
Årsrapport, Flytjenesten NLF, Sola 

 

 

Flytjenesten har besluttet å utnevne LN FTD som det primære fly ved oppdrag/øvelse. 

Dette for å bidra med timer til klubbens egenfinansierte maskin, og pga. instrumentering. 

 

Flytjenesten har i 2013 hatt en omsetning på 19.575,-NOK 

Denne omsetningen skriver seg fra øvelser. 

”Logistikkflyvning” kommer i tillegg til dette ! 

 

Følgende 19 personer er nå Piloter og/eller Navigatører i Flytjenesten: 

 

-Arild Flesjå 

-Arne Sivertsen 

-Atle Tjelta 

-Britt Victoria Høyvik 

-Daniel Kleppa 

-Erik Andreas Øglænd 

-Erlend Moen 

-Morten Rydningen 

-Ove Undheim 

-Per Ingar Mortensen 

-Ragnvald Antonio Helland 

-Rune Hatle 

-Stein Olaussen 

-Svein Erik Rud 

-Terje Glendrange 

-Thomas Hetland 

-Vidar Halsne 

-Øyvind Digranes 

-Nils Henrik Brochmann 

 

Leder FT arbeider i Fluid Control as på Sola. 

Fluid Control as har nedtegnet i personalhåndboka, at alle som deltar i organisert søk etter 

savnede personer, kan ta fri til dette, med full lønn; Veldig bra !! 



Flytjenesten Sola har øvet sammen med FT ved Flesland og FT ved Kjevik i løpet av året. 

Øvelsene/søkene har vært gjennomført med ENLI som base. 

Dette har vært vellykket og vil bli gjentatt i 2014.  

 

Det har også vært gjennomført lokale øvelser for FT Sola. 

 

Det er tatt en beslutning på at Observatører fortrinnsvis ikke skal være flyvere. 

Årsaken til dette er utfordringen med, på svært kort varsel, å scramble tre flygere til et crew. 

Det har vist seg lettere å scramble to flygere (Fartøysjef og Navigatør) samt observatør fra 

andre organisasjoner i FORF. 

Roverne vil utgjøre en betydelig ressurs her, og dette er avklart med Rovernes leder Ivar 

Nøttestad. 

Observatører fra Røde Kors er også representert. 

FT Sola har sett behovet i den anledning, å gjennomføre en utsjekk/briefing av disse nye 

observatørene; En del i klasserom og en del i lufta. 

Programmet er godt etablert, og dette blir gjort fortløpende. 

 

Eivin Ansnes fyller nå en funksjon som leder for alle observatører. 

Han blir scramblet samtidig som flygerne, hvor han videre scrambler Observatører. 

Dette fungerer veldig bra. 

 

Det er imidlertid også bestemt, og gjennomført, at en «Aksjonsleder» blir scramblet ved 

øvelse eller søk. Dette er Flytjenesten Sola’s SPOC (Single Point Of Contact). 

Dette vil si at Flyet/ene, HRS, Politi/Lensmann, Brannvesen og andre som er involvert i søket, 

forholder seg kun til FT’s Aksjonsleder. Flytjenestens telefonnummer er distribuert til 

berørte, via HRS. Sambandet forblir operativt så lenge Operasjonsleder hos HRS/Politi krever 

dette.  

Aksjonsleder er lokalisert på «Flight Planning Desk» i SFK under søk/øvelse. 

Dette fungerer veldig bra. 

 

 

Basert på klubbens store utgiftspost ifm. ferging og teknisk flyging, har FT Sola foreslått for 

styret i Sola FK, at FT kjøper all ferging og teknisk flyging for kr 800,-/time. 

Dette reduserer utgiften for slik flyging med 59% fra tidligere situasjon. 

Dette gir også FT pilotene muligheten til å holde høyere aktivitet; Noe som kreves av FT 

sentralt. 

Forslaget ble vedtatt i styret SFK. 

Denne flyaktiviteten skal føres, og blir ført, som «Logistikk» i MWL. 

FT Sola vil også/skal delta mer aktivt i vasking av flyene. 

 

 



FT Sola har forstått at Ferging er definert som timer fløyet med følgefly, og Teknisk flyging er 

definert ved påløpte timer på maskin som skal til service. 

 

Det nevnes for ordensskyld at, i situasjoner hvor en flyver blir sittende i baksetet under 

Logistikk flyvning, skal vedkommende betale sin andel av de totale flykostnadene som 

påløper fra vedkommende går om bord i flyet, til vedkommende går ut av flyet. 

 

Scrambling av Logistikk flyvning skal gjøres av Teknisk Leder i Sola FK. 

Scramblingen skal henvende seg til Leder FT Sola. 

 

Det har vært foretatt mye Logistikk flyvning i 2013, både til Notodden og Danmark. 

 

 

 

Sola, 01.01.2014 

 

 

 

 

Nils Henrik Brochmann 

Leder Flytjenesten Sola 


