
Q1 Svarte hotellet til forventningene, både med tanke på beliggenhet,
rom og forpleining?

Answered: 30 Skipped: 0

# RESPONSES DATE

1 Ja 11/12/2019 6:44 AM

2 ja veldig bra . 11/9/2019 2:49 PM

3 ja 11/8/2019 5:48 PM

4 TOPP!! 11/7/2019 7:14 PM

5 Ja 11/6/2019 8:26 AM

6 Bra hotell. Og lett tilgjengelig 11/6/2019 8:05 AM

7 Nei, FISK til middag passer ikke alle.... parkering er et tema 11/5/2019 11:16 PM

8 Ja, lettvint adkomst i nærheten av jernbane! Ellers helt greit. 11/5/2019 5:18 PM

9 Bra hotell. Fint med beliggenhet nær toget :). 11/5/2019 5:16 PM

10 ja 11/5/2019 3:24 PM

11 Absolutt 11/5/2019 2:53 PM

12 Ja bra hotell og bra mat 11/5/2019 12:14 PM

13 Veldig bra, og ikke minst i forhold til tidligere med bla nærhet til tog 11/5/2019 9:33 AM

14 Ja obsolutt 11/5/2019 9:28 AM

15 Ok 11/5/2019 8:52 AM

16 Hotellet er bra for sånne arrengementer 11/5/2019 7:30 AM

17 Helt perfekt. Mye bedre en hotellene på Gardermoen. Bare å bestille dette hotellet til neste år
med en gang!

11/5/2019 7:23 AM

18 Hotellet svarte så absolutt til forventningene både når det gjaldt beliggenhet rom og forpleining. 11/5/2019 5:35 AM

19 Absolutt- langt bedre enn hotellene på Gdmn. 11/4/2019 7:49 PM

20 Ja, bra hotell og god mat 11/4/2019 7:35 PM

21 Rom og forpleining meget bra. Stort minus at det ikke er parkering på hotellet. Resultat ble kr.
450,- for litt over ett døgn i P-hus..Det er rett og slett for drøyt!

11/4/2019 7:17 PM

22 Ja 11/4/2019 5:21 PM

23 Sentralt. Men forferdelig dyr parkering for de som ankom med bil. Maten var ok på lørdag 11/4/2019 5:14 PM

24 Jeg synes hotellet var som forventet. 11/4/2019 3:03 PM

25 Flotte rom og god mat i alle måltider 11/4/2019 2:57 PM

26 Alt var greit med både beliggenhet forpleining og rommet. 11/4/2019 2:42 PM

27 Ja så absolutt! En stor fremgang fra Gardermoen 11/4/2019 2:22 PM

28 Ja 11/4/2019 2:18 PM

29 Ja endelig et nytt hotel med god mat og bra beliggenhet 11/4/2019 2:09 PM

30 Ja 11/4/2019 1:52 PM
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Q2 Hvilke forventninger hadde du i forkant av seminaret, og ble disse
innfridd?

Answered: 30 Skipped: 0

# RESPONSES DATE

1 Seminaret var som forventet ja . 11/12/2019 6:44 AM

2 nytt skolesystem. Forklart på en grei måte 11/9/2019 2:49 PM

3 Få oppdateringer for å utføre en sikker og god instruksjon. knytte kontakter med andre
instruktører og klubber. Ja det innfridde

11/8/2019 5:48 PM

4 Ikke helt> vi som skal undervise bør kunne få lære mere om pedagogikk! Litt mere om hvordan
jobben som operativ skulle gjøres, samt hvordan den kunne bli enklere å utføre!

11/7/2019 7:14 PM

5 Ja 11/6/2019 8:26 AM

6 Hadde ingen forventninger 11/6/2019 8:05 AM

7 Håpet på å bli en bedre instruktør, men lite instruktør-stoff på seminaret 11/5/2019 11:16 PM

8 Var stort sett som forventet. 11/5/2019 5:18 PM

9 Treffe andre instruktører og oppdatering på planlagte endringer. Fornøyd med en konkret
tidsplan for overgang til nye progresjonskort.

11/5/2019 5:16 PM

10 bra og ja 11/5/2019 3:24 PM

11 Jeg hadde forventning om et interresant seminar, og det ble innfridd 11/5/2019 2:53 PM

12 Mye stoff på kort tid, men ellers bra 11/5/2019 12:14 PM

13 Mine forventninger ble i høyeste grad innfridd. Seminaret var godt forberedt og meget godt
gjennomført

11/5/2019 9:33 AM

14 Mine forventninger er faglig oppdatering, diskusjoner, og sosialt, DVs at vi får anledning til å
snakke med andre. Dette ble innfridd

11/5/2019 9:28 AM

15 Ja 11/5/2019 8:52 AM

16 Bedre enn forventet 11/5/2019 7:30 AM

17 Ja, egentlig. Men vi burde nok ha brukt litt mer tid på det nye treningsprogrammet. 11/5/2019 7:23 AM

18 Jeg var spent på om det jeg hadde hørt at det ville komme et nytt opplegg når det gjaldt
instruksjon ville svare til mine forventninger.Dette ble så til de grader innfridd.

