
Et PPL ”refresher” kurs 



 En gjennomgang av operative temaer 
(klasserom) 

 Et sted å få oppdatert operativ info etter 
vinteren 

 Åpent for alle 

 

 I etterkant av klubbkvelden flyr man en 
klubb-PFT (eller annen trening etter ønske) 
med en av våre instruktører slik at man er 
klar for sesongen 



 Flyene våre 
◦ Fuel kapasiteter 

◦ Utstyr (G-1000 kontra analoge) 

◦ W/B, bruke excel skjemaene 

◦ Sjekklister og nødprosedyrer 

◦ Parkering av flyene 

 Hangar 

 Fortøyning 

 



 Regelverk 
◦ VFR planleggingsminima 

◦ VFR værminima 

 Flysikt og avstand fra skyer 

◦ NOSIG! 



 Forberedelser og papirarbeid før flyging 
◦ Utarbeide operativ flygeplan (når?) 

◦ Oversikt over luftrom i sør-norge 

◦ Booking systemet myweblog 

◦ Fuel kort og –anlegg 

◦ Oljefylling NB! Ikke skru til for hardt 

◦ Levere flightplan 

◦ Skrive seg inn i den operative permen 

◦ Passasjerbrief 

 



 Operativt 
◦ Frekvenser 

◦ METAR/TAF/IGA/NOTAM 

◦ Oppdatert info 

 ”Norway Control” 

 Bergen: flightplan-VFR trenger ikke lenger ”slot” 

 Slutt på fallskjem på Sola 

 Taxibaner på Sola 

 Oppstart prosedyrer 

◦ Støyforebygging 

 



 Fuel  
◦ LN-FTD: 200 L usable. Ca 40 L/time (konservativt 

på langtur) gir endurance på 5 timer. 
◦ LN-NFJ: 144 L usable. Ca 33 L/time (konservativt 

for langtur) gir endurance på 4:20 timer. 
◦ LN-ASP: 200 L usable. Ca 33 L/time (konservativt 

for langtur) gir endurance på ca 6:00 timer. 
 

 Speed/distance/forbruk, 70% effekt, 6000 ft, (fra POH): 
◦ LN-FTD: 115 KIAS/ca 550 NM/10 gall/t (38 L/t) 
◦ LN-NFJ og LN-ASP: 115 KIAS/ca 485 NM/8 gall/t 

(30 L/t) 



 Utstyr 
◦ LN-FTD, IFR godkjent (B-RNAV): 

 G1000 

 VOR/ILS, DME - to radioer 

 Com - to radioer 

 NDB – en radio (integrert visning i PFD) 

 Transponder mode S 

 

 



 Utstyr 
◦ LN-NFJ og LN-ASP er begge VFR natt godkjent: 

 VOR, GPS (kun LN-NFJ), Intercom  

 Én radio 

 Transponder mode C 

 
NB! 
For flyging i Europa lenger sør enn 
Danmark/Sverige er det mer og mer 
krav til mode S. Sjekk med landets AIP 
hvordan reglene er. 



Primary Flight Display 



 W/B, bruke Excel skjemaene 
◦ LN-FTD 

◦ LN-NFJ 

 

◦ Se alltid på http://www.solaflyklubb.no for 
oppdaterte skjema og POH. 

 

http://solaflyklubb.files.wordpress.com/2013/09/wb-ln-ftd.xls
http://solaflyklubb.files.wordpress.com/2013/09/wb-ln-ftd.xls
http://solaflyklubb.files.wordpress.com/2013/09/wb-ln-ftd.xls
http://solaflyklubb.files.wordpress.com/2013/09/wb-ln-nfj.xls
http://solaflyklubb.files.wordpress.com/2013/09/wb-ln-nfj.xls
http://solaflyklubb.files.wordpress.com/2013/09/wb-ln-nfj.xls
http://www.solaflyklubb.no/


