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PRIVATFLYGERSERTIFIKATET — NOE FOR DEG? 
 

Minstealder  
Du kan begynne utdannelsen før du har fylt 16 år, 
men du må være 17 år før du får utstedt sertifikat. 
Det er ingen øvre aldersgrense, men det kreves at 
du passerer legesjekken.  
 
Legeundersøkelse  
Før praktisk utdannelse påbegynnes må du ha 
gjennomgått legeundersøkelse og være erklært 
medisinsk skikket for lufttjeneste. Kravene er noe 
strengere enn for bilsertifikat, men du behøver ikke 
å være noe supermenneske. Bruker du briller kan 
du normalt bli godkjent dersom brillene korrigerer 
til tilnærmet normalt syn. Denne undersøkelsen kan 
bare gjøres hos godkjente flyleger som du finner 
over hele landet. Det kan svare seg å ta legesjekken 
før en begynner på kurs.  
 
 
Teori  
Du må gjennomgå teoriutdanning ved en godkjent 
luftfartsskole og bestå prøve for Luftfartstilsynet i 
følgende fag:  
 

• Luftfartøylære  
• Lover og bestemmelser  
• Flygeteori  
• Ytelser og flygeplanlegging  
• Menneskelige ytelser  
• Meteorologi  
• Navigasjon  
• Operasjonelle prosedyrer  
• Kommunikasjon  

 
Teorikurset kan du enten følge som 
klasseromsundervisning hos Sola Flyklubb eller 
som fjernundervisning (Internett eller brevkurs) 
ved andre skoler. Prismessig blir de to alternativene 
tilnærmet like, men vær klar over at det kreves mye 
selvdisiplin å følge et fjern-undervisningsopplegg. 
Fjernundervisning krever også at man må møte opp 
på en undervisningshelg for å bli oppmeldt til 
eksamen.  
 
Når begynner teorikurset  
I Sola Flyklubb innleder vi teorikurset med «åpen 
dag» i 30. August og undervisningen begynner 
mandag 7. September . Kurset går over ca 45 
kvelder; mandager og torsdager mellom 18:00 og 
21:00 fram til begynnelsen av mars.  
 

Eksamen  
Teorieksamen avlegges for Luftfartstilsynet og 
avholdes fire ganger i året. Prøven er av 
«flervalgstypen» og det er krav om 75% rett i 
alle fag for å stå.  
 
Lærebøker og annet kursmateriell  
Kursmateriell som lærebøker og navigasjons-
hjelpemidler bestilles fra Privatfly.no i Oslo. 
Du finner mer informasjon om hva du trenger 
av materiale på www.solaflyklubb.no.  
 
Praktisk utdanning - flytimene  
Den praktiske utdanningen består av et 
utdanningsprogram som er på minimum 45 
flytimer. Minst 10 av disse timene skal du fly 
solo (alene i flyet) under tilsyn av en 
flygeinstruktør. Vi anbefaler at du venter med 
å starte flygingen til over nyttår.  
 
Hva koster det?  
Du må minimum regne med en totalkostnad på 
rundt kroner 110.000. Dette beløpet inkluderer 
teori og praktisk utdanning, legeundersøkelser 
og diverse gebyrer til myndighetene. Du må 
beregne et utlegg på (anslagsvis) kr 11.000 i 
løpet av den første måneden etter kursstart for 
å dekke kursavgift og det anbefales at du også 
kjøper inn lærebøker og annet 
undervisningsmateriell tidligst mulig. Resten 
av kostnadene kommer etter hvert som du 
begynner å fly.  
 
Sjøfly og fly med skiunderstell  
For å fly sjøfly kreves det en tilleggs-
utdanning på 10 flytimer, teorikurs samt 
avleggelse av en kombinert teoretisk og 
praktisk prøve. For å føre fly med ski-
understell kreves det en tilleggsutdannelse på 
minimum 5 timer instruksjon i skiflyging samt 
teoriutdanning. Sola Flyklubb har godkjent 
skoleprogram for utsjekk på sjø.  
 
Snittflyging – aerobatics – formasjon  
For å kunne fly snittflyging kreves det 
tilleggsutdanning på minst 10 flytimer med fly 
som er godkjent for snittflyging samt 
teoriundervisning. Denne utdannelsen kan du 
ta hos Sola Flystasjon Flyklubb på den andre 
siden av flyplassen (www.sffk.org). Her kan 
du også lære formasjonsflyging.  

