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Personuppgifter, UL-Instruktör som ska förlänga/förnya sin behörighet 
 

Förlängning. Giltig behörighet 
Namn Datum för UL-Instruktörs PC 

Förnyelse. Behörighet som gått ut 
Adress  

UL-Instruktörsbehörighet 
som ska förlängas/förnyas 

Postnummer, postadress  

UL-A 
Personnummer  

UL-B/NLF 
E-postadress  

Gyroplan 
Mobil  

Aktuell erfarenhet, UL-Instruktör som ska förlänga/förnya sin behörighet 
 

Typ av cert (UL cert/UL bilaga) Total flygtid Flygtid UL-Instruktör senaste 36 mån UL-Instruktörsbehörighet giltig till 
 

UL-Certifikat/UL-Bilaga giltig till Medicinskt intyg giltigt till 
 

Flygtid UL-Instruktör senaste 12 mån UL-Instruktörsbehörighet första utfärdande datum 
 

1. Flygtidskrav: 15 tim totalt som UL-Instruktör inom 36 månader på någon NUF/NLF varav 5 timmar senaste 12 
månaderna 

2. Om den prövande ej uppfyller flygtidskraven krävs kompletterande utbildning. Den granskande UL-Instruktören 
bedömer omfattningen av den kompletterande utbildningen. Dokumentera på de första raderna nedan i Luftfartyg, 
flygtider, därefter genomförs UL-Instruktörs PC enligt övningarna på sidan 2 

 

UL-Instruktör som utför/granskar kompetenskontrollen 

Lokal utbildningsplats Namn Personnummer 

Typ av cert (UL cert/UL bilaga) UL-Certifikat/UL-Bilaga giltig till Medicinskt intyg giltigt till UL-Instruktörsbehörighet giltig till 

Luftfartyg, flygtider   

Luftfartyg vid PC/kompletterande utbildning UL-Instruktör Registrering 

Datum Tid ut Tid in Tid totalt Landningar Kommentarer 

      

      

      

Summering    

 

1. Ladda ner blanketten från:    https://ksak.se/min-sida/ 
2. UL-Instruktören som ska förlänga/förnya sin behörighet, flyger flygplanet och demonstrerar övningarna från höger 

förarstol (flygplan) 
3. UL-Instruktören som granskar PC:n agerar elev i vänster förarstol (flygplan) och fyller i protokollet under flygningen 
4. UL-Instruktören som förlänger/förnyar, väljer tillsammans med den granskande UL-Instruktören ut en flygövning + en 

nödövning, till exempel övning 4, stigning, glidflykt rak stall, samt övning 15, nödförfaranden t.ex. motorstopp i planflykt 
följt av rekognosering av nödlandningsplats 

5. Efter avslutad PC, skanna in protokollet i datorn, eller ta en bild per sida med mobilen och mejla till: 
flygprov@ksak.se.    I ämnesrutan skriver du: PC UL-Instruktör. 

6. Den granskande UL-Instruktören noterar UL-Instruktörs PC:n i den prövandes flygdagbok  

https://ksak.se/min-sida/
mailto:flygprov@ksak.se
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Markera med √, eller på en dator/skärm/mobil. 0 = godkänt. 1 = liten anmärkning. 2 = grövre anmärkning. 3 = underkänt 

Gradering 2 eller 3 på övning 1, kräver kompletterande teoretisk utbildning. Ingen ny PC 
Gradering 1 på övning 1 eller 3-6 kräver ingen ny PC 
Gradering 2, på övning 3-6 i ett område kräver kompletterande utbildning, därefter omprov på övningen som underkändes 
Gradering 2, på övning 3-6 i två eller fler områden kräver ny PC på övningarna 3-6 
Gradering 3, på någon av övningarna 3-6 kräver ny PC på övningarna 3-6 

     
 

0 1 2 3 

1. 
Muntlig 
kunskapskontroll av 
den prövande 

Regler: TSFS 2021:26k, kategori, klass, typ     

Väder, tolka TAF/METAR. NOTAM, AROweb     

Teknisk kunskap på aktuellt luftfartyg     
      

2. Undervisning före 
flygning 

Välj ut två övningar + en nödåtgärd. Den prövande UL-Instruktören börjar med en 
genomgång av övningarna inför den granskande UL-Instruktören i 
briefingrummet innan flygningen 

    

      

3. Normal start. Den 
prövande flyger Normal start, hantering av klaff, VFE. Stigning, Vx, Vy     

      

4. 
Flygövningar. Den 
prövande 
demonstrerar 

Övning: 

    

      

5. 
Nödåtgärder. Den 
prövande 
demonstrerar 

Nödåtgärd: 

    

      

6. Normal landning. 
Den prövande flyger Normal landning, hantering av klaff, trafikvarv, fart     

      

Kommentarer 

 


