Informasjon og krav til piloter for å bruke starten på Kvålsnapen
•
•
•

•

Denne starten kan brukes av HG og PG.
Denne starten er sør, sørvest vendt.
Det er 227 meter høydeforskjell mellom start og landing, og 1150 meter i luftlinje mellom start og
landing.
Dette er en fin start for PP3. PP2 kan kun starte om det er instruktør eller erfaren pilot tilstede.
Ved mye vind, starter du i kompresjonen. Vær obs på vinden 5 meter over hodet ditt. Sjekk vindpølse.
Dette er en krevende start i null-vind. Alle må kjenne sin egen begrensning.
Lag din egen sikre «point of no return»
Ved til dels sidevind, pass på mekanisk turbulens fra trærne.
Sjekk underlaget ved fuktig vær. Kan være glatt.
Det kan være sterk termikk sammen med hang midt på dagen. Vær obs. Følg med på sykluser før du
starter.
Om det ikke er løft, sett kursen straks mot landingsjorde. Dette gjelder og om det er marginalt løft, og
du kommer ned til høyde med starten. Da skal man akkurat rekke bort. Se etter alternative landinger
underveis. Pass på høyspent kabler.
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.
Parkering er ved tømmervelta på vestsiden av Kvålsnapen. Kjør ut av veien så du ikke hindrer noen i
deres ferd.
Følg grusveien inn i hogstfeltet opp til endes. Ta så inn på blå sti. Følg denne opp til rastebenken som
står på starten.
Vis respekt, og gi plass til andre som bruker dette området sammen med oss.
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Ved uhell\ulykke skal følgende prosedyre følges:
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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. Si høyhastighets skade for å få helikopter og oppgi koordinater på NØDplakat.

•

Om luftambulanse er på vei, sørg for å rydde deres 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.

•

Varsle gjeldende faglig leder i Bygland luftsportklubb. Telefon 94008345.

•

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

•

Bistå pilot med hendelsesrapportering i loggboken.

