
 

 

 

Søknad om Light Aircraft Pilot Licence (Seilfly) LAPL(S) 
 
OPPLYSNINGER OM SØKER 

Etternavn Fornavn og eventuelt mellomnavn Fødselsdato og -sted 

Addresse Postnummer og -sted 

Nasjonalitet E-post Telefon 

 
KONVERTERING AV NASJONALT SEILFLYBEVIS TIL LAPL(S): 

Dato for utstedelse av nasjonalt seilflybevis Seilflybevis no Gyldig til Dato for utstedelse av TMG rettighet 

Total flytid som fartøysjef på seilfly 
 
 

Totalt antall starter på seilfly 
 
 

Antall km strekkflyging 

Total flytid som fartøysjef på TMG Totalt antall starter på TMG  

Dato for utstedelse av Aerobatic rettighet Dato for utstedelse av Instrument rettighet Antall timer/starter Instrument flyging på seilfly 
siste 24 mnd. 

HVIS BEHOV FOR PRAKTISK OG TEORETISK OPPLÆRING I FORBINDELSE MED KONVERTERING FRA ANDRE SERTIFIKATER 

Navn på benyttet seilflyskole 

Total flytid som fartøysjef på motorfly Total flytid som fartøysjef på mikrofly Total flytid som fartøysjef på TMG 

Antall timer instruksjon Antall timer solo Antall starter Utført strekkflyging Antall timer på TMG 

Dato og sted for praktisk prøve Dato og sted for teoretisk prøve 

LEGEATTEST 

LAPL legeattest vedlagt  Gyldig til 

DOKUMENTASJON AV OBLIGATORISK TILLEGSKOMPETANSE 

Kursbevis for radiotelefonikurs eller gyldig radiotelefonisertifikat vedlagt 
 
Kursbevis for innføringskurs i Menneskelige Ytelser og Begrensninger vedlagt 
 
Kursbevis for innføringskurs i Regulation 1178/2011 (FCL) vedlagt 
 
 

 

 

 

Kopi av gyldig PPL sertifikat kan erstatt de tre 
kursbevisene. 

 
Tilleggsopplysninger 

VERIFISERE SAMHØRIGHET MED ARA.GEN.315 OG AMC1 ARA.GEN.315(a) 

 
Jeg har ikke søkt om, eller er innehaver av, et LAPL(S) eller SPL sertifikat som skal 

utstedes eller er utstedt i et annet EASA medlemsland.  
 

Jeg har aldri vært innehaver av et nasjonalt seilflybevis, LAPL(S) eller SPL utstedt i et annet 
EASA medlemsland, som er blitt gjenstand for inndragelse eller suspensjon.  

 
Jeg erklærer herved at informasjonen gitt over og i vedlagte dokumentasjon, er korrekt og 
sannferdig. Jeg er klar over at forfalsket eller ukorrekt informasjon kan diskvalifisere meg fra senere 

søknader om sertifikater, beviser, rettigheter eller privilegier. 

 

 
Dato: Sted: 

 

 
Søkerens signatur:……………………………………………………………….. 

 

Sendes til:  

 
post@luftsportstilsynet.no eller: 

Norsk Luftsportstilsyn 

Møllergata 39  

0179 OSLO 

Norge 
 

 


