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Jeg deltok på ovennevnte fagseminar som eneste representant fra BFK. Seminaret 
var lagt opp med en kombinasjon av fellessesjoner og tre fagsyndikater, Skolesjef, 
Teknisk leder og Operativ-/Flytryggingsleder. Programmet er vedlagt nederst i 
referatet.  
Jeg fant seminaret meget interessant og ser at BFK gjerne skulle ha stilt flere 
deltagere for å ha dekket alle fagområdene. Spesielt på teknisk side er det mye som 
rører seg som det ligger mye penger i å få med seg. 
Det var 76 påmeldte deltagere fra klubbene, med deltagere fra NLF og andre 
bidragsytere var det totalt 91 personer på fagseminaret. 
 
Plansjene fra flere av briefene er tilgjengelig på Motorflyseksjonens hjemmeside; 
http://nlf.no/motorfly/presentasjoner-fra-fagseminaret-2013-alt-er-lagt-ut  
 
 
SHT hendelsesrapportering ved havariinspektør Birger Bull 
Bull forklarte SHT’s mandat, organisasjon og arbeidsmåte. 
Gikk gjennom definisjonene på Luftfartsulykke, Alvorlig hendelse og 
Luftfartshendelse. Uansett hva som vi melder inn en hendelse som vil SHT 
kategorisere hendelsen selv. 
 
Det ble vist statistikk for di siste to år (uten at jeg fikk med meg noen konklusjon).  
Det ble vist at en mulig innrapporteringsmetode er ved hjelp av Altinn. 
Rapporter ligger tilgjengelig på www.aibn.no 
 
BSL1-3 vedlegg 3: diskusjon rundt mindre hendelser som ikke blir rapportert. NLF 
burde ta opp med LT behov for å revidere vedlegg 3 eller å få gode argumenter for 
hvorfor alt dette må rapporteres og hva det brukes til 
 
 
Fagrollene i klubb – klubbhåndboka ved medlem i SU Eirik Walle 
NLF ser verdien i å revitalisere NLF’s klubbhåndbok. SU komiteen vil i første omgang 
komme med en mal for instruks for operativ leder og flytryggingsleder Det ble vist 
eksempler på instruks for operativ leder fra Bardufoss, Værnes og Sola. NLF ser på 
modell av instruks som brukes i Nedre Romerike flyklubb 
http://nlf.no/sites/default/files/motorfly/dokument/sop_nrf_rev_3.0_datert_2013-11-
05.pdf  
 
Fagroller, styret har ansvar for klubbens samlede virksomhet. Jussen har to spor;  
- LT fører tilsyn med skolevirksomheten, ikke operativ virksomhet.  
- Pålegg fra LT har IKKE føring for klubben men flygerne i klubben. Klubben KAN 

legge til rette for fartøysjefene i klubben. 
 

Skolesjefen svarer til LT. Fagsjefer svarer til klubben. Eier/klubben har i noen tilfeller 
ansvar for rapportering ref BSL 1-3 uhell/ulykker. 
 
 



Nytt fra NLF 
Flyplasstilgang har ikke løst denne knuten slik at ikke- kommersiell/klubb fly kan 
bruke Statens plasser etter stengetid. Luftfartstilsynet har ingen innvendinger, Avinor 
er positiv. Lufthavnsjefene svarer til Avinor, Flyplassjef svarer til LT. Mange 
flyplassjefer er redde for å ta et ansvar som de ikke bør/må ta. 
 
Luftrom. Vi fikk orientering om Oslo ASAP, HOPE og SNAP – ikke spesielt aktuelt for 
oss i landingsrunden på Bardufoss. 
Nord-Norge ligger litt etter. Lurt å få opprettet evt luftsportsområder (Elvenes) så 
snart som mulig før omlegginger kommer hit – det som er etablert er vanskeligere å 
gjøre noe med. 
 
EASA-regelverk, oppfølging. 
NLF har dialog med EASA direrekte. NLF har dialog med LT (kommer og går). NLF 
har dialog med SD. Jobber også via Europe Air Sports og via andre nasjoner. 
 
NLF vurderer flere modeller for flyskole i klubb. 
Desentralisert ATO modell tilnærmet lik dagen modell, hvor hver RF’er søker om 
egen ATO. NLF kan tilrettelegge ved å lage mal for søknad ovenfor LT (som gjort i 
England). LT liker denne modellen. 
Sentral ATO modell, NLF får godkjent en ATO og har skolesjefen og hvor 
klubbskoling skjer i regi av NLF. Den siste modellen er flere redd for blir like lite 
vellykket som NLF’s CAMO prosjekt(?). 
 
 
ATO-regelverk ved Harald Orlien skolesjef Oslo FK 
EASA-regelverkets struktur 
Hvor finner du reglene, AMC og GM 
Gjennomgang Part-FCL 
Gjennomgang Part-ORA 
Gjennomgang ATO-manual 
 
 
Intern hendelsesrapportering MyWebLog 
Med ATO kommer kravet om at klubben skal ha et system for å rapportere og 
håndtere avvik. Det er vurdert å bruke OpsCom, men dette er dyrt og har (for) høy 
brukerterskel. 
Det ble demonstrert et integrert rapporteringssystem i MWL som virker greit å bruke. 
 
