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Agenda

• Introduksjon rundflyging.

• Relevant regelverk.

• Dokumentasjon (W&B og Pasasjermanifest).

• Ruter.

• Betalingsrutiner.

• Hva om ikke alt går etter planen?

• Befaring Rakkestad.



Introduksjonstur VS Demotur

• Demotur er i regi av flyskolen og flys med 
instruktør.

• Introduksjonstur:
• Regi av flyklubben.

• Bookes via klubben. (evt operativ leder)

• Dele kostnader.

• Ikke en ”egen aktivitet” med f.eks en nabo.

• Styrt av regelverk.   



Relevant regelverk

• Part-NCO og Part-SERA som utgangspunkt.

• Mer restriktivt:
• Alltid 45 min drivstoffreserve.

• Sikt 10km.

• Skybase 2000 ft.

• X-wind 15kts.

• Minimum 100 timer totaltid.

• Alle turer godkjennes av operativ leder.

• Skal være en aktiv pilot i miljøet. 



Relevant regelverk

Under regel NCO.GEN.103 (introduksjonsflyging) står 
det følgende:

• Start og landing ved samme flyplass eller sted, med 
unntak for ballonger og seilfly;

• Kun VFR dag

• Skal overvåkes av en person som skal være 
ansvarlig for sikkerheten og,

• Samsvare med eventuelt andre særkrav gitt av 
kompetent myndighet (Luftfartstilsynet).



Dokumentasjon

• Vær og Notam skal sjekkes før hver tur.
• www.ippc.no

• Følgende skal alltid fylles ut og legges i klubblokalet 
før hver tur:
• W&B – Vekt og balanseoppgave.

• Passasjermanifest.







Ruter
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Betalingsrutiner

• Piloten er ansvarlig for betaling, og skal være den 
som står for betaling til flyklubben via 
Myweblogg.

• Hvordan?
• Du logger deg på med din konto i Myweblogg og gjør en 

betaling av passasjerens andel med f.eks passasjerens 
VISA-kort via din konto. 



Hva om ikke alt går etter planen?

• Førstehjelp!

• Kontakt operativ leder.

• Varsling ihht beredskapsplan ved ENRK.







Airmanship

• Er det tvil, så er det ingen tvil!!!!

• ”Det er bedre å sitte nede og ønske seg opp enn å 
sitte oppe og ønske seg ned”.

• Ingen turer MÅ flys i dag!



Befaring på flyplassen

• Vi tar en runde ut og ser på nødutstyr ved 
flyplassen.

• Vi fyller så ut kursbevis

• Takk for oppmerksomheten og god tur!!