11/5/2019 5:35 AM

19 Hadde håpet på noe mere praktisk og matnyttig for fotsoldatene i felten. Seminaret innfridde
ikke her.

11/4/2019 7:49 PM

20 Dette var et av de bedre NLF-seminarer jeg har deltatt på og forventningene ble innfridd. 11/4/2019 7:35 PM

21 Håpet på en form for oppdatering rettet mot oppgaven som instruktør. Langt på vei innfridd,
men selvfølgelig ikke så mye konkret da utdanningen er i stor endring.

11/4/2019 7:17 PM

22 Få motivasjon, innfridd pga leksjon system 11/4/2019 5:21 PM

23 Synes kurset levde opp til forventningene . Dyktige foredragsholdere. 11/4/2019 5:14 PM

24 At jeg ble informert om alt nytt som var på gang,ja det ble de. 11/4/2019 3:03 PM

25 Gode, ja 11/4/2019 2:57 PM

26 Jeg var spent på det nye som ble fremført, godt og klart dokumentert, og god forståelse, jeg
tenkte at dette ble litt mye, men jeg er allerede i gang med første føring, dette skulle vert
påbegynt tidligere, men vi får gjøre det beste ut av dette.

11/4/2019 2:42 PM

27 Bli orientert om vår nye "fremtid". Mye bra i vente og ser med spenning frem til det nye
programmet, både teori og praktisk kommer opp å gå. Jo før jo bedre. Absolutt innfridd.

11/4/2019 2:22 PM

28 Første gang på seminaret. Bedre enn forventet 11/4/2019 2:18 PM

29 Ja fornøyd 11/4/2019 2:09 PM

30 begrenset forventning, veldig positivt overasket! 11/4/2019 1:52 PM
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Q3 Var det tema du synes var spesielt viktig eller interessant for deg?
Answered: 29 Skipped: 1

# RESPONSES DATE

1 Alle saker som ble tatt opp var interesante . 11/12/2019 6:44 AM

2 Praktisk flyging ,ny måte å skole på. 11/9/2019 2:49 PM

3 Ny teoribok. Utviklingen fremover. 11/8/2019 5:48 PM

4 Da håper jeg at den nye læreboka, med ferdige presentasjoner i alle fag blir bra. 11/7/2019 7:14 PM

5 Ja 11/6/2019 8:26 AM

6 Nytt program 11/6/2019 8:05 AM

7 Det manglet... 11/5/2019 11:16 PM

8 Det nye teoriopplegget i den nye boken som kommer ut var interresant, også det nye
treningsprogrammet.

11/5/2019 5:18 PM

9 Interessant å diskutere bruksområder og se eksempler på simulatorer. Jeg er sikker på at
simulatorer og VR kan supplere praktisk flyging og gi økt sikkerhet. Viktigst var vel likevel
standardisering og nye progresjonskort

11/5/2019 5:16 PM

10 ja 11/5/2019 3:24 PM

11 Tema ang. den nye læreboken 11/5/2019 2:53 PM

12 Det nye opplæringsregimet 11/5/2019 12:14 PM

13 Ja. Bla at vi standardiserer vårt opplegg, at det stimuleres til "åpenhet" om hendelser, og ikke
minst at dette med forsikringer ble tatt opp

11/5/2019 9:33 AM

14 Ja tema som omhandler veien videre for Mikroflyging, regelverk, standarder mm 11/5/2019 9:28 AM

15 Alt v nye ting er interessant 11/5/2019 8:52 AM

16 Innblikk i hva som blir fremtiden og tankene rundt standariseringen var bra 11/5/2019 7:30 AM

17 Det nye treningsprogrammet. Ikke minst at det blir mulighet for å ha det elektronisk. 11/5/2019 7:23 AM

18 Temaet rundt den nye skoleboka synes jeg var spesielt interessant. 11/5/2019 5:35 AM

19 Opplæringssystemet interesserer, samme med hendelser som en kan lære av. 11/4/2019 7:35 PM

20 Samlingen av teorien i ei bok. Endringen av oppsettet på leksjonene, og at disse har blitt
oversiktlige.

11/4/2019 7:17 PM

21 Leksjon system, mye bedre for eleven 11/4/2019 5:21 PM

22 Progresjonskortene . Men alt var absolutt nyttig 11/4/2019 5:14 PM

23 Nytt opplæringa system,og nye lærebøker. 11/4/2019 3:03 PM

24 Ingen spesielle 11/4/2019 2:57 PM

25 Alt som var nytt i denne anledningen var veldig bra alt, sammen, jeg vil tro at dette er, og
kommer til å bli, greit for alle, bare vi kommer oss ordentlig i gang, her er jo noe nytt, men dette
skal vi klare, er det noen tvil så kan en spørre.

