
  
LU 3300R  09/08

LUFTFARTSBESTÄMMELSE

PB 186, 01531 VANDA, FINLAND, tel. 358 (0)9 4250 11, fax 358 (0)9 4250 2898 www.luftfartsforvaltningen.fi

PEL M2-81
ändring 1

5.5.2009

BEHÖRIGHET FÖR AUTOGIROFLYGLÄRARE

Denna luftfartsbestämmelse har utfärdats med stöd av 45 § i luftfartslagen (1242/2005).
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1 ALLMÄNT

1.1 Tillämpningsområde
Denna luftfartsbestämmelse gäller kraven för den instruktörsbehörighet som krävs
vid utbildning vilken bedrivs med högst tvåsitsiga gyroplan.

1.2 Definitioner
I denna luftfartsbestämmelse avses med:

autogiro ett luftfartyg som får sin huvudsakliga lyftkraft genom aerodynamiska re-
aktioner mot en rotor som roterar fritt kring en nära vertikal axel,

luftfartsmyndighet den behöriga luftfartsmyndigheten i Finland,

flyginstruktörsbehörighet begränsad eller obegränsad behörighet för motorflyg-
eller helikopterflyglärare och behörighet för segel-, motorsegel- eller ultralättflyglä-
rare eller -lärarpraktikant, om noggrannare specificering inte behövs.

I denna bestämmelse används förkortningen AG-flygare för autogiroflygare, AG-
certifikat för autogiroflygarens certifikat, AG-flygutbildning för autogiroflygutbild-
ning samt AG-flyglärare för autogiroflyglärare.

2 VILLKOR FÖR BEVILJANDE AV BEHÖRIGHET

2.1 Ålder
Sökanden ska ha fyllt 18 år.

2.2 Kunskaper
Av sökanden krävs intyg över teoretisk utbildning som på flyglärarkurs givits av
innehavare av flygutbildningstillstånd som är godkänt av luftfartsmyndigheten, och
vidare krävs att han vid prov ådagalagt en kunskapsnivå som krävs av autogiroflyg-
lärare i alla de läroämnen som fordras för autogiroflygarcertifikat och dessutom i
följande till undervisningen knutna läroämnen:

a) pedagogik,
b) flygpedagogik och
c) flygutbildning och ordnandet av sådan.
Av sökande som innehar giltig flyginstruktörsbehörighet för segelflygplan, motorse-
gelflygplan, ultralättflygplan, helikopter eller motorflygplan samt autogiroflygar-
certifikat krävs inte nämnda utbildning och intyg.
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2.3 Flygutbildning och -erfarenhet
Av sökanden krävs flygutbildning motsvarande flyglärarkurs som hållits av inneha-
vare av flygutbildningstillstånd som godkänts av luftfartsmyndigheten. Av sökanden
krävs intyg över att han uppnått den kunskapsnivå som fordras av flyginstruktör
och att han uppfyller följande krav:

2.3.1 Av sökande som innehar giltigt autogiroflygarcertifikat krävs:

a) autogiroflygar- eller annat flygcertifikat som varit i kraft minst två år, och
b) innan kursen startar minst 100 timmars sammanlagd flygerfarenhet och rätt att

befordra passagerare, och
c) minst 70 flygtimmars erfarenhet som befälhavare på autogiro, av vilka minst 10

timmar ska vara utförda under de 12 månader som föregått ansökan om behö-
righet, och

d) att han som autogiroflyglärarpraktikant utbildat minst 2 elever, vilka inte fått
räkna sig något tillgodo av annat certifikat, ända till autogiroflygarcertifikat
(flygprovet utfört med godkänt resultat) under överinseende av en autogiroflyg-
lärare som utsetts till hans övervakare och av autogiroflygläraren fått ett föror-
dande skriftligt utlåtande.

2.3.2 Av sökande som innehar giltig flyginstruktörsbehörighet för segelflygplan,
motorsegelflygplan, ultralättflygplan, helikopter eller motorflygplan krävs:

a) giltigt autogiroflygarcertifikat, och
b) minst 70 flygtimmars erfarenhet som befälhavare på autogiro eller helikopter,

av vilka minst 20 timmar med autogiro, av vilka minst 10 timmar ska vara ut-
förda under de 12 månader som föregått ansökan om behörighet.

Av sökanden krävs inte i avsnitt 2.3 nämnda utbildning och intyg.

2.4 Färdighet
Av sökanden krävs intyg över att han vid flygprovet och det därmed förbundna teo-
riprovet dokumenterat sin förmåga att meddela flygundervisning på den nivå som
krävs för autogiroflygutbildning och till flygning knuten utbildning före och efter
skolflygning.

