Flytelefonisertifikat for seilflygere
I den senere tid har det vært rettet mange spørsmål til S/NLFs administrasjon vedrørende
utstedelse og fornyelse av flytelefonisertifikat. I sommer tok vi derfor saken opp med
Luftfartstilsynet og den 17. september 2002 mottokk vi et svar på vår henvendelse.
Vi ønsker her å gi våre medlemmer en oppskrift på hvordan få utstedet og fornyet
flytelefonisertifikat.
La oss først se på kurs og utstedelse.
Den enkleste fremgangsmåten for å skaffe seg flytelefonisertifikat er i dag å følge denne
fremgangsmåten.
1) Luftfartsskolen: Bøker og annet materiell kan bestilles og kjøpes fra Luftfartsskolen. I
løpet av få dager etter bestillingen mottar du en pakke i posten med lærebok,
innsendingsoppgaver og eksamensoppgaver. Du kan ve lge å ta kurset som brevkurs
eller som nettkurs. Faktura medfølger og beløpet er 875 kr. I kurset jobber du deg
gjennom fire deler som må være besvart, innsendt og bestått før du kan meldes opp til
teoretisk eksamen. En kombinasjon av brevkurs/nettkurs og teorikurs vil være å
anbefale. Teorikurs som støtteundervisning kan avholdes i klubben. Her kan det være
lurt å knytte til seg en erfaren motorflyger/motorflyinstruktør eller annet personell som
har flytelefoni som en del av jobben.
2) Teoretisk prøve: Etter gjennomført brevkurs/nettkurs kan du melde deg opp til
teoretisk prøve gjennom Luftfartsskolen. Oppmelding gjøres ved at du laster ned
oppmeldingsskjemaet til ”Påmelding til teoretisk prøve til luftfartssertifikat/-bevis”
fra Luftfartstilsynets hjemmeside www.luftfarststilsynet.no. Oppmeldingsskjema må
utfylles nøyaktig og riktig! Vedlagt oppmeldingen skal det ligge dokumentasjon for
betalt eksamensgebyr på 520 kr. Prøven avholdes et antall ganger i året til fastsatte
tidspunkter og steder. Dette får du opplysninger om sammen med kursmateriellet fra
Luftfartsskolen.
3) Praktisk prøve: Etter bestått teoriprøve er du klar for praktisk prøve. Oppmelding
gjøres direkte til Luftfartstilsynet på blankett ”Påmelding til praktisk prøve til
luftfartssertifikat/-bevis” Praktisk prøve avholdes utenom fastsatte datoer og etter
avtale med oppnevnt kontrollant. Et antall seilflygere med arbeid som flygeleder er
godkjente som kontrollanter, og kan på forespørsel avlegge prøven med deg. Vedlagt
oppmeldingen skal det ligge dokumentasjon for betalt eksamensgebyr på 520 kr. Det
kan være lurt å gå samme et antall stykker og avtale en prøvedag. Dette kan gjøres ved
at klubben meller opp alle sine kandidater felles.
4) Søknad om utstedelse: Etter bestått teoretisk og praktisk prøve skal søknad med
vedlegg sendes til Luftfartstilsynet (jfr. BSL C 1-1a pkt 7.2.1). Søknaden skriver du
selv som et brev til Luftfartstilsynet eksamens- og sertifikatenheten. Følgende vedlegg
skal legges ved:
• Egenerklæring på at man har bestått teoretisk og praktisk eksamen (brev). Kopi
av prøveresultatet kan bekrefte dette.
• Uttømmende vandelsattest fra politiet (behovsattest fra S/NLF utstedes på
forespørsel fra søker. Politiet vil kreve dette).

•
•

Egenerklæring om norsk statsborgerskap med kopi av passet
Kopi av gyldig flygebevis/instruktørbevis for seilfly(dekker krav til gyldig
medical). eller gyldig legeattest.

Sertifikatet kommer i oppkrav og koster 640 kr.
Følger du denne fremgangsmåten skulle veien frem til flytelefonisertifikat være mulig å følge.
Det er viktig å være ute i god tid da eksamensdatoene ikke bestandig er sammenfallende med
din tidsplanlegger. Kurset egner seg godt som vinteraktivitet og som forberedelse til neste
sesong. Et teorikurs med støtteundervisning i lokal klubb er helt klart å anbefale. Spesielt
gjelder dette for å få nødvendig trening på fraseologien. Dette vil gjøre det lettere å komme i
mål og at nødvendig progresjon holdes. Kollektiv oppmelding til praktisk prøve vil være en
naturlig avslutning på et slikt type kurs.

Flytele fonisertifikatet utstedes i dag med en gyldighet på 10 år forutsatt at gyldig legeattest
(for seilflygere gyldig flygebevis / instruktørbevis) kan fremlegges. Når beviser nærmer seg
utløpedatoen følger du denne prosedyren
•
•
•
•

Søknad om fornyelse må skrives og vedlegges følgende
Kopi av gammelt bevis
Attestert loggbok som dokumentasjon på at beviset er benyttet siste 1825 dager (5
år)
Kopi av gyldig flygebevis/instruktørbevis eller legeattest. Begge kan benyttes som
dokumentasjon for tilfredstillende helse. Dette fordi gyldig seilflybeviser også har
krav til gyldig legeattest.

Seilflyseksjonen ønsker deg lykke til!

Steinar Øksenholt
Fagsjef.

