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«Faglig og organisatorisk 
potpurri ved NLFs president 
og generalsekretær, rundt 
kunnskaper, ferdigheter, 

holdning og kultur i 
luftsport.»



God formiddag!



Mange fremmedord i  
luftsport og luftfart.



NLF har syv gode seksjoner.



12 000 individuelle medlemmer



18 000 utøvere



Minst 20 spesialiserte grener/
større underaktiviteter.



Medlemmer fra alle tenkelige 
yrkesbakgrunner…



… aldersgrupper, vektklasser 
og ikke minst kulturer.  



Alt dette påvirker oss, og det 
gir en enorm mulighet til…



…å fly gjennom luften,



…utsette oss for en kalkulert 
risiko, 



…lære av hverandre, 



…og å gjøre hverandre gode :-)



Opplevelser = erfaring.



Erfaring = livsglede.



Erfaring = kompetanse.



Erfaring = verdi.



40 års erfaring,  

kontra 

40 år og én erfaring?



Rolf, 49 år



Motorflyger, fallskjermhopper. 

Har prøvd paragliding, seilfly, acrofly og mikrofly.



Flyger av yrke. 

Luftsportutøver av natur.



Min første operative tilbakemelding



Min første operative tilbakemelding





Hva har jeg lært?



At det er helt utrolig 
mye jeg ikke kan.



Men jeg har lært et par ting som 
har reddet meg fra tid til annen.



Spør hvis du er i tvil.



Alltid!



Del tankene dine — fortell hvor 
du skal, hva du gjør, hva som 

skjer, resonnementet ditt, 
bekymringen din.



Kommuniser



Tenk litt på hvordan 
mottaker best forstår det.



Kommuniser



Kommunis(t)er



Heng ham, ikke vent til jeg kommer!

Heng ham ikke, vent til jeg kommer!



Hint?



Hyggelig forslag?



Lang forklaring eller 
utredning?



Rask kommentar?



Humor?



Nydelig vær, masse fuel, 
god tid, fuglene kvitrer!



What can possibly go 
wrong?



Slow is smooth, and 
smooth is fast.



16-åringens dilemma tirsdag før hopping: 

Tysk grammatikk,  
eller  

ulykkesrapportene i klubbhuset?



Erfaringsoverføring!



Utdanningsplan 
Tørrtrening og pugging 

Brief 
Drill og håndgrepstrening 

Utførelse 
Debrief m/forbedringsforslag 

Retting og nytt forsøk



Utdanningsplan 
Tørrtrening og pugging 

Brief 
Drill og håndgrepstrening 

Utførelse 
Debrief m/forbedringsforslag 

Retting og nytt forsøk



Alle turer har de samme 
fellestrekkene.



Jeg skal kose meg.



Jeg skal forberede meg.



Jeg skal tenke gjennom 
noen scenarier,



og ha en plan for dem.



Og jeg bestemmer meg 
for hva jeg ikke skal gjøre.



Underliggende: 

Jeg har tenkt å komme trygt hjem 
igjen.





Konsekvensvurdering



Rolf har lyst til å fly mikrofly
men var litt for glad i pizza og har en 

stillesittende jobb.



Rolf tenker gjennom veien til målet



Rolfs virkemidler på 
veien til målet

85 kilo

Ring instruktøren

(Spise gress, ikke pizza)
(motorfly, seilfly, modellfly, fallskjerm osv)

Fly mikrofly!



Erfaringsoverføring



Vekt er vesentlig. 

Sumo er bra på TV2, ikke i mikrofly. 

Venter litt :-)



Hvorfor dele erfaringer?



Hvorfor lære av andres 
erfaringer?



For at de skal føle nytte 
og glede av å dele.



For å slippe å gjøre den 
samme erfaringen selv.



For å ha gratis kunnskap 
i vår «bag of tricks».



For å være den lille historien 
som får en venn til å ta rett 

beslutning i et trangt hjørne.



Men hvordan får vi 
den?



Åpenhet og 
mottakelighet!



Skryt istedetfor kritikk og 
frykt for baksnakking.



Gjett hva som skjedde 
meg i kveld?



Kunnskaper 
Ferdigheter 
Holdninger



Nå kommer 
grantreet…





Kunnskaper Ferdigheter



Kunnskaper Ferdigheter



Kunnskaper Ferdigheter

Holdninger



Kunnskaper Ferdigheter
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Kunnskaper Ferdigheter
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Kunnskaper Ferdigheter

Holdninger



Kunnskaper Ferdigheter

Holdninger

Kultur



Kunnskaper Ferdigheter

Holdninger

Kultur

Ledere

Instruktører Fagansvarlige
Forbilder Andre utøvere



Kunnskaper Ferdigheter

Holdninger

Klubb

Seksjon

Forbund

Kultur



Kultur

Risikohåndtering

Konsekvensanalyse

Vurderingsevne

Regelverksforståelse

Helhetsbilde / airmanship

Riktig avgjørelse, rett metode, til riktig tid.



