
       Til internt bruk for NLF 

Sendes som PDF til: 
post@nlf.no, eller 
som brev 

      Søknad mottatt dato:  

Norges Luftsportforbund,  
Møllergata 39, 0179 OSLO 

  Behandlingsdato:  

   Saksbehandler sign:  

SØKNAD – UTSTEDELSE  
av flygerettighet for sportsfly. Kopi arkiveres hos flyskolen. 

 

1.1 Personlig informasjon 

KLUBB  PersonID i «Min Idrett»:  

Etternavn  

Fornavn  

Adresse  

Postnummer  Poststed 

Fødselsdato  E-post Mobilnr 

Gjelder (sett kryss)    Utstedelse Passasjerutsjekk Utvidelse til ny kategori 

1.2  Informasjon om dine forpliktelser 

Krav om dokumentasjon og flygetid etc. finnes i sikkerhetssystemet for sportsfly, sportsflyhåndboken kapittel 4.  

Gyldig versjon, samt løpende endringer i regelverket finnes til enhver tid på sportsflyseksjonens nettsider. Det er den 
enkelte søker og den instruktør/kontrollant 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 privilegier og begrensninger som følger 
flygerettigheten. For å inneha og opprettholde gyldig flygerettighet er jeg innforstått med  

- alle bestemmelser og begrensninger som følger flygerettigheten 
- vedlikeholdskravet for å opprettholde gyldig flygerettighet ref. SFHB kapittel 4.7.1 og 4.7.2. 
- kravet for å ta med passasjer ref. SFHB kapittel 4.6.1 og 4.7.1 

 

1.3 Vedlegg til dette søknadsskjemaet, som også fremgår under punkt 2.1 og 2.4 

Ved utstedelse av flygerettighet: 

• Lege-erklæring II eller legeattest jf. SFHB 4.2.2 

• Dokumentasjon på bestått eksamen jf. SFHB 4.4.5 

• Registrering og flygetidslogg  

Ved forlengelser og fornyelser: 

• Lege-erklæring II eller legeattest jf. SFHB 4.2.2 
I tillegg ved fornyelser 

• Dokumentasjon jf. SFHB 4.7.2 

 

1.4 Eventuelle tilleggsopplysninger til søknaden: 

 

 

1.5 Jeg bekrefter å ha lest og forstått det som står i punkt 1.2 ovenfor. 

Sted/dato/signatur av søker: 

 

 1.6 Opplysninger om flygetid på sportsfly  
Status summert fra flygetidsbok ved utstedelse og fornyelse 

1.7 Tilleggsopplysninger  
Legg ved kopi av relevante loggbøker og sertifikater 

hvis opptjent flygetid skal godskrives  

FLYGETID Antall starter Flygetid Instruksjon  LAPL/PPL/TMG nr   

Totaltid      SPL nr  

Siste 24 mnd.      

 

mailto:post@nlf.no


Utstedelse og utsjekk 

Rettighet (se 2.1) (kryss av) Kontrollantens initialer Signatur 

Flygerettighet, gyroplan G2    

Flygerettighet, rorstyring R2    

Flygerettighet, vektskift V2    

Utsjekk (se 2.2) (kryss av) Instruktørens initialer Signatur 

Passasjerrettighet    

2.1 Ved utstedelse eller utvidelse av rettighet ref SFHB 4.5.8 bokstav d: 
 
Etter gjennomført ferdighetsprøve med kandidaten, bekrefter jeg at vedkommende har bestått, og anses skikket til å 
inneha angitt flygerettighet. 

Sted og dato for prøven: Navn kontrollant: 

NIF PersonID Signatur: 
 
Søknaden vedlegges dokumentasjon på at krav til utstedelse i SFHB 4.5.8 og 4.6.1 er oppfylt   

 

2.2 Ved passasjerutsjekk ref SFHB 4.6.1 bokstav b: 
 
Etter gjennomført passasjerutsjekk med kandidaten, bekrefter jeg at vedkommende har bestått, og anses skikket til å 
medbringe passasjer. 

Sted og dato for prøven: Navn instruktør: 

NIF PersonID Signatur: 

 

2.3 Ved forlengelse av gyldig flygerettighet ref SFHB 4.7.1: 
 
Oppfriskningstrening skal være gjennomført med instruktør innenfor de siste 12 mndr av gyldighetsperioden, og ev 
ny legeattest skal sendes inn til Norges Luftsportsforbund, enten digitalt eller som brev. Gyldig legeattest med 
utløpsdato vil kort tid etter fremgå av flygebeviset. 
 
Ingen innsending av dette skjema, men følgende skal innføres i kandidatens loggbok: 

- Instruktør skal attestere med sin signatur i for gjennomført oppfriskningstrening. 
«Oppfriskningstrening | Dato praktisk prøve | Attestasjon (signatur) | Person ID til den som attesterer» 
 

- Flytryggingsleder eller klubbens representant signerer for deltatt på flytryggingsmøte eller eget arrangement 
«Flytryggingsmøte | Dato arrangement | Attestasjon (signatur) | Person ID til den som attesterer» 

 
 

2.4 Ved fornyelse av utgått flygerettighet ref SFHB 4.7.2: 
 
SFHB 4.7.2 bokstav a punkt 1): Utløpt i mindre enn 12 måneder – ferdighetskontroll (PC), eller 
SFHB 4.7.2 bokstav a punkt 2): Utløpt med 12-36 måneder – ferdighetskontroll (PC)  - teoriprøve 27, eller 
SFHB 4.7.2 bokstav a punkt 3): Utløpt mer enn 36 måneder – ferdighetsprøve (Skill test)  - teoriprøve 45, og 
 
SFHB 4.7.2 bokstav b): deltatt på Flytryggingsmøte eller eget arrangement 
 
Ingen innsending av dette skjema, men følgende skal innføres i kandidatens loggbok: 

- kontrollant skal attestere for bestått ferdighetskontroll eller ferdightesprøve, samt ev teoriprøve. 
«Ferdighetskontroll (PC) | ev Dato teoriprøve | Dato praktisk prøve | Attestasjon (signatur) | Person ID» 
 

- Flytryggingsleder eller klubbens representant signerer for deltatt på flytryggingsmøte eller eget arrangement 
«Flytryggingsmøte | Dato arrangement | Attestasjon (signatur) | Person ID til den som attesterer» 
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