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Reglugerð um skírteini nr. 400/2008 

A – Fylgigögn – Öll neðangreind gögn skulu fylgja umsókninni – setjið ☒ 

☐ Heilbrigðisvottorð í gildi (2. fl.) ☐ Flugdagbók útfyllt og undirrituð ☐ Passamynd 

B – Upplýsingar um umsækjanda – Vélritið eða skrifið með hástöfum 
Nafn Kennitala 

Heimilisfang Farsími 

Tölvupóstfang Fisfélag 

Skírteinisnúmer (ef við á) 

C – Upplýsingar um heildarfartíma í hreyfilknúðu fisi ásamt flugtökum og lendingum 
(Sjá gr. 2.11.1.3.1 í reglugerð um skírteini) 

Fartímar Fjöldi lendinga og flugtaka 
1. Einflugstími klst. (>3) Fjöldi flugtaka og lendinga á einflugstíma (>15) 

2. Fartímar í kennslu klst. Fjöldi flugferða sl. 18 mán. (>40) 

3. Samtals flugstundir klst. (>12) 

Athugasemdir 

D – Staðfesting á próftöku 
Fyrir handhafa skírteinis flugmanns á flugvél / þyrlu eða svifflugvél er heimilt er að meta allt að 5 tíma af heildarfartímakröfum (12) Sjá 
einnig sérstök ákvæði um einkaflugmenn með yfir 100 flugtíma reynslu. 

☐ Bóklegt próf fyrir vélknúin fis Prófdagur og staðfesting: 

☐ Verklegt próf á vélknúnu fisi með þriggja ása stýringu Prófdagur og staðfesting: 

☐ Verklegt próf á vélknúnu fisi stýrt með þyngdartilfærslu Prófdagur og staðfesting: 

☐ Umsækjandi er handhafi PPL(A) skírteinis Skírteinanúmer: 

Athugasemdir: 

E – Tilgreinið heildarfjölda fartíma í flugvél/þyrlu/svifflugu ef um það er að ræða 
Tegund flugskírteinis 

Samtals fartímar í flugvél = Klst. ☐ Flugnemi ☐ PPL ☐ CPL/ATPL 

F – Undirskrift 
Umsókn skal undirrituð bæði af umsækjanda og fulltrúa skráðs fisfélags sem hefur heimild félagsins til þess. Með undirritun er staðfest að 
uppgefnar upplýsingar séu réttar og að kennari telji umsækjanda hæfan til að öðlast skírteini fisflugmanns. 

Dagsetning og staður Undirskrift fulltrúa skráðs fisfélags 

Ég samþykki, með beiðni (umsókn/eyðublaði) þessari og undirskrift minni, vinnslu og meðferð á þeim upplýsingum sem henni fylgja. 
Samgöngustofa mun fylgja gildandi lögum og reglum sem um meðferð slíkra upplýsinga gilda. 

Dagsetning og staður Undirskrift umsækjanda 
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