
 
 

Rådhusgata 5b. Postboks 383 Sentrum 0102 Oslo. Tlf: + 47 23011450 – Fax: + 47 23010451. Bankgiro 5002 05 01577 
Foretaksnummer: 974 953552 MVA. Internett: www.nlf.no. E-mail: post@nlf.no 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL FRA MØTE I FAGLIG LEDERGRUPPE 

Rica Victoria Hotell Oslo – Fredag 2 september 2011  klokken 19.00 

 

Til alle i faglig ledergruppe med gruppemedlemmer.   Oslo 5.9.2011. 

Tilstede: Kjell Christian Krane, Bjørn Hammer og fagsjef Arne Hillestad. Olav Kant var 

forhindret fra å møte. 

 

Agenda: 

 

Sak 12/2011 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. 

Vedtak: Protokoll ble godkjent. 

 

Sak 13/2011 HG, en døende luftsport 

Saken ble diskutert. Ikke mye faglig ledergruppe kan gjøre. Det vil bli jobbet 

videre med scootertauing for å prøve å få flere HG instruktører til å kurse igjen. 

Ingen HG Instruktørkandidater er påmeldt årets instruktørkurs. Klubbutvikling 

og rekrutteringskomiteen jobber også videre med saken. 

Vedtak: Ingen vedtak i denne sak. 

 

Sak 14/2011 Ulykker så langt i 20011. 

Oversikt over ulykker ble presentert. Så langt i år ligger det på samme nivå 

som de siste årene.  

Vedtak: Ulykkene blir behandlet på årets arbeidsmøte. 

 

Sak 15/2011 Klage på saksbehandling tandemsak: 

En til dels krass klage fra passasjer ble sendt seksjonen etter at ikke alt fungerte 

som det skulle ved et tandemopptrekk med paraglider. I denne saken ble begge 

involverte tandempiloter fratatt sine tandemrettigheter mens saken ble 

etterforsket, noe som var i 4 dager. Dette vedtaket har de involverte piloter 

klaget på. 

Faglig ledergruppe diskuterte saken på sitt møte. Faglig ledergruppe kom til at 

dette ikke direkte har med paragraf 3.1.6 i sikkerhetssystemet å gjøre men at 

inndragningen skjedde av forvaltningsmessige årsaker. 

Vedtak: HP/NLF meddeler involverte piloter at denne inndragningen av tandemlisens 

mens saken ble behandlet opprettholdes og at faglig ledergruppe avviser 

klagen.  

 

Sak 16/2011 Ulovlig flyging, PPG. Luftfartstilsynets reaksjon. 

Diskusjon om ulovlig flyging: Etter en ulykke med norsk pilot som ikke har 

vært medlem eller hatt lisens de siste 10 årene og mye ulovlig flyging av 

utlendinger med paramotor ble dette diskutert med Luftfartstilsynet. Siden 

hovedregelbruddet her er brudd på BSL D 4-7 overlates saken til LT og LT vil 
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mest sannsynlig anmelde slike situasjoner til politiet dersom personalia er 

kjent. 

Vedtak: Faglig ledergruppe har ingen vedtak i denne sak. 

 

Sak 17/2011 Dispensasjoner. 

2 instruktørkandidater har søkt om å delta på 4 dagers instruktørkurs men 

kunne bare møte på 3 av dagene. 

Vedtak: Faglig ledergruppe vedtok at deltakelse ble avslått ved et slikt høyt (25 %) 

forhåndsbestemt fravær og kandidatene henvises til neste år instruktørkurs som 

muligens går i mars på Voss. 

 

Sak 18/2011 Åpen klasse. 

Etter årets VM med 2 dødsulykker med piloter som fløy åpen klasse vinger er 

denne diskusjonen i gang lokalt i HP/NLF og internasjonalt. Faglig ledergruppe 

er involvert fordi FL har sikkerhetsansvaret for all flyging i Norge.  

Vedtak: Siden konkurransesesongen stort sett er over vil faglig ledergruppe søke 

meninger og informasjon om dette både nasjonalt og internasjonalt frem til 

arbeidsmøtet i seksjonen i desember. Saken vil bli tatt opp til behandling igjen 

på dette møte når mer underlagsinformasjon foreligger. 

 

Sak 19/2011 Luftrom. 

Hans Cato Grytnes har tatt over for Bjørn Hammer i denne saken og faglig 

ledergruppe ble informert om status. 

Vedtak:  Ingen vedtak i denne sak! 

 

Sak 20/2011 Arbeidsmøtet. 

Vedtak: Faglig ledergruppe ønsket 10 desember som dato for dette møtet og Arne 

koordinerer dette med styret som også skal delta. 

 

Sak 21/2011 Eventuelt. Det var mange saker og hver har fått sitt eget saksnummer: 

 

Sak 22/2011 En luftambulanselege som er forskingsstipendiat og paragliderpilot ønsket å 

skrive en avhandling om PG og ulykker og har søkt HP/NLF om tilgang til å 

benytte ulykkesrapportene de siste 10 årene i dette arbeidet. 

Vedtak: Faglig ledergruppe går inn for å la vedkommende få tilgang til våre 

hendelsesrapporter og lager en kontrakt der man sikrer at disse dataene som 

er personidentifiserbare blir behandlet på riktig måte. 

  

Sak 23/2011 Bekymringsmelding om gjentatt flyging i ruspåvirket tilstand blant en eller 

flere personer i en av våre klubber. Saken ble diskutert. 

Vedtak: Fagsjef følger opp dette. 

 

Sak 24/2011 Nye regler godkjent av LT 21.6 2011. Disse reglene omhandler 1) displaylisens 

og 2) lavtflyging med PG. Regel 1 er tatt i bruk siden det her er etter søknad til 

seksjon og det bare er utstedelsen som er forskjellig fra tidligere prosedyrer. 

Regel 2 er ikke tatt i bruk. 

Vedtak: Regel 2 vil ikke bli publisert eller tatt i bruk før HP/NLF har kontroll over 

ulovlig flyging med paramotor det skjer en del av (særlig av utlendinger) flere 

steder i Norge. 
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Sak 25/2011 HP/NLF har fått inn informasjon om en del små eller større feil i vårt 

sikkerhetssystem og i våre prøver. 

Vedtak: Dette rettes utover høsten og vil komme som rettelser til systemet pr 1.2.2012. 

 

Sak 26/2011 Søknad fra termikk og rotor om rett til å avholde kurs i utlandet i regi av 

fagsjefen. 

Vedtak: Faglig ledegruppe støtter at de får slik tilgang ut 2011. Etter dette ønsker FL 

en rapport for å vurdere om denne avtalen skal kunne forlenges. 

  

Møtet ble hevet klokken 21.30. 
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