
PRESENTASJON AV SKOLEHÅNDBOK V 6.1



Denne skolehåndboken er utgitt av Norges Luftsportforbund (NLF) 
Motorflyseksjonen.

Skolehåndbok for klubbskole tilsluttet NLF er utarbeidet for å innfri alle krav til 
en standardisert skolehåndbok til bruk ved klubbskole i henhold til forskrifter i 
BSL C 1-1a (ref. JAR-FCL) og C 1-1 (ref. Part-FCL). Denne versjonen (6.1) er en 
midlertidig revisjon for innføring av utdanningsprogram for LAPL(A).

Utdanningen til LAPL(A) er basert på Part-FCL.

Dokumentet er delt i to deler. 

• Del 1: Skolehåndbok og skoleprogram PPL(A) / LAPL(A) 
Del 2: Flygerapporthefter PPL(A) / LAPL(A) (Flyrapporthefte)

Hvis klubben definerer lokale tilleggskrav skal disse inn i skolehåndbokens 
kapittel 5. 

Lokale øvelsesstandarder og prosedyrer kan beskrives i lokal 
elevhåndbok/manual. Finnes slike skal dette angis i skolehåndbokens kapittel 5.

Skolehåndbok versjon 6.1 med LAPL
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Ledelse og organisasjon

Introduksjon

Organisasjon

Treningsarkiv

Vær og høyder

Kreditering

Styret i flyklubb som er tilknyttet NLF er juridisk ansvarlig for klubbskolen. Det er 
derfor viktig at klubbens styreleder har kontinuerlig kontakt med skolesjefen, og 
har regelmessige møter med klubbens styre.

Klubbens styreleder er ansvarlig for koordinering mellom de forskjellige 
faggrupper og fagsjefer angående forhold som har med klubbskolen å gjøre. 
Beslutninger av faglig karakter tas av skolesjef i samarbeid med instruktørkorps. 
Beslutninger som har innvirkning på klubbens drift, organisasjon og 
administrasjon, skal godkjennes av klubbens styre.

Ledelse og organisasjon



Treningsarkiv instruktører

Introduksjon

Organisasjon

Treningsarkiv

Vær og høyder

Kreditering

Hver enkelt instruktør skal, som en del av sitt personalarkiv, ha en oversikt som 
viser innhold og sammendrag fra hvert enkelt kurs som instruktøren har 
gjennomgått, minst de 5 foregående år. Treningsarkivet skal lagres i 
klubbskolens arkiv, og holdes oppdatert av skolesjef som er ansvarlig for å påse 
at oversikter over all trening, sjekking og kvalifisering blir ført og arkivert. 
Treningsarkivet skal inneholde informasjon om: 

• Instruktørtrening

• Standardiseringstrening (PSK-FI)

• Nød- og evakueringstrening og sjekking

Skolesjef skal oppdatere arkivet for hver enkelt instruktør med status for 
kvalifikasjoner inkludert sertifikater, rettigheter, autorisasjoner for å utøve 
trening, samt medisinsk sertifikat med utløpsdato.  

Data fra arkivet skal klart vise instruktørens kvalifikasjonsstatus på en veggtavle 
med benevnelse; ”Oversikt instruktør kvalifikasjoner” på instruktørkontoret. (Ref
kapittel 4.)

Treningsarkiv instruktører



Vær og høydebegrensinger VFR skoling

Introduksjon

Organisasjon

Treningsarkiv

Vær og høyder

Kreditering

Under skoleflyging med instruktør, skal fartøysjef forsikre seg om at VFR-flyging 
blir gjennomført i samsvar til de visuelle flygeregler (BSL F 1-1) og i samsvar 
med følgende minimumsbegrensninger: 

Lokal soloflyging: Minimum sikt, 8 kilometer. Skydekkehøyde, minimum 1500 fot. 
Solonavigasjon: Minimum sikt, 10 kilometer. Skydekkehøyde, minimum 2000 fot. 

Eventuelle lokale tillegg/endringer skal beskrives i kapittel 5. 

Disse skal dog fastsettes høyere enn de overfor nevnte minimumsbegrensinger.

