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Definisjoner
Utrykk
Airmanship
ATC
Elev
Fartøysjef
Flygetidsbok
Flygetillatelse

ICAO
Materiellklarering
Kandidat
Kontrollinstruktør
Konvertering
Kreditering
Kvalifisert kompetanse
Landingsplass
Loggbok for mikrofly
LT
Luftdyktighet
Luftfartøy, modell
Luftfartøy, kategori
Luftfartøy, type
LUST
Mikrofly

MIKS
NLF
Operativ plan
Reiseplan (Flightplan)

Rettigheter
Sensor
Teknisk loggbok
Utsjekk
Utvalg

Innledning

Forklaring
Atferd som ivaretar ansvarlighet og høy sikkerhet
Air Traffic Control, eller Lufttrafikktjenesten. TWR, AFIS, ACC mv
Person som ikke har luftfartssertifikater eller -bevis fra før
Den person som har ansvaret for gjennomføringen av en flytur
Personlig loggbok for flygetid og utsjekker
Et mikrolett luftfartøys bevis for at det er luftdyktig og kan flys
innenfor norsk territorium eller annet territorium som anerkjenner
norsk flygetillatelse for mikrolette luftfartøy (engelsk: Permit to fly).
International Civil Aviation Organization
Tillatelse til å anskaffe mikrofly som holder gitte spesifikasjoner
Person som har eller har hatt luftfartssertifikater eller –bevis
Instruktør klasse 1 som kan utføre Sensoroppgaver
Å endre fra et sertifikat eller en rettighet til noe annet. Det
opprinnelige vil da bli ugyldig
Å godskrive flygetid foretatt på andre relevante luftfartøy
Tilstrekkelige kunnskaper og kompetanse til å utføre gitte oppgaver
Et område egnet til å lande og ta av. For mikrofly vil dette være av
varierende i størrelse og jevnhet avhengig av type
Samme som teknisk loggbok
Luftfartstilsynet
Luftdyktig stand, jfr luftfartsloven § 4-1 flg
Modell innenfor en type med ulike kontroller og/eller motorversjoner
Kategoriene gyroplan, rorkontroll og vektskift
Ulike konstruksjoner med ulike egenskaper innenfor en kategori
NLFs Luftsportstyre
Toseter: 450kg landfly 495 kg sjø/amfibium Vso 65 km/t.
Enseter: 300kg landfly.
Følger ikke ICAOs standard for luftdyktighet.
NLF Mikroflyseksjonens styre, mikroflystyret
Norges Luftsportforbund
Pilotens egen plan for å navigere til bestemmelsesstedet inklusive
alternative landingsplasser. Skal utarbeides for reiser > 50 NM.
En reiseplan som skal leveres til ATC eller NOTAM-kontoret før
flygingen tar til. Dette gir rett til evt. Grensepassering og
redningstjeneste.
Tillatelser som føres inn på flygebeviset.
Instruktør klasse E eller 1 som utfører oppflyging til nytt bevis
Flyets tekniske loggbok for driftstid og logg for tekniske hendelser
og vedlikehold.
Tillatelser som føres inn i flygetidsboken.
En gruppe spesielt kompetente personer utpekt av styret til å utføre
spesielle faglig betonte oppgaver på oppdrag fra styret.
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VEDLEGG 0.1 LUFTFARTSTILSYNETS GODKJENNING
De neste tre sider gjengir Luftfartstilsynets godkjenning av NLF Mikroflyseksjonens
sikkerhetssystem.

Innledning

Side 5 av 8

Mikroflyhåndboken 7

Kapittel 1 SIKKERHETSSYSTEMET
Innhold:
1.0 INNLEDNING .................................................................................................................. 2
1.1 SIKKERHETSSYSTEMET ............................................................................................... 2
1.1.1 DEFINISJON ............................................................................................................ 2
1.1.2 OVERORDNEDE REFERANSER ............................................................................ 2
1.1.3 TILHØRENDE REFERANSER ................................................................................. 2
1.1.4 KRAV TIL SIKKERHETSSYSTEM ............................................................................ 3
1.2 ÅRLIG REVISJON AV MIKROFLYKLUBBER .................................................................. 3
1.2.1 OMFANG .................................................................................................................. 3
1.2.2 FRISTER .................................................................................................................. 4
1.2.3 ANSVAR OG UTFØRELSE ...................................................................................... 4
1.2.3.1 Avvik og merknader ........................................................................................... 4
1.2.3.2 Prosedyre for oppdatering av klubbstatus .......................................................... 4
1.2.4 MIKROFLYKLUBBENS ORGANISASJON ............................................................... 5
1.2.5 PERIFERE MEDLEMMER ........................................................................................ 5
1.3 MIKROFLYSEKSJONENS FUNKSJON .......................................................................... 5
1.3.1 DET VALGTE MIKROFLYSTYRET .......................................................................... 5
1.3.2 FAGLIGE UTVALG ................................................................................................... 6
1.4 VEDLEGG FOR KLUBBREVISJONER ........................................................................... 6

Kapittel 1 Sikkerhetssystemet

Side 1 av 6

Mikroflyhåndboken 7

1.0 INNLEDNING
Luftfartstilsynet (LT) har fastsatt at all luftfart i Norge skal skje på en sikker og
samfunnstjenlig måte, jfr forskrift om flyging med mikrolette fartøy (BSL D 4-8) § 1.
Begrepet «sikker og samfunnstjenlig luftfart» vil være styrende for praktiseringen av det
regelverket som gjelder for mikroflyging i Norges Luftsportforbund (NLF).

1.1 SIKKERHETSSYSTEMET
1.1.1 DEFINISJON
Med sikkerhetssystem menes et samlet og helhetlig system for de ulike luftsportsaktivitetene i
NLF. Systemet skal være grunnlaget for utøvelsen av de ulike aktivitetene, og all aktivitet
skal skje i samsvar med dette.
Ansvarlig for sikkerhetssystemet er NLFs generalsekretær.

1.1.2 OVERORDNEDE REFERANSER
Sikkerhetssystemet er basert på følgende lover, forskrifter, bestemmelser mv, for det som
relaterer seg til aktivitet med mikrofly:
Luftfartsloven (lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart)
Alle relevante bestemmelser om sivil luftfart (BSL-serien)
Lov for Norges Luftsportforbund (NLF)
Styreinstruks og delegasjonsreglement for NLF
NLF-håndbok (under utarbeidelse)
NLFs kvalitetshåndbok
Aeronautical Information Publication med gyldighet for Norge (AIP)
Aeronautical Information Circular med gyldighet for Norge (AIC)
Lenke til aktuelle dokumenter finnes i kapittel 3, samt på www.nlf.no

1.1.3 TILHØRENDE REFERANSER
Sikkerhetssystemet har et sett med tilhørende referanser som tekniske krav, operative
instrukser, fagpensum, sjekklister, kontaktlister, tollbestemmelser med videre som kan være
gjenstand for endringer mellom oppdateringer av sikkerhetssystemet, beskrevet i
Mikroflyhåndboken.
Mange av disse lenkene omfattes av Luftfartstilsynets godkjenning av Mikroflyhåndboken, og
de lenkene som har relevans til det operative og tekniske kan ikke endres eller gjøres mindre
strenge uten en forhåndsgodkjenning av Luftfartstilsynet.
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1.1.4 KRAV TIL SIKKERHETSSYSTEM
Flyging med mikrolette luftfartøy er bare tillatt innenfor rammene av en organisasjon som
driver i samsvar med et sikkerhetssystem som organisasjonen har fått godkjent av
Luftfartstilsynet. Sikkerhetssystemet skal i henhold til BSL D 4-8 inneholde:
a) plan for utdannelse av flygere av mikrolette luftfartøy og opprettholdelse av deres
kunnskaper og ferdigheter,
b) regler for utstedelse og fornyelse av kompetansebevis, samt for tilbakekall av
kompetansebevis ved flyging med mikrolette luftfartøyer i strid med forskrifter eller
sikkerhetssystemet,
c) operative instrukser og sikkerhetsbestemmelser for ulike typer flygninger med
mikrolette luftfartøyer,
d) prosedyrer for rapportering til organisasjonen av avvik fra bokstav a til c, og
e) system som sikrer at planer med videre som nevnt i bokstav a) til d) blir utviklet og
etterleves
Videre består det av:
1. Rutiner for validering/godkjenning av teoretisk og praktisk kompetanse for
utenlandske mikroflygere som kommer til Norge for å utøve mikroflyging
2. Tekniske bestemmelser om konstruksjon og vedlikehold
3. Plan for registrering og undersøkelser av hendelser, uhell og ulykker
Mikroflyaktiviteten i Norges Luftsportforbund skal skje i samsvar med det godkjente
sikkerhetssystemet. En endring i sikkerhetssystemet vil kreve ny godkjenning.
Norges Luftsportforbunds godkjenning gjelder for all mikroflyaktivitet i NLFs regi, for
tilsluttede klubber og dens medlemmer/mikroflyutøvere.

1.2 ÅRLIG REVISJON AV MIKROFLYKLUBBER
1.2.1 OMFANG
Årlig revisjon av mikroflyklubber- og grupper skal bidra til å sikre at virksomheten i de lokale
klubber skjer i henhold til sikkerhetssystemet.
Klubber som har sendt inn dokumentasjon på gjennomført årlig revisjon, vil få
operasjonstillatelsen fornyet, forutsatt at relevante krav i denne Mikroflyhåndboken er
innfridd. Det forutsettes videre at eventuelle avvik i forbindelse med årlig revisjon rettes og
korrigeres innen en gitt tid av operativ leder i klubben. Operativ leder plikter å informere NLF
hvis klubben ikke oppfyller de krav som fremgår av denne Mikroflyhåndboken eller øvrige
myndighetskrav for å inneha gyldig operasjonstillatelse.
Dersom en søknad ikke fyller kriteriene blir den innsendte dokumentasjon lagret i NLFs
database, og søknaden returnert med angivelse av hva som er begrunnelsen for avslaget.
All korrespondanse og dokumentasjon knyttet til revisjon av klubber og operasjonstillatelser
lagres i NLFs database. Det er utarbeidet (internt i NLF) prosedyrebeskrivelse for håndtering
av årlig revisjon.
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1.2.2 FRISTER
Den årlige revisjon skal være utført og godkjent innenfor fastsatt frist hvert år, normalt 1. mai.
Klubber som ikke har fått godkjent sin årlige revisjon innen fristen, eller har fått innvilget
utsettelse ved en begrunnet søknad, mister sin operative status inntil dette er brakt i orden.

1.2.3 ANSVAR OG UTFØRELSE
Det ligger under ansvarsområdet til klubbens styre og operativ leder å få utført revisjonen
med nødvendig tidsmargin for lukking av eventuelle avvik innenfor fristen.
Revisjonen foretas annethvert år (med odde-årstall) av en godkjent teknisk besiktningsmann,
som sender rapportskjemaet til NLF Mikroflyseksjonen. Etter lukking av eventuelle avvik,
sendes erklæring på eget skjema.
I mellomåret (med like-årstall) foretar operativ leder en intern revisjon ved hjelp av til samme
skjema, men dette skal kun arkiveres lokalt i klubben, og ikke sendes inn til seksjonen.
Operativ leder skal sende en bekreftelse til NLF Mikroflyseksjonen på at revisjonen er
foretatt, og eventuelle avvik er lukket før 1. mai. Denne bekreftelsen vil ligge til grunn for
oppdatering av oversikten på seksjonens internettsider over hvilke klubber som har gyldig
operasjonstillatelse i henhold til sikkerhetssystemet.

1.2.3.1 Avvik og merknader
Den som reviderer skal i form av rapport bl.a. gi følgende:
Avvik: Forhold som ikke er i overensstemmelse med gjeldende regelverk. Avvik lukkes ved
at forebyggende eller korrigerende tiltak dokumenteres iverksatt innen fastsatt tidsfrist.
Merknad: Forhold som har et potensiale for forbedring, men som ikke er et direkte avvik fra
regelverket.
Revisjoner blir ikke godkjent før alle eventuelle avvik er lukket. Revisjonen kan godkjennes
med gjenstående merknader.

1.2.3.2 Prosedyre for oppdatering av klubbstatus
Etter gjennomført årlig revisjon av klubb, sender teknisk besiktningsmann eller klubbens
operative leder skjemaet til NLF Mikroflyseksjonen. Hvis det ikke er notert avvik skal dette
registreres, skjemaet arkiveres, og nettsiden for operativ status for mikroflyklubbene
oppdateres.
Hvis det er notert avvik, skal disse være rettet (normalt før 1. mai) før klubbens operasjonstillatelse kan anses opprettholdt. I de tilfeller dette ikke skjer innen frist, vil fagsjefen
umiddelbart varsle klubbens ledelse om at operasjonstillatelsen er trukket tilbake, og at all
mikroflyaktivitet under klubbens operasjonstillatelse derfor må opphøre. Status oppdateres på
nettsiden.
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1.2.4 MIKROFLYKLUBBENS ORGANISASJON
Mikroflyklubben skal være organisert med nødvendige fagfunksjoner besatt slik det framgår
av den til enhver tid gjeldende utgave av Mikroflyhåndboken. Arkiv hvor historikken er
knyttet til årlige revisjoner, kopi av revisjonsdokumenter, herunder en oversikt over de
personer som til enhver tid innehar de forskjellige fagfunksjoner mv i klubben skal være
tilgjengelig.
Klubbens medlemmer skal være kjent med den årlige revisjonen og hva som forutsettes
ivaretatt internt i klubben for at denne skal kunne betrakte seg å være operativ. Dette forholdet
må være tydelig belyst overfor alle som er operative i klubben, samt personell med teknisk
oppgave i klubben, og det må framgå hvordan slik informasjon publiseres. Det må framgå
hvem som har ansvaret for å holde NLFs medlems- og lisensdatabase oppdatert til enhver tid.
Informasjon av betydning som publiseres fra NLF Mikroflyseksjonen vil alltid bli kunngjort
på seksjonens nettside, som er den offisielle informasjonskanalen. I tillegg lages det en lenke
fra seksjonens Facebook-side for å nå ut til så mange som mulig.

1.2.5 PERIFERE MEDLEMMER
Med perifere medlemmer menes aktive utøvere som opererer ut fra andre baser enn klubbens
faste tilholdssted. Med en eller flere perifere medlemmer får operativ leder en spesiell
oppgave med å holde seg orientert om deres virksomhet. Først og fremst må en sjekke om
disse medlemmene har tilknytning til andre aktive klubber i NLF Mikroflyseksjonen, og
eventuelt ta kontakt med den andre klubbens operativ leder og avtale hvem som følger opp
den enkelte. En slik avklaring skal bekreftes skriftlig mellom klubbene, og arkiveres i begge.
Har medlemmet eget fly og tilholdssted, skal ansvarlig operativ leder, i den klubben flyet er
registrert automatisk få oppfølgingsoppgaven og må kontrollere om forholdene er
tilfredsstillende på stedet det opereres fra, ref Mikroflyhåndboken 3.2.1.1 Lokal mikroflyging.
Det «perifere» medlemmet skal delta på klubbens årlige flytryggingsmøte og klubbmøter som
har et flytryggingsmessig innhold. For å holde seg à jour med vedlikehold av medlemmenes
fly, kan operativ leder be om kopi av innsendte vedlikeholdsrapporter fra den enkelte flyeier.

1.3 MIKROFLYSEKSJONENS FUNKSJON
NLF Mikroflyseksjonen forestår den daglige og operative gjennomføring av de
luftsportsrelaterte aktivitetene. Oppgavene er delt mellom politiske og faglige funksjoner. En
oppdatert oversikt er å finne på NLF Mikroflyseksjonens nettsider under Kontakt oss:
Lenke til kontaktside.

1.3.1 DET VALGTE MIKROFLYSTYRET
Det valgte mikroflystyret skal fremme klubbenes og de tilsluttede medlemmenes sak, slik at
virksomheten kan drives på en mest mulig enkel og ubyråkratisk måte innenfor
sikkerhetsmessig forsvarlige rammer.
Mikroflystyret utøver sin funksjon i tråd med lov for Norges Luftsportforbund, samt andre
relevante dokumenter for de politiske nivåer i NLF, ref. punkt 1.1.2, for det som vedrører
mikroflystyrets ansvar og myndighet.
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1.3.2 FAGLIGE UTVALG
Mikroflystyret oppnevner faglige utvalg, som er omtalt i kapittel 2 Organisasjon.

1.4 VEDLEGG FOR KLUBBREVISJONER
Skjema til bruk i klubbrevisjoner finnes som årlige oppdaterte vedlegg. Gyldig versjon av
vedleggene kan lastes ned fra seksjonens internettside med følgende lenke:
nlf.no/mikrofly/revisjon-av-mikroflyklubber
Vedlegg 1.1 Veiledning for klubben
Vedlegg 1.2 Skjema for årlig revisjon av mikroflyklubber
Vedlegg 1.3 Skjema for lukking av avvik
- slutt -

Kapittel 1 Sikkerhetssystemet

Side 6 av 6

Mikroflyhåndboken 7

Kapittel 2 ORGANISASJON
Innhold:
2.0 ORGANISASJON ................................................................................................................. 2
2.1 MIKROFLYSEKSJONENS OPPGAVER .............................................................................. 2
2.1.1 FAGSJEFENS FAGLIGE OPPGAVER .......................................................................... 2
2.1.2 FAGSJEFENS ADMINISTRATIVE OPPGAVER ............................................................ 3
2.2 MIKROFLYSTYRET ............................................................................................................. 3
2.3 FAGLIGE UTVALG............................................................................................................... 3
2.3.1 AKTIVITET- OG REKRUTTERINGSUTVALGET ........................................................... 3
2.3.2 FLYTRYGGINGSUTVALGET ........................................................................................ 4
2.3.3 ROTORUTVALGET ....................................................................................................... 4
2.3.4 HÅNDBOKSREDAKSJONEN ........................................................................................ 4
2.3.5 GRANSKNINGSKOMMISJON ....................................................................................... 4
2.3.6 INFORMASJONSUTVALGET........................................................................................ 4
2.3.7 OPERASJONS OG OPPLÆRINGSUTVALGET ............................................................ 4
2.3.8 TEKNISK UTVALG ........................................................................................................ 5
2.4 REGISTERET FOR MIKROLETTE LUFTFARTØY .............................................................. 5
2.5 FORHOLDET TIL KLUBBER ................................................................................................ 5

Kapittel 2 Organisasjon

Side 1 av 6

Mikroflyhåndboken 7

2.0 ORGANISASJON
Mikroflyseksjonen er organisert som en egen seksjon innenfor Norges Luftsportforbund (NLF).

2.1 MIKROFLYSEKSJONENS OPPGAVER
Norges Luftsportforbund har med hjemmel i forskriften BSL D 4-8 for mikrofly, fått godkjent et
sikkerhetssystemet av Luftfartstilsynet, som innbefatter alle oppgaver relatert til utvikling, opplæring og utførelse av mikroflyging i Norge, og med norsk mikroflymateriell utenfor Norge.
Oppgavene kan sammenfattes i følgene de punkter:
1. Utferdigelse og oppfølging av supplerende regler og forskrifter innenfor rammen
av gjeldende regelverk
2. Opplæring av mikroflygere på alle nivå
3. Utvikling og oppfølging av sikkerhetstiltak, regler og prosedyrer
4. Utstedelse av lisenser for autorisasjon av utøvere på alle nivåer
5. Opplæring av tekniske besiktningsmenn for årlig kontroll av mikrolett
flymateriell, samt årlig revisjon av mikroflyklubbene

2.1.1 FAGSJEFENS FAGLIGE OPPGAVER
NLF Mikroflyseksjonens fagsjef har det daglige ansvar for seksjonens driftsaktiviteter, og rapporterer til NLFs generalsekretær, som har helhetsansvaret for virksomheten overfor myndighetene. Fagsjefens ansvar omfatter:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Gjennomføring av seksjonens forpliktelser og oppfølgingsaktiviteter i henhold til
Luftfartstilsynets godkjenning av NLFs sikkerhetssystem for mikroflyging
(Mikroflyhåndboken).
Etablering, oppfølging og ajourhold av nødvendig supplerende regelverk innenfor de
rammer som er fastlagt av myndighetene.
Etablering og utvikling av konkrete tiltak for bedring av flysikkerheten.
Etablering og kontinuerlig forbedring av kvalitetsvesentlige prosedyrer og instruksverk
for mikroflyging i Norge, konkretisert gjennom Mikroflyhåndboken.
Gjennom definerte rapporteringsrutiner og prosedyrer, overvåke gjennomføring av alle
aktiviteter i relasjon til gjeldende regelverk.
Behandle bekymringsmeldinger fra medlemmene i samråd med de berørte utvalg.
Ved registrering av avvik fra beskrevne rutiner og prosedyrer, iverksette nødvendige
korrigerende tiltak. Ved avvik som vurderes å ha direkte innflytelse på flysikkerhet,
pålegge stans av aktivitet inntil nødvendig saksavklaring foreligger, i samråd med
mikroflystyret og berørte fagutvalg.
Sikre at planer, beslutninger og tiltak i den politisk/administrative organisasjon ikke er i
konflikt med regelverk, bestemmelser eller nødvendige sikkerhetsmessige marginer.

Fagsjefen utøver sin myndighet i henhold til ovenstående, i full forståelse og i samråd med det
sittende mikroflystyret og de oppnevnte utvalg representert ved leder i forhold hvor dette anses
påkrevd.
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2.1.2 FAGSJEFENS ADMINISTRATIVE OPPGAVER
Mikroflyseksjonens fagsjef dekker også de politiske og administrative oppgaver i seksjonen, og
har følgende ansvar i den politisk/administrative organisasjonsstruktur:
1.
2.
3.
4.

Ivareta den daglige drift av Mikroflyseksjonen
Utarbeide beslutningsunderlag og planer for mikroflystyret
Forestå økonomiplanlegging og styring i Mikroflyseksjonen
Fungere som sekretær i mikroflystyret

2.2 MIKROFLYSTYRET
Mikroflystyret innstilles av seksjonsmøtet, som avholdes annethvert år, og er Mikroflyseksjonens
øverste politiske nivå, underlagt NLFs Luftsportstyre. Det består av leder, nestleder og det antall
styremedlemmer og eventuelt varamedlem, slik seksjonsmøtet bestemmer, innenfor rammene av
lov for NLF. Seksjonsmøtets valg er en innstilling til Luftsportstinget, som foretar det formelle
valget av mikroflystyret.
Mikroflystyret er NLF Mikroflyseksjonens øverste myndighet mellom hvert seksjonsmøte og har
det overordnede ansvar for daglig ledelse av NLF Mikroflyseksjonen, og forholder seg til lov for
NLF samt øvrig styrende dokumentasjon i NLF.

2.3 FAGLIGE UTVALG
De faglige utvalgene fungerer som rådgivende organ for mikroflystyret og fagsjefen.
I spørsmål som berøres av forskriftene, er NLF Mikroflyseksjonens relevante fagpersonell aktive
premissgivere for NLF Mikroflyseksjonens faglige og funksjonelle aktiviteter, og rapporterer i
denne sammenheng til de ansvarlige myndigheter via fagsjefen til generalsekretæren i NLF.
Med unntak for valgkomiteen for seksjonsmøtet utpeker mikroflystyret ledere til de nedsatte utvalg basert på deres faglige kompetanse og integritet. Lederen av hvert utvalg utpeker selv sine
utvalgsmedlemmer for to år av gangen etter først å ha avstemt dette med fagsjefen og fått godkjenning av mikroflystyret. Utvalget fungerer i to år fra årsskiftet etter seksjonsmøtet for å sikre
kontinuitet i NLF Mikroflyseksjonen.
Sammensetning av mikroflystyret og utvalg med navn på de som bekler de ulike funksjonene er
listet opp på nlf.no/mikrofly under fanen «Kontakt oss».

2.3.1 AKTIVITET- OG REKRUTTERINGSUTVALGET
Aktivitet- og rekrutteringsutvalget skal arbeide for øket deltagelse i aktiviteter som treff og flyinn i inn- og utland. Utvalget har som oppgave å sørge for:




at det lages arrangementer i klubbene der mikroflygere blir invitert til å delta
at det blir arrangert konkurranser i distriktene og et norgesmesterskap hvert år
å samle inn informasjon til en fyldig terminliste i NLF Mikroflyseksjonen
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2.3.2 FLYTRYGGINGSUTVALGET
Flytryggingsutvalget skal arbeide for å fremme flysikkerhet innenfor mikroflyging. Utvalget har
følgende oppgaver:




Behandle rapporter om ulykker, uhell og næruhellsrapporter. Analysere disse for distribusjon til medlemmene via NLF Mikroflyseksjonens informasjonskanaler.
Initiere flytryggingskampanjer på landbasis i henhold til trender og behov.
Sørge for opplæring og oppdatering av klubbenes flytryggings- og operative ledere.

2.3.3 ROTORUTVALGET
Rotorutvalget skal bestå av kompetente personer innen operative og tekniske saker som vedrører
gyroplan og helikopter. Utvalget har som oppgave å være det faglige organet på slike saker, og er
et supplement til både opplærings- og operasjonsutvalget samt teknisk utvalg.

2.3.4 HÅNDBOKSREDAKSJONEN
Håndboksredaksjonen leder revisjonen av Mikroflyhåndboken i samarbeid med de enkelte fagutvalg og NLF Mikroflyseksjonens fagsjef etter retningslinjer gitt av NLFs generalsekretær. Utvalget skal sørge for at det foreligger en gyldig versjon godkjent av Luftfartstilsynet, og som alltid
skal være tilgjengelig for klubber og medlemmer.

2.3.5 GRANSKNINGSKOMMISJON
Granskningskommisjoner oppnevnes formelt av NLFs presidentskap etter fagsjefens innstilling
til NLFs generalsekretær, og er nærmere beskrevet i kapittel 6 Flytrygging. Det er utarbeidet
egen intern prosedyrebeskrivelse for hvordan en granskningskommisjon opprettes, samt for hvorledes kommisjonens arbeid skal foregå.

2.3.6 INFORMASJONSUTVALGET
Informasjonsutvalget skal sørge for at alle klubber og medlemmer blir holdt løpende orientert om
endringer i regelverket, status på klubbenes operasjons- og skoletillatelser, informasjon om treff
og konkurranser og andre nyheter som har interesser for medlemmene. Utvalget skal bidra til artikler og informasjon om mikroflyging til bladet Flynytt. Utvalget forestår vedlikehold og oppdatering av NLF Mikroflyseksjonens del av NLFs internettsider.

2.3.7 OPERASJONS OG OPPLÆRINGSUTVALGET
Det er en nær sammenheng mellom relevante krav til opplæring, og styring med flyoperativ virksomhet. Utvalget skal fortløpende vurdere krav til utdannelse av mikroflygere på alle kompetansenivåer, og utarbeide nødvendige forslag til revidering av Mikroflyhåndboken.
Utvalget har ansvar for gjennomføring av kurs for instruktøropplæringen, instruktørenes etterutdanning og oppdatering. Utvalget skal fortløpende vurdere de anbefalinger og tilrådinger som
kommer fra flytryggingsutvalgets arbeid. Dette sees i sammenheng med de operative bestemmelser som framgår av NLF Mikroflyseksjonens sikkerhetssystem, og eventuelt utarbeide forslag til
revideringer eller tiltak.
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2.3.8 TEKNISK UTVALG
Teknisk utvalg skal arbeide med det tekniske materiellet, luftdyktighet, internasjonal kontakt
teknisk, teknisk informasjon, materiellklarering, besiktigelse og bygge- eller monteringskontroll,
samt oppfølging av sikkerhetsmessige funn lokalt, sentralt og globalt. Utvalget skal sørge for en
plan for skolering og oppdatering av NLF Mikroflyseksjonens tekniske besiktningsmenn.

2.4 REGISTERET FOR MIKROLETTE LUFTFARTØY
NLF fører registeret for mikrolette luftfartøy i henhold til bestemmelsene i BSL D 4-8 §5.

