Flyteknisk Komitè

Invitasjon til flyteknisk samling 2019.
NLF flytekniske komite har gleden av å invitere motor,- og seilflyklubber med sine flyeiere, tekniske
ledere, teknikere og andre interesserte til flyteknisk helg på Gardermoen. I tillegg ser vi gjerne at
mikroflyeiere og piloter deltar på samlingen.
Teknisk Samling vil finne sted lørdag og søndag, 9. til 10. februar 2019. Det blir mulighet for oppmøte
allerede fredag 1. februar med litt kveldsaktiviteter for de som ønsker det. Samlingen er i
«motorånd» lagt til Gardermoenområdet, noe som betyr at seilflyfolket som tradisjonelt har vært
samlet på Starmoen i februar, denne gang må være med på noe nytt.
I perioden frem til 2018 har de flytekniske miljøene i NLF holdt på med sine ting hver for seg. I noen
år nå har motor og seil vært invitert til hverandre, men fra 2019 blir det felles teknisk samling . Dette
skjer både som en naturlig del av utviklingen i samfunnet rundt oss, og fordi det siste Luftsporttinget
av samme grunn endret komitestrukturen med virkning fra og med 2018
Ser vi på teknologien som får oss til værs er det mange fellestrekk også om bord i selve flyene.
Rotaxmotorer som i lang tid har vært benyttet i Touring Motor Glidere, TMG og mikrofly, - er på full
fart inn i EASA sertifiserte ELA1 fly. Både i to,- og firesetere. Instrumentering , karbonskrog og etter
hvert el-motorer er andre fellesnevnere. Mange observerer samtidig at de tekniske grensene mellom
moderne mikro, seil og motorfly stadig blir mindre rigide.
Fra høsten 2019 blir teknikersertifikatene for ELA 1 fly, ergo alle sertifiserte fly inntil 1200 kg
totalvekt, felles under betegnelsen PART 66L. Samtidig er et forenklet felles regelverk for
flyvedlikehold på trappene innenfor såkalt ikke kommersiell flyging, som almennflyging er en del av.
Vi har satt sammen et variert program som skal fenge flere enn bare teknikere mener vi. Med dette
håper vi på deltagelse fra et bredere publikum. De mer obligatoriske sesjonene for oppdatering av
teknikere vil bli arrangert separat og mest sannsynlig sent på høsten. Dette grunnet forhold i
regelverket for de nye teknikersertifikatene.
Vi starer opp lørdag kl 10 og avslutter før kl 15 søndag. Fra programmet lister vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fuelkvalitet – oljer. Motorstart og motorgange
Hva kan du selv utføre av vedlikehold
Eierdefinerte vedlikeholdsprogram med stor frihet. Med «Work shop»
Felles europeiske teknikersertifikater «PART 66L» fra oktober 2019 med nytt utdanningsløp
Hvordan best mulig vedlikeholde og ta vare på flymotoren
Oljeanalyse v.s. tradisjonelle metoder for «on condition» inspeksjon
Konsekvenser av eget og /eller avvikende vedlikehold ved et senere salg av flyet til utlandet
Forsikring og forsikringsordninger relatert til teknisk arbeid på fly
Prosedyrer og regelverk for installasjon av utstyr i EASA sertifiserte fly

Velkommen skal du være!
Hilsen Eirik, Ulf, Ståle og Ole - NLF flytekniske komite
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Påmelding til teknisk samling på nett : www.nlf.no innen 15. januar 2019,
Alternativt per e-post eller telefon til steinar.oksenholt@nlf.no / M: 99577598
Prisen for samlingen på Comfort Hotel Runway med pauseservering og alle måltider:
Lørdag fra oppstart 10:00 til søndag kl 15 med enkeltrom kr 2190,Ankomst fredag kveld med middag og frem til søndag kl 15 med enkeltrom kr 2890
Hvis deltagere går sammen og deler rom blir dobbeltrom besparelse 200,- per pers per natt.
For privatboende:
Kun konferanse med lunsj begge dager kr 1490,Hvis nok interesse vil det bli satt opp kurs for flyeiere i bruk av Melwin CAMO datasystemet fredag
kveld. Ta med egen PC eller nettebrett. Husk da å krysse av for dette ved påmelding.
Endelig program er under utarbeidelse, og vil bli sendt ut senere. Oppdatert informasjon og program
publiseres på både Motor og seilflyflyseksjonens hjemmeside. http://nlf.no

Leverandør av fasiliteter til denne konferansen blir:

Comfort Runway Hotel Gardermoen Adresse: Hans Gaardersvei 27, 2060 Gardermoen Shuttlebuss
S44 tur-retur Oslo Lufthavn Gardermoen - Comfort Hotel Runway finner du rett utenfor
ankomsthallen.Turen tar ca. 6 minutter..
For de som er avhengige av flyreiser har NLF har avtale med SAS om sportsbilletter, dette kan gjøres
via denne siden https://www.sas.no/fly-med-oss/sportsreiser/ og velge Norges Luftsportforbund,
eller CMP kode «LUFT999».