 Sjekklister og nødprosedyrer 
◦ Downwind checklist 

◦ Brann under oppstart 

◦ Motorstopp underveis 

◦ Motorbrann underveis 

◦ Elektrisk brann underveis 

 



 Downwind checklist. Dette er en sjekkliste som vi 
godt kan lære oss utenat som en «flow» 

 



 Brann under oppstart 

 



 Motorstopp underveis 

 



 Motorbrann underveis 

 



 Elektrisk brann underveis 

 



 Hangar 
◦ FTD og NFJ skal parkeres i hangar her på Sola 

 Fortøyning 
◦ Det er mange eksempler på dårlig fortøyning av fly 

◦ Det er viktig at hale og vinge fortøyning har motsatt 
drag, slik at flyet ikke kan bevege seg i 
fortøyningene. I tillegg skal ror sikres med låser 

 Bruk setebeltet framme som nød-løsning om det ikke 
er rorlåser i flyet 





 4.5 Operative begrensninger som følge av 
værforholdene 
◦ 4.5.1 For VFR-flyging 

 Anm.: Sikt og skydekkehøyde som angitt i pkt. 4.5.1.1, 
4.5.1.2 og 4.5.1.3 nedenfor gjelder for planlegging av 
flyging. Det er den dårligste del av tilgjengelige 
værobservasjoner/-informasjoner for beregnet 
passeringstid/ankomsttid som skal legges til grunn. Under 
utførelse av flyging gjelder de minstekrav til flysikt og 
avstand fra skyer som fremgår av lufttrafikkreglene, BSL F 1-
1. 
 

 4.5.1.1 En VFR-flyging som planlegges utført under skyer 
mer enn 50 NM fra startplassen, må ikke påbegynnes hvis 
det fra de tilgjengelige værobservasjoner/-informasjoner 
langs ruten som skal flyges VFR, fremgår at sikten og 
skydekkehøyden vil være mindre enn 5 km og 1000 fot. 

 



 4.5.1.2 En VFR-flyging over skyer - «on top» - 
er kun tillatt i dagslys og må ikke påbegynnes 
med mindre det foreligger værobservasjoner/-
informasjoner som viser at følgende krav kan 
oppfylles under den aktuelle flyging: 
◦ a) Langs den rute eller del av ruten som skal flyges VFR, 

skal skyenes utstrekning og skikt være slik at det er 
mulig å gjennomføre flygingen i VFR-forhold. 

◦ b) Ved bestemmelsesstedet eller i området rundt 
landingsplassen, skal skymengden ikke overstige 4/8 i 
de skikt som flygingen planlegges utført over. 

◦ c) Ved bestemmelsesstedet eller i området rundt 
landingsplassen, skal sikten og skydekkehøyden ikke 
være mindre enn 5 km respektive 1000 fot. 

 



 4.5.1.3 En VFR-flyging som planlegges utført i 
mørke og mer enn 50 NM fra startplassen, må 
ikke påbegynnes hvis det fra de tilgjengelige 
værobservasjoner/-informasjoner langs ruten 
som skal flyges VFR, fremgår at sikten og 
skydekkehøyden vil være mindre enn 10 km og 
2000 fot. 

 4.5.3 Flyging under isingsforhold 

 En flyging som skal utføres i kjente eller ventede 
isingsforhold må ikke påbegynnes, med mindre 
flyet har tilstrekkelig avisingsutstyr for slike 
forhold. 



 4.6  Drivstoff- og oljeforsyning 
◦ 4.6.1 En flyging må ikke påbegynnes med 

mindre det - under hensyntagen til så vel de 
meteorologiske forhold som slike forsinkelser som 
kan ventes under flygingen - føres med tilstrekkelig 
drivstoff og olje til at flygingen kan gjennomføres 
på en sikker måte. 

 4.6.2 For VFR-flyging 
◦ Det skal medføres minst tilstrekkelig drivstoff og 

olje til at flyet kan fly til bestemmelsesstedet og 
deretter i 45 minutter. 

