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FAG & SIKKERHET 
01/2011 

 

Som faglig leder i klubben får jeg en del informasjon fra vår fagsjef i seksjonen og vil 

videreformidle en del relevant stoff ut til alle medlemmene i klubben.   

Jeg vil også formidle relevante saker fra nærmiljøet. 

Alt stoff som jeg ”klipper” fra fagsjefen info brev vil jeg utheve med skrå skrift. 

 

F&S sendes til medlemmer som er registrert med e-post adresse i MelWin.  

Her etter vil F&S som regel bare bli lagt ut på vår nye hjemmeside. www.polarhgpg.com 

 

Flytrygging: 
Et nytt år og ny flysesong er godt i gang. 2010 ble et år uten uhell som medførte skade på 

pilot/elev. Håper vi kan si det samme ved slutten av dette året. Jeg forventer at flere hendelser 

blir registrert i år! Alle hendelser som blir registrert bidrar til en bedre flytrygging for 

fremtidige elever og piloter. Registrering av hendelser er viktig for alle nivåer.  

Tenk alltid sikkerhet først ”SAFETY FIRST!” 

 

 

Nytt fra seksjonen mars 2011. 
Hei alle sammen. 

Da begynner vinteren å slippe taket så smått og noen steder i Norge er det 

rapportert termikkpip i varioen allerede.  

Det er også på tide å oppdatere klubbene med nyheter om hva som skjer. 

Hjemmesiden har ikke vært så mye benyttet i år, men som dere vil lese i 

informasjonsbrevet så skal ny WEB plattform og også facebookside for 

seksjonen være oppe å gå til påsketider. Les nøye informasjonsbrevet og spre 

informasjonen ut til medlemmene.  

 

1. Årsmøtet 2011 avholdes 2. april på hotell Radisson Blue på Gardermoen, 

50 meter fra terminalen. På denne linken: 

http://www.nlf.no/OmNLF/organisasjon/Sider/Luftsportstinget2011.aspx 

finner du alt om møtet og påmelding. Det er foreløpig ikke så mange 

klubber som er påmeldt og med påmeldingsfrist 11. mars så er det på tide 

å reagere. HP/NLF ser frem til å møte våre klubber og deres 

representanter på Gardermoen den 2. og 3. april. 

Ingen fra vår klubb som deltar på årsmøte!  

 

2. Faglig ledermøte avholdes samme sted søndag 3. april. Møtet vil 

inneholde faglig informasjon og er ment for klubbens faglige ledere men 

er åpent for andre. Egen agenda sendes ut separat 4. mars. 

Luftfartstilsynet vil også holde et innlegg. Husk at alle faglige ledere skal 

møte på faglig lederseminar minst hvert andre år ifølge 

sikkerhetssystemet. 

http://www.polarhgpg.com/
http://www.nlf.no/OmNLF/organisasjon/Sider/Luftsportstinget2011.aspx
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Ole Jonny reiser på faglig ledermøte 

 

 

3. Rikssenteret. Det er ennå uklart når rikssenteret åpner i år. Grunnen til 

dette er at veien opp til Vole er dekket av 2 meter massiv is noen steder og 

kommunen ikke kan brøyte veien før isen begynner å løse seg opp. (Er det 

noen som har noe dynamitt liggende, si ifra.) Men informasjon om når 

den åpner samt kalender for sesongen 2011 vil bli sendt ut så snart styret 

har bestemt seg. 

Da henger vel en eventuell påsketur i en tynn tråd! 

 

4. Møtet med den nedslående tittelen ”HG, en døende luftsport” er grunnet 

liten deltakelse! flyttet til Rikssenteret i sommer og vil bli avholdet under 

NM HG 2011 (Vågå Open FAI kat 2) som går fra 2-9 juli. Møtet avholdes 

klokken 19 tirsdag den 5. juli og vi håper på stor deltakelse. 