11/4/2019 2:42 PM

26 Det nye skoleprogrammet, spesielt dette med at det nå blir en FELLES plattform med felles
regler og ikke minst eksamener for alle klubber.

11/4/2019 2:22 PM

27 Gjennomgang og diskusjon av tidligere hendelser. 11/4/2019 2:18 PM

28 Ja nytt skole opplegg blir veldig bra 11/4/2019 2:09 PM

29 Hele omleggingen og ny struktur med standardisering og endelig i samsvar med LAPL/PPL -
tilpasset sportsfly

11/4/2019 1:52 PM

3 / 12

Instruktørseminar for mikroflygere 2019 SurveyMonkey



Q4 Var det tema du savnet, og som burde vært prioritert på seminaret?
Answered: 29 Skipped: 1

# RESPONSES DATE

1 nei. 11/12/2019 6:44 AM

2 nei. 11/9/2019 2:49 PM

3 Nei 11/8/2019 5:48 PM

4 Pedagogikk er nevnt. Hendelse rapporter siden di ikke mulig å få ut til alle piloter før sesongen
er over!

11/7/2019 7:14 PM

5 Ja 11/6/2019 8:26 AM

6 Nei 11/6/2019 8:05 AM

7 Ja instruktør opplæring, 11/5/2019 11:16 PM

8 Ikke noe spesielt. 11/5/2019 5:18 PM

9 Tenkte på elektronisk flygebok da jeg så elektroniske progresjonskort. Hadde vært fint å slippe
dobbeltføring av flygetid, og tror vel tiden er moden for elektronisk føring av alle timer både
under opplæring og senere

11/5/2019 5:16 PM

10 nei 11/5/2019 3:24 PM

11 Nei 11/5/2019 2:53 PM

12 Man tok kun opp hva som skal til for opplæring av nye piloter. Det må lages hva som skal til for
de som har andre bevis og andre sertifikater. Samt "gamle" sertifikater. Det må hensyntas
erfaring og tidl. udannelse.

11/5/2019 12:14 PM

13 Synes seminaret var "fullespekket" og savnet ikke noe. 11/5/2019 9:33 AM

14 Nei 11/5/2019 9:28 AM

15 Nei 11/5/2019 8:52 AM

16 egentilig ikke 11/5/2019 7:30 AM

17 Bruk av treningsprogrammet. Gjerne gruppeøvelser med Roger`s kosteskaft metode. 11/5/2019 7:23 AM

18 Nei, jeg synes at dere hadde fått med det som var viktig. 11/5/2019 5:35 AM

19 Nei... 11/4/2019 7:35 PM

20 Ikke på den tiden vi hadde til rådighet. 11/4/2019 7:17 PM

21 Hvorfor mange har få elever nå 11/4/2019 5:21 PM

22 Noe var kanskje komprimert og kunne kanskje vært mer gjennomgått enda mer....? 11/4/2019 5:14 PM

23 Jeg synes kurset var utfyllende,savnet ikke noe 11/4/2019 3:03 PM

24 Nei 11/4/2019 2:57 PM

25 Nei, jeg savnet ikke så mye her, det er jo en god del som må læres etter et nytt opplegg for
skoling, og en del mer å sette seg inn i, det er jo muligheter for endring når alle har begynt med
denne nye formen for skoling, for da ser vi bedre dette.

11/4/2019 2:42 PM

26 Ikke tema, men vi BØR få på plass et nytt sportsflybevis til neste år. Noe enhver kan ha i
lommebok og fremvise. Ikke dette tullet som nå eksisterer via NIF. Det er en flau affære.

11/4/2019 2:22 PM

27 Nei 11/4/2019 2:18 PM

28 Fornøyd med opplegget 11/4/2019 2:09 PM

29 Nei 11/4/2019 1:52 PM
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Q5 Hva mener du om det nye treningsprogrammet som vil erstatte
progresjonskortene?

