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1. Innledning 

1.1 Hensikt 

Hensikt med Standard Operasjons Prosedyrer (SOP) for Nedre Romerike Flyklubb (NRF) er å beskrive de til 

enhver tid gjeldende operative prosedyrer som klubbens medlemmer er pålagt å følge i forbindelse med bruk av 

fly som er tilknyttet klubben gjennom eierskap eller leieavtale og således fremkommer i NRF 

vedlikeholdshåndbok og eventuelt skolehåndbok. 

 

1.2 Forutsetninger og begrensninger 

NRF SOP skal være minimalistisk i sitt innhold ved å fokusere på de operative pålegg som kommer i tillegg til 

de gjeldende myndighetskrav, lokale bestemmelser for Kjeller flyplass (http://www.kjellerflyplass.no), og 

fabrikantenes anbefalinger gjennom flyenes håndbøker og sjekklister. 

 

1.3 Målsetning 

NRF har som målsetning gjennom holdningsskapende flytryggingsarbeid å unngå at ulykker og hendelser 

inntreffer. Dette foregår gjennom å sikre at klubbens piloter innehar og opprettholder nødvendige kunnskaper og 

ferdigheter samt utviser gode holdninger («airmanship»). Etablering av standard operasjons prosedyrer er et 

sentralt virkemiddel i denne sammenheng.  

 

1.4 Sanksjoner 

Ved brudd på NRF SOP kan operativ leder ilegge aktuell fartøysjef operative begrensninger. Styret er 

ankeinstans for slike avgjørelser.   

 

1.5 System for rettelser og revisjoner 

Operativ leder i NRF er ansvarlig for å vedlikeholde SOP i samarbeid med flyklubbens øvrige faglige ledere som 

Skolesjef, Flytryggingsleder, Teknisk leder og operative ledere i NRF Akrogruppe og NRF Veteranflygruppe. 

Oppgaven med å utarbeide og vedlikeholde SOP eller tilsvarende for NRF Akrogruppe (Vedlegg 1) og NRF 

Veteranflygruppe (Vedlegg 2) er delegert til de respektive gruppenes operative ledere under tilsyn av NRF 

Operativ leder. Operativ leder sikrer forankring av SOP hos styret gjennom styrevedtak. Eventuelle endringer til 

SOP som berører forhold vedrørende ansvar, erstatning, økonomi og drift må drøftes med styret før de 

iverksettes. Styret bør minimum en gang i året behandle erfaringene med SOP og eventuelle endringer som 

Operativ leder har foretatt siden forrige behandling.  

 

SOP revideres alltid i sin helhet slik at samtlige sider påføres nytt revisjonsnummer og ny dato. Vedleggene kan 

likevel revideres separat for seg. Endringene i siste revisjon markeres i tekstmarg. En revisjonsliste vil kort 

beskrive endringene. Oppdatert SOP skal alltid være tilgjengelig på klubbens hjemmeside www.nrfk.org.   

 
Revisjonsliste: 

Revisjons nr. Rev. dato: Endring: Signatur:  

0.8 2012.05.05 Høringsutkast for interne kommentarer ID 

1 2012.05.08 
Endringer ifm høring blant faglederne og styret. 

Forankret i styret ved styremøte 2012.05.08 
ID 

2 2013.01.11 

Endring av kapittel 5.6 Bakkeoperasjoner mht håndstart 

av motor. 

Utarbeidelse av kapittel 10 Vinteroperasjoner. 

For NRF Veteranflygruppen endres betegnelsen SOP til 

DHB. 

ID 

3 2013.11.05 

Endring av krav vedrørende operasjon med halehjulsfly 

som følge av havari med LN-ACL samt anbefaling om 

støymessige hensyn i airwork områder. 

ID 

4    

http://www.kjellerflyplass.no/
http://www.nrfk.org/


 

2. Organisasjon og ansvar 

Operativ leder i NRF er utnevnt av styret som klubbens operativ faglige leder. NRF Operativ leder er faglig 

foresatt for de operative ledere i undergruppene som foreslås av de respektive styrer og har rett til å akseptere 

eller underkjenne disse.  

