
VELKOMMEN !!  
Informasjonskveld - DTO 



Dagens agenda 

•  Status NLFs arbeid med DTO 
•  NLFs skolehåndbok 
•  TMS - Elektronisk løsning for flyskolene 
•  ORS – Hendelsesrapportering 
•  Luftfartstilsynets dokumenter for DTO 



Status NLFs arbeid med DTO 
•  Skolehåndbok sendt Luftfartstilsynet 
•  Kun treningsprogram krever verifisering 

•  Utvikling av ”elektronisk system” for DTO 
•  Ravn Webveveriet AS 

•  Utvikling av system for hendelsesrapportering 
•  ORS – ObservasjonsRegistreringsSystem 
•  Fallskjerm – Einar Huseby 

•  Dialog med Luftfartstilsynet 



Status NLFs arbeid med DTO 
•  Treningsprogram innsendt for verifisering: 
•  PPL(A) 
•  LAPL(A) 

•  Treningsprogram under utvikling: 
•  SEP(sea) 
•  Akro 
•  Natt 
•  Slep (av seilfly) 



NLFs skolehåndbok 
•  Skolehåndboken består av tre deler: 
•  Organisasjonshåndbok 
•  Treningshåndbok 
•  Treningsprogram 

•  Kun treningsprogram som krever verifisering, MEN…  
•  Hele konseptet bygger på internkontroll og årlig rapportering 

til kompetent myndighet (LT) 
•  Vi kan forvente hyppigere besøk av Luftfartstilsynet. 



NLFs skolehåndbok 

 



TMS - Elektronisk løsning for flyskolene 
•  Filosofien er at man skal kunne gjennomføre en 

leksjon ”elektronisk” 
•  Dagens flyrapporthefte blir elektronisk. 
•  Tilgjengelig for eleven. 
•  Tilgjengelig for flyklubbens instruktører. 

•  Skolesjef  / DTO rep. kan følge aktiviteten ved 
flyskolen via systemet. 

•  Man kan velge å bruke papir ved å skrive ut 
treningsprogram.  

 



ORS – Hendelsesrapportering 
•  Det er krav til å ha et system for rapportering av 

rapporteringspliktige hendelser, og frivillig rapportering. 
•  NLF har utviklet ObservasjonsRegistreringsSystem (ORS)  

•  Har vært i bruk for fallskjerm med suksess 
•  Ikke et tilfeldig valgt navn 
•  Enkel arbeidsflyt 
•  NLF kan motta og prosessere rapporter for klubbene 

•  Formatet / rapportene kan sendes direkte til LT 
•  Vil bidra med verdifull data for statistisk 

•  Se trender i større sammenheng (forbund vs klubb) 
•  Interessenter etterspør datagrunnlag – Avinor 

•  INGEN SKJEMASJEKK!! 



Luftfartstilsynets dokumenter for DTO 

•  Erklæring som treningsorganisasjon (DTO) 

•  Internrevisjon for erklært treningsorganisasjon (DTO) 
•  LT anbefaler internrevisjon ved etablering 
•  Innen 31.1 

•  Aktivitetsrapport for erklært treningsorganisasjon (DTO) 
•  Innen 31.1 

•  Hvordan finner vi disse skjemaene? 
 



Hva gjør flyklubben nå…..? 
•  Utarbeide- / skaffe dokumentasjon for DTO. 
•  Gjøre flyskolens interne forberedelser: 
•  Utarbeide flytryggingsplan. (kap. 6) 
•  Gjøre seg kjent med kravet til 

rapporteringssystem. 
•  Forberede overførsel av elever under 

utdanning. 
•  Sende avtale til Luftfartstilsynet om bruk av ORS. 
•  Sende inn egenerklæring til Luftfartstilsynet. 