Answered: 29 Skipped: 1

# RESPONSES DATE

1 Dette er bra. Er nok endel øvelser som kunne vært fjernet. 11/12/2019 6:44 AM

2 Blir nok bra ,trenger noe tid til omlegging. 11/9/2019 2:49 PM

3 Ser ut som det er oversiktlig 11/8/2019 5:48 PM

4 Ja det må vi bare få prøve først! 11/7/2019 7:14 PM

5 Bra! 11/6/2019 8:26 AM

6 Synes det ser veldig bra ut 11/6/2019 8:05 AM

7 Ser bra ut, mye bedre enn før 11/5/2019 11:16 PM

8 Meget bra, en del jobb til og begynne med tror jeg. Det går seg nok til. 11/5/2019 5:18 PM

9 Fint for å standardisere det arbeidet vi likevel gjør i dag. Enklere for elever og prøve flere
instruktører

11/5/2019 5:16 PM

10 bra 11/5/2019 3:24 PM

11 Det tror jeg blir bra 11/5/2019 2:53 PM

12 De ser grei ut, men dette tar tid ! 11/5/2019 12:14 PM

13 Fantastisk bra:) 11/5/2019 9:33 AM

14 Det synes jeg er bra, spesielt den elektroniske biten. Få inn noen som justeringer, tillegg så blir
dette meget bra

11/5/2019 9:28 AM

15 Begynner, kanskje, og bli noe innfløkt. 11/5/2019 8:52 AM

16 utelukkende positivt 11/5/2019 7:30 AM

17 På høy tid! Bare få det i gang hos alle fortest mulig. 11/5/2019 7:23 AM

18 Dette ønsker jeg så absolutt velkommen.Det er fint at dette med standarisering kommer på
plass, og at føringene for dette kommer fra NLF.meget bra.

11/5/2019 5:35 AM

19 Bra - har ventet på det en stund!! 11/4/2019 7:35 PM

20 Ser meget bra ut, og gleder meg til å ta det i bruk. 11/4/2019 7:17 PM

21 Bedre 11/4/2019 5:21 PM

22 Ser ryddig ut 11/4/2019 5:14 PM

23 Jeg trur det blir kjempe bra når vi får dratt det igang. 11/4/2019 3:03 PM

24 Er positiv til det 11/4/2019 2:57 PM

25 Bedre oversikt for videre evt. skoling andre steder og senere overganger til andre sertifikater.
Treningsprogrammet er meget bra, dette skulle vi hatt tidligere, men det er godt at dette kom
nu. dette blir bedre samstemt med andre flyoperative klubber som motorfly.

11/4/2019 2:42 PM

26 Meget bra! 11/4/2019 2:22 PM

27 Meget bra. 11/4/2019 2:18 PM

28 Bra på tide 11/4/2019 2:09 PM

29 Veldig bra! 11/4/2019 1:52 PM

5 / 12

Instruktørseminar for mikroflygere 2019 SurveyMonkey



Q6 Hva er din personlige mening om å innføre tilsvarende obligatorisk
fag for sportsflygere som for LAPL?

Answered: 29 Skipped: 1

# RESPONSES DATE

1 Dette er helt ok. 11/12/2019 6:44 AM

2 Ingen mening. Har for lite kunskap om lapl. 11/9/2019 2:49 PM

3 Blir det for likt så kan man slå de sammen til ett sertifikat. 11/8/2019 5:48 PM

4 Jeg vet ikke nok om LAPL, men mikro skal jo være et enklere alternativ har jeg hørt. 11/7/2019 7:14 PM

5 Same 11/6/2019 8:26 AM

6 Bra 11/6/2019 8:05 AM

7 Skulle vært samme teori, slik at man kan bytte mellom sportsfly og LAPL etterpå, UTEN å måtte
ta alt på nytt

11/5/2019 11:16 PM

8 I utgangspunktet er det nok bra, men for en del kan det nok bli vel omfattende. Skønner snart
ikke vidsen med mikro-sportsfly.

11/5/2019 5:18 PM

9 Viktig at sportsflyging oppleves som enklere enn LAPL. At teori blir mye det samme er greit for
meg, og sannsynligvis helt nødvendig for ryktet i forhold til de andre.

