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Agenda 
 Om MFH 
 Prosessen, hendelser og innspill 
 Hva er nytt i versjon 1.1 
 Prosessen videre 
 Spørsmål og svar med SU 



Sikkerhetsutvalget 2013  
 Består av Fagsjef, Magne Hegstad, og Magnus Nordstrand 
 Oppnevnt av Seksjonsstyret 
 Ansvarlig for håndbokrevisjoner (fremmer forslag til styret) 
 Publiserer sikkerhetsinformasjon 



MFH: Et fungerende sikkerhetssystem 
 Basert på etablerte sikkerhetssystemer i NLF 
 Definerer organisasjon, roller og ansvar 
 Opplæringsprogram 
 Klassifisering av modeller 
 Operative bestemmelser 
 Handlingsplan ved ulykker 

 
 …ikke tekniske detaljer 



Flytrygging 
Hendelse 

Rapport 

Sikkerhets-
utvalget 

Sikkerhets-
bulletin 

Håndbok-
revisjoner 



Prosessen 
 Utkast utarbeidet gjennom 2011-2012 
 Innspill fra klubber, LT, og seksjonsmøtet 2013 
 Innført som versjon 1.0 fra 1/5-2013 
 To runder med tilbakemeldinger fra klubbene 
 Fortløpende diskusjon i styret og SU 
 Formelt SU-møte november 2013 rapporterte til 

styret med foreslåtte endringer som ble 
behandlet på styremøte i desember 

 Versjon 1.1 presenteres her 



Levende dokument 

MFH 

Erfaringer og 
hendelses-
rapporter 

Revisjoner 



Grunnlag for MFH-revisjon 

SU 

Klubber (medlemmer) 

Instruktører 

Hendelses-
rapporter 

Erfaringer 

Luftfartstilsynet 

Versjon 1.1 



HENDELSER 



Gjennomgang av innkomne rapporter 

 6 rapporter i 2013 omhandler 7 ulike hendelser. 
Rapportene fordeler seg slik: 
 4 pilotfeil 
 1 flutter/konstruksjonssvikt 
 1 dødt senderbatteri 
 1 mid-air kollisjon (som endte i 1 krasj, og 1 skadet fly) 

 
 5 av 7 modeller er bensinfly av større type, uten at det 

er relevant for årsaken til hendelsene. 
 En hendelse med personskade. 
 En forsikringsskade med multirotormodell i GPS-

modus 



Det er to hendelser som gir grunn til bekymring: 

1: Senderbatteriet sviktet, og 
modellen krasjet i en villahage. I 
dette tilfellet var failsafe ikke 
korrekt innstilt, og ikke sjekket før 
takeoff.  
 
Dette er en «passiv pilotfeil» som 
endte i havari. SU gjør derfor 
presiseringer av formålet med 
failsafe-funksjonen i revidert 
MFH. Failsafe-kontroll er allerede 
en del av sjekklisten for A- og B-
bevis. 



Hendelse til bekymring 2/2 
2: Ett tilfelle hvor tilskuer ble skadet 
av et «lekehelikopter» – SU anser 
skadepotensialet på helikoptre for å 
være stor, selv om modellen på 
papiret har ubetydelig vekt.  
 
De populære «450-helikoptrene» 
veier under 1 kg med batteri, men 
opererer med rotorturtall på over 
2000 o/min med mellom 700- og 
1000 millimeter rotordiameter. Krav 
til A-bevis bør endres slik at denne 
type modeller omfattes. 

Align T-rex 450 
Rotordiameter: 715 mm 
Vekt flyklar 584 gram 
Rotor RPM ca 2500  



Farlige helikoptre? 

 Roman Pirozek Jr. drept 
av eget helikopter, en drøy 
måned etter at en 
konkurransepilot ble drept 
av eget helikopter i Sveits 
 

 Farlig holdning og farlig 
flyging er farlig! 



Ikke nok rapporter 
 Rapporteringspliktige hendelser 

blir ikke rapportert: 
 Notodden 
 Fyresdal 

 

Rapportering har ingen 
konsekvenser for piloten, 
men store konsekvenser 
for sikkerhetsarbeidet. 

Foto: Rolv Leirro 



INNSPILL 



Modellkategorier B-bevis 

 For B-bevis og I1 er det krav 
om at instruktørkandidat har 
erfaring på aktuell 
modelltype, og at 
pilotkandidat har modelltype 
omfattet av krav til B-bevis. 
For A-bevis eksisterer ingen 
slike krav.  

 Piloter med lang erfaring fra 
3-meters bensinfly med 200 
cc motor kan IKKE bli I1, da 
modellene veier typisk 20  kg.  



Modellkategorier A-bevis 

 Instruktør klasse I2 (det 
laveste nivået) kan man 
bli uten krav til å kunne fly 
noe annet enn 2-kilos 
trainere, og vil få 
muligheten til å 
eksaminere til A-bevis, 
som igjen gir kandidaten 
rett til å fly modeller på 
opp til 30 kg.  



 Endring av vektkategoriene er et viktig 
sikkerhetsmessig tiltak, og en anerkjennelse av 
de tilbakemeldinger som har kommet fra miljøet 
om at A-bevis ikke er tilstrekkelig for at en pilot 
kan mestre fly opp mot 30 kg.  
 

 Dette vil skape et behov for flere instruktører, 
men også øke mengden gode 
instruktørkandidater. 



Modellkategorier 

 B-bevis fra 12 kg 
 Typisk 100cc 

modeller. Disse har 
betydelig større 
kompleksitet enn en 
50cc. 
 

