Til internt bruk for S/NLF
Søknad mottatt dato
Behandlingsdato
Forrige kartotek nr.
Dette kartotek nr.

Revisjon: Januar 2017

Sertifikat type/nr

nr.

Bevis type/nr

nr.

Saksbehandler sign.

SØKNADS-/FORNYELSESSKJEMA
for

Seilflybeviser og tillatelser
Sendes Norges Luftsportforbund, Møllergata 39, 0179 OSLO
(bruk blokkbokstaver ved utfylling)
Klubb

NLF medlemsnr.

Etternavn
Fornavn
Adresse
Postnr

Poststed

Fødselsdato

Fødested

Søknaden gjelder: (kryss)

Utstedelse:

Nasj.
Fornyelse:

Utvidelse:

Krav om dokumentasjon, flygetid/starter/instruksjon etc. finnes i S/NLFs seilflyhåndbok (SHB) . Det er den
enkelte søker og klubbens skolesjef eller ansvarlig instruktørs ansvar å kontrollere evt. bekrefte at
underliggende dokumentasjon for opplysninger på dette søknadsskjemaet er korrekte.
Det er viktig at ansvarlig instruktør signerer for de riktige rubrikker på skjemaets bakside ang.
utsedelser/fornyelser/utvidelser/kompetansebevis etc..
Det er også ansvarlig instruktør som har ansvaret for at dette søknadskjemaet med nødvendige vedlegg blir
sendt S/NLF i forbindelse med oppflyginger.

Vedlegg til dette søknadsskjemaet skal være:
Ved 1. gangs utstedelse

Ved fornyelser

Elevbevis og utvidelser

1. Rapport over flygeprøve
2. Lege-erklæring II

1. Lege-erklæring II

Ingen vedlegg

Eventuelle anmerkninger:

Undertegnede søker bekrefter herved at opplysninger gitt på denne søknaden er korrekte. Tilbakeholdelse
eller feil informasjoner kan føre til inndragning av sertifikat/bevis.
Sted/dato:
Signatur foresatt (hvis søker under 18 år)

Sign. søker:

OPPLYSNINGER
Status summert fra flygetidsbok
Antall starter

FLYGETID

Flygetid

Slepetid

Instruksjont.

Instruktørt.

Motorseilfly

Instrument

Link

Totalt
Siste 24 mnd.

OPPLYSNINGER
utstedelse/fornyelse/utvidelse av eller til startmetode/kompetanse
Startmet./kompet.

(kryss)

Ansvarlig instruktørs I-bevis klasse og nummer samt underskrift.

Elevbevis

kl

nr

Flygebevis

kl

nr

Slepetillatelse

kl

nr

kl

nr

Flyslep

kl

nr

Vinsj

kl

nr

Bilslep

kl

nr

Motorglider

kl

nr.

Acroflyging (A / A1)

kl

nr

Instrumentflyging

kl

nr

Strekkinstruksjon

kl

nr

Acroinstruksjon

kl

nr

Instruktørbevis

Kl:

Dato PFT-S :

Dato:

kl:

nr

Dato PFT-I :

Dato:

kl

nr

Rapport over flygeprøve er vedlagt
Ja
NB:Husk å kontrollere at søkeren fyller kravene til de forskjellige startmetoder og kompetansebevis.
For kompetansebevis tilknyttet instruktørbeviset er det egne krav.
Kravene finnes i S/NLFs instruktørhåndbok.

Tilleggsopplysninger for utstedelse/fornyelse av flygebevis/instruktørbevis/slepetillatelse
Motorflysertifikat type og nr.

Flytelefonisertifikat nr/gyldig til

Elevbevis/sertifikat seil nr.

Ønsker sportslisens FAI

Ja

/

Nei

Gjennomført «Ren utøver»

Ja

/

Nei

Undertegnede instruktør står ansvarlig for at opplysningene på denne siden er utfyllende og korrekte. Tilbakeholdelse av
opplysninger, eller feilinformasjon kan føre til inndragelse av sertifikat/bevis.
Sted:

Anm:

Dato:

Underskrift:

IKG kl:

Nr:

