
 

Standard sjekkliste for avgang 

• FALLSKJERM/UTSTYR Korrekt påspent, annet utstyr er med og OK 

• BELTER Alle fastspent 

• BREMSER Funksjonstest, inne og låst 

• FLAPS Funksjonstest, satt i avgangsstilling 

• TRIM Funksjonstest, satt i avgangsstilling 

• INSTRUMENTER Sjekk riktig innstilling og visning 

• RADIO Riktig frekvens, påskrudd og virker 

• SIDEROR Fulle utslag 

• STIKKE Fulle utslag (firkantbevegelse) 

• HALEHJUL Av, positiv bekreftelse fra bakkemannskap 

• NØDPROSEDYRER Bevisstgjøring – tenk gjennom! 

• CANOPY Lukket og låst 

• LINE Koples i  

• SIGNAL Generell sjekk på at alt er klart først 

 
 
 
 

Standard prosedyre for utkopling 

• Hånden på utkoplingshåndtaket. NB: Riktig håndtak! 

• Utkikk for annen trafikk 

• Stram slepeline ved å fly litt ut til venstre 

• Fly parallelt med slepeflyet, stram line, vingene vannrett 

• Trekk 2 ganger markert i utkoplingshåndtaket 

• Se positivt at linen forsvinner 

• God utkikk den vegen det skal svinges (normalt til venstre) 

• Sving vekk fra slepeflyet 

• Hjul inn og i lås 

• Trim flyet på riktig hastighet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Standard sjekkliste før landing 

• BANE Crossvind, sjekk vindretning og styrke, landingsretning, 
trafikk i landingsrunden og på banen 

• BELTER Stram til beltene før landing 

• BREMS Funksjonstest for riktig håndtak og at de virker 

• HØYDE  

• HJUL Ut og i lås. NB: Sjekk at håndtak er i låst posisjon 

• HASTIGHET Trim flyet på riktig hastighet 

 
 
 
 

Standard prosedyre etter landing 

• Flyet ut av banen (minimum 30 meter fra senter-linje) 

• Elektrisk utstyr av 

• Hood lukket og låst 

• Bremser ute, ving ned i vinden og sikker fortøyning 

• Halehjul av 
 
 
 

 

Standard prosedyre nødutsprang 

• Kast hooden 

• Løsne sikkerhetsselene 

• Hoppe ut av flyet 

• Løse ut skjermen 

• Styre skjermen mot landbart område 

• Landing – samle beina, beskytt hode/ansikt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB: For spesielle flytyper kan det være nødvendig med egne sjekklister. Overnevnte 

sjekklister er kun generelle og retningsgivende. 
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