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Kontrollflygning av certifikatinnehavare
Kontrollflygning, PC för steg-2/3
ningar vid kontrollflygningen avgörs av läraren
med hänsyn till elevens flygstatus.

Förutsättningar
Kontrollflygning enligt nedan gäller för segelflygare med ett nationellt S-certifikat. Kontrollflygning skall utföras vid följande tillfällen: (Segelflyget rekommenderar att även segelflygare med FCL, SPL eller LAPL(S) certifikat kan
följa dessa rekommendationer. Dessa kontrollflygningar kan signeras som flygträningsstarter om behörig FI(S) är ansvarig.)
Flygtid
mindre än
50 h

Tid sedan föregående EK eller
godkänd kontrollflygning
> 2 månader

100 h

> 4 månader

150 h

> 6 månader

Kontrollflygning bör också utföras med gästande
förare vars flygstatus är okänd.
Vid kontrollflygning skall certifikatet vara gällande
och kravet på aktuell erfarenhet uppfyllt. I övriga
fall skall PC eller flygprov göras, se nedan.
Läraren/instruktören, steg 2- eller steg 3-tränaren är
alltid befälhavare vid kontrollflygning.

Genomförande

Dokumentation
Den aktuella flygklubben avgör hur kontrollflygningen dokumenteras eller memoreras.

PC för stegtränare
Tränare som inte genomfört 5 timmar eller 10 flygningar i aktuell tränarroll föregående år skall genomföra PC (Motsv. lärar-PC) innan tjänstgöring
får ske.

Genomförande
PC skall genomföras i tvåsitsigt segelflygplan alt.
motorsegelflygplan med godkänd kontrollant från
segelflyget. PC kan delas upp på flera flygpass. PC
för steg-2 tränare skall genomföras som instruktionsövning.
Om PC inte är godkänd skall kompletterande utbildning utföras vid flygskola och därefter skall
förnyad PC utföras.
PC skall utföras enligt Segelflygets protokoll
S-80. Minst ett muntligt teoriprov skall genomföras. Teoriprovet utformas av segelflygläraren/instruktören.

Kontrollflygning skall genomföras i tvåsitsigt segelflygplan alt. motorsegelflygplan med segelflyglärare/instruktör, steg 2- eller steg 3-tränare. Kontrollflygning kan delas upp på flera flygpass. Öv-

Flygträning och PC enligt FCL

Förutsättningar
Innehavare av FCL, SPL eller LAPL (S) certifikat
ska för segelflygplan senaste 24 månaderna uppfylla följande krav: 5 flygtimmar och 15 flygningar,
varav minst 5 flygningar på aktuell startmetod
(flygbogsering, vinsch/bilstart, självstart). Till detta
ska även varje certifikatinnehavare ha genomfört 2
flygträningsstarter med behörig segelflyglärare FI
(S).

Om kraven inte är uppfyllda kan kompletterande
flygträning göras med FI (S) som DK flygning eller
EK flygning alternativt att PC med en kontrollant
FE (S).
Innehavare av motorseglarbehörighet (TMG) ska
senaste 24 månaderna genomfört 12 flygningar och
12 flygtimmar, samt genomfört en flygtränings-
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stimma med behörig segelflyglärare FI (S). Innehas
PPL/LAPL(A) för flygplan kan kravet uppfyllas på
flygplan. Om kraven inte är uppfyllda kan kompletterande flygträning göras med FI (S) som DK flygning eller EK flygning alternativt att PC med en
kontrollant FE (S).
Innehavare av molnflygbehörighet ska för att vara
behörig för molnflygning senaste 24 månaderna
genomfört minst 1 flygtimme eller 5 molnflygpass.
Saknas erfarenheten kan kompletterande flygträning göras med behörig FI(S) alternativt en PC med
FE(S).
Flygträningsstarter ska föras in i segelflygdagboken
och signeras av instruktören FI (S). Innehavare av
ett SPL/LAPL(S) får endast medföra passagerare
sedan de har genomfört 10 timmars flygtid eller 30
starter som befälhavare på segelflygplan eller motordrivna segelflygplan efter certifikatets utfärdande
(Gäller nyexaminerade). En pilot får ta med passagerare såvida han eller hon under de föregående 90
dagarna har genomfört minst 3 starter och landningar som befälhavare.

Segelflyglärare, FI(S)
Lärarbehörigheten är giltig i 3 år och för att kunna
förlänga behörigheten krävs två alternativ av tre enligt nedan:
1. Flygutbildning minst 30h eller 60 flygningar
2. Lärarseminarium
3. Kompetensbedömning (Sista 12 mån) med
FIE(S)

Har lärarbehörighetens giltighet gått ut kan en förnyelse göras enligt nedan:
1. Lärarseminarium
2. Kompetensbedömning med FIE(S) (Föregående
12 mån)

Kontrollant, FE(S), FIE(S)
Kontrollantbehörigheten är giltig i 3 år. För att förlänga behörigheten krävs följande enligt nedan:
2 prov (ST, PC, AoC) varje år. Under giltighetsperiodens sista år genomgått ett fortbildningsseminarium för kontrollanter, samt sista året Kompetensbedömning inför en senior kontrollant.
Har behörigheten gått ut görs en förnyelse enligt
nedan:
Genomgått en standardiseringsutbildning för kontrollanter, samt Kompetensbedömning inför en senior kontrollant
(Flygprov – Skilltest (ST), Kompetenskontroll – Proficiency Test (PC), Kompetensbedömning – Assessment
of Competence (AoC)

Om certifikatet inte är gällande och kravet på aktuell flygerfarenhet inte är uppfyllt så skall kompletterande utbildning och flygprov utföras. (Se art. 613
i SHB) Läraren/instruktören är alltid befälhavare
vid PC.