Stall og sakteflygning:

Instruksjon: Minimum 2000 fot AGL Solo: 2500 fot AGL

Nødtrening:

Instruksjon: Minimum 500 fot AGL Solo: 1000 fot AGL 

For nødtrening under minstehøyde, på annet sted enn ved godkjent flyplass, 
skal dette skje over egnet naturlig landingsplass hvor grunneiers tillatelse er 
innhentet. Disse plassene beskrives av det enkelte lærested, og listes opp i 
kapittel 5, lokale tillegg. 

Vær og høydebegrensinger VFR skoling



Kreditering for tidligere erfaring 
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Kursstruktur

PPL(A)

• Søker til PPL(A) må oppnå minst 45 timer total flytid som flyger i fly, hvorav 
maksimalt fem timer kan være opptjent i en FSTD godkjent flysimulator for 
å bli oppmeldt til ferdighetsprøve.

• Innehaver av flysertifikat eller tilsvarende rettigheter for helikopter, 
mikrofly, seilfly, eller motorglidefly skal godskrives med ti prosent av total 
fartøysjeftid, maksimalt ti timer av kravet om 45 timer for PPL(A) (ref
FCL.210.A).

LAPL(A)

• Søker til LAPL(A) må oppnå minst 30 timer total flytid som flyger i fly for å 
bli oppmeldt til sertifikatprøve. Det registrerte lærerstedet kan kreditere 
inntil 50 prosent av disse flytimene fløyet i annen flykategori, for eksempel 
tre-akse mikrofly, seilfly og TMG (ref FCL.110.A). Krediteringen 
gjennomføres som en skolesjekk beskrevet under punkt 4.12.4.

All flytid må være dokumentert i Loggbok, og kopi av dokumentet skal 
oppbevares i elevens mappe. 

Kreditering for tidligere erfaring 



Kursstruktur PPL (A) / LAPL (A)

Kursstruktur

Blokkbriefing

Flygetrening

Flygetrening 2

SOLO

LAPL -> PPL

Flygeprogrammet for PPL(A) er inndelt i fire forskjellige blokker som består av 
33 leksjoner / 45 timer. 

Kursstruktur

Blokk A: Grunnleggende flygeøvelser  

Blokk B: 
VFR-manøvrering, landingsrunder og soloutsjekk samt solo under 

veiledning 

Blokk C: Navigasjonsflyging

Blokk D: Instrument- og radionavigasjon og forberedelser for skolesjekk 

Programmet for LAPL (A) består av 28 leksjoner / 30 timer:

Blokk A: Grunnleggende flygeøvelser  

Blokk B: 
VFR-manøvrering, landingsrunder og soloutsjekk samt solo under 

veiledning 

Blokk C: Navigasjonsflyging og navigasjonsinstrumenter

Blokk D: Skolesjekk 



Blokkbriefing

Kursstruktur

Blokkbriefing

Flygetrening

Flygetrening 2

SOLO

LAPL -> PPL

PPL (A)

Blokkbriefing

Blokk A: Grunnleggende flygeøvelser 2 timer

Blokk B VFR-manøvrering, landingsrunder og 

solo utsjekk samt solo under veiledning

2 timer

Blokk C: Navigasjonsflyging 2 timer

Blokk D: Instrument-, radionavigasjon og 

forberedelser for skolesjekk

2 timer

Totalt 8 timer

LAPL(A)

Blokk A: Grunnleggende flygeøvelser 2 timer
Blokk B VFR-manøvrering, landingsrunder og 

solo utsjekk samt solo under veiledning
2 timer

Blokk C: Navigasjonsflyging og introduksjon til 
navigasjonsinstrumenter

2 timer

Blokk D: Skolesjekk 1 timer

Totalt 7 timer



Flygetrening

Kursstruktur

Blokkbriefing

Flygetrening

Flygetrening 2

SOLO

LAPL -> PPL

LAPL(A)

Flygetrening til LAPL(A) omfatter 30 timer flygeinstruksjon med godkjent 
instruktør i skolefly (DI – «dual instruction»). Minst 15 av timene med instruktør 
må gjennomføres på relevant klasse. Minst seks timer skal være soloflyging (S) 
under veiledning av instruktør, hvorav minst tre timer skal være utført som 
solonavigasjon (SN). Minst en solonavigasjonsflyging skal være utført med en 
fløyet strekning på minimum 150 km (80 NM) og full stopp landing skal utføres 
på en annen flyplass enn avgangsplassen. 

