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Rettelser til Klubbhåndboken 2016 
Det er gjort følgende endringer av 

Klubbhåndboken, versjon 1.0 av 1.2.2013. Der 

det ikke er angitt endringer er teksten 

uendret. 

Forsiden 

Datoen er endret og bilde av cuben er satt inn.  

Hver side 

Satt inn Rev. 2.0 10.02.2016. 

Side 1 

Revisjonsnummeret er satt inn.  

Side 2 

Innledningen er endret noe. Etter side 2 er det 

satt inn 2 nye sider med henholdsvis «Kort 

historikk» og «Visjon og mål». 

Side 5, 6, 7 (innholdsfortegnelse) 

Disse er endret i overensstemmelse med 

endringene nevnt nedenfor.  

OBS! Herfra (fra og med side 8) angis punkter, 

ikke sidetall (om et punkt ikke er oppgitt er det 

ingen endringer). 

1.1 

 Organisasjonskartet er endret noe. 

Revisorer og valgkomité er lagt til. 

1.2 

 Revisor er endret til Revisorer da vi 

har 2 revisorer. 

 Fjernet første avsnitt, fordi styrets 

sammensetning er vist under dette 

punktet. 

 Endret ordlyden i andre avsnitt. 

Avsnittets betydning er ikke endret. 

 Flyttet liste over fagsjef- og tillitsverv 

til punkt 1.3. Innehavere av styreverv 

føres inn i listen under punkt 1.2 etter 

årsmøtet. 

 

1.3 

 Fjernet henvisning til 

bardufossflyklubb.no, fordi listen er 

lagt til under dette punktet. 

 Lagt til liste over fagsjef- og tillitsverv. 

1.4, 1.5 og 1.6 inkl. alle underpunkter 

 Endret layout og formulering. 

Tekstens betydning er ikke endret. 

1.6.3 

 Liten endring i instruks for brakkesjef. 

2.1.2 Klubbens lokaler 

 Noe endret. 

2.1.5 Adgangsbestemmelser 

 Telefon til brannstasjon/lufthavnvakt. 

2.3 Assuranse 

 Noe endret. 

2.5 Flyforbud 

 Noe endret. 

2.6 Klager og brudd på klubbens regler 

 Fjernet de 3 siste linjer. 

2.7.7 Langtidsbooking 

 Endret. 

2.7.12 Ferry-flyging 

 Nytt punkt. Vedtatt av styret. 

2.9.2 Sertifikatinnehavere og andre 

 Gjort en tilføyelse til punkt 6 vedr. 

klubbutsjekk. 

2.9.3 Introduksjonstur 

 Noe endret. 

3.1.2 Orden i flyene 

 Gjort en liten tilføyelse. 
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3.1.3 Klubbutsjekk 

 Gjort en liten tilføyelse vedr. fartøysjef 

og gjesteflyvere. 

3.1.5. Klubb-PFT 

 Tatt bort da det er gjort et styrevedtak 

på at klubben ikke skal ha klubb-PFT. 

3.1.5a (Nytt punkt) Vindbegrensninger 

 Ny tekst som erstatter gammelt punkt 

3.1.5.  

3.1.5b (Nytt punkt) Bruk av landingsplasser 

 Endret noe. 

3.3.2 Sikkerhetsforhold 

 Krav om jording av flyene er fjernet. 

3.3.3 Inn-og uttauing, tanking og oppstart 

 Litt endret, bl.a. fulle tanker om 

vinteren. 

3.4.4 Varmkjøring 

 Dette punktet er slettet (Jons forslag). 

3.4.5 Motorsetting 

 Dette punktet (som besto av én linje) 

er slettet (Jons forslag). 

3.4.6 Flygeinstruks 

 Dette punktet er slettet (Jons forslag). 

3.4.7 Etter flygingen 

 Små redaksjonelle endringer. 

3.4.9 Instruks for egentrening i 

nødprosedyrer 

 Litt endret. 

3.6.2 Utdanning (skiflyging) 

 Endret noe. 

3.6.4 Flymateriell (skiflyging) 

 Noe endret. 

 

3.6.5 Landingsplasser (skiflyging) 

 Nytt punkt. 

3.6.6 Forberedelse før flyging (skiflyging) 

 Nytt punkt. 

3.6.7 Flygingens utførelse (skiflyging) 

 Nytt punkt. 

4.2 Instruks for bensinfylling 

 Endret. 

4.4.2 Bruk av klubbens fly under 

vinterforhold og kalde perioder. LN-DAY. 

 Noe endret (full tank, mulighet for å 

tappe av bensin, telefonstart av 

motorvarmer). 

7 HAVARI 

 Dette kapittelet er omdøpt til 

ULYKKER OG HENDELSER i tråd med 

forskrift fra LT. 

7.2 Medlemsinstruks ved ulykker/uhell 

 Endret noe.  

 

Kommentarer: 

 3.1.5b Bruk av landingsplasser: Bør 

diskuteres.  

 3.1.6 og 3.2.3. Utstyr til 

flyene/Rednings-og sikkerhetsutstyr:  

o Overlevesespakke (grønn) 

etter rød ryggsekk er for tiden 

ikke i LN-DAY. Innholdet bør 

skrives inn i klubbhåndboken.  

 3.4.4. Varmkjøring. Dette slettes men 

bør kanskje omtales et annet sted? 

 4.4.2. Bruke av klubbens fly under 

vinterforhold.  

o Dette bør kanskje gjøres mer 

detaljert, finnes egen 

informasjon om forvarming 

andre steder på 

hjemmesiden? 
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 7.5 Handlingsplan 

o Dette punktet bør endret da 

det er delvis utdatert og det 

bør gjøres klarere og 

telefonnummer må tas med. 

Det er nevnt en varslingsplan 

som ikke er definert.  

 8.5 Landingsavgift og underveisavgift 

o Dekkes ikke alle statens 

flyplass av årskort? 

o Trenger vi å nevne 

underveisavgift? 

 9. Lov for Bardufoss flyklubb 

 Ny lov skal vedtas. Signert lov legges 

ut som eget dokument på klubbens 

nettside. 


