Til internt bruk for sportsflyseksjonen i NLF
Sendes: post@nlf.no

Søknad mottatt dato:

eller NLF, Møllergata 39, 0179 OSLO

Behandlingsdato:
Saksbehandler sign:

SØKNADS-/FORNYELSESSKJEMA
til flyge- og instruktørbevis for sportsfly
1.1 Personlig informasjon
KLUBB

PersonID i Min Idrett:

Etternavn
Fornavn
Adresse
Postnr

Poststed

Fødselsdato

E-post

Tlf. dag

Gjelder (sett kryss) Førstegangs utstedelse

Fornyelse

Utvidelse

1.2 Informasjon om dine forpliktelser
Krav om dokumentasjon, flygetid/instruksjon etc. finnes i sikkerhetssystemet for sportsfly (SiFoS).
Gyldig versjon, samt løpende endringer i regelverket finnes til enhver tid på sportsflyseksjonens nettsider.
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 sportsflyging og hvilke rettigheter og begrensninger
som følger flygebeviset. For å inneha og opprettholde gyldig flygebevis er jeg innforstått med
- alle bestemmelser og begrensninger som følger flygebeviset
- vedlikeholdskravet for å opprettholde gyldig flygebevis ref. kapittel 4.4.3
- kravet for å ta med passasjer ref. Kapittel 4.4.5

1.3 Vedlegg til dette søknadsskjemaet skal være (se også punkt 2.3):
Ved førstegangs utstedelse av flygebevis

Ved fornyelser:

- Orginal treningsplan (klubben beholder en kopi)
- Lege-erklæring II eller legeattest utstedt av Luftfartstilsynet/Flymedisinsk seksjon/ Flylege

- Lege-erklæring II, eller legeattest utstedt av
Luftfartstilsynet / Flymedisinsk seksjon/
Flylege

1.4 Eventuelle tilleggsopplysninger til søknaden:

Jeg bekrefter å ha lest og forstått det som står i punkt 1.2.
Sted/dato:

Signatur søker:

1.4 Opplysninger om flygetid på sportsfly
Status summert fra flygetidsbok nedenfor skal alltid fylles ut
FLYGETID
Totaltid sportsfly
Siste 24 mnd.

Antall starter

Flygetid

Instruksjonstid

Instruktørtid

2.1 Ved førstegangs utstedelse eller utvidelse av rettighet:
(kryss) Ansvarlig instruktørs I-bevis klasse, PersonID og underskrift

Kompetanse
Flygebevis, gyroplan G2

kl

PersonID

Flygebevis, rorkontroll R2

kl

PersonID

Flygebevis, vektskift V2

kl

PersonID

Passasjerutsjekk

kl

PersonID

Instruktørbevis, gyroplan

kl

PersonID

Instruktørbevis, rorkontroll

kl

PersonID

Instruktørbevis, vektskift

kl

PersonID

2.2 Ved fornyelse av sportsflybeviset:
Periodisk flygetrening (PFT) må være gjennomført med instruktør klasse 1 eller 2 innenfor de siste 24 mndr.
Instruktøren kvitterer for at det den
Flygetiden var:

:

/

-

er gjennomført en PFT med kandidaten.

(timer:min) og det ble gjennomført totalt

landinger.

Kandidaten tilfredsstilte kompetansekravene til å opprettholde sitt flygebevis.
Det er gjennomført en teoriprøve (PFT24 eller PFT40) med oppnådd score:
PFT er bestått
Instruktør NIF PersonID.

iht SiFoS. Navn:_______________________Sted/Dato: ____________________
IK-

Signatur:

Det skal signeres i kandidatens loggbok for gjennomført PFT eller PFT-I.

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

Flytelefonistsertifikat nr/gyldig til:

Flygebevis på seilfly, nr.

Ønsker sportslisens FAI (ja/nei)

2.4 Signeres kun ved førstegangs utstedelse av flygebevis:
Jeg bekrefter som kontrollinstruktør (IK-1) etter gjennomført og bestått oppflyging med kandidaten, at
vedkommende anses som skikket til å inneha flygebevis for sportsfly.
Sted:

Dato:

Navn (blokkbokstaver):

Signatur:

DES20/TIB