2.5 FORHOLDET TIL KLUBBER
Forholdet mellom NLF Mikroflyseksjonen og tilsluttede klubber- /grupper.
Klubber tilsluttet NLF Mikroflyseksjonen har en lov for klubben som er godkjent av Norges Idrettsforbund (NIF). Den enkelte klubb velger sitt styre på sitt årsmøte i henhold til loven.
Styret utpeker følgende fagpersoner i klubben på sitt konstituerende styremøte:
1. Operativ leder (OPL). Alle klubber må ha en godkjent operativ leder, som danner grunnlag for utstedelse av operasjonstillatelse til klubben.
Operativ leder rapporterer til NLF Mikroflyseksjonens fagsjef.
Instruksen til operativ leder ligger i vedlegg 3.1.
2. Teknisk leder (TL). Teknisk leder rapporterer til klubbens operative leder.
Instruksen til TL ligger i vedlegg 3.2.
3. Skolesjef (SSJ). Gjelder kun for klubber som har skoletillatelse. Skolesjef rapporterer til
klubbens operative leder. Instruksen til SSJ ligger i vedlegg 3.3.
4. Klubbens flytryggingsleder (FL) rapporterer til klubbens operative leder. Denne funksjonen kan med fordel dekkes av klubbens operative leder i mindre klubber. Instruksen til
FL ligger i vedlegg 3.4.
5. Miljøansvarlig (MA). Miljøansvarlig rapporterer til klubbens operative leder. Instruksen
til MA ligger i vedlegg 3.5.
Klubbene skal selv oppdatere NLFs sentrale database ved endringer i styresammensetning mv.
– Slutt –
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3.0 GENERELT
All flyging med mikrolette luftfartøy i Norge innenfor NLF Mikroflyseksjonens sikkerhetssystem skal foregå i henhold til Mikroflyhåndboken som bygger på BSL D 4-8, BSL B 2-5 samt
NLF Mikroflyseksjonens egne bestemmelser.
I tillegg til hovedforskriftene må den enkelte fartøysjef også forholde seg til øvrige luftfartsbestemmelser og publikasjoner som er relevant for operasjon av luftfartøy. Publikasjonene finnes
på Lovdatas, Luftfartstilsynets eller Avinors hjemmeside.
En liste over særlige relevante lover, forskrifter og publikasjoner. Lenker må oppdateres ofte og
finnes på en egen nettside Forskrifter og publikasjoner under NLF Mikroflyseksjonen.
Luftfartsloven
BSL A 1-2
Gebyrforskriften (kun deler av forskriften er relevant for mikro)
BSL A 1-3
Forskrift om varslings- og rapporteringsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser (Referert i punkt 6.1.3.1)
BSL A 1-8
Forskrift om nasjonalitets- og registreringsmerking av luftfartøy
BSL A 5-4
Forskrift om minstestørrelser for forsikringssummer for passasjer- og tredjemannsansvaret
BSL B 1-1
Dokumentasjonsforskriften (dokumentasjon som skal være med og som er relevant for mikro er beskrevet i Mikroflyhåndboken kapittel 3 og 5)
BSL B 2-2
Forskrift om begrensning av støy og utslipp fra sivile luftfartøyer
BSL B 2-5
Forskrift om tekniske krav med videre til sivile luftfartøyer med maksimal startmasse (MTOM) inntil 495 kg
BSL C 1-2
BSL C 1-3

BSL C 5-2a

Forskrift om medisinske undersøkelser av seilflygere, mikroflygere, førere av
friballong og kabinbesetningsmedlemmer
Forskrift om medisinske krav for seilflygere, mikroflygere, førere av friballong
og kabinbesetningsmedlemmer
BSL C 1-2 og C 1-3 kan alternativt erstattes med oppfylling av krav i BSL C 1-1,
del MED, hvor legeundersøkelse enten skjer hos flylege eller fastlege
Forskrift om flytelefonistsertifikat

BSL D 1-8

Forskrift om flyging med én-motors luftfartøy i fjell og øde områder i Norge og
på Svalbard

BSL D 3-1
BSL D 4-8

Driftsforskrift for ikke-ervervsmessig luftfart med fly (privatflyging)
Forskrift om flyging med mikrolette luftfartøy

BSL E 1-1

Forskrift om konsesjon for landingsplasser

BSL F 1-1

Forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer (Part-SERA)

BSL G 5-1

Forskrift om radiotelefoniprosedyrer

BSL SEC 1-1

Forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv

Forskrift om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
Forskrift om medføring av radionavigasjonsutstyr og SSR-transponder i luftfartøy
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Forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit
AIP GEN
Generell informasjon om nasjonale bestemmelser, tjenester og avgifter
AIP ENR
Informasjon om bl.a. regler, prosedyrer, luftrom og underveiskart
AIP AD I –III Informasjon om alle norske lufthavner og helikopterhavner
AIP SUP
Tilleggsinformasjon til AIPen
AIC A
Luftfartsinformasjon fra Avinor
AIC N
Luftfartstilsynets informasjon om praksis av – og endringer til bestemmelsene
for norsk luftfart
AIC I
Luftfartstilsynets informasjon om praksis av – og endringer til bestemmelsene
for all luftfart
AIC A 2-15
Bestemmelser om gratis parkering for fly i klubbvirksomhet på Avinors lufthavner
Avinors startavgifter og øvrige gebyrer for bruk av lufthavner
Mikroflyhåndboken kapittel 3 «Operative bestemmelser» omhandler lovverk av særlig betydning
for den operative delen av mikroflyging, og som sammen med de øvrige kapitler beskriver hvordan mikroflyging skal foregå innenfor NLFs sikkerhetssystem for mikrofly.
Håndboka klarlegger mikroflyvirksomhetens særordninger, likedan ansvar relatert til operasjon
og forhold til annen luftfart.
NLF Mikroflyseksjonen er godkjent av Luftfartstilsynet for å ivareta mikrolett luftfart i henhold
til forskriftene som gjelder mikrofly spesielt; BSL D 4-8, BSL B 2-5
NLF (og tidligere NAK) ved NLF Mikroflyseksjonen har hatt slik myndighetsgodkjenning sammenhengende fra 21.3.1986.
All flyging skal foregå i regi av klubb med operasjonstillatelse, og i forståelse med den lokale
klubbens faglige tillitspersoner og dens bestemmelser.

3.0.1 SIKKERHETSSYSTEM
Sikkerhetssystemet for mikrolette luftfartøy fastsetter i dette kapitlet:
1.
2.

Definisjon av styrets funksjoner og instrukser for disse. Ref 3.1.1
Beskrivelse av de særlige operative regler som gjelder for mikroflyging. Ref. 3.2

3.1 LOKAL MIKROFLYKLUBB
3.1.1 FUNKSJONER I STYRET
Ansvaret for administrasjon og drift av den lokale mikroflyvirksomheten er tillagt den lokale
mikroflyklubben med de tillitsvalgte rollene som styreleder, nestleder og styremedlemmer med
kjønnskvotering i henhold til Norges Idrettsforbunds lovnorm. I tillegg til disse rollene skal alle
klubber med operasjonstillatelse ha følgende fagfunksjoner besatt:
1.
2.
3.
4.
5.

Operativ leder
Teknisk leder
Skolesjef *
Flytryggingsleder
Miljøansvarlig
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*

Lokale mikroflyklubber som ikke innehar skoletillatelse utstedt av NLF Mikroflyseksjonen er
ikke pålagt å ha skolesjef.

Instrukser for disse fagfunksjonene ligger som vedlegg til dette kapittel. En person kan ha mer
enn én funksjon.

3.1.1.1 Operativ leder
Operativ Leder er den faglige lederen i klubben som de andre fagfunksjonene rapporterer til, og
det stilles derfor spesielle krav til gode kunnskaper og samarbeidsevner hos denne personen. I
vilkårene for å utøve mikroflyging kreves medlemskap i klubb med operativ status. Dette innebærer blant annet at klubben må ha en godkjent operativ leder.
1. Funksjonen operativ leder skal bidra til at klubben har en tilstrekkelig faglig ledelse i tillegg til den tillitsvalgte klubbledelsen.
2. Operativ leder foreslås av klubbens styre og godkjennes av NLF Mikroflyseksjonens fagsjef i samråd med leder for operasjons- og opplæringsutvalget.
3. Operativ leder skal være et klubbmedlem med bred erfaring og god dømmekraft, og skal
normalt for klubber med skoletillatelse være instruktør klasse E, 1 eller 2 (IK-E, IK-1 eller IK-2).
4. Instruks for de øvrige funksjoner, det vil si miljøleder, teknisk leder, flytryggingsleder og
skolesjef, skal være utformet slik at disse, i faglig sammenheng, rapporterer til operativ
leder.
5. Klubbens medlemmer skal gjøres kjent med hvem som innehar klubbens fagfunksjoner.

3.1.1.2 Skolesjef
I klubber med skoletillatelse må funksjonen skolesjef være på plass, og ivaretas av en instruktør
klasse E (IK-E), klasse 1 (IK-1) eller klasse 2 (IK-2). Operativ leder kan også være skolesjef. I
større klubber bør disse funksjonene deles på to personer.

3.2 MIKROFLYGING
3.2.1 GENERELT OM MIKROFLYGING
Fartøysjef er ansvarlig for at forberedelse og gjennomføring av flyging foregår innenfor de operative bestemmelser i BSL D 4-8 §7, BSL B 2-5 §§5 og 6, og BSL D 3-1 samt NLFs sikkerhetssystem for mikroflyging.
Fartøysjef skal være medlem av NLF Mikroflyseksjonen og inneha kompetansebevis G2, H2*,
R2 eller V2, eller inneha elevbevis G1, H1*, R1 eller V1 og være under kontroll av instruktør.
*) Helikopter er kun relevant etter en eventuell godkjenning fra Luftfartstilsynet.
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For å kunne operere skal luftfartøyet ha gyldig flygetillatelse utstedt av NLF Mikroflyseksjonen
og obligatorisk forsikringsbevis, som skal medbringes under flyging. Unntaket fra dette er ved
førstegangs prøveflyging samt dersom det foreligger avtale om bruk av utenlandskregistrert mikrofly, jfr kapittel 3.6.5 til 3.6.7. I tillegg skal en også medbringe personlig flygebevis og loggbok,
samt konsesjonsdokumenter for eventuelle installasjoner i flyet.
Flyging med mikrolette luftfartøy skal foregå i samsvar med lufttrafikkregler i henhold til BSL F
1-1 (Part-SERA) med følgende modifikasjoner slik det framgår av BSL D 4-8:
1. Flyging skal kun foregå i dagslys og i samsvar med de visuelle flygeregler (VFR)
2. Flyging over skyer (”on top”) er ikke tillatt
Dersom landing planlegges på en annen plass enn avgangsplassen, eller landing på avgangsplassen først vil skje så lenge etter avgang at været på avgangstidspunktet kan ha endret seg, skal
værprognoser sjekkes.
Hvis passasjer skal medbringes må fartøysjef ha egen utsjekk for dette, og ha vedlikeholdt sine
rettigheter. Se kapittel 4 utdanning, punktet for passasjerutsjekk.

3.2.1.1 Lokal mikroflyging
All utøvelse av mikroflyaktiviteter skal inngå som en del av lokal klubbvirksomhet. Med dette
menes at den lokale mikroflyklubb har et ansvar for at den private flyvirksomheten utføres i henhold til sikkerhetssystemets krav og lokale bestemmelser. Dette forutsetter at enhver flyger som
ønsker å fly fra et privat område (det vil si avgangs- eller landingsplass uten konsesjon) må:
1. Orientere den lokale mikroflyklubben om aktiviteten
2. Innhente nødvendig tillatelse fra grunneiere og aktivt avklare eventuelle forhold til berørte naboer
3. Klubbens operative leder eller den han/hun bemyndiger skal besiktige og godkjenne landingsplassen før den kan tas i bruk
4. Flyaktiviteten skal gjennomføres innenfor det til enhver tid gjeldende regelverk

3.2.1.2 Operativ plan
Ved flyging av en distanse på mer enn 50 NM (93 km) fra startstedet skal det utarbeides en operativ plan for gjennomføringen av flygingen. Dette er en plan til fartøysjefens eget bruk som omhandler været og navigasjonsplanen for ruten, alternative landingsplasser, drivstoff- og tidsforbruk, jfr BSL D 3-1 bilag 1.

3.2.1.3 Reservebeholdning av drivstoff
Det skal medbringes tilstrekkelig drivstoff til å kunne gjennomføre den planlagte flyturen, herunder tatt hensyn til vind, forutsigbare forsinkelser, endring av rute med videre pluss det som er
nødvendig for å kunne nå en alternativ landingsplass.
Veiledning: Som et minimum bør det beregnes en ekstra reservemengde som gir 20 minutters
flyging (ved økonomisk cruise).
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3.2.1.4 Flyging etter solnedgang og før soloppgang
Ved flyging i tidsrom der solen er inntil 6 grader under horisonten (alminnelig tussmørke) skal
luftfartøyet være utstyrt med lanterner og antikollisjonslys i henhold til BSL D 3-1 punkt 6.7.1
(f).
Veiledning: I Almanakk for Norge er det med en tussmørketabell for hele landet.

3.2.1.5 Ervervsmessig flyging
Det tillates ikke at mikrofly benyttes til erverv, det vil si lønnet virksomhet for eier eller bruker.
All opplæring og skolevirksomhet foregår i regi av klubb.
Honorar for skoling skal være et forhold mellom instruktøren og klubben. At klubben har et mulig overskudd ved sin skolevirksomhet anses ikke ervervsmessig i denne sammenheng.

3.2.1.6 Alminnelig passasjerflyging
Mikroflyger med passasjerrettighet kan ta med seg passasjer på den betingelse at de informeres
om at det kan være begrensninger i forsikringsdekning sammenliknet med annen flyging, og at
luftfartøyet ikke tilfredsstiller luftdyktighetskrav for luftfartøy sertifisert etter internasjonale
normer og standarder.

3.2.1.7 Demonstrasjons- og introduksjonsturer
Demonstrasjons- og introduksjonsturer til mikroflyging skal som hovedregel utføres av instruktør
fordi passasjeren da aktivt kan ta del i flygingen. Operativ leder kan oppnevne spesielt dyktige
piloter til å foreta demonstrasjonsturer i klubbens regi, men dette utelukker at passasjeren kan ta
aktivt del i flygingen. Før en slik flytur skal full informasjon gis om mikroflyging generelt, om
ansvarsforhold, forsikringer, og det aktuelle luftfartøyet spesielt.

3.2.1.8 Luftfartsloven om fartøysjefen
§6-1 På norsk luftfartøy skal det være en fartøysjef.
§6-2 Fartøysjefen skal påse at fartøyet er luftdyktig, miljødyktig og behørig utrustet, bemannet
og lastet, og at flygingen ellers forberedes og gjennomføres i henhold til med gjeldende bestemmelser.
§6-11 Ingen må gjøre eller forsøke å gjøre tjeneste om bord når han eller hun er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, eller når sykdom, legemidler, tretthet eller lignende årsak gjør vedkommende uskikket til å utføre tjenesten på en betryggende måte.
Som påvirket av alkohol anses i alle tilfelle den som har en alkoholkonsentrasjon i blodet som er
større enn 0,2 promille.
§ 6-12. Pliktmessig avhold. Den som gjør tjeneste om bord, må ikke nyte alkohol eller ta annet
berusende eller bedøvende middel i tjenestetiden samt i et tidsrom av åtte timer før tjenestetiden
begynner.

3.2.2 MEDISINSK GODKJENNING
Legeundersøkelse for å fastsette medisinsk skikkethet av flygere med mikroflygebevis kan foretas hos enhver lege med norsk legelisens, eksempelvis fastlegen eller bedriftslegen, jfr forskrift
om medisinske undersøkelser av seilflygere, mikroflygere, førere av friballong (…) BSL
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C 1-2 § 3.2 første ledd. En kan også benytte seg av godkjente flyleger i Norge eller flyleger utnevnt av luftfartsmyndighetene i annen stat.
Fartøysjefen skal oppfylle de medisinske krav som framkommer av forskrift om medisinske krav
for seilflygere, mikroflygere, førere av friballong (…) BSL C 1-3. Det skal benyttes et eget skjema med veiledning til legen. Dette kan lastes ned fra NLFs nettsider, se nlf.no/flymed.
Hos godkjent flylege finner en normalt legeundersøkelsesskjemaet tilgjengelig, men konvoluttomslag bør alltid lastes ned og medtas sammen med egnet konvolutt. Når undersøkelsen ender
med godkjennelse av kandidaten skal legen legge attesten i konvolutt med pålimt omslag, som
lukkes, stemples av legen, signeres og overlates til kandidaten for innlevering til NLF Mikroflyseksjonen sammen med søknadspapirene for flygebevis.
Som alternativ til undersøkelse etter BSL C 1-2 og BSL C 1-3, godtas EASA-legeattest utstedt i
Norge eller annen stat tilsluttet EASA-samarbeidet. Kandidater med slik attest legger denne ved
søknaden om flygebevis.
Alternativt kan kravene i forordning (EU) nr. 1178/2011 annex IV (Part-MED) (minimumsnivå:
LAPL) legges til grunn av den undersøkende lege.
Som alternativ til undersøkelse etter BSL C 1-2 og BSL C 1-3, godtas EASA-legeattest utstedt i
Norge eller annen stat tilsluttet EASA-samarbeidet.

3.2.2.1 Gyldighetstid for legeattest
Legeattestens utstedt i tråd med BSL C 1-2 og BSL C 1-3 har en gyldighetstid regnet fra den dato
legeundersøkelsen ble utført. Ved fornyelse godtas at legeundersøkelsen blir utført inntil 45 dager før legeattestens gyldighetsdato utløper. Gyldighetstider (ved undersøkelse i tråd med BSL C
1-2 og BSL C 1-3):
1. For kandidater under 40 år: Fem år.
2. For kandidater mellom 40 år og 50 år: To år.
3. For kandidater over 50 år: Ett år. (For de som tar EASA-legeattest i henhold til LAPL
kravene, gjelder denne for to år etter fylte 50 år).
4. Innehavere av gyldig EASA-legeattest behøver ikke gjennomgå ny legeundersøkelse. Til
søknaden om flygebevis skal det legges ved kopi av EASA-legeattest.

3.2.2.2 Fargesyn og diabetes
I noen tilfeller kan en fly med slike lidelser. Da det er mange varianter og alvorlighetsgrader, må
dette vurderes i hvert tilfelle. Kontakt NLF Mikroflyseksjonen ved spørsmål om dette.

3.3 LOGGING AV FLYGETID
3.3.1 LOGGING AV PERSONLIG FLYGETID
All personlig flygetid skal logges i flygetidsbok (loggbok) utarbeidet av NLF Mikroflyseksjonen
eller i elektronisk system godkjent av NLF Mikroflyseksjonen. Dette skal gjøres umiddelbart etter hver flytur, og skal signeres av instruktør i elevperioden. Flygetidsboken skal inneholde alle
data om fartøysjefens/elevens flyturer, og skal minimum ha med:

Kapittel 3 Operative bestemmelser

Side 8 av 24

Mikroflyhåndboken 7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Personlige data (navn, adresse o.l.)
Dato for flygingen
Flytype
Mikroflyets registreringsbokstaver
Stilling ombord (fartøysjef, elev, instruktør e.l.)
Angivelse av solo, instruksjon, evt. instruktørtid
Sted for avgang og landing
Total flygetid
Flygingens art, merknader, øvelser, utsjekk, værforhold, hendelser etc.

Flygetiden beregnes som blokktid fra en starter taksingen i den hensikt å ta av, og til luftfartøyet
er takset inn til parkering og stanset etter landingen.

3.4 LANDINGSPLASSER
3.4.1 GENERELT
Med landingsplasser menes steder som brukes til mikroflyging, herunder opplæringsvirksomhet,
og der det foreligger en tillatelse for start og landing med mikrofly.
Det er ikke krav til at landingsplasser for mikrolette luftfartøy har sivil konsesjon dersom det er
en «naturlig landingsplass». Med naturlig landingsplass menes «[e]t land- eller sjøområde hvor
det ikke er eller vil bli foretatt annet enn ubetydelig rydnings-, anleggs- eller bygningsvirksomhet
for å tilrettelegge det som landingsplass», jfr forskrift om konsesjon for landingsplasser (BSL E
1-1) § 2 første ledd bokstav c.
For landingsplasser uten konsesjon gjelder et maksimalt antall bevegelser på tolv pr uke, jfr BSL
E 1-1 § 4 første ledd bokstav a. Med en bevegelse menes én avgang eller én landing. Begrensningen på tolv ukentlige bevegelser er absolutt og kan ikke baseres på en gjennomsnittsberegning, jfr veiledning til forskriftens § 4. Dog tillates det å overskride den ukentlige begrensningen
dersom landingsplassen «vil bli benyttet i høyst én måned og (…) ikke har karakter av å være en
fast etablert landingsplass».
For naturlige landingsplasser som skal benyttes jevnlig til mikroflyging, har NLF fastsatt at det
skal utføres en miljøutredning i henhold til kravene i veiledningen til BSL E 1-1. Se for øvrig
punkt 3.2.1.1 Lokal mikroflyging, om operativ leders krav til besiktning av landingsplasser som
skal benyttes som base av klubbens medlemmer.
Dersom flyplass som benyttes til mikroflyging har konsesjon, skal all mikroflyutøvelse være klarert med konsesjonshaveren ved ansvarshavende for plassen.

3.4.2 KRAV TIL BELIGGENHET
1. En egnet mikroflyplass som skal benyttes til regelmessig mikroflyutøvelse må ha en beliggenhet som er til minst mulig sjenanse for omgivelsene.
2. Plassen må ha god beliggenhet med hensyn til le-forhold, skog, fjellknauser, større bygninger etc, slik at ikke uheldige og uberegnelige vindforhold, turbulens etc. oppstår.
3. Avgang og landing må i størst mulig utstrekning kunne foregå riktig i forhold til fremherskende vindretninger.
4. Det må være fri inn- og utflyging.
5. Flyplassen skal ligge slik til at operasjonene ikke forårsaker trafikkproblemer på tilstøtende veier.
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6. Det skal påses at gjeldende regler for motorisert ferdsel i utmark følges.
7. Det skal være mulighet for utelanding i plassens omgivelser av sikkerhetsmessige hensyn,
og for å kunne trene elevene i nødlanding / utelanding.

3.4.3 NABOFORHOLD
All aktivitet på egnet landingsplass for mikrolette luftfartøy skal foregå i henhold til gjeldende
bestemmelser. I den grad virksomheten er regelmessig, skal naboer som blir berørt av
aktiviteten informeres.

3.4.4 GRUNNEIERFORHOLD
For å kunne benytte egnet innmark som landingsplass, må det være innhentet tillatelse fra grunneier. Grunneiere må klart informeres om bruken av plassen, omfanget av aktiviteten og de bestemmelser som gjelder, slik at disse er innforstått med hva som skal foregå.

3.4.5 UTSTYR PÅ LANDINGSPLASSEN
En landingsplass beregnet for regelmessig flyging med mikrolette luftfartøy bør som minimum
ha følgende utstyr:
1. Nødvendige avsperringer og skilting som forteller at regelmessig flyging pågår tilpasset
lokale behov.
2. Vindpølser som står fritt og er lett synlig fra luftfartøyet på bakken og i luften.
3. Ev. andre visuelle signaler for landingsmønster og mikroflyaktiviteter.
4. En informasjonstavle som forteller pilotene det nødvendige regelverk for plassen, og informasjoner ved en ev. nødsituasjon.
5. Liste over aktuelle telefonnummer til legevakt, ambulanse/hjelpekorps, politi, brannvesen
og klubbens ansvarlige tillitsmenn/fagpersonell.
6. Instruks for fylling og oppbevaring av drivstoff. Alt drivstoff som oppbevares på plassen
skal lagres forskriftsmessig.

3.4.6 HANGARFORHOLD
Mikrolette luftfartøy er stort sett ikke konstruert for utendørs lagring over et lengre tidsrom. Sollys forringer duken på luftfartøyet, og korrosjon kan forringe strukturen. Luftfartøyet bør derfor
oppbevares i hangar når det ikke er i bruk.
I hangaren skal det være ryddige og rene forhold slik at søppel og brennbart avfall blir håndtert
på forsvarlig måte. Bensin, med unntak av det som er på flyenes tanker, skal oppbevares utenfor
hangaren i henhold til klubbens instruks for håndtering av drivstoff.

3.4.7 NÆRHET TIL KONTROLLERT LUFTROM
Dersom plassen ligger i eller i umiddelbar nærhet kontrollert luftrom, informasjonssone ved
AFIS-plass eller annen luftromstype der det er krav om toveis radio- kommunikasjon (RMZ),
skal luftfartøyet være utstyrt med godkjent radio. (Alternativt må flygeren ha med håndholdt
flyradio.) For å operere denne skal fartøysjefen inneha gyldig flytelefonistsertifikat. All flyging
skal foregå i full forståelse med vedkommende enhet av Lufttrafikktjenesten.
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Vedkommende enhet av lufttrafikktjenesten kan ved forespørsel fravike kravet til toveis kommunikasjon, men det må på forhånd innhentes tillatelse. Instrukser fra kontrollenheten må følges slik
at kritiske situasjoner og misforståelser ikke forekommer.

3.5 FLYGING PÅ UBETJENTE LANDINGSPLASSER
3.5.1 INNFLYGING OG LANDING
Dersom det finnes operative prosedyrer for den aktuelle plassen skal disse følges. Fartøysjefen
skal aktivt søke informasjon om flyplassens operative prosedyrer før flygingen finner sted. Ellers
er de generelle prosedyrer som følger:
Fly inn til plassen i 1500 fot AGL, slik at du er under annen trafikk som forlater området eller
500 fot over eventuelle luftfartøy i landingsrunden. Det må holdes god utkikk etter andre luftfartøy som er i landingsrunden eller er under avgang og utklatring. Om ikke annen prosedyre er gitt,
skal standard venstresvinger benyttes ved landingsrunder.
Reduser høyden til 1000 fot AGL innen entring av normal medvindslegg (downwind). For å se
etter vindretning og aktivitet på plassen - og for selv å bli sett - bør en krysse midt over banen og
deretter svinge 90 grader inn på medvindsleggen. Hold 1000 fot AGL frem til K-punktet (rett ut
for landingsterskel til den aktive rullebanen) og gjennomfør vanlig landingsrunde med 90 graders
svinger, der det gjøres utkikk mellom hver sving. Hold god utkikk etter luftfartøy som kan komme på lang finale eller ta av i motsatt retning. Det må ikke utføres en kontinuerlig 180 grader
sving i denne fasen fordi en har redusert mulighet for utkikk. Dersom du har flyradio og Flytelefonistkompetanse bør du rapportere før du entrer flyplassområdet og landingsrunden, og før hver
sving i landingsrunden. En flyplass med lufttrafikktjeneste eller flygeinformasjonstjeneste har et
krav til slik bruk av radio, også om flyplassen er stengt. Sonen blir da en RMZ (radio mandatory
zone), og sendingene skjer blindt.
Krysslegg som medfører overflyging av forlenget senterlinje på aktiv rullebane medfører betydelig risiko om det ikke holdes ekstra god utkikk etter luftfartøy som er under avgang og utklatring.

3.5.2 AVGANG OG UTFLYGING
Stig rett frem til minimum 500 fots høyde AGL og fortsett på samme kurs til enden av rullebanen
er passert. Utfør deretter nødvendig utkikkssving på 45 grader, fortrinnsvis til venstre. Hold god
utkikk etter luftfartøy som har entret krysslegg eller medvindslegg for landing.
Fortsett å stige til minst 2000 fot for å komme klar av innkommende trafikk.

3.5.3 FLYGING I FJELLET
Det stilles spesielle krav til forberedelse for flyging i fjellet og over øde strekninger, både når det
gjelder selve luftfartøyet og flygingen. Se forskrift om flyging med én-motors luftfartøy i fjell og
øde områder i Norge og på Svalbard (BSL D 1-8).
Videre må det stilles krav til sikkerhet for de ombordværende i tilfelle en nødsituasjon. Både flyger og passasjer skal være kledd for den aktuelle type flyging, der det også skal medregnes muligheter for utelanding eller nødlanding på den planlagte strekningen.
I forskriften er det derfor listet opp en rekke forslag til nødutstyr:
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Kompass, slirekniv, ulltepper, stormfyrstikker og vanlige fyrstikker i vanntett pakning, stearinlys,
kokeapparat, nødproviant, førstehjelpsutstyr, ski, truger og snøspade.
En ser for seg at bare det aller mest nødvendige må prioriteres på grunn av vekt hvis det er to
personer om bord, og planlegging av en slik tur må ta hensyn til dette.
Dersom flyet ikke har fast installert nødpeilesender (ELT), anbefales det at fartøysjef har på seg
personlig nødpeilesender (PLB – Personal Locator Beacon). Se punkt 3.7 sikkerhetsutstyr.

3.5.4 FLYGING OVER VANN
Dersom det ved start, landing eller underveis skal flys over vann, skal de ombordværende være
utstyrt med oppblåsbar redningsvest eller likeverdig flyteanordning som utløses manuelt. Vester
som blåser seg opp automatisk skal ikke benyttes. For landfly skal flyging over vann planlegges
og gjennomføres slik at det ved motorbortfall kan glideflys til land eller bærekraftig is.

3.5.4.1 Flyging forbi glidedistansen til land
For å fly lenger enn glidedistansen fra land eller bærekraftig is skal fartøysjefen ha en plan for
varsling i tilfelle nødlanding på vann, samt være utstyrt for å kunne overleve i vann over lengre
tid inntil en kan forvente å bli reddet.
Eksempel på varsling kan være etablert radiokontakt med flygekontroll eller AFIS, eller med
personlig nødpeilesender. Valg av utstyr for overlevelse avhenger av vanntemperatur og hvor
lenge man kan forvente å måtte vente på redning. Se 3.7.1.4 og 3.7.1.5.
Det skal være utarbeidet plan for nødlanding på vann. Det skal foreligge en nødsjekkliste for landing på vann, og denne skal gjennomgås med eventuell passasjer før flyging over vann.

3.5.4.2 Flyging over havområder
Flyging over havområder mer enn 50 nautiske mil fra land som f eks til Danmark, Shetland og
Svalbard kreves det et organisert sikkerhetsopplegg som skal være godkjent av NLF Mikroflyseksjonen. Spørsmål om dette kan rettes til NLF Mikroflyseksjonen.

3.5.5 PROSEDYRE FOR Å KUNNE FLY UNDER ASKEFORHOLD
Da norskregistrerte mikrofly ikke nødvendigvis er utstyrt med sertifisert motor, må prosedyren
for flyging og vedlikehold underlegges regelverket i organisasjonens sikkerhetssystem Mikroflyhåndboken.
Flyging i områder der det er påvist eller der en kan forvente vulkansk aske skal skje med den
største forsiktighet.
All operasjon skjer på fartøysjefen ansvar. Eier eller bruker av mikrofly har ansvaret for at motoren er utstyrt for flyging i askeforhold slik det framgår nedenfor. Det er fornuftig å unngå flyging i områder med sterk begrensning av tilfeldige landingsmuligheter.
For øvrig gjelder følgende for flyging i askeforhold:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

Slik flyging skal kun finne sted i områder med lav eller medium tetthet (det vil si områder
med opptil to, eller områder med mellom to og fire milligram aske pr m3 luft).
Flyging under askeforhold med norskregistrert mikrofly skal kun foregå i henhold til visuelle
flygeregler (VFR).
Slik flyging bør bare foregå i luftrom klasse G.
Forbrenningsmotor (totakt – firetakt) skal være utstyrt med luftfilter ved inntaket for forbrenningsluft.
Slikt luftfilter skal som et minimum ha kapasitet og filtreringsevne som angitt fra motorprodusent.
Luftfilter/induksjonssystemet skal være utstyrt med enten et instrument (eksempelvis vakuum måler) eller en filterindikator som varsler om tett filter, da askepartikler kan være forholdsvis store, slik at muligheten for tett luftfilter etter relativt kort flytid er tilstede.
Luftfilteret skal være utstyrt med beskyttelse mot mekanisk skade (gitter, filterboks eller liknende)
Etter flyging under askeforhold, eller mistanke om dette, eller dersom filterindikator antyder
øket trykkfall over filteret, skal luftfilter renses/vaskes på forskriftsmessig måte (dersom filterprodusenten har prosedyrer for dette), alternativt skiftes ut. Arbeidet føres opp som vedlikehold på de gule sidene i teknisk loggbok.
Kontrollér og eventuelt rengjør styresystemer og alle bevegelige deler som har vært utsatt for
askestøv. Vedlikeholdet noteres på gule sider i teknisk loggbok.

3.5.6 FLYGING I UTMARK
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) har et generelt forbud mot landing og avgang i utmark. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at generelle eller enkeltvise tillatelser etter søknad kan innvilges av kommunale myndigheter. Forespørsler om det foreligger slike tillatelser kan rettes til vedkommende kommunes servicekontor eller administrasjon.

3.6 GRENSEPASSERING
3.6.1 REISEPLAN
Melding om lufttrafikk i form av fullstendig utfylt reiseplan avgis til vedkommende enhet av
lufttrafikktjenesten innen én time før grensepassering, jfr BSL F 1-1 SERA.4001 (5)
Submission of a flight plan.
Reiseplan skal benyttes ved enhver grensepassering, også innenfor Schengen-området og internt i
EUs tollområde. Kravet gjelder også der en grensepassering skjer på flyvning som begynner og
slutter i samme land/stat.

