PRIVATCERTIFIKATER

KORT OM OS
Vores fokus
Vi følger hver elev nøje
gennem uddannelsen, så
vi hurtigt og effektivt kan
kontrollere, at vi sammen
opnår de aftalte delmål.
Vi har valgt at gennemføre
uddannelsen i mindre
hold, da vi gennem
vores mangeårige
erfaring ved, at denne
undervisningsform giver
den bedste læring og
uddannelse. Vi udvikler til
stadighed nye og
effektive måder at
uddanne vores piloter på.
Vores fly er teknologisk
moderne, og du kan også
benytte vores
proceduretræner og
simulatorer under
uddannelsen.

Tak for din interesse for vores privatflyver certifikat
uddannelser. Der er ingen tvivl om, at det bliver mere
og mere almindeligt selv at kunne transportere sig
rundt med fly - både i arbejdsmæssige sammenhænge
og i fritiden med flyvning med f.eks. venner og familie.
Du kan i vores brochure læse mere om de fordele, du
kan opnå ved at erhverve privatflyver certifikat hos
Copenhagen AirTaxi® A/S. Du kan også læse mere
om, hvordan vi har sammensat uddannelsen, så du
bliver en dygtig pilot hurtigere og billigere.
Vi har uddannet flere tusinde privat- og erhvervspiloter i de over 55 år, vi har
eksisteret. Vi er i øvrigt den eneste flyveskole i Danmark, der også driver et
luftfartsselskab. Vi flyver taxaflyvning i hele Europa og varetager også
ruteflyvning til Anholt og Læsø med glade turister og sommerhusejere i
sommerperioden.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Vi vil meget
gerne opfordre dig til at tilmelde dig et af vore mange
informationsmøder eller aftale tid for et personligt
møde hos os, hvor vi sammen kan belyse dine
ønsker og dine muligheder. Det er vigtigt, at vi
Kenneth Arly Larsen
begge er overbeviste om, at vi kan uddanne dig
Head of Training (HT)
til at blive en sikker og dygtig pilot. Både for din
og vores skyld.

Vores instruktører
De er alle erhvervspiloter,
og de fleste af dem flyver
til dagligt i store
flyselskaber. Det sikrer
dig, at du får de bedste
instruktører, der præcist
ved, hvad der kræves for
at blive og være en dygtig
pilot. De giver dig i løbet
af uddannelsen dine
flyvetekniske
kompetencer og rette
holdninger til sikkerhed,
så du vil blive en dygtig
pilot.
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Side 2

Regler
Reglerne for privat certifikater til fly og
helikopter er udarbejdet af (EASA) European
Aviation Safety Agency. I Danmark er
uddannelserne underlagt Trafik- og
Byggestyrelsen som den godkendende
myndighed.
Et privatflyvercertifikat giver ret til at flyve
med ikke betalende passagerer. Man må
altså ikke modtage betaling for flyvningen.
Man må derimod godt flyve for sit firma, hvis
man ikke modtager betaling for at have
udført flyvningen. Et privatflyver certifikat
giver også ret til at flyve i udlandet.
Man kan begynde sin praktiske flyvning, når
man ønsker det. Dog kan man tidligst
foretage den første soloflyvning under
uddannelsen, når man er fyldt 16 år. Man skal
tillige have erhvervet N-beg radiobevis, så
man kan kommunikere korrekt med de
nationale ATC (Air Traffic Control) enheder.
Man skal være fyldt 17 år for at få udstedt et
privatflyver certifikat.

Copyright CAT ©

46 19 11 14 · www.aircat.dk

Side 3

PPL eller LAPL
Der findes to former for privatflyver
certifikater:
• PPL - Privatflyvercertifikat
• LAPL - Let Privatflyvercertifikat
PPL certifikatet kan opnås til både fly (A) og
helikopter (H), og LAPL certifikatet kan opnås
til fly (A). Begge certifikattyper giver ret til
ikke erhvervsmæssig VFR-flyvning (Visuelle
Flyve Regler). Det vil blandt andet sige, at der
skal være en sigtbarhed på ikke under 1,5
kilometer (800 meter for helikopter),og
højden til skyer skal være mindst 180 meter
(600ft).

Vi får flyvelektionerne til
at passe ind i din
kalender!

