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Sportsflystyret                      
 
 
Møte 2020-05 
 
Styremøte onsdag 2. desember, via Teams 
 
 
 
Deltakere: 
 
Styret:   Sigurd Brattetveit, leder     
   Stein Erik Lundblad, nestleder 
   Pål Vindfallet, styremedlem 

Stig Børrestuen, styremedlem 
Hans Auflem, styremedlem 
 

O og U-utvalget:  Roger Holm, observatør (ikke til sak 20/36) 
 
Var ikke med:    Claudia Kruber, styremedlem  
   June C. Karlgård, styremedlem     
 
 
NLFs administrasjon:  Tom Bjerke, referent 
 
    
Møtet satt kl. 19:20. Styret var beslutningsdyktig.  

 

Styremøtet ble ikke avholdt som et fysisk møte, men via Teams (alle deltagerne var synlige 
og hørbare for hverandre via PC eller annen teknisk innretning).  
 
 
Godkjenne saksliste 

Sakslisten ble godkjent.  

 

Sak 20/33  Protokollen fra møte 04 den 26. oktober, gjennomgang/oppfølging 

Protokollen fra møtet ble gjennomgått og eventuelle oppfølgingssaker ble 

kommentert. Protokollen er tidligere godkjent. 

Vedtak: Ingen. 
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Sak 20/34  Økonomi 2020 

Det foreløpige regnskapet viser at seksjonen vil gå vesentlig bedre enn 

budsjettert, det meste kan tilskrives aktivitet som har uteblitt på grunn av 

koronapandemien. 

Vedtak: Styret tok gjennomgangen av økonomistatus til etterretning. 

 

Sak 20/35  Luftfartstilsynet (LT) sitt tilsyn med NLF/Sportsflyseksjonen, 19. november  

Tilsynet ble gjennomført via Skype, og hele arbeidsdagen var satt av til dette. 

Styret ble orientert om hvordan tilsynet forløp. Det var en god dialog og 

stemning under tilsynet, og det ble utvekslet forslag til løsninger på 

utfordringer og problemstillinger. Noe som spesielt kan nevnes er LTs 

anmodning om at seksjonen bør se på hvordan vi kan forenkle vårt regelverk. 

NLF vil motta en rapport fra LT på de funn og eventuelle avvik som de fant 

under tilsynet. 

Vedtak: Styret tok gjennomgangen/orienteringen til etterretning.  

 

 

Sak 20/36  Flere nivåer på flygebevis for sportsfly (nivå 3 på flygebevis)?  

Styret hadde en diskusjon om "Nivå 3" på flygebevis for sportsfly. I dette 
inngår ytterligere to fag i pensumet, slik at pensumet totalt blir tilnærmet likt 
fagene til LAPL, men med egne tilpasninger for sportsfly. I tillegg stilles det 
krav til at man skal være innehaver av flytelefonistrettigheter hvis man skulle 
få nivå 3. Styret har så langt ikke bedt operasjons- og utdanningsutvalget om å 
vurdere en høyere eller lavere klasse enn det vi har i dag, med eventuelle flere 
rettigheter eller opprettholdelse av dagens rettigheter.  

 
Under LTs tilsyn (se sak 20/35) nevnte LT muligheten for at man burde kunne 
få på plass en utdanning til flytelefonistrettighet for sportsflygere under en 
DTO (Decleared Training Organisation) som NLF har. Dette vil i så fall være 
noe som kan komme på plass litt fram i tid, og som da eventuelt kan knyttes 
opp mot flygebeviset for sportsfly. Per i dag er Flytelefonistsertifikat utstedt 
av LT, enten som et separat sertifikat, eller tilknyttet et annet sertifikat 
utstedt av LT, eller sertifikat utstedt av Norsk Luftsportstilsyn.  
Styret så det som uheldig at man blandet inn et sertifikat som ikke NLF har 
kontroll på inn i et «nivå 3». 
 
Styret ser at man ikke trenger tre nivåer (inkludert elevbevis, nivå 1), men en 
overgangsordning der alle på nivå to (som vi har i dag) får en viss tid på seg til 
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å ta de to siste manglende fag, Flygeplanlegging og MYB. Styret anser tre år 
for å være en passe lang tid. 

 

Vedtak: Styret ser det ikke hensiktsmessig med to operative nivåer for 

flygebevisinnehavere på sportsfly. Styret er enig i at man skal legge opp til en 

styrket teoriopplæring for fremtidige flygebevisinnehavere, og samtidig 

oppfordre de som i dag har gyldig flygebevis om å ta en etterutdanning på de 

fag som tilkommer som obligatorisk for nye utøvere, og at dette gjennomføres 

innen utgangen av 2023. Hvis man etter hvert får på plass en DTO for 

utdannelse av flytelefonistrettigheter knyttet til flygebevis for sportsfly så ser 

styret for seg at man eventuelt kan innføre et nytt nivå på flygebevis. Med 

dette vil man da ha «kontroll» på hvem som har gyldig flytelefonistrettighet 

ved at rettigheten er innført i flygebeviset.  

 
 
Møtet hevet kl. 20:38 
 
Tom Bjerke (sign.) 
 
 
 
 
Protokoll godkjent av Sportsflystyret per e-post, 4. desember 2020. 
 
 
 
 
Distribusjonsliste: 
Sportsflyklubber- og grupper (via www.nlf.no) 
Sportsflystyret 
Utvalgsledere 
 


