E-002 KONTROLL MED PERIFERE MEDLEMMER
Med perifere medlemmer menes:
«aktive utøvere som opererer ut fra andre baser enn klubbens faste tilholdssted»
Med en eller flere perifere medlemmer har en operativ leder en spesiell oppgave med å holde seg
orientert om deres virksomhet.
NSF sikrer at den enkelte klubbs liste over medlemmer viser den enkelte medlems totale
klubbtilhørighet. Ut fra denne helhetlige liste kan Operativ leder lettere sikre kontakt med andre
klubbers Operative leder.
Med utgangspunkt i et eget skjema kan man sammen sikre ansvarsfordeling for oppfølging av
medlemmet. Skjemaet bør inneholde opplysninger bl. annet om:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvilken klubb som er hovedklubb
Opplysninger om medlemmets evt eget fly
Gjennomførte sikkerhetskurs
Årlig registrering av medlemmets flytimer og landinger
PFT
Gyldig legeattest
Hvilke kommunikasjonskanaler som klubben benytter for å sikre at medlemmer mottar
informasjon fra klubben, f. ex lukket facebookgruppe
Klare retningslinjer for klubbers sanksjonsmuligheter mot medlemmer som ikke følger NLF
eller klubbers retningslinjer

Har medlemmet eget fly og tilholdssted, skal operativ leder i den klubben hvor flyet er registrert
automatisk ha oppfølgingsoppgaven og må kontrollere om forholdene er tilfredsstillende på stedet
det opereres fra, ref. Mikroflyhåndboken 3.2.1.1 Lokal mikroflyging.
Sjekkliste til godkjenning av landingsplasser:
•
•

•
•
•
•
•

Grunneiers samtykke, skriftlig avtale. Evt sikre lang nok avtale for å ha mulighet for å kunne
søke om idrettsmidler
Beliggenhet jfr MFH 3.4.2. Vedr 3.4.2.7 mulighet for utelanding, må dette presiseres
nærmere i forhold til den type moderne sportsfly som benyttes i dag. F.eks vurderinger av
hindringer ved inn- og utflyvning.
Sikre god dialog med offentlig myndighet når dette er nødvendig, spesielt i forhold til
miljømessige konsekvenser
Sikre dokumentert god dialog med naboer til landingsplassen.
Innrapportering til Nlf om landingsplasser Operativ leder har godkjent
Vurdering av nyttig behov for enkel ICAO godkjenning, slik som vi fikk på Bøverbru ENBB
2019
Retningslinjer for sanksjoner

For å holde seg à jour med vedlikehold av medlemmenes fly kan operativ leder be om kopi av
innsendte vedlikeholdsrapporter fra den enkelte flyeier:
•
•

Kopi av årlig besiktingsrapport skal sendes klubben ved Operativ leder
Liter over godkjenninger av medlemmers fly skal forefinnes i klubbens arkiv
-
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