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Bakgrunn for å etablere en SOP 

 NRF gjennom sine fagsjefer med aktiv involvering fra 
de sittende styre har i flere år arbeidet aktivt for å følge 
opp ulykker og hendelser i klubben 

 Som grunnlag for en videre systematisk tilnærming av 
dette arbeidet viser det seg nødvendig å etablere en 
oversiktlig sammenfatning av de operative 
prosedyrene i klubben gjennom en SOP 



Hensikt med en SOP 

Hensikt med Standard Operasjons Prosedyrer (SOP) for 
Nedre Romerike Flyklubb (NRF) er å beskrive de til 
enhver tid gjeldende operative prosedyrer som klubbens 
medlemmer er pålagt å følge i forbindelse med bruk av 
fly som er tilknyttet klubben gjennom eierskap eller 
leieavtale og således fremkommer i NRF 
vedlikeholdshåndbok og eventuelt skolehåndbok.  



Forutsetninger og begrensninger 

NRF SOP skal være minimalistisk i sitt innhold ved å 
fokusere på de operative pålegg som kommer i tillegg til 
de gjeldende myndighetskrav, lokale bestemmelser for 
Kjeller flyplass (http://www.kjellerflyplass.no), og 
fabrikantenes anbefalinger gjennom flyenes håndbøker 
og sjekklister.  



Målsetning 

NRF har som målsetning gjennom holdningsskapende 
flytryggingsarbeid å unngå at ulykker og hendelser 
inntreffer. Dette foregår gjennom å sikre at klubbens 
piloter innehar og opprettholder nødvendige 
kunnskaper og ferdigheter samt utviser gode holdninger 
(«airmanship»). Etablering av standard operasjons 
prosedyrer er et sentralt virkemiddel i denne 
sammenheng.  



Innhold 
 Innledning 
 Organisasjon og ansvar 
 Krav til fartøysjef 
 Operative begrensninger 
 Forberedelse til flyging 
 Flyging til/fra Kjeller 
 Etter flyging 
 Vedlikehold 
 Ulykker og hendelser 
 Vinteroperasjoner 
 Annet 
 Vedleggsoversikt 



Erfaring 
NRF er landet største flyklubb med over 500 medlemmer. 
Dette gir større utfordringer innenfor flysikkerhetsarbeidet i 
forhold til mindre klubber. Samtidig har klubben generelt 
mer ressurser og kompetanse enn de fleste andre klubber 

Oversiktlig sammenfatning av de operative prosedyrene i 
klubben er en forutsetning i det videre arbeidet med 
systematisk holdningsskapende flytryggingsarbeid med 
tanke på å redusere antall ulykker og hendelser 

Resultatene ved bedret sikkerhet gjennom en reduksjon i 
antall ulykker og hendelser i flyklubben må måles over tid 

 


