GODKJENT SØKNADSSKJEMA FOR UTSTEDELSE AV RETTIGHET TIL Å
SLEPE SEILFLY OG RETTIGHET TIL Å SLEPE BANNERE I HENHOLD TIL
PART-FCL, AVSNITT I
APPROVED APPLICATION FORM FOR SAILPLANE TOWING AND BANNER
TOWING RATINGS ACCORDING TO PART-FCL, SUBPART I

Send til:
postmottak@caa.no (kun pdf)
eller
Luftfartstilsynet
Postboks 243
8001 BODØ

REFERANSER:
FCL.805 – SAILPLANE TOWING AND BANNER TOWING RATINGS /
RETTIGHETER FOR SLEP AV SEILFLY OG BANNERE

Søknad om rettighet til å slepe seilfly og bannere
Sertifikatnummer:

Innehaver av:

Gjelder klasserettighet:

LAPL(A)

CPL(A)

PPL(A)

ATPL(A)

Navn:

Fornavn, mellomnavn:

Adresse:

Postnummer:

Telefon:

E-postadresse:

Fly (SEP/MEP)

TMG

Poststed / Land:

Rettighet til å slepe seilfly – konvertering av nasjonal rettighet
Rettighet:

Konvertering av nasjonal
slepetillatelse for seilfly
(Sailplane towing rating)

Krav til dokumentasjon:

Kommentar:

Slepebevis utstedt av Norges
Luftsportforbund
For utvidelse av rettighet til å slepe med
TMG, må dokumentasjon for utført slep med
TMG vedlegges, ref. FCL.805 d) (3
treningsturer i TMG med instruktør)
Minst 5 slep i de siste 24 månedene:
Ja
Nei
Det er ikke krav til 5 slep siste 24 mnd for å
få innført rettigheten i sertifikatet, men krav
gitt i FCL.805(f) må da oppfylles før
rettigheten praktiseres.
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Rettighet til å slepe seilfly – førstegangsutstedelse, kurs gjennomført ved ATO
Rettighet:

Krav til dokumentasjon:

Førstegangs utstedelse av
slepetillatelse for seilfly
(Sailplane towing rating)

Følgende skal sjekkes av skolesjef og være oppfylt før kurset starter:

Trening skal være
gjennomført ved ATO

Min. 30 timer fartøysjefstid (PIC) etter utstedelse av sertifikat (tid):
Min. 60 avgang og landinger etter utstedelse av sertifikat:

/

Følgende skal sjekkes av skolesjef og være oppfylt etter gjennomført kurs:
Gjennomført teoriundervisning om slepeoperasjoner og framgangsmåter ved sleping
Min. 10 undervisningsflyginger med slep av et seilfly (antall),
hvorav min. 5 undervisningsflyginger med instruktør om bord (antall):
Min. 5 tilvenningsturer i seilfly som startes med fly (slep):
(Gjelder ikke innehavere av LAPL(S) eller SPL)
Søknaden skal vedlegges følgende dokumentasjon:
Kopi av relevante loggboksider
Kopi av kursbevis utstedt av ATO

Rettighet til å slepe bannere – konvertering av nasjonal rettighet
Rettighet:

Konvertering av nasjonal
rettighet til
slepemålsflyging og
reklameslep
(Banner towing)
(Gitt etter bestemmelsene i
BSL D 4-4)

Krav til dokumentasjon:

Kommentar:

Kopi av personlig loggbok som viser at
minst 10 flyginger med slep som
fartøysjef er utført
For utvidelse av rettighet til å slepe med
TMG, må dokumentasjon for utført slep med
TMG vedlegges, ref. FCL.805 d) (3
treningsturer i TMG med instruktør).
Minst 5 slep i de siste 24 månedene:
Ja

Nei

Det er ikke krav til 5 slep siste 24 mnd for å
få innført rettigheten i sertifikatet, men krav
gitt i FCL.805(f) må da oppfylles før
rettigheten praktiseres.
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Rettighet til å slepe bannere – førstegangsutstedelse, kurs gjennomført ved ATO
Rettighet:

Krav til dokumentasjon:

Førstegangs utstedelse av
rettighet til å slepe banner
(Banner towing)

Følgende skal sjekkes av skolesjef og være oppfylt før kurset starter:

Trening skal være
gjennomført ved ved ATO

Minimum 100 timer flygetid, hvorav minimum 30 timer på henholdsvis fly eller TMG for den
klassen som aktiviteten skal foregå på. Spesifiser flygetid etter utstedelse av sertifikat:
Fly:
TMG:
Min. 200 avgang og landinger som PIC etter utstedelse av sertifikat:

/

Følgende skal sjekkes av skolesjef og være oppfylt etter gjennomført kurs:
Gjennomført teoriundervisning om slepeoperasjoner og framgangsmåter ved sleping
Min. 10 undervisningsflyginger med slep av et banner (antall),
hvorav min. 5 undervisningsflyginger med instruktør om bord:
Søknaden skal vedlegges følgende dokumentasjon:
Kopi av relevante loggboksider
Kopi av kursbevis utstedt av ATO

SKAL FYLLES UT AV ATO (RF) ETTER GJENNOMFØRT KURS (ved førstegangsutstedelse)
Treningen er gjennomført etter godkjent program og søknaden godkjennes
Navn på ATO/RF:

Signatur skolesjef

Navn (blokkbokstaver):

Signatur søker

Dato:

Øvrig informasjon:
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