3 RÄTTIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR FÖR INNEHAVARE AV 
BEHÖRIGHET

3.1 Behörighet för autogiroflyglärarpraktikant
Ifall den som ansöker om behörighet för autogiroflyglärare inte innehar giltig och
obegränsad flyginstruktörsbehörighet för segelflygplan, motorsegelflygplan, ultra-
lättflygplan, helikopter eller motorflygplan erhåller han först behörighet som    auto-
giroflyglärarpraktikant, tills han uppfyller kravet i avsnitt 2.3.1 d).

Innehavare av behörighet för autogiroflyglärarpraktikant har också rätt att meddela
undervisning mot betalning under överinseende av flyginstruktör som är godkänd
av skolchefen, enligt följande:

a) teoriundervisning för autogiroflygarcertifikat,

b) flygutbildning för autogiroflygarcertifikat, frånsett den kompetenskontroll i sam-
band med utbildningen som utförs före elevens första ensamflygning.

3.2 Behörighet för autogiroflyglärare
Innehavare av behörighet för autogiroflyglärare har också rätt att meddela under-
visning mot betalning enligt följande:

a) teori- och flygundervisning för autogiroflygarcertifikat,
b) teori- och flygundervisning för rätt till sjöflygning med autogiro, under förutsätt-

ning att han har rätt till sjöflygning med autogiro eller ultralätt flygplan eller sjö-
behörighet för motorflygplan samt minst 15 flygtimmars sammanlagda erfaren-
het av sjöflygning, av vilken minst 5 timmar som befälhavare på en sjöautogiro.
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3.3 Begränsningar
Innehavare av behörighet för autogiroflyglärare eller autogiroflyglärarpraktikant får
verka som flyginstruktör i autogiro bara om han under de senaste 24 månaderna:

a) verkat som autogiroflyglärare under minst 2 timmar på fem olika flygningar, el-
ler

b) han har giltig rätt att verka som flyginstruktör för segelflygplan, motorsegelflyg-
plan, ultralätt flygplan, autogiro, helikopter eller motorflygplan och erfarenheten
som befälhavare på autogiro under de senaste 24 månaderna är minst 3 tim-
mar, eller

c) han har genomgått kompetenskontroll för flyginstruktör med autogiro och kont-
rollanten har i autogiroflyglärarens flygdagbok fört in en med sin namnteckning
styrkt anteckning om godkänd kontroll och gett ett i luftfartsbestämmelse TRG
M1-6 avsett utlåtande över kompetenskontrollen.

4 BEHÖRIGHETENS GILTIGHETSTID
Behörighetens giltighetstid bestäms av autogiroflygarcertifikatets giltighetstid.

5 BEVILJANDE AV BEHÖRIGHET
För beviljande av behörighet ska sökanden för luftfartsmyndigheten förete de hand-
lingar som nämns i luftfartsbestämmelse PEL M1-4.

6 FÖRLÄNGNING AV BEHÖRIGHETENS GILTIGHETSTID
För förlängning av flyginstruktörsbehörigheten ska behörighetens innehavare upp-
fylla två av följande tre villkor:

a) han har under de senaste 60 månaderna deltagit i sådan repetitionsutbildning
för flyginstruktörer som avses i avsnitt 9.2.6 i luftfartsbestämmelse TRG M1-7
eller i annan av luftfartsmyndigheten godkänd repetitionsutbildning för flyg-
instruktörer;

b) han har under de senaste 24 månaderna gett flygundervisning för autogiro, se-
gelflygplan, motorsegelflygplan, ultralätt flygplan, helikopter eller motorflygplan
under minst 2 timmar på fem olika flygningar;

c) han har under de 12 månader som föregått behörighetens sista giltighetsdag
utfört kompetenskontroll eller flygprov för flyginstruktörsbehörighet med auto-
giro, segelflygplan, motorsegelflygplan, ultralätt flygplan, motorflygplan eller
helikopter.

7 FÖRNYANDE AV BEHÖRIGHET
Om förnyande av föråldrad flyginstruktörsbehörighet bestäms särskilt i luftfartsbe-
stämmelserna.

8 IKRAFTTRÄDANDE OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER
8.1 Denna luftfartsbestämmelse träder i kraft 1.6.2009 och upphäver luftfartsbe-
stämmelsen PEL M2-81 som utfärdats 12.5.2008.

8.2 Utbildning som påbörjats innan denna bestämmelse trätt i kraft får slutföras
senast 31.12.2009.

8.3 Autogiroflyglärarpraktikant som 19.5.2008 innehade giltig och obegränsad
flyginstruktörsbehörighet för segelflygplan, motorsegelflygplan, ultralätt flygplan,
helikopter eller motorflygplan beviljas på ansökan autogiroflyglärarbehörighet utan
särskilt flygprov.
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