 

Teknisk leder i NRF utnevnt av styret for å koordinere det tekniske flyvedlikeholdet av flyklubbens fly. NRF 

teknisk leder er faglig foresatt for de tekniske ledere i undergruppene som foreslås av de respektive styrer og har 

rett til å akseptere eller underkjenne disse. 

 

Skolesjefen i NRF har det overordnede ansvar for all pilotutdanning i NRF iht Skolehåndboken. I tillegg til 

grunnleggende utdanning til PPL, tilbys videreutdanning innen mørkeflyging, halehjulsflyging, akroflyging og 

veteranfly. Flyskolens faglige ansvar inkluderer også modellutsjekker, klubb-utsjekker og periodisk flygetrening. 

Skolesjef og assisterende skolesjefer er som de eneste fagsjefer underlagt en formell godkjennelsesprosess fra 

Luftfartstilsynet. 

 

Flytryggingsleder i NRF er utnevnt av styret som klubbens faglige leder for flytrygging. Ved siden av å støtte 

klubbens øvrige fagledere i deres arbeid så rapporterer Flytryggingsleder direkte til styret. 

  

Oversikt over NRF’s organisasjon og tillitsvalgte, samt annet personell finnes på klubbens hjemmeside 

www.nrfk.org. Her finnes også administrative bestemmelser, flygehåndbøker, sjekklister med mer. 

 

3. Krav til fartøysjef 

3.1 Generelt 

Alle piloter som skal føre klubbens fly enten som fartøysjef eller elev må til enhver tid ha gyldig medlemskap i 

NRF samt gjennomgått nødvendig opplæring eller klubb-utsjekk med en av klubbens godkjente instruktører. 

Dessuten må krav til årlig periodisk flygetrening (PFT) være oppfylt. Selv om NRF i forbindelse med ulike 

interne rutiner kontrollerer at sertifikater, rettigheter, legeattest og språktest er gyldig for klubbens piloter, så er 

det den enkelte pilot som selv må påse at han/hun til enhver tid oppfyller de gjeldende krav.  

 

Nødvendig opplæring for å føre klubbens fly gis av klubbens godkjente instruktører enten gjennom PPL-A 

grunnutdanning ved klubbens flyskole i henhold til NRF Skolehåndbok, eller gjennom en klubb-utsjekk. Klubb-

utsjekken har til hensikt å verifisere pilotens ferdighets-, kunnskapsnivå og holdninger samt gjennomgå lokale 

bestemmelser for Kjeller flyplass, klubbens standard operative prosedyrer (SOP) og administrative rutiner.  I 

tillegg kontrolleres sertifikater, rettigheter, legeattest, språktest og klubbmedlemskap for gyldighet. (Vedlegg 3 

Sjekkliste for klubb-utsjekk) 

 

3.2 Årlig Periodisk Flygetrening  

For å redusere risiko for ulykker og hendelser må alle aktive piloter som har til hensikt å fly som fartøysjef på 

klubbens fly gjennomføre årlig periodisk flygetrening (PFT) i henhold til NRF sitt godkjente program.  

 

Den periodiske flygetreningen består av en teoretisk del og en praktisk del og anses kun som gyldig når begge 

deler er fullført innenfor kalenderåret som videre angitt. De fleste aktive piloter i NRF reduserer eller stopper 

flygingen i den mørke årstiden. For disse vil det være både naturlig og nødvendig å starte sesongen med PFT før 

en flyr som fartøysjef igjen.  

 

Normalt bør teoridelen gjennomføres først, men dette kan avvikes etter avtale med instruktør av hensyn til den 

praktiske avviklingen av PFT, når kandidaten har en plan for å gjennomføre teoridelen. PFT teoridel 

gjennomføres som en teorikveld normalt med varighet 2-3 timer. Temaene skal være relevante basert 

erfaringsbaserte eller risikomessige vurderinger. NRF Flyskole utarbeider og organiserer teorikveldene med en 

hyppighet tilpasset behovet. Flyskolens PPL-A elever må i løpet av den praktiske utdanningen gjennomføre PFT 

teoridel for sammen med bestått praktisk prøve inneha gyldig gjennomført klubb PFT. For elever vil instruktører 

som er autorisert av skolesjef etter standardisering kunne gjennomføre årets PFT teoridel enkeltvis eller samlet 

for flere elever som alternativ til de annonserte teorikvelder. 