 

 

 



 4.7 Oksygenforsyning 

 Fartøysjefen skal sørge for at det ved flyging 
som skal utføres i høyde over 10.000 fot med 
fly uten trykkabin medføres tilstrekkelig 
mengde oksygen til å forsyne: 
◦ a) Besetningsmedlemmene for en hvilken som helst 

periode ut over 30 minutter når flygehøyden er 
mellom 10.000 og 13.000 fot, og 

◦ b) Besetningsmedlemmer og andre ombordværende 
personer så lenge flygehøyden er mer enn 13.000 
fot. 

 



 § 2-36. Minstekrav til flysikt og avstand til 
skyer for VMC 
◦ (1) I ATS-luftrom klasse A, C, D og E skal flysikten 

være 8 km i eller over FL 100 og 5 km under FL 
100. Avstand til skyer skal være 1,5 km horisontalt 
og 1000 fot vertikalt. Det samme gjelder i ATS-
luftrom klasse G når flygehøyden er større enn 
1000 fot over bakken eller vannet. 

 



 § 2-36. Minstekrav til flysikt og avstand til 
skyer for VMC 
◦ (2) Når flygehøyden i ATS-luftrom klasse G er 

mindre enn 1000 fot over bakken eller vannet skal 
flysikten være 5 km og man skal være klar av skyer 
med sikt til bakken eller vannet. Når hastigheten 
ikke overstiger 140 KIAS, kan flyging finne sted 
med en flysikt lik eller større enn 3 km, eventuelt 
lik eller større enn 1,5 km i en landingsrunde og 
med flyplassen i sikte. (For helikoptre kan flyging finne sted 
med flysikt lik eller større enn 800 m, forutsatt at hastigheten er 
avpasset slik at fartøysjefen har tilstrekkelig mulighet til å 
oppdage andre luftfartøy eller hindringer tidsnok til å unngå 
sammenstøt). 



 



 Vi ser ganske ofte NOSIG i METAR 
◦ Eks:METAR 070950Z 20006KT 9999 SCT010 11/05 Q1007 

NOSIG 

 NOSIG betyr «No significant change» [neste 2 timer] 

 Hva det EGENTLIG betyr: 
◦ Vind endrer seg ikke mer enn 10 kts! 
◦ Skydekket endrer seg ikke mer enn 500 fot! 
◦ Sikt endrer seg ikke mer enn 1000 meter! 
◦ Også andre parametre som vær, vindretning, og at 

endringene gjelder både bedring og forverring. 

 Overstående er viktig å være klar over da en grei 
VFR METAR med NOSIG kan medføre vær utenfor 
våre lovlige grenser!  ------- 



 Bergen 
◦ Telefon: +47 55 23 66 50 

 Oslo 
◦ Telefon: +47 22 69 25 62 

 Tromsø 
◦ Telefon: +47 77 62 13 00 

 

 Det kan også lønne seg å ringe lokale. Feks. 
Lokal flyklubb,  Lokal politi, lensmann etc 



 Klasse C: 
◦ IFR- og VFR-flyginger er tillatt, all flyging er underlagt 

flygekontrolltjeneste.  
◦ IFR-flyging er atskilt fra annen IFR-flyging og fra VFR-

flyging.  
◦ VFR-flyging er atskilt fra IFR-flyging og mottar 

trafikkinformasjon om annen VFR-flyging. 
 

 Klasse D: 
◦ IFR- og VFR-flyginger er tillatt, all flyging er underlagt 

flygekontrolltjeneste.  
◦ IFR-flyging er atskilt fra annen IFR-flyging og mottar 

trafikkinformasjon om VFR-flyging.  
◦ VFR-flyging mottar trafikkinformasjon om all annen 

flyging. 



 Luftromsoversikt-Kjevik. Klasse D.  

 Frekvens: 119.95  



 Luftromsoversikt-Farris. Klasse C.  