11/5/2019 5:16 PM

10 riktig 11/5/2019 3:24 PM

11 Det mener jeg er helt nødvendig 11/5/2019 2:53 PM

12 Greit nok - men eksamen hos Biltilsynet til 450 pr. fag. Nei gløm det. 11/5/2019 12:14 PM

13 Heilt greit. 11/5/2019 9:33 AM

14 Det er bra 11/5/2019 9:28 AM

15 Igjen, mikrofly bør være enklere, men synes LAPL-teorien kan komme som et påbygningsfag 11/5/2019 8:52 AM

16 Tilnærmet likt er bra men det som ikke omhandler Spotsfly bør lukes ut. Dog bør det jobbes
med at dette også kan være veien til LAPL med godskriving av fag og timer pluss da et tilegg i
det du ikke har tatt for Sportsfly

11/5/2019 7:30 AM

17 Forsåvidt greit, men vi må passe oss litt for å havne ut likt både i pris og arbeid med LAPL\PPL
på utdanningen. Vi nærmer oss raskt det punktet at vi dessverre må anbefale elever å heller ta
LAPL for så og konvertere til mikro\Sportsfly etterpå. Da har de mulighet å fly begge deler. Det
vil nok dessverre slå beina av klubb økonomien til veldig mange klubber. Og skolefly og
instruktører forsvinner.

11/5/2019 7:23 AM

18 Det er bra, fordi våre fly er i dag blitt så avanserte at forskjellen mellom LAPL og oss snart er
visket ut.

11/5/2019 5:35 AM

19 Bør være mest mulig likt! 11/4/2019 7:35 PM

20 Mener det vil være fornuftig ut fr at operasjonene langt på vei vil være like. 11/4/2019 7:17 PM

21 Supert, fordi flyene ikke lenger er lette nok ( les kan fly sakte nok ) 11/4/2019 5:21 PM

22 Så lenge dette er under klubbenes admin og ikke blir gjenstand for at det blir betydelig dyrere
for nye elever så tror jeg dette blir bra

11/4/2019 5:14 PM

23 Tja 11/4/2019 3:03 PM

24 Enig 11/4/2019 2:57 PM

25 Det skader ikke og få til noe bedre, for dem som ønsker det, det beste er av det gode her, vil tro
at det å tilegne seg bedre kompetanse er en styrke for oss alle.

11/4/2019 2:42 PM

26 Helt på sin plass. 11/4/2019 2:22 PM

27 Synes dette er riktig veg å gå. Mest mulig felles i utdanninga 11/4/2019 2:18 PM

28 Helt rett 11/4/2019 2:09 PM

29 På tide 11/4/2019 1:52 PM
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Q7 Hva mener du om at nye elever kan ta en enklere grunnpakke og
deretter påbygninger etter hvert, ELLER ta hele pakken på en gang?

Answered: 29 Skipped: 1

# RESPONSES DATE

1 Å ta en grunnpakkeførst er helt ok. 11/12/2019 6:44 AM

2 Det må være mulig med en enklere grunnpakke ,ellers mister vi mange elever . Ikke lett med å
skaffe nye elever. Vi erfarer mange som sliter med teori ,men mange av disse er topp flygere.

11/9/2019 2:49 PM

3 Supert. Ikke alle vil gå videre til mer avansert sert. 11/8/2019 5:48 PM

4 Vi har jo allerede to typer piloter: Trike og andre som bare vil fly i nærområdet G-luftrom uten
radiotelefonist sert. De kan jo være MIKROFLY PILOTER (eller kortbukse!) Så har vi de som
flyr fort, høyt og langt, de kan jo lære mere om operasjonelle prosedyrer ++ De kan jo være
SPORTSFLY PILOTER (langbukser) (Dette har vi jo hørt av Tor i årevis at vi blir kalt av PPL-a>
de blir aldri fornøyd med mikro, og mange i mikro er fornøyd med kortbukser og vil ikke han noe
annet!!)

11/7/2019 7:14 PM

5 En gang 11/6/2019 8:26 AM

6 Ta hele pakken med en gang 11/6/2019 8:05 AM

7 Hele pakken, det er ikke så mye mer. Viktigst er at man kan bytte mellom Sportsfly og LAPL
etterpå. Radio må bli obligatorisk

11/5/2019 11:16 PM

8 Tror det kan være en løsning for de som sliter med teorien. da blir det litt enklere å komme i
gang.

11/5/2019 5:18 PM

9 Noe må skille sportsflyging fra LAPL. Nettopp det at man kan starte med sikker flyging lokalt
uten radio i luftrom G og bygge på etterhvert tror jeg kan gi økt rekruttering til sportsflyging.

11/5/2019 5:16 PM

10 om mulig i praksis 11/5/2019 3:24 PM

11 For noen kan kanskje det være et alternativ , men det beste er vel å ta hele pakken på en gang 11/5/2019 2:53 PM

12 Dette var ikke tatt opp så vidt jeg husker, men hvis det kan gjøres forsvarlig så greit nok.
Avhengig av hvor du flyr selvfølgelig.