3.6.2 TOLL- OG AVGIFTSBESTEMMELSER
For flyvninger inn og ut av Norge skal siste avgangssted i Norge ved utreise og første landingssted i Norge ved innreise være flyplass med tollkontor («lufthavn med internasjonal status»), alternativt en av småflyplassene i vedlegg 3 til tollforskriften «Landingsplasser for luftfartøy».
Dersom en småflyplass som nevnt over skal benyttes, skal reiseplan sendes på e-post til
desken@toll.no (alternativt meldes telefonisk på tlf 22 17 18 17) minst fire timer før ankomst/avgang fra/til Norge, jfr tollforskriften §§ 3-2-2 andre ledd og 3-7-1 sjette ledd.
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Anledning til å bruke mindre flyplasser uten tollbetjening gjelder ikke når luftfartøyet eller gods
om bord skal innfortolles, med mindre dette er avtalt med Toll- og avgiftsdirektoratet på forhånd,
jfr tollforskriften § 3-2-2 tredje ledd.
Se en detaljert beskrivelse av tollforskriften på vår nettside ved å klikke her.

3.6.3 KRAV TIL UTSTYR OG KVALIFIKASJONER
Det kreves radiokommunikasjonsutstyr og flytelefonistsertifikat uten begrensninger hvis du skal
krysse en landegrense med luftfartøy eller føre et luftfartøy i utlandet.
Det kreves radartransponder Mode A/C i Skandinavia. Kravene ellers i Europa varierer, men forvent at radartransponder Mode S kan være obligatorisk, særlig i kontrollert luftrom samt i TMZ
(transponder mandatory zone) og i høyder over 5000 fot MSL eller 3500 fot AGL (eksempel fra
tyske transponderbestemmelser).
Flygere som skal benytte radio i luftrom der det er krav til toveis radiokommunikasjon må ha
gyldig språkprøve. ICAO Annex 1 har et krav om dokumenterte språkferdigheter i engelsk på
nivå 4, 5 eller 6 for alle flygere som flyr internasjonalt.
I Norge gjelder ikke kravet til språkprøve i luftrom hvor det ikke er krav til toveis radiokommunikasjon. For blindsendinger eller kommunikasjon med andre enheter hvor det ikke er krav til
toveis kommunikasjon, for eksempel FIS, er det tilstrekkelig med flytelefonistsertifikat.
Hvert enkelt land har spesielle regler for mikrolette luftfartøy som det er helt nødvendig å sette
seg inn i før en eventuell reise gjennomføres.

3.6.4 SÆRSKILTE KRAV FOR FLYGING TIL ANDRE LAND
Flygebeviset er i henhold til 4.2.7.2 kun gyldig innenfor norsk område, men er akseptert av en
rekke land. Det kreves derfor spesiell tillatelse for flyging med norske mikrolette luftfartøy til
noen andre land, deriblant Danmark. I dokumentet ”MLA Flying in Europe” finnes instruksjoner
og kontaktadresser for alle land i Europa. Nettadressen der en finner gyldig versjon av PDF dokumentet er www.emf.aero

3.6.5 FLYGING MED UTENLANDSK REG. LUFTFARTØY I NORGE
3.6.5.1 For person bosatt i Norge
Person bosatt i Norge kan bare fly utenlandsk registrert mikrolett luftfartøy i Norge etter særskilt
tillatelse fra Luftfartstilsynet, jfr luftfartsloven § 4-4 annet ledd, jfr § 2-2 første ledd nr 4. Prosedyre for å søke tillatelse er i Luftfartstilsynets AIC N 03/15. Operasjon av utenlandsk registrert
luftfartøy med norsk flygebevis krever også samtykke fra den staten luftfartøyet er registrert.
Luftfartøyet må videre innfortolles til Norge ved første grensepassering, uavhengig av om luftfartøyet skal brukes i Norge i kortere eller lengre tid, og uten hensyn til om luftfartøyet skal registreres i Norge eller ikke, jfr tolloven § 4-1, jfr merverdiavgiftsloven § 3-29.
Første landingssted i Norge må være flyplass med tollkontor (”lufthavn med internasjonal status”). Anledning til å bruke mindre flyplasser uten tollbetjening gjelder ikke når luftfartøyet eller
gods om bord skal innfortolles, med mindre noe annet er avtalt med Tolldirektoratet på forhånd,
jfr tollforskriften § 3-2-2 tredje ledd.
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3.6.5.2 For person bosatt i utlandet
Person bosatt i utlandet må søke Luftfartstilsynet om trafikktillatelse forut for bruk av utenlandskregistrert mikrolett luftfartøy i Norge, jfr AIC N 03/15.
Luftfartøy som bare er til ”personlig bruk” og utelukkende skal føres av person bosatt i utlandet
mens luftfartøyet er i Norge, er fritatt for toll og mva ved midlertidig innførsel, jfr tolloven § 6-1
annet ledd bokstav a, jfr merverdiavgiftsloven § 7-2 annet ledd, jfr tollforskriften § 6-1-30.
Person som oppfyller kravene i dette kapittelet, er fritatt for meldeplikt ved inn- og utreise etter
tolloven, jfr tollforskriften § 3-1-13. Fartøysjefen må likevel sende inn reiseplan og benytte lufthavn med internasjonal status ved inn- og utreise fra Norge, alternativt en av småflyplassene i
vedlegg 3 til tollforskriften ”Landingsplasser for luftfartøy”. Dersom en småflyplass benyttes
skal reiseplan sendes på e-post til desken@toll.no minst fire timer før ankomst/avgang fra/til
Norge, jfr tollforskriften § 3-2-2.

3.6.6 FLYGING MED UTENLANDSK REG. LUFTFARTØY I UTLANDET
Flyging med utenlandsk registrert mikrolett luftfartøy i utlandet krever godkjennelse fra luftfartsmyndigheten(e) i de(n) staten(e) luftfartøyet er registrert og operert.

3.6.7 SKOLING MED UTENLANDSK REG. LUFTFARTØY I UTLANDET
Norsk mikroflyskole som vil gjennomføre hele eller deler av skoleprogrammet på utenlandsk registrert mikrolett luftfartøy i utlandet, må ha tillatelse av vedkommende lands luftfartsmyndighet.
Tillatelsen må omfatte alle sider av operasjonen, herunder anerkjennelse av fartøysjefens flygeog instruktørbevis så vel som kandidatens elevbevis.
Slik virksomhet krever også godkjennelse av NLF Mikroflyseksjonen. Søknad om godkjennelse
sendes NLF Mikroflyseksjonen og skal inneholde:
• Tillatelse fra luftfartsmyndigheten i den staten luftfartøyet er registrert og operasjonen vil skje,
jfr 3.6.7 først ledd.
• Luftfartøyets registreringsbevis.
• Særskilt luftdyktighetsbevis, flygetillatelse eller annet bevis som dokumenterer luftfartøyets
luftdyktighet.
• Forsikringsbevis i tråd med forordning (EF) nr. 785/2004.
Dokumentasjonen skal være på et skandinavisk språk eller engelsk.
Tillatelse gis med utløpsdato begrenset av gyldighet av dokumenter nevnt i 3.6.7 annet ledd.

3.7 SIKKERHETSUTSTYR
Følgende sikkerhetsutstyr skal benyttes under flyging med mikrolette luftfartøy i henhold til
beskrevne forutsetninger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sikkerhetsbelter
Førstehjelpspose
Beskyttelseshjelm
Egnet flyteutstyr
Egnede klær, fottøy og annet overlevelsesutstyr
Kommunikasjonsradio
Radartransponder
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8. Redningsskjerm
9. Nødpeilesender

3.7.1 PERSONLIG UTSTYR
3.7.1.1 Sikkerhetsbelter
Det er krav til bruk av sikkerhetsbelte. Dette skal være i bruk både under taksing og flyging.
Husk å teste belte for funksjonsfeil. Sjekk at beltet kan åpnes når det er stramt.
Det anbefales et firepunkts sikkerhetsbelte med separate skulderstropper som frigjøres individuelt i en sentral beltelås.

3.7.1.2 Førstehjelpspose
Alle mikrolette luftfartøy skal ha førstehjelpspose til hver av de ombordværende. Denne skal
være plassert synlig eller på et merket sted i luftfartøyet.
Innholdet er beskrevet i ”Vedlegg 3.6 Innhold i førstehjelpspose for fly”.

3.7.1.3 Beskyttelseshjelm
De ombordværende skal bruke egnet beskyttelseshjelm under flyging i alle typer åpne mikrofly.
For innelukkede luftfartøy kan fartøysjefen vurdere behovet for beskyttelseshjelm.

3.7.1.4 Egnet flyteutstyr
Dersom det ved start eller landing, eller det underveis flys over vann, skal de ombordværende
være utstyrt med manuelt oppblåsbar redningsvest eller likeverdig flyteanordning. Det er viktig
at en redningsvest ikke blåser seg opp før en er utenfor luftfartøyet. Derfor skal det ikke benyttes
en type som har automatisk oppblåsing.

3.7.1.5 Egnede klær, fottøy og annet overlevelsesutstyr
Både pilot og passasjer skal være kledd for den aktuelle type flyging, der det også skal medregnes muligheter for utelanding eller nødlanding på den planlagte flygestrekningen.
For å kunne oppholde seg lengre tid i kaldt vann anbefales å være ikledd flytedress. Den bør holde kravene i ISO 15027-3 Constant Wear Suit Class D, det vil si draktens evne til å holde en person varm i to timer i vann ved 0 grader C. Kroppstemperaturen skal ikke falle med mer enn to
grader.
Eksempler: Regatta Activ 911, Kinetic Wavecruiser X8, Sundridge En-Tec 4 Flotation Suite og
Daiwa En-Tec.

3.7.2 UTSTYR I LUFTFARTØYET
3.7.2.1 VHF kommunikasjonsradio
Radiokommunikasjonsutstyr (VHF-samband) kreves bare medbrakt i mikrolette luftfartøy ved
flyging i luftrom med krav til toveis radiosamband. Det anbefales at egnet godkjent flyradio
monteres i alle mikrolette luftfartøy i samsvar med forskrift om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy. Forskriften skal sikre god radiokommunikasjon til og fra sivilt luftfartøy og
gjennomfører internasjonale forpliktelser ved radiokommunikasjon til og fra sivilt luftfartøy.
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1. Radio alene eller i kombinasjon med intercom skal ha god lydkvalitet på sendingen med
tanke på god dempningen av vind og motorstøy.
2. Det kreves tillatelse for å bruke radiostasjon om bord i fly uansett om radioen er håndholdt eller fast installert, jfr forskrift om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy § 3 første ledd, jfr forskrift om gebyr til Post- og teletilsynet § 14 annet ledd nr. 1.
3. Før det installeres radiokommunikasjonsutstyr om bord i mikrofly, skal eier/bruker søke
skriftlig om tillatelse til bruk av utstyret, jfr forskrift om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy § 5.
4. Radioutstyret skal være av godkjent type, jfr forskrift om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy § 6.
5. For å operere en flyradio kreves flytelefonistsertifikat utstedt av Luftfartstilsynet.

3.7.2.2 Radartransponder
Transponder (Mode A og C) kreves bare medbrakt i mikrolette luftfartøy ved flyging i luftrom
med krav til transponder. Dette gjelder alt kontrollert luftrom av klasse A, C og D. Transponder
skal ha både Mode A og C aktiv. Mode S er påkrevd i mange land i det sentrale Europa, men
kreves ikke i Skandinavia.
1. Mode A er for identifikasjon av luftfartøyet med den fire-sifrede Squawk-koden.
2. Mode C er for automatisk høyderapportering via en separat lufttrykksensor.
3. Mode S er for unik identifisering av hvert enkelt luftfartøy, sending av datainformasjon
mellom luftfartøy og radarstasjon, og som en del av antikollisjonssystemet TCAS.
Transponderutstyret skal være av godkjent type, jfr forskrift om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy § 6.

3.7.2.3 Redningsskjerm
Det anbefales at egnet redningsskjerm monteres i alle mikrolette luftfartøy der denne kan plasseres hensiktsmessig. Monteringen utføres i samsvar med fabrikantens anvisning. Utløsermekanismen skal plasseres kroppsnært for piloten. Det vil si slik at mekanismen kan nås uten å løfte hendene eller strekke seg. Det skal finnes en sikringsanordning som kan hindre utilsiktet utløsning.
Vektregler/vektkreditt for innmontering av redningsskjerm framgår av de tekniske bestemmelser
i kapittel 5. Utløpsdato for pakking av redningsskjermen skal være godt merket.
Mikrofly som er utstyrt med redningsskjerm skal være merket med varseltrekant utarbeidet av
NLF Mikroflyseksjonen. Beskrivelse av denne ligger i punkt 5.4.4 (6).

3.7.2.4 Nødpeilesender (ELT eller PLB)
Det anbefales at det alltid medbringes nødpeilesender, og det er to alternativer:
 Typegodkjent fastmontert ELT for 406MHz med innebygget eller tilkoblet GPS som er
registrert på luftfartøyet.
 Medbrakt håndholdt PLB registrert på person.
Registreringen foretas hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Lenke til nkom.
Gammel type med utsendelse på 121.5 MHz gir usikker varsling med tilfeldig lytting, og skal
ikke brukes som sikkerhetsutstyr. Mer informasjon om ELT og PLB på www.luftfartstilsynet.no
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3.8 LUFTTRAFIKKREGLER OG OPERATIVE PROSEDYRER
Lufttrafikkreglene er å finne i BSL F 1-1 SERA (Standardized European Rules of the Air).

3.8.1 VIKEPLIKT
Et mikrolett luftfartøy er å betrakte som et motorfly. Vikepliktsregler for mikrolette luftfartøy er
således de samme som for motorfly og beskrevet i BSL F 1-1 SERA Chapter 2 Avoidance of
Collisions.

3.8.1.1 Vikeplikt i luften
Generelt gjelder BSL F 1-1 SERA.3201, og spesifikt har vi følgende BSL F 1-1 SERA.3210
Right of Way med følgende de underpunkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.

Når to luftfartøyer er på kryssende kurs i samme høyde, skal luftfartøyet som har det
andre fartøyet på høyre side vike (c) (2).
Et motorisert luftfartøy tyngre enn luft skal vike for luftfartøy lettere enn luft, (ballong, luftskip) seilfly, hang- og paraglidere (c) (2) (i).
Et luftskip skal vike for seilfly, hang- og paraglidere og ballonger (c) (1) (ii).
Et motorisert luftfartøy skal vike for luftfartøy som tauer seilfly eller andre objekter
(c) (1) (iv).
Når to luftfartøyer er på møtende kurs og det er fare for kollisjon, skal begge fartøyene vike til høyre (c) (1).
Et luftfartøy som blir innhentet har forkjørsrett, og luftfartøy som flyr forbi det innhentede luftfartøy, det være seg under stigning, nedstigning eller horisontal flukt, skal
holde avstand til det andre luftfartøyet ved å vike til høyre (c) (3).
Luftfartøy på bakken og i luften skal vike for det luftfartøy som har begynt sin landingsprosedyre eller er under innflyging for landing (c) (4).
Når to eller flere luftfartøyer (tyngre enn luft) ankommer en flyplass/landingsplass
med den hensikt å lande, skal det luftfartøyet som ligger høyest vike for det som ligger lavere (c) (4) (i).
Når et motorisert luftfartøy og et luftfartøy lettere enn luft ankommer en flyplass/landingsplass i den hensikt å lande, skal det motoriserte luftfartøy tyngre enn
luft vike for luftfartøy lettere enn luft (c) (4) (i).
Et luftfartøy skal ikke starte avgang eller forsøke dette før fartøysjef har forsikret seg
om at det ikke oppstår kollisjonsfare med andre luftfartøy (c) (5).

3.8.1.2 Vikeplikt ved sjøflyging
Generelt gjelder BSL F 1-1 SERA.3230, med følgende underpunkter:
1.
2.
3.

Når to luftfartøy eller et luftfartøy og en båt er på møtende kurs og det er fare for kollisjon, skal luftfartøyet vike til høyre (a) (1).
Et luftfartøy eller båt som blir passert har forkjørsrett, og det passerende fartøy skal
vike tilstrekkelig ut (a) (3).
Fartøysjefen i luftfartøyet skal forsikre seg om at banen er fri for båter og andre luftfartøy ved avgang og landing (a) (4).
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3.8.1.3 Når reglene for sjøflyging gjelder
Et sjøfly er å regne som luftfartøy fra det øyeblikk luftfartøyet er posisjonert for avgang og begynner sin akselerasjon til avgang. Om nevnte avgang avbrytes og luftfartøyet igjen har taksehastighet, defineres det som sjøfartøy.
Landing defineres som innflyging og retardasjon på vannflaten, frem til at luftfartøyet har kommet til ro i vannet eller påbegynner å takse. I forbindelse med alle andre operasjoner på vannflaten enn avgang og landing, defineres luftfartøyet som sjøgående.

3.8.2 MINSTEHØYDER
BSL F 1-1 SERA.5005 Visual flight rules bokstav f)
Bortsett fra når det er nødvendig for start og landing, eller godkjent av vedkommende myndighet,
skal en VFR-flyging ikke foretas
1) over tettbygde by- eller boligområder eller over utendørs forsamlinger av personer i en
høyde som er lavere enn 300 m (1 000 fot) over den høyeste hindringen innenfor en radius på 600 m fra luftfartøyet,
2) over andre områder enn de som er angitt i nr. 1, i en høyde som er lavere enn 150 m (500
fot) over bakken eller vannet, eller 150 m (500 fot) over den høyeste hindringen innenfor
en radius på 150 m (500 fot) fra luftfartøyet. § 16.Til SERA.5005(f)
Bokstav d) Minstehøyden kan fravikes når det er påkrevd for innflyging for treningsformål
såfremt innflygingen ikke foretas over tettbebyggelse eller folkeansamling i friluft.

3.8.3 FORMASJONSFLYGING
BSL F 1-1 SERA.3135 Formation flights.
Ingen luftfartøy skal fly så nær et annet luftfartøy at det kan oppstå kollisjonsfare. Før formasjonen dannes skal fartøysjefene avtale hvordan denne skal formes, og hvem som leder denne (a).
Ingen brå eller ikke-avtalte manøvrer må forekomme så lenge man deltar i formasjonen.
Det skal være radiokontakt mellom fartøysjefene, og kun lederen skal kommunisere med andre
enheter på vegne av formasjonen.
Kun ett av flyene i en formasjon skal ha sin radartransponder aktivisert. ATC kan instruere om
eventuelle unntak fra dette.
Det skal klart gis beskjed om når formasjonen opphører eller når enkelte luftfartøy forlater denne.

3.8.4 SNITTFLYGING
All form for snittflyging eller akroflyging med mikrolette luftfartøy er forbudt. Som akroflyging
regnes alle brå manøvre, bratte opptrekk, krengning mer enn 60 grader eller vertikal vinkel opp
eller ned på luftfartøyets nese (pitch) mer enn 30 grader. Unntatt fra dette er nødssituasjoner.

3.8.5 FALLSKJERMHOPPING
All utøvelse av fallskjermhopping fra mikrolette luftfartøy uten spesiell tillatelse fra Luftfartstilsynet er forbudt. Unntak fra denne bestemmelse gjelder bruk av fallskjerm i nødssituasjoner.
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3.8.6 NEDKASTING AV GJENSTANDER FRA FLY
Ting som kan forårsake skade eller ulempe skal ikke kastes, slippes eller sprøytes fra luftfartøy
under flyging. Luftfartstilsynet kan gjøre unntak herfra ved særregler eller i det enkelte tilfelle.
Nedkasting av proviant og utstyr til nødstedte, nedkasting av ballast i form av vann eller fin sand,
av vann eller andre slokkingsmidler til bekjempelse av branner og slipp av brennstoff av sikkerhetsgrunner omfattes ikke av forbudet i første setning.

3.8.7 SLEPING
Sleping av seilfly og hangglider, med mikrolette luftfartøy krever spesiell utsjekk for sleping,
med tillatelse utstedt av NLF Mikroflyseksjonen. Se BSL D 4-4 Forskrift om slepeflyging.

3.8.7.1 Slep av seilfly med mikrofly
Slep av seilfly med mikrofly kan bare utføres av fartøysjef på mikrofly som har utsjekk for dette,
samt med mikrofly som er godkjent og egnet for formålet. Se kapittel 4 og 5 i denne håndboken
for detaljerte bestemmelser vedrørende krav til utdanning av slepeflyger, samt tekniske krav til
slepeflyet.
Når det gjelder operative krav til hvordan slep av seilfly gjennomføres mv, så henvises det til de
til enhver tid gjeldende bestemmelser for slep av seilfly som er utarbeidet av NLF Seilflyseksjonen. Disse bestemmelser skal følges ved slep av seilfly med mikrofly, hva som vedrører operative krav, rutiner og prosedyrer.

3.8.7.2 Slep av hangglider med mikrofly
Slep av hangglider skal følge sikkerhetssystemet til NLF Hang-, para- og speedgliderseksjonen.
Det som gjelder de tekniske krav til slepeflyet og operasjon av dette, skal godkjennes av NLF
Mikroflyseksjonen.

3.8.8 HØYDEMÅLERINNSTILLING
Krav til høydemålerinnstilling finnes på www.ippc.no i AIP for Norge i ENR 1-7.
1. På QNH verdien for den landingsplass som er nærmest den ruten du flyr VFR, som generell regel når flygingen utføres under 3000 fot (900 meter) AGL, men har lokale variasjoner. Se pkt 2
2. På QNE (1013,25 hPa) er flyging på Flight Level, når flygingen foregår over 3000 fot
(900 meter) AGL, eller over den lokale Transition Height dersom en flyr under en TMA
eller TIA. Transition Height er forskjellig ulike steder, og ligger mellom 3000 og 7000 fot
i Norge. Dette må kontrolleres for hvert sted i AIP for Norge, ENR 1-7 pkt. 5 Høydemålerinnstillingsområder.
Transition Altitude varierer med lufttrykket, og brukes når en kommer ovenfra og skal
over til den aktuelle QNH verdien
3. Lokal flyging kan foretas på QFE (0m indikert på bakken) når en kun skal fly lokale runder ved landingsplassen.
AGL = Above Ground Level = Høyde over bakken
hPa = hectoPascal
amsl = Above mean sea level = Havets overflate
Transition Height = Overgangshøyden over amsl der en skifter fra QNH til QNE
Transition Level = Overgangsnivået (Flight Level) der en skifter fra QNE til QNH
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3.8.9 MINSTEKRAV TIL FLYSIKT OG AVSTAND TIL SKYER
BSL F 1-1 SERA.5001 tabell 5-1. Minstekrav til flysikt og avstand til skyer for VMC.
Høydesjikt

Luftromsklasse Sikt

Avstand fra skyer

3050 m og høyere (10 000 ft) AMSL

CDG

8 km

Under 3050 m (10 000 ft) AMSL og over 900
m (3000 ft) AMSL, eller 300 m (1 000 ft) over
terreng, hva som er høyest
900 m og lavere (3000 ft) AMSL, eller 300 m
(1 000 ft) over terreng, hva som er høyest

CDG

5 km

1 500m horisontalt
300 m (1000 ft) vertikalt
1 500m horisontalt
300 m (1000 ft) vertikalt

CD

5 km

G

5 km
***

1 500m horisontalt
300 m (1000 ft) vertikalt
Klar av skyer og med sikt til
bakken.

***
a) Flysikt som ikke må være lavere enn 1 500 m kan tillates for flyginger
1) ved hastighet på 140 knop IAS eller lavere, som gir tilstrekkelig mulighet til å observere
annen trafikk eller eventuelle hindringer tidsnok til å unngå kollisjon, eller
2) ved forhold der sannsynligheten for å møte annen trafikk normalt ville være lav, f.eks. i
områder med liten trafikkmengde eller ved arbeidsflyging i lav høyde.
(b) For helikoptre kan flyging finne sted med flysikt lik eller større enn 800 m, forutsatt at hastigheten er avpasset slik at fartøysjefen har tilstrekkelig mulighet til å oppdage andre luftfartøyer eller hindringer tidsnok til å unngå sammenstøt.

3.8.10 REFERANSER TIL ANDRE BESTEMMELSER
ATC-KLARERING OG INSTRUKSJONER
BSL G 5-1 Forskrift om flytelefoniprosedyrer.
Forskriften gir norske særbestemmelser til relevante standarder i ICAO Annex 10 Volume II.
HALVSIRKELREGELEN
BSL F 1-1 SERA.5005 (g) og BSL F 1-1 SERA Appendix 3.
LANTERNEFØRING
BSL F 1-1 SERA.3215 Lanterneføring for luftfartøy i luften og på land eller islagt vann.
LUFTFARTSKART (AERONAUTISKE KART) - Se AIP Norge som finnes her: ippc.no
I «AIP GEN 3.2 Luftfartskart» finnes generell informasjon om luftfartskart.
Se CHAD-NOR for aktuell gyldig utgave av norske luftfartskart 1:500 00 (Low flying chart Europe) og 1:250 000 (M517 AIR).
I AIP ENR 6.1 finnes en oversikt over tilgjengelige ENR- og Area –kart (ENR = En Route).
LUFTHAVNER/LANDINGSPLASSER
Informasjon om lufthavner og landingsplasser finnes i AIP AD 2 ENxx.
I AIP AD 2 ENxx textpages kap. 2.24 finnes en oversikt over tilgjengelige luftfartskart for aktuell flyplass.
Uoffisielt: norskeflyplasser.no og f.eks. Jeppesen
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LUFTFARTSAVGIFTER
For bruk av statens landingsplasser på land og andre luftfartsanlegg og tjenester som stilles til
rådighet for eier eller bruker av luftfartøy skal det betales startavgift. Se publikasjonssiden.
PRIVATFLYGING
BSL D 3-1 Forskrift om ikke ervervsmessig luftfart med fly.
VISUELLE FLYGEREGLER
BSL F 1-1 SERA.5005 Visuelle flygeregler (VFR).
BSL F 1-1 SERA.5010 Spesiell VFR) i kontrollsoner.
VÆRTJENESTE
I AIP Norge finnes alle opplysninger om værtjenesten for luftfarten, inklusive tjenestetider. Se
også www.ippc.no (Internet Pilot Planning Center)

3.8.11 TILLATELSE TIL FLYGEOPPVISNING
BSL D 4-3 Forskrift om flygeoppvisning inneholder myndighetskrav for å søke om tillatelse til å
gjennomføre en flygeoppvisning samt en veiledning til forskriften. I samme forskrift finner man
et Kapittel 3 – Oppvisningstillatelse som viser kravene for å få utstedt en slik tillatelse.
En mikroflyklubb eller en person kan arrangere flygeoppvisning. Det kan arrangeres enkeltstående flygeoppvisning med ett luftfartøy, med andre luftfartøy enn mikrofly, og det behøver heller
ikke å være i tilknytning til en flyplass eller flystripe. Hvis en oppvisningsflyger skal gjøre noe
annet enn vanlig flyging eller vil fly under minstehøydene må man ha en oppvisningstillatelse.
Der det ikke kreves søknad skal det i henhold til § 3 sendes et skriftlig varsel til LT minimum 3
virkedager før planlagt flyging.
http://www.luftfartstilsynet.no/selvbetjening/allmennfly/Flyoppvisning_i_Norge

3.9 UREGELMESSIGHETER OG MISLIGHOLD
3.9.1 Brudd på luftfartsbestemmelser som har betydning for tjenesten
Dersom fører av mikrolette luftfartøy i eller utenfor tjenesten bryter bestemmelser gitt i luftfartsloven, forskrift gitt med hjemmel i luftfartsloven eller Norges Luftsportforbunds sikkerhetssystem for mikroflyging (Mikroflyhåndboken), og dette har betydning for tjenesten, kan Norges
Luftsportforbund tilbakekalle flygebevis eller en rettighet tilknyttet beviset for bestemt tid, inntil
videre eller for resten av gyldighetstiden. Det samme gjelder dersom flygebevisinnehaveren ellers ikke fyller vilkårene for å gjøre den tjenesten flygebeviset gjelder.
Flygebeviset skal tilbakekalles for minst ett år dersom innehaveren blir ilagt straff for å ha gjort
tjeneste ombord påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel. Det samme
gjelder ved overtredelse av bestemmelsen i luftfartsloven § 6-12 tredje ledd. Er flygebevisinnehaveren tidligere i de siste fem år ilagt straff for én av de nevnte overtredelser, skal flygebeviset
tilbakekalles for alltid.
Når Norges Luftsportforbund finner grunn til å anta at det foreligger et forhold som kan begrunne
tilbakekalling, kan det straks sette flygebeviset ut av kraft inntil spørsmålet om tilbakekalling er
avgjort.
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Blir vedtak om tilbakekalling påklaget, kan klageinstansen forkorte eller forlenge tilbakekallingstiden. Er flygebeviset tilbakekalt etter reglene i annet ledd, kan klageinstansen etter søknad sette
ned tilbakekallingstiden også under den minstetid som der er fastsatt, når det foreligger særdeles
formildende omstendigheter og tilbakekalling for så lang tid som fastsatt vil virke urimelig hardt.
Når et flygebevis er tilbakekalt eller satt ut av kraft, skal dokumentet innleveres til NLF Mikroflyseksjonen.
Vedtaket kan påklages etter NLFs bestemmelser om saksbehandling og klagebehandling av faglige vedtak innen tre (3) uker fra det tidspunkt underretning om vedtak er kommet frem til den
vedtaket gjelder. Klageinstans for vedtak fattet av NLFs ankeutvalg er Luftfartstilsynet, jfr forskrift av 22.11.2007 om flyging med mikrolette luftfartøy (BSL D 4–8) § 8 annet ledd og Mikroflyhåndboken kapittel 3 Operative bestemmelser samt NLFs bestemmelser om saksbehandling
og klagebehandling av faglige vedtak § 5 tredje ledd.
Brudd på luftfartsbestemmelser kan videre medføre strafferettslig ansvar, jfr luftfartsloven kapittel XIV, sivilrettslig ansvar og erstatningsansvar.

