Elevbevis seilfly
Må være 15 år for å starte utdannelsen
Ikke tillatt å fly mer enn 5 turer før man innehar gyldig elevbevis
Gyldig i 24 måneder
Teoriprøver seilfly
70% i snitt på alle prøver samlet og 60% på hver enkelt
5 spørsmål på prøven Instrument og flylære
10 spørsmål på de resterende 4 fagene
Dobbelt opp med spørsmål hvis det er multiple choice
Tid for besvarelse 1:30 per fag. 0:45 hvis det er multiple choice
Bestått teoriprøver er gyldig i 24 måneder fra første avlagte prøve
Man kan avlegge prøver 3 ganger i hvert fag.
Soloflyging seilfly
Krever godkjent legeattest for seilflygere eventuelt legeattest klasse 2
Fløyet minimum 20 starter med instruktør
Bestått teoriprøven Lover og bestemmelser
Etter 10 soloturer må teoriprøver i Aerodynamikk, Meteorlogi og Instrument og flylære være bestått for å fly
videre solo
Solotur skal foregå i synsvidde til instruktøren og ikke mer enn 10 km fra plassen
Søknad om seilflybevis
Søker må være minst 17 år
Godkjent legeattest
Søknad om sertifikatprøve kan skje 3 ganger
Sertifikatprøve foreldes etter 6 måneder (tilfeller der man har tatt det praktiske før teoriprøvene)
Total flygetid på minimum 30 timer
Minimum 5 timer instruksjonsflyging på minimum 15 starter etter solosjekk
Minimum 15 timer soloflyging på minimum 20 starter etter solosjekk
Minimum 5 starter som fartøysjef på den startanordning som ønskes i beviset
Bestått siste teoriprøve; Videregående flylære
Seilflybeviset – krav til opprettholdelse
Utstedes for 24 måneder eller samme som gyldighetstiden for legesjekk hvis den er kortere
For å fornye seilflybeviset kreves det avlagt PFT/S (periodisk flygetrening) innenfor de siste 24 månedene.
Ved fornyelse av seilflybeviset som har vært ugyldig i mer enn 12 måneder skal det dokumenteres avlagt
PFT/S innenfor de siste 60 dager.
Ved ugyldighet i mer enn 36 måneder kreves det i tillegg nye teoriprøver
For å utvide beviset kreves det minst 5 starter på angjeldende startmetode for å få det godkjent (eks.
vinsjstart)
For å få fly må man enten ha 3 timer fordelt på 5 starter i løpet av de siste 12 månedene eller ha
gjennomgått PFT/S i løpet av de siste 12 månedene
For å fly med passasjerer skal man ha fløyet minst 3 avganger og landinger i løpet av de siste 6 månedene på
gjeldene startanordning
Ved flyging på startanordning som ikke har vært benyttet de siste 36 månedene skal man ikke fly som
fartøysjef med mindre man har gjennomgått en PFT/S på aktuell startanordningen de siste 6 måneder.
Det er kun IK-1 og IK-2 som er godkjent som kontrollant for PFT/S
Seilflybevis for motorflygere
Må ha gyldig elevbevis
Minst 15 solostarter på seilfly
Minst 5 timer på seilfly
Avlegge prøver som ikke dekkes av PPL/A pensum
Motorglider
Teoriprøve i motorlære. Multiple choice, 20 spørsmål og 0:45 tidsforbruk.
Minimum 3 timer fordelt på 10 avganger og landinger. Halvparten kan være solo
Navigasjonsutsjekk til en flyplass med landing minimum 75 km borte fra hjemflyplassen. Timekravet her er 5
timer på motorseilfly og minimum 50 timer totalt tid.