11/5/2019 12:14 PM

13 Grunnpakke kan jo være greit for de som av en eller grunn finner det passende 11/5/2019 9:33 AM

14 Påbygging 11/5/2019 9:28 AM

15 Se svar 6 11/5/2019 8:52 AM

16 Positiv til det fo å ivareta prisnippet om at enklere regime 11/5/2019 7:30 AM

17 Det MÅ bli slik, om vi skal kunne beholde elever. Om alle må ta full pakke med en gang. Så er
det mye bedre å ta LAPL eller PPL-A!

11/5/2019 7:23 AM

18 Det er nok ikke det er alle som har behov for alle fagene på en gang, og derfor tror jeg dette er
en grei måte å gjøre det på.

11/5/2019 5:35 AM

19 Hele pakken på en gang! 11/4/2019 7:35 PM

20 Har mest tro på at man bør starte med en enklere grunnpakke, for så ha muligheten til
påbygging. Bør fortsatt vær mulig å fly «enklere» uten å måtte mestre store flyplasser og
komplisert trafikk. Men det vil kanskje være vanskelig å få til i praksis , da det er mange ulike
oppfatninger om hvor avanserte operasjoner man ønsker å gjennomføre, og ut fra dette få
passende innhold i utdanningen. Men tema som fjellflyging, kortbane/storflyplass, flotører osv.
kan være påbygging

11/4/2019 7:17 PM

21 Bra, fordi poenget er å komme i gang 11/4/2019 5:21 PM

22 Litt som svar på foregående spm Noe går hånd i hånd. Men kanskje RTL er noe en kan ta i
ettertid hvis ønskelig ? Samtidig er det med radioforståelse viktig fra dag en

11/4/2019 5:14 PM

23 Det med og ta en enklere grunnpakke synes jeg kan gå med påfølgende påbygging 11/4/2019 3:03 PM

24 Alt på en gang 11/4/2019 2:57 PM

25 Jeg tror at de fleste vil nok ønske å ta alt på en gang og ikke vente, men dette er jo individuelt,
vil tro at det er bedre å ta alt mens en driver på å skoler, for å ikke få for lange opphold.

11/4/2019 2:42 PM
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26 Det som er viktig er at progresjonen ikke stopper opp grunnet manglende teorifag. Teori må
følge praksis - helst være i forkant. Om en grunnpakke dekker det nødvendige ser jeg positivt
på dette.

11/4/2019 2:22 PM

27 Meget bra 11/4/2019 2:18 PM

28 Det er også bra 11/4/2019 2:09 PM

29 Det kan være en god løsning 11/4/2019 1:52 PM
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Q8 Vi får en 700 siders lærebok for hele vårt pensum, tilsvarende den
for LAPL/PPL som ble fremvist på seminaret. Har du synspunkter på

dette?
Answered: 29 Skipped: 1

# RESPONSES DATE

1 Er bra og få samlet hele pensum i en bok. 11/12/2019 6:44 AM

2 Høres mye ut. 11/9/2019 2:49 PM

3 Endelig en bok som passer for Mikro. Ser fin og lettlest ut. 11/8/2019 5:48 PM

4 Håper den blir bra og lettforståelig når den blir klar med alt mikrostoff. 11/7/2019 7:14 PM

5 We need to take in what is important and not emphasize page numbers so much. But a new
book is definitely a must.

11/6/2019 8:26 AM

6 Meget bra 11/6/2019 8:05 AM

7 Bra, men børe være så lik at man kan gå ene eller andre veien etterpå UTEN å måtte ta alt på
nytt

11/5/2019 11:16 PM

8 Veldig bra! 11/5/2019 5:18 PM

9 Fint med alt samlet så lenge det ikke blir dyrere. 11/5/2019 5:16 PM

10 pris? 11/5/2019 3:24 PM

11 Dette er veldig bra! 11/5/2019 2:53 PM

12 Det går nok greit, men kan skremme mange 11/5/2019 12:14 PM

13 Veldig bra 11/5/2019 9:33 AM

14 Ikke annet enn at prisen må være akseptabel samtidig som vi får en elektronisk versjon 11/5/2019 9:28 AM

15 Helt greit 11/5/2019 8:52 AM

16 Tror det også kan bli veldig bra 11/5/2019 7:30 AM

17 PÅ tide! Synd den ikke er klar til årets teorikurs sesong. 11/5/2019 7:23 AM

18 Jeg tror dette blir bra, både fordi vi får samlet alle fagene i en bok, og dermed kan dette forenkle
overgangen til LAPL.

