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Teorikurs sportsfly

Teknisk
vedlikehold
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Hva er et sportsfly?

Ulike flykategorier har ulikt regelverk

• Rutefly og kommerisell GA

– Kommersielt luftdyktighetsbevis utstedt av luftfartstilsynet

– Alt vedlikehold utføres av sertifisert mekaniker tilknyttet godkjent 
verksted
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Hva er et sportsfly?

Ulike flykategorier har ulikt regelverk

• Sertifisert motorfly

– Luftdyktighetsbevis utstedt av luftfartstilsynet

– Noe vedlikehold kan utføres av eier

– 100t og årskontroll utføres av sertifisert mekaniker tilknyttet godkjent 
verksted
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Hva er et sportsfly?

Ulike flykategorier har ulikt regelverk

• Eksperimentfly og veteranfly (Annex II).

– Luftdyktighetsbevis utstedt av luftfartstilsynet.

– Eier og bruker (bygger) er ansvarlig for vedlikehold. 

– Årskontroll av besiktningsmann godkjent av Luftfartstilsynet.

– Eier/bruker skal selv utføre og dokumentere vedlikehold.
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Hva er et sportsfly?

Ulike flykategorier har ulikt regelverk

• Sportsfly

– Flygetillatelse utstedt av Norge Luftsportsforbund.

– Eier og bruker (bygger) er ansvarlig for vedlikehold. 

– Årskontroll av besiktningsmann bemyndiget av NLF/sportsflyseksjonen.

– Vårt regelverk er sportsflyhåndboken (MFHB)

– Eier/bruker skal selv utføre og dokumentere vedlikehold.

– Kjennetegn LN Yxx 
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Sportsflykonseptet

Grunnlaget for hele hobbyen, er 

Sikkerhetssystemet for sportsfly

Sportsflyhåndboken (MFHB) 

Utarbeidet av NLF/sportsflyseksjonen og godkjent av Luftfartstilsynet.

Sportsflyhåndboken inneholder en rekke forutsetninger som 
henger sammen til en helhetlig pakke.
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Sportsflykonseptet

Om vi skal opprettholde sikkerheten, må vi forstå og respektere hva pakken inneholder, 
og holde oss innenfor rammene av hobbyen vår. 

Flyene våre kan være like gode og i praksis like trygge som et godkjent motorfly, men 
det er allikevel vesentlige forskjeller.
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Sportsflykonseptet

Motorfly:

• Motor og skrogkonstruksjon har gjennomgått omfattende tester og 
godkjenningsprosedyrer (tusenvis av timer og dollar)

• Mekaniker med fagbrev, godkjenning fra luftfartstilsynet og egen utdannelse på 
flytypen

• Verksted med godkjenning fra Luftfartstilsynet og omfattende QA-system

• Alle reservedeler skal være godkjent av fabrikanten til akkurat dette flyet

• Endringer og ombygginger som ikke er beskrevet av fabrikanten (TSO), er forbudt

• Alt papirarbeid må godkjennes av Luftfartstilsynet før luftdyktighetsbevis utstedes 

• Instrumenter for flyging i redusert sikt (kunstig horisont etc)
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Sportsflykonseptet

Sportsfly:

• Kun fabrikk, konstruktør eller selvbyggers egen erklæring om at flyet oppfyller 
luftdyktighetskravene til sportsfly.

• Det er lov å fly med en hvilken som helst motor.

• Hvem som helst kan bygge flyet og få det godkjent.

• Vedlikehold utføres av eier og bruker selv.

• Årskontroll utføres av klubbens besiktningsperson som hovedsakelig skal sjekke 
nøkkelpunkter og gjennomgå dokumentasjonen

• Minstekrav til instrumentering mindre enn på motorfly
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Sportsflykonseptet

Sportsfly:

• Du kan selv fritt bygge om eller endre konstruksjonen

• Betydelige endringer krever ny besiktigelse av besiktningsperson

• Prøveflygningen skal utføres av Instruktør klasse I 
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Sportsflykonseptet

Med et enmotors motorfly kan en fly på en rekke måter vi ikke får lov til med 
sportsfly

– VFR natt

– IFR (samme flyet bare mere instrumenter)

– On Top (over skyer)

Det kan virke ulogisk at dette ikke er lov for sportsfly, men fordi de tekniske 
kravene ikke er like strenge, så har vi istedenfor fått operative begrensninger 
som en del av pakken.
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Sportsflykonseptet

Vi skal kunne:

– Fly slik at vi kan foreta en nødlanding uten fare for oss selv eller dem på 
bakken

• IFR, VFR natt og ON TOP er derfor utelukket

– Gjennomføre nødlanding med såpass lav hastighet  at vi i størst mulig grad 
unngår alvorlige skader

• Ytelsesbegrensninger

• Vektbegrensninger

• Enklere instrumentering



Side 13 av 84

Sportsflyhåndboken om ettersyn

4.6.3.6 Teknisk oppbygging og vedlikehold

• Sportsflyets konstruksjon og rigging, ettersyn og vedlike hold. 

