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Sted: Pepes Pizza

Etter invitasjon fra mikroflyklubben i Bodø 
var jeg tilstede på klubbmøte på Pepes 
Pizza i går kveld.  

De hadde de stort sett de samme temaene 
som Bodø Flyklubb hadde i tankene før 
møte. (Ref. tildligere mail sendt fra det 
møtet).  
Ca. 10-15 personer tilstede.  

Momenter som ble fokusert/diskutert: 

• - Luftromklassifisering D, G og C. 

• - viktigheten av å unngå AI (Airspace Infringement) og overholdelse av 
klareringer i kontrollert luftrom i TMA/CTR spesielt.  

• - viktig med kort, konsis, korrekt RT. Særlig når du hører at det er en 
del trafikk på radio.  

• - om mulig gjør ferdig run-up før du er klar til å takse.  

• - informer om at ATIS-info er mottatt 

• - bruk FPL når du skal ut å fly selv om det er lokalt i CTR/TMA.  

• - be om klarering i hht. FPL (ikke bruke "local" i FPL, bruk 
PATTERNWORK eller SEI>STR etc.), og dersom endring av FPL på kort 
varsel, si ifra om endring ved første oppkall.  Deretter les tilbake tildelt 
klarering og SSRkode.. 

• - rapporter når klar til å takse.  

• - rapporter når klar for avgang.  

• - husk å les tilbake alle klareringer og instruksjoner.  

• - få de første punkter, eller de viktigste intensjoner først i FPL. 

• - vær sikker på at du har forstått de instruksjoner, klareringer som du 
har mottat - er du usikker, spør på nytt til du har det klart.  
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• - ved radiofeil kan det være litt langt å se 
ALDIS-lampe fra TWR nede ved SEINES.  
Om nødvendig sett transponder til 7600 
for å få oppmerksomhet og videre 
instruksjoner.  

• - dersom du er fersk er det lov å si fra om 
det til TWR, eller "student pilot".  

• - følg med på trafikkinformasjon som gis og si fra om du ser "conflicting 
tfc". 

• - det er viktig at vi flygeledere stiller litt ned på tempo i RT når det er 
behov og forståelse for liten erfaring hos pilot.   

• - hva innebærer Stop and Go ?  Landing og ny klarering for take-off 
igjen er det beste.  

• - viktigheten av å ta hensyn til wake-turbulence og light AC.  Ditt ansvar 
og flygeleders ansvar noen ganger. Sjekk forskjell på dette.  

• - dersom du ønsker å gjøre touch and go med cut flere ganger  i samme 
landing, gi beskjed til TWR om dette slik at de vet det.  (Eks. 2 TG´s m 
Cut i ett) 

• - dersom du ønsker å svinge tidlig til downwind etter f.eks. TG, si fra på 
forhånd slik at du ikke er konflikt til annen trafikk.  

• - ikke fly touch and go etter kl.  2300 for byens skyld.  

• - husk å si fra hvem, hvordan og når du closer din FPL i hht. regler.  

• - lytt til ATS-personell - de har erfaring og ofte nyttig informasjon.  

• - lær deg VFR-light AC routing og rapporteringspunkter.  Det er allikevel 
lov å be om andre routinger ved behov.  

• - normalt vil du bli klarert til en høyde av 1000/1500´når du starter 
flyging mot f.eks. Straumøy. Det er lov å be om mer høyde, og det får 
du som regel når det trafikkmessig  forsvarlig.  

• - viktig at du holder den høyden som du er klarert til og ikke avviker 
mer enn det som er lovlig. Skulle det skje av en eller annen grunn, må 
du si fra til ATC.  

• - SSR Transponder er et must, og at den også har Mode C. 

• - Sjekk radio og connections i fly, vær sikker på at de funker.  



Møte med Salten Mikroflyklubb 4.9.2013 kl. 1900-2100
Sted: Pepes Pizza

• - ikke vær redd for å rapportere forhold som normalt skulle vært 
rapportert til myndighet for å øke flysikkerheten.  

• - ta gjerne en telefon til ATC-enhet dersom det er forhold du ønsker å 
fokusere, eller få opplysninger om.  

• - sjekke gyldige NOTAMS som kan ha betydning for din flyging før du tar 
av.  

• - husk va PPR betyr når gyldig.  

• - bruk info fra VFR GUIDE fra Luftfartstilsynet.  

• - ta kontakt med Supervisor i TWR 75542950 dersom du ønsker besøk 
eller av andre grunner med tanke på ATC.  

• - ATC bør ha forståelse for at Micro ikke ønsker å fly lavt lenge over 
hav/vann.  Noen ganger bedre med 360 delay på downwind i stedet for 
f.eks  looooong final. 

• dersom du skal fly i formasjon, sette deg inn i hva dette innebærer og 
følg regler for slikt.  

• Generelt ga jeg uttrykk for at vi er blitt mer og mer fornøyd med den 
måten Mikrofly opptrer i trafikken på og rundt flyplassen.  

• RT er blitt bedre.  

• Blitt flinkere til å forstå de instruksjoner og klareringer som en må 
forholde seg til.  

• Viktig at deres instruktører lærer bort de "riktige ting" hele tiden.  

Jan Ellingsen 
Flygeleder/Supervisor  
Bodø Kontrolltårn 


