
Til Instruktørkandidatene 

Selvstudium og teoriprøver før instruktørkurset sommeren 2021 

Etter et lengre opphold på våre instruktørkurs har det kommet flere gode kandidater som 
ønsker å bli sportsflyinstruktører i år. Vi arrangerer derfor et sommerkurs på fire dager (to – 
sø) på et hotell i Osloområdet. Tid og sted avtaler vi nærmere ved å legge ut flere valg og la 
dere være med på å bestemme dette. Tidligere har vi vært på et hotell i Drammen, vært 
sammen og trent og diskutert på dager og kvelder. 

Det er en fordel om dette kan arrangerer mens det fremdeles er mange gode uker igjen av 
den viktigste skolesesongen. 

For å spare verdifull klasseromstid skal en del av pensumet til instruktørutdanningen tas som 
selvstudium før I-kurset. Det teoretiske grunnlaget for pedagogikk ligger i 
Instruktørhåndboken, og for teknisk vedlikehold i den andre læreboken.  

De prøvene som følger nedenfor verifiserer at du har lest og forstått innholdet i de to bøkene, 
samt at du har et godt nivå på det generelle klassiske teoripensumet for sportsflygere.  

Mange av spørsmålene og svaralternativene i de to førstnevnte prøvene er hentet direkte fra 
teksten i bøkene, så dersom du har lest dem grundig, kanskje opptil flere ganger og blitt kjent 
med dem, så får du ingen vanskeligheter med å svare på spørsmålene. 

Har du derimot gjort dette noe lettvint, så er muligheten store for at du ikke oppnår kravet til 
bestått test, 75 % score. Da får du to dagers utsettelse før neste forsøk blir godkjent, det vil 
si du bør ta deg minst en hel lesedag mellom prøvene. Du kan bruke bøker under prøvene, 
men vær oppmerksom på at det er tidsbegrensning. 

Teoriprøve 1 – Instruktørhåndboken (2021) 
Når du føler deg klar til prøven i denne boken kan du sette i gang med teoriprøven.  
Lenken til prøven: www.nlf.no/elearning/700/Ihb 
 
Teoriprøve 2 – Lærebok i teknisk Vedlikehold av sportsfly  
Læreboken skal brukes av instruktører Klasse 2 og 1 til undervisningen av elever som skal 
lære seg teknisk vedlikehold av sitt eget luftfartøy. Testen bruker «mikro» istedenfor Sport, 
og hvis ingen av alternativene er helt korrekte, er det er det mest riktige svaret vi skal ha. 
Lenken til prøven: www.nlf.no/elearning/700/tv 
 
Teoriprøve 3 - Fagprøve sportsflyinstruktører 
Dette er en test på ditt kunnskapsnivå i alle våre teorifag. Der er fem spørsmål fra hvert av 
de åtte obligatoriske fagene i grunnpensumet. Testen bruker også her «mikro» istedenfor 
Sport, og avslutningssiden er tatt bort etter at vi byttet navn til sportsfly. 
Lenken til prøven: www.nlf.no/elearning/700/IK-fag  

Dere får kun en måned fra nå. Prøvene skal være avlagt og bestått innen 10. juli, så det er 
bare å sette i gang så snart du er klar til det. Vi vil se alle prøvene dere avlegger, og hvis 
dere ikke består, kan dere sjekke svarene, lese mer, og gjøre en ny prøve etter to dager. 

Pensumet for sportsflygere blir nytt fra høsten 2021 med samme fagsammensetning som 
PPL teorien, og faget MYB blir obligatorisk. Vi mener det er viktig at alle instruktørene har 
lest seg opp på dette faget, og legger forholdene til rette for at de av dere som fra før ikke 
har avlagt prøve i MYB, i løpet av den tiden dere er instruktørkandidater også skal lese vårt 
studiehefte og avlegge prøve i MYB før dere får instruktørrettigheten.  

http://www.nlf.no/elearning/700/Ihb
http://www.nlf.no/elearning/700/tv
http://www.nlf.no/elearning/700/IK-fag


Vi snakker om under 90 sider tettpakket men lettfordøyelig fagstoff, som dere får på et 
senere tidspunkt når det første støvet etter disse tre prøvene har lagt seg. 

For å ha oppdatert relevant faglig informasjon om dere ber jeg dere som ikke har sendt inn 
dette tidligere om å fylle ut søknadsskjema og sende det inn til fagsjefen: tom.bjerke@nlf.no 

Vi ønsker deg lykke til. 

For Operasjons og Utdanningsutvalget, 

Roger Holm 
Leder Ops & Utdanning 

Vedlegg:  

Søknadsskjema 

Instruktørhåndboken og  

Lenke til Lærebok i Teknisk vedlikehold av sportsfly. 
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