Informasjon og krav til piloter for å bruke starten i Byglandslia







Denne starten kan brukes av HG og PG. Det er egen riggeplass til venstre for starten.
Denne starten er vest, nord vest vendt.
Det er 378 meter høydeforskjell mellom start og landing, og 1400 meter i luftlinje mellom start og
landing.
Ved nordlig og sørlig vindretning, vær obs på mekanisk turbilens fra tre på høyre og venstre side av
starten.
Dette er en krevende start i null-vind. Alle må kjenne sin egen begrensning.
Om mulig, start ned mot høyre for å få mest mulig klaring til veien foran start. Denne kan bli en
avlastning, noe som ikke er å foretrekke.
Det kan være sterk termikk sammen med hang midt på dagen. Vær obs. Følg med på sykluser før du
starter.
Landing foregår på jorde rett øst for Tesla ladestasjonene. Vær obs på høyspent på landingsjordets
østlige del.
Bruk flagg på Brygga og parkeringsplass i tillegg til evt vindstreamere og røyk for å bedømme
vindretning på innflyging.
Om det utelandes, løft utstyret til nærmeste vei og pakk der. Oppsøk grunneier for evt økonomisk
kompensasjon om det er landet i dyrket mark.
Det er private grunneiere som eier veien, og denne startplassen som vi får disponere. Vi skal forlate
dette stedet ferdig ryddet hver gang. Gjerne finere enn det vi kom til.
Veien opp er avgiftsbelagt. Om du ikke har fått prosedyrer for dette så ring 94008345.
Kjør pent opp og parker på toppen, på venstre side av grusveien. Pass på at andre maskiner kan
komme forbi.
Vis respekt, og gi plass til andre som bruker dette området sammen med oss.



Ved uhell\ulykke skal følgende prosedyre følges:














Sikre skadested.



Sjekk den forulykkede, start livreddende førstehjelp om nødvendig.



Ved store skader eller fare for liv: Varsle AMK sentralen tlf: 113. Rekvirer luftambulanse
ved behov. Oppgi koordinater på NØD-plakat. Si høyhastighets skade for å få helikopter.



Om luftambulanse er på vei, sørg for å rydde landingsområde for løse ting som kan være
til fare for helikopteret.



Ved små skader: Utfør generell førstehjelp. Ring legevakt tlf: 116117. Transporter den
forulykkede til henvist legevakt.



Bistå helsepersonell og politi i alt de ber om.



Varsle gjeldende fagsjef i HPS\NLF ved alvorlig ulykke. Telefon 90867560.



Henvis alle mediahenvendelser til fagsjef i HPS\NLF. Ikke uttal deg selv om noe.



Bistå pilot med hendelsesrapportering i loggboken.

