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Seilflyteknisk weekend 6.-8. februar 2015 
 
Seilflyseksjonen ved teknikks komite innbyr til seilflytekniks weekend på Ole Reistad Senter, 
Elverum helgen 6.-8. februar 2015. Samlingen retter seg denne gangen spesielt mot de som 
planlegger å konvertere sine teknikerbevis over til fremtidens "PART 66 L" sertifikater. For 
disse er samlingen å oppfatte som obligatorisk for at S/NLF skal kunne anbefale en 
konvertering til Luftfartstilsynet. De av våre nåværende seilflyteknikere som eventuelt ikke 
kan delta på kurse må det da lages et eget opplegg for og de må senest ha deltatt på 
samlingen i 2013.  
 
Samlingen vil fortsatt også være relevant for seilflyteknisk personell og klubbenes tekniske 
ledere, hvor det ikke er noen forutsetning at personen er seilflytekniker eller byggeleder.  
 
Den faglige delen av kurset starter fredag kl. 21.00 og avsluttes søndag senest kl 14:00. 
Programmet for året samling er ellers som følger: 
 
Fredag 6. februar 
20:00 Varmt måltid 
21:00 Tekniske utfordringer motor (SSG/SLG/TMG) 
 
Lørdag 7. februar 
08:00 Frokost 
09:00  Informasjon om "Part 66 L" Fremtidens seilflyteknikersertifikater og 

organisering  
09:30  Human Factors 
11:00  Kaffe 
11:15 HM fortsetter med Svein 
12:00   Tekniker CV - Dokumentering av utdannelse/erfaring til PART 66 
12: 30  Lunsj 
13:15  Gruppearbeid lage egen CV 
14:30  Kaffe 
14:45  Luftfartstilsynet orienterer om veien frem til "Part 66 L" 
15:00  Oppsummering gruppearbeid 
16:30  Seilflyvedlikehold og luftdyktighet i fremtiden - NLF sin rolle 
17:15  Avslutning av dagen 
19:00  Middag 
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Søndag 8. februar 
08:00 Frokost 
09:00 Havarier og hendelser med teknisk årsak 
10:00 VHF-regler + FLARM/ADS-B 
11:00 Kaffe 
11:30 Instrumentkoffert og nye vekter, kurs og oppdatering 
12:30 Evaluering og oppsummering 
13:00 Lunsj og utsjekking 
 

 
Weekendopphold fra fredag til søndag inkludert deltakelse på samlingen og alle måltider 
koster 900,-. Overnatting skjer i internatet og alle måltider inntas på seilflysenteret.  
 
Påmelding til S/NLF innen 1. februar enten ved registrering på websidene eller per telefon / 
e-post til fagsjef, Steinar Øksenholt 99 57 75 98 / snlf@nlf.no 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Seilflyfagsjef /NLF / NAK 
 


