
 

Info til skolesjefer i sportsflyseksjonen nr. 4-22 

Fra Operasjon og utdanningsutvalget 

Dato: 7. februar 2022 

SFHB er oppdatert til versjon 8.0.3  
Den 2. februar ble versjon av sportsflyhåndboken godkjent av Luftfartstilsynet i henhold til det dere 
fikk informasjon om i informasjon #3 til skolesjefene. 
  
Sikkerhetssystemet med SFHB 8 finner dere her. 
 
Nederst på nettsiden for «Sikkerhetssystem 8» ligger det en PDF som versjonslogg. Den viser kort hva 
som er gyldige endringer opp til versjon 8.0.3 siden utgave 8 ble innført etter 1. januar i år.  
Dere har sikkert også sett at alle høringsinnspillene om det nye regelverket ligger på den samme 
nettsiden. Der ser dere hva som ble støttet og hva som ev er årsaken til at forslag ikke kom med 
denne gang. Det er fremdeles en del saker som gjenstår å oppdatere, men de krever mer 
forberedelse. NLF er alltid åpen for innspill, og rett adressat for disse er fagssjefen for faglige saker, 
og styreleder for prinsippielle og politiske saker. 
 
Luftromskurset 
Det kommer stadig inn registreringer på at medlemmene tar det pålagte oppfriskningskurset i 
luftrom, og nå er det 324 som har gjennomført det. Kurset er en ren påminnelse om ting de aller 
fleste har lært, og det er ikke nødvendigvis ett riktig svar på spørsmålene. En ser i besvarelsene hvor 
mye som sitter igjen av teksten i et webkurs som laget på denne måten, og hvor mye en foretrekker 
å beholde av egne meninger enn det som er skrevet i kurset. Et lite tankekort er at det fremdeles er 
fem av dere skolesjefene som ikke er registrert med gjennomført kurs.  
 
Nå er det kun dager igjen til oppdateringsseminaret for instruktører, og dessverre er det ikke alle 
skolesjefer som har anledning til å møte opp. Agenda er sendt ut til deltagerne, og den kommer også 
med her. Det kunne vært med mange flere innlegg, men vi måtte sette strek etter de viktigste. Det 
blir lagt inn en egen nettside for dere og alle deltagerne der alle innlegg og tilhørende dokumenter 
blir lagt fram til seminaret begynner, slik at dere kan oppdateres på forhånd eller samtidig med at 
foredragene holdes. 
Det som er nytt 
 
Med vennlig hilsen. 

Roger Holm 

for Operasjons & Utdanningsutvalget 

https://nlf.no/sportsfly/sikkerhetssystem
https://nlf.no/sites/default/files/mikrofly/dokument/sfhb_8.0.3_versjonslogg.pdf

