
Fornyelser og PFT 

Prøver på Internett - PFT24 og PFT40



4.4.3 Vedlikehold og fornyelser av flygebevis

Vedlikeholdet opprettholder de rettigheter som er 
angitt i flygebeviset, og skal sikre at mikroflygere 
innenfor de siste 24 måneder har holdt sine 
praktiske ferdigheter jevnlig vedlike uten lengre 
opphold. Dette er uavhengig av gyldighetstiden på 
flygebeviset.

Fornyelse av flygebeviset foretas etter søknad til 
NLF Mikroflyseksjonen. Gyldighetstiden står anført 
på beviset, og er maksimalt to år, begrenset av 
legeattestens gyldighet.



4.4.3.1 Vedlikehold av flygebevis

1. Innehaveren skal innenfor de siste 24 måneder ha

a) minimum tolv timers flytid som fartøysjef på 
mikrolett luftfartøy, og

b) gjennomført minst tolv selvstendige avganger og 
landinger, og

c) gjennomført og bestått en PFT/M, og

d) deltatt på klubbens flytryggingsmøte ref kapittel 6.3

2. Dersom ikke alle kravene i punkt 1 er oppfylt, skal 
det gjennomføres og bestås en PFT/M før en igjen kan 
fly som fartøysjef.



4.4.3.2 Fornyelse av flygebevis

Flygebevisinnehaver skal dokumentere og 
vedlegge følgende:

1. Bestått en PFT/M innenfor de siste 24 måneder

2. Komplett utfylt søknadsskjema for fornyelse der 
dato for nyeste PFT skal fremgå

3. Gyldig og komplett utfylt legeattest eller gyldig 
EASA-legeattest. Se punkt 4.2.2 for utfyllende 
informasjon.



4.4.3.3 Fornyelse av utgått flygebevis

Mindre enn 12 måneder:
Ha gjennomført PFT/M innenfor de siste 12 måneder

Etter 12 - 36 måneder:
Avlegge en ny teoriprøve med 5x8 spørsmål (PFT40) 
Gjennomføre briefing og praktisk prøve (4.4.4.3)

Etter mer enn 36 måneder:
Avlegge en ny teoriprøve med f 5x8 spørsmål (PFT40)
Gjennomføre oppfriskningsflyging med instruktør og ny 
oppflyging med en IK-1



4.4.4 Periodisk Flygetrening (PFT)

4.4.4.1 Teoretisk prøve ved PFT/M

En skriftlig prøve på papir eller elektronisk versjon i to 
varianter. 

Standard versjon har minimum tre utvalgte spørsmål fra 
alle åtte fag (PFT24).

En utvidet versjon har minimum fem utvalgte spørsmål fra 
alle åtte fag (PFT40).



4.4.4 Periodisk Flygetrening (PFT)

4.4.4.3 Praktisk flyging ved PFT/M

PFT/M skal gjennomføres på to-seters mikrolett luftfartøy 
med en instruktør klasse 1 eller 2 som fartøysjef. 

Ved den praktiske flygingen skal kandidaten demonstrere at 
øvelsene angitt i punkt 4.4.2 beherskes tilfredsstillende.

Vær også oppmerksom på:

• En komplett passasjerutsjekk gjelder som en PFT/M og 
kvitteres også ut som dette i flygetidsboken av instruktør.

• En gjennomført PFT/I vil gjelde som en PFT/M.


