
Info til skolesjefer i sportsflyseksjonen nr. 6-22 

Dato: 10. mars 2022 

Standardisering vil kunne telle som Kompetansevurdering (AoC) 
 
Innledningsvis skal vi påminne om at instruktørenes flygebeviset fra 2022 har tre «krav og 

rettigheter» som utløper med hver sin gyldighetstid, legeattest, flygerettighet og instruktørrettighet. 

Disse fornyes med nye gyldighetsperioder etter hvert som de gamle gyldighetstidene utløper. 

Standardiseringsprogrammet inneholder nesten samme innhold som ligger i kompetansevurdering 

av instruktører i henhold til instruktørhåndboken del A. Den skal utføres av en seniorkontrollant, og 

dette er satt opp i standardiseringsprogrammet for alle skolesjefene. 

Kravet til forlengelse av instruktørrettigheten består av 3 deler, hvorav 2 av disse må være oppfylt 

hvert tredje år (36 måneder) fra og med neste forlengelse.  

• Det første kravet er minst 50 instruksjonstimer på 3 år.  

• Det andre kravet er godkjent deltakelse på oppfriskningsseminar for instruktører.  

• Det tredje kravet er kompetansevurdering av en seniorkontrollant, men den må tas 

ved minst annenhver forlengelse, altså minst hvert 6. år. 

Kompetansevurderingen (Assessment of competence) består av 4 deler, hvorav del 1 er en 

kunnskaps- og kompetanseprøve som seniorkontrollanten bestemmer innholdet av. De andre delene 

er briefing, praktisk skoleflyging og debrief, som allerede ligger i standardiseringen. 

Hvis del 1 legges til prosessen i standardiseringsprosedyren som en seniorkontrollant utfører, vil NLF 

godkjenne dette som en fullført kompetansevurdering. For de som allerede har utført 

standardiseringen, kan legge til del 1 i ettertid, og dokumentere dette med en ny innsending av 

skjemaet til Geir Magne Andersen (geirmagne@herbaplus.no). 

Se hva som skal til i Instruktørhåndboken del A, som ligger nedlastbar under Skoledokumenter. 

Når skolesjefene viderefører standardiseringen med sine instruktører, vil kun et fåtall av skolesjefene 

være seniorkontrollant. Når dette utføres med en kontrollant eller instruktør vil dette telle som 

oppfriskningsflyging med instruktør, som er et krav for forlengelse av flygerettighet med utløp hver 

24 måned (SFHB 4.7.1).  

Kompetansevurderingen derimot, må tas med en seniorkontrollant ved forfall av instruktør-

rettigheten, for utløpene av flygerettighet og instruktørrettighet vil nå være uavhengig av hverandre. 

Med vennlig hilsen 
Roger Holm 
Ops & Utdanningsutvalget 
(rogers.holm@gmail.com) 
 

PS. Takker dere for rask respons på spørsmålet om hvilken kapasitet dere har på skoleflyging. Vi 

kunne på kort tid sette opp denne dagsaktuelle landsoversikten, som dere finner rett under bildet på 

denne hjemmesiden vår. Listene nedover på nettsiden har ikke vært oppdatert på lenge, så send oss 

oppdatering av hvor det holdes teorikurs, og hva slags luftfartøy dere skoleflyr med. DS 

Kopi av dette sendes også til alle seniorkontrollantene. 

https://www.nlf.no/sportsfly/skoledokumenter
https://www.nlf.no/sportsfly/her-f-r-du-utdanning-til-sportsflyger