 
RF, ATO spørsmål og svar ved sjef sertifikatsavdelingen i LT, Viggo Nystuen 
 

• RF godkjenning frem til 08.04.2015, det kan søkes om fornyelse av RF til da. 
• RF avholde MEP-kurs? Nei ikke fra nå av. 
• Kan en ATO avholde enkeltkurs som MEP? Ja, men dette må tas inn i 

skoleprogrammet og pr def tilsvare en godkjent del av skoleprogrammet. 
• Gebyrnivå for ikke-kompleks ATO? Dette er pr nå det samme for RF’er? LT 

må ut på inspeksjon av ATO hver 24 mnd. 
• Behandlingstid for ikke-kompleks ATO søknad? Det kommer noen nye krav og 

dette skal kvalitetssikres, standardisert søknad og dokumentasjon er en 



nøkkel på dette. Normal behandlingstid er 3-12 mnd. Dokumentasjon/søknad 
kan leveres på engelsk 

• RF har ikke hatt krav til klasserom, ATO har krav om dette. 
• Kan en ATO bruke Annex II fly? Nei, men det kan kommer noen unntak til 

dette i Annex II forskriften, Cub og Safir? 
• NDB/VOR/DME til utdanning: Dette ses det på nå for PPL inkl GNSS, for 

LAPL står det enten det ene eller andre. 
• Alt av førstegangsutstedelse av klasse og typerettigheter må gjøres i en ATO,  

Sertifikat: 
• Nasjonale sertifikater er ugyldige i dag 
• Ikke krav til politiattest for utstedelse av Part-FCL sert (men for å få 

adgangskort). 
• LT vil ikke lage system for nasjonale sertifikater 
• Hva skal til for å få Part FCL om sertifikat eller rettighet har gått ut? Sertifikat 

før 1995 må alt tas på nytt, godskriving av timer. Ved gyldig sert etter 1995; 
trenger ikke ny teori, må ha MYB, oppfriskningstrening – se pkt under, når 
dette er på plass kan man få Part-FCL, se Annex I Part FCL.  
Sertifikat ugyldig mindre enn 3 mnd – ikken krav om trening før skil test(ST).  
3 mnd til 1 år min 2 treningsturer ved ATO før ST.  
1 – 3 år min 3 treningsflyginger ved ATO før ST. 

• Familisering trenger i fremtiden ikke instruktør, les deg opp selv (eier kan 
selvfølgelig bestemme noe annet) 

• Differansetrening krever instruktør (variabel pitch, RG, turbin, tail weel, 
EFIS,…). 

• Nytt eksamenssystem jobbes det med, ikke klart før sommeren. 
Rettigheter: 

• Forlengelse av SEP-land og sea, dette kommer det en AIC på. Det er ønskelig 
å få fortsette å fornye SEP land og sea på 12-t reglen om hverandre (som 
tidligere). 

• Kredit for timer fra Annex II: ja, for det meste, men ikke mikro 
• Når Annex II på høring? Jobbes med (Annex II er historiske fly, experimental, 

hjemmebygde fly, fly fra mil tjeneste, replicas). 
• Grove trekk: gruppering av dette iht klasser Cub = RV7, men hvordan skal 

trening gis? Fra C150 til PA28 uten FI. Differansetrening f.eks halehjul på exp. 
Liste på LT med godkjenninger, dette er også def hos EASA 

Regelverk: 
• Når kommer Part-NCO (Non commecial other than complex) i Norge? 

Tidligst okt 2014, men mest sannsynlig apr 2015. BSL D vil forsvinne etter 
overgangsperioden. 

• Hvilke fly kan brukes til typetrening? Dette vil fremgå av typesert/godkjenning 
LDB http://easa.europa.eu/flightstandards/ 

 
 
Orientering om Luftfartsskolen ved Thor Alvik 
Har fusjonert med Rørosfly. Vil få ATO innen 8/4-2014. Har simulatortilbud. 
www.privatflyger.no er ny rekruteringsportal. Har laget en utdannings app som er 
eksamensrettet med sammendrag og eksamensspørsmål – gratis for elever ved 
Luftfartsskolen. Ny skolesjef etter Kjersti Melling er Einar Thune Iversen. 
  
 



Nye instrumentrettigheter, fremtidsrettet innblikk ved Paul Sherry (PPL/IR Europe) 
Generelt er pensum til PPL IR redusert. 
 

En Route IR (EIR), dette er en ny rating – ta av og lande VFR ellers IFR.  
Krav: PPL, 20 t navigasjon,  
Kurs: 80t teorikurs mye kan gjøres ved hjelp av e-læring, 15 timers instruksjon i 
ATO, passere skill test. 

 
Competency Based Modular IR (CBM-IR) 
Krav: PPL+ 50t cross country, 40t IR med FI hvor inntil 10 t kan gjøres på FNPT1 
og 25t på FNPT2. Opp til 30 t kan bli IFR i IMC. 
 
Konvertering av IR fra tredjeland som følger ICAO: full kredit, krav 50t PIC IFR, 
muntlig eksamen, ”assessment” av ATO, oppflyging 
 
Nyttig å vite; Garmin 430 kan bli gitt EASA STC – må kjøpes. Da kan denne 
enheten brukes til IFR/ IFR approaches. 
 

- http://www.pplir.org/ medlemskap i denne interesseorganisasjonen som har jobbet 
frem forenklingene til IR koster 70£/år 
 
 
Spesielt interessert anbefales å se på plansjene som er lagt ut på Motorflyseksjonens 
hjemmeside. 
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