
VELKOMMEN !!  
FI refresher seminar 2018 

Dag 1 



Praktisk info 
•  Lørdag 17.11 

•  FI-refresher seminar (FCL.940.FI) 10.00 – 17.00  (Luftfartsskolen) 

•  Middag kl 19.00 - ? 

•  Søndag 18.11 
•  Operativt seminar inkl FI-refresher 09.00 – 16.00  (Luftfartsskolen &NLF) 

•  Hjemreise 16.00 – 

•  Parkering 
•  Rømningsveier 
•  Toaletter 
•  Pauser – Forfriskninger og frisk luft 
•  Husk å sette på lyden på telefonen i pausene.... ;)  



Hvem er vi? 
 
Beskjeden som jeg er så begynner jeg med meg selv: 
 
•  Stian Kultorp 
•  PPL(A) i Follo Flyklubb i 2002 
•  FI(A) siden 2006 
•  Prosjektstilling i NLF (Utdanning, sikkerhetssystem & Flytjenesten) 

•  Flyger i Thomas Cook Airlines Scandinavia – A321 & A330 
•  Kontrollant siden 2010 
•  Skolesjef  i Flyklubben Øst 





Praktisk bruk av sertifikatregelverket 

•  Hvordan er luftfartsregelverket «bygd opp»? 
 
•  Hvordan jobber vi med regelverket? 

•  Hvor finner vi det? 

•  Se på noen punkter som er greit å kjenne til som instruktør. 



EASAs - Regelverksstruktur 





Enkel tilgang på regelverk: 
 
 
 

http://nlf.no/motorfly/easa-regelverket  
 



FI(A) 

•  Revalidation / Renewal...... 
ü  Revalidation – Forlengelse av gyldig rettighet. 
ü  Renewal – Gjennutstedelse av utløpt rettighet. 

•  Vi tar utgangspunkt i gyldig FI(A) med rolle som instruktør i 
flyklubb med SEP(land). 



Revalidation – FI(A) 



FI Refresher seminar 



Rommet er fylt med erfaring - CRM!! 



Hva kan vi gjøre med FI(A)? 



Night...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  FI-FI, ikke nødvendigvis skolesjef  / erfaren instruktør. 



FI(A) - Restricted 



Revalidation / Renewal / Recencey…. 
 
 
 

•  ”Gamle og nye rettigheter og sertifikat” 

•  Her er det muligheter for både det ene og andre… 



Revalidation SEP(land) 

•  SEP(land) – PPL(A): 
ü  12 timer på klassen siste 12 måneder før utløpsdato, inkludert: 

-  6 timer FSJ 
-  12 avganger og landinger 
-  1 time med FI / CRI eller PC, ST, AoC på annen type/

klasse. 
ELLER 

ü  PC med kontrollant på klassen innenfor 3 mnd før utløpsdato. 

-  For de som har både SEP(land) OG SEP(Sea) gjelder timer på begge 
klasser opp mot kravet om 12 timer, MEN man må ha minst 1 time FSJ 
på begge klasser, og 6 avganger og landinger på hver klasse. 

-  Har man SEP(land) OG TMG gjelder erfaring fra begge klasser. 



FCL.945 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Denne muligheten har Luftfartstilsynet valgt å ikke benytte. 



Renewal SEP(land) 
UTGÅENDE REGELVERK!! 



Renewal SEP(land) – AMC1 FCL.740(b)(1) 
UTGÅENDE REGELVERK!! 



Renewal - SEP(Land) – Nytt regelverk 



Renewal SEP(land) – AMC1 FCL.740(b)(1) 
Nytt regelverk 

 





LAPL(A) Recency requirements 

•  Innehaver av LAPL(A) skal ha gjennomført følgende som pilot på 
fly eller TMG innenfor de siste 24 måneder: 
ü  12 timer som FSJ inkludert 12 avganger og landinger, OG 
ü  1 time med instruktør. 

•  Ingen skjema til Luftfartstilsynet for dokumentere recency.  

-  Om disse kravene ikke er oppfylt må man gjennomføre en PC med 
kontrollant, ELLER fly tiden- og avganger/landinger man trenger for å 
oppnå timekravet med instruktør. Dette kan gjøres som instruksjon eller 
solo.  

-  Verdt å merke; «Pilot på fly»  
 



Noen definisjoner…. 



LAPL VS PPL 

  



LAPL VS PPL 

  



LAPL VS PPL 
 
 
•  Hvilket sertifikat velger ”rekreasjonsflygeren” i fremtiden? 

•  Hvilke umiddelbare fordeler og ulemper ser vi med de to sertifikatene? 

•  Hva med tilgang på instruktører…? 


