Til internt bruk for Mikroflyseksjonen i NLF

Sendes:

Søknad mottatt dato:

NLF, Møllergata 39, 0179 OSLO

Behandlingsdato:
Saksbehandler sign:

SØKNADS-/FORNYELSESSKJEMA
for flygebevis for mikrolett luftfartøy
KLUBB

Medlemsnummer i NLF:

Etternavn
Fornavn
Adresse
Postnr

Poststed

Fødselsdato

E-post

Tlf. dag

Gjelder: Førstegangs utstedelse (sett kryss)

Fornyelse

Utvidelse

Krav om dokumentasjon, flygetid/instruksjon etc. finnes i Mikroflyhåndboken (MFHB). Gyldig versjon av
MFHB, samt løpende endringer i regelverket finnes til enhver tid på mikroflyseksjonens internettsider. Det er
den enkelte søker og den instruktør som signerer på dette skjema sitt ansvar å kontrollere og bekrefte at
underliggende dokumentasjon for opplysninger på dette søknadsskjemaet er korrekte.
Undertegnede er kjent med NLF’s sikkerhetssystem for mikroflyging, og forplikter seg til å utøve flygebevisets
rettigheter etter dette. Som innehaver av flygebevis er jeg klar over hvilke rettigheter og begrensninger som
følger flygebeviset. Jeg er innforstått med at jeg skal ha deltatt på sikkerhetsmøte i regi av min klubb i løpet av
de siste 24 måneder for å opprettholde gyldig flygebevis. Deltagelsen skal være attestert i loggboken.

Vedlegg til dette søknadsskjemaet skal være:
Ved førstegangs utstedelse av flygebevis:

Ved fornyelser:

- Orginalt progresjonskort (klubben skal ha en kopi)
- Lege-erklæring II eller legeattest utstedt av
LT/Flymedisinsk seksjon

- Lege-erklæring II, avhengig av alder.
Gyldighetstider står i BSL C 1-2, pkt 4.3.

Eventuelle tilleggsopplysninger til søknaden:

Sted/dato:

Signatur søker:

OPPLYSNINGER OM FLYGETID
Status summert fra flygetidsbok. NB – skal alltid fylles ut.
FLYGETID
Totaltid mikrofly
Siste 24 mnd.

Antall starter

Flygetid

Instruksjonstid Instruktørtid

OPPLYSNINGER OM KOMPETANSE

Ved førstegangs utstedelse eller utvidelse av rettighet:
Kompetanse

(kryss)

Ansvarlig instruktørs I-bevis klasse og nummer samt underskrift

Flygebevis, gyroplan G2

kl

nr

Flygebevis, tre-akse

R2

kl

nr

Flygebevis, vektskift

V2

kl

nr

Passasjerutsjekk (MFHB 4.4.4)

kl

nr

Inst-bevis, gyroplan

kl

nr

Inst-bevis, tre-akse

kl

nr

Inst-bevis, vektskift

kl

nr

Ved fornyelse av mikroflybeviset:
Periodisk Flygetrening må være gjennomført med IK1 eller IK2 innenfor de siste 24 måneder.
Instruktøren kvitterer for at det den ___/__-_____er gjennomført en Periodisk Flygetrening med kandidaten.
Flygetiden var:___:__ (timer:min) og det ble gjennomført totalt _____ landinger.
Kandidaten tilfredsstilte kompetansekravene til å opprettholde sitt flygebevis. Det er også gjennomført en
muntlig gjennomgang av bestemmelser hvor følgende ting ble vektlagt:
•
•
•
•
•
•
•

Luftrom og kontrollområder, med spesiell vekt på nærområdene.
Krav til vedlikehold av rettigheter.
Flyets operative og tekniske begrensninger iht flygehåndboken.
Planlegging av en flytur.
Demonstrert tilfredsstillende daglig inspeksjon (DI).
Demonstrert kunnskaper om tekniske bestemmelser.
Passasjerflyging og forståelse av hvilket ansvar dette innebærer er (hvis passasjertillatelse).

PFT/M er bestått _______ iht MFHB 4.4.3

Instruktørens medlemsnr. _____________ IK- ____ Signatur: ___________________________
Det skal signeres i kandidatens loggbok for gjennomført PFT/M eller PFT/I.

Tilleggsopplysninger (legg med kopi av relevante loggbøker og sertifikater hvis det skal godskrives
for opptjent flygetid på motor- eller seilfly)
Motorflysertifikat type og nr.

Flytelefonisertifikat nr/gyldig til:

Flygebevis på seilfly, nr.

Ønsker sportslisens FAI (ja/nei)

Ved førstegangs utstedelse av flygebevis (G2, R2 eller V2):
Jeg bekrefter som IK-1 etter gjennomført og bestått oppflyging med kandidaten, at vedkommende anses vel
skikket til å inneha flygebevis på mikrolett luftfartøy.
Sted:
2015-07-15/TIB

Dato:

Signatur:

IK-

Nr:

