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GRUNNKURS I SEILFLYGING 2016  

Norges Luftsportforbund / Seilflyseksjonen (S/NLF) viser til hyggelig kontakt med deg 

angående interesse for å delta på seilflykurs i sommer. Vi sender deg herved litt informasjon 

om de sentrale grunnkursene som gjennomføres ved vårt riksanlegg på Starmoen - Elverum i 

følgende periode: A) Skoleuke 1: 18.25. juli og B) Skoleuke 2: 15.-21. august 
 

Grunnkurset omfatter 30 starter med seilfly. Minimum 20 av disse er med instruktør. 

Forutsatt at du har normalt god progresjon vil du kunne fly solo (alene) når du har fløyet 

rundt 25 starter. 
 

Det forutsettes at kursdeltakerne på forhånd har satt seg noe inn i teoripensumet, og det 

tilbys mulighet for å avlegge teoriprøver i alle fem aktuelle fag i løpet av kurset. Det 

forutsettes bestått prøve i faget ”Lover og bestemmelser” før kursdeltakere kan fly solo. 
 

Kursprisen for 2016 er kr. 14.990,-. Kursprisen dekker i tillegg til flygingen: Komplett 

teoripakke for selvstudium av alle seilflyfagene og brukertilskudd på seilflysenteret. For 

kursdeltakere som allerede har skaffet teoripakken trekkes 1300 kr fra kursprisen. 
 

Utover kursprisen må den enkelte melde seg inn i Norges Luftsportforbund og lokal 

medlemsklubb (samlet medlemskap), ta seg ut et elevbevis, samt gjennomgå en 

legeundersøkelse. Denne legeundersøkelsen kan gjennomføres hos enhver norsk lege, gjerne 

fastlegen din. Veiledning til legen og aktuelle skjemaer finnes på vår hjemmeside: 

www.seilfly.no se under området DOKUMENTER og scroll ned til ”Legeundersøkelse for 

seilflygere” 
 

For at vi skal holde den reserverte plassen på kurset, ber vi om at du tar kontakt med 

undertegnede. Vi vil da sende deg en faktura for kursdepositum på kr 2.500 kr samt 

teorimateriellet. Depositum tilbakebetales ikke om du på et senere tidspunkt skulle trekke 

deg. 

Har du ytterligere spørsmål, kan du kontakte daglig leder i Seilflyseksjonen, Steinar 

Øksenholt på telefon 99 57 75 98 eller e-post: steinar.oksenholt@nlf.no  

 

Mer informasjon om kurset kommer i et separat brev senere til de som betaler depositum.  
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Med vennlig hilsen 

Norges Luftsportforbund 

 
Steinar Øksenholt 

Avdelings- og Fagsjef seilflyseksjonen 

Daglig leder Ole Reistad Senter 

 

 