 Frekvens: W:134.050 E:124.350  



 Luftromsoversikt-Bergen. Klasse C. 
Frekvens:121.00 



 Booking systemet myweblog 
◦ Booke/logge/betale/IRS-rapporter 

◦ App for smarttelefoner og nettbrett 

 

http://www.myweblog.no


 Fuel kort og –anlegg 
◦ Fuelkort ligger i flyene - ikke PINkode 
◦ Husk å jorde flyet 
◦ Sjekk hvor brannslokker er  
◦ Sjekk hvor nødstopp er 
◦ Ikke fylle når det regner mye (vann i bensin!) 
◦ Husk å holde fyllestuss mot bart metall før du 

setter den nedi tanken 
◦ Når er tanken full? Hva er ”redused fuel”? 
◦ Ikke bruk plast-trakt (statisk elektrisitet) 
◦ Husk å notere hvor mye du fyller – skal i myweblog 

etter flyturen 
 



 Oljefylling NB! Ikke skru til for hardt! 
◦ Hvordan vet du hvor mye olje som skal på motoren? 

 Det er stemplet på peilepinnen hvor mange ”quarts” (liter) 
som er full oljemengde. 

◦ Det er olje til flyene våre i hangaren. Ikke ta av med for 
lite olje! 

◦ Kort tur: 1/2 ”Quart” (liter) over minimum. 
◦ Lang tur: 1 ”Quart” (liter) over minimum. 
◦ Noter deg hvor mye du fyller på. Det skal inn i myweblog 

etter flyturen. 
◦ Det er eget ”litermål” med fleksibel fylletut for 

oljefylling. 
◦ Pass på at du ikke forurenser peilepinnen! 
◦ Pass på at du ikke søler olje ned i motorrommet!  

 



 Levere ATC flightplan – Når? 
◦ Når du vil ha søk og redning. 

◦ Ved kryssing av landegrenser. 

◦ Når du skal til Bergen. 

 Levere flightplan – hvordan? 
◦ www.ippc.no  + Ringe NOTAM for å verifisere 64 81 

90 00 

 (Eller ringe NOTAM, eller på radio med ATC, eller via APP 
osv) 

 

 

http://www.ippc.no


 Noen tanker rundt flightplan: 
◦ Enkelt å levere! 

◦ Nok med ”sånn ca” for VFR på tider. Ingen problem 
å levere for sightseeing osv. Om ATC ønsker ny tid 
for ankomst når du er ute å flyr så sier du bare 
”standby” og så sjekker du GPS eller kart og gir en 
ny ca tid. 

◦ Må leveres ½ time før avgang for VFR flyging 
innenfor Norges grenser, ellers 1 time før avgang. 
(IPPC.no tillater bare 1 time før avgang, men ATC 
kan framskynde når du ringer for å verifisere). 

 



 ATC Flightplan utfylling 
◦ I pkt 10 for utstyr kan du legge inn S/C for de 

gamle C172, for G1000 utstyrt fly kan du legge inn 
S/S 

◦ I pkt 15 ”cruising speed” legger du inn f.eks N0105 
som betyr: N=knop, 0105 er farten i knop med fire 
tall 

◦ I pkt 15 ”Level” kan du legge inn enten Flightlevel 
(F), Altitude (A) etterfulgt av tre tall, eller ”VFR” 

 Eks: F080=flightlevel 80, A050=5000 fot (QNH)  



 ATC Flightplan utfylling ved flyging til 
utlandet 
◦ Kryss FIR ved faste punkter  

◦ Legg inn tiden fra avgang til krysningspunktet i ATC 
Flightplan pkt 18 ”other information” på følgende 
måte (eksempel): EET/KOVIK0110 

(Mellom Norge og Danmark er et krysningspunkt som heter 
”KOVIK” som vi vil krysse 1 time og 10 min etter avgang). 

 Viktig! Husk å bruke stedsnavn og ikke 
kartreferanser her I Norge. Se info på 
klubbsider. 