3.9.2 Andre brudd på bestemmelser
Dersom et medlem eller en klubb bryter Norges Luftsportforbunds lov eller handler i strid med
bestemmelser som nevnt i pkt 3.9.1 første ledd, kan følgende forføyninger iverksettes:
1. Ved mindre uregelmessigheter kan klubbens operative leder, instruktør eller representant
for klubbens styre gi medlemmet en muntlig tilrettevisning.
2. Ved gjentakelser eller ved alvorligere brudd på bestemmelsene kan klubbens operative
leder gi en skriftlig advarsel, der klubben også informerer om at forholdet vil bli rapportert til NLF Mikroflyseksjonen. Fagsjef vil i samarbeid med leder for operasjons- og opplæringsutvalget vurdere behov for videre oppfølging av forholdet, herunder inndragning
av flygebevis med rettigheter samt forføyninger etter Norges Luftsportforbunds lov § 34,
jfr NLFs bestemmelser om saksbehandling og klagebehandling av faglige vedtak.
3. Hvis en klubb ikke opererer i henhold til bestemmelser som nevnt over, kan Norges Luftsportforbund inndra klubbens operasjonstillatelse.
4. Ved brudd på flytekniske bestemmelser, kan eier av mikrolett luftfartøy få flygetillatelsen
inndratt.
5. Straffbare forhold kan bli rapportert til Luftfartstilsynet og til politiet.
Dersom en forføyning innebærer et faglig vedtak, kan dette påklages etter NLFs bestemmelser
om saksbehandling og klagebehandling av faglige vedtak innen tre (3) uker fra det tidspunkt underretning om vedtak er kommet frem til den vedtaket gjelder.
Vedtak fattet av NLFs ankeutvalg er endelig med mindre det i offentlig forskrift er gitt adgang til
å klage til offentlig myndighet.
Brudd på lover og bestemmelser kan videre medføre strafferettslig ansvar, jfr luftfartsloven kapittel XIV, sivilrettslig ansvar og erstatningsansvar.
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3.10 VEDLEGG TIL KAPITTEL 3
Vedleggene lastes ned fra nettsiden under «Mikroflyhåndboken». Lenke til nettsiden.
Vedlegg 3.1 Instruks for operativ leder (OPL)
Vedlegg 3.2 Instruks for teknisk leder (TL)
Vedlegg 3.3 Instruks for skolesjef (SSJ)
Vedlegg 3.4 Instruks for flytryggingsleder (FL)
Vedlegg 3.5 Instruks for klubbens miljøansvarlig (MA)
Vedlegg 3.6 Innhold i førstehjelpspose for fly
Vedlegg 3.7 Generell nødsjekkliste
– Slutt –
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4.0 GENERELLE REGLER
Den som skal drive praktisk flygeopplæring med mikrolett luftfartøy må ha status som
mikroflyinstruktør og være godkjent av NLF Mikroflyseksjonen.
Vedkommende må ha gjennomgått NLF Mikroflyseksjonens instruktøropplæring, og ha fått
påtegning om dette i sitt flygebevis.
All opplæring skal foregå etter de bestemmelser som framgår av Mikroflyhåndboken og øvrig
dokumentasjon, som er en del av NLF Mikroflyseksjonens sikkerhetssystem.

4.1 KLUBBEN OG UNDERVISNINGEN
4.1.1 KLUBBEN
Enhver mikroflyklubb tilsluttet NLF Mikroflyseksjonen med godkjent mikroflyinstruktør
klasse IK-1 eller IK-2 kan søke om skoletillatelse, som må utstedes før skoleflyging kan ta til.
Ingen mikroflyinstruktør kan drive undervisning/skoleflyging i egen regi, da all skoleflyging
skal drives i regi av en klubb i henhold til den operasjons- og skoletillatelsen som er gitt.
En oversikt over gyldige operasjons- og skoletillatelser ligger oppdatert på NLF
Mikroflyseksjonens nettsider under «Operativ status». Lenke til nettsted.

4.1.2 INSTRUKTØRENE
Skolesjefen er instruktør IK-1 eller IK-2, og leder klubbens mikroflyskole. Skolens
instruktører skal instruere etter skolesjefens anvisninger og de bestemmelser beskrevet i
Mikroflyhåndboken samt de regler som gjelder for instruksjon innen NLF Mikroflyseksjonen.
Skolesjefen skal sørge for at klubben gjennomfører et standardisert treningsprogram, slik at
alle instruktørene følger treningsprogrammet etter progresjonskortet, og gjennomfører det
praktiske treningsopplegget på en ensartet måte.
Alle mikroflyinstruktørene skal gjennomgå obligatoriske oppdateringsseminarer etter angitte
minimumsintervaller for å opprettholde sin status som instruktør og sine rettigheter.

4.1.3 FORELESERE, HJELPEINSTRUKTØRER
Det kan være en fordel om klubben også benytter hjelpeinstruktører/forelesere til et spesielle
emner i teorifag. Personen skal være vurdert som egnet av skolesjef.

4.1.4 RETNINGSLINJER FOR INSTRUKSJON
Instruksjonen skal skje i tråd med Mikroflyhåndboken og de anbefalinger som en finner i
"Instruktørhåndbok for mikroflyinstruktører".
Progresjonskort med veiledning for instruktør og kandidat samt momentliste for de
forskjellige øvelser i opplæringen finnes på seksjonens nettside for nedlasting.
Lenke til nettsted.
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4.1.5 TEORIUNDERVISNING
Opplæring i teorifagene bør foregå som klasseromsundervisning organisert av klubbens
skolesjef, men kan helt eller delvis tas som selvstudium. Se forøvrig teorifagene i pkt. 4.6.

4.1.6 KRAV TIL LOKALER OG HJELPEMIDLER
Undervisningslokalet skal være godt egnet til formålet. Instruktøren må ha til disposisjon
nødvendige hjelpemidler som tavle eller flipover, PC projektor, overheadprojektor, enkel
modell av et luftfartøy med bevegelige ror, og eventuelt andre undervisningshjelpemidler.

4.1.7 TIDSRAMMER
Når et mikroflykurs er satt i gang skal det gå kontinuerlig, uten et for langt opphold mellom
leksjonene. Dette gjelder både den teoretiske undervisningen og den praktiske
flygeinstruksjonen.

4.1.8 KOMPETANSEKRAV
Opplæringen og de generelle kompetansekravene er beskrevet under følgende punkter:
Teoripensum
Praktiske øvelser
Teoretisk prøve mikroflybevis
Praktisk prøve mikroflybevis
Teoretisk prøve passasjerutsjekk
Praktisk prøve passasjerutsjekk
Flytypeutsjekker

4.6.3
Vedlegg 4.1, 4.2 og 4.3
4.4.1
4.4.2
4.4.5.2
4.4.5.3
4.4.6 og 4.4.7

Krav til vedlikehold av rettigheten i gyldighetsperioden til fornyelse av flygebeviset er
beskrevet under 4.4.3.
Krav til periodisk flygetrening (PFT/M) er beskrevet under 4.4.4.

4.1.9 KOMPETANSEKRAV TIL UTENLANDSKE UTØVERE
Dersom utenlandske utøvere kommer til Norge for å utøve selvstendig mikroflyging med
norskregistrert mikrolett luftfartøy for en begrenset periode inntil 3 måneder, skal en benytte
følgende rutinene for å validere og godkjenne deres teoretiske og praktiske kompetanse. En
instruktør klasse E, 1 eller 2 skal foreta følgende med kandidaten:
Kontrollere at kandidaten har gyldige sertifikat eller kompetansebevis
Gjøre en gjennomgang av norsk forskrift BSL B 2-5 og BSL D 4-8
Gjennomføre praktisk flyging i henhold til pkt 4.4.2 for å kontrollere at kandidaten
behersker fly og lokale forhold.
4. Signere gjennomgangen i kandidatens flygetidsbok med en begrensning til å utøve
rettigheten i inntil 3 måneder
1.
2.
3.

Dersom vedkommende skal oppholde seg i Norge mer enn 3 måneder gjelder pkt 4.8
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4.1.10 KRAV TIL SKOLEFLYET
Skolefly skal være toseters mikrolett luftfartøy med dobbelte kontroller egnet for opplæring.
Det skal ha rikelig med motorkraft for sikker utklatring
Skoleflyene skal ha gode glideegenskaper
Flyet skal kunne opereres fra begge seter
Flyet skal kunne flys solo/duo uten at det behøves å gjøre endringer for tilpasning
Flyet skal ha intercom av god kvalitet
Eventuelle hjelmer skal være tilpasset slik at intercom skal benyttes under
skoleflyging
7. Dersom private luftfartøy skal brukes til skoleflyging, skal det være utferdiget skriftlig
avtale mellom eier og ansvarlig klubb
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4.2 KANDIDATEN
4.2.1 INTRODUKSJONSTUR
Før potensielle elever starter på kurs bør instruktøren ta denne med seg på en
introduksjonstur. Før en slik flytur skal full informasjon gis om mikroflyging generelt, om
ansvarsforhold, forsikringer, og det aktuelle luftfartøyet spesielt. Det skal videre informeres
om hvordan introduksjonsturen er lagt opp. Den første introduksjonsturen bør skje i rolig, fint
vær med minimum turbulens.

4.2.2 LEGEUNDERSØKELSE
Legeundersøkelse kan foregå hos allmennpraktiserende lege (gjerne fastlegen) i henhold til de
gjeldende medisinske krav. Se kapittel 3.2.2. Veiledning for en slik undersøkelse, samt
skjema for undersøkelsen kan lastes ned fra NLF Mikroflyseksjonens nettsider.
I tiden frem til innsending av søknad om flygebevis (G2, H2*, R2 eller V2), oppbevares
legeundersøkelses-konvolutten som et personsensitivt dokument på en betryggende måte av
klubbens skolesjef (det vil si i den perioden eleven flyr på elevbevis). Legeundersøkelsen skal
være gjennomført og konvolutten skal være skolen i hende før første soloflyging.
*) Helikopter er kun relevant etter en eventuell godkjenning fra Luftfartstilsynet.
Gyldig elevbevis betyr nødvendigvis ikke at legeundersøkelsen fortsatt er gyldig. Instruktøren
har ansvar for at legeattesten overleveres skolesjef for arkivering.

4.2.3 ALDER
Utdanning og flyging under instruksjon kan påbegynnes ved fylte 16 år, men eleven må da på
forhånd ha foresattes skriftlige godkjennelse på progresjonskortet. Instruktøren har ansvar for
at kopi av denne godkjennelsen overleveres skolesjef for arkivering.
Mikroflybeviset (G2, H2*, R2 eller V2) kan ikke utstedes før kandidaten har fylt 17 år.
*) Helikopter er kun relevant etter en eventuell godkjenning fra Luftfartstilsynet.
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I henhold til krav satt av Norges Idrettsforbund skal instruktører som underviser barn og unge
under 18 år innhente en politiattest. Denne skal forevises klubbens ledelse, og oppbevares på
en betryggende måte av innehaveren.

4.2.4 MOTIVASJON
Det er viktig både for instruktør og elev at instruktøren får et begrep om elevens holdning og
motivasjon for å lære å fly. Instruktøren har utdannelse til å foreta en slik vurdering.
Det kan på et relativt tidlig tidspunkt avklares om eleven har den rette oppfatning om
mikroflyging, sikkerhetssystemer, slik at eventuelle misforståelser kan korrigeres.

4.2.5 KREDITERING AV TIDLIGERE ERFARING
Tidligere flyerfaring kan krediteres kandidatene i henhold til pkt. 4.8 om konvertering fra
andre sertifikater. Det er imidlertid viktig å få klarlagt om kandidaten tidligere har hatt
problemer med flyging, og i tilfelle hvorfor.

4.2.6 ELEVBEVIS/PROGRESJONSKORT
Før skoleflyging kan påbegynnes skal instruktøren kontrollere og rapportere til skolesjefen at
medlemskontingenten er betalt, og at eleven har fått tildelt progresjonskort og elevbevis for
mikrolett luftfartøy (G1, H1*, R1 eller V1). For de som allerede har gyldig flygebevis på
mikrofly, er ikke elevbevis nødvendig ved utvidelse fra et styresystem til et annet.
For å unngå stans i progresjonen kan eleven gis mulighet til å foreta inntil tre timer
skoleflyging før elevbevis og kontingent må være betalt. Elevbeviset utstedes med en
gyldighet på to år. Elevbevis bestilles hos NLF med en epost til post@nlf.no.
Før soloflyging skal eleven levere godkjente papirer fra legeundersøkelse til skolesjefen, som
oppbevarer disse frem til oppflyging til flygebevis.
Når eleven har gjennomført tilfredsstillende soloutsjekk, vil instruktøren autorisere hver tur i
elevens flygetidsbok. De følgende leksjoner vil deretter foregå som egentrening (soloflyging)
fram til oppflyging til mikroflybevis (G2, H2*, R2 eller V2). Det totale kravet er minimum 25
timer på vektskift (V) og 30 timer på de andre kategoriene (G, H* og R) for fullt flygebevis.
*) Helikopter er kun relevant etter en eventuell godkjenning fra Luftfartstilsynet.
En autorisasjon for soloflyging gir innehaveren rett til å tjenestegjøre som fartøysjef og
betjene radio ombord på angjeldende luftfartøy i VFR-forhold dag under oppsyn og kontroll
av en mikroflyinstruktør. Eleven flyr på instruktørens flytelefonistsertifikat.
Elevbevis gir ikke rett til å foreta daglig inspeksjon (DI). Primært bør en instruktør både
signere for utført DI og være tilstede ved flyplassen når en elev utfører soloflyging.
Ansvarlig instruktør kan delegere utførelse av DI og tilstedeværelse til annen instruktør eller
innehaver av mikroflybevis. Dette skal avklares før soloflyging finner sted.
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Elevbeviset er kun gyldig innenfor norsk område. Elevbeviset kan normalt fornyes én gang,
total gyldighetstid kan være fire år. Elevbevisinnehaver skal ha tilgang til gyldig versjon av
Mikroflyhåndboken.

4.2.7 FLYGEBEVISET
Flygebevis kan utstedes til elever som har gjennomgått en mikroflyopplæring godkjent av
NLF Mikroflyseksjonen, og bestått de teoretiske og praktiske prøvene til flygebeviset.
Søknad sendes av IK-1 på eget skjema til NLF Mikroflyseksjonen sammen med papirer fra
legeundersøkelse (punkt 4.2.2) og komplett utfylt progresjonskort undertegnet av både
instruktør og IK-1.
For innsending av søknad og NLFs behandling se punkt 4.5.
Etter at godkjent søknad og legepapirer er innsendt, kan kandidaten fortsatt trene på enkelte
øvelser før bevis er i hende. Slik trening skal foregå etter skolesjefs/instruktørens anvisning på
samme måte som skoleflyging ellers. Kopi av legeattestens konvolutt med
godkjenningsstempel og dato må i slike tilfelle foreligge i klubben.
De rettighetene som flygebeviset anfører er tidsbegrenset med et vedlikeholds- og
fornyelseskrav (punkt 4.4.3), som begge må oppfylles for å videreføre gyldigheten.

4.2.7.1 Kategorier
Flygebeviset utstedes av NLF Mikroflyseksjonen, og gjelder kun den/de kategorier som er
påført. For ikke å blande de forskjellige styresystemene er det nødvendig med flere kategorier
av flygebevis:
G = Gyroplan
H = Helikopter (kun relevant etter en eventuell godkjenning fra Luftfartstilsynet)
R = Rorkontrollerte fly (konvensjonell rorkontroll, også kalt 3-akse)
V = Vektskiftstyrte fly (triker, flexwing)

4.2.7.2 Flygebevisets omfang
Flygebevisets omfang står anført på beviset
Flygebeviset gir flygeren rett til selvstendig utøvelse av flyging med mikrolette
luftfartøy innenfor de til enhver tid gjeldende bestemmelser og den kategori mikrolett
luftfartøy som er påført beviset. Flygebeviset gir rett til å foreta løpende/normalt
vedlikehold på eget luftfartøy, og på de typer kandidaten har utsjekk på
3. Flygebeviset gir ikke automatisk rett til å medta passasjer
4. Førstegangs oppflyging til G2, H2*, R2 eller V2 sidestilles som en PFT/M
5. Flygebeviset er kun gyldig innenfor norsk område. For flyging i utlandet kreves en
særskilt tillatelse fra det enkelte land. Se forøvrig pkt 3.6.4
1.
2.

*) Helikopter er kun relevant etter en eventuell godkjenning fra Luftfartstilsynet.
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4.3 TRENINGSPROGRAMMET
4.3.1 Bruk av progresjonskort
Hele treningsprogrammet er definert i progresjonskort til mikroflybevis, og de forskjellige
øvelsene framgår av momentlisten, og er nærmere beskrevet i veiledningen til elev/instruktør.
En del av treningsprogrammet skal gjennomføres under ulike værforhold, men innenfor
trygge rammebetingelser, for å gi piloten/eleven den nødvendige sikkerhet før soloutsjekk.
Det skal øves på landing på små og begrensede plasser, samt prosedyrer ved motorstopp og
forberedelser til utelandinger/nødlanding. I programmet skal det også legges vekt på
radiobruk og sending av nødmelding.
Under planlegging av navigasjonstur skal det legges vekt analyse av metrologiske forhold og
gjennomgang av som for eksempel (TAF og METAR). Det skal gjøres beregning av
forskjellige vindforhold som medvind – motvind og sidevind. Alle aktuelle forhold skal tas i
betraktning. Det skal gjøres beregning av total reisetid og forbruk av drivstoff samt definering
av områder med krav til radiobruk og innhenting av aktuelle frekvenser for den planlagte
turen.
I forbindelse med lang og kort navigasjonstur med og uten instruktør skal det i begge tilfeller
være minimum en landing på en fremmed flyplass. For elever som under og etter skolingen
skal fly der det er krav til toveis radioforbindelse, skal det flys til flyplass med bemannet
tårntjeneste.
I forbindelse med dette skal det trenes på avbrutte landinger/avganger, der det legges vekt på
å forklare faren ved overdrevet målfokusering, det vil si fokus på å lande uansett om det er
sterke grunner til å avbryte landingen og foreta en ny landingsrunde.
Progresjonskortene foreligger i fire utgaver, for gyroplan, helikopter*, rorkontroll og
vektskift. Disse ligger på NLF Mikroflyseksjonens nettsider for nedlasting under
skoledokumenter. Lenke til nettsted.
*) kun relevant etter en eventuell godkjenning av mikrohelikopter fra Luftfartstilsynet.

4.3.2 Briefing før flyging
Før hver skoleflyging skal det foretas en briefing der alle planlagte øvelser skal forklares og
forberedes, og hva som er målet for oppnådd læring.

4.3.3 Debrief etter flyging
Etter hver skoleflyging skal det foretas en debrief der øvelsene blir gjennomgått. Det føres inn
kommentarer i progresjonskortet som skal forteller både eleven og eventuelt en annen
instruktør hvor langt eleven er i progresjonen, og hva neste skoleflytime skal trene på.

4.4 TEORETISKE OG PRAKTISKE PRØVER
4.4.1 TEORETISK PRØVE FOR NYE KANDIDATER
Teoretisk prøve for nye kandidater består av skriftlige flervalgsspørsmål. Skolesjefen
rekvirerer teoriprøver eller tilgang til netteksamen fra NLF Mikroflyseksjonen. Skolesjefen er
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ansvarlig for at papirbaserte prøvesett og besvarte prøver oppbevares på en betryggende måte
i klubben i minimum fem år. Nettbaserte prøver lagres i NLFs eksamenssystem.
Beståtte teoriprøver er gyldige i to år, regnet fra første avlagte prøve. Det kreves minst 75
prosent riktig i hvert fag for å bestå prøven. Alle obligatoriske teoriprøver må være bestått før
første soloflyging.
Elevene skal avlegge prøve i de obligatoriske fagene som er listet opp i kapittel 4.6.3.
Dersom gyldigheten på de teoretiske prøvene går ut på dato kan dette fornyes for nye to år
ved å gjennomgå en teoriprøve med fem spørsmål fra alle åtte obligatoriske fag (PFT40).
Se mer om prøvene i punkt 4.4.4.1 Teoretisk prøve ved PFT/M.

4.4.2 PRAKTISK PRØVE FOR NYE KANDIDATER
Praktisk prøve til flygebevis gjøres for en sensor som skal være en godkjent kontrollinstruktør
klasse 1 (IK-1). Sensoren skal stille spørsmål for å kontrollere at eleven fullt ut forstår hva
han/hun gjør og hvorfor dette gjøres. Den praktiske flygeprøven består av følgende elementer:
Daglig inspeksjon med kontroll av fartøysdokumenter, anmerkinger mv
Start av luftfartøyet
Taksing og test av bremser
Prerotasjon rotor, avgang, stigning til oppgitt høyde, sakteflyging (kun gyroplan)
Avgang, stigning til oppgitt høyde, sakteflyging
Moderat steiling/mushing rett fram
Under foregående øvelse demonstrere/trene på å korrigere tendenser til vingedropp
med bruk av motsatt sideror
8. Markert steiling rett fram
9. Moderat steiling i høyre og venstre sving med motor. Under denne øvelse skal
krengningsvinkel være 15-20 grader og motorpådrag skal ikke være større enn at
steiling inntreffer før nesevinkel er 30 grader. Opphevelses/uttaksprosedyrer skal
drilles FØR øvelsen starter
10. 15, 30 og 45 grader rene svinger i konstant høyde
11. Landingsrunder med korrekt utkikk og merkelandinger med og uten hjelp av motor
12. Avbrutte landinger (go-around). «Touch and og» med motorkutt dersom rullebanen
tillater det
13. Nødprosedyre. Nødlandingsøvelser
14. Oppbremsing av rotor til full stopp (kun gyroplan)
15. Taksing til oppstillingsplass, parkering. Klargjøring av luftfartøyet til neste flyging
16. Innføring i luftfartøyets loggdokumenter, og i kandidatens personlige flygetidsbok
17. Eventuelt andre punkter som sensoren ser behov for å gjennomgå
Før praktisk flyging starter skal det minnes om faren ved feil rorbruk under konkrete
øvelser/manøvrer. Det må aldri være tvil om hvem som flyr luftfartøyet. Overføring av
kontrollen fra den ene til den andre skal foregå med klare utsagn som «Jeg flyr - du flyr».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

For innsending av søknad og NLFs behandling se punkt 4.5.

4.4.3 VEDLIKEHOLD OG FORNYELSER AV FLYGEBEVIS
Vedlikeholdet opprettholder de rettigheter som er angitt i flygebeviset, og skal sikre at
mikroflygere innenfor de siste 24 måneder har holdt sine praktiske ferdigheter jevnlig vedlike
uten lengre opphold. Dette er uavhengig av gyldighetstiden på flygebeviset.
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Fornyelse av flygebeviset foretas etter søknad til NLF Mikroflyseksjonen. Gyldighetstiden
står anført på beviset, og er maksimalt to år, begrenset av legeattestens gyldighet.

4.4.3.1 Vedlikehold av gyldig flygebevis
For å kunne utøve de rettighetene som er angitt i flygebeviset skal følgende punkter til enhver
tid være oppfylt. Denne rettigheten utløper uavhengig av utløpsdatoen på flygebeviset.
1. Innehaveren skal innenfor de siste 24 måneder ha
a) minimum tolv timers flytid som fartøysjef på mikrolett luftfartøy, og
b) gjennomført minst tolv selvstendige avganger og landinger, og
c) gjennomført og bestått en PFT/M, og
d) deltatt på klubbens flytryggingsmøte ref kapittel 6.3
2. Dersom ikke alle kravene i punkt 1 er oppfylt, skal det gjennomføres og bestås en
PFT/M før en igjen kan fly som fartøysjef.
Flyger som både har gyldig mikroflygebevis og flysertifikat – minimum LAPL(A) – med
rettighet for ”single engine piston”, kan krediteres for timekravene samt halvparten av
landings- og avgangskravene dersom vedkommende kan dokumentere slik flytid med
motorfly i tilsvarende klasse, f eks SEP(land).

4.4.3.2 Fornyelse av gyldig flygebevis
Flygebevisinnehaver som dokumenterer og vedlegger det som fremkommer i følgende
punkter kan få fornyet flygebeviset for inntil to nye år:
1. Bestått en PFT/M innenfor de siste 24 måneder
2. Komplett utfylt søknadsskjema for fornyelse der dato for nyeste PFT skal fremgå
3. Gyldig og komplett utfylt legeattest eller gyldig EASA-legeattest. Se punkt 4.2.2 for
utfyllende informasjon

4.4.3.3 Fornyelse av utgått flygebevis
Ved fornyelse av utgått flygebevis skal en sikre at kandidaten har tilstrekkelig
teorikunnskaper intakt, og at det blir gitt tilstrekkelig flygetrening. Kravene ved dato for
fornyelse er som følger.
1. Flygebevis utløpt i mindre enn 12 måneder:
ha gjennomført PFT/M innenfor de siste 12 måneder ved fornyelse
2. Flygebevis utløpt etter 12 - 36 måneder:
avlegge en ny teoriprøve med fem spørsmål fra alle fag (PFT40), og
gjennomføre briefing og praktisk prøve i henhold til kapittel 4.4.4.3
3. Flygebevis utløpt etter mer enn 36 måneder:
avlegge en ny teoriprøve med fem spørsmål fra alle fag (PFT40), og
gjennomføre oppfriskningsflyging med instruktør og ny oppflyging med en IK-1
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4.4.4 PERIODISK FLYGETRENING (PFT/M)
Kravet om periodisk flygetrening (PFT) med instruktør skal sikre at mikroflygere får en sjekk
på både sine teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter med en annen person ombord.
Teoriprøve som avlegges ved passasjerutsjekk eller type/modellutsjekk vil gjelde som PFT/M
når det føres inn i flygetidsbokens utsjekkssider.

4.4.4.1 Teoretisk prøve ved PFT/M
Dette er en skriftlig prøve på papir eller elektronisk versjon i to varianter. Standard versjon
har minimum tre utvalgte spørsmål fra alle åtte fag (PFT24), mens en utvidet versjon har
minimum fem utvalgte spørsmål fra alle åtte fag (PFT40). De skal ha en sikkerhetsmessig
karakter for å sjekke om kandidaten har vedlikeholdt sine kunnskaper om relevante
problemstillinger. Det er utarbeidet egne prøvesett på de teoretiske prøvene, som klubbens
skolesjef kan rekvirere fra NLF Mikroflyseksjonen i NLF.

4.4.4.2 Briefing før flyging
Før flyging er det viktig at kandidaten kan foreta en briefing for instruktøren for at denne skal
få et inntrykk av opprettholdt kunnskap og operativ erfaring. Briefingen skal ha med:
 informasjon om luftfartøyet som de skal foreta den praktiske flygingen på
 utført vekt- og balanseberegning
 eventuelt tekniske og operative begrensninger
 luftrommets klassifisering omkring plassen det opereres fra
 henting av oppdatert relevant informasjon
 Overføring av kontrollen med klare utsagn som «jeg flyr - du flyr»

4.4.4.3 Praktisk flyging ved PFT/M
PFT/M skal gjennomføres på to-seters mikrolett luftfartøy med en instruktør klasse 1 eller 2
som fartøysjef. Ved den praktiske flygingen skal kandidaten demonstrere at øvelsene angitt i
punkt 4.4.2 beherskes tilfredsstillende.
Når PFT/M er gjennomført med tilfredsstillende resultat fyller instruktøren ut kandidatens
fornyelsesskjema, samt kvitterer for PFT/M i den personlige flygetidsboken. For innsending
av søknad og NLFs behandling se punkt 4.5.

4.4.5 FLYGING MED PASSASJER
4.4.5.1 Krav til flygeren
For å kunne medbringe passasjerer i et mikrolett luftfartøy må flygeren tilfredsstille følgende
krav:
1. Gyldig flygebevis på mikrolett luftfartøy
2. Oppnådd minst 50 flytimer på mikrolett luftfartøy eller annet motordrevet fly
3. Gjennomgått teoretisk og praktisk prøve for sensor
4. Gjennomført typeutsjekk på flytypen
 I tillegg ha utført minst tre avganger og landinger på den aktuelle typen luftfartøy
innen vedkommende typegruppe i løpet av de siste 90 dager
Utsjekk for flyging med passasjer for den som har gyldig mikroflybevis skal bestå av både en
teoretisk og en praktisk prøve. Sensoren kan være mikroflyinstruktør IK-1 eller IK-2.
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4.4.5.2 Teoretisk prøve ved passasjerutsjekk
Dette er samme type som gjennomføres ved en PFT/M. Se punkt 4.4.4.1.

4.4.5.3 Praktisk prøve ved passasjerutsjekk
Den praktiske prøven skal bestå av fire deler:
1. Forberedelse før flyging:
Kontroll av luftfartøyets dokumenter, og at utstyr og vedlikehold er i samsvar med
gjeldende regler. Inspeksjon før flyging, kontroll av at det er tilstrekkelig mengde drivstoff
for den planlagte turen, og at det er riktig type/blanding. Vekt og balanse utføres.
2. Gjennomgang av hvordan passasjeren orienteres før flyging om:
Luftfartøyet og flyturen, at luftfartøyet tilfredsstiller myndighetenes krav til luftdyktighet,
og hva dette innebærer.
 Inn- og utgang av luftfartøyet, også ved nødsituasjoner
 Bruk av redningsvest hvis aktuelt
 Hvordan sitte i setet, plassering av føttene, pedaler og stikke
 Bruk av sikkerhetsbelter, eventuelt hjelm og intercom
 Redningssystem/fallskjerm dersom dette er montert i luftfartøyet
 Det er begrensninger i forsikringen for pilot og passasjer
3. Praktisk flyging:
For passasjertillatelse kreves praktisk flyging med instruktør. Piloten skal vise praktiske
flygeferdigheter og erfaringsnivå samt foreta demonstrasjon og trening på uttak av steiling
og flikk. Flygingen bygger på den praktiske flygeprøven for mikroflybevis.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gi nødvendig informasjon til passasjeren
Øvelsene i pkt 4.4.2
Stigende- og glidende svinger
«Åttetalls svinger» rundt merker
Landinger, merkelandinger, landing i sidevind
Bruk av sjekklister
Ta hånd om passasjeren til denne er i sikkerhet
Parkering av luftfartøyet

Før praktisk flyging starter skal det terpes på faren ved feil rorbruk under konkrete
øvelser/manøvrer. Overføring av kontrollen fra den ene til den andre skal foregå med klare
utsagn som «Jeg flyr - Du flyr».
4. Samtale med søkeren
Sensoren skal ha en avsluttende samtale med søkeren der det skal legges spesiell vekt på
følgende emner:
1. Flyets endrede egenskaper med høyere avgangsvekt
2. Endrede forhold og risikoer ved nødlandinger med høyere avgangsvekt
3. Personlig ansvarsforhold som fartøysjef
4. Økonomiske ansvarsforhold (forsikringsvilkår o.l.)
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Søknad om tillatelse til å fly med passasjer (passasjertillatelse) sendes på det ordinære
søknadsskjemaet for flygebevis til NLF Mikroflyseksjonen, som utsteder passasjertillatelsen.
Inntil da vil signaturen i flygetidsboken gjelde som dokumentasjon.
En komplett passasjerutsjekk gjelder som en PFT/M.

4.4.5.4 Andre rettigheter i flygebeviset
Rettigheter i flygebeviset innføres av NLF Mikroflyseksjonen etter anbefaling og
dokumentasjon fra godkjent mikroflyinstruktør.

