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Hvordan komme deg inn i
det nye EASA-regimet ?

Hvorfor?
Helt siden 1933 har Norges Luftsportforbund (NLF), tidligere Norsk Aero Klubb, utstedt lisenser for førere av
seilfly og ballonger. Med introduksjonen av EASA (European Aviation Safety Agency) i Norge 01.06.2005 ble
innføringen av nye og harmoniserte tekniske og operative regler og prosedyrer prioritert. Dette har medført at fra
og med 8. april 2021 vil utstedelse av nye sertifikater for seilfly og ballong gjøres i regi av et eget tilsyn som heter
Norsk Luftsportstilsyn (NLT) som rapporterer til Samferdselsdepartementet og er administrativt knyttet til NLF.
Dette vil sikre en kontinuitet i det arbeidet NLF allerede har utført (utstedelse av nasjonale lisenser). Det NLT skal
gjøre er blant annet å være en myndighetsfunksjon og tar hånd om utstedelse av sertifikater for seilfly og ballong,
utførelser av adgangskontroll og tilsyn av relevante utdanningsinstitusjoner for seilfly og ballong og håndhevelse
av regelverket samt iverksettelse av sanksjoner (f. eks inndragelse av sertifikat ved lovbrudd).
Fordelene med organisasjonsmodellen NLT - NLF:
Påvirkning av kostnadsnivået
Faglig koordinering som skaper mindre byråkrati
Raskere beslutningsprosesser
Muligheter for medvirkning
Hva er spesielt annerledes med det nye? Du som utøver vil måtte forholde deg til en ny tredjepart (NLT). NLT
er en egen enhet som skal driftes bærekraftig økonomisk og har inntekstgrunnlaget basert på sitt eget
gebyrregulativ. Utstedelse av det som før het seilflylisens eller bevis som ble gjort av Seilflyseksjonen, blir nå
utført av NLT. Dvs. når du konverterer ditt seilflybevis til EASA seilflysertifikat, eller du får utstedt ditt nye EASA
seilflysertifikat, tilegner deg en ny rettighet (f. eks akrorettighet o.l.), går opp til eksamen - så blir du fakturert et
gebyr som dekker den aktuelle tjenesten fra NLT.

Du fortsetter som før med
skoling i din klubb på det du
evt. har igjen.

Du får ditt nye EASA-sertifikat i
posten med en faktura fra NLT

Du som har gyldig
elevbevis...
Eks. du begynte som elev i 2020
og har 10 solotimer igjen, et par
teoriprøver igjen og noen
øvelser med instruktør.

Gå inn på
www.luftsportstilsynet.no
og last ned søknadskjema,
fyll ut og send inn.

FÅ SKOLESJEKK OG
OPPFLYGING I BOKS
Les deg opp på egenhånd
eller delta på teorikurs i regi
av klubben. Meld fra til
skolesjef når du er klar for å
ta tentamen (tentamensystemet vil være klart i
slutten av februar).

Ta LAPL legesjekk hos godkjent flylege

REKKER IKKE
Å FLY OPP FØR
8 APRIL 2021!

Kontakt skolesjefen i
klubben og han/hun vil ta
kontakt med en FE
(kontrollant) fra NLT som
arrangerer eksamen.

Les deg opp på egenhånd
eller delta på teorikurs i
regi av klubben. Kontakt
skolesjefen og han/hun
vil få innloggingsdetaljer
slik at du kan ta eksamen.

PLANLEGGER
Å FLY OPP FØR
8 APRIL 2021
JA

Kontakt din
skolesjef - han/hun
vil skrive deg inn og
følger deg opp i det
nye DTO-systemet.

HAR DU TATT ALLE
TEORIEKSAMENER?

NEI

NEI

Du fortsetter som før med
skoling i din klubb på det du
evt. har igjen.

Du får ditt nye EASA-sertifikat i
posten med en faktura fra NLT

Du som har
ugyldig
elevbevis...
Eks. du begynte som elev i 2018
og rakk ikke å fly solo før du fikk
et ufrivillig avbrudd i
utdannelsen.

Ta LAPL legesjekk hos godkjent flylege

REKKER IKKE
Å FLY OPP FØR
8 APRIL 2021!

PLANLEGGER
Å FLY OPP FØR
8 APRIL 2021

Gå inn på
luftsportstilsynet.no og last
ned søknadskjema, fyll ut og
send inn.

Kontakt skolesjefen i
klubben og han/hun vil ta
kontakt med en FE
(kontrollant) fra NLT som
arrangerer eksamen.

FÅ SKOLESJEKK OG
OPPFLYGING I BOKS

JA

HAR DU TATT ALLE
TEORIEKSAMENER?

