
S E T T  KURS EN !

Hvor vil du?
Hvis vi ikke setter kursen for hvor vi ønsker, så kan vi heller ikke bli overrasket eller skuffet 
over at vi havnet et helt annet sted. Vi har en utrolig kraft i oss til å få ting til å skje når vi 
definerer og konkretiserer tankene og drømmene våre over til mål. Selv et stort og 
uhåndgripelig mål kan bli oppnåelig om man "spiser den store elefanten" en bit av gangen. 
Kunsten er å bryte det store målet opp i små overkommelige porsjoner som kan måles.  
 
Utvikling er en utrolig viktig del av livet. Utvikling innebærer momentum, bevegelse, mot, 
sårbarhet, nysgjerrighet og ikke minst mange prosesser av læring. Talentutvikling er viktig 
for enhver pilot uavhengig ferdighetsnivå og erfaring. Gjennom nye mål (små og store) må 
vi bevege oss ut av komfortsonen, lære oss nye ting, utvikle oss og tilegne nye ferdigheter 
og ikke minst bli bedre på det vi allerede kan fra før. Stagnasjon er roten til mye vondt her i 
verden - vi tar plutselig ting for gitt, hviler kanskje på laurbærene, blir likegyldige og mister 
gnisten. Har vi ingen mål, trenger vi ikke å utvikle oss - før det evt. "gjør så vondt" og 
omstendighetene krever det av oss. Vær i forkant av deg selv og din talentutvikling. Begynn 
å reflektere tilbake til utgangspunktet hvor flydrømmen startet. Hvis du vet hvor du vil, så 
kan klubben din med Seilflyseksjonen/NLF i ryggen gjøre det vi kan for å hjelpe deg dit utfra 
de ressursene vi har :-) 
 



MÅL ENE  T AR  DEG  D I T  DU  V I L !

Hva ønsker og vil du?
Tenk tilbake på den drømmen eller den følelsen du hadde som fikk deg til å begynne å fly. 
Var det naturopplevelsene, mestringsfølelsen, selvrealiseringen eller suget etter å gjøre 
noe nytt? Ofte glemmer vi drivfaktoren som egentlig ligger til grunn for det vi gjør. Vi blir 
oppslukt av tid, stress og krav. Det som kan hjelpe deg å nå de store målene, om du har en 
eller flere, er å dele de opp i små overkommelige delmål. Dette blir de viktige små 
milepælene som bringer deg videre. Start ut med å kartlegge ditt "status quo" med 
verktøyet (FRANSK). 
 
1. Definer og beskriv ditt hovedmål (store målet). Velg disse eksempelvis fra modellen (her 
legger jeg navnet på det franske opplegget) 
 
2. Finn deg en seilflycoach og spør om han/hun har lyst til å mentorere deg mot målet ditt. 
Typisk kan dette være din primærinstruktør, skolesjef eller en annen erfaren seilflypilot i 
miljøet som du har en god kommunikasjon med.  
 
3. Be coachen din hjelpe deg med å definere delmål til hovedmålet. Hva skal til for at du 
klarer å nå disse? Hva trenger du og hva kan du be om hjelp til?



DIN 
TALENT- 
UTVIKLING

RADIOTELEFONI 
-KURS?

Grunnkurs II 

DU HAR 
SERTIFIKAT!

TA STREKKURS! 

Grunnkurs I 

Representere Norge i 
EM eller VM?!

DITT NAVN:

DEN PILOTEN
DU DRØMMER OM!

Bli den 

PRØVE DEG I  
NORGES CUP?

MELD DEG PÅ 
ACROKURS -  (HAR 

DU 100 TIMER?)

HOME
MELD DEG PÅ 

ACROKURS + (HAR 
DU 75 TIMER?)

DU FLØY SOLO!

INSTRUKTØR I  
MAGEN? (HAR DU 

100 TIMER?)

NAVN COACH:

IK 4 i klubbens regi 

IK 3 - O-KURS 

IK 3 - I-KURS 

IK 2 -KURS 

IK 1  

TA EN ELLER FLERE 
FERDIGHETS-MERK 

ER!

Ta
ny(e)flytype-/startmet

ode-utsjekker ! 

KONKURRERE I NM i 
strekk eller Acro?!

Du blir medlem før 
femte start!

TMG-UTSJEKK? 

KLUBB- 
VERV?

SØLV C 

GULL C 

DISTANSEDIAMANT 

MÅLDIAMANT 

HØYDEDIAMANT 

750 ELLER 1000 KM 

MELD DEG PÅ 
FJELLFLYGINGSKURS? 

LAPL/S + LAPL/A? 



MÅL ENE  T AR  DEG  D I T  DU  V I L !

Hva ønsker og vil du?
Tenk tilbake på den drømmen eller den følelsen du hadde som fikk deg til å begynne å fly. 
Var det naturopplevelsene, mestringsfølelsen, selvrealiseringen eller suget etter å gjøre 
noe nytt? Ofte glemmer vi drivfaktoren som egentlig ligger til grunn for det vi gjør. Vi blir 
oppslukt av tid, stress og krav. Det som kan hjelpe deg å nå de store målene, om du har en 
eller flere, er å dele de opp i små overkommelige delmål. Dette blir de viktige små 
milepælene som bringer deg videre. Start ut med å kartlegge ditt "status quo". 
 