4.4.5.5 Påføring av passasjerutsjekk i flygetidsboken
Gjennomført passasjerutsjekk gjelder som en PFT/M og kvitteres også ut som dette i
flygetidsboken av instruktør IK-1 eller IK-2. En slik påtegning være tilstrekkelig
dokumentasjon fram til fornyelse av flygebeviset foretas.

4.4.6 ANDRE UTSJEKKER
4.4.6.1 Krav til slep av seilfly med mikrofly
For å kunne gjennomføre slep av seilfly med mikrofly, stilles det følgende krav til
fartøysjefen:
Minimum alder 18 år, ha minimum 100 flygetimer, hvorav fem flytimer og 20 landinger på
flytypen det skal slepes med, være innehaver av flygebevis, R2, gjennomført ti starter på
seilfly, samt gjennomført og bestått egen slepeutsjekk.
Det skal gjennomføres en utsjekk med IK-1 eller IK-2 på mikrofly, som selv har utsjekk på
slep av seilfly med mikrofly.
Dersom innehaveren tidligere har vært innehaver av PPL(A), med slepeutsjekk, er kravet
gyldig R2, samt minimum fem flytimer og 20 landinger på typen det skal slepes med, samt
omskolering til slep av seilfly med mikrofly. Gjennomføres med IK-1 eller IK-2 på mikrofly,
som selv har utsjekk på slep av seilfly med mikrofly.
Seilflygere som har tatt ut flygebevis, R2 på mikrofly, skal ha minimum 75 flygetimer
ervervet på motordrevet luftfartøy før slep av seilfly kan tillates.
For at sleperettigheten skal være gyldig må fartøysjefen ha minimum ti timer flygetid på
mikrofly de siste tolv måneder.

4.4.6.2 Gjennomføring av slepeutsjekk
Det skal av kandidaten gjennomføres totalt 10 slep av seilfly under oppsyn av instruktør IK-1
eller IK-2. Under gjennomføring av disse slep må fartøysjefen i seilflyet være innehaver av
flygebevis på seilfly.
Momentlisten for sleperettigheten er gitt i vedlegg 4.6.
Hvis kandidaten tidligere har slept seilfly med sertifikat og rettigheter for motorfly,
gjennomføres det antall slep som instruktøren mener er formålstjenlig, dog minimum fem
slep.
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Når utsjekken er tilfredsstillende gjennomført og bestått, kvitterer instruktøren i kandidatens
loggbok for mikroflygere, med følgende formulering:
«Utsjekk på slep av seilfly med mikrofly, gjennomført og bestått, på XX type mikrofly».
Dateres og signeres ut av instruktør IK-1 eller IK-2 på mikrofly.
Sleper fartøysjefen på mer enn én type mikrofly, så skal vedkommende ha minimum fem
flygetimer og 20 landinger på den eller de typer som benyttes før slepeflyging utføres.

4.4.6.3 Opplæring og utsjekk for å operere mikrofly på vann
Nødvendig opplæring og utsjekk gis av instruktør som selv har denne utsjekken. For
kandidater som starter opplæringen på flottører eller amfibium uten tidligere flygererfaring
skal dette programmet ses i sammenheng med standard progresjonskort.
For den som har mikroflybevis og minst 50 timer på landfly beregnes opplæringsprogrammet
å kunne utføres på åtte timer, men det er instruktøren som må vurdere om kandidaten trenger
mer tid for slik flyging: Sjøflyging innebærer mange flere utfordringen enn å operere på land.
Skjema for utsjekker i Mikroflyhåndboken vedlegg 4.5 skal benyttes
I opplæringen inngår følgende punkter:
1. Planlegging og inspeksjon før flyging, herunder av vind- og sjøforhold, klargjøring av
flyet, kontroll av flottører
2. Gjennomgåelse av nødvendig utstyr som skal være medbrakt ved avgang og landing
på vann, eller ved flyging over vann
3. Manøvrering til og fra bøye, kai og strand samt fortøyning og sikring mot vind, strøm,
sjøgang og tidevann
4. Manøvrering på vannet under forskjellige vind- og sjøforhold. Korrekt motor-, flapsog rorbruk
5. Manøvrering med høy baugstilling under motorprøve og når nødvendig for vending,
samt kjøring på steppet rett fram og under sving. Overgang til flytestilling
6. Valg og rekognosering av start- og landingsområde, herunder bedømmelse av vind, sjø
og omliggende terreng. Starter og landinger mot vinden, i sidevind
7. Trening i valg av nødlandingsplass over sjø- og landområder
8. Landingstrening på blankt vann
9. Trening i å avbryte start, landing og innlegg. Helt eller delvis tap av motoreffekt i
luften i forbindelse med start
10. Sakteflyging og flyging med lav hastighet til stall inntrer. Øvelsen må utføres i sikker
høyde
11. 360 graders svinger med inntil 45 graders krengning og konstant høyde samt direkte
overgang til motsatt side. Øvelsen skal utføres i 150 til 300 meters høyde over større
vannområder
12. Flyging til fremmed landingsplass i fjellet eller på kysten, herunder forberedelse ved
innhenting av informasjoner om forholdene på landingsplassen. Stopp og fortøyning
på landingsstedet
Anbefalt litteratur om emnet:
«Sjøfly», Aero Forlag, fås i Pilotbutikken.
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4.4.6.4 Opplæring og utsjekk for å operere på snø med skiunderstell
Nødvendig opplæring og utsjekk gis av mikroflyinstruktør som selv har utsjekk på
skiunderstell. Minstekrav for den praktiske delen av utsjekken er tre timer og 30 landinger.
Generelt
Å operere med ski på brøytet eller preparert bane krever kanskje ikke så mye trening, men
hele programmet må likevel gjennomgås og utføres tilfredsstillende før instruktøren kvitterer
for utsjekken i kandidatens loggbok.
Det skal være både en teoretisk og en praktisk del. Gjeldende lovbestemmelser samt
faremomentene knyttet slik operasjon skal gjennomgås før den praktiske delen.
Skjema for utsjekker, Mikroflyhåndboken kapittel 4 vedlegg 4.5 skal benyttes.
Faremomenter knyttet til problematiske snøtyper, og å operere på snø skal drøftes, f eks skare
eller løs snø. Lysets tilbøyelighet til å viske ut alle ujevnheter i terrenget må være et av
temaene som diskuteres.
I den praktiske delen av utsjekken inngår følgende punkter:
1.

2.

3.
4.

Planlegging av turen og daglig inspeksjon før flyging. Gjennomgang av
flygehåndboka om begrensninger, vurdering av værforhold, klargjøring av flyet,
kontroll av ski
Taksing utenfor preparert bane, med svinger og vendinger i løs snø. Korrekt rorbruk
og motorsetting. Kandidaten må kunne foreta en vurdering av hva slags snø og hvor
stor snødybde flyet kan opereres. Underlaget vil ha stor betydning her
Avgang og landing med ski på preparert underlag, med vurdering av hvor lang bane en
trenger for full stopp. Her kan temperaturen og preparering av skiene ha stor betydning
Samme øvelse som 3, men her benyttes en snødekt mark med få referanser. Banen må
være kontrollert og nødvendig oppmerket med bar eller kvister

Kandidaten må også sette seg inn i motorferdselloven og de begrensninger som gjelder for å
operere på snødekket mark.
Vær oppmerksom på at hvis området som er definert som utmark er all operasjon forbudt uten
tillatelse. Den enkelte kommune kan utarbeide egne begrunnede regler for motorisert ferdsel i
utmark, og få disse godkjent hos fylkesmannen. Har ikke kommunen slike regler har de heller
ingen muligheter for å gi tillatelse til annet enn næringsvirksomhet.
Den enkelte kommunes servicekontor har info om mulige tillatelser for å operere på f eks
islagt vann/innsjø, som ellers alltid er å betrakte som utmark.
En kan kun operere innenfor et område som er definert som innmark når eier tillater dette.
Allemannsretten gir f eks en skiløper anledning til å ferdes fritt på snødekket mark uten slik
tillatelse. Derfor må en utvise stor forsiktighet uansett.
Med snødekket mark eller islagt vann, har vi muligheter for å lande trygt ved et eventuelt
motorbortfall. Nødlanding i snø på ukjent sted, og hva skal en være oppmerksom på her skal
være et av temaene som drøftes i forbindelse med utsjekken.
Anbefalt litteratur om emnet:
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Per Reidar Andersen: Halehjulsflygning/Ski og vinterflygning.
Dette er et dobbelhefte i en serie med småkurs som NLF Motorflyseksjonen har utarbeidet.
Del 1 av heftet er egnet som teorigrunnlag for utsjekk på fly med halehjul (f eks. Piper Cub).
Del 2 av heftet gir deg en god innføring i flyging på ski og om vinteren.
Ellers har Luftfartstilsynet et informasjonshefte - Vinterflyging i Norge.
Dokumenter om dette kan lastes ned fra luftfartstilsynets nettsider.

4.4.7 TYPE- / MODELLUTSJEKK
4.4.7.1 Generelt om typeutsjekk
Mikroflybeviset gir en bare rett til å fly de typer, modeller eller varianter en har utsjekk på.
Type- / modellutsjekk kan gis av mikroflyinstruktør som er tilsluttet klubb med skoletillatelse.
Dersom utsjekken gjennomføres med en teoriprøve (PFT24) så gjelder den som en PFT/M, og
føres inn i flygetidsboken.

4.4.7.2 Teknisk om flyet
Til fullt mikroflybevis inngår kravene til generelle tekniske kunnskaper om flyenes
oppbygging og vedlikehold beskrevet i punkt 4.6.3.6 om pensum til faget.
Kunnskap om det som er spesielt for den enkelte modell eller variant må derfor inngå i
kravene til utsjekken.

4.4.7.3 Praktisk flyging ved type og modellutsjekk
Instruktøren må vurdere hvor mange timer trening kandidaten trenger for å håndtere ny
flytype eller ny modell på en tilfredsstillende og overbevisende måte både for
normaloperasjoner og nødprosedyrer. Dette kan være svært avhengig av erfaring, og hvilke
«modell-utsjekker» på lignende fly kandidaten har fra før.
Det må klarlegges hva som er den største forskjellen på modellen utsjekken gjelder i forhold
til tidligere utsjekker. Høyvinget/lavvinget. Propell/motor. Instrumenter og utstyr.
Det må legges tilstrekkelig vekt på de moderne mikroflyenes egenskaper og begrensninger,
for eksempel i forhold til motorfly (EASA-luftfartøy, andre luftfartøy i ICAO-normalklasse
samt veteran- og hjemmebygde luftfartøy).

4.4.7.4 Simulert bruk av nødskjerm
Dersom flyet er utstyrt med nødskjerm, skal det ved utsjekken legges inn simulerte øvelser for
aktivering av denne. Kandidaten skal bevisstgjøres på alle forhold rundt installasjonen, og
hvilke situasjoner og forhold den kan og ikke bør utløses.
NB: Dette må gjøres på en måte som ikke medfører utilsiktet aktivering av nødskjermen.

4.4.7.5 Praktisk prøve ved type og modellutsjekk
Øvelsene framgår av punkt 4.4.4.3
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4.4.7.6 Teoretisk prøve ved type- modellutsjekk
Kandidaten skal ha gjennomgått flygehåndboka og kunne redegjøre for luftfartøyets operative
begrensninger i henhold til denne samt relevante tekniske spesifikasjoner, avgangsvekt og
last.
Kandidaten skal fylle ut utsjekkskjema. Se vedlegg 4.5. Kandidaten skal være familiær med
vedlikeholdsprogrammet for det aktuelle luftfartøyet og redegjøre for beregning av
tyngdepunkt.
Når hele utsjekken er gjennomført på en tilfredsstillende måte kvitterer instruktøren for dette i
kandidatens personlige flygetidsbok.

4.4.8 UTVIDELSE AV RETTIGHETER - ANDRE STYRESYSTEMER
For personer som innehar mikroflybevis, og som skal utvide rettighetene til flygebevis på
mikrolett luftfartøy med et annet styresystem, skal ha minimum ti timers praktisk flygetrening
før rettigheten kan innføres i flygebeviset.

4.5 SØKNADER
Søknader må være korrekt utfylt med nødvendige underskrifter. Søknader som er feil eller
mangelfullt utfylt vil bli returnert. Klubbens skolesjef har nødvendig informasjon om
utsjekker, fornyelser, utvidelse av rettigheter. Les søknaden nøye før den fylles ut.
«SØKNADS-/FORNYELSESSKJEMA» for flygebevis for mikrolett luftfartøy sendes
skriftlig til Norges Luftsportforbund. Søknaden behandles normalt innen fem arbeidsdager. Så
snart lisensen er utstedt, vil den være tilgjengelig via Internett for innehaveren,
Luftfartstilsynet og de klubbene innehaveren er medlem i.

4.5.1 SØKNAD OM SKOLETILLATELSE
Søknad om skoletillatelse skal sendes til NLF Mikroflyseksjonen på fastsatt skjema.
Skoletillatelser gjelder for ett (1) år i det tidsrommet som er påført. Søknadsskjema med
videre er tilgjengelig på seksjonens nettsider. Klubben må ha ansvarlig fagpersonell i alle
funksjoner for å få skoletillatelse (Operativ leder, skolesjef, teknisk leder, flytryggingsleder
og miljøleder).

4.5.2 SØKNAD OM OPPTAK PÅ MIKROFLYSKOLE/ELEVBEVIS
Søknad om opptak på et mikroflykurs foregår normalt ved direkte henvendelse til skolesjef
eller instruktør ved vedkommende mikroflyklubb. Skolesjef vil bistå ved utfylling av søknad
om elevbevis og registrering som elev, herunder utlevering av progresjonskort.
NLF Mikroflyseksjonen utsteder elevbeviset, som skal følge eleven ved eventuell bytte av
klubb.

4.5.3 SØKNAD OM FLYGEBEVIS
Søknadsskjema ligger på NLF Mikroflyseksjonens nettsider. Søknad om flygebevis for
mikrolett luftfartøy sendes til NLF Mikroflyseksjonen (adressen er på skjemaet), og skal være
undertegnet av en IK-1 samt klubbens Skolesjef (kan være samme person).
Søknad om tillatelse til å fly med passasjer (passasjertillatelse) sendes på det ordinære
søknadsskjemaet for flygebevis til NLF Mikroflyseksjonen.
Mikroflyinstruktøren skal kontrollere at søknaden er fullstendig utfylt med alle data.
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Vedlegg til søknad om flygebevis:
1. Gyldig og komplett utfylt legeattest eller gyldig EASA-legeattest
2. Komplett utfylt og signert progresjonskort
3. Kopi av øvrig dokumentasjon, eksempelvis flygebesetningssertifikat
minimumsnivå LAPL(A) (dersom erfaringen skal godskrives), eller andre
relevante dokumenter som viser at en fyller kravene

4.6 TEORIFAGENE TIL MIKROFLYBEVIS
4.6.1 GENERELT OM OPPLÆRING
Mikroflyklubber som tilbyr kurs og opplæring til mikroflybevis skal ha gyldig skoletillatelse
og er ansvarlig for at elevene får en tilfredsstillende teoretisk opplæring. Den teoretiske
opplæringen skal skje i regi av egen mikroflyklubb. Dersom dette av praktiske årsaker ikke
kan gjennomføres i egen klubb, kan klubben samarbeide med andre mikroflyklubber om
denne undervisningen.

4.6.2 UNDERVISNING TIL TEORIPRØVE
Klubbene skal arrangere teorikurs i form av klasseromsundervisning. Deler av undervisningen
kan likevel skje i form av fjernundervisning eller datamaskinassistert læring.
Alle som ønsker å avlegge teorieksamen for mikroflybevis skal ha fullført teorikurs. Fullført
kurs dokumenteres av den skolen som hadde ansvar for den siste del av
undervisningsopplegget som eleven gikk igjennom.

4.6.3 OPPLÆRINGSMATERIELL/ LÆRESTOFF
Stoffet er gradert på tre nivåer:
1=Ha kjennskap til, 2=Redegjør for prinsippet, 3=Forklare inngående om.
Pensumlistene viser ikke til hvilke lærebøker som kan benyttes da det er opp til den enkelte å
velge skole og læremetode. Et anbefalt boksett er bøkene til PPL(A)/LAPL(A) som utgis av
Luftfartsskolen. Her er en liste over de obligatoriske fagene med noen unntak:
1. Lover og bestemmelser
2. Aerodynamikk (flygeteori)
3. Meteorologi
4. Motor og propell *
5. Instrumenter og utstyr *
6. Teknisk oppbygging og vedlikehold *
7. Sikkerhet og airmanship
8. Navigasjon
9. MYB**
10. Flytelefonistsertifikat***
11. Rotorteori****
*) Skolesjefer kan få presentasjonsmateriell for disse fagene fra NLF Mikroflyseksjonen.
**) Ikke-obligatorisk fag som mikroflygere kan ta for å utvide sin kompetanse.
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***) Obligatorisk fag for å fly som fartøysjef der det er krav til toveis radioforbindelse.
****) Obligatorisk fag for de som skal ta flygebevis på gyroplan og helikopter.

4.6.3.1 Lover og bestemmelser
Lov om luftfart, Forskrifter utgitt av Luftfartstilsynet, herunder:
 Forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer (BSL F 1-1) som også omfatter
de standardiserte europeiske lufttrafikkreglene (SERA – Standardised European Rules
of the Air)
 Forskrift om flyging med mikrolette luftfartøy (BSL D 4-8)
 Forskrift om tekniske krav mv. for sivile luftfartøy med startmasse (MTOM) inntil 495
kg (BSL B 2-5)
 Driftsforskrifter for ikke-ervervsmessig flyging med fly (privatflyging) (BSL D 3-1)
 Mikroflyhåndboken
I all hovedsak er det de samme bestemmelsene som gjelder for alle som benytter seg av
luftrommet. Derfor er det nødvendig med kjennskap til dette, og kunnskap om de
bestemmelsene som gjelder spesielt for denne type luftfart.
En mikroflyger skal også ha god kunnskap om hvilket ansvar flyging innebærer, og hvilke
begrensninger som gjelder mikrolette luftfartøy.
Forslag til kursdokumentasjon:
Lover og bestemmelser PPL(A) bok nr. 5. Mikroflyhåndboken. BSL B 2-5, BSL D 3-1 og D
4-8 og BSL F 1-1. Lenke til pensumlisten.

4.6.3.2 Aerodynamikk (flygeteori)
Dette er læren om luftens bevegelser og krefter i forbindelse med et legeme som beveger seg
gjennom den. Det legges spesiell vekt på lavhastighets aerodynamikk og flyforhold i
turbulens og vindgradient.
Forslag til kursdokumentasjon:
Flygeteori til PPL(A). Lenke til pensumlisten.

4.6.3.3 Meteorologi
Meteorologifaget dekkes av pensum for seilfly, motorfly og hangglidere.
Forslag til kursdokumentasjon:
Meteorologi til PPL(A). Lenke til pensumlisten.

4.6.3.4 Motor og propell
Full gjennomgang av motor, drivstoffsystemer, reduksjonsgear og motoroppheng for de
motorer som brukes i mikrolette luftfartøy. Vedlikehold av motor og propeller osv. Elevene
skal få en klar forståelse av motorenes begrensninger med hensyn til pålitelighet.
Undervisning gis av den enkelte mikroflyskole vedrørende dette faget.
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Forslag til kursdokumentasjon:
Det er utarbeidet eget presentasjonsmateriell, både for instruktør og for utdeling til elever, og
dette utgis av NLF Mikroflyseksjonen.
Lenke til pensumlisten.

4.6.3.5 Instrumenter og utstyr
Prinsipp for oppbygging og virkemåte av instrumenter og utstyr.
Forslag til kursdokumentasjon:
Det er utarbeidet eget presentasjonsmateriell til dette faget, både for instruktør og for utdeling
til elever, og dette utgis av NLF Mikroflyseksjonen. Boken Fly og motorlære til PPL(A) kan
benyttes vedrørende instrumentering og utstyr.
Lenke til pensumlisten.

4.6.3.6 Teknisk oppbygging og vedlikehold
Mikroflyets konstruksjon og rigging, ettersyn og vedlikehold. Gjennomgang av daglig
ettersyn, periodisk ettersyn, og ettersyn før årlig kontroll. Gjennomgang av det vedlikehold
som er nødvendig for mikrolett luftfartøy. Ansvaret for det tekniske vedlikeholdet hviler helt
og holdent på eier/bruker. Dette krever god teknisk kunnskap om mikrolette luftfartøy, deres
begrensninger og kunnskap om når ytterligere faglig assistanse er nødvendig. Det skal legges
stor vekt på at elevene forstår prinsippene for luftfartøyets vekt og balanse.
Undervisning gis av den enkelte mikroflyskole vedrørende dette faget. Teknisk perm samt
flygehåndboken til det aktuelle skoleflyet må være en del av undervisningsmateriellet for å
forstå hvordan periodisk vedlikehold skal organiseres.
Forslag til kursdokumentasjon:
Det er utarbeidet eget presentasjonsmateriell til dette faget, både for instruktør og for utdeling
til elever, og dette utgis av NLF Mikroflyseksjonen.
Lenke til pensumlisten.

4.6.3.7 Sikkerhet og «airmanship» (flygerskjønn)
Flytryggingsutvalget har utarbeidet spesielle opplegg for sikkerhetsarbeidet i forbindelse med
mikrolett flyvirksomhet. Klubbens ansvarshavende for flytrygging (FL) eller operativ leder
(OPL), har årlige flytryggingsseminarer i klubbene der alle skal delta.
Flygerne skal ha en ansvarsbevisst holdning til flyging og omgang med mikrolette luftfartøy,
og skal være i stand til å ivareta sin egen og andres sikkerhet i forbindelse med mikroflyging.
Holdningsskapende arbeid i klubben er meget viktig.
Forslag til kursdokumentasjon:
Boken «Fly og Sikkerhet - Operasjonelle Prosedyrer PPL» inneholder en rekke faktorer som
du som flyr må ha best mulig kunnskap om.
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Lenke til pensumlisten.

4.6.3.8 Navigasjon
Elevene skal lære enkel kontaktnavigasjon og trene på dette. De skal lære hvilke kartmateriell
som er egnet og kunne bruke dette til forberedelse og gjennomføring av navigasjonsturer. De
skal kunne sette opp et vindtriangel, og beregne tid og drivstofforbruk. De skal ha god
kunnskap om luftrommets struktur, inndeling og lufttrafikkreglene. Det skal legges særlig
vekt på å unngå luftromskrenkelser.
Forslag til kursdokumentasjon:
Navigasjon til PPL(A)/LAPL unntatt Radionavigasjon. Lenke til pensumlisten.

4.6.3.9 Menneskelig ytelser og begrensninger (MYB)
Faget er ikke obligatorisk for mikroflygere men det anbefales at en øker sin kompetanse innen
dette faget.
Forslag til kursdokumentasjon:
Bøkene Flymedisin og Flypsykologi for PPL(A)/LAPL(A). Lenke til pensumlisten.

4.6.3.10 Teorien til flytelefonistsertifikatet
Mikroflygere som skal fly som fartøysjef der det er krav til toveis radioforbindelse, skal
inneha gyldig flytelefonistsertifikat og språkprøve i engelsk eller norsk.
Flytelefonistsertifikat er i utgangspunktet ikke obligatorisk for mikroflygere, men de som ikke
har dette skal vite hvilke begrensninger som gjelder ved flyging uten radio.
Brevkurs for teoridelen kan kjøpes ved Luftfartsskolen, der eksamen må avlegges for
Luftfartstilsynet. Enkelte klubber med PPL-A skoletillatelse driver også klasseromsopplæring
i flytelefoni, og kan også melde opp kandidater til teorieksamen for Luftfartstilsynet.
Praktisk prøve kan avlegges for enhver flytelefoni-kontrollant. En oversikt over disse finnes
på Luftfartstilsynets nettside.
Forslag til kursdokumentasjon:
Flytelefoni til PPL(A). Ta kurset på Luftfartsskolen eller i klubb med slik tillatelse og
eksamen for Luftfartstilsynet.

4.6.3.11 Rotorteori
Full gjennomgang av de prinsippene som er spesielt for gyroplan og helikopter. Faget er kun
obligatorisk for mikroflygere som skal fly gyroplan og mikrohelikopter.
Forslag til kursdokumentasjon:
Gis ut av Rotorutvalget i NLF Mikroflyseksjonen. Lenke til pensumlisten.
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4.7 INSTRUKTØRUTDANNING
Instruktørutdanningen er delt opp i fire trinn, og vil normalt vare i flere måneder, opp til ett år.
Derfor bør dette initieres på sommeren eller tidlig på høsten. De fire trinnene er:
1. Klubbseleksjon med testing og vurdering av kandidaten
2. Selvstudium i to fag med eksamen
3. Sentralt instruktørkurs, som normalt avholdes på våren
4. Lokal praktisk instruktørtilvenning.

4.7.1 SELEKSJON I KLUBBEN
Det er klubbens ansvar å framskaffe egnede kandidater med god vandel til instruktørrollen, og
i tillegg foreta de praktiske seleksjonsøvelsene som kan danne grunnlaget for å vurdere om
kandidaten har de personlige egenskapene som trengs for å være en god instruktør i klubben.

4.7.1.1 Formelt krav
Kandidaten skal inneha minimum 175 flytimer før seleksjonens praktiske del kan starte.
Innehavere av gyldig instruktørbevis/rettighet innen seilflyging, motorflyging eller høyere
sertifikater ansees å ha vært gjennom en tilsvarende seleksjon, og trenger ikke gjennomgå de
praktiske øvelsene.

4.7.1.2 Personlige egenskaper
En god mikroflyinstruktør er en dyktig person med over middels gode fagkunnskaper, og som
har en god omgangstone. Instruktøren må vise ekte interesse for elevens framgang ved å lytte,
observere og forstå hvordan eleven opplever treningens mange faser.
Krav til en instruktør gjennom hele karrieren er ryddighet, pålitelighet, aktpågivenhet,
etterrettelighet, samvittighetsfull og lydighet til regelverket.
Instruktøren skal prege nye piloter med gode holdninger, og bli en fadder inn i elevens nye
verden, en veileder og en rollemodell på airmanship og hva man gjør og ikke gjør.

4.7.1.3 Innmelding av instruktørkandidater
Klubben melder inn til NLF Mikroflyseksjonen når som helst på året når de har én eller flere
instruktørkandidater, og at de starter en vurderingsprosess av navngitt kandidat. NLF
Mikroflyseksjonen registrerer dette, og kandidaten settes opp på listen over potensielle
deltagere til neste instruktørkurs (I-kurs).

4.7.1.4 De praktiske seleksjonsøvelsene
Til seleksjonsprogrammet følger det et eget logghefte til kandidaten, der det er valgt ut noen
momenter (øvelser) fra progresjonskortet som er egnet til formålet. Disse utføres med
skolesjef eller instruktør klasse 1, eller en spesielt egnet instruktør klasse 2 utpekt av
skolesjef. Det anbefales å bruke minimum fem timer med flyge- og instruktørøvelser til dette
programmet.
Kontrollinstruktøren skal under deler av disse øvelsene opptre som en elev som har kommet
gjennom ulike nivåer i sin opplæring, og kandidaten skal etter hver øvelse føre inn
instruktørens kommentarer og forslag til forbedringer i et eget logghefte.
Loggheftet og flygetidsboken skal medbringes til I-kurset. Lenke til pensumlisten.
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4.7.1.5 Påmelding til instruktørkurs
Etter de praktiske øvelsene skal skolesjefen foreta en grundig totalvurdering om kandidaten
egner seg som instruktør i klubben. Klubben melder avgjørelsen til NLF Mikroflyseksjonen
innen angitt frist, og ved positivt resultat meldes kandidaten formelt opp til I-kurset.
Krav til instruktøraspirant ved opptak på sentralt instruktørkurs:
Kandidaten skal ha fylt 23 år og inneha gyldig flytelefonistsertifikat samt minimum 200
flytimer før instruktørbevis utstedes. Hvis kandidaten er eller tidligere har vært innehaver av
flygebevis på seilfly eller PPL(A), alternativt «safe pro» trinn 4 eller 5 innen hanggliding, så
kan det krediteres inntil 50 flytimer, dog maksimalt 50 prosent av tidligere opptjent flygetid.
Flygetiden godskrives kun for de som har erfaring med samme type kontrollorganer som på
den kategori vedkommende skal instruere.
For motorflyger med gyldig sertifikat krediteres dette med inntil 175 timer. Hvis kandidaten
innehar gyldig instruktørbevis for seilfly krediteres dette med inntil 150 timer.
Kandidater som innehar gyldig instruktørbevis for seilfly, motorfly eller høyere sertifikater
må gjennomgå det sentrale instruktørkurset uansett tidligere erfaringsnivå.

4.7.2 SELVSTUDIUM I TO FAG
Etter innmeldingen som instruktørkandidat skal kandidaten foreta selvstudium av to
lærebøker: «Instruktørhåndbok for mikroflygere» og «Lærebok i Teknisk Vedlikehold av
Mikrofly». NLF Mikroflyseksjonen fremskaffer de nyeste versjonene og arrangerer
elektronisk eksamen for å teste kandidatene i begge lærebøkene. I tillegg skal kandidatene
bestå en fagprøve i relevante bestemmelser og teoripensumet for mikroflygere. For å bestå
hver eksamen er kravet minimum 75 % score.

4.7.3 SENTRALT INSTRUKTØRKURS
Det sentrale instruktørkurset varer i fire dager, og gir kandidaten trening i å kommunisere med
sine elever, og å gi meningsfylte tilbakemeldinger om progresjon og operative ferdigheter.
Instruktøren skal lære å inspirere og hjelpe eleven til å forbedre sine prestasjoner og
ferdigheter inntil eleven har blitt en trygg og sikker pilot. Kandidaten skal også trenes på de
vanskelige samtalene, der det er viktig å være både rettferdig og grensesettende. Hver
kandidat blir evaluert under kurset, og en totalvurdering av kandidaten blir sendt til klubbens
skolesjef etter instruktørkurset.

4.7.3.1 Pensum I-kurs
Kommunikasjon med elever, instruksjon og tilbakemelding under skoling og ved briefing.
Veiledning i teknisk vedlikehold, føring av progresjonskort og flysikkerhet. Standardisering
av prosedyrer og rutiner i klubben. Det benyttes et antall øvelser med presentasjoner og
rollespill fra pensumlisten. Lenke til pensumlisten.