Påmeldingsliste vil bli satt opp på senteret. Blir vi mange flyttes møtet til 

hotellet. Seksjonen ønsker alle velkommen for å diskutere HGens fremtid i 

Norge! 

Magne og Steinar; er dere i Vågå på den tiden regner jeg med at dere 

møter! 

 

5. Luftromsbokser. Alle klubber som berøres av den nya kontrollsona til 

Gardermoen som innføres 7. april er blitt innbudt til Avinors 

kontrollsentral i Røyken for å læres opp i hva en luftromsboks er, hvor de 

ligger og hvordan de aktiveres. I tillegg er det opprettet bokser i 

Hemsedal tilknyttet Fagernes flyplass og i Tynset rundt Tronfjellet 

tilknyttet Røros flyplass. Et informasjonsbrev vedr dette vil legges ut på 

våre hjemmesider med prosedyrer etc samt sendes ut til alle berørte 

klubber. 

 

6. Ny hjemmeside. NLF byttet til idrettens hjemmesidetilbud for 3 år siden. 

Dette systemet har vist seg tungvint og vanskelig å bruke og det er nå 

bestemt at NLF går over til nytt WEB system som skal være oppe til 

Årsmøtet i april. Det vil selvfølgelig ta litt tid å legge ut all nødvendig 

informasjon og få det komplett men når det er oppe og går håper vi at vi 

får flere treff hver dag og at siden vil bli brukt aktivt av både seksjon og 

medlemmer. Her er noen stikkord om hva du vil få som vi ikke har i dag; 

mulighet til å lage bildegalleri og legge inn videoer som kan spilles av, 

kjøp og salgspalte, forumspalte, Twitter og Facebook integrasjon, enklere 

skjemaintegrering for elektronisk påmelding etc, Bloggfunksjonalitet etc. 

dette blir spennende, følg med. 

Høres bra ut, blir den like fin og funksjonell som vår… 
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7. Facebook. Det er bestemt at HP/NLF skal opprette egen side på 

Facebook som skal oppdateres jevnlig og som seksjon og medlemmer skal 

kunne kommunisere på en enkel måte. Den skal være oppe til 1. april. 

 

8. Medlemmer: HP/NLF klarte i 2010 å snu den negative trenden med 

nedgang i medlemstallet til en oppgang på hele 10 medlemmer. Fra 2002 

til 2006 økte vi i antall medlemmer, fra 2006 til 2009 gikk vi ned med ca 

50 medlemmer i året men i 2010 økte vi altså igjen. Medlemstallet til 

seksjonen er pr 31.12.2010 på 2315 medlemmer. 

 

9. Fri Flukt. Grunnet problemer med å få inn stoff til Fri Flukt fikk bladet en 

uforutsigbar utgivelse i 2010. Styret har derfor bestemt at det i 2011 bare 

kommer 2 utgaver. Det er derfor opp til dere om bladet skal 

opprettholdes. Send inn stoff, artikler og bilder, til bladet og får vi nok av 

det så blir det fremdeles Fri Flukt. Blir det lite stoff i 2011 også er 

fremtiden for medlemsbladet usikker! Frist for stoff til nr 1 2011 er 1. 

april! 

 

10. Klubb revisjon. Vi minner om klubbrevisjonen som skal være utført og 

sendt inn til seksjonen innen 1. april. Dette er del av det nye 

sikkerhetssystemet som LT godkjente i fjor og det er et KRAV fra LT at 

seksjonen har oversikt og kontroll over den operative virksomheten til 

klubbene. Så vi oppfordrer ledelsen i klubbene til å gjøre dette NÅ. 

Arbeidet er godt i gang og ferdig rapport vil bli lagt ut på vår hjemmeside 

rundt 1. april. 

