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

☐ Heilbrigðisvottorð í gildi (2. fl.) ☐ Flugdagbók útfyllt og undirrituð ☐ Eldra skírteini (afrit) 

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

Heimilisfang Farsími 

Tölvupóstfang Fisfélag 

 Skírteinisnúmer  

C – Fyllið út C1 eða C2: 
(Sjá gr. 2.11.1.8 í reglugerð um skírteini) 
Til þess að viðhalda heimildum sínum þarf fisflugmaður að hafa flogið a.m.k. 8 flugferðir, sem samtals eru a.m.k. 2 klst., á síðasta 24 
mánaða tímabili eða standast hæfnipróf. 
 

C1 Upplýsingar um fartíma í fisi á síðustu 24 mánuðum gildistíma skírteinis ásamt flugtökum 
og lendingum 

Fartímar á síðustu 24 mánuðum Fjöldi lendinga og flugtaka á síðustu 24 mánuðum 
Flugtími síðustu 24 mánuði klst. (>2) Fjöldi flugferða sl. 24 mán. 

 
(>8) 

Athugasemdir  

 

C2 Staðfesting á próftöku 

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

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

Athugasemdir  

 

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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