 

http://www.nrfk.org/


 

Den praktiske delen gjennomføres som en flygetrening på flyklubbens fly med en av klubbens instruktører som 

har gjennomgått flyskolens spesifikke PFT standardisering for aktuelt år. NRF Flyskole utarbeider standardisert 

beskrivelse for gjennomføringen av den årlige praktiske treningen. Skolesjef/assisterende skolesjefer skal 

gjennomgå den praktiske gjennomføringen med den enkelte instruktør for å sikre nødvendig kvalitet og 

standardisering før disse autoriseres til å gjennomføre PFT. Den praktiske del av klubb PFT kan kombineres med 

praktisk flygeprøve etter utdanning gjennom NRF Flyskole, modell-utsjekk, klubbutsjekk eller 

halehjuls/akroutsjekk og skal avlegges på den mest krevende aktiviteten (standard klubb fly, halehjul, veteranfly 

eller akro). Halehjul og akro er begge krevende aktiviteter slik at PFT må gjennomføres for begge disse 

aktivitetene, eventuelt i kombinasjon. Veteranflygruppen vil i tillegg kunne kreve spesifikk PFT for 

veteranflyene. 

 

Erfaring har vist at relativt mange klubb-piloter utnytter ordningens fleksibilitet ved kun å gjennomføre klubb 

PFT annet hvert år. For å motvirke dette pålegges det at klubb PFT i kalenderåret skal være gjennomført innen 1 

september.  

 

Havaristatistikken både nasjonalt og i NRF har vist at piloter under 200 flytimer er spesielt utsatt. Siden 

klubbens standardkrav for PFT ikke har vært tilstrekkelig til å forhindre ytterligere ulykker og hendelser i NRF 

for denne gruppen er det innført krav om at piloter under 200 flytimer totaltid til enhver tid skal ha gjennomført 

minst en flyging siste 90 dager. PFT i kalenderåret skal for piloter under 200 flytimer være gjennomført innen 1 

mai. 

 

Som landets største og mest aktive flyklubb med ca 500 medlemmer har det til slutt vist seg nødvendig å 

komplettere klubb PFT med en individuell risikovurdering med målsetning å identifisere de mest utsatte piloter 

for å kunne gi disse en målrettet individuell oppfølging hvis nødvendig. Ved avsluttet PPL-A utdanning utføres 

denne risikovurderingen av elevens hovedinstruktør før utøvelse av klubbflyging etter bestått praktisk 

flygeprøve. Årlig individuell risikovurdering skal gjennomføres i forbindelse med praktisk PFT for alle piloter 

under 200 flytimer totaltid som utøver standard klubb flyging. For piloter som utøver mer krevende aktiviteter 

som halehjul og akroflyging skal det i forbindelse med årlig PFT gjennomføres individuell risikovurdering 

uavhengig av erfaringsnivå. 

 

3.3 Krav til fartøysjef for spesifikke flytyper eller spesifikke aktiviteter 

For spesifikke flytyper gjelder følgende krav til fartøysjef: 

• Modellutsjekk inkludert teknisk kurs for C-172S med Garmin G1000 «glasscockpit» skal være 

gjennomført i regi av NRF Flyskole. Erfaring viser at utsjekk på fly med såkalt «glasscockpit» 

foretatt andre steder har hatt ulik kvalitet hvor spesielt teknisk kursing har vært mangelfull. 

• For flyging med halehjulsfly, kreves minst en flyging med halehjul siste 90 dager. For piloter med 

mindre enn 30 flytimer som fartøysjef på halehjulsfly kreves minst enn flyging siste 30 dager. 

• For flyging med halehjulsfly skal utsjekk være gjennomført i regi av NRF Flyskole, eller verifisert 

gjennom klubbutsjekk siden erfaring viser varierende kvalitet i gjennomført halehjulsutsjekk 

foretatt andre steder. For å sikre nødvendig mengdetrening og kontinuitet skal hele 

utsjekksprogrammet for halehjulsutsjekk være utført innenfor samme sesong (kalenderår). 

