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1.

Hensikt
Sikre intern (i NLF) ivaretagelse av korrekt behandling av søknader og dokumentasjon for utstedelse og
fornyelse av elev- og flygebevis for sportsfly. Denne prosedyre beskriver også hvilke opplysninger som fremgår i
elev- og flygebevis utstedt av sportsflyseksjonen, basert på NLFs mal for lisenskort.

2.

Omfang
Gjelder internt i NLF.

3.

Ansvar og myndighet
Luftfartstilsynet har gitt NLF ansvaret for å drive sportsflyvirksomhet i Norge gjennom godkjenningen av
sikkerhetssystemet, SiFoS.

4.

Beskrivelse av aktiviteter
Elevbevis:
Utstedelse og fornyelse av ELEVBEVIS nivå 1 gjøres på anmodning fra den enkelte elev, og er ikke vedlagt noe
øvrig dokumentasjon fra søker.
FLYGEBEVIS:
Søknad om flygebevis ved førstegangsutstedelse skal inneholde:
Utfylt søknadsskjema
Utfylt treningsprogram/progresjonskort
Legeattest
Hvis kandidaten tar ut flygebevis på sportsfly basert på annen luftsportserfaring, med kredittmuligheter som
fremgår av SiFoS, så skal søknaden også vedlegges kopi av:
Innehaverens tidligere/gjeldende sertifikater som kan/vil gi kreditt ved utstedelse, ref SiFoS.
Før første gangs utstedelse av flygebevis, så skal dokumentasjonen innom seksjonens fagsjef (FS) for
godkjenning og påtegning, før dokumentene legges videre til NLFs medlemsservice som effektuerer
utstedelsen. FS sjekker at formelle minimumskrav iht. bestemmelsene og signaturer er på plass før utstedelse,
og at alle formelle krav er innfridd.
Nivå 2 (G2/R2/V2) FLYGEBEVIS utstedes til sportsflygere som standard
Nivå 3 /G3/R3/V3) FLYGEBEVIS F/M utstedes til sportsflygere med LAPL/A, PPL/A eller høyere sertifikater, eller
med kompetansebevis for nytt pensum med ni omdefinerte fag av 2020 og gyldig Flytelefonistsertifikat.
Sportsflyseksjonen benytter samme lisensmal og standard som den som er gjeldende i NLF, og opplysningene
som fremkommer på lisenskortet er:

PersonID (Tildelt av NIF)
Navn
Hvilke rettigheter og koder innehaveren har (koder som fremkommer av SiFoS)
Utløpsdato
5. Referanser/hjemmel
* SiFoS utgave 7, eller senere versjon, kap 04 Utdanning