11/5/2019 5:35 AM

19 Ser fram til å ta den i bruk! 11/4/2019 7:35 PM

20 Kjærkomment og meget bra å få samlet teorien og få et oppslagsverk til seinere. 11/4/2019 7:17 PM

21 Ei bok er mye bedre enn flere små. 700 sider er lite for å fly som en fugl. 11/4/2019 5:21 PM

22 Høres ryddig og bra ut 11/4/2019 5:14 PM

23 Ikke annet at det var på tide. 11/4/2019 3:03 PM

24 Fantastisk flott, hvorfor ikke. Blir mer seriøst og bedre kvalitet 11/4/2019 2:57 PM

25 Det er mye stoff, men alle må sette seg inn i nye regler og bestemmelser slik at man kan ta for
seg boka og lese den til en forstår verdien av det nye stoffet som kommer, noen kan vel synes
at det blir for mye å lære, men det er jo frivillig, det vil medgå mye fritid til å pugge dette, men
man kan jo plukke det som en har mest bruk for, innen sikkerhet og regler som angår flyging.

11/4/2019 2:42 PM

26 Meget positivt. 11/4/2019 2:22 PM

27 Eg har PPL fra tidligere med masse bøker å forholde seg til. Blir enklere nå 11/4/2019 2:18 PM

28 Dere er flinke som jobber med dette 11/4/2019 2:09 PM

29 Helt supert. Kunnskap er lett å bære (og ha med i flyet) 11/4/2019 1:52 PM
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Q9 Hva mener du om strukturen og flyten på seminaret?
Answered: 29 Skipped: 1

# RESPONSES DATE

1 Helt greit. 11/12/2019 6:44 AM

2 veldig bra flyt . 11/9/2019 2:49 PM

3 Fin 11/8/2019 5:48 PM

4 Strukturen og flyten var fin, vi er jo ikke flinke til å passe klokka i frikvarterene og noen MÅ prate
også i timene!! Vi er ikke flinke til å sette oss sammen med noen vi ikke kjenner, det er synd, en
mere bladet gruppe oppsett kunne være lærerikt!

11/7/2019 7:14 PM

5 Bra 11/6/2019 8:26 AM

6 Bra 11/6/2019 8:05 AM

7 Kunne komprimert til en dag 11/5/2019 11:16 PM

8 Veldig gode foredragsholdere som holdt timeplanen ! 11/5/2019 5:18 PM

9 Bra 11/5/2019 5:16 PM

10 bra 11/5/2019 3:24 PM

11 Meget bra! 11/5/2019 2:53 PM

12 Roger er jo suveren til dette - og det gikk så bra det kunne. 11/5/2019 12:14 PM

13 Synes det var veldig bra. Fremførelsen bar preg av (på en positiv måte) at her var det mye som
skulle gåes igjennom, og ble derfor fremført på en effektiv og god måte

11/5/2019 9:33 AM

14 Veldig bra, men noen seanser var for korte. Disse ble justert underveis, det viser fleksibilitet 11/5/2019 9:28 AM

15 Fin 11/5/2019 8:52 AM

16 god og pressis 11/5/2019 7:30 AM

17 Fungerte utmerket. Dere har sikkert vært på hotell på Lillestrøm mange helger før denne helgen
og øvd på dette programmet... :-)

11/5/2019 7:23 AM

18 Denne gangen var flyten i seminaret god, med rikelige pauser. 11/5/2019 5:35 AM

19 Bra - god ledelse! 11/4/2019 7:35 PM

20 Meget bra! 11/4/2019 7:17 PM

21 Den bærer preg av MYE TRENING. Ingen ville klart dette uten MYE trening. 11/4/2019 5:21 PM

22 Delvis besvart tidligere. Men det var passe stramt og ok satt opp med pauser i blandt. 11/4/2019 5:14 PM

23 Veldig bra 11/4/2019 3:03 PM

24 Fin flyt 11/4/2019 2:57 PM

25 Veldig bra, gode og visuelle forklaringer og ganske intenst, slik at det ble godt for oss å følge
med.

11/4/2019 2:42 PM

26 Veldig bra - passelig med pauser - ingen dødpunkter, så dette var meget bra. Gruppearbeidene
også fungerte bra.

11/4/2019 2:22 PM

27 Flott. Og Roger H. er kjempeflink 11/4/2019 2:18 PM

28 Bra god flytt og spennende temaer 11/4/2019 2:09 PM

29 Bra - takket være Roger :-) 11/4/2019 1:52 PM
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Q10 Hvis du har sluttkommentarer til arrangementet:
Answered: 26 Skipped: 4

# RESPONSES DATE

1 Bra med slike seminarer. Det er eneste plassen en får høre og diskutere hva som skjer i
flymiljøet.

11/12/2019 6:44 AM

2 Burde brukt høyttaler . Ellers bra. 11/9/2019 2:49 PM

3 ___ 11/8/2019 5:48 PM

4 Høre litt fra Norge rundt hva klubbene sliter med og hva de ønsker mere hjelp til> mere verktøy
i verktøykassa! Hvordan kan det bli lettere og bedre å drive klubben operativt. Regner med det
er fullt mulig å sende info - oppdatering til skolesjefen operativer OSV! Det er jo en
kjensgjerning at vi flyr altfor lite og blir mere og mere krevende å drive klubbene. Hvordan få
med flere ungdommer - jenter. Hvordan tjene mere penger støtte - ordninger. Hvordan drives
det i våre naboland, kunne vi ha noe å lære !?