Eksempler på formell 
kunnskap



Håndbok, kompendier og POHer

Obligatorisk 
kunnskap 

La det gå sport i den 
Quiz 

Konkurranse 
Praktiske eksempler 

Delta i modernisering



Håndbok, kompendier og POHer

Må reflektere virkeligheten, og virkeligheten må forholde 
seg til den. 

Det kan ha vært utfordring, men slik er det. 

Håndboken er sikkerhetssystemet vårt.  
Grunnsteinen og referansen.





Eksempler på uformell 
kunnskap/ 

erfaringsoverføring







‹Innholdet er kun ment for at medlemmer åpent skal kunne 
lære av andres erfaringer, gjennom deres håndtering av 

forskjellige situasjoner.›

Men det er like viktig å få vite hva som gikk bra — og 
hvorfor.



Five levels of why?



Five levels of why?







Er det rettferdig å bare se på prosessen?

Luftsport er jo basert på frivillighet i alle ledd.

Samfunnet aksepterer også lavere krav til sikkerhet.

Må noen bli Tordenskjolds soldater, eller kan flere bidra.

Noen er jo ansvarlige for prosessen.

Klarer vi å følge utviklingen, eller stopper prosessene opp?

Hvilke virkemidler har vi?



Virkemidler



Eierskap til flysikkerhet



NLFs president og 
generalsekretær har et 

eierskap, og et lederansvar.



NLFs styre har et 
ansvar.



Seksjonens styre og 
fagsjef har lederansvar.



Fagkomitéer, kommisjoner,  
klubbstyrer, 

flytryggingsledere, tekniske ledere, 
instruktører og rollemodeller har 

ansvar.



Den enkelte pilot og 
kamerat har et ansvar.



Hvordan utøves 
ansvaret?



Ord eller handling?



På flyplassen:



Vær nyskjerrig.



Gi — og ta imot — 
forslag.



Vær et forbilde.



Operativ, men 
forsiktig.



Dyrk kultur med marginer 
for feil, med toleranse og 

med grenser.



Alt kan gjøres bedre 
eller smartere!



Kan, vil, tør? 

Skal, bør og må?







Kan «vi» lære noe av 
«dem»?



Seilflyet som forsvant



SAR, Flytjeneste, frivillige, 
Luftforsvar, 

bakkemannskaper, HRS m fl.



Mayday.



Borte.



Kald natt med regn og 
vind i fjellet.



Overleve havari?



Overleve søksfasen?



Forhåndstiltak?



Tekniske tiltak (radio, 
ELT, SPOT etc)



Personlige forbedelser



Refleks, laserpenn, 
redningsfløyte, Jervenduk, 
strobelys, smertestillende? 



Snøen.



En påminnelse om 
individuell sårbarhet i det 

vi holder på med.



Overføringsverdi? 

Motor, mikro, seil, HG/PG, 
fallskjerm, ballong…



Skal de syv seksjonene selv velge prioritering av alle 
tiltak og fokusområder?

Skal de 250 klubbene selv gjøre det?

Skal vi forvente det av 12 000 individer?

Eller forbundsnivå og ha et felles flysikkerhetsorgan som 
bistår seksjoner, klubber og utøvere i å utveksle «best 

practice» og erfaringer?



Eller skal vi gå til forbundsnivå og ha et felles 
flysikkerhetsorgan som bistår seksjoner, klubber og 

utøvere.



Jeg er personlig tilhenger av kommunikasjon. 

Også på tvers av seksjonene.



Påminnelse om 
problemstilling

1. Bevisstgjøring 
2. Erfaringsutveksling 
3. Formalisering i kurs 

og trening

1. Når ikke alle med en 
gang. 

2. Når en god del. 
3. Uformell og rask 

spredning. 
4. Drøfting og 

bevisstgjøring.

Svakheter og 
styrker



Fora 
for spesielt 
interesserte

1. Spørsmål og råd. 

2. Uformelle: åpne for 
alle spørsmål. 

3. Man er ikke alene.



Fora 
for spesielt 
interesserte

1. Spørsmål, tips  og 
råd. 

2. Uformelle, stor 
takhøyde. 

3. Erfaringsutveksling, 
av og til høflig 
korrigerende, ofte 
veiledende og 
motiverende. 

4. Fagfolk og styret bør 
følge litt med.



Tips til kurs og stevner



Felles faglige kurs i 
NLF



Accident and incident 
investigation







Før
Seksjon 

Hendelsesforløp 
Faktaoppstilling 

Analyse 
Evt anbefalinger 

Etter
Forbund (formelt) 

Som før + 
ICAO Annex 13 

Menneskelige faktorer 
Kunnskaper, ferdigheter, 

holdninger, kultur. 
Organisasjon og system! 

Oppfølging av anbefalinger.



Andre tiltak
• Erfaringsoverføring mellom seksjonene 

• Felles flysikkerhetsråd/komité på forbundsnivå. 

• Felles overordnet NLF Safety Policy. 

• Fokus på Human Factors/non-technical skills. 

• Felles dokumentstruktur. 

• Accident Investigation Manual for NLF.



Menneskelige faktorer i 
luftsport er neste 

felleskurs.