Eventuelle avvik fra minimumsnorm med hensyn til antall timer og antall landinger under 

opplæringsprogrammet skal vurderes av skolesjef i hver enkelt tilfelle. 

• For akroflyging skal utsjekk være gjennomført i regi av NRF Flyskole eller verifisert gjennom 

klubbutsjekk. 

 

For spesifikke aktiviteter med klubbens fly gjelder følgende krav til fartøysjef 

• Ved all formasjonsflyging, oppvisningsflyging og trening for oppvisning skal fartøysjef være autorisert 

av Operativ leder.   

 

4. Operative begrensninger 

Klubbens fly skal opereres i henhold til de gjeldende myndighetskrav, lokale bestemmelser på Kjeller flyplass 

(http://www.kjellerflyplass.no), og fabrikantenes anbefalinger gjennom flyenes håndbøker og sjekklister 

Utover dette har NRF fastsatt noen operative begrensninger ved bruk av klubbes fly. 

 

http://www.kjellerflyplass.no/


 

4.1 Generelle begrensninger  

 Klubbens fly skal kun opereres på godkjente flyplasser. Med godkjent flyplass menes som minimum at 

flyplassen er beskrevet i Jeppesen VRF Manual. Operativ leder kan gi dispensasjon for andre 

landingsplasser og da alltid med angivelse av spesifikke begrensninger. Innenfor Flyskolen er det 

Skolesjef som tilsvarende kan gi dispensasjon til instruktører for eventuell bruk av andre flyplasser. 

Dispensasjoner skal alltid foreligge skriftlig slik at det ikke kan reises tvil i etterkant ved eventuelle 

ulykker og hendelser. 

 Beregnede landings- og avgangsdistanser over 50 fot iht POH skal ligge innenfor hhv 70 % for landing 

og 80 % for avgang av tilgjengelig banelengde etter at det er korrigert for vekt, vind, tetthetshøyde og 

rullebaneforhold.  

 Steileøvelser skal ikke trenes under 2500 ft AGL. For PPL-A soloelever gjelder det at steileøvelser ikke 

skal trenes under 3000 ft AGL 

 Unødvendig støy med sirkling over tettbebyggelse skal unngås. 

 Klubbens flymaskiner skal ikke modifiseres eller endres av den enkelte pilot. Dette inkluderer 

midlertidig montering av utstyr som kameraer utvendig på flykropp, vinger eller hale. Utvendig montert 

utstyr kan påvirke flyets egenskaper samt løsne og skade flyet eventuelt utgjøre fare for tredjepart.   

 

4.2 Begrensninger for spesifikke fly 

 Piper Tomahawk tillates ikke brukt på gress eller grusbane grunnet liten propellerklaring  

 Maks sidevindskomponent for avgang/landing med Piper Cub er satt til 8 knop med basis i BSL D 

(0,2xVso)  i mangel på begrensning gitt i POH for denne flytypen.  

 Balansering på ett hjul eller ”high speed taxi” for halehjulsfly tillates kun med instruktør og da som 

relevant ferdighetstrening for å gi eleven marginer til å håndtere avvik. Avgang og landing i sidevind vil 

nødvendigvis kunne kreve forbigående bakkekontakt på ett hovedhjul, men dette er ikke regnet som 

«balansering» på ett hjul. 

 Bruk av hjelm vil kunne forhindre hodeskader i forbindelse med ulykker og hendelser. Spesielt piloter 

som opererer mye med veteranfly inkludert Piper Cub bør vurdere å anskaffe egen hjelm. 

 

4.3 Støymessige hensyn og begrensninger 

Alle som skal fly akro eller trening i airwork-områdene A-D  i skal notere planlagt flyging i loggboka som ligger 

på bordet i briefing i klubbhytta før flyging, og velge et område som det ikke har vært flydd i nylig. Unngå 

repeterende manøvrer over bebyggelse og prøv også å fordele flygingen over et størst mulig område. Du kan 

også be om klarering til å operere i større høyde enn det som er normalen, spesielt i airworks C2 og D2 er det 

mulig å få opp til 6000 ft dersom trafikken på ENGM bruker bane 19. 

