
Swedish Transport Agency
Ansökan om utfärdande av
SEGELFLYGARCERTIFIKAT
som regleras enligt TSFS 2013:16
Med stöd av nedan lämnade uppgifter ansöker 
jag härmed om SEGELFLYGARCERTIFIKAT

Efternamn

Ort och datum Sökandens namnteckning

Namn på segelflygskola

Personnummer

Samtliga förnamn (tilltalsnamnet med versaler)

Radiotelefonistcertifikat, bokstav och nummer Innehar certifikat för flygplan

A/PPL(A) B/CPL(A) D/ATPL(A)

Ja

Flygtid

EK

Segelflygplan

Motorsegelflygplan

Totalt

Föraren har tillgodoräknats följande flygtid genom innehav av certifikat
Typ                      :                                  tim

DK Totalt EK DK Totalt

Antal starter och landningar

Nej

Sökanden har genomgått godkänd teoretisk och praktisk utbildning enligt av Svenska Segelflygförbundet 
fastställd utbildningsplan och uppfyller Transportstyrelsens fastställda krav.

Den praktiska utbildningen genomförd
enbart på tvåsitsigt motorsegelflygplan

Utdelningsadress

Telefon bostaden Telefon arbetet / mobil E-post

Postnummer och adressort

UTBILDNINGEN AVSLUTAD OCH ANSÖKAN TILLSTYRKES
Riktigheten av ovan lämnade uppgifter bestyrkes

Ort och datum Kontrollantens namnteckning

Personuppgifter (Fylls i av sökanden)

Intyg över teoretisk och praktisk utbildning

Enligt luftfartsförordningen ska Transportstyrelsen föra certifikatregister. Dina personuppgifter 
på denna blankett kommer att registreras i detta register. 
Efter begäran har du rätt att en gång per kalenderår få ett utdrag med de uppgifter som rör dig.
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Du kan e-posta din ansökan till adressen: certifikat.w3d3@transportstyrelsen.se
Obs! Vi accepterar endast Pdf-filer.
Var noga med att i ämnesraden i mejlet ange vad ärendet gäller och vilket certifikat/behörighetsbevis det avser.

Du kan även skicka din ansökan per brev till: Transportstyrelsen, 601 73 Norrköping


	Personuppgifter Fylls i av sökanden: 
	Personnummer: 
	Samtliga förnamn tilltalsnamnet med versaler: 
	Utdelningsadress: 
	Postnummer och adressort: 
	Telefon bostaden: 
	Telefon arbetet  mobil: 
	Epost: 
	Ort och datum: 
	Intyg över teoretisk och praktisk utbildning: 
	Radiotelefonistcertifikat bokstav och nummer: 
	Ja: Off
	Nej: Off
	EKSegelflygplan: 
	DKSegelflygplan: 
	TotaltSegelflygplan: 
	EKSegelflygplan_2: 
	DKSegelflygplan_2: 
	TotaltSegelflygplan_2: 
	EKMotorsegelflygplan: 
	DKMotorsegelflygplan: 
	TotaltMotorsegelflygplan: 
	EKMotorsegelflygplan_2: 
	DKMotorsegelflygplan_2: 
	TotaltMotorsegelflygplan_2: 
	EKTotalt: 
	DKTotalt: 
	TotaltTotalt: 
	EKTotalt_2: 
	DKTotalt_2: 
	TotaltTotalt_2: 
	Ort och datum_2: 
	Föraren har tillgodoräknats följande flygtid genom innehav av certifikat Typ  tim: 
	0: 
	1: 
	0: 
	1: 


	Kryssruta1: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off