1. Hva var årets høydepunkt for deg i flysesongen 2019? Hvorfor det? 
 
2. På hvilken måte fikk du mulighet til å realisere dette høydepunktet? 
 
2. Hva skulle du ønske deg du kunne gjort mer av / oppnådd i 2019? Hvorfor det? 
 
3. Hva hindret deg i å nå målet eller gjøre mer av dette? 
 
4. Hva kan du gjøre annerledes i 2019 rent praktisk / på forhånd før sesongen starter?



DELMÅL 1   DELMÅL 2 DELMÅL 3 HOVEDMÅL 1

DELMÅL 1   DELMÅL 2 DELMÅL 3 HOVEDMÅL 2

ÅR:   

Estimert tid a flydager, flytimer, flyhelger?  
Estimert ressursbruk? 
Hvem kan coache meg underveis, hvilke flykollegaer skal
mot samme mål?  

i f  w e  h a d  n o  c o u r a g e  
to attempt anything?  
-Vincent Van Gogh 

What would life be...



Ferdighetsmerker

Lær deg mer

Kurs!

Flytypeutsjekk/ 
startmetoder

Det finnes mange prestisjefylte 

merker du som seilflyger kan ta. 

Kravet er at du legger opp en 

bestemt rute i tråd med 

merkekravet og klarer å fly denne. 

Når du har sendt inn 

dokumentasjon på at du faktisk 

har klart dette, så får du diplom 

for denne utmerkelsen. 

Du kan lese mer om krav og type 

merker på:  

http://nlf.no/sites/default/files/seilfl 

y/dokument/krav_til_ferdighetsmer 

ker_2005.pdf 

Å delta på kurs er en 

glimrende måte å 

videreutvikle seg som 

pilot på. Lær å fly 

acrobatikk, legg ut på 

langtur eller fly på hang 

i fjellet! 

SVEDANOR-kursene i 

sentral regi tilbyr kurs i 

STREKK, ACRO 

(positive +/ og negative 

-) og FJELLFLYGING. 

Meld deg på /se for 

info: http://www.svedan 

or.com/ 

 

 

Som solopilot og 

sertifikatpilot er det lurt å 

ta flytypeutsjekk på 

forskjellige fartøyer og 

ulike utsjekk på 

startmetoder: Vinsj, 

Motorseilstart eller flyslep. 

På denne måten lærer du 

å fly med ulike 

flyegenskaper og du 

presser deg ut av 

komfortsonen med å lære 

deg å forholde og tilpasse 

deg noe nytt. Undersøk de 

lokale klubbreglene for de 

flyene du ønsker å ta 

utsjekk på. Vinsjkurs kan 

tas hos Elverum Flyklubb 

på Starmoen. 



1 Just do it...Konkurranser
Videreutdannelse

Instruktørutdannelse Klubbverv?

Etter at du har fått deg et godt 

strekkgrunnlag i form av 

strekkundervisning eller strekk-kurs, 

kan du snuse på å konkurrere! 

Norges Cuper som eksempelvis 

"Kanal Glide", er konkurranser som 

de fleste kan være med på. Har du 

deltatt på et eller flere, og det gav 

mersmak, så kan du se på å delta i 

NM. Er det for stor terskel å delta 

alene, hvorfor ikke alliere deg med 

en erfaren pilot og være med som 

co-pilot for å lære? 

For påmelding og info, se: 

http://resultatweb.nak.no/ 

 

Liker du å spille andre gode 

og sitte i lærer-og 

instruktørrollen? Og har du 

minimum 100 timer i 

loggboka? Da høres det ut 

som du er kvalifisert til å 

begynne på O-Kurs. Sjekk ut 

med skolesjefen i klubben 

om klubben trenger flere 

instruktører og har økonomi 

til kurs. Kanskje du kan 

begynne som 

hjelpeinstruktør i første rekke 

(IK4)? 

En annen fin mulighet 

for å utvikle seg som 

pilot er å forstå mer om 

hvordan 

flyvirksomheten rundt 

det å fly fungerer. Dette 

kan omhandle styreverv 

eller klubbverv som 

eksempelvis 

seilflytekniker. Flynorge 

trenger flere dedikerte 

personer som vil skape 

merverdi og kvalitet i 

det vi holder på med. 

Snakk med din 

klubbleder og sjekk ut 

mulighetene! 



KONVERTERE ?

SEIL
 - L

APL/A

TMG-UTSJEKK

Teorieksamen (lover/ 
bestemmelser + MYB) 

Radiotelefoni 
3 +2 timer inkl nav-tur 

 

LAPL(S)  MED TMG-
RETTIGHET  

LAPL/A 
(BASERT PÅ LAPL(S)

MED TMG-
RETTIGHET)  

Minimum 21 timer på TMG 
etter utstedt TMG-rettighet 
Minimum 3 timer på småfly 

som skal inneholde: 
Minimum 10 starter med 

instruktør 
Minimum 10 starter solo 

Oppflyging/Skill test hvor du 
skal vise nødvendig kunnskap 

i fagene: 
a. Operasjonelle prosedyrer 
b. Planlegging og utføring av 

en flyging 
c. Generell kunnskap om 

flytypen 
 

Halehjuls-utsj 
ekk 

Skiutsjekk 
VFR- 

nattutsjekk 
Slepeutsjekk 

Minimum 15 timer 
instruksjon (hvorav 

maksimum 7 timer kan 
utføres på TMG) fordelt 

på: 
a. minimum 10 timer med 

instruktør 
b. minimum 2 timer solo 

under overoppsyn av 
instruktør 

c. minimum 45 
starter/landinger 

d. utført strekkflyging med 
seilfly/motorseilfly, 

minimum 50 km solo eller 
100 km med instruktør 
Krav for LAPL(S) med 

TMG-rettighet: 
Minimum 6 timer 

instruksjon hvorav 
minimum 4 timer med 

instruktør 
1 solo navigasjonstur på 
minst 150 km med en full 

stopp landing på en 
fremmed flyplass 

NB!! 

Husk å mekke
Legesjekk i

god tid

NB!! 

Beregn isj
50000 NOK