5. Forberedelse til flyging 

5.1 Booking 

Booking av klubbens fly skal foregå iht angitt instruks på klubben hjemmeside for å sikre en kosteffektiv 

utnyttelse av flyparken med best mulig tilgjengelighet for klubbens medlemmer. Ved brudd på disse instrukser 

vil styret kunne tildele gebyr.  

   

5.2 Planlegging 

I forbindelse med beregning av ytelser samt vekt og balanse skal fartøysjef kun bruke data og informasjon fra det 

enkelte flys autoriserte dokumentasjon. Dette sikrer at konfigurasjonskontroll av endringer ivaretas. Deling av 

regneark og andre dataverktøy med andre utgjør en betydelig risiko for at feil kommer til å oppstå og fartøysjef 

har ingen kontroll med kvaliteten på dataene.   

  

5.3 Flyets dokumentasjon 

Fartøysjef skal ved føring av klubbens fly kun bruke det enkelte flys autoriserte flygehåndbok, sjekkliste samt 

vekt og balanseskjema. 

 



 

5.4 Preflight 

Preflight skal gjennomføres i henhold til sjekkliste av fartøysjef, eventuelt av elev under veiledning av instruktør.  

 

Flyene skal ikke forlates under preflight uten at de først sikres med bremseklosser. Bremseklosser skal alltid 

medbringes under flyging for eventuell utelanding ved annen flyplass. Ved planlagt parkering på fremmed 

flyplass må også fortøyningsutstyr medbringes eventuelt må fartøysjef sikre at slikt utstyr er tilgjengelig på 

ankomststed.  

 

5.5 Flyging med passasjer  

Fartøysjefen skal forsikre seg om at passasjeren er fysisk og psykisk skikket til å være med på flyturen.  

Passasjerer skal orienteres grundig om opptreden på bakken og i flyet, risikomomenter, nødprosedyrer, samt 

hvilke bevegelser og sanseinntrykk som kan forventes i de ulike fasene av flyturen inkludert ta forholdsregler 

ved flysyke. Med hensyn til opptreden må fartøysjef gi en grundig orientering om flyets kontroller for å hindre at 

passasjer interferer med disse samt hvordan radiokommunikasjon foregår. 

 

5.6 Bakkeoperasjoner 

«Airmanship» utvises i like stor grad på bakken som i luften. I årenes løp finnes det mange eksempler på uønsket 

adferd i forbindelse med bakkeoperasjoner, og bakkeskader på flymaskiner har påført klubben anselige 

kostnader i årenes løp. En tilsynelatende liten taxiskade i ytterkant av en vinge kan på grunn av stort moment 

påføre en alvorlig skade i vingeinnfesting. Erfaring viser at bakkeskader først og fremst oppstår i forbindelse 

med parkering i hangar eller ved manøvrering (taxing) på trange områder. Alle klubbens flymaskiner er 

forholdsvis lette å trekke for hånd slik at det er ingen grunn til taxing når det er trangt. Alternativt hentes 

assistanse. Manøvrering med motor foran hangar er unødvendig risiko i tillegg til at hangaren fylles med sand og 

støv og det hele vitner om dårlig «airmanship». Flyklubben skal til enhver tid vedlikeholde god belysing i hangar 

samt sikre nødvendig oppmerking for manøvrering og plassering av den enkelte flymaskin. 

 

For oppstart plasseres flymaskinen slik at den ikke blokkerer for andre fly eller at slippstrøm fra propeller er til 

unødig sjenanse. For all parkering eller plassering uten fysisk tilstedeværelse ved flymaskinen skal den sikres 

med bremseklosser. Parkeringsbrems kan svikte, samt vil forhindre hurtig flytting, dersom dette skulle være 

nødvendig. 

 

Håndstart krever spesiell opplæring og skal kun utføres av kvalifisert personell. I praksis gjelder dette piloter 

som har gjennomgått utsjekker på relevante flytyper hvor håndstart er nødvendig slik som Piper Cub og Tiger 

Moth. I Norge har vi i en årrekke unngått rapporterte ulykker med propellere. I Storbritannia rapporteres 15 

propellerulykker med lette fly siden 1991, hvorav 10 ulykker har skjedd under oppstart og 5 ulykker involverer 

passasjerer eller bakkepersonell truffet av roterende propellere (ref www.aaib.gov.uk AAIB Bulletin 10/2012). 