• Gjennomgang av daglig ettersyn, periodisk ettersyn, og ettersyn før årlig kontroll. 
Gjennomgang av det vedlikehold som er nødvendig for sportsfly. 

• Ansvaret for det tekniske vedlikeholdet hviler helt og holdent på eier/bruker. 

• Dette krever god teknisk kunnskap om sportsfly, 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.
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Grunnprinsippene for vedlikehold

• Flyet skal for å være luftdyktig være i en slik stand at en ikke utsetter pilot, 
passasjer eller omgivelser for fare

• Vi skal bytte olje, filter og slitedeler på foreskrevet intervall

• Vi skal oppdage tilløp til slitasje og skade tidlig og utbedre FØR det går i 
stykker, eller får betydning for sikkerheten

• Vi skal vedlikeholde flyet på en slik måte at vi opprettholder fabrikantens 
forutsetninger for sikkerhet 
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Grunnprinsippene for vedlikehold

• Kunnskap

• Overvåkenhet

• Nøyaktighet

• Dokumentasjon

• Oppfølging
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Opparbeide nødvendig kunnskap

• Opplæring

– Teorikurs

– Teknisk gjennomgang i forbindelse med flytimer

– Teknisk kurs (ex motorkurs)

– Gjennomgang på flytype (instruktør eller vedlikeholdsansvarlig på 
skole/klubbfly)

• Klubbdeltagelse

– Delta i vedlikehold av fly

– Råd og hjelp fra erfarne kolleger

– Klubbens sikkerhetsarbeid (samlinger, møter og foredrag)
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Opparbeide nødvendig kunnskap

• Internett

– Håndbøker

– Forum

– Service bulletins

– Uhellsrapporter

• Utsjekkstrening på ulike flytyper
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Flyets tilstand ved kjøp

Det finnes ikke noe som heter et godkjent sportsfly.

Årskontroll er ikke noen garanti for at flyet er i tilfredsstillende teknisk stand.

• Bruk sportsflyseksjonens salgsmelding og be selger bekrefte teknisk stand

– Luftdyktig sportsfly vedlikeholdt ihht norsk regelverk og fabrikantens 
spesifikasjoner

– Fly med noen mangler

– Ikke luftdyktig med vesentlige mangler (vrak, rep objekt, halvferdig 
byggesett etc)
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Flyets tilstand ved kjøp

• Historikk

– Loggbok

– Teknisk perm 

• Grundig sjekk av flyet

– Ut med alt av seter og deksler

– Sjekke alle ror, overføringer, låser, understell, hjul og bremser

– Alt av bærende konstruksjon

– Motor (oljelekkasjer, kompresjon, løse slanger, tennplugger, spon i olje  
osv

• Be gjerne om ny årskontroll med en annen besiktningsmann
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Teknisk perm

1. Kopi av flygetillatelse
2. Flygehåndbok
3. Vedlikeholdshåndbok, skrog
4. Motormanual
5. Vedlikeholdshåndbok, motor
6. Veierapporter, ”Vekt og balanse”
7. Kopi av innsendte 

besiktningsrapporter og 
prøveflygingsrapport (er) 
Kontrolliste for daglig ettersyn, 
skrog og motor

8. Kontrolliste for periodisk 
vedlikehold, skrog

9. Kontrolliste for årlig vedlikehold, 
skrog

10. Kontrolliste for vedlikehold 
motor, se punkt 04

11. Feilrettingsskjema, skrog
12. Feilrettingsskjema, motor
13. Avtale om bruk av privat fly til 

skoling
14. Modifikasjoner / 

Servicebulletiner
15. Annen relevant informasjon
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Vedlikeholdet utføres på intervall ihht beskrivelser fra fabrikant av skrog og 
motor

