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Info til skolesjefer i sportsflyseksjonen nr. 7-22 

Dato: 29. mars 2022 

Hjelpemidler for teoriinstruktører 

 
Det er sesongstart for teorikurs, og mange klubber har gitt signaler om at de er klare til å starte opp 

denne våren. De som har klare datoer oppfordres til å sende inn dette til post@nlf.no, slik at vi kan 

legge denne info ut på vår nettside teorikurs og skoling. Det har være mange små artikler og eposter 

over tid om det nye undervisningsopplegget, men her kommer alt samlet. 

Sportsflyseksjonen oppfordrer de klubbene som skal kjøre teorikurs til å lære seg det elektroniske 

systemet TMS (training management system), for det er ikke bare nødvendig, men et meget 

verdifullt verktøy til å holde varig strukturert dokumentasjon på elevenes status. Dette er nå det 

eneste stedet en kan ta eksamen for sportsflygere, og da skal eleven være registrert i systemet. 

Dere finner veiledninger og informasjon om dette nederst på «testasiden», som for øvrig bare skal 

være tilgjengelig for skolesjefer. Lenken fikk dere i et vedlegg 18. november kl. 09:35 i høst under 

«Informasjon 3-21 til skolesjefene». Nye skolesjefer som har kommet i ettertid har fått denne lenken 

senere. Lenken skal ikke deles med andre, men selve innholdet må dere selvfølgelig dele med 

instruktørene deres. 

For å kjøre teorikurs kan dere bruke det læremateriellet dere ønsker, gjerne det dere finner på 

Internett eller har laget ferdig fra før så lenge det er tilpasset pensum. Det sentrale 

eksamenssystemet vi snakker om her er innrettet mot pensum og ikke læremateriellet.  

Elever registret i TMS kan øve på teorispørsmål i alle fag så mye de ønsker, og for å gå opp til 

eksamen skal de ha en godkjent progresjonstest som kontroll på at kombinasjonen 

klasseromsundervisning og selvstudium har gjort kunnskapene tilstrekkelig gode til en eksamen.  

Veiledningene viser dere hvordan dere skolesjefer kan gjøre alt dette, og den er en fin øvingsmodul 

dere kan trene på sammen med andre som registreres som elever og instruktører. Husk at når du 

som skolesjef registrerer en instruktør, så synes den ikke i TMS for andre før denne personen har 

logget seg på selv en gang. TMS kjenner bare de personene som har logget seg på minst en gang.  

Registrering av funksjonen som skolesjef må gjøres i klubb-admin eller be noen sentralt i NLF gjøre 

det i sports-admin. Ved spørsmål vil jeg alltid være hjelpsom med å finne svar. 

Eksamen kjøres på et eget system, og det er kun en sentral oppnevnt eksamenskontrollant som kan 

starte eksamen, ikke en gang skolesjefen. Ved å sende en henvendelse til post@nlf.no så får dere 

tildelt en person som klubben har godkjent til dette. Se prosedyre E-005 nederst på «testasiden». 

Som sentral undervisningsstøtte til klubbene har Sportsflyseksjonen stått for en egen utgave av 

læreboken, Den store sportsflyboken, som originalt er skrevet for motorflygere. Vi mente at måten 

den var skrevet på, som en lang flytur, var best egne som selvstudium, og lager derfor ni uttrekk i 

egne moduler med innholdet i hvert fag. Det er mye bedre for klasserom og forberedelse til prøver. 

Det har tatt lang tid å gjøre den jobben, men vi er nå snart ferdig med å produsere studiemodulene 

for alle fag. Det gjenstår bare å gjøre fag 6 og 7 helt ferdig, men kan ventes om forholdsvis kort tid.  

Disse elektroniske modulene er skreddersydd for nettbrett og mindre laptops, og gis som personlige 

lisenser. De legger seg øverst til høyre på «Min side» når en logger seg inn på TMS via idrettens 

portal. De skal ikke kopieres og deles eller skrives ut, ellers kan dette kortslutte mye av det salget NLF 

hadde regnet med etter sine investeringer.  

http://www.nlf.no/mikrofly/her-f-r-du-oppl-ring-til-mikroflyging-v-ren-2015
https://nlf.no/sites/default/files/sportsfly/dokument/nlfs_teoripensum_for_sportsfly_v1.1_01.01.22.pdf
mailto:post@nlf.no
https://tms.nlf.no/
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Alle som kjøper læreboken får lisens, men vi har en liten utfordring med å vite hvem. Ved å gjøre oss 

oppmerksom på kjøpet og vedlegge kvittering med navn på kjøper, så ordner det seg.  

De teori-instruktørene som underviser vil også trenge dem til sine fag, så dersom flyskolen har en 

lisens, så fortell oss hvem de er, så orden vi ekstra tilgang. 

 

Ved innlogging på TMS kommer tilgjengelige studiemoduler opp på denne måten. 

Til hjelp for klasseromsundervisning er det også tilgjengelig powerpoint presentasjoner, som dere 

kan laste ned fra en lenke under «testasiden», og fritt bruke i klubbene deres. De er laget av forfatter 

av Den store motorflyboka, Kjersti Melling, men er redigert av Ops & utdanningsutvalget for å 

tilpasses sportsfly. 

Vi har bare fire av dem klar per dags dato, men de legges ut en etter en. Hvis dere er avhengig av 

disse, så får dere heller starte med de fagene det hvor de foreligger eller bruke studiemodulene. 

For Ops & Utdanningsutvalget 

Roger Holm 

Direkte kontakt 95182594 eller rogers.holm@gmail.com 
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