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A – Upplýsingar um umsækjanda 
Nafn: Kennitala: 

Heimilisfang (gata og póstnúmer) : Skírteinisnúmar:  

Flugskóli (ef við á) : Netfang: Sími: 

B – Yfirlýsing prófdómara 
Ég undirritaður prófdómari hef skoðað flugdagbók framangreinds skírteinishafa og tilkynni hér með að framangreindur 
skírteinishafi uppfyllir skilyrði fyrir framlengingu SEP/TMG flokksáritunar sbr. FCL.740.A(b)(1)(ii).  Hakið við A eða B eftir því 
sem við á.  

A  ☐ 

Hefur lokið 12 klst. fartíma í viðeigandi flokki innan 12 mánaða áður 
en áritunin rennur út, þ.m.t: 6 tímar sem flugstjóri, 12 flugtök og 
lendingar og þjálfunarflug sem er að minnsta kosti ein klst. með FI 
eða CRI 

Dagsetning æfingarflugs eða færni-/hæfniprófs: 

Nafn og númer flugkennara í æfingarflugi: 

B  ☐ 

Hefur lokið 12 klst. fartíma í viðeigandi flokki innan 12 mánaða áður 
en áritunin rennur út, þ.m.t: 6 tímar sem flugstjóri, 12 flugtök og 
lendingar og færni-/hæfniprófi til flokks- eða tegundaráritunar í 
öðrum flokki eða tegund flugvélar 

Nafn og númer prófdómara í færni/hæfniprófi: 

Ég, undirritaður prófdómari, hef framlengt eftirfarandi réttindi í skírteini skírteinishafans: 

SEP áritun framlengd til (DD/MM/ÁÁ): 

TMG áritun framlengd til (DD/MM/ÁÁ): 

Nafn prófdómara: Undirritun prófdómara: 

Númer prófdómaravottorðs: Dagsetning: 

C – Tilkynning til Samgöngustofu 
Eyðublað þetta skal senda til Samgöngustofu ásamt afriti af skírteini. 

D – Yfirlýsing skírteinishafa 
Ég undirritaður lýsi því yfir að upplýsingar á þessu eyðublaði eru réttar og gefnar skv. bestu vitund. Ég geri mér grein fyrir að 
gefi ég rangar eða villandi upplýsingar í sambandi við tilkynningu þessa má neita mér um eða fella úr gildi réttindi sem þegar 
hafa verið gefin út.  

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 Undirskrift skírteinishafa 

E – Mikilvægar upplýsingar 
Þetta eyðublað er eingöngu ætlað fyrir tilkynningu á framlengingu á SEP/TMG flokksáritunum á grundvelli reynslu, sbr. FCL 
740.A(b)(1)(ii).

Eingöngu prófdómarar hafa heimild til þess að skrifa í skírteini umsækjenda. 
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