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Det du ser her er en enkel informasjonsbulletin med viktig smånytt til alle medlemmene i klubber 

tilsluttet NLF/Sportsflyseksjonen. Vi fikk et godt råd av Odd-Tore Ohnstad om å følge eksemplet 

fra vår søsterorganisasjon KSAK i Sverige ved rett og slett å sende en kort informasjon til hvert 

enkelt medlem vie e-post. Vi har jo både Flynytt og en fin webside i NLF, men internt smånytt som 

bare gjelder sportsflygere passer ikke så godt å ha i disse fora. Vi mener det ikke kan være så 

interessant å ha dette på en offentlig nyhetsside som dekker hele organisasjonen, så valget vårt er å 

gjøre det så enkelt som å sende en lenke for nedlasting av en PDF til de det gjelder. Hvilke 

intervaller og hvordan utseendet blir får vi vurdere etter hvert, men vi sender ut informasjon til alle 

når det er noe nytt å melde.  

 

Pål Vindfallet 

Leder av Informasjonsutvalget 

 

 

Standardisering av instruktører 
Vi ser fra tid til annen at instruksjon av elever under skoling kan foregå på ulike måter av 

forskjellige instruktører. Det har vist seg at dette kan få svært uheldige følger, og det kan bli 

forvirrende for elever å bytte instruktør under utdanningen. Seksjonen har startet opp med et 

standardiseringstiltak, og det begynner med at eksaminatorene (IK-1e) og Ops- og 

Utdanningsutvalget spikrer en fast mal for hvordan skoleflygingen skal utføres i alle ledd fra 

briefing til debrief etter parkert fly. 

 

Eksaminatorene vil gjennomgå dette med alle landets skolesjefer for Sportsfly, som deretter 

instruerer klubbens instruktører ved å fly med hver enkelt. Tiltaket starter så snart det er praktisk 

mulig. 

 

 

Læremateriell til høstens teorikurs 
Vi har som kjent en ny lærebok under arbeid, en Sportsflyversjon av «Den Store Motorflyboken», 

som brukes til utdanningen av LAPL/PPL. Den er ennå ikke helt ferdig, men for de som venter på 

og ønsker å benytte denne boken anbefaler vi at høstens kurs bruker «Den Store Motorflyboken» og 

så vil dere få våre Sportsflytillegg med regelverket og teknisk informasjon med vedlikehold ved 

siden av når det er klart utover høsten. Til klasseromsundervisningen er det laget egne 

forelesningspresentasjoner til hvert fag. Opplegget er slik at mye av opplæringen forgår som 

selvstudium, men med klasseromsundervisning i hvert fag som oppsummering i en felles 

gjennomgang. 

 

 

Elektronisk treningsprogram 
Etter å ha introdusert papirversjonen av det nye treningsprogrammet for rorkontroll så har mange 

vært interessert i å gå videre til en elektronisk versjon Training Management System (TMS) med de 

fordelene det har for oppfølgingen. De tre administrasjonsnivåene nivåer skolesjef, instruktør og 

elev gir muligheter for god oppfølging og oversikt på progresjonen. For å få tilgang til skolesjef må 

du kontakte Jostein Tangen, Kontorsjef i NLF. En skolesjef kan videre legge inn sine instruktører 

og elever i systemet. TMS ble opprinnelig laget for LAPL/PPL, men er i en egen versjon tilpasset 
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for sportsfly. Det kan være mindre ting som en etter hvert ønsker å endre eller forbedre, og vi ber 

brukere av systemet om å melde endringsforslag inn til fagsjefen.   

 

 

PFLY avtale med AVINOR 
PFLY er en avtale vi alle kan gjøre med Avinor om å gå bruke deres flyplasser utenom 

åpningstidene. For å inngå denne kan en logge seg på Min Idrett og ta et to-trinns minikurs laget av 

Avinor. Ved å erklære seg enig i å følge 12 viktige punkter, og laste opp en kopi av sitt flygebevis, 

får en tilgang til å skrive ut avtalen, som du tar med deg ved slike flygninger. Det forutsettes en viss 

kompetanse for å inngå avtalen, og alle med LAPL/PPL har dette i sitt grunnpensum.  

 

Dessverre har pensumet for Sports- og Mikroflygere inntil nå hatt begrenset omfang, og dekker ikke 

det som forutsettes her. Sportsflygere må derfor skaffe seg et kompetansebevis av en eksaminator 

eller kontrollinstruktør som kan verifisere at vedkommende ved selvstudium eller 

oppgraderingskurs i klubben har den kompetansen som kreves. For å sjekke dette får flygeren lenke 

til en eksamen med 29 spørsmål, som må bestås før en får lov å inngå en PFLY avtale. 

