Oslo september 2018

Informasjonsskriv – Flysport i forbindelse med alpinanlegg

Flere av ALFś medlemmer opplever at utøvere av luftsport dukker opp i ulike skianlegg rundt om i
Norge for å få enkel transport opp i høyden for å fly. NLF (Norges Luftsportforbund) har
utarbeidet et forslag til veiledning for sine utøvere. Denne veiledningen er gjennomgått av ALFś
administrasjon, og sendes nå ut til ALFś medlemmer som et rent informasjonsskriv.
De anleggene som måtte ønske å tillate en slik aktivitet, står fritt til det.
NLF gjør spesielt oppmerksom på at det ved all flyging er påbudt å ha et flygebevis og det er kun
Norges Luftsportforbund som utsteder disse til alle med fast adresse i Norge. Turister kan fly i inntil 6
måneder på sitt nasjonale flygebevis, men det er fortsatt krav til at man har flygebevis.
Alle som skal fly er også pålagt å ha ulykkes- og ansvarsforsikring. Gyldig flygebevis er også en
bekreftelse på at utøveren har dette.
NLF vil gjerne ha tilbakemelding om alpinanleggene opplever utøvere som ikke følger
regelverket slik at de kan hjelpe til med å rydde opp. De vil likeså gjerne ha beskjed om de støter
på utøvere som ikke har flygebevis, og dermed heller ikke forsikring.
Flyging uten flygebevis er en handling som kan medføre straffeansvar ihht norsk lov, vanligste
reaksjon er et forenklet forelegg som kan beløpe seg til Kr 10 000,-. Om anleggene ikke ønsker å
informere NLF om disse, kan man eventuelt varsle lokalt politi.
NLF http://www.nlf.no/
Før eventuell aktivitet SKAL flyger ta kontakt med noen i alpinanlegget for tillatelse og veiledning,
og det skal fremvises flygebevis og informeres om lokale retningslinjer. Det skal også informeres
om eventuelle forhåndsregler ved transport av utstyr i heisen hvis anlegget tillater dette.
Er det spesielle værforhold, aktiviteter i anlegget eller andre forhold som gjør at anlegget ønsker
å forby flyging selv om anlegget tidligere har tillatt dette, er det opp til anlegget.
Camilla Sylling Clausen
Generalsekretær
Alpinanleggenes Landsforening

Veiledningen til luftsportutøvere ser slik ut:

•

Luftsportsaktivitet skal IKKE gå ut over eller forstyrre øvrig alpinaktivitet i anlegget

•

Flyging skal ikke foregå lavt over befolkede steder i anlegget, løyper, heistraseer,
bygninger o.l.

•

Startplass skal ligge utenfor skiløyper så sant ikke annet er avtalt med
alpinanlegget

•

Det er krav om gyldig flygebevis for den aktivitet man vil utøve

•

Flygebevis skal vises frem på forespørsel til heispersonell, vakter, skipatrulje, etc.

•

Landing skal IKKE skje i alpinanleggets område med mindre annet er avtalt med
alpinanlegget

•

Egnet landingsplass utenfor alpinanlegget område skal være klar og avtale med
grunneier/alpinanlegg i orden før man kan fly

•

Lokale regler kan forekomme. Brudd på disse reglene kan føre til bortvisning fra
anlegget og/eller at stedet kan bli stengt for flyging

•

Flyger har alltid ansvaret ved eventuelt sammenstøt med alpine gjester, og må i
så måte være sitt ansvar bevisst

•

Brudd på disse reglene kan føre til bortvisning fra anlegget og/eller at stedet kan
bli stengt for flyging
Kompetansebevis NLF/HPS

Skal man fly paraglider skal man ha en av kompetansene H-PP2,
H-PP3, H-PP4 eller H-PP5
Skal man fly speedglider (speedflyer/speedrider) skal man ha en av
kompetansene H-SPG2, H-SPG3, H-SPG4 eller H-SPG5
Skal man fly hangglider skal man ha en av kompetansene H-SP2,
H-SP3, H-SP4 eller H-SP5

Nivå 2 er et elevbevis, nivåene 3, 4 og 5 er flygebevis som forteller
noe om erfarings-, ferdighets og kunnskapsnivå.
(Beviset kan endres noe i design, men logo og kompetanser vil forbli som i eksempelet)

Hang, para- og speedgliding

L ufts port er felles betegnels e for all idrett s om utøves i luften, og organis eres under
Norges L ufts portforbund.
H ang g liding , parag liding og s peedg liding er s amlet i en egen s eks jon. D is s e
idrettene har til felles at de kan starte på bakken, til fors kjell fra falls kjerm, s om gjerne
s tarter fra fly.
E n hang g lider bes tår av en s tiv ramme med et s terkt s eil, hvor piloten henger i
horis ontal s tilling under.
E n parag lider bes tår av en myk duk med celleåpninger s om fyller den med luft når
den flyr. E n s peedg lider er en s eparat utgave av paragliding, med veldig s må vinger.
H angglidere og paraglidere kan utnytte s tigende varmluft (termikk) for å fly høyt og
langt, mens s peedglidere er des ignet for å s tarte høyt og fly ras kt nedover næ rt
terrenget, uten å stige. D is s e farkos tene kan ogs å flys med s pes ialtilpas s et
propellmotor.
K urs og prøvedager arrangeres i regi av klubber over hele landet.
F or mer informas jon kan du ogs å kontakte HP S /NL F .

