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Ansvaret –
OPL er ansvarlig for at klubben har tilfredsstillende system for all operativ virksomhet. Her er de punkter 
som hører med til ansvaret.

1. Følge med på klubbens flyaktivitet, og påse at klubbens operative virksomhet foregår i henhold 
til NLF Mikroflyseksjonens retningslinjer, samt gjeldende forskrifter og bestemmelser.

2. Kunne vilkårene for mikroflyging og delta på NLF Mikroflyseksjonens egne kurs og seminarer

3. Gi informasjon til klubbens styre og øvrig fagpersonell om forhold som vedkommer deres 
ansvarsområder under punktet om intervjuer nedenfor.

4. Utarbeide og vedlikeholde nødvendige operative flygeregler for klubbens plasser

5. Iverksette øyeblikkelige tiltak ved avvik, hendelser og ulykker, og rapportere disse til NLF 
Mikroflyseksjonens fagsjef og egen klubbledelse
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Ansvaret – fortsetter 

1. Sørge for at offisielle luftfartspublikasjoner og bestemmelser er oppdatert og tilgjengelige for 
klubbens flygere, slik det er bestemt i egen instruks, og at det er beskrevet i klubbens lokale 
instruks i tilpasset form 

2. Ansvaret for klubbens flytryggingsarbeid, eventuelt ved hjelp av en egen flytryggingsleder

3. Legge til rette for at klubbens flygere holder en tilfredsstillende standard ved blant annet å 
vurdere om enkelte av klubbens flygere kan framstå som dårlige rollemodeller. 

4. Innkalle flygere som trenger dette til en samtale om klubbens forventninger til airmanship

5. Rutinene for gjennomføring av årlige revisjoner av klubben. gjennomføres, at rapporter sendes 
inn, og eventuelle avvik utbedres 
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Operativ ledelse – Intervjuer med klubbens fagpersoner 

1. Skolesjef
Gjennomgå oppgavene, elevoversikt, progresjonen, rutiner for solosjekk, skolesjekk

2. Teknisk Leder
Gjennomgå oppgavene, kartlegge flyparken, ansvar for luftfartøy som brukes til skoling

3. Flytryggingsleder
Gjennomgå oppgavene, Planlegge flytryggingsmøter, rutiner ved hendelsesrapporter

4. Miljøansvarlig
Gjennomgå oppgavene, planlegge innlegg ved Flytryggingsmøter, observere naboers synspunkter 
for virksomheten.
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Konklusjon
Det er ikke gitt at en person skal kunne alle disse oppgavene over natten. 
Derfor kan det i mange klubber være behov for et kurs eller materiell til en 
selvstudie for å være kvalifisert til oppgaven.

Det vil være nyttig å få høre synspunkter på dette i seminaret.


