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FAG & SIKKERHET 
01/2013 

 

Flytrygging 2013: 

2012 ble ikke helt skadefritt men ingen hendelser under betegnelse ulykke. 2 næruhell og 2 

uhell ble registrert. Målsettingen "flere rapporterte næruhell" kan vel ikke sies å være 

oppnådd! 

 

Fikk hjelp av deltakere på klubbens sikkerhetsseminar til å prioritere fokus områder for 2013. 

Det er opp til den enkelte å gjøre sitt for at ”fokus på sikkerhet 2013” blir praktisert! 

 

Fokus på sikkerhet 2013 

 

1. Startteknikk. 

2. Full fokus også på de "enkle" flyturen (skliturer og hangflyging vinterstid). 

3. Læring om været. 

 

God startteknikk er viktig og spesielt når startsted, værforhold varierer ut fra det perfekte. 

Hvordan kan teknikken forbedres? Svaret er vel enkelt, trening og mye trening på de riktige 

tingene. Hva som er riktig og hva det må trenes mest på er individuelt og noe den enkelte selv 

må ta tak i! En ide, oppfordring kan være å skrive ned detaljert problemstillinger i en 

risikoanalyse og ut fra den få prioritert det viktigste. 

På fjellet under kurset som kommer vil det bli god anledning til å trene. Da er Instruktører, 

hjelpeinstruktører med flere på fjellet som kan hjelpe og gi gode råd til forbedring av 

starteknikken. Har du kartlagt det mest viktige du trenger å trene på og tar kontakt får du hjelp 

og individuell veiledning.  

 

Læren om været på godt og vont! Å kunne lese værmelding, tolke den lokalt, ta ut 

diagrammer og forstå når det blir termisk aktivitet vil hjelpe til for å få mange fine turer. Vel 

så viktig er å kunne forutse værskifte som kan bety problemer underveis i en flytur.  

Hvordan lære mer? En mulighet er å få en person som er god på å lese, tolke været for flysted 

og kunne formidle det ut i klar tekst til å holde et foredrag til oss. Studere vår lærebok og 

annet aktuell kildemateriell. Bomturer kan være lærerikt hvis du har studert værmeldingen og 

får lærdom i praksis ute på det lokale flystedet. Vær aktiv med ut på forskjellige og nye 

flysted. 

 

 

HG/PG Brev faglig leder januar 13 

Hei alle sammen og godt nytt år. 

Det er lenge siden seksjonen har sendt mail til klubbens faglige leder nå men i starten av et 

nytt år er det en del informasjon som dere bør informeres om og spre ut i klubbene på 

klubbmøter. Her kommer en liten liste: 

 

1. Sikkerhetsåret 2013. Seksjonen har som mål å kalle 2013 et sikkerhets år og 

intensjonen er på få ned antall ulykker med minst 25 % og være skånet fra at noen dør 

i denne sporten. For å få til dette skal seksjonen sette i gang en holdningskampanje og 

sikkerhetskampanje som begynner med mail til alle medlemmer som skal ut i løpet av 

januar. Fri Flukt skal også benyttes og hjemmeside og Facebook vil også være viktige 
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media for dette. Vi har også som intensjon å sende klubbene en del ferdiglagde 

dokumenter og presentasjoner som de kan bruke på egen sikkerhets dag. Så følg med, 

noe kommer allerede med denne mailen. 

 

2. Dødsulykken i Frankrike høsten 2011. Denne ulykken er det ikke laget noen ferdigstilt 

rapport på. Det var ingen vitner og vi har ikke klart tross iherdig arbeide å få kopi av 

rapporten fra redningsmannskapene eller det franske politiet.  

 

Rapporten etter ulykken i oktober i India ble klar rett før jul. Rapporten ligger som 

vedlegg til denne mailen. Her også er det vanskelig å finne årsaken men ut ifra all 

input har vi klart å lage en konklusjon. Vi ber om at rapporten brukes internt i klubben 

og ikke legges ut på hjemmesider etc. 

 

3. Sette av tid til Årsmøtet 2013 som avholdes på Gardermoen lørdag 6. og søndag 7. 

april 2013. Det er årsmøte i seksjon lørdag og åpent faglig ledermøte søndag. 

Nærmere informasjon sendes senere. 

 

4. Vi vil gratulere alle klubber med det beste resultatet kursmessig som seksjonen har 

hatt. Vi har aldri kursa så mange elever eller utdannet så mange nye instruktører i 

løpet av et år som i 2012. En oppsummering av dette finnes på hjemmesiden vår under 

nyheter. Seksjonen setter også pris på å få inn informasjon over kommende kurs da vi 

får mange henvendelser fra folk som har lyst til å begynne med sporten vår. 

 

5. Rikssenteret vil holde åpent som vanlig fra mai til ut i august og vi håper flere enn i 

fjor vil komme og fly her i løpet av sesongen. Husk også å alltid sjekke om det er 

ledige plasser på senteret før du drar dit. I fjor gikk mange ut ifra at det var fullt mens 

det i virkeligheten var ledige plasser. Vi er også ute etter frivillige til å drive senteret 

så vet dere om noen i klubben så setter seksjonen pris på dette. 

 

6. Sikkerhetssystemet (håndboka) revideres i disse dager og forandringene i den nye 

revisjonen håper vi å kunne publisere 1.3.2013. Mer info kommer. 

 

7. I år arrangeres Nordic Open på Rikssenteret i Vågå i tida 14-23 juni. Seksjonen 

gleder seg til dette arrangementet. 

 

8. Klubb besøk fra seksjonen. Seksjonen kommer gjerne på klubb besøk til din klubb om 

klubben ønsker dette. Ta kontakt så finner vi ut av dette. 

 

 Følg også med på våre hjemmesider og på facebook om du er der.  

Ellers er det bare å ringe meg om det er noe, 908 67 560, eller send epost. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 
Arne Håkon Hillestad 

Fagsjef og daglig leder HP/NLF 
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Ønsker dere alle et innholdsrikt og sikkert fly år! 
 

Flyhilsen  

Ole Jonny Rønneberg       Mo i Rana 05.02.13 

Faglig leder Polarsirkelen HGPG 

90567336 


