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PROTOKOLL FRA MØTE I FAGLIG LEDERGRUPPE 

Sted: Narvik – Onsdag 23 februar 2011.  

 

          Oslo 17.01.2011. 

Tilstede: Kjell Christian Krane, Bjørn Hammer og Arne Hillestad. Olav Kant kunne dessverre 

ikke møte. 

 

Agenda: 

 

Sak 01/2011 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. 

Vedtak: Protokoll fra Arbeidsmøtet 11. desember ble godkjent. 

 

Sak 02/2011 Sikkerhetssystemet, oppdatering. Ber alle lese gjennom og notere uklare saker. 

Arne gikk gjennom de endringer han hadde funnet som er nødvendig å gjøre. 

Forandringen innebærer ingen større forandringer i regelverk men mer 

presisering av nåværende regler. Et eget notat om dette er lagt ved denne 

protokoll.  

Vedtak: Arne sender regelendingene til LT for godkjenning. Når dette er gått igjennom 

senders informasjon ut til alle klubber og publiseres på hjemmesiden. FL er 

enstemmig i disse forandringene. 

 

Sak 03/2011 Regler for scootertauing, nødvendig? 

Etter gjennomgang av regler for opptrekk/oppslep ble FL gruppe enig om at det 

nåværende regelverket dekket dette. Det er altså ikke nødvendig med noen 

endringer eller tilføyelser. Når det gjelder scootertauing generelt så har 

OOHGK laget en del materiale og ved hjelp av dette samt Blue Sky scooter 

tow komendium skal HP/NLF lage et scottertauingskompendium som skal 

være klart til 1. august. Arne står for dette. 

Vedtak: HP/NLF promoterer scootertauning og et norsk kompendium om dette skal 

lages av seksjonen og være ferdig før 1 august. 

 

Sak 04/2011 Disiplinærstraff, sette opp retningslinjer for straffereaksjoner. 

HP/NLF ønsket å ha retningslinjer for disiplinærstraffer seksjonen kan gi til 

piloter som bryter reglene. Forslaget er vedlagt. 

Vedtak: FL gruppe vedtok at disse retningslinjene skal gjelde ved disiplinærstraffer.  

 

Sak 05/2011 I-seminarer og kurs 2011. 

Iseminar på Hell går etter planen og Kjell Christian skal komme tilbake med 

forslag til agenda.  
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Henvendelse fra Voss Hg og PG klubb ved Øyvind Kindem om å arrangere et 

ekstra I-kurs og I-seminar på Voss ble deretter diskutert. HP/NLF sender en 

mail til Øyvind om at seksjonen har mulighet til å komme 28 april til 1 mai 

under forutsetning at det er minst 10 deltakere. Hvis ikke henvises kandidatene 

til kurs i september på Rikssenteret. 

I seminar og Ikurs på Rikssenteret går som planlagt. 

Vedtak:  HP NLF følger oppsatt plan og avventer om Vossaklubben klarer å mobilisere 

10 stk til kurs/seminar på Voss. I så fall stiller utdanningskomiteen og FL 

gruppe opp og lager en kombinasjon av I-seminar og I-kurs på hhv 4 og 2 

dager på Voss 28 april til 1 mai. Fist for tilbakemelding fra Vossaklubben 

settes til 7 mars. 

 

Sak 06/2011 Disiplinærsaker. 

Alle som det har kommet inn bekymringsmeldinger på samt de som er under 

observasjon ble diskutert. Noen av sakene er løst, men i noen må det reageres. 

Vedtak: 1 instruktør får melding om det er observert flere ganger at noe av klubbens 

kursutstyr er defekt, men brukes likevel. 

1tandem pilot får melding om at klubben ikke vil ha han som tandempilot 

lenger. 

   1 klubb får melding vedr interne problemer som klubben må løse. 

 

 

Sak 07/2011 Kommersialisering 

FL Gruppe diskuterte dette og hvor grensa går. Et firma har bedt om å få holde 

PG kurs i utlandet og ta betalt for dette.  

Vedtak: Arne briefer vedkommende om regelverket og hvordan dette skal gjøres i 

praksis. I tillegg diskuterer Arne dette med LT i løpet av våren. HP/NLF innser 

at man kanskje i fremtiden må sertifisere profesjonelle skoler for å klare 

nødvendig rekruttering til sporten. 

 

Sak 08/2011 Luftrom 

Arne brifet gruppen om status og hva som skjer når våre nye Luftsportsbokser 

kommer. Det er et møte hos Avinor på Røyken Air Traffic Controll lørdag den 

12.  mars. Alle klubber som er berørt er innbudt og ca 10 stk har meldt seg på. 

Vedtak: HP/NLF jobber videre med tilrettelegging av luftrom sammen med NLFs 

Luftromsekspert. HP/NLF utsteder nødvendige NOTAM når dette behøves. 

 

Sak 09/2011 Trinn 3 kurs 

Arne innformerte at alt innsamlet materiale er levert til Faglig Leder i Harstad 

klubben Johann Normann som har tatt på seg å sette sammen et opplegg med 

forslag til hvordan HP/NLF ønsker at klubbene skal kurse og sjekke ut trinn 3 

piloter. 

Vedtak: Styret går inn for dette. 

. 
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Sak 10/2011 Tandemoppdatering 

Tandemprøva som ble lanser ved årsskifte ble diskutert. Det ser ut til at 

seksjonen har et godt utdannings og sikkerhetssystem for sine tandempiloter 

nå. 

Vedtak: Ingen vedtak i denne sak. 

 

Sak 11/2011 Eventuelt. 

Kjell Christian kom med en navngitt person som ønsket å jobbe for seksjonen 

hvis seksjonen hadde noe arbeide til han. FL gruppe tar kontakt med 

vedkommende og sjekker hva han evt kan brukes til og om seksjonen har 

behov for dette. 

Vedtak: Arne Følger opp denne saken. 

 

Ingen flere ting under eventuelt. Møtet ble avsluttet klokken 22.00. 

Oslo 25. februar 2011, Arne H Hillestad Referent. 

 

 

 


