
forberedelsene. Håper ikke de brenner ut.

14.11.2018 15:51

31 Var meget fornøyd, så kommer ikkje på noe umiddelbart å sette finger'n på. 14.11.2018 15:50

32 Mindre prat, mere konkret mht praktisk instruksjon 14.11.2018 15:42
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Q11 Hva vil du gjøre for å spre budskapet fra seminaret videre til ditt
lokalmiljø?

Answered: 34 Skipped: 0

# SVAR DATO

1 . 28.11.2018 08:37

2 Presentere det på medlemskveld 28.11.2018 00:19

3 Sende ut info fra seminaret på mail til medlemmene. 23.11.2018 21:02

4 Dette tar vi på lokal instruktørsamling, samt på klubbsamling. 23.11.2018 08:19

5 spre budskapet i forbindelse med klubbkveld. samt på klubbens hjemmeside. 22.11.2018 12:41

6 Flytryggingsmøte på klubben 22.11.2018 00:40

7 dette vil bli diskutert på klubbmåtene heretter 21.11.2018 21:01

8 Vil ha det som tema på klubbkveld 21.11.2018 20:52

9 Klubb kvelder 21.11.2018 18:38

10 Holde klubb kveld 21.11.2018 18:11

11 innkalle til møte 21.11.2018 16:44

12 Gi en gjennomgang på våre månedlige møter med medlemmene 21.11.2018 16:04

13 Vi vil avholde et instruktørmøte i klubben og dele informasjonen mellom instruktørene. 21.11.2018 15:43

14 Arbeide som før, mer fokus på MYB 21.11.2018 15:17

15 Tar det opp på neste klubb møter 16.11.2018 14:21

16 I klubbmøter og sikkerhetsmøter, samt rundt kaffebordet mellom flyturene 15.11.2018 12:26

17 Ha ei klubbkveld. 15.11.2018 11:34

18 Sende en e-post med referat og kommentarer på det jeg plukket opp. 15.11.2018 10:15

19 Vi tar alltid en gjennomgang av det relevant på neste medlemsmøte. Men alle presentasjonene
som blir brukt kan med fordel sendes ut til de som deltok, og gjerne til alle som er registrert som
instruktør.

15.11.2018 10:10

20 Dette er en kontinuerlig prosess som vi jobber med hele tiden. Ikke bare relatert til dette
seminaret.

15.11.2018 09:54

21 Informere via medlemsmøter, samt å ta i bruk nye elevhefte. 15.11.2018 07:30

22 info på Årsmøte 15.11.2018 06:19

23 Kan vi få noen av de PPT som ble brukt? Eller at det lages en presentasjon med det formål at
det er egnet å spre i klubbene (og dermed media og allmenheten)

14.11.2018 21:44

24 Vi er igang, tror alle er bevist sitt ansvar. 14.11.2018 20:23

25 Vi tar med oss det vi lærte inn i klubben på flere måter, prater om holdninger og atferd gjennom
klubbaktivitet og under skoling. Jeg tror dere lyktes i stor grad med å få oss litt mer
standardiserte. Med en forbedring av skoleprogram/elevhefte i tillegg vil dette bli veldig bra. Det
kan imidlertid være vanskelig å nå klubbmedlemmer som ikke flyr og som ikke deltar annet enn
på årsmøte men som likevel kan ha sterke meninger.

14.11.2018 18:42

26 Sitter igjen med mye info og tilbakemeldinger for klubbkvelder utover vinteren. 14.11.2018 18:40

27 Klubbkveld 14.11.2018 18:02

28 Vi har allerede hatt en gjennomgang i vår klubb. 14.11.2018 17:18

29 Medlemsmøter 14.11.2018 16:50

30 klubbkveld 14.11.2018 16:11

31 Har allerede informert OL og skolesjef 14.11.2018 16:07

32 Ta det med på klubbkvelder. 14.11.2018 15:51
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33 Planlegger klubbkveld/kurs i elektronisk navigasjon. Vil ta opp temaer der. Men ønsker tilgang
til seminarmateriell om mulig.

14.11.2018 15:50

34 Bruke kanalene vi har 14.11.2018 15:42
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Q12 Hva var ditt generelle inntrykk av seminaret?
Answered: 34 Skipped: 0

# SVAR DATO

1 Bra 28.11.2018 08:37

2 Bra og godt organisert 28.11.2018 00:19

3 Alt i alt et meget bra seminar. Vil berømme Roger Holm. En utrolig dyktig kar. 23.11.2018 21:02

4 meget bra. 23.11.2018 08:19

5 Helt ok. 22.11.2018 12:41

6 Bra 22.11.2018 00:40

7 positivt 21.11.2018 21:01

8 Godt fornøyd 21.11.2018 20:52

9 Bra 21.11.2018 18:38

10 Veldig bra. 21.11.2018 18:11

11 synes vi gå for langt fra mikrofly 21.11.2018 16:44

12 Veldig positivt - god atmosfære - like barn leker best :-) 21.11.2018 16:04

13 Veldig bra! 21.11.2018 15:43

14 Bedre enn forventet 21.11.2018 15:17

15 Bra men gjerne innputt om pedagogikk utenifra! 16.11.2018 14:21

16 Veldig bra 15.11.2018 12:26

17 Bra. 15.11.2018 11:34

18 Supert! 15.11.2018 10:15

19 Det ble litt mye informasjons preget og litt for lite fokus på å standardisere oss og lære av
hverandre. Men det var jo noen gruppeoppgaver denne gangen og det er jo en forbedring fra
sist.