11/7/2019 7:14 PM

5 This was well thought out and put together. The subjects were clear and to the point. It was A
pleasure .

11/6/2019 8:26 AM

6 Et obligatorisk instruktør-seminar bør ha opplæring og videreutvikling av instruktør-ferdigheter.
Har jeg blitt en bedre instruktør etter helgen ? Føler ikke akkurat det... men hyggelig var det :)

11/5/2019 11:16 PM

7 Meget bra! 11/5/2019 5:18 PM

8 Hyggelig og lærerikt. Glad dere står på for sportsflyging og rammebetingelser. 11/5/2019 5:16 PM

9 nei 11/5/2019 3:24 PM

10 Bra! 11/5/2019 2:53 PM

11 Greit opplegg. Men mye folk fra private striper og "jordeflygere" - de som lager dette har ikke
tatt i betraktning at man på CTR områder må bruke 30-40% lenger tid rett og slett på grunn av
venting på trafikk. Det viktigste du lærer er og berge flyet ned på et skapelig vis - dette tar tid !

11/5/2019 12:14 PM

12 Det beste seminaret jeg har deltatt på:) 11/5/2019 9:33 AM

13 Roger Holm gjør en knakende god jobb med å binde dette seminaret sammen, på en god og
humoristisk måte, samtidig med det alvor som skal prege en slik seanse.

11/5/2019 9:28 AM

14 Godt fornøyd 11/5/2019 8:52 AM

15 Kunne kanskje ha begynt en timer før på lørdag og sluttet en time før for mere sisial tid på
kvelden. men ser utforringen med å rekke inn fra den ytterste øy og fjordgap

11/5/2019 7:30 AM

16 Fantastisk innsats av alle dere som har jobbet med seminaret! 11/5/2019 7:23 AM

17 10 av 10 11/4/2019 7:35 PM

18 Fokus må settes på å få inn flere yngre, derfor meget bra med presentasjonen fra Kjeller
Sporstflyklubb. Det bør stilles større krav for å ta med passasjer. Synd at vi gjør for mange
blundere. - Jabiru med flottører og 2 pers krever for høye «skills» - slep av seilfly bør ha climb >
300 ft/min - det bør lages en omforenet prosedyre for Vso målinger. Hvis både EASA og FAA
bruker Vso og vekt for krav til piloter er det ingen diskusjon om at disse er viktig. Fra 32 kts til 45
kts dobles kinetisk energi. Jeg har krasjet både Rotec Rally Sport og Rally 3. Ingen
personskader. Men med Challenger 2 Special ble det ryggskader på en av 4-5 nødlandinger.
For fly som Dynamic er nok Vso såpass høy at du bør ha opplæring på nivå for småfly. Sitter
det noen instruktører som har lært opp minst 10 mikroflygere fra bunnen i utvalget ? Supert at
disse får mulighet her til å si sitt. Organisering, presentadjoner og planlegging er på meget høyt
nivå. Beste seminaret så langt. ( siden starten )

11/4/2019 5:21 PM

19 Et gjennomgående bra kurs. Honnør til alle som sto bak forberedelsene. Fint med tid til
erfaringsutvekslinger og det hele tatt hyggelige og lærerike dager.

11/4/2019 5:14 PM

20 Ingen 11/4/2019 3:03 PM

21 Flott fremført 11/4/2019 2:57 PM

22 Vi takker for et velfungerende og godt fremført møte denne gangen også. Men vi må la dette
synke litt så får vi se neste gang om ikke dette ble supermøtet.

11/4/2019 2:42 PM
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23 Åpne opp for en egen seanse for skolesjefer og operative ledere - kanskje fredag kveld - et par
timer hvor det kan diskuteres og ikke nødvendigvis følge en låst agenda.

11/4/2019 2:22 PM

24 Fornøyd deltaker 11/4/2019 2:18 PM

25 Godkjent fra a-å 11/4/2019 2:09 PM

26 En nødvendig og meget bra strukturendring. Godt jobbet! 11/4/2019 1:52 PM
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