Generelt skyldes ulykkene uoppmerksomhet i forbindelse med unødvendig bevegelser rundt luftfartøy med 

motor i gang eller uheldige rutiner og prosedyrer. For NRF gjelder at passasjer skal alltid være installert i 

luftfartøyet før oppstart og motor skal være stoppet før passasjer forlater flyet. Videre skal all bevegelse av 

fartøysjef eller elev under opplæring i forbindelse med oppstart begrenses til et absolutt minimum med den 

hensikt kun å starte motor for deretter entre cockpit. For NRF Veteranflygruppens operasjon av Tiger Moth vil 

eventuelt unntak kunne være nødvendig beskrevet i tilhørende DHB.  

 

Ved drivstoffpumpe trekkes flyet bort for hånd etter fylling til egnet plassering slik at oppstart kan skje i normalt 

tempo i henhold til sjekkliste med minst mulig sjenanse for andre fly. 

 

I utgangspunktet skal bakkeoperasjon med helikopter og mindre fly holdes adskilt. Vær spesielt oppmerksom på 

farene med opphold i nærheten av helikopter med rotor i gang. I tillegg til risiko dette medfører for personell kan 

andre flymaskiner påføres uheldige belastninger og skader, spesielt gjelder det rorflater. Videre vil sand og støv 

sandblåse flykropp og vinduer. Sørg for god kommunikasjon med helikopteret slik at dette unngås. Rapporter 

uheldig opptreden til klubbens Operative leder eller Flytryggingsleder. 

 

Motorprøve skal normalt foretas på taxiway ved holding ALFA uansett baneretning i bruk og rullebanen forlates 

tilsvarende via BRAVO. Mye unødig radiobruk sperrer periodevis radiotrafikk og kan forhindre viktige 

radiomeldinger. Inntil rullebanen entres bør radiobruk begrenses til radiosjekk og taxeinstruksjon til holding 

ALFA. 

 

http://www.aaib.gov.uk/


 

Kjeller er en åpen flyplass uten sperringer av manøvreringsområdet og oppstillingsplattform. Det er dermed 

særdeles viktig å holde god utkikk etter personell og biler som beveger seg i nærheten av flymaskinen. 

 

6. FLYGING TIL/FRA KJELLER 

Ref AIC og lokale bestemmelser for Kjeller flyplass (http://www.kjellerflyplass.no). Eventuelle klubb tillegg vil 

bli utgitt senere. 

Områdene rundt Kjeller flyplass har til dels tett bosetning og den enkelte fartøysjef skal i forbindelse med 

avgang, landing, utflyging og innflyging ta tilbørlige hensyn med å redusere støy når dette er praktisk mulig og 

uten at sikkerhetsmessige forhold berøres. Dette kan særlig gjøres gjennom valg av rutetrase samt reduksjon av 

motor til en lavere «cruise power setting» før landingsrunden entres. 

    

7. ETTER FLYGING 

7.1 Parkering 

Dersom den som har booket flyet etter deg ikke er til stede, skal flyet parkeres i hangar. Hvis det avtales at flyet 

skal parkeres ute, er du ansvarlig for ordentlig fortøyning under de rådende og forventede værforhold. Rorene 

skal alltid sikres ved rorlås, eller ved bruk av setebelter på stikka. Hjulene skal alltid sikres med bremseklosser. 

Fartøysjef må påregne at styret vil kunne tildele et gebyr, dersom en flymaskin forlates ute istedenfor å parkeres i 

hangar når dette ikke er avtalt eller autorisert. Dersom du som klubbmedlem og kvalifisert pilot oppdager 

hensatte flymaskiner skal du ta initiativ til å parkere flyet i hangar samt varsle styret. 

 

7.2 Rydding og vasking 

Flyet skal rengjøres utvendig for insekter og olje.  Windshield skal vaskes med rent vann og dedikert pusseskinn 

eller ved å gni forsiktig med hendene (uten ringer på fingrene).  Aldri bruk skitne filler eller svamper på 

windshield!  

Rydd flyet innvendig og sjekk at du ikke har glemt kart eller andre effekter. Faste headset sikres i flyet slik at de 

ikke skades eller at de kan skade windshield. Evt. lånt headset tilbake til klubbhytta. Forlat flyet ryddig og rent 

og slik du helst selv vil finne det! 