– Rengjøre

– Inspisere

– Smøre

– Bytte slitedeler

– Dokumentere

– Følge opp

Husk å sjekke "information bulletins" fra fabrikanten. Disse inneholder 
oppdateringer av vedlikeholdsprogrammet basert på erfringer
(havarier, ulykker og meldinger om feil og mangler)

Vedlikeholdsintervaller
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Vedlikeholdsintervaller

• Daglig ettersyn

– Det viktigste ettersynet for å oppdage feil eller mangler

• 25 eller 50t / 4mnd på skrog

– Rengjøring

– Litt mere omfattende sjekk på alle bevegelige deler

– Smøring av ror, hengsler og overføringer

• Fabrikantens vedlikeholdsprogram for motor
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Vedlikeholdsprogram Rotax

• 25t på ny motor

• Liten service 100t

– Inspeksjon rør og slanger

– Skifte Olje og filter

– Obduksjon av oljefilter

– Sjekk av magnetplugg

– Sjekk forgassersynkronisering

• Stor service 200t

– Bytte tennplugger

– Kompresjonstest / sylinderlekkasje

– Veie forgasserflottører

– Kontroll av forgasser

• Stor serice 600t 

– Ekstra kontroller

– Sjekk av girkasse og slipperclutch

• TBO 2000t 
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Vedlikeholdsprogram Jabiru

• 25t på ny motor

• Liten service 50t

– Inspeksjon rør og slanger

– Skifte Olje og filter

– Obduksjon av oljefilter

• Stor service 100t

– Ettertrekke toppbolter

– Justere ventiler

– Tennplugger (om nødv)

– Tenningsanlegg (coil avstand/løs rotor)
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Når skal vi vedlikeholde? Det er ikke gjennomførbart eller 
hensiktsmessig å treffe på minuttet riktig tidspunkt for neste oljeskift.

I regelverket for motorfly heter det at vedlikehold kan flyttes ±10% av 
intervall, under forutsetning av at man tar igjen forskyvningen ved neste 
intervall.

Om 100t service i flg loggbok skal utføres på f.eks 237t, kan utføres 
mellom 227 og 247t. Neste 100t blir således på 337 uavhengig av når 
service faktisk ble utført. 

Vedlikeholdsintervaller
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Unntaket er om service gjøres mellom timeintervall fordi den er utgått 
på tid.  Da blir ny tid 100t fra utført service. 

Det gis IKKE utsettelse for datobasert vedlikehold. Om 12mnd/100t er 
utløpt på tid, er maskinen ikke luftdyktig før vedlikehold er utført. 

Vedlikeholdsintervaller
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Daglig inspeksjon (DI) 

Den aller viktigste inspeksjonen av flyet. 

DI skal avdekke:

– Strukturelle skader

– Lekkasjer

– Sabotasje

– Løse deler

– Fremmedlegemer 
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Daglig inspeksjon skrog 
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Daglig inspeksjon skrog 
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Daglig inspeksjon motor 

Eksempel fra User Manual Rotax 912

• Sjekk at tenning er avslått

• Sjekk girkassen sliperclutch

– Propellen roteres 15-30° før veivakselen begynner å bevege seg (ikke 
roter motor baklengs). 

• Forgasser og drivstoffsystem

– Sjekk at forgasseren sitter fast og at gasshåndtaket går lett hele 
bevegelsens lengde (sjekk fra cocpit).

– Sjekk at gasspjeldet går til 0 på begge sider både på tomgang og full 
gass. 

– Sjekk bensinslanger for morken gummi og sprekker.
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Daglig inspeksjon motor 

Eksempel fra User Manual Rotax 912

• Eksossystem

– Sjekk for sprekker, løse deler og tegn på lekkasje.

• Sjekk for lekkasjer av vann, olje eller bensin

– Skal ikke være søl noen steder.

– Alle slanger sitter som de skal.

• Tørn opp motoren for hånd til det bobler i tanken

– Sjekk oljenivå.

– Åpne og sjekk kjøleveske på toppen av motoren.

– Sjekk vannivå i overløps.



Side 32 av 84

Periodisk vedlikehold skrog

25, 50 eller 100t ettersyn / 4mnd 

– Rengjøre – Inspisere – Smøre

• Se etter skader og problemer

– Løse bolter eller nagler

– Rør og sveiseskjøter

– Skrukker, sprekker eller skader i overflate
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Periodisk vedlikehold skrog

25, 50 eller 100t ettersyn / 4mnd 

– Rengjøre – Inspisere – Smøre

• Kontrollflater (ror og flaps)

– Slakk i hengsler

– Slakk i overføring

• Vaier

• Stag

• Bellcranck

• overflate
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Periodisk vedlikehold skrog

50t ettersyn – forts.

