Tandemkurs / utsjekk – HG/PG
Det er en noen punkter som ikke omtales i sikkerhetssystemet og derfor litt tvil i miljøet om hva som
kreves for å løse flygebevis for tandem (=tandeminstruktør), så her følger en beskrivelse av korrekt
fremgangsmåte.

1. Faglig leder (FL) / Skoleansvarlig i den klubb tandeminstruktør tilhører melder inn at man skal
kurse til flygebevis for tandem. Samme skjema som for nybegynnerkurs benyttes.
(Under Andre kurs er det en drop-down meny der man velger tandemkurs)
2. Utsjekk utføres ihht Utdanningskompendiets, pkt V 2.11/V 3.9 Utdanningsprogram for utsjekk i
tandemflyging med HG/PG.
3. Teoriprøve for tandem avlegges og bestås (Sikkerhetssystemet V-7 pkt 3.7.1.)
4. Skjema for 'Fornyelse og utstedelse av lisens' fylles ut av tandeminstruktør og
tandemeksaminator og sendes til FAGLIG LEDER i flygerens klubb.
5. Faglig leder i den klubb den som tar utsjekk tilhører sender utstedelsesskjemaet samt bekrefter
per mail til seksjonen at vedkommende flyger anses skikket til å fly tandem for klubben.

Noen kommentarer:
Det kan være lurt å ta en prat med FL i sin klubb før man starter en tandemutsjekk så man vet om
vedkommende vil gi nødvendig bekreftelse når den tid kommer.
Det er FL i den klubb man har vært medlem i minimum 2 år som skal bekrefte at flygeren er skikket.
Tandemutsjekk er kun nødvendig dersom man ønsker å løse lisens som tandeminstruktør slik at man
kan fly med passasjer som ikke selv har SP4/PP4 lisens eller høyere. Se Sikkerhetssystemets pkt 3.8.1.
FL bekrefter hvert år til NLF at man fortsatt er skikket ved å liste klubbens tandeminstruktører i klubbens
revisjonsrapport.
Når man som PI/HI og tandeminstruktør har flydd 15 turer med passasjer som ikke har Safe/Para Pro
flygebevis, kan man selv gi tandemutsjekk (=tandemeksaminator)
Man må inneha SP5/PP5 og ha minimum 2 års relevant (allsidig) flyerfaring før tandemlisens kan løses,
det vil si den kan løses tidligst 2 år etter at man ble SP3/PP3. (Som SP2/PP2 er man elev)
Nødvendige skjemaer finnes HER
Tandemkompendiet ligger HER