4.7.4 INSTRUKTØRTILVENNING
Etter gjennomført trening på sentralt instruktørkurs gjennomgås en avsluttende praktisk
instruktørtilvenning i klubben med en kontrollinstruktør (IK-1) godkjent av operasjons- og
opplæringsutvalget. Det benyttes et eget logghefte med angitte øvelser fra en pensumliste, og
de skal gjennomføres etter skolens standardiserte øvingsprogrammer og rutiner.
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Den ansvarlige IK-1 kan utpeke en annen instruktør klasse 1 eller 2 til å gjennomføre avtalte
deler av den praktiske instruktørtilvenningen.
En IK-1e som ikke har deltatt i den praktiske opplæringen skal foreta den endelige
evalueringen og godkjenningen av instruktørkandidaten.
Instruktørkandidat med gyldig instruktørbevis på seilfly eller motorfly må fly henholdsvis
minimum fem og tre timer instruktørtilvenning på mikrolett luftfartøy, andre kandidater må
fly minimum ti timers instruktørtilvenningsprogram med kontrollinstruktøren som elev.

4.7.4.1 Pensum instruktørtilvenning
Det er satt opp et antall øvelser på bakken og i luften, som er beskrevet i pensumlisten.
Lenke til pensumlistene for Gyroplan, Helikopter, Rorkontroll - Vektskift.

4.7.4.2 Søknad om instruktørbevis
IK-3 utstedes etter søknad til NLF Mikroflyseksjonen vedlagt ferdig utfylt logghefte og en
signert godkjenning fra den ansvarlige eksaminatoren (IK-1e).

4.7.5 INSTRUKTØRBEVIS
NLF Mikroflyseksjonen har tre klasser instruktørbevis (IK-1, IK-2 og IK-3) innenfor hver av
de fire aktivitetene gyroplan, helikopter*, rorkontroll og vektskift.
Alle instruktører skal inneha de flygebevis, rettigheter og kvalifikasjoner de skal gi
instruksjon til (hvis ikke annet er angitt) og skal inneha fartøysjefrettigheter på luftfartøy som
benyttes til slik instruksjon. Samme instruktør kan ha ulike klasser instruktørbevis dersom en
er instruktør på flere enn en aktivitet.
*) Helikopter er kun relevant etter en eventuell godkjenning fra Luftfartstilsynet.

4.7.5.1 Instruktør klasse 3
INSTRUKTØRBEVIS KLASSE 3 (IK-3 Instruktør med begrensninger)
Instruktørbevis klasse 3 (IK-3) kan utstedes etter søknad fra klubbens skolesjef til NLF
Mikroflyseksjonen når følgende krav er innfridd:
Kandidaten skal ha fylt 23 år og inneha minst 200 flytimer totalt. Etter oppflygingen til IK-3
og tildelingen av rettigheten kan instruktøren drive instruksjon av klubbmedlemmer i de
klubber en selv er medlem av etter den angjeldende skolesjefens anvisninger og i tråd med
NLF Mikroflyhåndboken.
I tillegg til dette kan en IK-3 foreta følgende:


Flytypeutsjekk for elever og flygebevisinnehavere på de mikrolette luftfartøytyper en
selv har utsjekk på

4.7.5.2 Instruktør klasse 2
INSTRUKTØRBEVIS KLASSE 2 (IK-2 Instruktør)
Instruktørbevis klasse 2 (IK-2) kan utstedes etter søknad fra klubbens skolesjef til NLF
Mikroflyseksjonen når følgende krav er innfridd:
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Ha fylt 25 år og inneha minst 100 timer instruktørtid som instruktør klasse 3.
Dette instruktørbeviset gir rett til å drive selvstendig praktisk instruksjon til mikroflygebevis
for medlemmer av NLF Mikroflyseksjonen i alle seksjonens klubber som har gyldig
skoletillatelse i henhold til gjeldende bestemmelser og angjeldende klubbs regler.
Hvis instruktøren har gyldig instruktørbevis på seil- eller er motorflyinstruktør med gyldig
instruktørbevis, og er særskilt egnet, kan klubben søke om særskilt tillatelse til at kandidaten
får utstedt IK-2 rettighet med kortere instruktørtid.
En mikroflyinstruktør IK-2 har rettigheter som en IK-3, og kan i tillegg foreta følgende:
Første soloutsjekk
PFT/M for fornyelse av flygebevis
Passasjerutsjekk
Sjekke seg selv ut på ny type mikrolett luftfartøy innenfor den styrekategori som
beviset gjelder for, og er kompetent til å utføre
5. Kan utføre avtalte deler av den praktisk flygetreningen ved klubbseleksjon eller I-kurs
i samråd med den ansvarlige kontrollinstruktøren
6. Kan ha verv som skolesjef
1.
2.
3.
4.

Begrensninger for IK-2:
1. Kan ikke være sensor og foreta oppflyging med kandidater for mikroflygebevis
2. Kan ikke foreta PFT/I (PFT for å opprettholde gyldig instruktørbevis)
3. Kan ikke foreta prøveflyging. I enkelttilfeller når en instruktør IK-2 er spesielt godt
egnet kan en kontrollinstruktør IK-1 gi godkjenning til å la denne foreta prøveflyging.
Dette skal innføres i loggboken under utsjekker med angivelse av flytype

4.7.5.3 Instruktør klasse 1
INSTRUKTØRBEVIS KLASSE 1 (IK-1 Kontrollinstruktør).
Instruktørbevis klasse 1 (IK-1) kan utstedes etter søknad fra klubbens skolesjef til NLF
Mikroflyseksjonen når følgende krav er innfridd:
Ha utført minimum 100 timer instruksjon på mikrolett luftfartøy som IK-2, uansett tidligere
erfaringsbakgrunn. I tillegg skal det være et begrunnet behov for ny kontrollinstruktør i
distriktet.
En kontrollinstruktør er den sterkeste sikkerhetsbarrieren NLF Mikroflyseksjonen har for å
godkjenne nye mikroflygere, og det er viktig at det blir rekruttert gode kandidater med både
kritisk og fornuftig vurderingsevne.
Søknaden sendes som brev eller epost fra klubbens skolesjef med følgende:
 skolesjefens begrunnede anbefaling
 fyldig informasjon om kandidatens erfaringsgrunnlag
 en redegjørelse for klubbdistriktets behov for ny kontrollinstruktør.
For å sikre at det er en forberedt, motivert og egnet kandidat som kan fylle NLF
Mikroflyseksjonens krav og forventninger, vil søkeren få i oppgave å forfatte en skriftlig
hovedoppgave som behandler et sentralt tema innen instruksjon av kandidater. Søkeren skal i
denne beskrive sine egne erfaringer og anbefalinger om hvordan en best kan verifisere en
kandidats kompetansenivå. Hovedtema avtales på forhånd med leder av operasjons og
opplæringsutvalget.
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En oppgradering til kontrollinstruktør klasse 1 vil være basert på besvarelsen på
hovedoppgaven og NLF Mikroflyseksjonens totale vurdering.
Leder av operasjons- og opplæringsutvalget og NLF Mikroflyseksjonens fagsjef har ansvaret
for denne prosessen.
I tillegg til øvrige rettigheter som instruktør (IK-2), har en kontrollinstruktør IK-1 følgende
rettigheter:
1. IK-1 kan være sensor og foreta oppflyging med kandidater for flygebevis på mikrofly
2. IK-1 kan ha ansvaret for den praktiske opplæringen i forbindelse med klubbseleksjon
eller I-kurs etter programmet som er definert av NLF Mikroflyseksjonen
3. IK-1 kan foreta prøveflyging. Se nærmere bestemmelser om dette i kapittel 5
Begrensninger for IK-1:
1. Kan ikke foreta PFT/I (PFT for å opprettholde gyldig instruktørbevis)
2. Kan ikke være sensor ved oppflyging til instruktørbevis

4.7.5.4 Instruktørrettighet som eksaminator IK-1e
Eksaminator for mikroflyinstruktører (IK-1e) blir utnevnt etter en invitasjon fra NLF
Mikroflyseksjonen blant de eksisterende kontrollinstruktører. Det er på forhånd gjort en
vurdering av behovet i distriktet, samt en særlig vurdering av personens erfaring og
kvalifikasjoner som kontrollinstruktør.
Leder av operasjons- og opplæringsutvalget og NLF Mikroflyseksjonens fagsjef har ansvaret
for denne prosessen.
I tillegg til øvrige rettigheter som kontrollinstruktør IK-1 har eksaminatoren følgende
rettigheter:
1. Kan foreta PFT/I (PFT for å opprettholde gyldig instruktørbevis)
2. Kan være sensor ved oppflyging til instruktørbevis
Dersom en IK-1e er eksaminator i den hensikt å bedømme en kandidats kvalifikasjoner, vil
denne rettigheten være gyldig til så lenge når kandidaten kan være fartøysjef.

4.7.6 KRAV FOR Å OPPRETTHOLDE GYLDIG INSTRUKTØRBEVIS
Instruktører klasse 1, 2 og 3 skal til enhver tid inneha minimum 15 timer instruksjonstid de
siste 24 måneder eller ha gjennomført en periodisk flygetrening for mikroflyinstruktører
(PFT/I) innenfor samme tidsrom for å opprettholde gyldig instruktørstatus. Eksaminatorrettigheten er ikke knyttet opp mot disse kravene.
Når timekravet ikke lenger er oppfylt må en PFT/I avlegges med en IK-1e for å kunne
fortsette å fungere som instruktør.

4.7.6.1 Teoretisk prøve ved PFT/I
Dette er en skriftlig eller elektronisk prøve med 20 spørsmål som vesentlig omhandler en
instruktørs oppgaver.
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4.7.6.2 Praktisk prøve ved PFT/I
En PFT/I gjennomføres som en PFT/M, men med en vektlegging på det som vedrører
instruktørsituasjonen. En gjennomført PFT/I vil derfor gjelde som en PFT/M.

4.7.6.3 Deltagelse på oppdateringsseminar
Alle instruktører skal delta på seksjonens obligatoriske oppdateringsseminar minst hvert
tredje år for å opprettholde gyldig instruktørbevis. En må selv sørge for å få kvittert for
deltagelse på oppdateringsseminar i sin personlige loggbok av arrangøren.
Mikroflyinstruktører som også er motorflyinstruktører kan få en særskilt tillatelse til å avvike
fra kravet om oppdaterings-seminar forutsatt at de har gjennomført «FI refresher»-kurs i løpet
av de siste to år. NLF arkiverer deltagerlistene for de seminarene som er gjennomført.

4.7.6.4 Evaluering av instruktører
For å sikre at NLF Mikroflyseksjonen til enhver tid har tilstrekkelig høy kvalitet på sine
instruktører kan enhver instruktør bli gjenstand for en evaluering basert på kravene til
personlige egenskaper gitt i punkt 4.7.1.2, og klubbens egen vurdering. Basert på resultatet av
evalueringen vil instruktøren beholde sin IK status eller få denne endret.
Leder av operasjons- og opplæringsutvalget og NLF Mikroflyseksjonens fagsjef har ansvaret
for denne prosessen.

4.7.6.5 Særskilt tillatelse til å avvike.
Særskilt tillatelse til å avvike fra disse bestemmelsene kan gis av NLF Mikroflyseksjonens
fagsjef i samråd med leder av operasjons- og opplæringsutvalget.

4.8 UTVIDELSE FRA ANDRE SERTIFIKATER
Kandidaten blir kreditert sin tidligere teoretiske og praktiske flygeerfaring, men det kreves en
tilleggsopplæring som beskrevet nedenfor. Dette avsnittet gjelder opplæring til flygebevis på
mikrolett luftfartøy for personer som innehar eller har vært innehaver av gyldig flysertifikat
for motorfly SEP(Land), det vil si PPL(A), LAPL(A) eller høyere, flygebevis for seilfly,
flygebevis for hangglider (minimum SP4), samt utvidelse fra utenlandske flygebevis og
sertifikater, herunder mikroflygebevis. Flygererfaring som kan dokumenteres, uten at det er
utstedt sertifikat, kan være grunnlag for å søke om særskilt tillatelse til å avvike fra
timekravene.
Søkeren skal være medlem av klubb tilsluttet NLF Mikroflyseksjonen. Kandidaten skal
gjennomføre en praktisk oppflyging med en kontrollinstruktør IK-1. Det kan tilpasses
teoriundervisning for kandidat som skal utvide sitt sertifikat eller har sertifikat eller flygebevis
som nevnt ovenfor, men som et minimum skal det gis teoriopplæring i følgende fag:
1.
2.
3.
4.
5.

Lover og bestemmelser
Mikrometeorologi
Motor og propell
Oppbyggingen av mikrolette luftfartøy, teknisk kontroll, ettersyn og vedlikehold
Sikkerhet og airmanship

Kandidater med kun erfaring fra hanggliding må gjennomføre teoriopplæring i samtlige fag.
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Praktisk prøve gjennomføres etter punkt 4.4.2 i dette kapittel. Etter opplæringen skal
kandidaten testes av en kontrollinstruktør IK-1.
Det skal gjennomføres en teoretisk prøve og en praktisk flyging.

4.8.1 TEORIPRØVE
Dette er en skriftlig prøve som skal inneholde fem utvalgte spørsmål fra de åtte obligatoriske
fag (PFT40). Det er utarbeidet eksempler på de teoretiske PFT-prøvene, som klubbens
skolesjef kan rekvirere fra NLF Mikroflyseksjonen.

4.8.2 SAMTALE MED INSTRUKTØR
Etter den skriftlige prøven skal instruktøren ta en samtale med kandidaten for å få et inntrykk
av opprettholdt kunnskap og operativ erfaring. Under samtalen skal kandidaten få spørsmål
om, og si sin mening om bl.a.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De viktigste årsakene til ulykker/uhell med mikrolett luftfartøy
Flysikkerhet, disiplin, «airmanship» (flygerskjønn)
Vedlikehold av mikrolett luftfartøy
Drivstoff og drivstoffbehandling
Flyging i varierende værforhold
Vekt og balanse, beregning av luftfartøyets tyngdepunkt
Ansvar ved flyging med passasjerer
Tekniske og operative begrensninger i forbindelse med flygingen

4.8.3 PRAKTISK FLYGING
Den praktiske flygingen gjennomføres på to-seters mikrolett luftfartøy med instruktør, og
består av alle punktene i en PFT/M passasjertillatelse.
Det er anbefalt en minimumstid på tre flytimer for de praktiske øvelsene, da alle punktene
skal gjennomføres. Instruktøren skal i hvert enkelt tilfelle vurdere om det er behov for mer
trening og drøfte dette med kandidaten.
Det er skolesjefs fulle ansvar og plikt å sørge for at kandidater som har tidligere flyerfaring
oppnår et faglig nivå som ligger på høyde med mikroflygere som gjennomgår en full
utdannelse fra grunnen av, og at viktigheten av å operere mikrofly over landbare områder er
forstått.

4.8.4 OPPFLYGING TIL R2 MED IK-1
Etter oppflyging med kontrollinstruktør IK-1 til flygebevis for mikrolett luftfartøy, tre-akse,
(R2), må kandidaten før passasjerrettigheten (PAS) er gyldig, fly ytterligere et antall timer
egentrening - inklusive passasjerutsjekken - i henhold til nedenstående:
1. For innehavere av gyldig rettighet til LAPL(A) eller høyere motorflysertifikat,
alternativet flygebevis på seilfly med motorgliderutsjekk, vurderes fem flytimer
egentrening etter oppflyging til R2, før passasjerutsjekken er gyldig
2. For kandidater med utløpt LAPL(A) eller høyere motorflysertifikat, alternativt
flygebevis på seilfly uansett startmetode, gjelder minimum ti flytimer egentrening etter
oppflyging til R2 før passasjerutsjekken er gyldig
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Ved oppflyging til R2 for elever med bakgrunn som beskrevet i pkt. 1 og 2 ovenfor, kan
passasjerutsjekk gjennomføres sammen med oppflyging til R2.
R2 og passasjertillatelse utstedes etter oppflyging, men kandidaten må fly minimum fem,
respektive ti, timer egentrening etter oppflygingen før passasjer kan medtas.
Oppflyging og passasjerutsjekk kvitteres ut i kandidatens flygetidsbok, med formuleringen:
”Passasjerutsjekk gyldig fra og med total flygetid på mikrolett luftfartøy: xx:xx (egentrening
etter oppflyging)”.
Det forutsetter at kandidaten på en overbevisende måte har demonstrert de nødvendige
kunnskaper, ferdigheter og holdninger ved oppflygingen.

4.9 VEDLEGG TIL KAPITTEL 4
Vedleggene lastes ned fra nettsiden under «Mikroflyhåndboken». Lenke til nettsiden.
Vedlegg 4.1 Skjema for typeutsjekk
Vedlegg 4.2 Instruks for slepeflyger
Vedlegg 4.3 Briefing Guide for mikroflygere (fullversjon)
Vedlegg 4.4 Momentliste for rorkontroll
Vedlegg 4.5 Momentliste for vektskift
Vedlegg 4.6 Momentliste for gyroplan
Vedlegg 4.7 Momentliste for helikopter

- Slutt -
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5.0 GENERELT - FORMÅL
De tekniske bestemmelsene skal sikre at mikrofly som benyttes innen NLF Mikroflyseksjonen
er slik konstruert, bygd, utstyrt, vedlikeholdt og har slike flyegenskaper at det kan benyttes
med akseptabel grad av sikkerhet.

5.0.1 GRUNNPRINSIPPER
Grunnprinsippene for utvelgelse og godkjenning av mikrolette flymateriell for bruk i Norge,
er at de tilfredsstiller regelverket i BSL B 2-5 og "Vedlegg 5.1 Norske luftdyktighetskrav til
mikrolette luftfartøy", som er et supplement til dette kapittel. Dessuten skal de ha:
1.
2.
3.
4.
5.

Lav kinetisk energi
Harmoniske og forutsigbare styreegenskaper
Kraftoverskudd for sikker utklatring
Lav steilehastighet og forutsigbare steileegenskaper
Gode landingsegenskaper slik at luftfartøyet kan opereres sikkert fra korte
provisoriske landingsbaner
6. God bakkehåndtering og sidevindsegenskaper for trygg start og landing
7. Oversiktlig og enkel teknisk konstruksjon slik at bruk, vedlikehold og teknisk tilsyn
kan utføres effektivt av eier/bruker

5.1 TEKNISK ORGANISASJON
NLF Mikroflyseksjonen har det faglige ansvaret for å drive en kvalifisert og kompetent
virksomhet. Seksjonens styre oppnevner et teknisk utvalg bestående av personer med et
faglig høyt kompetansenivå relevant for virksomheten. Klubbene har hver sin tekniske leder,
som har ansvaret for at ettersyn og vedlikehold av klubbens eget flymateriell blir utført i
henhold til NLFs sikkerhetssystem for mikroflyging.

5.1.1 MIKROFLYSEKSJONENS ANSVAR OG OPPGAVER
Luftfartstilsynet har delegert oppgavene med å materiellklarere og gi flygetillatelser for
mikrolette luftfartøy i Norge til NLF. NLF har organisert arbeidet med mikroflyging gjennom
en dedikert mikroflyseksjon.
De delegerte oppgavene forutsetter et instruksverk med tilhørende egenkontrollsystem, og en
organisasjon som ivaretar tilsyn og dokumentasjon av egenkontrollen. Kjernen i
instruksverket er Mikroflyhåndboken.

5.1.2 TEKNISKE HOVEDOPPGAVER FOR MIKROFLYSEKSJONEN
1. Vurdere nye mikrolette luftfartøytyper opp mot Norske luftdyktighetskrav til
mikrolette luftfartøy og gi materiellklarering der søkeren kan dokumentere at kravene
er oppfylt
2. Holde oppdatert fortegnelse over klarerte typer/modeller mikrolette luftfartøy
3. Holde oppdatert Mikroflyregisteret (LN-Y-serien)
4. Kvalifisere og videreutvikle tekniske besiktningsmenn
5. Foreta besiktninger på mikrolette luftfartøy og utstede flygetillatelser
6. Utstede påbud i form av teknisk melding der det er nødvendig
7. Sørge for et fungerende teknisk informasjonssystem
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5.2 FLYGETILLATELSE
Et mikrolett luftfartøy som skal flys innenfor NLF Mikroflyseksjonens sikkerhetssystem må
ha en flygetillatelse utstedt av NLF Mikroflyseksjonen. Flygetillatelsen utstedes med en
gyldighet på tolv måneder fra den dato besiktningen ble foretatt. Ved fornyelse godtas at
besiktningen blir utført inntil tre måneder før flygetillatelsens gyldighetsdato utløper. Ny
utløpsdato vil fortsatt være tolv måneder etter gjeldende tillatelses utløpsdato.

5.2.1 FØRSTE FLYGETILLATELSE PÅ INDIVIDNIVÅ
For første gangs utstedelse av flygetillatelse til et flyindivid (serienummer/halenummer), må
flytypen/-modellen på forhånd ha en materiellklarering utstedt av NLF Mikroflyseksjonen, og
individet må samsvare med luftfartøyets konfigurasjon. For å oppnå materiellklarering, må
kravene i kapittel 5.3 være oppfylt.
Ved utstedelse av førstegangs flygetillatelse til et luftfartøyindivid av en luftfartøytype/modell som allerede har materiellklarering, skjer dette etter følgende prosess og på følgende
betingelser:
1. Eier reserverer kjennetegn ved å angi luftfartøyets serienummer, fabrikant og
type/modell samt tegner obligatorisk forsikring
2. Eier oppretter teknisk perm og teknisk loggbok (fartøyjournal). Teknisk perm og
loggbok må forefinnes før fysisk besiktning
3. Besiktningsmann foretar fysisk besiktning av luftfartøyet, dets flygehåndbok og øvrige
dokumenter for å verifisere at luftfartøyet er i samsvar med materiellklareringen i
henhold til punkt 5.3.4
4. IK-1 eller utpekt IK-2 foretar prøveflyging i henhold til punkt 5.3.5 og signerer
prøveflygingsrapport
5. Besiktningsmann signerer sluttdokumentasjon: Besiktingsskjema og
vedlikeholdsrapport
6. NLF Mikroflyseksjonen utsteder flygetillatelse

5.2.1.1 Avvik fra materiellklarering
Dersom luftfartøyindividet avviker fra materiellklareringen gjennom en mindre modifikasjon,
skal besiktningsmannen godta luftfartøyet som det er, med mindre det konstateres at
luftfartøyet (vekt, instrumentering, øvrig utstyr med videre) ikke oppfyller Norske
luftdyktighetskrav til mikrolett luftfartøy (vedlegg 5.1).
Dersom luftfartøyindividet avviker fra materiellklareringen gjennom en større modifikasjon,
forutsettes det ny materiellklarering, jfr kapittel 5.3.
En ”mindre modifikasjon” skal forstås som en modifikasjon som ikke har en vesentlig
betydning for vekt, balanse, strukturell styrke, pålitelighet, flygekarakteristikk, motoreffekt
eller andre egenskaper som påvirker luftdyktigheten til luftfartøyet. Alle andre endringer er å
betrakte som en ”større modifikasjon”.

5.2.2 FORNYELSE AV FLYGETILLATELSE
Når flygetillatelsen har utgått eller er i ferd med å utgå, gjelder følgende prosess for fornyelse:
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Eier av luftfartøy med flygetillatelse:
Eier gjennomgår luftfartøyet slik at minst punktene i 5.6.4 og hva produsenten har
beskrevet i luftfartøyets/motorens vedlikeholdsmanualer er dekket. Eiere kvitterer ut
alle punket i besiktingsskjemaet og signerer dette. Deretter tar eier kontakt med
besiktingsmann for besiktning.
Besiktningsmann:
Besiktningsmann besiktiger det mikrolette luftfartøyet, fører inn og signerer
vedlikeholdsrapport, og krysser av for endelig anbefaling.
Eier:

Sender komplett utfylt vedlikeholdsrapport til NLF Mikroflyseksjonen etter at kopi av
rapporten er satt inn i flyets tekniske perm.

NLF Mikroflyseksjonen:
Utsteder fornyet flygetillatelse, reaktiverer obligatorisk forsikring og sender eieren
flygetillatelsen.

5.2.2.1 Vurdering av modifikasjoner ved fornyelse
Ved besiktning av allerede registerført materiell, skal besiktningsmannen godta luftfartøyets
modifikasjonsstatus slik det ble akseptert ved første gangs besiktning, med mindre
besiktningsmannen anser modifikasjonen(e) som åpenbart sikkerhetskritisk(e).
Dersom modifikasjoner er foretatt etter utstedelse av siste flygetillatelse, legges krav som
framkommer av Norske luftdyktighetskrav til mikrolett luftfartøy til grunn for en vurdering av
modifikasjonene, jfr kapittel 5.4.6. Om besiktningsmann påpeker en klar sikkerhetsrisiko, skal
denne avhjelpes av flyeier.

5.2.3 INNDRAGNING AV FLYGETILLATELSE
Et hvert mikrofly kan umiddelbart forlanges satt på bakken om en mekanisk eller
aerodynamisk svikt blir oppdaget. Likeledes dersom en feilkonstruksjon fremtrer eller blir
avdekket eller blir rapportert gjennom nasjonale/internasjonale meldingssystemer og rutiner.

5.3 MATERIELLKLARERING
5.3.1 KLARERINGSPROSESS
Prosessen for å oppnå norsk materiellklarering for et mikrolett luftfartøy som ikke tidligere er
registrert i mikroflyregisteret, består av følgende ledd:
1. NLF Mikroflyseksjonen vurderer eiers/importørs dokumentasjon av at de norske
luftdyktighetskrav er – eller kan – imøtekommes, jfr kapittel 5.3.2
2. NLF Mikroflyseksjonen vurderer om luftfartøytypen etter en konkret helhetsvurdering
har flygekarakteristikk i samsvar med mikroflykonseptet
3. Eier reserverer kjennetegn, oppgir luftfartøyets serienummer samt tegner obligatorisk
forsikring
4. Eier oppretter teknisk perm og teknisk loggbok (fartøyjournal). Teknisk perm og
loggbok må forefinnes før fysisk besiktning
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5. Besiktningsmann foretar fysisk besiktning av luftfartøyet, jfr kapittel 5.3.4
6. En IK-1 eller utpekt IK-2 foretar prøveflyging og signerer prøveflygingsrapport, jfr
kapittel 5.3.5
7. Besiktningsmann signerer sluttdokumentasjon: Besiktingsskjema og
vedlikeholdsrapport
8. NLF Mikroflyseksjonen utsteder materiellklarering og flygetillatelse
For ytterligere informasjon henvises det til vedlegg 5-2 og 5-3 til dette kapittelet. Vedleggene
kan lastes ned fra vår nettside «Mikroflyhåndboken».

5.3.2 LUFTDYKTIGHETSKRAV
For at en ny luftfartøytype skal få materiellklarering, må luftfartøyet oppfylle Norske
luftdyktighetskrav til mikrolette fly, se vedlegg 5.1 til Mikroflyhåndboken, samt alle krav i
BSL B 2-5 og BSL D 4-8.
NLF Mikroflyseksjonen foretar ingen typegodkjenning av materiell. Det påligger således
eieren av luftfartøyet – eller den eieren engasjerer for klareringsoppdraget (produsent,
importør, forhandler eller kommisjonær) – å dokumentere at luftdyktighetskravene er oppfylt.
Som dokumentasjon på at de formelle luftdyktighetskravene er oppfylt, aksepteres normalt
følgende utenlandske godkjennelser eller erklæringer:
1. Typegodkjenning som mikrolett luftfartøy fra nasjonal luftfartsmyndighet,
eksempelvis britisk typegodkjenning (Microlight Type Approval) utstedt av CAA UK
2. Tysk typegodkjenning (Musterzulassung) fra DULV eler DAeC
3. USA: Produsenterklærte luftfartøy etter ASTM F2245 (LSA), forutsatt at typen er
anerkjent som S-LSA i USA samt at vekt- og steilehastighet er innenfor krav iht BSL
B 2-5
4. Svensk godkjennelse (typintyg A, B og C) som ultralett/mikrolett luftfartøy
5. Dansk godkjennelse som ultralett/mikrolett luftfartøy
6. Andre nasjoners typegodkjenninger av tilsvarende omfang vil vurderes for
godkjenning i hvert enkelt tilfelle, forutsatt at underlaget presenteres på engelsk eller
skandinavisk språk
Der det er avvik mellom Norske luftdyktighetskrav til mikrolette fly og den
typegodkjenningen/-aksepten som er gitt etter punktene 1 – 6, skal søkeren dokumentere at de
norske kravene er oppfylt for den aktuelle leveransevarianten. Dette kan eksempelvis gjøres
med en samsvarsmatrise/differanseanalyse.
Den som søker om materiellklarering bærer risikoen for at den aktuelle typen oppfyller
kravene, og han/hun har bevisbyrden ved tvil.
I tillegg til de formelle luftdyktighetskravene, skal luftfartøyet verifiseres gjennom en
besiktning og en prøveflyging, jfr kapittel 5.3.4 og 5.3.5.

