
PFT 
Periodisk FlygeTrening 



PFT 
•  Hva er formålet med PFT? 
 
•  Hva vektlegges? 

•  Teori OG flyging, eller bare flyging? 

•  ”Checking or training”? 
•  EBT 

•  Standardisering mellom flyklubber? 

•  Anerkjennelse mellom flyklubber? 



 PFT - Periodisk FlygeTrening. 
 Flyklubben Øst - 2018 
 

 
Navn: ______________________________    
 
FØR FLYVING:  
Gjøremål: Sett X 
Kontroller sertifikat, rettigheter & medical. (Fly minst 1:00 om mindre enn 12 mnd til utløp SEP(land))  
Preflight briefing (dvs. gjennomgang av PFT innhold og turen, husk eget ønske!!)  
Kandidat briefer instruktør på vær og notam relevant for turen.  
Daglig inspeksjon er gjennomført med rutiner for fuel, olje og evt teknisk feil.  
Gjennomgang av hangarrutiner.  
 
I LUFTA: 
Gjøremål: Sett X 
Eget ønske: (Sett inn der det passer i turen)  
Simuler forgasserbrann ved/etter oppstart. (Muntlig)   
Utflyging via Erte, hold 1500 ft og naviger til Strømfoss i 1500 ft, brief på forhånd.  
Simuler at kommer røyk opp fra motoren ved 200 fot AGL etter avgang, bare 
snakk om hva de ville gjort? Lande rett frem, snu, downwind? Fortsett som planlagt. 

 

Klatre til 2300 ft når Strømfoss er funnet og fly mot Linnekleppen.  
Simuler elektrisk brann når etablert i 2300 ft.   
Simuler motorbrann med påfølgende nødlanding.  
Returner til Rakkestad med brann i kabinen på downwind. Bør bli short approach!  
Minimum 3 normale landinger   
 
ETTER FLYVING: 
Gjøremål: Sett X/evt. dato 
Parkering, sikring og føring av bøker. (Klubbrutine ved teknisk)  
Debriefing gjennomført.  
Alle "hangarrutiner" gjennomgått.  
Logging og betaling i MyWebLog.  
Betalt instruktør.  

Legeattest sjekket og gyldig til:  
 

Sertifikat / rettighet sjekket og gyldig til:  
 

Språktest sjekket og gyldig til:   
 

Datoer oppdatert i MyWebLog.  
 
Dato for flyving: __________  PFT gyldig til: __________ Flytid: _____    

Kandidaten trenger mer trening ☐  
Ved tilfeller der mer trening er påkrevet skal instruktør skrive begrunnelse og forslag til trening på baksiden. 
 
Sign. instruktør __________________________  
Skjema scannes og arkiveres i Jottacloud, i mappen "PFT 2018". 


