PROSEDYRE FOR BRUK AV LUFTSPORTSOMRÅDER I OSLO OG FARRIS TMA
OSLO PARAGLIDERKLUBB
Versjon: 1.0 (12.5.2016)
Antall sider: 2 (9 punkter)
Prosedyreansvarlig: OPKs flystedsansvarlig (se punkt 9)
1. Hensikt
Prosedyren skal sikre at bruk av luftsportsområder i Oslo TMA og FARRIS TMA skjer i henhold til avtale
mellom Avinor Norway ACC (tidl. Oslo ATCC) og Norges Luftsportsforbund (datert 7.4.2011), og at
bruken kan foregå på en sikker og praktisk gjennomførbar måte. Prosedyren gjelder primært for
luftsportsområde knyttet til OPKs flysteder Sundvollen og Hemsedal (E og W), og for Eggemoen (A og
B) dersom disse åpnes av Områdeledere fra OPK. Prosedyren gjelder ikke for bruk av
luftsportsområdene i Hvittingfoss (Grøtterud) og Hokksund (Solbergåsen) som har egne prosedyrer
administrert av andre klubber.
2. Roller og ansvar
Områdeleder 1 er ansvarlig for ledelsen av luftsportsområdene. Ansvaret innebærer koordinering
med Avinors supervisor ved aktivering, bruk og deaktivering samt koordinering med brukere av
luftsportsområdet. Områdeledere skal følge prosedyren «Prosedyre for ledelse av luftsportsområder i
Oslo og Farris TMA (OPK)», og ha utsjekk fra OPKs flystedsansvarlig.
Områdeleder 2 har samme rolle og ansvar som Områdeleder 1 hvis Avinors supervisor ikke oppnår
kontakt med Områdeleder 1, eller hvis Områdeleder 1 på annen måte er ute av stand til å fungere
som områdeleder.
Brukere: Piloter som flyr i aktiverte luftsportsområder. Bruker er ansvarlig for at egen flyving og
radiokommunikasjon er i henhold til denne prosedyren. Brukere skal ikke på noe tidspunkt selv ta
kontakt med Avinor om aktivering eller deaktivering av luftsportsområder.
3. Kompetansekrav til brukere.
 Inneha gyldig PP3-lisens.
 God kjennskap til:
o «Prosedyre for bruk av luftsportsområder (OPK)» (denne prosedyren)
o Aktuelle luftsportsområders beliggenhet og høydebegrensning i ENR 5.5 (lenke)
4. Utstyrskrav for brukere
For å kunne bruke aktiverte luftsportsområder må man under flyvingen ha med og kunne betjene
følgende utstyr:
 Radio på NLFs frekvens 154.175 MHz.
 Kalibrert høydemåler
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5. Før aktivert luftsportsområde tas i bruk
Før aktiverte områder kan tas i bruk må brukeren vite hvem som er Områdeleder, og verifisere:
1. At radiokommunikasjonen med Områdeleder fungerer.
a. Kall opp Områdeleder, oppgi navn og at du skal bruke «boksen(e)».
b. Få bekreftelse fra Områdeleder om at meldingen din er mottatt.
2. Hvilke luftsportsområde som er aktivert og til hvilke høyder, samt tidspunkter for
aktivering og deaktivering.
3. Hvilke eventuelle andre regler Områdeleder har bestemt for bruk av områdene.
6. Bruk av aktivert luftsportsområde
For å kunne fly i aktiverte områder må brukeren fortløpende lytte på radio og forsikre seg om at:
1. Radiokommunikasjonen med Områdeleder fungerer (se også punkt 7).
2. Informasjonen som Områdeleder gir over radio er mottatt og forstått.
3. Flyvingen skjer innenfor de aktiverte områdene.
Dersom punkt 1, 2 eller 3 ikke kan verifiseres, må bruker forlate aktiverte områder umiddelbart.
7. Deaktivering av luftsportsområdene
Brukere skal forlate aktiverte områder hvis Områdeleder informerer om det over radio, og uansett
innen det avtalte tidspunktet for deaktivering av områdene.
8. Bytte av områdeledelse
Dersom bruker ikke oppnår radiokontakt med Områdeleder 1, skal bruker umiddelbart forsøke å
oppnå radiokontakt med Områdeleder 2 og betrakte denne som Områdeleder. Dersom radiokontakt
ikke oppnås med Områdeleder 1 eller 2 skal brukeren forlate det aktiverte området umiddelbart, jfr.
punkt 6.
9. Kontaktinformasjon
a. OPKs flystedsansvarlig:
Bjørn Henrik Vangstein
Tlf. 481 06 010
E-post: opk@vangstein.com
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