– Stikke og pedaler

• Slakk i oppheng, hengsler og innfestinger

• Luke, canopy og cowling

– Hengsler og låser

– Camlocks

– Skader på canopy
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Periodisk vedlikehold skrog

50t ettersyn – forts.

• Understell

– Luftrykk i dekk og slitasje

– Løft i vingen og sjekk hjullagre (ALLTID SELV OM DET IKKE STÅR I BOKA)

– Slakk i hjuloppheng, bremser og se etter oljelekkasje

– Sjekk fjæring eller strikk
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Periodisk vedlikehold skrog

100t ettersyn – samme  som 25 og 50t. I tillegg skal man

• Demontere deksler og smøre ALLE ledd, lagere og overføringer

• Se etter skade på vingebolter og stag

– Følge fabrikantens anvisning

I MFHB er det et eget krav om 4mnd ettersyn på skrog.  Dette skal utføres 
som vanlig periodisk vedlikehold på skroget selv om dette ikke er 
foreskrevet av fabrikanten. 



Side 37 av 84

Hva sportsflyhåndboken sier
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Se etter skader og problemer

Manglende nagle

• Borre ut gammel

• Sette inn ny

• Loggføre

• Overvåke om den ryker på nytt



Side 39 av 84

Se etter skader og problemer

Lekkasje, bremseveske
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Periodisk vedlikehold skrog

Kontrollflater (ror og flaps)

– Slakk i hengsler
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Periodisk vedlikehold skrog

Kontrollflater (ror og flaps)

– Løse skruer og bolter
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Periodisk vedlikehold skrog

Kontrollflater (ror og flaps)

• Slakk i overføring

– Vaier

– Stag

– Bellcrank
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Periodisk vedlikehold skrog

Endeledd for stag

• Skal ikke være slakk i det hele tatt

• Smøres

• Kontramutter
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Periodisk vedlikehold skrog

Stikke og pedaler

• Oppheng

• Hengsler 

• Innfestinger

• Slakk i vaier

• Fremmedlegemer
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Luke, Canopy og Cowling

• Hengsler og låser

• Camlocks
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Luke, Canopy og Cowling

• Skader på canophy

• Innfestinger mot skrog

• Camlocks
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Understell, hjul og bremser

• Sjekk for deformasjon

• Sjekk fjæring og oppheng

• Sjekk hjullagere

– Løft og snurr

• Sjekk hjulkåper
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Duk

Mange sportsfly er laget helt eller delvis av 
duk og rør. 

• Duk er lettere å skade enn aluminium 
eller kompositt

• Ømfintlig for UV (Sollys)

• Duk har begrenset levetid

• Flyet bør stå i hangar

• Reparasjoner krever litt kunnskap og 
trening

• Ved skade kan deler byttes slik at 
reparasjoner ikke fører til økt vekt
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Periodisk vedlikehold motor

De fleste leverandører opererer med 50 og 100t vedlikeholdsintervall

• Bytte slitedeler ihht fabrikantens liste (olje, filter og tenningsdeler).

• Utføre sjekkpunkter ihht liste.

• Se etter lekkasje.

– Olje

– Vann

– Bensin
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Periodisk vedlikehold motor

De fleste leverandører opererer med 50 og 100t vedlikeholdsintervall

• Sjekke slanger, brutt sikringstråd, løse bolter og andre tegn til slitasje.

– Sjekk eksosfjærer

• Ettertrekke enkelte bolter dersom fabrikanten foreskriver dette.

• Justere ventiler (dersom foreskrevet).

• Justere forgasser.



Side 52 av 84

Skift av olje og filter

• Sjekk peilepinnne (forbruk)

• Tapp ut gammel olje og demonter filter

– Dekk til under flyet mot søl

– Som oftest trenger du en filtertang

• Sett i tappeplugg 

– Ny pakning

– Ny sikringstråd 

• Monter filter

– Smøre pakning med oljedråpe

– Trekk til med hånd
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Skift av olje og filter

• Sjekk peilepinnne (forbruk)

• Tapp ut gammel olje og demonter filter

– Dekk til under flyet mot søl

– Som oftest trenger du en filtertang

• Sett i tappeplugg 

– Ny pakning

– Ny sikringstråd

• Monter filter

– Smøre pakning med oljedråpe

– Trekk til med hånd
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Obduksjon av oljefilter

• Skjær opp oljefilteret og sjekk 
filtermaterialet for metallspon



Side 55 av 84

Obduksjon av oljefilter

• LN OAE nødlandet etter motorstopp 
18.09.2007
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Obduksjon av oljefilter

• Havarikommisjonen fant skader på 
tannhjulsystemet for kamaksel.

