
Visjon
Seilflyseksjonens visjon er:

«Enklere, sikrere og artigere seilflyging»

For å nå vår visjon legger vi følgende til grunn:

• Seilflyging skal være en utfordrende aktivitet som utøves innenfor rammer av levende 
klubber og en sentral organisasjon.

• Vi skal legge til rette for at medlemmene tilbys et godt og sikkert flytilbud hvor skader på 
mennesker ikke er akseptabelt (0-visjon).

• Vi skal arbeide for at aktiviteten skal tilbys innenfor optimale betingelser for hvert enkelt 
medlem.

• Vi skal arbeide for at seilflyging er en anerkjent aktivitet ovenfor myndigheter og andre 
premissgivere.



Ett viktig verktøy i dette er…….

«Lære av andres feil»

Rapportering er det sentrale i dette





Sikkerhet

Beskrevet standard

Tid

Lån av sikkerhet

- Luftfartsloven og BSL-er
- Seilflyhåndboken
- Instruktørhåndboka
- Sjekklister
- Teknisk vedlikehold



HendelseHendelseHendelseHendelseHendelse

TilbudTilbud

Materiell
skade

Materiell
skade

Materiell
skade

TilbudTilbud

Fatal

Person-
skade

Person-
skade

Vi har mange hendelser
Glemt avgangssjekk

Noen av hendelsene blir til tilbud 
Brems glir ut i avgang

Noen av tilbudene blir til materiell skade
Hull i vingen

Noen av skadene ender også med personskade
Ryggskader

Til slutt ender dette fatalt
1

15

70

400

2000

Risikopyramiden

For hver fatale ulykke er det flere tusen hendelser!



Bjørnetjeneste

Jeg sier ikke 

hva jeg ser !

Det er viktig å snakke med 
hverandre!

Tar noen opp din flyging med deg? 
Lytt og si takk!



Dette var litt repetisjon

Nå over til et annet alvorlig tema med to bilder før vi fortsetter



NRK 12.02.2020



"Trygg på trening" skal redusere overgrep mot 
barn i idretten

Norsk idrett, med god hjelp fra Gjensidigestiftelsen, inngår et 
samarbeid med Redd Barna som skal gjøre barna og unge i idretten 
«Trygg på trening». Målet er å gjøre de voksne oppmerksomme på 
hvordan de kan forebygge og avdekke seksuell trakassering og overgrep 
mot barn.

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/trygg-pa-trening-skal-redusere-overgrep-mot-barn-i-idretten/

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/trygg-pa-trening-skal-redusere-overgrep-mot-barn-i-idretten/


• Men dette er gøy?

• Tur fra Frya mot Jotunheimen.

• Hvordan skal vi lære opp ungdommen sikkert? 

• Liten sannsynlighet for personskade?

• 0-visjon?

• Holdning og kunnskaper?



Havarier i S/NLF
Fra jeg begynte i seilflymiljøet har vi mistet fem venner.

Jeg tror alle kunne vært reddet.

Hvordan skal vi hindre neste hendelse, men samtidig ha det gøy?

A. Hva koster havarier oss i
Frafall av medlemmer? 
Tør ikke? 
Får ikke lov av kona å fly. 
Bare slutter.

B. Hva koster havarier i kroner?
Premien gikk opp kr. 340.000,- fra 2019 til 2020. (ca. kr. 3000,-/fly)
Hva kunne vi gjort med disse pengene?



Takk for at du sa ifra?

1. De som ser noe sier ifra på en hyggelig måte.

Det vil si å ha omsorg for kameraten sin.

2. Den som blir «snakket» til smiler og sier: Takk for at du sa ifra.

Det er godt ment.



Tar vi hendelser alvorlig nok?

• Hvorfor hendelsesrapporter?

Hindre neste hendelse og/eller ulykke

Ikke straffe, men alle skal lære av våre feil

• Hvorfor rapporterer vi ikke mer?

• Hva skal vi gjøre med bekymringsrapporter?



Hva har vi ikke fått inn:
• Som leder av SU blir jeg gjort oppmerksom på hendelser som ikke er 

eller vil bli rapportert. Det blir for ubehagelig for de som rapporterer 
pga ledere som ikke oppmuntrer til det eller ønsker rapporter i sin 
klubb.

• Hvis vi regner 10 - 15 hendelser per klubb per år ser vi det er en sterk 
underrapportering. 

• Noen klubber tar mindre ting internt og det er bra.

• Noe klubber og miljøer skriver lite eller ingen ting og det er farlig.

• Starmoen skiller seg positivt ut fordi fagsjefen jobber der.



MYB

• Menneskelige ytelser og begrensninger 
det vil si 

– menneskelige feil 
– Ikke tekniske feil

• I dagens diskusjon har jeg slettet:
• Dokumentasjon, skoling uten gyldig elevbevis
• Artikkel 551 Bestemmelser for elevbevis
• Mindre hendelse



Hva har vi fått inn

• I listene under er alle hendelser av teknisk årsak slettet.

