
Kjeller Sportsflyklubb 

 

 

Org.nr: 997 440 714 Styreleder: Jonas Rettum Tlf: 918 12 017  

 Nestleder: Ove Harald Blystad Tlf: 924 16 200 

Innkalling til flytryggingsmøte & Kick-off for sesongen 2021 

Tirsdag 8 Mai 2021 KL 1900 

Gjennomføres digitalt – link til på Zoom publiseres før møtet 

Agenda flytryggingsmøte 

1. Introduksjon ved flytryggingsleder. Bård Solheim.  

2. Landing med sidevind. Repetere forskjellige teknikker for å lande i sidevind. (Last ned) Bård. 

3. Stabilisert innflygning (Stabilized Approach). Dette er en 5 minutter video fra Air Safety 

Institute som omhandler dette tema. (Link video) Bård. 

4. Flyging med passasjer. Gjennomgang av skjema for passasjerflygning. Viktig! Dette er for å 

beskytte deg som pilot og ditt ansvar i sin ytterste konsekvens. (Last ned) Bård 

5. Airspace Infringement AI – Vi ønsker at følgende video vises på flytryggingsmøter, og at man 

snakker om temaet, event. deler erfaring på dette (Link video). Bård. 

6. Teknisk dokumentasjon – Presenter de mest brukte vedlikeholds manualene. - Rotax Line 

maintenance manual 05-20-00 (ikke detaljert gjennomgang, men gjøre kjent med) - Rotax 

Operators manual 3.2 - 4.7 (ikke detaljert gjennomgang, men gjøre kjent med) Disse 

manualene finnes på følgende side ved å søke opp riktig produkt: 

https://www.flyrotax.com/services/technical-documentation.html Svein 

7. Sjekk din status på sikkerhetskortet for sportsfly, at du er over det røde området før du skal fly 

(Last ned). Bård. 

8. Hendelsesrapporter Bård 

Cessna 172S 

Jabiru 450 Calypso 

9. Rutiner for hangarer og parkering av klubbens fly (Svein.)  

Det er krav om deltagelse på flytryggingsmøtet annethvert år, og som skal kvitteres for i din 

loggbok. Har du ikke dette signert for kortere en 24 mnd. har du ikke gyldig flygebevis.  
 

HUSK Å KVITTERE I DIN LOGGBOK. 
Klubbene ved OPL arkiverer oversikt over hvem som har deltatt på klubbens møte(r), den enkelte 

deltager kan selv kvittere ut for gjennomført i egen loggbok med teksten: «Flytryggingsmøte 2021, 

Kjeller Sportsflyklubb 08 Mai 2021». 
 

Velkommen til digitalt flytryggingsmøte i Kjeller Sportsflyklubb       

11. Mai 2021: Flytryggingsleder Bård Reidar Solheim.         
 

NB! Etter Flytryggingsmøte blir det Kick-Off program med Leder og Skolesjef.  

http://nlf.no/sites/default/files/mikrofly/dokument/landing_med_sidevind2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=O5AX7f2MWiw
http://nlf.no/sites/default/files/mikrofly/dokument/passasjerinformasjon_sportsflyging_2.1_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cB33DSKNQRY&feature=youtu.be
https://www.flyrotax.com/services/technical-documentation.html
http://nlf.no/sites/default/files/mikrofly/dokument/sikkerhetskortet_20.pdf
http://nlf.no/sites/default/files/mikrofly/dokument/2020-13_ln-aza.pdf
https://nlf.no/sites/default/files/mikrofly/dokument/2020-03.pdf