– Skadene må nødvendigvis ha oppstått 
over tid

• Skifte av olje og filter var utført av piloten 
kun 5 flytimer før havariet. Ingenting tydet 
da på at det var noe i veien med motoren
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Obduksjon av oljefilter

• Lycoming foreskriver at oljefilter skal kontrolleres for metallspon ved 
HVERT oljeskift. Det er vår beste indikator på om feil er i ferd med å 
oppstå.

• Sitat: "Havarikommisjonen mener at ulykken kunne ha vært avverget hvis 
oljefilteret hadde blitt åpnet og inspisert ved siste 50-timers ettersyn". 
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Slanger

Slanger er en gjenganger når det gjelder motorproblemer

– Feil slangetype

– Gamle og slitne slanger

– Ødelagte slangeklemmer

– Slanger strammet så mye at det skader slangen eller 
slangestussen

– Om slangen blir morken eller hard, skal den skiftes i hele sin 
lengde
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Bensinslanger

Bruk kun slanger som produsenten bekrefter er 
beregnet til bensin

– Slanger må tåle etanol (alkohol)

– Ikke bruk de billigste slangeklemmene

– Slanger har begrenset levetid
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Bensinslanger

Ikke bruk slanger med vev 
utenpå. Da kan du ikke se 
om gummien har morknet 
under veven.
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Bensinslanger

Bensinslanger nær motoren skal 
beskyttes med Firesleeve
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Oljeslanger
Oljeslangene er de slangene på flyet 
det stilles størst krav til. Til gjengjeld 
har de lang levetid og det blir sjelden 
lekkasjer

– Bruk slange beregnet til 
motorolje

– Skal du bruke annen slange 
enn fabrikantens 
foreskrevne, skal du ha god 
grunn og undersøke nøye
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Oljeslanger

Slanger må beskyttes mot gnag og 
slitasje
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Slanger for kjølevann

I utgangspunktet de samme 
slangene som til kjølevann på bil

• Rotax har noen spesialslanger 
ferdig støpt i vinkel

• Bruk riktig type 
slangeklemmer
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Levetid på gummislanger

• Gummislanger har begrenset levetid. De beste 
slangene er laget av et gummimateriale som 
morkner over tid.

– Kjøp riktig slange til formålet og anerkjent 
leverandør.

– Bytt slanger ihht fabrikantens anvisninger, og 
ved det første tegn til sprekker og sår i gummien.

• Beskytt slanger mot gnag og slitasje.

• Beskytt slanger mot varme.

• Beskytt T-stykker og koblinger mot varme (Vapor
lock).



Side 67 av 84

Sikringstråd

For å sikre at skruer og deler ikke løsner, 
sikrer vi med en myk ståltråd som snurres 
på plass med en spesialtang
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Sikringstråd

– Bruk kun tråd beregnet for formålet

– Bruk ny tråd hver gang

– Tren på noe annet enn flyet og lær 
deg teknikken med å surre tråd på 
riktig måte
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Sikringstråd

Riktig teknikk

– Spinne tråden mellom festene.

– Stramme mot høyre slik at tråden 
ikke bidrar til å løsne bolten.

– Ha tilstrekkelig drag på begge 
trådene, slik at du ikke snurrer den 
ene tråden rundt den andre.

– Klipp, ikke slit av enden.

– Bøy enden inn så du skjuler den 
spisse tuppen.
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Sikringstråd
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Understell, hjul, dekk og bremser

Understell, hjul og bremser er avhengig av en del 
vedlikehold for å fungere optimalt. 

– Sjekk dekkene for slitasje

– Sjekk at hjulene ruller som de skal

– Sjekk bremseveskenivå

– Sjekk at bremsene løser skikkelig ut når du 
slipper pedalen

– Smørepunkter på understell

– Strikk etc. i understellet
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Understell

Halehjulsfly har ofte "cub-
understell" med strikk til fjæring. 
Seilduken rundt beskytter strikken 
mot sollys og skitt. 

– Inspisere ihht
fabrikantens anvisninger. 