5.3.3 FORHÅNDSDOKUMENTASJON VED SØKNAD
Før nytt mikrolett luftfartøy kan tas i bruk i Norge skal søknad om materiellklarering sendes
NLF Mikroflyseksjonen.
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Søknaden skal være vedlagt følgende dokumentasjon:
1. Generelle tekniske spesifikasjoner verifisert av produsent (ikke salgsprospekt) med
særlig vekt på dokumentasjon av samsvar mellom spesifikasjonene og Norske
luftdyktighetskrav til mikrolette fly samt BSL B 2-5 og BSL D 4-8. Dokumentasjon
kan skje ved at eier oversender en samsvarsmatrise
2. Kopi av typegodkjenning som mikrolett luftfartøy fra nasjonal luftfartsmyndighet eller
liknende. Avhengig av typegodkjenningsbasis, jfr pkt 1, kan dette i visse tilfeller være
tilstrekkelig til at kravet om forhåndsdokumentasjon kan ansees oppfylt. Dokumenter
nevnt nedenfor må uansett foreligge. Se note
3. Kopi av flygerapport som verifikasjon på steilehastighet i henhold til bestemmelsene i
BSL B 2-5 i aktuelle tilfeller
4. Kopi av vektoppgave for det aktuelle luftfartøyindivid, alternativt et tidligere
produsert tilsvarende individ med samme utstyr, med tyngdepunktsberegninger for
typen i aktuelle tilfeller
5. Kopi av fabrikantens flyge- og vedlikeholdshåndbok
6. Detaljert treplanskisse med stabilitetskoeffisienter (halevolum vertikalt/horisontalt etc)
og rorutslag etc (ikke salgsprospekt)
7. NLF Mikroflyseksjonen vil kunne kreve at aktuelt eksemplar fremstilles for nærmere
verifisering hvis det skulle være tvil om objektets integritet. En slik verifisering vil
komme i tillegg til den obligatoriske besiktingen
8. I tilfelle luftfartøyet har et ufullstendig kompletteringsnivå (ikke ferdigbygget eller
utstyrt), må følgende betingelser være oppfylt:
a) Ansvarlig eier må godtgjøre at vedkommende enten personlig eller gjennom
kvalifisert bistand innehar nødvendige kvalifikasjoner og holdninger som tilsier at
arbeidet kan gjennomføres i forvissning om at de kvaliteter som objektet må
inneha oppfylles
b) Ansvarlig eier må kunne forevise logg over arbeidets gang og fremdrift
c) Bekreftelse fra besiktningsmann og/eller kontrollør1 om relevant oppfølging av
prosjektet, både dokumentasjonsmessig og teknisk/praktisk frem til ferdigstillelse
og prøveflyging kan gjennomføres, og til ordinær flygetillatelse innenfor de krav
og retningslinjer NLF Mikroflyseksjonen setter kan gis

1

Med kontrollør menes person/organisasjon med spesialkompetanse i aktuelle disipliner, men
som på vanlig måte ikke nødvendigvis er tilsluttet NLF Mikroflyseksjonen’ ordinære
besiktningsmannsapparat. Dette hvis for eksempel ervervobjektet går ut over det som
vanligvis forstås med fabrikksferdig fly eller monteringssett, eller det ikke finnes
besiktningsmann med nødvendig spesialkompetanse i aktuelt distrikt ol. Ref. også til punkt
5.3.3 Tekniske besiktingsmenn.
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d) Besiktningsmann og/eller kontrollør skal godkjennes av NLF Mikroflyseksjonen
ved teknisk utvalg og skal inneha kompetanse til å kunne utføre relevante
kontroller av fremlagt dokumentasjon. Vedkommende skal følge og kontrollere det
praktiske arbeidet gjennom alle stadier. Som tillegg – eller alternativ – til den
dokumentasjonen som eier fremlegger, kan besiktningsmann og/eller kontrollør
kunne pålegge eier å utføre og dokumentere relevante fysiske
inspeksjoner/handlinger som kan bekrefte strukturell integritet i henhold til
anerkjent norm. Dette gjelder underveis i prosessen ved relevante stadier og/eller
når prosessen er sluttført, avhengig av det som måtte være mest hensiktsmessig.
Dette med referanse til vedlegg i dette kapittel «Vedlegg 5.1 Norske
luftdyktighetskrav til mikrolette luftfartøy», samt relevant informasjon i britiske
BCAR section S, CS-22, Sailplanes and Powered Sailplanes
Når ovenstående er klarert med NLF Mikroflyseksjonen, kan kjennetegn reserveres i
mikroflyregisteret og den videre prosessen for flygetillatelse etter kapittel 5.2 igangsettes.
Luftfartøytypen må ved verifisering av innsendt forhåndsdokumentasjon vurderes av NLF
Mikroflyseksjonen ved teknisk utvalg i til å kunne innfri kravene i BSL B 2-5 og BSL D 4-8,
samt Luftdyktighetskrav for mikrolette luftfartøy, se vedlegg 5.1 til Mikroflyhåndboken

5.3.4 BESIKTING FØR PRØVEFLYGING OG PRØVEFLYGING
Ethvert mikrofly som ønskes innført i mikroflyregisteret, enten det har materiellklarering fra
før eller ikke, skal underkastes både besiktning og prøveflyging. Prøveflyger og teknisk
besiktningsmann kan ikke være én og samme person.
Kjennetegn skal etter søknad fra eier til NLF Mikroflyseksjonen være reservert i
Mikroflyregisteret, og det skal utstedes en bekreftelse på det reserverte kjennetegnet. Dette
innebærer at det registrerte luftfartøyet er med i NLF Mikroflyseksjonens kollektive
forsikringsordning, og således er forsikret under prøveflygingen.
Teknisk besiktningsmann foretar besiktning og signerer ut luftfartøyet som godkjent. Det
samme gjøres i fartøyjournalen (teknisk loggbok).
Teknisk besiktningsmann signerer på feltet «prøveflyging ved førstegangsbesiktning tillates
herved» i «vedlikeholdsrapport fra årlig besiktning». Dette ansees som en flygetillatelse, men
kun i prøveflygingsøyemed. Før ordinær flygetillatelse foreligger i flyet er det kun
prøveflyging med hensyn på å oppnå flygetillatelse som er tillatt.
Både fartøyjournal, besiktingskjema og vedlikeholdsrapport skal påføres oppnevnt(e)
prøveflyger(e).
Eier beholder det signerte besiktningsskjemaet og vedlikeholdsrapporten til prøveflygingen er
gjennomført. Etter gjennomført og godkjent prøveflyging utfylles og signeres prøveflygingsrapporten av oppnevnt prøveflyger(e). Det signeres også tilsvarende i fartøyjournalen.
Besiktingskjema, vedlikeholdsrapport og prøveflygingsrapport sendes til NLF
Mikroflyseksjonen for utstedelse av ordinær flygetillatelse og forsikringsbevis. Kopi av
skjemaene settes inn i teknisk perm.
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NLF Mikroflyseksjonen foretar ingen typegodkjenning av materiell. Ovenstående punkter
gjelder derfor også ved innføring i mikroflyregisteret av ethvert luftfartøy som ellers er av
samme modell / type som tidligere innehar ordinær flygetillatelse innenfor NLF
Mikroflyseksjonen.
Kravene til besiktning og prøveflyging gjelder også ved omregistrering av bruktimportert
materiell fra utlandet, selv om dette måtte inneha gyldig flygetillatelse/registrering fra annet
relevant land, også om det eventuelt har operert i Norge på det utenlandske kjennetegnet.

5.3.4.4 Behov for tilpasninger på fabrikknytt utstyr
Dersom besiktningsmann eller eier anser at det er behov for å utføre tilpasninger på
fabrikknytt utstyr, skal dette forelegges NLF Mikroflyseksjonen som forelegger saken for
teknisk utvalg, som deretter skal sørge for å få utført en faglig begrunnet sikkerhetsvurdering,
basert på Norske luftdyktighetskrav for mikrolett luftfartøy. Resultatet av vurderingen skal
deretter gjelde alle tilsvarende luftfartøy på norsk register. Beslutningen skal kunngjøres. Det
er ikke anledning til å pålegge tilpasninger uten en slik prosess.

5.3.4.5 Installasjon foretatt av eier
Også der installasjon er foretatt av eier, legges kravene som framkommer av Norske
luftdyktighetskrav for mikrolett luftfartøy til grunn. Der hvor besiktningsmann kommer med
en anbefaling relatert til sikkerhet, bør denne tas til følge. Anbefalingen føres inn i flyets
tekniske dokumentasjon.
Veiledning: Eksempel på slik anbefaling kan være varmeskjold over eksosanlegg.

5.3.5 PRØVEFLYGING OG SLUTTDOKUMENTASJON
Før prøveflygingen påbegynnes skal det foreligge vedlikeholdssystemer minst som beskrevet
i punkt 5.5 Vedlikeholdssystem og 5.6 Vedlikeholdsprogram.
Om intet foreligger fra produsent, utføres og dokumenteres vedlikeholdssystemet i henhold til
generelt program fastsatt i punkt 5.6 Vedlikeholdsprogram.
Prøveflygingen skal utføres av prøveflyger utpekt av NLF Mikroflyseksjonen, normalt IK-1
instruktør med minst 250 timer som fartøysjef på mikrolett luftfartøy av samme styrekategori.
I særlige tilfeller kan NLF Mikroflyseksjonen etter skriftlig faglig begrunnet søknad gi en
særskilt tillatelse til å avvike fra dette kravet, eller spesifisere andre krav. Slike krav kan f.eks.
være særlig kjennskap til luftfartøyets konstruksjon, oppbygging og egenskaper.
Når prøveflygingen er fullført og funnet tilfredsstillende, føres resultatene og bedømmelsen
av luftfartøyet inn i skjema for prøveflygingsrapport, for førstegangs godkjenning av nye
luftfartøy, og sendes inn til NLF Mikroflyseksjonen sammen med besiktningsskjema og
vedlikeholdsrapport.
NLF Mikroflyseksjonen foretar en sluttvurdering og ordinær flygetillatelse kan utstedes i
henhold til punkt 5.2. Luftfartøyet innehar nå ordinær flygetillatelse.
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5.3.5.1 Avvik under besiktning eller prøveflyging
Hvis aktuelt luftfartøy på ett eller flere punkt, eller etter de krav som for øvrig stilles, faller
utenfor de normer som ligger til grunn for materiellklarering, skal verken materiellklarering
for typen eller flygetillatelse for individet utstedes.
I de tilfeller der det måtte være tvil om mindre vesentligheter må en forvente at en viss grad
av skjønn vil bli utvist.
En vil blant annet med hjemmel i dette kapittel kunne avslå flygetillatelse hvis
 luftfartøyet ikke innehar realistisk nyttelast, typen og operasjonene tatt i betraktning
 luftfartøyet har for kompliserte og kritiske operasjonsprosedyrer til å kunne defineres
som mikrolett luftfartøy
Om luftfartøyet av en eller flere grunner ikke kan tildeles materiellklarering og flygetillatelse
forfaller likevel gebyr(er) til betaling, alternativt deler av gebyret, alt etter hvor langt
prosessen har kommet. Dette fordi NLF Mikroflyseksjonen da allerede har lagt ned et
betydelig arbeid i prosessen som må godtgjøres. På denne måten håper en dessuten at søkere
også selv gjør en grundig vurdering luftfartøy, slik at en unngår å påføre NLF
Mikroflyseksjonen unødvendige oppgaver. NLF Mikroflyseksjonen vil også på denne måten
bidra til et regime som på sikt kun det beste av materiell vil bli operert innenfor NLF
mikroflyseksjonens virkeområde.

5.3.5.2 Fritak for materiellklarering i særskilte tilfeller
For å avhjelpe spesielle situasjoner/enkelttilfeller, og bare når særlige grunner taler for det, vil
NLF Mikroflyseksjonen kunne tildele flygetillatelse til luftfartøy uten materiellklarering etter
søknad og mottatt villighetserklæring fra eier, forutsatt at materiellet innehar de
basisegenskaper og ytelser som kreves for mikrolett luftfartøy og ellers vil kunne opereres
innenfor gjeldende bestemmelser når Norske luftdyktighetskrav til mikrolett luftfartøy ansees
for oppfylt.

5.3.5.3 Overføringsflyging
Dersom ikke flygetillatelse utstedes slik det ordinært fremgår i Mikroflyhåndboken kan NLF
Mikroflyseksjonen utstede en tillatelse til overføringsflyging. Dette vil gjelde flyging fra
leveringssted til hjemmebase i Norge. Mer informasjon finnes som et eget PDF dokument på
vår nettside under Mikroflyhåndboken.

5.3.6 PLIKTER FOR DEN SOM SØKER MATERIELLKLARERING
Søker om materiellklarering kan være flyprodusent/fabrikant, importør, forhandler,
kommisjonær eller en enkeltperson som vil anskaffe og/eller ta i bruk et mikrolett luftfartøy i
Norge.
Søkeren må ta ansvar for å:
1. bære det økonomiske ansvaret for prosessen frem til flygetillatelse. I praksis medfører
dette innbetaling av fastsatt(e) gebyr(er) til NLF Mikroflyseksjonen. I den forbindelse
blir det fakturert etter til enhver tid gjeldende satser for flygetillatelse/forsikring, samt
de kostnader som NLF Mikroflyseksjonen eventuelt måtte ha i forbindelse med
flygetillatelsesprosessen
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2. ta ansvaret for i ettertid å levere materiell til siste kjente sikkerhetsstandard, noe som
utelukker leveranse av substandard materiell eller materiell som ikke er oppgradert
3. forestå uten unødige forsinkelser distribusjon av servicebulletenger/meddelelser og
annen sikkerhetsvesentlig informasjon for aktuelt materiell både til NLF
Mikroflyseksjonen og eventuelt andre eiere, dersom søkeren gjennom kommisjon,
forhandlerstatus eller på annen måte har levert luftfartøy av typen til andre norske
eiere
4. på anmodning legge fram skriftlig, dokumentasjon/avtaler (eventuelt i form av kopi)
om løpende distribusjon av servicemeldinger og annen sikkerhetsrelatert informasjon
for aktuell luftfartøytype
5. på anmodning legge frem skriftlig avtale (eventuelt i form av kopi) der søkeren
forplikter seg til kun å levere materiell til den importklarerte spesifikasjonen, og til
siste modifikasjonsstandard, det vil si ikke levere substandard materiell eller materiell
som ikke er oppgradert

Kravene listet ovenfor er sammen med øvrige krav og retningslinjer en del av kravene som
må tilfredsstilles i prosessen for materiellklarering og flygetillatelse, uansett typer og
kompletteringsnivå.
Språkkrav: All dokumentasjon skal foreligge på norsk, svensk, dansk eller engelsk.
Om/når søkerens interesse for berørt materiell innført i mikroflyregisteret opphører, kan
ervervsrettighetene skriftlig overføres til nytt ledd, som bekrefter villighetserklæringen ved
sin underskrift ovenfor NLF Mikroflyseksjonen.
Fremskaffelse av nødvendig dokumentasjon og enhver annen aktivitet som måtte bli pålagt
søkeren av NLF Mikroflyseksjonen hjemlet i dette kapittel i forbindelse med
flygetillatelsesprosessen for nytt materiell påhviler søkeren. Dette gjelder både det rent
praktiske arbeid og de økonomiske belastninger dette måtte medføre.
Anm: Eiere av mikrolett luftfartøy som de selv har skaffet til veie, må selv sørge for å ha
tilgang til aktuelle servicemeldinger for luftfartøytypen. Dessuten forestå uten unødige
forsinkelser distribusjon av servicemeldinger og annen sikkerhetsvesentlig informasjon for
aktuelt materiell til NLF Mikroflyseksjonen.

5.3.6.1 Importør og forhandler av mikrofly
Importører og forhandlere av mikrofly er ikke gjenstand for godkjenning eller autorisasjon av
NLF Mikroflyseksjonen. Kjøpere av mikrolett materiell anbefales å legge vekt på følgende
ved valg av forhandler eller kommisjonær:






Foretakets økonomiske stilling og soliditet
Reservedelslager og forhold til produsent
Teknisk kompetanse og erfaringsnivå som operatør av mikrolett materiell
Gode kunnskaper om norske lover og forskrifter, herunder forbrukerkjøpsloven
Generelt omdømme og servicenivå
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5.3.7 RADIOUTSTYR
5.3.7.1 Fastmontert radioutstyr
Luftfartøy med fastmontert kommunikasjonsradio og/eller radartransponder skal ha
radiokonsesjon. Manglende konsesjon skal ikke være årsak til teknisk underkjent luftfartøy,
men eieren skal ved besiktning føre mangelen i inn på de gule sidene (anmerkning) i teknisk
loggbok, og så overføre den til røde sider med dato for når tillatelsen til bruk av radioutstyr i
luftfartøy skal være på plass, ikke senere enn tre måneder etter besiktning.

5.3.7.2 Test av kvalitet på radiosamband
For å sikre at kvaliteten på radiokommunikasjonen er tilstrekkelig god skal det gjøres en
subjektiv test av kvaliteten på radiokommunikasjonen når luftfartøyet er i luften.
Dersom en ikke kan bedømme sendingen som klar og lett leselig styrke 4 eller 5 med denne
testen, så skal flyeieren pålegges å utbedre forholdet før luftfartøyet kan tillates å fly i eller i
nærheten av kontrollert luftrom, eller en informasjonssone.
Dersom flyging ikke kan utføres på dette tidspunktet, så skal det som et minimum utføres en
test av radioanlegget med motoren på cruise turtall mot en håndholdt radio på egnet frekvens i
god avstand fra flyet. For åpne luftfartøy vil vindhetten på mikrofonen være en potensiell
støykilde, og en slik test kan derfor være mangelfull.
Dersom verken flygetesten eller minimumstesten av flyradioen av eller annen grunn ikke kan
gjennomføres, eller ikke gir tilfredsstillende resultat, føres følgende tekst inn på de røde
sidene i luftfartøyets tekniske loggbok: "Ikke tillatt for flyging i eller i nærheten av kontrollert
luftrom eller informasjonssone". Begrensningen blir stående til testen er tilfredsstillende
gjennomført.

5.3.7.3 Test av radartransponder
Radartransponderens høyderapporterende enhet skal kontrolleres og eventuelt kalibreres i
henhold til fabrikantens anvisninger, eller minimum hvert annet år hvis ikke annet er angitt.
Flyeieren har ansvaret for at dette blir utført og dokumentert i fartøyjournalen.

5.4 KATEGORIER MIKROLETTE LUFTFARTØY
5.4.1 ÉN-SETERS MIKROLETTE LUFTFARTØY
Én-seters mikrolett luftfartøy skal være godkjent, registrert og forsikret som én-seter.
Se for øvrig Del F i «Norske luftdyktighetskrav til mikrolette luftfartøy».

5.4.2 TO-SETERS MIKROLETTE LUFTFARTØY
To-seters mikrolett luftfartøy skal være godkjent, registrert og forsikret som to-seter.
Det finnes enkelte to-seters mikrolett luftfartøy i drift som ikke har tilstrekkelig
nyttelastreserver eller andre begrensninger som medfører at det å medbringe passasjer av
normal vekt og størrelse ikke kan gjennomføres innenfor regelverket. Disse vil kunne være
begrenset til én-seters bruk i flygetillatelsen.
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5.4.3 MIKROLETTE LUFTFARTØY BRUKT TIL SKOLEFLYGING
Luftfartøy som blir brukt til organisert skoleflyging skal i tillegg til det som er listet i 5.4.2 ha
følgende:
1.
2.
3.
4.

Intercom, klar tydelig og lett anvendelig fra begge seter
Kule eller tilsvarende som indikerer koordinert svingteknikk (rein flyging)
Komplette kontrollorganer tilgjengelig for begge seter
Gyldig vedlikeholdsskjema signert av klubbens tekniske leder (TL)

Dersom privat mikrofly brukes til skoleflyging i klubb skal det gjøres en skriftlig avtale om
leieforhold, forsikringer, tidsrom og eventuelle begrensninger i bruken, samt klargjøring av
teknisk leders ansvar for vedlikeholdet. Avtalen skal signeres av eier, klubbens tekniske leder
og klubbens leder, og settes i flyets tekniske perm.
Opplæring av flyets eier eller den han bemyndiger, eksempelvis utsjekk til flytypen eller
annen trening som ikke er åpen organisert skoleflyging omfattes ikke av 5.4.3.

5.4.4 REDNINGSSKJERM
Mikrolette luftfartøy kan være utstyrt med fast montert redningssystem (fallskjerm)
dimensjonert for fartøyets maksimalvekt (oppgitt av produsenten).
1. Redningsskjermen skal i tilfelle uhell kunne ta ned luftfartøy og de ombordværende på
en sikker måte
2. Redningsskjermens maksimumskapasitet må være lik eller større enn luftfartøyets
registrerte maksimumsvekt
3. Luftfartøyet/luftfartøytypen må konstruksjonsmessig kunne bære den ekstravekt en
redningsskjermen innebærer med hensyn til konstruksjonsstyrke, vingebelastning og
steilehastighet
4. Fabrikant av mikrofly/fabrikant av redningsskjerm må supplere all nødvendig
dokumentasjon, underlag for innmontering/ettermontering av redningsskjermen i
aktuelle luftfartøytyper
5. Vektkreditt på 5 prosent av MTOM gis når luftfartøyet har en fastmontert
redningsskjerm. Dette er betinget av at økningen i masse er godkjent av produsent, og
at NLF Mikroflyseksjonens øvrige krav kan opprettholdes
6. Utgangsåpningen til utskytningsraketten skal merkes med en godt synlig varseltrekant.
Selvklebende trekant kan rekvireres fra NLF Mikroflyseksjonen. Trekanten er 17 cm i
sidekant, har en rød bord og har teksten «ADVARSEL DANGER - UTGANG FOR
NØDSKJERM - EMERGENCY PARACHUTE EXIT»

5.4.5 KRAV TIL MIKROFLY SOM BENYTTES TIL SLEP AV SEILFLY
Slep av seilfly med mikrofly tillates bare gjennomført med mikrofly som har en
fabrikkgodkjent installasjon av slepekrok og/eller slepevinsj. Dette skal opereres og
vedlikeholdes i henhold til fabrikantens anvisninger.
Mikrofly som benyttes til slep av seilfly skal ha motorinstallasjon og propell som er egnet til
formålet, med minimum motoreffekt på 100 hestekrefter, og konfigurasjonen skal være
akseptert/anbefalt av produsent/fabrikk til dette formålet.
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Seilflyets maksimale masse skal være angitt i slepeflyets flygehåndbok.
Mikroflyet skal være utstyrt med speil som gir fartøysjefen på mikroflyet oversikt over
seilflyets stilling i slepet.
Flyet skal ha instrumentering som indikerer motorens driftsforhold slik at den kan opereres
innenfor gitte begrensninger.

5.4.6 KRAV TIL DOKUMENTASJON VED ENDRINGER
Det stilles krav til dokumentasjon og komponenter ved modifikasjoner, reparasjoner og
endringer. Endringer som vesentlig påvirker flyets egenskaper krever prøveflyging av IK-1
eller en utpekt IK-2.
Besiktningsmannens oppgave ved endringer er begrenset til kontroll av utført arbeid og
dokumentasjon med hensyn til luftdyktighet. Verken NLF, forhandler eller salgsledd kan
pålegge eier endringer eller modifikasjoner av endringer. Unntak gjelder for endringer initiert
og betegnet som obligatorisk av fly- eller komponentprodusent, dennes representant eller
luftfartsmyndighet. Ansvaret for selve endringen, med påfølgende drift, vedlikehold, og
eventuelle reparasjoner, påhviler flyets eier, respektive klubbens tekniske leder.
Styrende for enhver modifikasjon, reparasjon og endring med hensyn til dokumentasjon samt
valg av utstyr og komponenter, er BSL B 2-5. Se spesielt paragraf 7 og 8.
Det er eiers ansvar å fremskaffe slik dokumentasjon/komponenter/utstyr. Dokumentasjonen
skal arkiveres i Teknisk Perm og forevises besiktningsmann.
Anm: Alle berørte parter må være seg bevisst at enhver endring – særlig når det gjelder
motor/propell – er et område en skal være særlig varsom med. Fra å måtte forholde seg til et
masseprodusert produkt med tusenvis av timer i prøverom og i luften, er man med ett blitt et
medlem av et ytterst fåtall, som til dels må bedrive utprøving selv.

5.4.6.1 Endringer på fabrikkbygget mikrofly
Fly som leveres strukturelt ferdig fra produsent – jfr 80-prosentregelen – betraktes som
fabrikkbygget. For enhver større endring som medfører et avvik fra produsentens leveranse
slik flyet fremsto ved den typegodkjenningen som lå til grunn for førstegangsregistrering,
påligger det eier å dokumentere hvordan Norske luftdyktighetskrav til mikrolett luftfartøy er
oppfylt. Dokumentasjon skal forelegges besiktningsmann før modifikasjonen finner sted.
Som større endring betraktes enhver teknisk/mekanisk og/eller aerodynamisk endring,
utskifting av komponenter med videre, innmontering av nye komponenter og/eller utstyr, som
potensielt kan medføre forandring av flyets egenskaper og ytelser.

5.4.6.2 Endringer på selvbygget fly
Et mindre antall registerførte mikrofly er montert sammen fra byggesett (kit) – et fåtall er
også registrert i henhold til 51-prosentregelen, jfr forordning (EF) nr 216/2008, anneks II
bokstav c (EAA).
Endringer og modifikasjoner kan skje på eiers ansvar, så lenge Norske luftdyktighetskrav til
mikrolett luftfartøy er oppfylt. Dokumentasjon skal forelegges besiktningsmann før
modifikasjonen finner sted.
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5.4.6.3 Endringer ved motor/propell
Dersom det skal utføres endring på disse komponentene, alternativt at de skal skiftes ut med
annen type som kan medføre økt belastning på konstruksjonen, skal det sendes inn
dokumentasjon til NLF Mikroflyseksjonen som synliggjør at flyets skrogfester og motorbukk
strukturelt tåler drift med eventuell øket effekt, øket moment og/eller øket vekt, og dessuten at
flyets aerodynamiske egenskaper ikke endres til utover det som er fastsatt i
luftdyktighetskravene.
Før montering av propell skal denne avbalanseres. Ikke under noen omstendighet skal
effektøkning som følge av motorkonvertering/propellerbytte kunne resultere i at flyet i
planflukt ved fullt pådrag kan overskride Vne ("redline"), hvilket må fremgå av tilsendt
dokumentasjon. Prøveflyger skal notere/bekrefte dette i sin rapport.
Vær særlig oppmerksom på luftdyktighetskravene pkt. 902, som krever en stabilitetetsperiode
med minst 25 timer problemfri flytid, som gjennomføres uten passasjer. Unntatt fra slik
prøveperiode er endringer som allerede er gjennomført så ofte uten negative konsekvenser at
de kan betraktes som veldokumenterte. Avsluttet prøvetid skal føres inn i teknisk loggbok av
eier.

5.4.6.4 Aerodynamiske endringer
Dersom endringen medfører endring av eksempelvis rorutslag og/eller bæreflaters
angrepsvinkel, V-stilling eller wash out/in, montering av vortexgeneratorer, endring av
kontrollorganer med videre. Dokumentasjon skal forelegges besiktningsmann før
modifikasjonen finner sted. Det vil ikke være tilstrekkelig å henvise til at slik modifikasjon
tidligere er utført på andre fly av samme type. Ethvert mikrofly er et eget individ.
Vær særlig oppmerksom på ettermontering av steilevarselbryter, alternativt nytt pitotrør eller
liknende, i vingeforkant som krever at forkanten åpnes, ikke tillates med mindre produsenten
har gitt sin tillatelse eller eieren kan dokumentere at endringen ikke svekker flyets strukturelle
styrke.
Note: Dersom flyets produsent, alternativt leverandør av utstyr ikke kan eller vil gi/gå god for
nøyaktige anvisninger for plassering, strukturell innfestning og innjustering av utstyr, skal
endring ikke finne sted. Ikke under noen omstendighet må primærkonstruksjonen/bærende
komponenter (eks D-celle/vingeforkant) svekkes ved hulltaging uten produsentens samtykke.
Advarsel: Både besiktingsmann, eier og prøveflyger må være seg bevisst, at selv små
aerodynamiske endringer kan medføre store forandringer av flyegenskaper.

5.4.6.5 Endring av understell
Påmontering av ski eller flottører, endring av konfigurasjon (nese/halehjul), montering
og/eller endring av type hjulbremser (for eksempel bytte mellom trommel-/skivebremser) med
videre forutsetter flyprodusentens aksept av endringen – alternativt at flyprodusenten selv står
for leveranse av komponentene.
Advarsel: Eier og besiktingsmann må i slike tilfeller være seg bevisst, at understell er den
komponent på flyet som utsettes for størst uforutsette belastninger, og også skrogfester må
være dimensjonert for endringen.
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5.5 VEDLIKEHOLDSSYSTEM
5.5.1 GENERELT / HOVEDPRINSIPPER
5.5.1.1 Ansvar
Ansvaret for det tekniske vedlikeholdet av privateide mikrolett luftfartøy er tillagt eieren. For
klubb- eller privateid materiell som benyttes i klubb, er ansvaret tillagt teknisk leder.
Eier/teknisk leder har ansvar for å innhente kvalifisert kompetanse for spesialarbeid.

5.5.1.2 Underlag
Det er en forutsetning for et mikrolett luftfartøys materiellklarering at eier/bruker (samt NLF
Mikroflyseksjonen på anmodning) skal forsynes med den aktuelle
flygehåndbok/vedlikeholdsanvisninger, reparasjonsmanual og løpende sikkerhetsmeldinger
fra importør/fabrikant. Slik dokumentasjon og framtidig oppdatering er en del av leveransen
og skal inngå som en del av den avtalen som er gjort mellom agent/ importør/ leverandør og
kjøperen.
Der underlag og oppfølging erfares som utilfredsstillende er det eier/brukers ansvar å
ettersøke dette, eventuelt å innrapportere manglende respons til NLF Mikroflyseksjonens
tekniske utvalg. Hvis vedlikeholdsgrunnlag mangler eller anses mangelfullt, skal vedlikehold
av fartøyet gjennomføres i henhold til tekniske bestemmelser punkt 5.6.