 Skriv deg inn i den operative permen 
◦ Dette er eneste måte klubben kan ha oversikt over 

hvor du flyr, og hvem du har med deg.  

◦ Vær nøye med å fylle inn navn på dine passasjerer, 
ikke bare ditt navn og to PAX 

 

 



 BSL D 3-1: 
◦ 4.2 Informasjon til ombordværende personer 

 4.2.1 Fartøysjefen skal sørge for at 
besetningsmedlemmer og passasjerer er gjort kjent 
med plasseringen og bruk av: 

a) Sikkerhetsbelter 

b) Nødutganger 

c) Redningsvester, hvis medføring av slike er påbudt 

d) Oksygenutstyret, hvis det er bestemt at det skal 
medføres oksygen 

e) Annet nødutstyr som forefinnes til individuelt eller 
felles bruk. 

 

//localhost/Users/Morten/Dropbox/Privat/Flyging/Flyklubben/Grupper/Kom-i-gang-igjen/C172 passasjer sikkerhetsbrief.pdf


 Passasjerbrief 
◦ Kan være greit å ha denne i papirformat, så kan 

dine passasjerer gjennomgå den mens du er ute og 
gjør klar flyet. 

◦ Ute i flyet må du: 

 demonstrere bruk av sikkerhetsseler og dører 

 vise hvor brannslukker og førstehjelpsskrin er 

 forklare den som sitter foran at hun ikke må røre 
”styregreiene” uten at du gir tillatelse 

 

http://solaflyklubb.files.wordpress.com/2014/04/c172_passasjerbrief_v1.pdf




◦ Oppdatert info 

 ”Norway Control” 

 Tidligere ”Stavanger Control” og ”Oslo Control” har fått 
nytt callsign. De heter nå ”Norway Control”. Det er bare 
callsign som er endret, ikke frekvenser. 

 



◦ Sola 

 ATIS: 126.00 

 GND: 121.75 

 TWR: 118.35 

 Radar: 119.60 

 

◦ Haugesund 

 ATIS: 118.175 

 TWR: 120.50 

 

◦ Norway Control: 

 120.65 

◦ Bergen: 

 ATIS: 125.25 

 GND: 121.90 

 TWR: 119.10 

 Radar: 121.00 

 

◦ Kjevik 

 ATIS: 124.475 

 TWR + Radar: 119.95 

 

◦ Stord/Sørstokken 

 AFIS: 120.20 

 

 

 

 



 Slutt på fallskjem på Sola 
◦ Fallskjermklubben har måttet vike for den 

kommersielle luftfarten. De har nå base på Valle. 
(Her er det rom for diskusjoner om politikk, framtid osv. 
Men den diskusjonen får vi ta i et annet fora) 

 

 METAR/TAF/IGA/NOTAM 
◦ www.ippc.no 

 

 

http://www.ippc.no


 Bergen-krav om flightplan 
◦ Fra AIP (ENBR AD 2.20 pkt 1.5): 

Med unntak av HOSP/SAR/EMERG-flyginger, er 
fullstendig ICAO reiseplan obligatorisk for all flyging 
(IFR og VFR) til/fra flyplassen. ATC har myndighet til å 
gjøre unntak fra dette kravet.  

 

 Bergen 
◦ Ikke nødvendig å ringe på forhånd for 

slot/parkering så lenge man flyr VFR. 
◦ Fremdeles krav for IFR, uavhengig av overstående 

krav om flightplan (tlf 67031570). 



 Taxibaner på Sola 

◦ Alfa 1(ikke på bildet) 

◦ Golf 

◦ Hotel 

◦ Lima 

◦ Papa 

◦ Quebeck 

◦ Romeo 

◦ Sierra 

 

 NB! Klarering for avgang 
36: «Taxi Golf, cross 
11/29 to holding 36!» 





 Oppstart prosedyrer 
◦ Både på Sola og i Bergen er det krav til klarering for 

oppstart. 

