Sikkerhetsbulletin 2/2019
Feil i Multiplex-programvare
Brukere av Multiplex Profi TX fjernkontroll med programvare versjon 3.76 må umiddelbart
endre programvare til 3.56. Ved å bruke versjon 3.76 kan senderen skru seg av.
Mer informasjon på https://www.multiplex-rc.de/

Sikkerhet på modellflystevner og show
Arrangørene av Jetpower-stevnet på Geiteryggen i Skien viste at det ikke skal mye til for å
sikre trygg gjennomføring dersom du har planlagt godt i forkant. Stevnet ble forbilledlig godt
gjennomført. Her ble det avholdt daglig pilotbriefing av sikkerhetsansvarlig, og det ble
fremhevet hvor viktig det er at pilotene flyr på en slik måte at de minimerer risiko for skade
dersom modellen kommer ut av kontroll. Det er et godt råd til alle piloter. Tenk over: hva om
du mistet kontrollen på flyet nå, hva ville skjedd da? Du må også ha en plan for hva du gjør
dersom du opplever motorkutt. Det er som regel udramatisk dersom du har tenkt gjennom
det på forhånd. Vi minner derfor alle stevneledere om at de må holde en sikkerhetsbriefing
for pilotene hvor det informeres om sikkerhetslinje, flysoner, lokale bestemmelser m.m.
Flere tips til klubber som skal avholde stevner og show nå i sommer finner du i
Modellflyhåndboka punkt 3.4.2. (Pdf)
Husk også å rapportere alle uønskede hendelser. Det har i det siste kommet flere rapporter
enn vanlig, og det takker vi alle som har rapportert for! Rapporteringsviljen er det viktigste vi
har for å holde sikkerhetssystemet vårt oppdatert og relevant.
Her finner du rapporteringsskjemaet.
Og om noe likevel skulle skje – følg handlingsplan ved ulykker. (Pdf)
Modellflyhåndboka: Vi gjør oppmerksom på at versjon 1.4 ikke er endelig godkjent av
Luftfartstilsynet, saksbehandlingen går litt sakte pga. at det vil trolig komme justeringer i de
foreslåtte reglene for BLOS-flyging. Endelig versjon av 1.4 vil bli sendt ut til alle medlemmene
så snart endelig godkjenning foreligger.

Fly safe!
Med vennlig hilsen
Fagutvalget i Modellflyseksjonen
Magne Hegstad (leder)
Jon Gunnar Wold (medlem)
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