5.5.1.3 Dokumenter til luftfartøyet
For hvert mikrolett luftfartøy skal det forefinnes tre dokumenter, Teknisk Loggbok, Teknisk
perm og Flygehåndbok.
a. Teknisk loggbok
Dette er luftfartøyets tekniske loggbok for driftstid og logg for tekniske hendelser og
vedlikehold.
b. Teknisk perm
Eieren har ansvaret for at det forefinnes en oppdatert samleperm for all relevant informasjon
om aktuelt mikrolett luftfartøy. Denne permen skal merkes «TEKNISK PERM FOR
MIKROLETT LUFTFARTØY» og skal merkes med luftfartøyets registrering «LN-Y--».
«teknisk perm for mikrolett luftfartøy» er en samling av luftfartøyets tekniske dokumenter og
vedlikeholdsunderlag hvor teknisk status til enhver tid klart skal fremgå, og skal sammen med
øvrig dokumentasjon forevises ved årlig besiktning.
Alle manualer, underlag med videre for det mikrolett luftfartøyet skal oppbevares inne i eller
sammen med «teknisk perm for mikrolett luftfartøy».
Teknisk perm for mikrolett luftfartøy skal foreligge med nødvendige skilleark og innholdsliste
som vist under, og den skal ha en kontrolliste som viser dato for de enkelte skjema og
dokumenter i permen. Følgende innhold er et minimum, men ikke begrenset til:
INNHOLD
01 Kopi av flygetillatelse og eventuell konsesjon for radio og transponder
02 Flygehåndbok
03Vedlikeholdshåndbok skrog / reparasjonsmanualer
04 Motormanual
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05 Vedlikeholdshåndbok motor
06 Veierapporter med vekt- og balanseskjema
07 Kopi av innsendte besiktingsrapporter og prøveflygingsrapport(er)
08 Kontrolliste for daglig ettersyn, skrog og motor
09a Kontrolliste for periodisk vedlikehold skrog
09b Kontrolliste for periodisk vedlikehold motor
10 Kontrolliste for årlig vedlikehold skrog
11 Kontrolliste for vedlikehold motor, ref. motorens vedlikeholdshåndbok
12 Feilrettingsskjema skrog
13 Feilrettingsskjema motor
14 Avtale om bruk av privat luftfartøy til skoling
15 Modifikasjoner / Servicebulletiner
16 Annen relevant informasjon
Nødvendig innholdsfortegnelsesside og aktuelle skjemaer kan lastes ned fra NLF
Mikroflyseksjonens nettsider.
c. Flygehåndbok
For et hvert luftfartøy skal det forefinnes en flygehåndbok som gir flyger med behørig
opplæring, alle relevante informasjoner nødvendig for å kunne operere og bruke luftfartøyet
sikkert innenfor dets begrensninger, samt sjekkliste for forberedelser av flyging.
Boken skal minst inneholde:
1. Start- og landingsytelser
2. Vekt- og balanseberegninger / lasteinstruksjon
3. Vindbegrensninger
4. Drivstofforbruk
5. Drivstoff og oljekapasiteter
6. Flygeinstruksjoner for normal flyging
7. Flygeinstruksjoner for nødstilfelle
8. Driftsbegrensninger
9. Enhver spesialinformasjon som måtte behøves for sikker operasjon på grunn av
ukonvensjonell konstruksjon, drift eller flygekarakteristikk må fremkomme i
flygehåndboken
10. Beskrivelse og instruksjon for ettermontert utstyr

5.5.1.4 Vedlikeholdshåndbok
Denne skal sette eier/bruker i stand til å vedlikeholde luftfartøyets innebygde kvalitets og
sikkerhetsnivå ved hjelp av enkle og lett forståelige anvisninger for vedlikehold.
Boken skal minst inneholde følgende:
1. Beskrivelse av luftfartøyets systemer
2. Oversikt over tekniske data for de forskjellige system
3. Beskrivelse av primær- kontra sekundærstruktur med oversikt over benyttede
konstruksjonsmaterialer
4. For komposittkonstruksjoner spesielt: Det skal foreligge en spesiell reparasjonsmanual
der alle detaljer om duktyper, antall duker, leggeretning, overlapp, sandwichmaterialer / tykkelser, epoksytyper, samt beskrivelse av reparasjonsmetoder og hvor
det kan eller ikke kan repareres
5. Illustrert deleoversikt
6. Oversikt over vesentlige bolters tiltrekkingsmoment
7. Spesielle reparasjonsmetoder
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8. Oversikt over eventuelle gangtidsbegrensninger (komponentkort)
9. Tidsintervaller og omfang av nødvendig vedlikehold
10. Smøreinstruksjoner med angivelse av smøremidler og intervall
11. Rigging og justering av kontrollsystem
12. Korrekte rorutslag, tillatt dødgang, masseavbalanseringsgrad med videre
13. Veiing og balansering av luftfartøyet
14. Montering / demontering og viktige hensyn for å forhindre skade ved transport
15. Oversikt over skilter og merking, og deres plassering
16. Inneholde nødvendige kapitler som skriftlig dokumenterer vedlikeholdet og
reparasjoner i tilstrekkelig detalj ut over det som blir notert i fartøyjournal. Dette i
form av utarbeidete skjemaer
17. Kopi av årlige besiktingsskjemaer skal arkiveres her som sporbar historikk

5.5.1.5 Servicebulletenger
For et hvert mikrolett luftfartøy produsert i et visst antall skal det normalt være etablert et
system med servicebulletenger, slik at fabrikanten enten direkte eller gjennom
omsetningsleddet kan nå frem til brukeren av luftfartøytypen med sikkerhetsvesentlig
informasjon.
Når NLF Mikroflyseksjonen gjennom sitt internasjonale nettverk, eller på annen måte får
opplysninger eller tilgang på servicemeldinger eller luftdyktighetspåbud for luftfartøy som
inngår i mikroflyregisteret, vil nødvendig varsling og eventuelt utstedelse av teknisk påbud bli
iverksatt overfor flyeierne.

5.5.1.6 Årlig verifikasjon / fornyelse av flygetillatelse
Årlig verifikasjon av det mikrolette luftfartøyets tekniske tilstand og gjennomførte
vedlikeholdstiltak, dokumentert gjennom luftfartøyets fartøyjournal og
vedlikeholdshåndboken (teknisk perm mikrolett luftfartøy), utføres av teknisk
besiktingsmann.
Denne årlige verifikasjonen dokumenteres ved hjelp av utfylt og signert besiktingsskjema og
vedlikeholdsrapport. Vedlikeholdsrapporten danner grunnlaget for NLF Mikroflyseksjonens
utstedelse av flygetillatelse. Begge dokumentene arkiveres i flyets tekniske perm.
Gyldig versjon av besiktningsskjemaet med veiledning finnes på NLF Mikroflyseksjones
nettsider.

5.6 VEDLIKEHOLDSPROGRAM
5.6.1 MINIMUMSKRAV TIL VEDLIKEHOLD
Der fabrikanten har anvisninger for vedlikeholdet, skal dette minimum omfatte:
1. Løpende daglig vedlikehold
2. Periodisk vedlikehold
3. Årlig vedlikehold
4. Overhalinger/utskiftninger på spesifisert levetid utføres og loggføres av
eieren/brukeren av det mikrolett luftfartøyet
5. Andre spesielle pålegg
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Der fabrikanten ikke har anvisninger for ovenstående, skal vedlikeholdsprogrammet
minimum omfatte:
1. Daglig inspeksjon/vedlikehold utføres før dagens første flygning, med gyldighetstid til
avsluttet flyging samme dag
2. Periodisk vedlikehold, skal utføres minst hver tolvte måned/100 timer som årlig
ettersyn, etter hva som først inntreffer, og i henhold til nedenstående liste i pkt. 5.6.2
Periodisk ettersyn kvitteres ut i luftfartøyets journaler (gule sider). Eventuelle gjenstående
anmerkninger føres på røde sider (pink) med angivelse av tidsfrist for utbedring.

5.6.2 ÅRLIG VEDLIKEHOLD
Følgende punkter utføres ved årlig ettersyn/vedlikehold, umiddelbart før årlig besiktning,
dersom ikke fabrikanten har et tilsvarende eller bedre oppsett. Vedlikehold av
fremdriftsaggregat i henhold til fabrikantens underlag (som ved periodisk ettersyn):
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Rengjør luftfartøyet utvendig og innvendig
Demonter dørker, seter, deksler eventuelt vinger og haleflate
Kontroller luftfartøyets struktur med hensyn til belastningsskader, limslepp,
delamineringer, korrosjon, fuktskader, tvilsomme sveiser, løse nagler og
lakkskader
Kontroller duk og annen tildekking med hensyn til hull, sprekker, limslepp,
sømskader, fuktskader og misfarginger
Demonter hjullagre, rengjør og smør. Kontroller hjulbrems, støtdemper/fjæring,
halehjul (nesehjul), halespore med hensyn til skader og slitasje
Kontroller vindskjerm/frontglass og dører/vinduer med hensyn til sprekker,
siktbarhet, låsninger og tetninger
Kontroller sikkerhetsbelter med hensyn til slitasje og skader
Kontroller hovedbolter i vingeinnfestning og stabilisator innfestning med hensyn
til unormal slitasje og korrekt sikring/låsing
Kontroller styresystemet og flapssystemet med hensyn til slark, friksjon/treghet og
låsninger. Mål utslag
Rengjør og smør samtlige tilgjengelige lagre, ved behov demonter disse for
kontroll
Kontroller ror-wirer med hensyn til slitasje/skadde kordeler. Kontroller levetid i
forhold til produsentens bestemmelser
Kontroller samtlige instrumenter med hensyn til korrekt nullpunkt, utslag i riktig
retning, slanger for lekkasjer og fuktansamling
Hvert 10. år. Vei luftfartøyet og gjør en ny vektkalkulasjon
Kontroller at samtlige påbudte skilt og merkinger finnes – forny hvis nødvendig
Kontroller utgitte servicebulletiner, herunder pakkedato for redningsskjerm
Sjekk og/eller bytt batterier dersom flyet har nødpeilsender
Kontrollér startbatteriets tilstand
Sjekk propellens tilstand og etterstram bolter om nødvendig

Etter utført årlig ettersyn kvitteres dette ut i luftfartøyets loggbok. Deretter kan
besiktningsskjema fylles ut, gjerne i samarbeid med klubbens tekniske leder.
Besiktningsskjema skal kvitteres ut av eier.
Vekt- og balanseoppgaven forelegges teknisk besiktningsmann ved den årlige besiktningen.
Også dersom fabrikantens vedlikeholdsunderlag benyttes, må punkt 13, 14 og 15 i dette
underlag følges.
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5.6.3 TILGJENGELIG DOKUMENTASJON VED ÅRLIG BESIKTNING
Teknisk besiktningsmann skal ved besiktigelse av mikrolett materiell ha tilgang til følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Luftfartøyets bygge- og vedlikeholdshåndbok
Luftfartøyets tekniske loggbok med oversikt over feilrettinger, vedlikehold og
modifikasjoner på det mikrolette luftfartøyet som er foretatt
Teknisk perm med innsatte kopier av skjema for periodisk og årlig vedlikehold
Flygetillatelsen, eventuelt den norske/skandinaviske materiellklarering av mikrolett
luftfartøy
Kopi av flyradiokonsesjon ved fastmontert flyradio/transponder
Eventuelle servicebulletenger (servicemeldinger) utgitt på typen
Flygehåndboken (POH)
Besiktningsskjema og vedlikeholdsrapport i utfylt stand påført signatur fra eier (eller
hans bemyndigede)

Det mikrolette luftfartøyets eier eller hans bemyndigede skal være tilstede under besiktningen.

5.7 TEKNISKE BESIKTINGSMENN
5.7.1 OPPGAVER TIL TEKNISKE BESIKTNINGSMENN
Teknisk besiktningsmann utfører bygge-, førstegangs- og fornyelsesbesiktning av mikrolette
luftfartøy og beslektet materiell. Besiktningsmannen skal videre kontrollere/revidere klubbens
dokumentsamling og kvalitetsoppfølging.
Begge funksjoner utføres etter retningslinjer og informasjoner gitt av NLF Mikroflyseksjonen
ved teknisk utvalg som ved hjelp av stikkprøver kan foreta etterkontroller av utført besiktning.
NLF Mikroflyseksjonen utferdiger midlertidig godkjenning av ny besiktningsmann frem til
første oppdateringsseminar etter formell søknad fra mikroflyklubb, som bekrefter at
kandidaten er aktuell å benytte som besiktningsmann på den flyparken som naturlig sokner til
klubbens virksomhet.
Teknisk besiktningsmann er sentral i NLF Mikroflyseksjonens kvalitetssystem. Han skal både
ved besiktning og allment veilede og anbefale god teknisk praksis, og generelt bidra til
ansvarlige holdninger på det tekniske området.
Teknisk besiktningsmann utfører også tilsynsbesøk hos lokale klubber etter oppdrag fra NLF
Mikroflyseksjonen, som etterprøving av klubbens egenrapportering.

5.7.2 KOMPETANSEKRAV TIL TEKNISKE BESIKTNINGSMENN
Nye kandidater må på egen hånd ha tilegnet seg grunnleggende flyteknisk utdannelse. Denne
kan være som følger:
1.

Yrkesrettet sivil- eller militær skolering fra norsk eller utenlandsk institusjon som
(seil)fly/helikopter mekaniker, - tekniker eller -ingeniør, eller
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2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

formell mekanisk/teknisk skolering fra anerkjent læreanstalt på nivå minst teknisk
fagskole, og
i tillegg å ha praktisk erfaring fra enten bygging eller totalrenovering i henhold til
NLF Mikroflyseksjonens reglement for den kontrollkategori mikrolett luftfartøy
det søkes godkjenning for
Erfaring som teknisk leder i mikroflyklubb
Nye kandidater må forplikte seg til på egen hånd å sette seg meget godt inn i
Mikroflyhåndbokens tekniske bestemmelser og vedlegg 5.1 Norske
luftdyktighetskrav til mikrolett luftfartøy, samt til å delta på NLF
Mikroflyseksjonens førstkommende oppdateringsseminar for besiktningsmenn
Teknisk besiktningsmann plikter å holde seg oppdatert både med den tekniske
utviklingen innen mikrolett materiell, og gjeldende regler, pålegg og forordninger
ved kvalitetsrevisjon av dokumentsamlinger
Teknisk besiktningsmann forplikter seg til å delta på oppdateringsseminar minst
hvert femte år
En besiktingsmann må være seg bevisst at han er å betrakte som en viktig
representant for NLF Mikroflyseksjonen. Han forplikter seg til å presentere
regelverket på en saklig og objektiv måte på vegne av NLF Mikroflyseksjonen.
Private synspunkter og oppfatninger om regelverket på sosiale medier eller
ovenfor sluttbrukerne skal ikke framstilles som NLF Mikroflyseksjonens offisielle
policy.

5.7.3 GODKJENNING AV TEKNISKE BESIKTINGSMENN
Mikroflyklubben sender søknad til NLF Mikroflyseksjonen om å få godkjent navngitt teknisk
besiktingsmann, og angir hvilken klasse mikrofly søknaden gjelder (tre-akse, vektskift, gyro).
Følgende skal være vedlagt søknaden:
 Redegjørelse for behovet for teknisk besiktingsmann, samt at klubben/regionen har til
hensikt å benytte seg av kandidaten
 Nødvendig dokumentasjon som bekrefter formelle kvalifikasjoner, og en bekreftelse
på den tiden vedkommende har hatt funksjonen som teknisk leder i mikroflyklubb
 Bekreftelse fra en eksisterende besiktingsmann som bekrefter at vedkommende har
deltatt på minst en av hver av byggeformene (rør/duk, kompositt, aluminium)
 Bekreftelse fra kandidaten på at han etter avsluttet periode for å kvalifisere seg vil
delta på første kommende oppdaterings seminar
I det følgende skal fagsjefen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vurdere mottatt søknad før den sendes teknisk utvalg for kommentar
Arkivere mottatt dokumentasjon
Vurdere i samråd med teknisk utvalg det videre løp for å oppnå rettigheter som
besiktingsmann *)
Ved behov innkalle kandidaten til samtale
Beskikke kandidaten som midlertidig teknisk besiktingsmann frem til førstkommende
oppdateringsseminar for besiktingsmenn
Etter gjennomført seminar og vurdering av kandidatens virksomhet utstede en endelig
godkjenning som besiktingsmann for de kommende fem år

*) Dette kan eksempelvis medføre ytterligere tid i funksjon som teknisk leder i
mikroflyklubb, og kan også inkludere en «eksamensbesikting» under oppsyn av leder i
teknisk utvalg, med en påfølgende samtale om plikter og utfordringer.
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Teknisk besiktningsmann opprettholder sin godkjennelse, og harmonisert praksis sikres ved
obligatorisk deltakelse før kompetansebevisets utløp ved deltagelse på oppdateringsseminar
som NLF Mikroflyseksjonen ved teknisk utvalg avholder for sine besiktningsmenn.

5.7.4 GODKJENTE TEKNISKE BESIKTINGSMENN
Oppdatert liste finner du på internettadresse http://www.nlf.no/mikrofly under
Besiktningsmenn.

5.8 VEDLEGG
Vedleggene lastes ned fra nettsiden under «Mikroflyhåndboken». Lenke til nettsiden.
Vedlegg 5.1 Norske luftdyktighetskrav til mikrolette luftfartøy
Vedlegg 5.2 Vektkontroll av mikrolett materiell
Vedlegg 5.3 Importtillatelse av mikrolett materiell
Vedlegg 5.4 Skilter og merking i cockpit
Vedlegg 5.5 Minimum instrumentering mikrolett materiell
– slutt –
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6.0 INNLEDNING
Flytrygging er de tiltak som settes inn for å redusere muligheten for at hendelser og kritiske situasjoner oppstår under operasjoner med mikrofly. Det kan også bestå av tiltak for å begrense
skadeomfang når hendelser likevel skjer.

6.0.1 SIKKERHETSSYSTEM
Sikkerhetssystemet skal sikre at flytryggingsarbeidet foregår tilnærmet kontinuerlig i NLF Mikroflyseksjonen. Systemet skal sikre en aktiv informasjonsflyt til alle klubber og medlemmene der
de får informasjon om nye og eksisterende risikomomenter til enhver tid. Flytrygging, og det
som relaterer seg til begrepet, ivaretas av to oppnevnte utvalg:
1. Flytryggingsutvalget (FTU)
2. Granskningskommisjonen i NLF Mikroflyseksjonen (GK)
Disse er uavhengige instanser innenfor NLF Mikroflyseksjonen som tar på seg selvstendige oppgaver med den hensikt å bedre flysikkerheten på alle nivåer i NLF Mikroflyseksjonen.
Dette innebærer også planlegging og gjennomføring av sikkerhetsseminarer i samarbeid med
blant annet operasjons- og opplæringsutvalget.

6.1 FLYTRYGGINGSARBEIDET
Flytryggingsarbeidet ledes av flytryggingsutvalget og granskningskommisjonen i samarbeid med
øvrige relevante utvalg og fagsjefen.

6.1.1 FLYTRYGGINGSUTVALGET
Flytryggingsutvalget analyserer hendelser og foreslår tiltak for å unngå flere hendelser av samme
type. Den skal også arbeide med risikovurderinger av de daglige operasjonene for å vurdere tiltak
som kan begrense oppdaget risiko til et akseptabelt nivå.
Dette kan være tekniske defekter som skal utbedres, spesielle tidsbegrensede meteorologiske forhold, endringer i regelverket, luftrom eller restriksjonsområder. Det kan også være trender som
en ser er i ferd med å utvikle seg.

6.1.2 GRANSKNINGSKOMMISJONEN I MIKROFLYSEKSJONEN
Granskningskommisjon (GK) opprettes i de tilfeller hvor det har vært en ulykke eller alvorlig
hendelse med mikrofly, hvor den eller de ombordværende har omkommet eller pådratt seg skade
som vil kunne medføre alvorlig mén. Granskningskommisjon kan også opprettes i tilfeller hvor
det anses sannsynlig at skadepotensialet og omfanget kunne ha vært et annet, eller at læringseffekten anses å kunne være stor.
Opprettelse av granskningskommisjon skjer først og fremst for NLFs egen interesse for å kunne
videreformidle for utøverne hva som gikk galt, og hva som kan gjøres for å redusere sannsynligheten for at tilsvarende skjer for ettertiden.
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Granskningskommisjonen foretar sine undersøkelser i henhold til relevante punkter ICAO Annex
13 alt etter kompleksitet, eventuelt i samråd med politiet, og utarbeider en rapport eller bulleteng
om hendelsen som blir kunngjort på NLF Mikroflyseksjonens hjemmeside.
Malen for granskning med utgangspunkt i ICAO Annex 13 «Accident investigation» ligger som
vedlegg 6.1 til dette kapittelet.
Uttalelser til media i forbindelse med hendelser bør i utgangspunktet ikke forekomme, men overlates til det lokale politiet. Politiet henviser ofte henvendelser fra pressen direkte over til leder av
granskningskommisjonen som bør være forberedt på dette.
Det er utarbeidet en NLF-intern prosedyrebeskrivelse for opprettelse av granskningskommisjon,
og dennes arbeidsform.

6.1.3 RAPPORTERING AV HENDELSER
Mikroflygere som har blitt utsatt for en hendelse skal rapportere denne inn på fastsatt skjema til
NLF Mikroflyseksjonen innen to uker etter hendelsens dato. Et elektronisk formular for dette
finnes på NLF Mikroflyseksjonens nettsider under «DOKUMENTER» og «Skjema hendelser».
Før skjemaet sendes inn skal det påføres kommentarer fra klubbens operative leder eller flytryggingsleder, som skal gjøre den første vurderingen av hendelsen.
Dersom hendelsen er et havari skal dette uten unødig opphold meldes inn til NLF Mikroflyseksjonen samt klubbens operative leder eller flytryggingsleder per telefon/SMS eller e-post. Dette
for at NLF sentralt skal være i forkant med informasjon om hendelsen.
Ingen i klubben skal uttale seg til presse eller media, men henvises til personene på listen i vedlegg 6.1.

6.1.3.1 Varslingsplikt ved tap av menneskeliv og alvorlig personskade
Forskrift om rapporterings- og varslingsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser mv.
(BSL A 1-3) § 11 slår fast følgende:
”Fører en luftfartsulykke til tap av menneskeliv eller alvorlig personskade under flyging med
mikrolett fly, ved fallskjermhopping eller under flyging med henge-/paraglider, skal
a) fartøysjefen
b) utøveren
c) den person som er oppnevnt som operativt ansvarlig for angjeldende luftsportsaktivitet
d) eieren av innretningen
snarest mulig varsle nærmeste politimyndighet om ulykken. Det samme gjelder dersom en luftfartshendelse har ført til skade på tredjemanns eiendom
Varsel etter første ledd skal gis per telefon eller annet egnet middel, og, så langt det er
praktisk mulig, inneholde opplysninger som nevnt i § 6 andre ledd.”
(BSL A 1-3) § 6 andre ledd lyder:
” Varsel etter første ledd skal gis per telefon eller annet egnet middel, og så langt det er
praktisk mulig inneholde opplysninger om
a) luftfartøyets registreringsmerke (og radiokallesignal, hvis forskjellig)
b) luftfartøyets type

Kapittel 6 Flytrygging

Side 3 av 8

Mikroflyhåndboken 7

c) tidspunkt for ulykken
d) posisjon/sted hvor ulykken har inntruffet angitt i bredde- og lengdegrad eller i forhold til
et kjent geografisk punkt, samt opplysninger om terrengforholdene
e) eierens eller brukerens navn
f) fartøysjefens navn, hvordan vedkommende kan kontaktes og fartøysjefens skadetilstand i
den grad undersøkelsesmyndigheten bør vite om det
g) antall personer om bord, antall omkomne, antall alvorlig skadede og lettere skadede
h) omfanget av skader på luftfartøyet
i) skade på tredjemanns eiendom
j) kort beskrivelse av hendelsesforløpet
k) kort beskrivelse av lokalt vær
Varslingen må ikke forsinkes på grunn av at enkelte opplysninger mangler.”

6.1.3.2 Prosess etter hendelser
NLF Mikroflyseksjonens fagsjef sender kopi av hendelsesrapporten til flytryggingsutvalgets leder, granskningskommisjonens leder, leder av operasjons- og opplæringsutvalget, teknisk utvalg,
informasjonsutvalgets leder og leder av mikroflystyret.
Avhengig av hendelsens alvorlighet tar enten flytryggingsutvalget eller granskningskommisjonen
ansvaret for å igangsette arbeidet med å vurdere og undersøke hendelsen. Alle hendelser skal behandles og så langt mulig ende opp i en konklusjon og tilrådning om et tiltak fra flytryggingsutvalget. Det kan også fungere ved at utvalget slutter seg til operativ leders eller flytryggingsleders
egne tilrådninger, men tiltaket skal alltid være fylt ut.

6.1.3.3 Kunngjøring av hendelser
Hendelsen skal kunngjøres så raskt som mulig som rapport på NLF Mikroflyseksjonens nettsider.
For å fange opp en trend skal dette gjøres selv i den foreløpige fasen, og spesielt dersom det er
klare indikasjoner på en årsakssammenheng. Etter at flytryggingsutvalget eller granskningskommisjonen har undersøkt hendelsen og behandlet saken i samråd med andre utvalg og eventuelt
foreslått tiltak, vil rapporten oppdateres.

6.1.3.4 Forebyggende tiltak
Eventuelle forslag til forebyggende tiltak som blir utarbeidet på bakgrunn av hendelser fremsendes til NLF Mikroflyseksjonen for videre behandling. Tiltak som krever politiske avgjørelser eller større økonomiske utlegg skal forelegges mikroflystyret for behandling og godkjenning før de
kan realiseres.
Tiltak skal være av en slik art at det medfører en påvist sikkerhetsgevinst. For tiltak som kan
medføre større ulemper eller betydelige merkostnader, skal det foretas en kost-/nytteanalyse for å
fastslå om sikkerhetsgevinsten står i forhold til kostnaden/ulempene.

6.1.3.5 Tiltak overfor involverte personer i hendelsen
Ved mistanke om at det kan ha oppstått fysiske skader på personer, må det foretas en legeundersøkelse uten unødig opphold. Se NLFs gjeldende handlingsplan ved ulykker og hendelser.
Den eller de personene som har vært involvert i en hendelse vil ofte ha behov for en oppfølging
fra en av klubbens fagansvarlige. Dette skal vurderes og eventuelt settes i verk i hvert tilfelle av
klubbens operative leder.
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6.1.4 ANALYSE AV RISIKO
Flytryggingsutvalget skal i samarbeid med mikroflystyret, fagsjef og utvalg foreta jevnlige generelle risikovurderinger og eventuelt konkrete risikoanalyser av rapportmaterialet fra klubbene.
Flytryggingsutvalget fører statistikker, kategoriserer og lager analyser av inneværende og foregående års hendelsesrapporter med tanke på å avdekke trender eller en uheldig utvikling. Avviksrapporter fra årlig revisjon av mikroflyklubber vil også bli behandlet for å vurdere behov for spesielle tiltak.
Flytryggingsutvalget kan også finne løsninger på risikoelementer fra flytryggingsarbeid i klubbene. Dette kan komme fram i rapporter og annet underlag for uhell og næruhell med mikrofly innenfor lokal virksomhet. Kilder en kan finne dette i er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Årlige flytryggingsrapporter for klubben
Referater fra klubbens flytryggingsmøter
Lokale instrukser og oppslag til medlemmene
Kopi av hendelsesrapporter
Annen korrespondanse
Kopi av eventuelt utførte risikoanalyser

6.1.4.1 Behandling av risikofunn
Dersom det er ett eller flere risikofunn skal det utarbeides forslag til forebyggende tiltak. Disse
skal forelegges NLF Mikroflyseksjonen for videre behandling. Hvorvidt det er fagsjefen eller et
utvalg som skal utarbeide tiltaket avhenger av funnets natur og alvorlighet.

6.1.5 Bekymringsmeldinger
En bekymringsmelding er en melding som ikke direkte er relatert til en hendelse, men som kan
være er relevant for flytryggingsarbeidet. Meldingen kan enten sendes gjennom klubben, eller
direkte til NLF Mikroflyseksjonen. Målet med denne er å gjøre NLF Mikroflyseksjonens daglige
ledelse oppmerksom på noe som er et potensielt sikkerhetsproblem, eller noe som kan utvikle seg
til det over tid. Slike meldinger kan ofte kreve konfidensialitet, og de kan derfor sendes anonymt.
Et elektronisk formular for dette finnes på NLF Mikroflyseksjonens hjemmesider under MIKROFLYGING => DOKUMENTER => «Skjema hendelser».

6.2 OPPDATERINGSSEMINARER
Det skal avholdes et oppdateringsseminar hvert år for instruktører og hvert annet år for tekniske
besiktningsmenn. Seminaret skal inneholde aktuell informasjon fra mikroflystyret, fagsjef og utvalg, herunder oppfriskning av rutiner og utdypende forklaring på endringer i regelverk, skjema,
metoder eller prosesser.
Hensikten med disse seminarene er:
1. å holde instruktører og besiktningsmennene oppdatert på regelverket
2. å gjøre instruktører og besiktningsmennene mest mulig samstemte og standardisert i
utførelsen av sine oppgaver
Det er satt krav til hvor ofte instruktører og besiktningsmenn skal delta på oppdateringsseminar
for å holde sine instruktør- og besiktingsmannsrettigheter gyldige.
Se vedlikeholdskrav til rettighetene i hhv. punkt 4.7.5 og 5.7.2 (7).
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6.3 FLYTRYGGINGSMØTER I KLUBBENE
Det er stilt krav til klubbene at de skal gjennomføre minst ett flytryggingsmøte for alle klubbens
medlemmer i løpet av et år. Dette gjelder også medlemmer som bor langt fra klubbens base, men
disse kan alternativt delta på andre klubbers flytryggingsmøter.
Dato og deltagelse føres inn i personlig loggbok og undertegnes av godkjent instruktør, klubbens
flytryggingsleder eller operative leder.
Krav til vedlikehold og fornyelse av flygebeviset finnes i punkt 4.4.3.

6.3.1 Innhold til flytryggingsmøter
NLF Mikroflyseksjonens flytryggingskomité gir hvert år føringer til klubbene om hvilke
spesielle tema som skal belyses på møtene. Dette er basert på alle innrapporterte hendelser og
utvikling av trender i det norske mikroflymiljøet.
Denne informasjonen finnes på NLF Mikroflyseksjonens hjemmesider under «Flytrygging» og
«Føringer for flytryggingsmøter».
Møtene skal sikre at klubbens operative piloter har de nødvendige kunnskaper for å utføre sine
flygninger på en sikker og forsvarlig måte.
Den type tema som skal tas opp er å sikre seg om at pilotene
1. foretar de nødvendige forberedelser til enhver flyging
2. er innforstått med klubbens lokale operative bestemmelser
3. kjenner til de operative begrensninger som gjelder i det aktuelle området
4. å sikre at pilotene har de ferdighetene som skal til for hver planlagt tur
5. å sikre at pilotene kan hente fram og forstå NOTAM, METAR og TAF

6.3.2 Gjennomført flytryggingsmøte som en del av PFT
Et av kravene til en godkjent PFT er at man skal kunne dokumentere deltagelse på minst ett
gjennomført flytryggingsmøte i løpet av de siste 24 mnd. Flytryggingsmøtet må ha relevans og
være i henhold til NLF Mikroflyseksjonens anbefalinger.

6.4 FLYTRYGGINGSKAMPANJER
Dersom trender eller hendelser viser at det er behov for ekstraordinære sikkerhetstiltak eller
kampanjer, skal det avholdes flytryggingskampanjer som dekker noen bestemte eller alle klubbenes operative medlemmer.

6.5 INFORMASJON TIL KLUBBENE
Informasjon til alle klubber og medlemmer gjøres på NLF Mikroflyseksjonens nettsider, med
henvisning fra NLF Mikroflyseksjonens offisielle Facebook-side.
Disse er NLF Mikroflyseksjonen hovedkanaler for informasjon utad.
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6.5.1 INFORMASJON TIL KLUBBENS MEDLEMMER
Hver klubb skal pålegge en eller flere sentrale medlemmer å følge med på nyheter som utgis av
NLF Mikroflyseksjonen. Avhengig av innhold og omfang skal disse videreformidles til alle medlemmene, eller dersom dette er begrenset til spesielt tema, informere de medlemmene som denne
informasjonen vil gjelde for.

6.6 HANDLINGSINSTRUKS VED ULYKKER
Vedlegg 6.2 er et eget nedlastbart dokument som inneholder en handlingsinstruks ved ulykker
med navngitte personer som skal varsles. Dette finnes på NLF Mikroflyseksjonens nettsider under «Dokumenter» og «Mikroflyhåndboken».
Før den kan tas i bruk i klubben skal oppdateres manuelt på to punkter med telefonnummer til (4)
nærmeste lufttrafikktjeneste, og (6) operativ leder i egen klubb
Instruksen skal være kjent for alt operativt personell i klubben.

6.7 VEDLEGG TIL KAPITTEL 6
Vedleggene lastes ned fra nettsiden under «Mikroflyhåndboken». Lenke til nettsiden.
Vedlegg 6.1 Mal for ICAO ANNEX 13
Vedlegg 6.2 Handlingsinstruks ved ulykker (på NLF Mikroflyseksjonens nettsider)
- slutt –
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