◦ Her på Sola kan vi starte motoren, og så kalle opp. 

 Dette er på grunn av at intensjonen med prosedyren er 
å gi ATC beskjed om vår intensjon (plan), og dermed gi 
ATC tid til å legge oss inn i sine systemer.  

◦ I Bergen forventes det at du kaller opp før du 
faktisk starter motoren. 



 Sola Lufthavn har mottatt en klage på støy fra 
småfly. På bakgrunn av dette kommer her en 
påminnelse om hvordan vi skal fly i 
kontrollsonen for å gjøre støybelastningen for 
nærmiljøet så lav som mulig. 

 

 Fra ENZV AIP pkt 3.3: 

 

 Enmotors luftfartøyer skal stige rett fram til 
MNM 500 FT AMSL før eventuell sving startes. 

 



 Fra klubbhåndboka pkt 3.10, Støyforebygging: 

 
 Tiltak innført i samråd med Lufttrafikktjenesten 

januar 2003. 
 

Etter avgang stiger en rett fram til minst 500 fot før 
sving bort fra rullebanens forlengede senterlinje 
påbegynnes. Venstre sving etter avgang er fremdeles 
standard, men tårnet vil i stor grad forsøke å gi 
klareringer som medfører downwind på vestsiden av 
bane 18/36 (avhengig av trafikkbildet selvfølgelig). 

  Når vi er etablert på downwind reduseres 
motorturtallet til 2100 RPM. 



 Blir vi instruert fra tårnet om å foreta en tidlig sving 
etter avgang, unngå lav flyging over tettbebyggelsen. 
Dette ut fra sikkerhetsmessige hensyn i tilfelle 
motorkutt i avgang, og støymessige hensyn. Det lar 
seg gjøre å legge flygebanen over jordene ved 
flyplassen og fremdeles være vel klar av flygebanen 
til fly som er bak oss. 

 

  Vi flyr ikke touch and go trening i kirketiden [fram 
til kl 13:00 på søn- og helligdager, red. anm.]. Hvis 
mulig bør en unngå intensiv touch and go trening på 
fine sommerkvelder. Noe av denne treningen kan 
f.eks. legges til Karmøy. 
 



 Nå lager vi en liste over de som ønsker at 
instruktør skal ta kontakt for flyging. 

 

 Instruktørene: 
www.solaflyklubb.no/instruktorer  

 

http://www.solaflyklubb.no/instruktorer


 Før flyging: 
◦ Booke fly 

◦ Planlegge tur 

 kart 

 Operativ flygeplan 

◦ Sjekke sertifikat/medical 

◦ Nok landinger for passasjerer? 

◦ ATC Flightplan  

◦ Sjekke vær/NOTAM 

◦ W/B 

◦ Passasjerbrief 

◦ Gå på toalettet 

◦ Fylle ut operativ perm 

 

 Før flyging (forts.) 
◦ Redningsvester og gul vest 

◦ DI (daglig inspeksjon) 

◦ Fuel 

◦ Fylle ut DI i flyets loggbok 

 

 Etter flyging 
◦ Parkering 

 Hangar/fortøyning/rorlås 

◦ Fylle ut flyets loggbok 

◦ Fylle ut egen loggbok 

◦ MyWebLog (husk fuel og 
olje som du evt. har fylt) 

◦ Legge nøkler, flyets loggbok 
og dokument-mappe i hylla 

 



 VFR guide Norway (www.luftfartstilsynet.no) 

 Fjellflyging (ISBN 82-91193-31-2nr) 

 www.ippc.no 

 Statens havarikommisjon for transport 
(http://www.aibn.no) 

 https://aopa.de/ueber-uns/for-foreign-
pilots/for-foreign-pilots.html  

 

http://www.luftfartstilsynet.no/incoming/article14309.ece/BINARY/VFR+Guide+2014.pdf
http://www.luftfartstilsynet.no
http://www.ippc.no
http://www.aibn.no/
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