PRIVATE PILOT LICENCE

PPL

VARBERGS FK
UTBILDA DIG TILL
PILOT HOS OSS.
VI ERBJUDER
PPL
NQ
TIME BUILDING

HOS OSS FLYGER DU
PIPER PA28 181

LÅT DRÖMMEN GÅ I UPPFYLLELSE
Oavsett om du avser att starta en ny karriär alternativt lägga dig till med en ny hobby kan vi med vår
flexibilitet erbjuda dig PPL och NQ. Du som redan har certifikat är
välkommen att fortsätta din hour building till våra förmånliga priser.

Vi känner oss smickrade att vill att just du vill bli en av oss!
Här samlas alla flygintresserade från barn till pensionärer
Flygklubben ligger belägen på Getterön i Varberg
Ta första steget!
Varbergs flygklubb erbjuder
provlektioner för dig som ännu
inte bestämt dig.
Priset är satt till ca 1200kr
och inkluderar ca 30 minuter i
luften med en erfaren
flyglärare.
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TEORI 9 ÄMNEN

VARBERGS FLYGKLUBB Feb 2012
Information kring flygutbildning till
privatflygcertifikat / PPL /.
Omfattning. Teori och praktik.
Utbildning enligt JAR-FCL.
Om möjligt integreras den
teoretiska och praktiska
utbildningen. De teoretiska
studierna bedrives under
vinterhalvåret och lägges upp så att
de passar lärare och elever på
bästa sätt.
De teoriämnen som ingår och
avlägges prov i är:
1. Luftfartssystemet och
flygsäkerhetsstandarder
2. Luftfartyg, generellt
3. Prestanda och färdplanering
4. Människans förutsättningar och
begränsningar
5. Meteorologi
6. Navigation
7. Flygoperativa procedurer
8. Flygningens grundprinciper
9. Flygradiotelefoni. I detta ämne
skall också avläggas ett språktest i
svenska och engelska.

Efter varje avslutat ämne görs ett
skolprov. Längden på provet är
varierar beroende på ämne men är
normalt såsom Transportstyrelsens.
Målet med varje skolprov är att ta
reda på hur eleven ligger i
förhållande till målen.
För att eleven skall få skriva för
Transportstyrelsen krävs ett
godkänt skolprov med minst 75%
rätt.
Alla prov skolprov såsom skarpa
nyttjar systemet med flervalsfrågor
d.v.s. A,B,C,D alternativ.
För närvarande finns det ingen
möjlighet att skriva de skarpa
proven i Varberg. Flygklubben
koordinerar därav istället
provtillfällen hos behöriga
provakter i det närliggande
området.

Navigationsteori
Du tappar väl
inte bort dig!

Den teoretiska utbildningen
Kraven för att erhålla ett
PPL kan beskrivas som både
lätta och svåra.
Kunskapsmässigt kan den
teoretiska utbildningen
jämställas med vad som
krävs för att ta
bilkörkort.
De flesta brukar dela upp
studierna på mellan 6-12
månader.
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Tidsplan

NAVIGATION MED
VISUELLA MEDEL

Den praktiska
utbildningen är såväl som
den roligaste även den
dyraste delen.
Vid behov kan
flygtimmarna spridas över
två år men du bör då
räkna med några extra
timmar till repetition.
Normalt bedrivs all
flygning under en sommar.

Flygning med visuella referenser / VFR. - Att se och bli sedd.
Praktisk utbildning.
Flygning med visuella referenser / VFR. - Att se och
bli sedd.
Utbildningsplanen omfattar min. 45 tim
skolflygning, varav min 10 tim ensamflygning.
Efter avslutad utbildning sker flygprov inför
av LFS utsedd kontrollant.
De flygplan som vi flyger med är USAtillverkade Piper PA 28 "Cherokee".

Start- och landningsövningar upptar en stor del av
övningstiden, så även
navigationsövningar. Ett flertal olika flygplatser
skall besökas under skolningen,
alltifrån små gräsfält - som Getterön
Varberg, till internationella storflygplatser,
såsom Göteborg Säve, Malmö Sturup.
Why not try it?
-Malmö Tower. Sierra Echo Mike Echo
Charlie, ready

-Sierra Echo Charlie Cleard for take of runway 01
right turn out towards domen Below 1500ft.

Förutom normal flygning omfattar kursplanen även 5
tim instrumentflygning.

NORMAL TIDSPLAN

LEKTION 1 0-10H

10-20H

20-45H

UPPFLYGNING

Feel free to fly!

Första
flygningen

Efter att ha
läst dig
grunderna

Efter
landningsövnin
garna

Nu har du
enligt läraren

Börjar ni sakta
närma er
flygfältet och
landningsövning
arna. Någon
gång mellan
15-25h gör du
din första EK.

Börjar ni röra
er bort från
fältet med
karta och
kompass till
hjälp. Andra
flygplatser
besöks

Du och din
lärare lyfter.
Du följer med i
rodren till
säker höjd då
du tar över och
får utföra
några enklare
övningar.
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Uppfyllt de mål
som krävs. En
kontrollant
kommer till
klubben och ni
gör en gemensam
flygning för
att kontrollera
dina
färdigheter

Ekonomi, tillstånd, mm.
För att börja flyga krävs ett
elevtillstånd (gäller ej prova på
lektion). Tillståndet skrivs ut från
Transportstyrelsens hemsida sök
på blankett: L1474-17.

Normal handläggningstid är två
veckor och därefter kan du kvittera
ut ditt elevtillstånd mot en kostnad
av 2100kr.

EKONOMI

Kostnader:

Läkarundersökning
1500
Elevtillstånd
2100
Tillsammans med din ansökan
Teori, material
5000
krävs ett personbevis från
Språkprov
500
skattemyndigheten beställ för
Medlemskap VFK 1år
2500
Studier eftersom det är viktigt att
Flyglektioner
inkl
lärare
ca
69000
uppgifter om medborgarskap och
Uppflygningsavgift
5140
födelseort står med.
Teoriprov
5121
Du skall även göra ett besök hos en Flygplashyra uppflygning ca 2000
flygläkare. För PPL krävs ett
Certifikatavgift
1740
Medical Klass 2. Du hittar även
Totalt ca
95000
dessa på Transportstyrelsens
hemsida. Välj Flygläkare därefter
Klass 2. Flygläkaren skickar själv in Vill Du prova - Börja med en Spaka
självlektion med flyglärare.
resultatet för undersökningen.
Kontakta utb.ansv.
Transportstyrelsen kommer själva
att göra en personutredning med
Anders Blixt för ytterligare
hjälp av polisen. Tanken med denna upplysningar.
är att inga grova brottslingar skall
Tel. 0340-670013 alt 0706-834173
kunna få flygcertifikat mindre
Mail: flygskolan@varbergsflyg.se
incidenter såsom fortkörningsböter info@blixtmasters.se
är normalt inget hinder.
Skicka in ansökan till:
Transportstyrelsen
Certifikatenheten
601 73 Norrköping

Flyglärare
Ove Carlsson 0705-87 71 46

Med 110kt
TAS kommer du
många mil per
timme

Efter mitt PPL?
Efter att du tagit det PPL
öppnas sig en spännande
värld med nya möjligheter.
Du kan ta med vänner och
bekanta till Gottland
eller varför inte någon av
de danska öarna Anholt och
Läsö.
NQ - Night Qualification
kommer att ge dig
möjlighet till att flyga i
mörker tillexempel.
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