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Seminar for Operativ Leder Seilfly, 2.-4. Mars 2018
Seilflyseksjonen / Norges Luftsportforbund (S/NLF) innkaller til seminar for operative ledere.
S/NLF publiserte 1. januar 2018 en ny utgave av Seilflyhåndboken – Seilflyseksjonens
sikkerhetssystem. I mange år har vi ventet på at en ny forskrift skulle avløse våre gamle BSL D 4-1
Seilflyforskriften. Fra nasjonale myndigheter har dette arbeidet blitt usatt flere ganger, og når det ble
klart at EASA skulle utarbeide felleseuropeiske regler, ble alt lagt på is og skrinlagt. Norge og S/NLF er
på full fart inn i dette EASA-regelverket, selv om det også her har blitt utsettelser og heldigvis
forenklinger underveis. Fortsatt har vi et par år på oss før denne hverdagen slår fult og helt inn over
oss. I påvente av dette kunne vi ikke lengre forsvare å drive etter en utgått Seilflyhåndbok fra 2001
med diverse tillegg. Gjennom 2017 har seksjonen derfor jobbet med en revisjon av håndboken.
Hovedelementer i dette arbeidet ble presentert for og diskutert med klubbene under
IK-1/Skolesjefsamlingen i april.
Seilflyhåndboken utgave 2 er gyldig fra 1. januar 2018. Det er viktig at alle klubber, instruktører og
fartøysjefer blir kjent med den nye håndboken og dens innhold. Intensjoner er at alle klubbene skal
kunne benytte perioden frem til 1. april med å tilpasse seg den nye håndboken. Dette seminaret er en
del av denne tilpasningen og informasjonen som ønskes gitt fra seksjonen til klubbene.
Seilflyhåndboken utgave 2 har behold mer eller mindre alt fra utgave 1 og hvor NAK er endret til NLF
og LV til LT som en start. Ut over dette er det noen artikler som er nye og hvor vi har revidert,
tydeliggjort og forenklet. Videre har vi begynt på en vei mot de fremtidige kravene vi nå mener at
EASA vil lande på ved overgang til nytt regelverk inne 2 år. Her gjenstår det fortsatt kommende
revisjoner for å kunne bli godkjent når den tid kommer. Tilpasninger og tillegg som er kommet og
publisert siden 2001 er tatt inn og gjort til en del av helheten. Håndboken er videre bygd opp slik at
mindre og små revisjoner skal kunne tas løpende. Det er et klart mål at vi ikke skal la det gå 17 år før
det kommer en ny utgave!
Operativ leder ble innført som fagfunksjon i klubbene i 2003. Både i 2003 og 2004 ble det avholdt
tilsvarende seminarer som det nå innkalles til. Mange klubber har allerede mye erfaring ved å stå i
denne funksjonen og organiseringen. I S/NLF rendyrker vi nå denne organisering og fagfunksjoner
som KAF og Flygesjef er historie. Dette på nivå med andre seksjoner i NLF og helt tilsvarende som for
organisasjon i nordisk seilflyging.

Norges Luftsportforbund
Møllergata 39, 0179 Oslo, Tlf.: +47 23 01 04 50, post@nlf.no www.nlf.no
Bankgiro 5002 05 01577, Foretaksnr: 974 953552 MVA

Seminaret er også åpent for klubbledere/styreledere som vil lære mer og bli oppdatert på seksjonens
sikkerhetssystem.
Seminar info:
Sted: Ole Reistad Senter, Starmoen – Elverum
Dato: 2.-4. Mars 2018. Selve seminaret starter lørdag morgen kl 10:00, avsluttes søndag kl 15:00
Kost og logi: Ved påmelding inngår alle måltider og overnatting ved ORS, fredag kveld – søndag lunsj
Kostnader: 1100,- inkl kost og logi. Reisefordeling for klubbrepresentanter (1 rep/klubb).
Påmelding: Gjøres fra oppslag på www.seilfly.no
Agendapunkter/fokusområder:
Operativ leder: instruks, ansvar og rapportering
Seilflyhåndboken utg 2: En gjennomgang av S/NLF sikkerhetssystem i siste revisjon
Klubbhåndbok: Digital verktøy i klubbene.
Virksomhetstilsyn: Intern og eksternt tilsyn satt i system
Diskusjoner og gruppearbeider relatert til funksjonen Operativ Leder

Velkommen til seminar!
For Seilflyseskjonen / Norges Luftsportforbund

Steinar Øksenholt
Avdelingsleder og fagsjef
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