 

11. Når dette skrives har ca 1700 av 2315 medlemmer betalt medlemskap og 

forsikring for 2011. Det er derfor mange som IKKE har lov til å fly. Gjør 

man det likevel er ikke forsikringen gyldig. Du bør derfor betale ditt 

medlemskap så fort som mulig og før du tar frem vingen. 

En rask sjekk på MelWin viser at vi ikke er noe bedre enn 

landsgjennomsnittet! 12 medlemmer, eller 28 % har ikke betalt for årets 

medlemskap pr. 3.3.2011. 

 MelWin: http://www.nlf.no/MeLWin/Sider/Medlemsdata.aspx 

 

12. Lisensfornyelse. Minst halvparten av dere må fornye lisensen før 1. april. 

Det er dere selv ansvarlig for og dere får ikke skjema tilsendt for dette. 

Elever må fremdeles fornye hvert år med instruktør på papirskjema men 

det kan evt skannes eller fakses til oss. Vanlige piloter kan fornye 

elektronisk. Se ditt medlemskort for informasjon. Merk at tandembevis og 
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hjelpemotorbevis fornyes ikke om man ikke har logget tilstrekkelig med 

turer i året som gikk. 

Fornying bør du gjøre NÅ!  Rett før 1. april vil det bli stor pågang hos 

MelWin og du risikerer å måtte vente på lisensen en stund. Fornyer du nå 

vil lisensen være gyldig frem til 1. April 2013. så fremt medlemskap er 

betalt. Elever må snarest kontakte sin instruktør for å få fornye sitt 

elevbevis PP2. 

Her finner du fornyelsesskjema: 

http://www.nlf.no/HGPG/HPdokumenter/Sider/Skjemaer.aspx  

 

13. Klubb besøk. Seksjonen prøver å besøke våre klubber og vil i løpet av året 

prøve å rekke ut til minst 20 stk. Dette kan være et besøk i forbindelse 

med et treff eller konkurranse, et medlemsmøte eller vi kan hjelpe klubber 

som ”sliter” med å arrangere gratis klubbutviklingsseminarer. Ta kontakt 

for informasjon eller ønske om et besøk. 

 

14. Kursing i seksjonen regi. Det vil antakelig bli satt opp et PG og et HG 

kurs på Rikssenteret i august. Her kan klubber som ikke selv arrangerer 

kurs sende interesserte slik at de kan komme tilbake til klubben med 

bestått nybegynnerkurs i september. Kurset vil også være et alternativ for 

folk som ikke har anledning til å følge helgekurs. Kurset er ment å gå over 

10-14 dager avhengi av været. Mer informasjon følger. 

 

15. Konverteringskurs. Er du PG pilot og vil prøve HG eller er du HG pilot 

og vil prøve PG ber vi deg ta kontakt med seksjonen og melde din 

interesse. Får vi nok interesserte vil seksjonen avholde konverteringskurs 

etter behov. Men da må dere ta kontakt med Arne. 

Gir meg der, kunne sikkert vært mer jeg kunne informere om. Men dere er alltid 

velkommen til å ringe HP/NLF, Arne på telefon 908 67 560 eller ta kontakt pr e-

post på arne.hillestad@nlf.no. HP/NLF ønsker alle en fin sesong, hilsen Arne 

 
Til slutt vil jeg ønske Marianne Dillern velkommen som medlem. Hun gikk paragliderkurs 

sørpå i fjor.  

Ønsker fallskjermhopper Stig Sivertsen velkommen. Han blir nok snart å se på fjellet med sin 

nye speedglider. Gleder meg til å se den i aksjon. Ønsker også årets nye elever velkommen. 

Måtte de få en flott opplevelse, et lærerikt og sikkert kurs.  
 
 

Flyhilsen  

Ole Jonny Rønneberg       Mo i Rana 8.3.2011 

Faglig leder  
Polarsirkelen Hang- og Paragliderklubb 
90567336 
www.polarhgpg.com  

mailto:arne.hillestad@nlf.no
http://www.polarhgpg.com/