LAPL er et billigere certifikat end PPL, men
der er nogle restriktioner, som du skal kende,
inden du beslutter dig for, hvilket certifikat du
gerne vil have.
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Side 4

PPL

LAPL

Privatflyvercertifikat

Let Privatflyvercertifikat

Flyvemaskine og helikopter

Flyvemaskine

Teori

Samme teori og eksamen

Radiobevis

Samme teori og eksamen
Lempeligere krav

Lægeattest
Praktisk flyvning

45 timer (A)&(H)

30 timer (A)

Fly typer (A)

Ingen restriktioner
ud over evt.
omskoling og
typerettighed.

Énmotors
flyvemaskine med
maksimal startvægt på
2 tons og maksimalt 3
passagersæder.
Ingen restriktioner ud
over evt. omskoling og
typerettighed.

Passagerer

Ingen restriktioner
efter udstedelse af
certifikat.

Må kun medbringes
efter 10 timer som
fartøjschef.
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Praktisk flyvning
PPL (A) og (H)
Luftfartsmyndighederne kræver mindst 45
timers skoleflyvning, før du kan få udstedt dit
PPL. Under uddannelsen skal du have fuldført
mindst 25 timers dobbeltstyring med en af
skolens instruktører og mindst 10 timers
overvåget soloflyvning herunder mindst fem
timers navigationsflyvning. Du kan begynde
på den praktiske flyvning, inden du er færdig
med teorien.
LAPL (A)
Du skal have gennemført 30 timers
skoleflyvning fordelt med mindst 15 timers
dobbeltstyring og mindst seks timers
overvåget soloflyvning og
navigationsflyvning.
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Roskilde Lufthavn
er kåret som den
bedste General
Aviation lufthavn
i Europa!

Teori
Vi har professionelle instruktører i samtlige
fag og på alle hold. Teorien kan tages på
aften- eller daghold. Teorien kan også tages
online som supplement til
klasseundervisningen, eller den kan stå
alene.

*Kåret af magasinet European Air
News i 2016.

Aftenhold
Teoriundervisningen strækker sig over
ca. 4-5 måneder 2 gange ugentligt i
tidsrummet 18-21.
Daghold
Teoriundervisningen foregår 4-5 gange om
ugen i tidsrummet 8-17. Undervisningen
varer kun ca. 5 uger. Perfekt til dig der vil
være hurtigt færdig!
Online
Kurset består af mere end 12 timers
videoundervisning og opgaver i samtlige fag.
Det hele kan køre på PC/Mac eller Tablet. Det
kræver blot, at du er online. Online-kurset
kan købes med eller uden bøger.
Læs mere om vores fantastiske online
teorikursus på www.ppl.pilotuddannelse.dk

Teori fag
Der undervises i følgende fag:
• Luftfartsret
• Menneskelig ydeevne
• Meteorologi
• Flyvepræstation og planlægning
• Navigation
• Flyveprincipper
• Operationelle procedurer
• Generel viden om luftfartøjer
Hertil kommer radioundervisningen til:
• N-BEG (Nationalt begrænset certifikat)
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Lægeattest
Inden første soloflyvning skal man have
gennemgået den krævede
lægeundersøgelse. Har du et normalt
helbred, er der ingen problemer. Brug af
briller er normalt ikke en hindring for at opnå
sin medicinske godkendelse.
Trafik- og Byggestyrelsen udgiver en
fortegnelse over, hvilke læger der er
godkendt til at foretage undersøgelser i
forbindelse med erhvervelse af et certifikat.
Denne liste findes på hjemmesiden
www.trafikstyrelsen.dk

DIN FLYVNING FOREGÅR PÅ FØLGENDE FLYTYPER
PPL(A) / LAPL(A)

PPL(H)

TAMPICO TB9

ROBINSON R44

Fabrikant:
Model:
Produceret i:

Socata
Tampico TB9
Frankrig

Fabrikant:
Model:
Produceret i:

Robinson
R44 II Clipper
U.S.A.