– Smøre hengsler og fester

– Skinnkappen rundt 
fjærene og sikringswirene 
kan få slitt hull i seg.
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Understell

Enkelte nesehjulsfly har fjærbein

– Rengjøre og smøre

– Sjekk strikk eller 
støtdemper
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Hjul og bremser

Sjekk hjullagere på hver service

– Løft i den ene vingen og snurr 
på hjulet

– Kjenn at hjulet snurrer greit 
og ikke "lugger"

– Sjekk at bremsekalipper ikke 
sitter fast, og at bremsene 
ikke kniper

– På runup sjekker du at 
bremsene tar omtrent likt ved 
å slippe opp forsiktig på 
bremsene med litt motorkraft
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Driftsavvik motor

I mange tilfeller vil motoren gi oss forvarsel om 
havari, eller motordata som på sikt ikke er bra

• Plutselig fall i oljetrykk

• Lavt oljetrykk

• Ikke oppnådd forventet maks turtall

• For høy temperatur

• For lav temperatur

• Røyk fra eksos

• Lukt av olje eller røyk i cockpit

• Ujevn gange



Side 76 av 84

Skader

Jabiru 2200A med gangtid 430t lander 
med vibrasjoner og ulyd på finalen

• Demontering viste brudd i veivaksel

• Mistanke om at tidligere eier hadde 
hatt propstrike, og at ny propell var 
montert uten at årsaken til 
propellbytte var ført i loggbok
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Skader

Ved propellskade eller mistanke 
om propellskade, skal aksel måles 
med mikrometer ihht
fabrikantens instruksjoner

Dette kan være lurt også ved kjøp 
av brukt fly
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Dokumentasjon

Alle hendelser og alt vedlikehold SKAL loggføres

• Loggboken er et offisielt dokument

– Ikke tillatt å endre eller gjøre uleselig. Feil rettes ved 
å sette strek over og skrive inn på nytt.

– Uærlighet i føring av loggbok omfattes av 
straffelovens §179 om dokumentforfalskning

– Uærlighet som fører til å endre flyets verdi, kan 
straffes som svindel
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Dokumentasjon

Loggbok + Teknisk perm

• Endringer ombygging og tekniske saker skal også omtales i teknisk perm

– Opprett en teknisk sak og forklar med tekst, skisser og bilder hva som er 
gjort og hvorfor

– I tvilstilfeller kan teknisk sak sendes til 

• Klubben (Operativ leder, besiktningsmann, instruktør)

• Sportsflyseksjonen

• Forum på nettet

• Fabrikken 
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Dokumentasjon

Teknisk Loggbok

• Side 4-5 (Hovedservice)

– Modifikasjoner og servicebuletiner (både skrog og motor)

– Større overhalinger

– Større Ettersyn

• Hvite sider (flygelogg)

– Hver enkelt flytur

– Akkumulert flygetid

– Akkumulerte landinger

Utskrevet loggbok er 
en del av flyets 
historikk og skal 
oppbevares sammen 
med teknisk perm 
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Dokumentasjon
Teknisk Loggbok

• Gule sider (Normalt vedlikehold)

– Anmerkninger som må utbedres før flyet kan flys igjen.

– Utførte utbedringer

– Periodisk ettersyn

• Gangtid for neste vedlikehold skal ALLTID føres inn

– Komponentbytte etc. 

• Røde sider (gjenstående vedlikehold)

– Ting som en kan fly med, men hvor man setter dato eller gangtid for når det 
skal utbedres

– Ikke lov å fly med utgått teknisk merknad 
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Rapportering av avvik

Vår felles sikkerhet avhenger av at sikkerhetssystemet for sportsfly som er 
ramme for hobbyen vår, er under kontinuerlig forbedring. 

En del av dette er at vi skal lære av hverandres feil og bidra til dugnaden med å 
gjøre hobbyen vår tryggere. 

Om det oppstår alvorlige avvik som kan innvirke på sikkerheten, skal disse 
rapporteres oppover i systemet slik at andre kan dra nytte av dine erfaringer. 
Dette gjelder både tekniske og operative ting. 
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Rapportering av avvik

Mulig anvendelse for dine erfaringer:

– Forum på nettet som andre kan lese og dra nytte av

– Tema for sikkerhetsseminar i klubbsammenheng

– Oppdatering av opplæringsprogram eller prosedyrer

– Endring av regelverk

– Service bulletin fra fabrikken
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Teorikurs for sportsfly

Teknisk vedlikehold

-o SLUTT o-