Sportsflygere med LAPL/PPL slipper å ta denne ekstra runden. 

 

 

Instruktørutdanning 
Vi inviterer på nytt våre sportsflygere til instruktørutdanning, og ber klubber som har egnede 

kandidater om å sende en «Søknad om instruktørutdanning» til fagsjefen slik at vi kan registrere og 

kommunisere direkte med vedkommende, og være behjelpelig med hva som skal til. Vi forutsetter 

at kandidaten oppgraderer flygebeviset til nivå 3 i løpet at instruktørutdanningen. 

 

 

PPL instruktører kan nå også skole sportsflygere 
Luftfartstilsynet har nylig godkjent et nytt punkt 4.7.5.5 under «Gyldige oppdateringer» i 

sikkerhetssystemet som tillater at motorflyinstruktører som også er sportsflygere kan utvide sitt 

flygebevis til instruktørbevis klasse 3 eller 2 avhengig av om de har CRI eller FI med relevant 

klasserettighet. Det er eksaminator Tor Sved i Trøndelag som er initiativtager til denne ordningen, 

og første PPL-instruktør som utvidet sitt flygebevis med instruktørbevis klasse 2 er Kristina Sara. 

 

 

Regelverksutvikling 
Luftfartstilsynet (LT) har godkjent en ny og dynamisk prosess for utvikling av regelverket i 

sikkerhetssystemet. NLF kan nå etter en intern prosess sende forslag om endring til LT for 

godkjenning. Etter saksbehandling, som kan skje ved mange tilbakespill, vil en godkjent ordning 

legges ut under «Godkjente oppdateringer» på nettsiden under lenken til nyeste hovedrevisjon av 

Sikkerhetssystemet. 

 

 

Virksomhetstilsyn av klubbene 
For fire år siden tok seksjonens fagsjef initiativ til et virksomhetstilsyn av klubbene for å se hvor 

godt ledelsen og medlemmene fulgte det regelverket som ligger til grunn for vår virksomhet. I 

samme forbindelse ble det gitt råd om forbedringer dersom det var på sin plass. I fjor ble fem 

klubber besøkt av et fast team, og seksjonen fikk et godt innblikk i klubber som ble drevet på en 

meget god måte, og at sikkerhet, rutiner og regelverk ble fulgt opp. Det er klart at ledelsen i disse 

klubbene forberedte seg godt til besøket, og var sikre på at ting var på plass, men uansett hadde de 

fått en grunn til å ta en ekstra sjekk på sine rutiner. Ved å ta stikkprøver av medlemmenes 
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flygetidsbøker og loggbøker fikk vi også se hvordan de ble ført, og eventuelt gitt råd til hver enkelt 

om korrekt loggføring dersom noe skulle avvike fra standard. Vi ønsker å øke antall virksomhets-

tilsyn for å hjelpe klubbene med å forbedre sine rutiner, men med dagens pandemisituasjon kan 

dette endre seg. 

 

Egenkontroll av klubben 
Den årlige revisjonen i klubbene går mest ut på å sjekke om de administrative tingene er på plass, 

men klubbenes operative ledelse selv kan også foreta en sjekk på hvordan de aktive medlemmene 

fører loggbøker, har sine papirer i orden, og om språkprøve eller flytelefonistsertifikatet er i ferd 

med å gå ut på dato. Det er den enkeltes ansvar å holde orden på dette, så litt systematisk hjelp fra 

andre med å sjekke dette bør mottas med takk. Vi er redd vektene på våre fly ikke kan endres, men 

vi har faktisk løst vektproblematikken ved at BASIC REGULATION tillater en MTOM opp til 

600/650 kilo for de flyene som har dette innført i sin Pilot Operating Handbook (POH). Mange land 

har tatt denne regelen i bruk, men vi venter på at våre myndigheter skal oppdatere sine forskrifter 

slik at de vil gjelde norske sportsfly. Vi har mer arbeid i vente for å løse dette for alle fabrikat og 

modeller, men snart skal vi endelig kunne legge bak oss diskusjonen om at vi flyr med overvekt. 

 

 
Nye søknadsskjema for sportsflygere 
Når du trenger et skjema for å sende inn en vedlikeholdsrapport, rapportere en hendelse eller søke 

på nytt flyge- og instruktørbevis, så last alltid ned gjeldende skjema fra vår nettside. Fra tid til 

annen kommer det oppdaterte versjoner for å rette opp små mangler eller ufullstendigheter, og 

lenkene er påført dato for sist revisjon slik at du lett kan se hva som er nytt. 