Les deg opp på egenhånd
eller delta på teorikurs i
regi av klubben. Kontakt
skolesjefen og han/hun vil
få innloggingsdetaljer slik
at du kan ta eksamen.

Les deg opp på egenhånd eller
delta på teorikurs i regi av
klubben. Meld fra til skolesjef
når du er klar for å ta
tentamen (tentamen-systemet
vil være klart i slutten av
februar).

NEI

Skolesjef vil skrive deg inn
og følger deg opp i det nye
DTO-systemet.

Kontakt
post@nlf.no for å få
nytt elevbevis

Gi beskjed til din skolesjef
at du vil begynne å fly som
elev i det nye regimet.

Du får ditt nye EASA-sertifikat i
posten med en faktura fra NLT

Du som har gyldig
seilflybevis...
Eks. du har flydd aktivt på ditt
nasjonale seilflybevis fram til nå
og vil fortsette å fly seilfly
fremover.

Gå inn på
luftsportstilsynet.no og
last ned søknadskjema for
konvertering/ utstedelse
av seilflysertifikat fyll ut og
send inn.

Kontakt skolesjefen i
klubben og han/hun vil ta
kontakt med en FE
(kontrollant) fra NLT som
arrangerer eksamen.

Ta LAPL legesjekk hos godkjent flylege

REKKER IKKE
Å KONVERTERE
FØR 8 APRIL
2021!

PLANLEGGER
Å KONVERTERE
FØR 8 APRIL
2021

Les deg opp på egenhånd
eller delta på teorikurs i
regi av klubben. Kontakt
skolesjefen og han/hun vil
få innloggingsdetaljer slik
at du kan ta eksamen.

JA

HAR
HAR DU
DU TATT
TATT
EKSAMEN
FCL
EKSAMEN II MYB,
MYB, FCL
OG
OG RTL?
RLT?

NEI

Les deg opp på egenhånd
eller delta på teorikurs i regi
av klubben.

Du som har
ugyldig
seilflybevis...
Eks. du har flydd aktivt tidligere
som utøver og/eller instruktør på
ditt daværende nasjonale
seilflybevis, men vil begynne å
fly seilfly igjen.

Betal faktura fra NLT
(konverteringsavgift).

Gå inn på
luftsportstilsynet.no og last
ned søknadskjema for
utstedelse av seilflysertifikat,
fyll ut og send inn.

Fly en KF/KFI
(Kontroll-flyging)

Fly en PFT og/eller PFTI
(Periodisk flygetrening)*
Denne benevnelsen utgår
f.o.m 8 april.

Kontakt skolesjefen i
klubben og han/hun vil ta
kontakt med en FE
(kontrollant) fra NLT som
arrangerer eksamen.

Ta LAPL legesjekk hos godkjent flylege

REKKER IKKE
FORNYE
FØR 8 APRIL
2021!

REKKER
Å FORNYE
FØR 8 APRIL
2021

JA

HAR DU TATT
EKSAMEN I MYB, FCL
OG RTL?

Henvend deg til
skolesjefen din i klubben
og skolesjefen vil vurdere
hva du evt. mangler av
kompetanse for å få
utstedt et SPL-sertifikat.

Les deg opp på egenhånd
eller delta på teorikurs i
regi av klubben. Kontakt
skolesjefen og han/hun vil
få innloggingsdetaljer slik
at du kan ta eksamen.

NEI

Les deg opp på egenhånd
eller delta på teorikurs i
regi av klubben.

Hva skjer med rettigheter og utsjekker?
Startmetoder (flyslep, self-launch og vinsjstart):
- Dersom du har nok starter på de ulike startmetoder som du har fått utsjekk på, så følger disse utsjekkene naturlig over i ditt nye
sertifikat. Dette gjelder dersom du kan vise i loggboken din at du har hatt minimum 5 starter ila de siste 24 måneder innenfor hver
startmetode. Unntak gjelder startmetoden self-launch hvor også starter med TMG regnes innunder denne.
- Dersom du ikke kan vise til at du har nok starter innenfor en eller flere av startmetodene, vil du kunne få startmetoden som
rettighet loggført i sertifikatet ditt etter at du har tatt de manglende startene (f. eks 3) under overoppsyn av en instruktør, eller i form
av DK-turer.
Vær obs på at ved innføring ved EASA-forskriftene så erstattes dagens begrep "motorseilfly" med to nye rettigheter:
1) Self-Launch Glider (SLG) som er en startmetode
2) TMG
Opprettholdelse av rettigheter for det nye seilflysertifikatet (unntatt TMG):
- I løpet av de siste 24 månedene skal du ha fløyet minimum 5 timer som fartøyssjef, eller med instruktør, eller solo under
overoppsyn av instruktør, inkludert:
Minimum 15 starter (uavhengig av rollen din om bord)
To treningsturer med instruktør
Gjenopptakelse av rettigheter i det nye seilflysertifikatet:
- Dersom du ikke har fått flydd minimum timer og starter de siste 24 månedene, så må du fly en kontrollflyging (KF) med en
kontrollant (FE(S)) som er utpekt av DTO'en. Kontrollflygingen vil være basert på øvelsene til SPL og spørsmål fra teoripensum
(seilflysertifikat).

