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Årsrapport til Jarle Johansen, leder og til hele styre. 

 

Året 2018 ble et godt år for Bardufoss Flyklubb, uten rapportert havari, eller 
alvorlige hendelser. Det er vært fløyet blokktid 253 flytimer med vår Cessna 
(211) og vårt klenodium Piper Cub (42) 

Det er noe mindre enn i 2017, som var eksepsjonell, men vi oppnådde de tredje 
best resultat av de 6 siste år, med et bra antall flygende medlemmer dvs 27. 

Det som er mindre bra er at 17 av våre piloter fløy mindre enn 5 timer. 

Flytryggingsleder vil oppmuntre for de kommende år at pilotene som flyr lite, 
flyr noe mer. Vi har en meget rimelig timepris i klubben, slik at en aktivitet på 
10-14 timer årlig må kunne passe godt med enhver lommebok. 

En måte å gjøre er å fly i lag med en flygerkollega. Man kan da fly hver sin tur 
og man hjelper hverandre med konstruktiv kritikk. Et minimum av 5 landinger 
per flytur, samt almen trening, bruk av radio, og vurdering av meteorologisk 
data er til god hjelp, før man prøver seg på en lengere flytur. 

Man kan også trene med våre instruktører for eks med en flytur til Evenes eller 
Andenes hvor det pleier å blåse sidevind. Flyging med instruktør anbefales 
regelmessig især i noe ruskete vær med sidevind, turbulens og dårlig sikt.  Litt 
eller litt, bygger man kompetanse og man respekterer hele tiden sunn vett og 
man følger fly regler.  Blir det for dårlig, snur man, eller ved lengere flyturer, 
lander man til en alternativ flyplass. 

Vårt Cessna er et fly med topp instrumentering og man bør tilstrebe å lære å 
mestre bruk av GPS, samt bruk av de gode programmene på vår I-Pad. 

Det må være mulig for de som vil innlære seg ekstra kunnskaper å treffes i 
klubben en gang i måned for eksempel ved anledning til en lørdagskafe eller en 
åpen dag for å utveksle ideer. 

Jeg takker for året som er gått og ønsker nytt styre lykke til for 2019 

 

Val-d-Isere, 12-01-2019, Guy Chaboud, flytryggingsleder. 

 


