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De operative bestemmelser er delt inn i to hoveddeler. Den generelle delen inneholder statutter og regler for flyging med klubbens fly, samt NLF’s handlingsplan
ved ulykker (kunnskap). Den andre, spesielle delen inneholder prosedyrer som er
knyttet til flyging ved de enkelte baser (kjennskap).
Alle piloter som flyr med klubben (dvs mottar slep av klubbens slepefly, flyr
klubbens seilfly eller flyr klubbens slepefly) plikter hvert kalenderår å lese den
generelle delen før flyging. I tillegg skal piloten før flyging ved klubbens baser,
lese den aktuelle prosedyre i den spesielle delen. Piloten kvitterer på at han har lest
de aktuelle deler ved å skrive dato og signatur på kvitteringslisten som følger hver
del/kapittel.
De operative bestemmelsene skal oppbevares med ett eksemplar i klubbens
dokumentkoffert, ett eksemplar i klubbens styrerom, I tillegg skal de operative
bestemmelsene publiseres på klubbens hjemmeside. Kvittering for at bestemmelsene er lest trenger kun gjøres i ett av de to papireksemplarene.
Det kan skje at styret i løpet av kalenderåret beslutter endringer som påvirker
de operative bestemmelsene. Bestemmelser i dette dokumentet som var gjeldende
ved nyttår er dermed nødvendigvis ikke gjeldende mot slutten av året.
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Revisjonsliste Operative bestemmelser

04.04.1995:
1997 - 2006 :
29.08.2006
01.01.2007
03.02.2009

23.02.2010

14.02.2012

20.03.2014

18.03.2015

15.08.2015

Statutter for selvassuransefond i NTHF
Årlige revisjoner
Større revisjon
Mindre justeringer etter siste revisjon
Større revisjon:
- CG utsjekk lagt til. HS fjernet
- endret statutter forårskort, vårkort og høstkort
- acrostatutter endret
- selvassuransefondet endret
- transportslep endret
- andre mindre endringer
Årsrevisjon
- endring av utsjekksstatutter
- endring av krav til fartøysjef
- mindre justeringer og retting av feil
Årsrevisjon
- mindre endringer av statutter for årskort, vårkort, høstkort og toseterårskort
- fjernet referanser til den gule boken
- endret statutter for oksygenanlegg (nytt anlegg)
Årsrevisjon
- oppdatert årstall
- erstattet dokumenter med oppdaterte versjoner fra MFL og Lovdata
Årsrevisjon
- Årsrevisjon
- Retting av skrivefeil
- Oppdatere mhp LN-GAZ i klubbdrift
Revisjon
- Flyging på Elverum
- Utstyr
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Innhold
• Generell del.
– Statutter for NTNU Flyklubb
– Informasjon om behandling og oppbevaring av utstyr
– Forskrift om bruk av seilfly (BSL D 4-1)
– Handlingsplan ved ulykker
– Kvitteringsliste
• Spesiell del
– Oppdal
∗
∗
∗
∗
∗

Flyplassinformasjon
Instruks for brukerne
Avskrift av konsesjonen for Fagerhaug landingsplass
Prosedyrer for flyging på Oppdal
Kvitteringsliste

– Elverum
∗ Prosedyrer for flyging på Elverum
∗ Kvitteringsliste
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