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Alle eksperter
kan ta feil
avgjørelse



Hvordan jobbe 
med sikkerhet

• Klubben jobber systematisk med 
sikkerhet

• Opplæring til sertifikat

• Sikkerhetsaktiviteter (som 
denne)

• Vi deler erfaringer i klubben 
og med andre klubber

• Deltar på felles aktiviteter 
som «Takk..» kampanjen

• NLF OBSREG

• https://app.nlf.no/home

• Registrer hendelser i 
OBSREG

• Les og lær av  disse

https://app.nlf.no/home


Gardermoen Seilflyklubb 7 hendelser rapportert av 
totalt 63 i Norge



Drøft dine erfaringer

RAPPORTERER VI NOK 
HENDELSER I KLUBBEN?

NOEN TANKER OM TERSKELEN 
FOR Å RAPPORTERE



Hendelser i 
klubben

53 Hard landing på årsutsjekk Roterer for høyt. Flyet "faller" gjennom og lander 
hardere enn ønsket på hovedhjulet

47 Ram Mount. Montering av 
flight computer.

Montering av mobilholder i cockpit, utløser til
cockpit samme form som RAM kule.

27 Mutter 
fra dekompresjonsventil løs
net

Observert mutter i motorrommet på DI 
til dekompresjonsventilen på motoren

22 Rorflate ute av posisjon på 
vingetip

Skade på vinglets ror i hangaren

20 Utelanding da turbo ikke 
ville felles ut

Motorbatteri koblet over til avionics, ikke strøm nok
til å få motor i gang, utelanding

16 Luftromskrenkelse Starmoe
n A og H

For stor høyde i luftrommet

13 Luftromskrenkelse Starmoe
n C

For stor høyde i luftrommet

9 Belte kilt seg fast 
i hjulhåndtak

Pilot sitter fast i cockpit etter landing

https://app.nlf.no/ors/seilfly/report/53
https://app.nlf.no/ors/seilfly/report/47
https://app.nlf.no/ors/seilfly/report/47
https://app.nlf.no/ors/seilfly/report/27
https://app.nlf.no/ors/seilfly/report/27
https://app.nlf.no/ors/seilfly/report/22
https://app.nlf.no/ors/seilfly/report/22
https://app.nlf.no/ors/seilfly/report/20
https://app.nlf.no/ors/seilfly/report/20
https://app.nlf.no/ors/seilfly/report/16
https://app.nlf.no/ors/seilfly/report/16
https://app.nlf.no/ors/seilfly/report/13
https://app.nlf.no/ors/seilfly/report/13
https://app.nlf.no/ors/seilfly/report/9
https://app.nlf.no/ors/seilfly/report/9


Hva kan du lære ut av hendelsene

Vi deler inn 
hendelsene i gruppa

01
Diskuter med den 
som sitter ved siden 
av deg

02
Presenter hva som 
er viktigst av 
lærdom

03



Alvorlige
hendelser

48 Start av motor over ulandbart
terreng

Os Aero Klubb Alvorlig hendelse

41 Slepefly fløy inn på base foran 
seilfly på finale

Drammen 
Flyklubb

Alvorlig hendelse

24 bellcrank feste bak hovedhjul Hallingdal 
Flyklubb

Alvorlig hendelse

3 Pushrod sideror B4 Hallingdal 
Flyklubb

Alvorlig hendelse

https://app.nlf.no/ors/seilfly/report/48
https://app.nlf.no/ors/seilfly/report/48
https://app.nlf.no/ors/seilfly/report/41
https://app.nlf.no/ors/seilfly/report/41
https://app.nlf.no/ors/seilfly/report/24
https://app.nlf.no/ors/seilfly/report/24
https://app.nlf.no/ors/seilfly/report/3
https://app.nlf.no/ors/seilfly/report/3


Vi klikker oss inn på OBSREG

• https://app.nlf.no/home

https://app.nlf.no/home


Klubben i 2022 - planer

Ingen nye systemer i 2021, vi begynner å høste erfaring fra 2021 og ting kjører seg til

Opplæring av ny instruktør

Introduksjonskurs, kan vi samarbeide med Fornebu FK og simulatoren

Rekruttering på stevner (som har vært avlyst)

Tettere på EFKS på opplæring?



Prismodell - forenkles

Ikke noen endring av årskortpriser

½ pris for ungdom eller studenter under 26 år på våre 
aktiviteter (litt varierende praksis i dag)

Få til en prispolicy for å fly i andre klubber, ulike modeller fra 
klubb til klubb. Det må lønne seg å være NLF medlem



Innspill


