Förnyelsekrav för certifikat och
behörigheter för segelflygare

För att få en bättre överblick kan denna lathund om förnyelsekraven användas för SFCL
certifikat och behörigheter.

Lathund - förnyelsekrav
Certifikat/behörighet

SPL
(gäller även för LAPL(S)
innehavare tillsvidare)
Segelflygplan
Ref. SFCL.160
SPL
(gäller även för LAPL(S)
innehavare tillsvidare)
TMG-behörighet

Ref. SFCL.160
Behörighet
Molnflygbehörighet

Ref. SFCL.215
Aktuell startmetod

Ref. SFCL.155
Bogserbehörighet
TMG
(bogserförare på TMG)
Ref. SFCL.205

Medföra passagerare
Segelflygplan
Ref. SFCL.160
Medföra passagerare
TMG
Ref. SFCL.160

SFCL regler
Uppfyller kraven?
JA Senaste 24 månaderna
-Minst 5h som befälhavare eller
DK/EK skolning med FI(S)
-15 starter
- 2 flygträningsstarter med FI(S)

NEJ Senaste 24 månaderna
-Kompletterande flygning (DK el.
EK) med lärare FI(S) eller
-PC med kontrollant FE(S)

-Minst 12h som befälhavare eller
DK/EK skolning med FI(S)
-Minst 6h ska vara på TMG
-12 starter på TMG
-Flygträningstimma med FI(S)

-Kompletterande flygning (DK el.
EK) med lärare FI(S) eller
-PC med kontrollant FE(S)

(Innehas PPL/LAPL(A) för flygplan med
klassbehörighet för TMG kan kravet
uppfyllas på fpl certet)

JA Senaste 24 månaderna
1h eller 5 molnflygpass senaste
två åren före den planerade
molnflygningen
Alt. innehavaren har giltig IR
behörighet för flygplan.
5 starter (Flygbogsering,
vinschning och självstart)
Självstart kan göras i TMG alt.
kombineras med TMG.
-Genomfört minst 5 bogseringar
senaste två åren

NEJ Senaste 24 månaderna
Kompletterande flygning med
kvalificerad lärare FI(S) alternativt
PC med FE(S)

JA Senaste 90 dagarna
-Minst 3 flygningar i segelflygplan
som befälhavare senaste 90
dagarna
JA Senaste 90 dagarna
-Minst 3 flygningar i TMG som
befälhavare

NEJ Senaste 90 dagarna
-Genomför minst 3 flygningar i
segelflygplan

Kompletterande flygning (DK el.
EK) med FI(S)

-Genomföra de bogseringar som
saknas under övervakning av
behörig lärare FI(S)

Nej Senaste 90 dagarna
-Genomför minst 3 flygningar i
TMG

Förnyelsekrav för certifikat och
behörigheter för segelflygare

Lärarbehörighet
FI(S)

Segelflyglärare
FI(S)

Ref. SFCL.360

Inom de senaste tre åren (samt de senaste nio åren*)
Uppfyller kraven
JA
NEJ
Förlängning
Förnyelse
1. Repetitionsutbildning
Om FI(S) innehavaren inte är
(seminarium)
godkänd på flyglärarträningen
2. Flygutbildning minst 30h
ska innehavaren genomgå en
eller 60 flygningar
kompetensbedömning med
Samt inom de senaste nio åren
kontrollant FE(S).
genomfört en lärarflygträning med
Uppfyller inte innehavaren
lärare på lärarutbildning (FI/FI)*
aktuella krav för förlängning
(punkt. 1 och 2 senaste tre åren)
ska kompletterande
lärarutbildning enligt SFCL.325
genomföras (vid behov) samt
kompetensbedömning med
kontrollant FE(S).

Kontrollantbehörighet En FE(S) behörighet är giltig i fem år
FE(S)
Kan förlängas om innehavaren
uppfyller under behörighetens
giltighetsperiod:
JA
Förlängning
Kontrollant
-Repetitionskurs för kontrollanter
FE(S)
-Senaste 24 månaderna genomfört
en kompetensbedömning med
Senior kontrollant.
Ref. SFCL.460

NEJ
Förnyelse
-Repetitionskurs för kontrollanter
samt
Kompetensbedömning inför en
senior kontrollant

Flygprov – Skilltest (ST), Kompetenskontroll – Proficiency Test (PC), Kompetensbedömning – Assessment of Competence
(AoC)

Kom ihåg
Flygträningsstarter ska föras in i segelflygdagboken och signeras av segelflygläraren FI(S).
Mer info om flygträningsstarter i AMC1 SFCL.160(a)(1)(ii) samt i SHB 607.
Innehavare av ett SPL 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) och genomgått en träningsflygning (utcheckning) med en
segelflyglärare FI(S).
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