 

 

Godkjenning av landingsstriper 
I sikkerhetssystemets kapittel 3.2.1.1 står det at klubbens operative leder eller den han/hun 

bemyndiger skal besiktige og godkjenne landingsplassen før den kan tas i bruk. Det er ingen 

utløpsdato for denne godkjenningen, men siden operativ leder skal legge til rette for at alle 

medlemmene opererer på landingsstriper som er trygge, så kan det fra tid til annen være greit å 

gjøre en besiktning av slike steder.  

 

I kapittel 3.4.2 ligger det syv krav til beliggenhet som kan brukes som en sjekkliste for den som 

besiktiger plassen. En kontinuerlig oppmerksomhet på endringer som over tid kan endre 

sikkerheten, men som en selv ikke ser fordi det skjer så langsomt, er viktig for å opprettholde en 

god sikkerhetskultur. 

 

 

Fornyelser av flygebevis 
NLF foretrekker at skjema for fornyelser kommer inn i PDF format, ikke Word, jpg eller andre 

formater de må bruke ekstra tid på å konvertere. Alt blir lagret som PDF, med unntak av 

legekonvolutten, som må leveres i sekretariatet eller innsendes i posten. Noen medlemmer har også 

sprettet konvolutten, scannet denne pluss innholdet, og sendt alt som skal til for fornyelsen samlet 

som flere PDF filer. Fordelen er rask ekspedisjon, men da legger en sine medisinske opplysninger 

åpent for saksbehandler inntil de blir lagret i NLFs konfidensielle arkiv. 

 

 

Fly som om noen ser deg hele tiden 
En god leveregel er å oppføre seg som at noen ser deg hele tiden. Det kalles høy integritet å gjøre 

dette, men uansett er dette en vane som kan innarbeides. Det er ofte en person med telefonkamera i 
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nærheten av der ting skjer, og et fly vekker stadig vekk ekstra oppmerksomhet. I tillegg kan mange 

av våre moderne utrustede fly spores av Flightradar24 i ettertid, og da er det greit å vite for deg selv 

at du alltid følger vårt enkle regelverk, og også flyr der det er forsvarlig i forhold til 

nødlandingsmuligheter dersom noe uforutsett skulle oppstå. 

 

 

Informasjon på klubbens nettsider 
Mange av klubbenes nettsider har informasjon om leder og de andre praktiske funksjonene, men 

minst like viktig er det å presentere hvem som fungerer i den operative ledelsen: Operativ Leder, 

Skolesjef, Flytryggingsleder, Teknisk leder og Miljøansvarlig. I de fleste operative spørsmål er det 

disse en ønsker å få kontakt med, så sjekk at klubben også har oppdatert info om disse funksjonene 

på sine nettsider. 

 

 

Eksamen med multiple guess 
Det må være lov å komme med et hjertesukk når en flytryggingsleder eller skolesjef ser hvordan 

noen ved selvstudium kan gjennomgå et elektronisk seminar, og kjøre gjennom en nettbasert 

kunnskapsprøve med prøve og feile-metoden. Prøven er laget ved å velge ett av fire mulige svar, 

men det kan fra tid til annen være noen som sparer seg for lesingen og heller gjetter seg til ett av 

fire mulige svar. 

  

Når dårlig score tydelig viser at en ikke har gjort hjemmeleksa si ved å bomme på klart presenterte 

fakta, vil systemet melde fra til kandidaten at leksjonen må gjennomgås på nytt til før en prøver seg 

med ny eksamen. En forventer derfor ikke at samme person dukker opp igjen med nytt forsøk etter 

fem minutter. Flytryggingsledere som ser dette i sin innboks bør ta en prat med vedkommende, og 

heller innby til et fysisk møte om saken.  

 

 

Når ingen ting nytter – les bruksanvisningen 
Dette er et velkjent råd for de som strever med å få tekniske apparater til å virke som de skal. Et 

slikt råd gjelder også for de som lurer på hva lover og regler kan fortelle en flyger. For en 

sportsflyger er svaret enkelt. Sikkerhetssystemet under DOKUMENTER på vår nettside har all 

nødvendig informasjon for den som søker. For all del unngå å bruke google til dette. Da kan det 

dukke opp gamle og utgåtte ting som hvem som helst kan ha slengt fra seg på en eller annen 

nettside og glemt. Venn deg til å søke i Sikkerhetssystemet for Sportsfly (SiFoS), for dette er et 

nesten komplett luftfartssystem samlet på litt over 100 sider til bruk for deg og meg.  

  

 

Redaksjonen 
Pål Vindfallet, Leder informasjonsutvalget 

Sigurd Brattetveit, Leder Sportsflyseksjonen 

Tom Bjerke, Fagsjef Sportsflyseksjonen 

Roger Holm, Leder Ops- og Utdanningsutvalget 
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