OFTE STILTE SPØRSMÅL  
 
Hvor lang tid vil jeg bruke på å ta 
sertifikatet?  
Regn fra 9 til 24 måneder fra du begynner med 
teorien til du har sertifikatet i hånden. Vi har 
hatt elever som har begynt utdannelsen i 
september og fløyet opp i mai året etter. 
Erfaring fra Sola tilsier dog at det tar de fleste 
noe over et år å fullføre. Tilgangen på fly, 
instruktører og ikke minst godt vær er helt 
avgjørende for hvor lang tid det vil ta.  
 
Er teorien krevende?  
Kurset dekker 9 forskjellige fag, med bøker av 
varierende vanskelighetsgrad og forskjellig 
antall sider. Det trengs ingen spesiell for-
kunnskap, men med god motivasjon og flittig 
lesing er teoridelen både spennende og lærerik. 
Gode lærere i skoleavdelingen vil gi deg god 
forståelse og forhåpentligvis bra 
eksamensresultater, men det krever også en 
betydelig egeninnsats fra deg selv.  
 
Hva slags fly kan jeg føre når jeg har fått 
sertifikat?  
Når du får ditt PPL-A er det knyttet til et 
rettighetsbevis som forteller hvilke rettigheter 
du har. Det vanlige er at du får rett til å fly en-
motors landfly med stempelmotor, sertifisert 
for en flyger. Du har i utgangspunktet bare lov 
til å føre den flytypen du tok utdanningen på. 
Dersom du ønsker å fly en annen flytype må 
du få tilleggsutdanning (utsjekk) på denne 
flytypen.  
 
Når kan jeg ta med passasjerer?  
Så snart du har tatt sertifikatet kan du ta med 
deg venner og bekjente på flytur. Det 
forutsetter imidlertid at du har foretatt minst 5 
avganger og landinger i løpet av de siste 90 
dagene. Du kan ikke tjene penger på å fly 
passasjerer, men de kan være med på å dele på 
driftsutgiftene for flyet.  
 
Kan jeg fly etter instrumenter?  
Nei, ditt PPL-A gjelder kun for flyging under 
VMC (visuelle meteorologiske forhold). 
Dersom du etter en tid ønsker å ta 
instrumentbevis for fly (IR-A) kreves det først 
at du har opparbeidet deg en del erfaring 

(flytimer) før du kan gjennomgå ganske 
omfattende tilleggsutdanning. For å vedlikeholde 
et IR-A kreves det at du flyr en såkalt ”skill test” 
med en kontrollant hvert år. De aller fleste 
privatflygere nøyer seg med sin PPL-A.  
 
Hvor kan jeg leie fly?  
Det mest vanlige er å være tilknyttet en flyklubb. 
Som medlem i klubben har du rett til å leie 
klubbens fly og benytte det etter de bestemmelser 
klubben har fastsatt.  
 
Hva koster en flytime?  
I Sola Flyklubb er prisen pr time fra kr 1360 for 
Cessna 172 (august 2015). Prisen inkluderer da alle 
faste og variable kostnader tilknyttet flyet. 
Landingsavgifter på enkelte ikke-statlige flyplasser 
kan dog komme i tillegg. Merk at timeprisene er 
avhengige av mange faktorer og kan endres på kort 
varsel.  
 
Hvordan vedlikeholder jeg mitt PPL-A?  
Ved å fly! Rent formelt er det ikke noe krav til et 
minimum antall timer. Litt forenklet kan vi si at du 
enten flyr minimum 12 timer i året for å 
vedlikeholde sertifikatet, eller så kan du fly en 
ferdighetskontroll med en godkjent kontrollant.  
 
Hva risikerer jeg dersom jeg må ta en pause i 
flygingen grunnet dårlig økonomi eller helse?  
Ditt PPL-A er gyldig i 5 år, mens rettighetene som 
er knyttet til sertifikatet er gyldig i to år. Hvis din 
rettighet har utløpt må du gjennomføre en ny 
flygeprøve og muligens ta opp igjen noe teori, alt 
etter hvor lenge siden det er at du fløy sist.  
 
Nøkkelinfo teorikurs 2015/2016  
Åpen dag/introflyging søndag 30. August  
Kursstart mandag 8. september kl 18:00 
Kursavgift kr 4.000  
Kursmateriell (anslag) kr 7.000  
Kostnad totalt (anslag) kr 110.000  
Teorikursets varighet 45 kvelder  
Eksamen (anslag) mars 2016  
 
 
Mer informasjon:  
På nettet: www.solaflyklubb.no 
Undervisningsleder  90 91 28 72 
 


