Förnyelsekrav för certifikat och behörigheter för segelflygare
Lathund - förnyelsekrav
Certifikat/behörighet

Nationella regler
Senaste 12
månaderna
Uppfyller kraven

S-cert.
Endast segelflygplan

S-cert.
Segelflygplan och TMGbehörighet

SEL-behörighet
SEL-behörighet
Steg-2 eller 3 tränare

JA
5h/10
starter
8h/16
starter
5h
skolning
5h
skolning
5h eller 10
flygningar

NEJ
PC
med
SEL/SEI
PC
med
SEL/SEI
LärarPC
LärarPC
LärarPC

Certifikat/behörighet

Anm.

Varav högst hälften av flygtiden får vara genom fört på
segelflygplan, flygplan eller på ultralätt flygplan klass B

SEL/SEI: senaste 36 månaderna ha förvärvat totalt minst
15 timmars flygtid som lärare. Minst 5 av dessa timmar
ska ha förvärvats under de senaste 12 månaderna
Lärar-PC (nationell) görs av godkänd kontrollant SEL (finns
listade på Segelflygets hemsida)
Tid eller starter som stegtränare

FCL regler
Senaste 24 månaderna
Uppfyller kraven
JA
5h/15 starter
Samt 2
flygträningsstarter med
FI(S)

SPL/LAPL(S)
segelflygplan

SPL/LAPL(S) med TMGbehörighet

Kan inte kombineras
med segelflygtid enligt
ovan

12h/12 starter samt 1h
flygträningstimma med
FI(S)
(Innehas PPL/LAPL(A) för
flygplan kan kravet
uppfyllas på fpl)

Molnflygbehörighet

Aktuell startmetod

Certifikat/
behörighet

FI(S)

FE(S), FIE(S)

1h eller 5 molnflygpass

Betyder att minst 5
starter per startmetod
ska vara uppfyllt

5 starter

Under giltighetstiden på 3 år
Uppfyller kraven
JA (Två av följande tre krav)
Förlängning
1. Flygutbildning minst
30h eller 60 flygningar
2. Lärarseminarium
3. Kompetensbedömning (Sista 12
mån) med FIE(S)
Förlängning
2 prov (ST, PC, AoC) varje år,
Under giltighetsperiodens
sista år genomgått ett
fortbildningsseminarium för
kontrollanter, samt sista året
Kompetensbedömning inför
en senior kontrollant

NEJ
Kompletterande
flygning (DK el. EK)
med FI(S)
alternativt PC med
FE(S)
Kompletterande
flygning (DK el. EK)
med FI(S)
alternativt PC med
FE(S)
Kompletterande
flygning med
kvalificerad FI(S)
alternativt PC med
FE(S)
Kompletterande
flygning (DK el. EK)
med FI(S)

NEJ
Förnyelse
1. Lärarseminarium
2. Kompetensbedömning
med FIE(S)
(Föregående 12 mån)

Förnyelse
Genomgått en
standardiseringsutbildning
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 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.
Segelflyget avser tillsvidare att SHB 607 Kontrollflygning av certifikatinnehavare följs även för FCL innehavare då detta är flygsäkerhetsfrämjande.
Dessa kontrollflygningar kan signeras som flygträningsstarter om behörig FI(S) är ansvarig.
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