 

7.3 Motorvarmer 

Motorvarmer skal alltid brukes når det er minusgrader samt dyne/pressenning legges over cowling. 

 

7.4 Loggbøker 

Fylles ut og flyturen registreres på web iht instruks. Kontakt teknisk personell hvis det er snags eller unormale 

ting ved flyet som kan være viktig for neste flygers sikkerhet.  

 

7.5 Betaling 

Leiepriser og betalingsinstruks finnes på NRFs hjemmeside eller i fartøydokumentene. 

 

8. VEDLIKEHOLD 

Se NRF’s Vedlikeholdshåndbok for detaljer. 

 

http://www.kjellerflyplass.no/


 

9. Ulykker og hendelser 

9.1 Varsling og rapportering av ulykker og hendelser 

Varsling og rapportering av ulykker og hendelser skal utføres i henhold til «Forskrift om varslings- og 

rapporteringsplikt i forbindelse med luftfartsulykker mv». Normal pålegger det utøver personlig dvs fartøysjef å 

foreta varsling og rapportering. Formålet med rapportering er å forebygge ulykker og forbedre flysikkerheten, 

ikke å angi straffeansvar og skyld. I henhold til forskriften er de rapporteringspliktige beskyttet mot negative 

konsekvenser av å rapportere gjennom reglene i Luftfartsloven kapittel XII.  

 

Rapporter om ulykker og alvorlige hendelser skal sendes både til Luftfartstilsynet og til Statens 

Havarikommisjon for Transport. 

Rapporter om andre hendelser (det vil si ikke alvorlige hendelser) skal bare sendes til Luftfartstilsynet. 

 

9.2 Flyklubbens operative rutiner ved ulykker og hendelser 

For ulykker og hendelser i forbindelse med klubbflyging har flyklubbene en medvirkende rolle i arbeidet for å 

forebygge ulykker og forbedre flysikkerheten. Klubbens faglige ledere er sentrale i dette arbeidet. Dette 

innebærer at fartøysjef ved ulykker og hendelser utover gjeldende myndighetskrav vedrørende varsling og 

rapportering også skal varsle klubbens Operative leder. Tilsvarende for Akrogruppen og Veteranflygruppen skal 

gruppenes operative ledere varsles. Dersom Operativ leder ikke er tilgjengelig kontaktes Flytryggingsleder eller 

Skolesjef/assisterende skolesjefer. Operativ leder eller stedfortreder varsler deretter umiddelbart klubbens leder. 

Operativ leder eller den av klubbens faglige ledere han/hun utpeker, vil i nødvendig grad assistere fartøysjef i 

forbindelse med varsling og rapportering. Teknisk leder vil etter behov bli varslet av Operativ leder for å ivareta 

flymateriellet i koordinering med vakthavende inspektør fra Statens havarikommisjon for transport (SHT). 

Flyklubbens formann ivaretar eventuelle henvendelser fra presse og media for å skjerme fartøysjef og klubbens 

fagansvarlige slik at disse kan fokusere på de faglige vurderinger og eventuelle umiddelbare tiltak. SHT vil 

normalt foreta undersøkelser av et begrenset omfang ved ulykker og hendelser uten personskader. For å bedre 

sikre at årsaksforholdene blir tilstrekkelig belyst er det nødvendig at flyklubbens fagansvarlige foretar en 

vurdering av ulykken eller hendelsen og fremmer denne som en påtegning til fartøysjefens rapport. Her skal også 

eventuelle umiddelbare tiltak inkluderes. Ved behov kan NLF ved Sikkerhet og Utdanningskomiteen kontaktes 

for å yte klubben faglig bistand. Det må understrekes at informasjonshåndteringen i forbindelse med ulykker og 

hendelser gjennom klubbens faglige ledere kun har til hensikt å forebygge ulykker og forbedre flysikkerheten og 

faller således også under forskriften hvor rapporteringspliktige beskyttet mot negative konsekvenser av å 

rapportere gjennom reglene i luftfartsloven kapittel XII. Flyklubben kan ikke benytte denne informasjonen i 

annen øyemed.   

