Program forlengelse av SEP-rettighet etter «12-timersregelen»
Det praktiske programmet inneholder øvelser som kan flys ifm. forlengelse av SEP-rettighet. Instruktøren
kan gjøre egne vurdering og tilpasse øvelsene etter kandidatens erfaring og aktuell prestasjon - og husk
flytiden er ikke begrenset til en time. Pkt. 1-8 gjennomgås før flyging – og husk god debrief!

Aktivitet

Kommentarer

2

Performance planning
POH
Se gjennom flyets dokumenter

3

Take-off briefing

4

Nødprosedyrer; start og underveis

5

Luftrom og -klasser

6

Fly ved hangar og bensinfylling

Kandidaten må kunne benytte POH og vise
flyets ytelsesdata, samt vekt og balanse.
Hvilke dokumenter skal være om bord ved
flyging?
Tilpasset aktuell flyplass, vær- og vindforhold.
Unngå innøvd utenat prosedyre.
Feks. motor instrumentfeil, bruk tid til «feilsøking» før en trekker idle og finner nødlandingsplass. Tiltak ved elektrisk brann.
Hvilket luftrom skal det flys i, eller ut og inn av.
Kunnskap om «VFR light aircraft route/Visual
approach charts» og prosedyrene for bruk av
Avinors plasser når de er stengt. Oppdaterte
kart eller elektronisk hjelpemiddel.
Behandling av fly i og utenfor hangar og ved
fylling av drivstoff.

7
8

Bruk av radio/Xponder, klareringer
Taxing, ror- og bremsebruk

9
10
11
12
13

Avgang og utklatring
Stig/glid/overganger (VX/VY)
Slowflight
Steep turns
Stalls

14
15
16
17
18
19
20
21

Inflight emergency
10 min.instrumentflyging
Navigasjon ved usikker posisjon
Stabilisert innflyging
Power off landing
Avbrutt landing ved minimum høyde
Touch-and-go w/cut
Operasjon ved fremmed flyplass

1

Sted og dato:

Kandidat

Flytid (blokktid):

Ror ift. vind på bakken, ikke regulere hastighet
med bremser.
Gjentar kort takeoff briefing.
Myke overganger
Ulike hastigheter, uten og med flaps.
45o
Start med «clean rett fram, idle». Lær å kjenne
signalene ved/før stall og recovery prosedyre
med minst høydetap.
Instruktør bestemmer basert på posisjon, etc.
For kandidater som ikke innehar IR.
Grunnlaget for en god landing.
Dersom tilstrekkelig rwy. lengde.
Dersom mulig.

Ant. landinger:

Instruktør

Skjemaet signeres av kandidat og instruktør og leveres kontrollant som sørger for forlenget rettighet.
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