15.11.2018 10:10

20 Godt 15.11.2018 09:54

21 Meget bra med dyktige foredragsholdere 15.11.2018 07:30

22 Meget høy kompetanse på Pilotane 15.11.2018 06:19

23 Godt, stort sett engasjerte deltakere 14.11.2018 21:44

24 Meget lærerikt, med gode notater med hjem. 14.11.2018 20:23

25 Terningkast 8. 14.11.2018 18:42

26 Godt planlagt og gjennomført 14.11.2018 18:40

27 Meget bra 14.11.2018 18:02

28 Godt. Noen la seg litt for tidlig på lørdag. Kanskje en ide å starte kl 10 på søndagen neste
gang?

14.11.2018 17:18

29 Meget bra. 14.11.2018 16:50

30 bra 14.11.2018 16:11

31 Vanskelig å konsentrere seg når det ikke legges inn flere pauser 14.11.2018 16:07

32 Bra, 14.11.2018 15:51

33 Veldig bra. 14.11.2018 15:50

34 Ok 14.11.2018 15:42
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Q13 Hvis du har sluttkommentarer:
Answered: 26 Skipped: 8

# SVAR DATO

1 . 28.11.2018 08:37

2 Savner klare retningslinjer på hva vi som operative ledere kan foreta oss når piloter foretar
regelbrudd. Etter min mening bør det være slik at vi kan indra flygebevis ved brudd på
bestemmelsene. Indragelsen må ha varighet etter hvor alvorlig en hendelse er.

23.11.2018 08:19

3 Sør for og få en mer tradisjonell lunch. Den ble for sær for min del. Ikke heller drikke foruten
vann til lunchen. Burde har vært juice om ikke annet.

22.11.2018 12:41

4 Gode foredrag 22.11.2018 00:40

5 Tommel opp! 21.11.2018 21:01

6 Bra opplegg, både hotell, innhold, og forelesere. Roger Holm er som vanlig en svært
underholdende leder.

21.11.2018 18:11

7 vern om intensjonen mikrofly 21.11.2018 16:44

8 Kan seminarene rullere noe i landet: Kjevik, Sola, Bergen, Tronghjem m.fl. 21.11.2018 16:04

9 BRA, vi kunne også fått litt hjemmelekse til forkant! 16.11.2018 14:21

10 Som tidligere nevnt, meget imponert over innsatsen enkeltpersoner legger ned på dugnad for å
heve standarden på vår fantastiske sport.

15.11.2018 12:26

11 NIL 15.11.2018 10:15

12 Instruktørseminaret bør snarest få en «del2». Praktisk utformet. Med flyging og
gruppeoppgaver. Denne kan gjerne avholdes på Starmoen eller ett annet egnet sted. Klanten
var og nevnt som sted. Værnes har vel kanskje mye kompetanse og fasiliteter? Men det må
hvert fall på plass fort slik at vi får starte på jobben med å standardisere oss, samt luke vekk
potensielt farlig «kultur/holdninger» rundt om i landet.

15.11.2018 10:10

13 Stå på. Vi er på rett vei! 15.11.2018 09:54

14 Vel gjennomført! Stor takk til dere som ofrer så mye for at vi skal ha det gøy! 15.11.2018 07:30

15 tror vi må få eit litt meir tilnærma seminar på Vektskjift. 15.11.2018 06:19

16 Ikke noe spesielt 14.11.2018 21:44

17 Takk for gode og innholdsrike kosserier. 14.11.2018 20:23

18 Seminaret var en god fortsettelse etter MF2018, og det er en god prosess på gang.
Standardisering og økt fokus på å bli bedre fører oss et hakk videre. Nevner også at MF kunne
vært gjennomført hvert år. Har inntrykk av at pilotene i klubben har skjerpet seg litt og blitt litt
mer ydmyke etter at de gjennomførte del 1 som OPL måtte sjekke. Tror dette har bedret
disiplinen i klubben. Bør gjennomføre noe slikt hvert år. Gjerne også pålegg om ytterligere
sikkerhetsmøte i løpet av sesongen, ett møte i forkant av sesongen er lite. Takk for et fint
seminar!

14.11.2018 18:42

19 Godt jobba! 14.11.2018 18:40

20 Dere er gode foredragsholdere alle sammen! Liker spesielt godt humoren til Roger! Den treffer
meg godt. Fortsett som dette så forblir det skikkelig bra!

14.11.2018 17:18

21 Alltid noe å lære på mikrosamlinger og dette var meget bra. 14.11.2018 16:50

22 Jeg kunne tenke meg litt mer ordstyring på tema. Spesielt når henvisning til ulykker og media.
Media har helt rett og kan ikke klandres for å referere til feil statistikk. Ref Torkel. Derfor blir det
feil at instruktører sitter å sier at dette er feil!

14.11.2018 16:11

23 Nil 14.11.2018 16:07

24 Gode temaer. Godt forberedt, men kanskje kunne vi med fordel ha blitt briefet opp enda mer på
forhånd og kommet bedre forberedt? For eksempel kunne vi ha blitt pålagt å lese oss opp på
MYB, og derigjennom kunnet avgi bedre begrunnede svar i fht hva som er viktig osv.

14.11.2018 15:51

25 Håper oppfølgingen vert like bra som seminaret :) 14.11.2018 15:50
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26 Burde kunne gjøres på en lang dag ved klar fokus 14.11.2018 15:42
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