Motor:
Flyvehastighed:

160 Hk
100 Knob (185 Km/t)

Motor:
Flyvehastighed:

245 Hk
110 Knob (203 Km/t)

Passagerer:

3 + 1 pilot

Passagerer:

3 + 1 pilot

Rækkevidde:
Max. flyvehøjde:

820 Km.
13.000 ft. (3.962 m.)

Rækkevidde:
Max. flyvehøjde:

560 Km.
8.000 ft. (2.438 m.)
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Vedligeholdelse af certifikat
Flyvemaskine PPL(A)
Certifikatrettigheden er gyldig i to år. For at
vedligeholde certifikatet skal du inden for det
sidste år før udløb:
• Have fløjet 12 timer
• Heraf 6 timer som fartøjschef (PIC)
• Have foretaget 12 starter og landinger
• Have fløjet mindst 1 time med instruktør
Flyvemaskine LAPL(A)
Certifikatrettigheden er gyldig i to år. For at
vedligeholde certifikatet skal du inden for de
sidste to år før udløb:
• Have fløjet 12 timer som fartøjschef (PIC)
• Have foretaget 12 starter og landinger
• Have fløjet mindst 1 time med instruktør
Disse timer for PPL (A) og LAPL(A) kan
erstattes af et PC (periodisk flyve check/
proficiency check) hos en godkendt
instruktør.
Helikopter (H)
Certifikatrettigheden er gyldig i et år. For at
vedligeholde certifikatet skal du inden for de
sidste 3 måneder før udløb have gennemført
et PC (periodisk flyve check/proficiency
check) hos en godkendt instruktør og have
fløjet 2 timer.

Rettighed
Flyvemaskine (A)
PPL og LAPL certifikater giver ret til at flyve
den type fly, hvorpå man har aflagt den
praktiske flyveprøve. Ønsker man senere at
flyve en anden type, kræver det blot, at man
træner på den nye type med en instruktør.
Der er således ikke tale om en ny flyveprøve
for at flyve andre typer.

Helikopter (H)
PPL Certifikatet giver ret til at flyve den type
helikopter, hvorpå man har aflagt den
praktiske flyveprøve. Ønsker man senere at
flyve en anden type, kræves der en
typeomskoling med efterfølgende
flyveprøve.

Copyright CAT ©

46 19 11 14 · www.aircat.dk

Side 9

Leje af fly
Du har mulighed for at leje fly hos os, når du
har erhvervet dit certifikat. Det benytter de
fleste nyuddannede piloter sig af. Når man
lejer et fly, betaler man kun leje for den tid,
man benytter flyet. Hvis du f. eks. flyver fra
Roskilde til Aalborg og retur, betaler du kun
for den aktuelle flyvetid, hvilket er ca. 1 time
og 20 minutter hver vej. Der er i flyet
monteret en timetæller (tachometer), som
registre den tid, flyets motor har været i gang,
og det er efter denne tæller, flylejen
udregnes.

Vi kan også hjælpe dig med
anskaffelse af dit eget fly
efter endt uddannelse, uanset
om du er på udkig efter
fabriksnyt eller preowned.

Udvidelse af certifikatet
Når du først har erhvervet et PPL, kan du
vælge forskellige tillægsuddannelser så
som:
• Engelsksproget radiobevis: GENradiobevis giver tilladelse til at føre
korrespondance på engelsk.
• Nat-rettighed: Giver dig ret til at flyve VFR
(Visuelle Flyve Regler) om natten under
nærmere bestemte vejrforhold.
• Instrumentbevis: Giver tilladelse til at flyve
i skyer samt under vejrforhold hvor de
meteorologiske betingelser for visuel
flyvning ikke er til stede.
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Prøvelektion
Har du ikke allerede prøvet at styre et fly eller
en helikopter, er det måske en god idé med
en prøvelektion.
En prøvelektion er en flyvning, hvor du,
sammen med en af vores erfarne instruktører
kan prøve, hvad moderne flyvning er.
Lektionen består i en let gennemgang af
luftfartøjet, dets instrumenter og flyvningens
principper. Derefter starter vi, og du får den
første lektion i praktisk flyvning, hvor
du sidder i førersædet!
Har du lyst, får du selvfølgelig selv lov til at
tage luftfartøjet i luften, naturligvis i
samarbejde med din instruktør, ligesom du
selv får lov til at flyve luftfartøjet ind til
landing.
Vi tilbyder prøvelektioner til både fly og
helikopter, og du har også mulighed for at
prøve vores moderne simulator. I simulatoren
kan du opleve spændende, eksotiske
landingspladser i alt slags vejr.

#1
Eleverne har en af de
højeste
beståelsesprocenter i
landet…!

#2
Første flyveskole i
Danmark godkendt under
de nye europæiske krav
fra EASA…!

#4
Danmarks eneste og
ældste flyveskole der
samtidig driver
luftfartsselskab…!
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#3
Moderne, højtydende fly
og nyeste teknologi på flysimulatorer…!

#5
Vi elsker flyvning og
byder på et uovertruffent
godt og entusiastisk
studiemiljø…!
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