• Når jeg skriver «Stort skadepotensiale» mener jeg at hendelsen kan 
medføre et totalhavarie. 

Det er flaks som har hindret den store katastrofen.

• Når jeg skriver «Etter boka» mener jeg piloten har gjort det han skal 
korrekt etter våre prosedyrer og regler.

• Der jeg mener årsaken er MYB har jeg skrevet det.



Alle elever spant under juniorhelgen 2019

Oppfølging etter hendelsesrapport: 13/2019

Opplæring i steileøvelser før solo

Instruktøren var et godt forbilde



Nr Status Dato LN- Flytype Hendelse

19/20

18
Ferdig 23.09 GCM LS-4b Forsert landing før baneenden

MYB

Luftbremser ute som 

piloten ikke merket. 

Ref. siste vitne etter 

at rapporten er 

skrevet

Stort skadepotensiale

17/20

18
Ferdig 28.08 GLX

Twin 

Astir

Avbrutt slepeøvelse (F13) ved 

unormal possisjon, mindre 

skade etter bruddstykke

MYB

Hva er en erfaren 

elev?

Lite skadepotensiale

16/20

18
Ferdig 11.08 GAK

Ventus 

2CM
Luftromskrenkelse, Kjevik TMA

MYB - § 14-14 Lovbrudd

15/20

18
Ferdig 10.08 GJA

ASH-

26E
Utelanding i myr

MYB

For sen avgjørelse om 

utelanding

Medium 

skadepotensiale

Rapporterte hendelser 2018:

http://www.nlf.no/sites/default/files/seilfly/dokument/rapport_19-2018_gcm_forsert_landing_for_baneenden.pdf
http://www.nlf.no/sites/default/files/seilfly/dokument/rapport_17-2018_avbrutt_slepeovelse_f13_ved_unormal_posisjon_mindre_s.pdf
http://www.nlf.no/sites/default/files/seilfly/dokument/rapport_16-2018_gak_luftromskrenkelse_kjevik_tma.pdf
http://www.nlf.no/sites/default/files/seilfly/dokument/rapport_15-2018_gja_utelanding_i_myr.pdf


Rapporterte hendelser 2018 fortsetter:

Nr Status Dato LN- Flytype Hendelse

11/2018 Ferdig 13.06 GCJ ASK-21
Avgangssjekk, avgang med 

ulåste luftbremser

MYB

Avgangssjekk

Stort skadepotensiale

9/2018 Ferdig 04.06 GDM
Nimbus 

4DM
Høydeflyging, bruk av oksygen

MYB

4567m (14983 feet) uten 

oksygen

BSL D 4-1

SHB artikkel 690 

Bestemmelser for 

høydeflygning med seilfly

Stort skadepotensiale

Lovbrudd

8/2018 Ferdig 24.05 GSF
Duo 

Discus T

Dokumentasjon, flygning 

uten gyldig ARC i 

dokumentmappe.

§ 14-19 Lovbrudd

7/2018 Ferdig 24.05 GLA
ASG-

29E
Luftromskrenkelse, Starmoen A

MYB - § 14-14 Lovbrudd

6/2018 Ferdig 18.05 GUF ASW-20
Bakkeskade, deformert 

ballanseror

Under transport på bakken Lite skadepotensiale

http://www.nlf.no/sites/default/files/seilfly/dokument/rapport_11-2018_gcj_avgangssjekk_avgang_med_ulaste_luftbremser.pdf
http://www.nlf.no/sites/default/files/seilfly/dokument/rapport_9-2018_gdm_hoydeflyging_bruk_av_oksygen.pdf
http://www.nlf.no/sites/default/files/seilfly/dokument/rapport_8-2018_gsf_dokumentasjon_flygning_uten_gyldig_arc_i_dokumentmap.pdf
http://www.nlf.no/sites/default/files/seilfly/dokument/rapport_7-2018_gla_luftromskrenkelse_starmoen_a.pdf
http://www.nlf.no/sites/default/files/seilfly/dokument/rapport_6-2018_guf_bakkeskade_deformert_balanseror.pdf


Nr Status Dato LN- Flytype Hendelse

16/2019 Ferdig
07.0

8

GH

A
LS-1F

Utelanding med skader i 

understell

Etter boka Etter boka

13/2019 Ferdig
15.0

6
NA NA

Opplæring, steileøvelser før 

solo

Mangelfull opplæring før 

solo

Kan ikke rette opp 

spinn/steiling

Stort 

skadepoten

siale

12/2019 Ferdig
10.0

6

GN

F
LS4 Utelanding med skader i buken

Flaks og hell medførte 

liten skade.

