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Kontrollflygning av certifikatinnehavare
Läraren/instruktören, steg 2- eller steg 3-tränaren är
alltid befälhavare vid kontrollflygning.

Förutsättningar
Kontrollflygning skall utföras vid följande tillfällen:
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.

Genomförande
Kontrollflygning skall genomföras i tvåsitsigt segelflygplan alt. motorsegelflygplan med segelflyglärare/instruktör, steg 2- eller steg 3-tränare. Kontrollflygning kan delas upp på flera flygpass. Övningar vid kontrollflygningen avgörs av läraren
med hänsyn till elevens flygstatus.

Dokumentation
Den aktuella flygklubben avgör hur kontrollflygningen dokumenteras eller memoreras.

PC, Kompetenskontroll
Förutsättningar
PC skall utföras när kravet på aktuell flygerfarenhet
inte är uppfyllt. Se LFS 2008:1 Vid PC skall certifikatet vara gällande.
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.

Flygprov
Vid flygprov skall ”eleven” genomföra minst en
felfri flygning från start till landning. I flygmomenten skall minst ingå stall och vikningsövning,
svängväxlingar och rena svängar. Flygningen avslutas med en korrekt bedömningslandning enligt
de kriterier som gäller vid segelflygutbildning. I övrigt så bestämmer flygläraren innehållet i flygprovet.

nomföra 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.

Dokumentation
Protokollet skall förvaras vid flygskolan minst 36
månader.

PC för stegtränare
Tränare som inte genomfört 5 timmar eller 10 flygningar i aktuell tränarroll föregående år skall ge-