Opprettholdelse av seilflysertifikat med TMG-rettighet:
- I løpet av de siste 24 månedene skal du ha fløyet minimum 12 timer som fartøyssjef, eller med instruktør, eller solo under
overoppsyn av instruktør, inkludert minimum:
6 timer på TMG
12 starter/landinger med TMG (uavhengig av rollen din ombord)
En treningstur med instruktør på minst en time
Gjenopptakelse av seilflysertifikat med TMG-rettighet:
- Dersom du ikke har fått flydd minimum timer og starter de siste 24 månedene, så må du fly en kontrollflyging (KF) med en
kontrollant (FE(S)) som er utpekt av DTO'en. Kontrollflygingen vil være basert på øvelsene til SPL og spørsmål fra teoripensum
(seilflysertifikat).
Øvrige rettigheter i det nye seilflysertifikatet:
-Akrorettigheten følger sertifikatet uten noen krav til "oppfriskning".
-Sleperettigheter for TMG: 5 slep ila de siste 24 månedene.
-Skyflyging: fly minimum 1 time eller 5 starter som fartøysjef ila de siste 24 måneder
-Instruktørrettighet: Ila de siste 3 årene deltatt på et "refresher-seminar" i regi av DTO + fløyet som instruktør minimum 30 timer eller
60 starter. I tillegg må du innenfor de siste 9 årene ha vist ovenfor en instruktør utpekt av DTO gjennom å fly en KFI (Kontrollflyging
instruktør), at du kan instruere.

Hva skjer med teorieksamener?
I det nye systemet (f.o.m 8 april) vil ansvaret for gjennomføring av teorieksamener ligge hos Norsk Luftsportstilsyn. Den praktiske
gjennomføringen vil foregå i regi av en FE(S), som er NLT sine kontrollanter med delegert mandat og myndighet fra NLT.
I praksis vil du som utøver henvende deg til skolesjefen i klubben din som igjen tar kontakt med en FE(S) som kommer og fasiliterer
teorieksamenen som kan finne sted der det er praktisk gjennomførbart for alle parter. Dersom det ikke er nok PC/utstyr tilgjengelig på
stedet, så vil du bli bedt om å medbringe eget utstyr. Eksamen er basert på flervalgspørsmål og vil foregå elektronisk. Det må derfor
være internettilgang på eksamensstedet. Kontrollanten vil ha ansvar og i oppgave å se til at eksamenene gjennomføres uten juks og
innenfor tiden.
Det er viktig at du som elev/utøver planlegger i god tid med skolesjef, slik at det er mulig å koordinere eksamensgjennomføringen
også mht. flere klubber og deltakere.
Kontaktinformasjon til NLT sine FE(S)'er finner du på luftsportstilsynet.no.
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Beregn isj
50000 NOK
TMG-UTSJEKK
ETTER 8 APRIL

TMG-UTSJEKK FØR
8 APRIL

T3MtG+ -10
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Halvparten
8 A P Rav
I Ltimene
og startene skal være
med instruktør.
I tillegg skal du fly en
NAV-utsjekk til flyplass
minimum 75 km borte,
med landing på plassen.
Du skal minimum 50
timer totalt flytid i
loggboka, hvor
minimum 5 timer er på
motorseilfly.
Husk at du må ha LAPLlegesjekk og bestått
eksamen i RTL, MYB og
FCL).

Krav for SPL med TMGrettighet:
Minimum 6 timer
instruksjon hvorav
minimum 4 timer
med instruktør og 2
timer er solo under
overoppsyn av
instruktør.
1 solo
navigasjonstur på
minst 150 km med
en full stopp landing
på en fremmed
flyplass
Husk at du må ha
LAPL-legesjekk og
bestått eksamen i
RTL, MYB og FCL)

LAPL/A
(BASERT PÅ SPL MED
TMG-RETTIGHET)

Minimum 21 timer på
TMG etter utstedt TMGrettighet
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

Halehjulsutsjekk
Skiutsjekk
VFRnattutsjekk
Slepeutsjekk
Akroutsjekk