 Ny overgangsperiode 
for B-bevis fram til 
1/5-2015 

Foto: Rolv Leirro 



 Krav til A-bevis fra 
 2 kg fastvinget- og 

multirotormodell 
 «450-helikopter» med over 

650 mm. rotordiameter 

Modellkategorier 



Flere instruktører 

 Etterspørselen etter instruktører har økt 
betydelig 

 Holder så mange kurs jeg kan! 
 Etterlyser kandidater som kan bli instruktør-

eksaminator 



 SU er helt enige i kritikken, denne formuleringen 
er uheldig og bør strykes i sin helhet. 

 Sikkerheten ivaretas med at instruktør og pilot 
kontrollerer modellen iht. sjekklisten 
 

«instruktøren skal prøvefly modellen» 



 Uten flyprogram blir det 
store skjønnsmessige 
forskjeller i bedømmelse 
av bestått/ikke bestått 
prøve 

 Piloten bør kunne høyre- 
og venstresvinger (8-tall) 
uansett modell 

 Demonstrere stall + 
recovery (Helikopter: 
Stabil hover) 
 

Flyprogram for A-bevis 



 Instruktører har uttrykt bekymring for at en 
kandidat kan fly opp med en trainer, og neste 
uke komme på stripa med et 90-size helikopter 
som han åpenbart ikke mestrer 

 Er mangel på sikkerhetsopplæring årsaken? 
 Søknadsskjema for A-bevis inneholder nå 

avkrysning for modelltype (men bevis er ikke 
begrenset til det) 

 Krav om modell mellom 2 og 12 kg for å ta A-
bevis 

A-bevis rettigheter 



 Innspill av teknisk art – flere innspill 
ifbm.høringsrunden i vinter og ved lansering 
gikk på økte spesifikke krav til teknikk, servoer, 
strømforsyning med mer. 

Tekniske krav 



 Innspill av teknisk art – flere innspill 
ifbm.høringsrunden i vinter og ved lansering 
gikk på økte spesifikke krav til teknikk, servoer, 
strømforsyning med mer. 

 På generelt grunnlag ønsker vi så lite teknisk 
innhold i modellflyhåndboka som mulig 
 vil bli utdatert etter hvert som teknologien utvikler seg 
 seksjonsmøtet i 2011: pilotopplæring skal være 

hovedfokus for vårt sikkerhetssystem.  

Tekniske krav 



Tekniske krav 

 Enkelte forslag til forbedringer av teknisk og 
operativ art anses dog som meget 
hensiktsmessige, og foreslås inkludert i MFH, 
med generelle krav. 
 Krav til mottakerstrøm 
 Krav til kutt-funksjon for tenningsanlegg 
 Krav til test av slepekrok for seilfly 
 Omformuleringer av failsafe-funksjon og kontroll av 

denne. 



Krav til mottakerstrøm 

modellen skal ha minst 2 ganger så mye 
strøm i mottakerbatteriet som det 
beregnede forbruket på de flygninger som 
skal finne sted krever.  
(Dersom modellen bruker 200 mAh pr.tur, 
og du planlegger å fly 4 turer før batteriet 
lades eller skiftes ut, skal mottakerbatteriet 
være fulladet og ha kapasitet minst 1600 
mAH) 

Foto: Lars Aage Olsen 



Kutt-funksjon tenningsanlegg 

 For modeller med elektronisk tenningsanlegg 
innføres krav om at tenningen skal ha en 
manuell bryter for å kutte tenningsstrømmen, 
enten på senderen eller på modellen.  

 I tillegg skal tenningsanlegget kutte strøm til 
pluggen dersom mottakeren mister strøm fra 
mottakerbatteriet, eller mottakerbatteriet går tom 
for strøm. 



Krav til test av slepekrok for seilfly 

 Slepekrok funksjonstestes med en kraft på 2 
ganger flyets totalvekt. F.eks. 40 kg for seilfly 
som veier 20 kg 

Foto: Jack Farstad 



Failsafe 

 Failsafe endres fra MOTOR AV til TOMGANG 
  

 hensikten med failsafe er å redusere energien, 
og dermed skadepotensialet, i en modell uten 
kontroll. 



Flyprogram B-bevis 

 Flyprogram B-bevis justeres. Programmet flys ikke som 
sammenhengende sekvens fra start til slutt («det er ikke 
hukommelsestrening, men flytrening»).  
 Avgang 
 Trimpass 
 Forbiflygning i høy hastighet 
 Prosedyresving 
 Immelmann + split S kombo (for seilfly/helikopter og ikke-akro: 

horisontalt 8-tall) 
 Rett forbiflygning i lav hastighet (seilfly: funksjonstest luftbrems) 
 stall + recovery (ikke autorotasjon for heli) 
 Avbrutt landingsinnlegg (ikke for seilfly) 
 Landing 



 Displaybevis - presiseringer 
 Ikke krav til logg for I1 eller B-bevis 
 Værvurdering A-bevis 
 Manglende teoripensum (Vi jobber med saken, hjelp 

gjerne til) 
 Beskrivelse av «flyleder»-rollen 

 
 Det er i tillegg gjort noen omformuleringer, generell 

korrektur, og fikset små uregelmessigheter. 
 Det manglende vedlegget «Veiledning for instruktører 

klasse I1» er lagt ut i versjon 1.0 
 

 
 

Andre innspill som er tatt til følge 



 Detaljerte tekniske krav, som for 
eksempel krav til Powerbox eller 
dobbeltstrøm eller spesifikke 
servokrefter pr. ror. 

 Krav til Daily Inspection med logg 
 Ønske om egne sertifikat for helikopter 

m.m. 
 

Innspill som ikke er tatt med 



PROSESSEN 
VIDERE 

1.1 
innføres 
fra 1/5 

Innspill 
Hendelser 

Revisjon 
1.2 
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