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Hva med gårsdagen?



Barrierer…. – PFLY ordning

Blindsending
Reiseplan

Overflygning
MyPPR
… på mange 
lufthavner..



Andre innspill til Avinor ? 

•
•
•
•
•
•
•



Momenter til drøfting etter filmen i går?

• Først en stor takk til Faisal og Ronald!

• Situasjonen på Sola

• Formasjonsflyging i klubb



Flyklubb
Tenkt organisasjonsstruktur

Klubbstyre

Korpsleder 
FlytjenestenTeknisk lederOperativ lederDTO-representant

Skolesjef

Flytryggingsleder



Tilgang på drivstoff

• AFSN avvikler salg av 100LL på Kjevik og i 
Molde.

• NLF i tett dialog med Avinor og AFSN.

• Gode erfaringer med drift av anlegg av 
klubb. (Gardermoen og Hovden)



Instruktørturen «12-timern»



Instruktørturen «12-timern»

CONTENT OF THE REFRESHER TRAINING
Training flight items should be based on the exercise items of
the proficiency check, as deemed relevant by the instructor, 
and depending on the experience of the candidate. The 
briefing should include a discussion on TEM with special
emphasis on decision-making when encountering adverse
meteorological conditions or unintentional IMC, as well as on
navigation flight capabilities. 

AMC 1 FCL.740(b)(1)(ii)



Instruktørturen 12-timern



Drift av DTO i flyklubb



Læremateriell



Læremateriell
• Presentasjoner for hvert fag i TMS.
• Øvingsoppgaver for hvert fag i TMS. 



TMS – Training Management System



TMS – Training Management System

• Endringer som er implementert
• NLF laster opp dokumenter
• Undermapper
• Treningsflyging motorfly
• Øvingsoppgaver teori

• Endringer som kommer:
• Instruktørstandardisering
• Aktivitetsrapportering



Differences- VS Familiarisation training



Differences- VS Familiarisation training 



Differences- VS Familiarisation training 



Differences training – tail wheels

• Utdanningsutvalget - Bjørn Skogøy

• Ivar Dyrdal



Dokumentasjon for DTO

• Skolehåndbok:
• Organisasjonshåndbok.
• Treningshåndbok.
• Treningsprogram:

• Teori LAPL(A) / PPL(A)
• LAPL(A)
• PPL(A)
• SEP(land)
• SEP(sea)
• Nattflygingsrettighet
• Akroflygingsrettighet
• Rettighet til slep av seilfly



Dokumentasjon for DTO

• Endringer i skolehåndboken:



Dokumentasjon for DTO

• Verneombud kap 2.5:

• Formålet med rollen som verneombud er å sikre at personer tilknyttet 
flyskolen som rapporterer – eller som er nevnt i en hendelsesrapport –
ikke utsettes for noen form for sanksjoner på grunnlag av 
opplysningene som rapporteres. 