Flygetrening

Blokk Øvelser Antall leksjoner Flygetid Briefing 

A Grunnleggende flygeøvelser 
7 leksjoner DI

AMC Leksjon 4-11 
7,5 timer 2 timer 

B VFR-manøvrering, landingsrunder 

og solo utsjekk samt solo under 

veiledning 

11 leksjoner DI 

1 leksjon DI/S

2 leksjoner S 

AMC Leksjon 12-17

14,5 timer

(3 timer S) 

2 timer 

C Navigasjonsflyging og 

introduksjon til 

navigasjonsinstrumenter

4 leksjoner DI 

2 leksjoner SN

AMC Leksjon 18a/b/c 

6,5 timer

(3 timer S)

2 timer 

D Skolesjekk 1 leksjon DI 1,5 timer 1 timer 

33 leksjoner 30 timer 7 timer 



Flygetrening 2

Flygetrening

Blokkbriefing

Flygetrening

Flygetrening 2

SOLO

LAPL -> PPL

LAPL(A) Oveversikt

Flygetrening

Navigasjon Instrument 
VFR-

manøvrering 
Sum 

Instruksjon 6:30 0:00 17:30 24:00

Solo 3:00 0:00 3:00 6:00 

Totaltid 9:30 0:00 20:30 30:00 



Solo

Flygetrening

Blokkbriefing

Flygetrening

Flygetrening 2

SOLO

LAPL -> PPL

SOLO

En elev kan gis autorisasjon for soloflyging før 

eksamen er avlagt og bestått for Luftfartstilsynet.

Flyskolene må selv vurdere om de ønsker å benytte 

seg av dette eller ikke. 

Hvis svaret er NEI, må dette skrives inn i kapitel 5, 

lokale bestemmelser.



Utvidelse fra LAPL(A) til PPL(A)

Flygetrening

Blokkbriefing

Flygetrening

Flygetrening 2

LAPL PROG

Utvidelse fra LAPL(A) til PPL(A).

Innehavere av LAPL(A) som ønsker overgang fra 

LAPL(A) til PPL(A) skal gjennomføre relevante 

øvelser fra blokk C (Leksjon C5 er obligatorisk) og 

hele blokk D til PPL(A)- programmet.

Skolesjef skal gjennomføre en evalueringsflyging 

hvor relevante øvelser utvelges. Totalt skal 

programmet bestå av minimum 15 timer hvor det 

gis kreditt for inntil fem timer som kandidaten har 

fløyet som fartøysjef etter bestått ferdighetsprøve til 

LAPL(A)



Selve LAPL (A) programmet

SKJEMA

LAPL PROG

FLYPROGRAM side 71
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Nye skjema

SKJEMA

Hva nå?

Nye skjema som har kommet inn

• Søknad om rettighet AKRO

• Søknad om rettighet VFR NATT

• Søknad om rettighet slep av seilfly / banner

• Competency Based Instrument Rating CB IR

Alle skjema ligger på Luftfartstilsynet sin 
hjemmeside. 

Selvbetjening, skjema, skjema for sertifikat 
og rettigheter (fixed wind)



Hva nå?

SPØRSMÅL

Hva nå?

Den enkelte skolesjef søker om endring ved å benytte skjema NF 
1018B som dere finner på Luftfartstilsynet sine hjemme sider.

Under «seksjon g» benyttes avkryssingsboks for «annet».  
Skjema vil bli revidert så snart som mulig til også å omfatte 
LAPL.

Skolesjefen må vedlegge følgende bekreftelse:

«Jeg bekrefter at vedlagt skolehåndbok er i tråd med NLF-mal 
versjon 6.1 og at kun kapittel 5 er endret og omfatter lokale 
tillegg. NLF kurs for bruk av revisjon 6.1 av skolehåndboken er 
gjennomført. Vi ønsker å utvide vår skoletillatelse til å omfatte 
LAPL(A) i tråd med flyrapporthefte versjon 1.»

Ingen kan starte med skoling til LAPL før dere har mottatt en 
tilbakemelding fra Luftfartstilsynet basert på endringen nevnt 
over.



Spørsmål?

Avslutt



LYKKE TIL