 

9.3 Flyklubbens rutiner for operative og tekniske avvik som ikke er 
rapporteringspliktige 

For at flyklubben skal kunne forebygge ulykker og hendelser på en effektiv måte er det svært viktig at alle 

operative og tekniske avvik som kan lede til en ulykke eller hendelse rapporteres til Operativ leder, 

Flytryggingsleder eller Teknisk leder selv om disse ikke er rapporteringspliktig i henhold til forskriften. I slike 

tilfeller skal rapportformen være så enkel som mulig og oversendes gjerne pr email, men bør som et minimum 

inneholde sted, tid, involverte og en beskrivelse av hendelsesforløpet. Husk at gjennom din rapportering vil du 

bidra til å forebygge ulykker og hendelser. Det er et moralsk ansvar å rapportere om uregelmessigheter som kan 

føre til ulykker.  

Klubben vil etablere en ordning for anonym rapportering til Flytryggingsleder.  

 

9.4 Flyklubbens rutiner for oppfølging av piloter ved ulykker eller hendelser 

Etter en ulykke eller hendelse følges fartøysjef opp i den initielle fase av Operativ leder eller den han utpeker 

blant klubbens faglige ledere (ref pkt 9.2). Rutinemessig skal fartøysjef alltid tas ut av operativ status med 

hensyn til å føre klubbens fly inntil reklarering gis. Når varsling og rapportering er gjennomført sammen med 

klubbens faglige vurdering vil Operativ leder koordinere med flyskolen den videre oppfølging av fartøysjef. 

Flyskolen er dernest ansvarlig for å bringe fartøysjef tilbake til operativ status. Reklarering til operativ status 

etter gjennomført trening gis av Skolesjef/Assisterende skolesjef. Etter en ulykke eller en hendelse er det 

tradisjonelt betraktet som gunstig å komme raskt i luften igjen og Flyskolen skal prioritere slik flyging. 



 

 

9.5 Generell tilrådning til fartøysjef ved ulykker og hendelser. 

Etter en ulykke eller hendelse er det naturlig at fartøysjef føler behov for å prate med andre om 

hendelsesforløpet. Utover beskyttelse gitt i rapporteringsforskriften med hjemmel i Luftfartsloven kapittel XII 

kan fartøysjef risikere straffeansvar. Fartøysjef bør være klar over dette dersom han/hun velger å forklare seg til 

politiet eller uttaler seg til pressen. 

 

10. Vinteroperasjoner 

Flyging i vinterhalvåret gir mange fine opplevelser over landskap dekket av snø og klar luft med uendelig sikt. I 

midlertidig innebærer vinteren en rekke faremomenter som fartøysjef må ha kunnskap om og ta hensyn til slik at 

flygingene skal kunne gjennomføres med den nødvendige sikkerhet. Informasjonsheftet «Vinterflyging i Norge» 

utgitt av Luftfartstilsynet i 2010 dekker de fleste elementer knyttet til vinteroperasjoner. I tillegg har NRF 

utarbeidet vedlagte supplement til dette informasjonsheftet. Hensikt med dette supplementet er å dekke enkelte 

mangler i informasjonsheftet samt presisere noen av de nevnte faremomentene 

 

11. Annet 

11.1 Gjester/besøkende 

Alle klubbmedlemmer er ansvarlig for medbrakte gjester og besøkende ved Kjeller flyplass. Disse skal ikke 

bevege seg på flyoperativt område uten eskorte, være orientert om faremomentene som flymaskiner som 

manøvrerer på bakken utgjør samt kjenne til eksplosjonsfaren med flybensin, soner for røykeforbud og bruk av 

mobiltelefon. Det skal videre ikke nytes alkohol i Småflyhavna. 

 

12. Vedleggsoversikt 

Vedlegg 1 SOP NRF Akrogruppe 

Vedlegg 2 DHB NRF Veteranflygruppe 

Vedlegg 3 Sjekkliste for klubbutsjekk 

Vedlegg 4 Informasjonshefte «Vinterflyging i Norge» utgitt av Luftfartstilsynet  

Vedlegg 5 NRF Supplement til Informasjonshefte «Vinterflyging i Norge» 