MYB. 

Opplæring fjellflyging?

Stort 

skadepoten

siale

11/2019 Ferdig
05.0

6

GH

G

Astir 

CS

Avbrutt vinsjstart da hodden 

ikke var lukket og låst

MYB

Bedre avgangssjekk

Lite 

skadepoten

siale

10/2019 Ferdig
05.0

6

GI

M
LS7 Hjulet klappet inn ved avgang

Ukjent årsak Lite 

skadepoten

siale

9/2019 Ferdig
31.0

5
GES

LAK17F

ES

Luftromsovertredelse Starmoen 

A (NM)

MYB - § 14-14 Lovbrudd

8/2019 Ferdig
31.0

5
GJA

ASH-

26E

Luftromsovertredelse Starmoen 

A (NM)

Ikke mottatt rapport. 

MYB - § 14-14

Lovbrudd

Rapporterte hendelser 2019:



Kjekk ungdom som flyr sikkert fra Starmoen 2019.
Men de hører og ser hva vi eldre «erfarne» gjør. 
Vi er forbilder på godt og vondt.
Tar de etter oss?



Hvor Regelbrudd Formål

Sirklet 60-70 m over 

tretoppene. Mistet 

hastighets-energien og 

flikket. Spinnlignende 

bevegelse.

Turbulent termikk

Frya

1999

LN-GIC

Fatalt

For lavt ? Juniorlands-

laget

Flyet spant i bakken rett

etter avgang i slep

Maks avgangsvekt. 

Ukjent årsak

Bloemfontein

2014

XX-XXX

Fatalt

Kosetur

Fartøysjefen hoppet ut i 

lav høyde

Værforholdene utgjorde 

en risiko for å bli «låst» 

over, eller mellom, skylag. 

Noen fjelltopper var 

innhyllet i skyer.

Hatten

2015

LN-GNA

Fatalt

VFR ? Aner-kjennelse

Flyet sirklet i lav høyde, 

25m, flikket og spant 

rett i bakken på et jorde

Kirkenær

2019

LN-GOM

Fatalt

For lavt ? Vinne NC

Alle piloter var erfarne og flinke piloter.  Har vi noen fellesnevnere?

Vinsjulykken med LS3 på Starmoen i 2008 er ikke med da årsaken er ukjent.



OLC poeng Regelbrudd Formål

Høydeflyging, bruk 

av oksygen

4400 m uten 

oksygen. 

425 SHB Artikkel 690 Bestemmelser for 

høydeflygning med seilfly.

Fatal Canada i same høyde, 

motorfly: 

http://www.tsb.gc.ca/eng/rapports

-

reports/aviation/2018/a18w0116/a

18w0116.html

Maks 3500m 

uten bruk av 

oksygen

Vinne 

OLC

Strekkflyging 658 Passert grensa SERA.8020 

Reiseplan

Vinne 

OLC

Strekkflyging 595 Passert grensa SERA.8020 

Reiseplan

Vinne 

OLC

Strekkflyging 621 Passert grensa SERA.8020 

Reiseplan

Vinne 

OLC

Strekkflyging 527 Passert grensa SERA.8020 

Reiseplan

Vinne 

OLC

Strekkflyging 291 Passert grensa SERA.8020 

Reiseplan

Vinne 

OLC

Bevisste brudd på regler «lønner» seg i OLC?

http://www.tsb.gc.ca/eng/rapports-reports/aviation/2018/a18w0116/a18w0116.html


Når er neste hendelse uten endringer?

Jeg tror, sorry, 5 år ?
Men de jeg lærer opp skal læres opp sikkert med rette holdninger. 

Men Eirik ble kalt inn på teppet av Steinar under sitt første sports NM. 
Hva tenkte du på ved Øksna? Landingsrunde?

Tidlig prøvesitting og utsjekk på nytt fly 



Takk for at du sa ifra?

• Hvordan stemmer dette med vår visjon?

• Hva tror og mener dere?



Visjon
Seilflyseksjonens visjon er:

«Enklere, sikrere og artigere seilflyging»

For å nå vår visjon legger vi følgende til grunn:

• Seilflyging skal være en utfordrende aktivitet som utøves innenfor rammer av levende 
klubber og en sentral organisasjon.

• Vi skal legge til rette for at medlemmene tilbys et godt og sikkert flytilbud hvor skader på 
mennesker ikke er akseptabelt (0-visjon).

• Vi skal arbeide for at aktiviteten skal tilbys innenfor optimale betingelser for hvert enkelt 
medlem.

• Vi skal arbeide for at seilflyging er en anerkjent aktivitet ovenfor myndigheter og andre 
premissgivere.



Fakta:
Den dagen «sjefen» tror 
at seilflyging ikke er 
trygt er dette flyet til 
salgs.

Vennligts hjelp meg!


