
 Flycertifikat til absolut lavpris! 
 

Med det nye LAPL (Light Aircraft Pilots License) får mange lettere adgang til at flyve motorfly. 

Kravet til skoling under LAPL sættes ned til 30 timer, hvoraf mindst 15 timer skal være med 

instruktør og mindst 6 timer skal være soloflyvning. 

Der er lempeligere krav til helbredsgodkendelse. Fx kan det i nogle tilfælde være muligt at få 

helbredsmæssig godkendelse med sukkersyge og andre sygdomme, som førhen betød, at man 

ikke kunne blive godkendt. 

Medical til LAPL kommer til at gælde 5 år, indtil man fylder 60 og derefter gælder det 2 år. En del 

dansk piloter har allerede nu fået LAPL godkendelse. Det er piloter, som ikke opfylder kravet til et 

Class 2 medical, som kræves til PPL. 

Rettigheder med LAPL er, at man må føre SEP maskiner med MTOW under 2000 kg og højest med 

3 passagerer (altså 4 med piloten). Du må flyve i udlandet. Du kan udvide det med VFR Nat. Så der 

er faktisk ikke nogen grund til at tage et PPL (A) mere! 

Det ekstra, du kan med et PPL(A) er, at du kan bruge det som grundlag for en udbygning af 

certifikatet. Du må også virke som instruktør (efter uddannelse) og modtage penge for selve 

flyvningen med elever, hvis du synes det kunne være spændende. 

Så nu snakker vi helt andre priser for et flycertifikat: helt ned til 36.000 kr! for den praktiske 
skoling (ved 30 timer (fly + instruktør)). 

Et PPL(A) certifikat kan fås ned til 55.000 kr for den praktiske del. 
 

Derudover kommer så de andre omkostninger til Trafikstyrelsen og lægen samt til materialer m.m. 
 

Så hop på det nye PPL-teoriforløb i Herning Flyveskole, som starter hvert år i starten af januar og 

starten af september. Så kan du, hvis du er ihærdig, allerede have teorien på plads i løbet af 3 

måneder.  

 

Teorien til PPL(A) og LAPL er den samme, så du kan vente med at bestemme dig til om det skal 

være det ene eller det andet til et stykke hen i forløbet. 

 

Du kan skole praktisk skoling samtidig med at du læser teori. 

 

Ring 28186746 for tilmelding til GRATIS teoriundervisning eller til praktisk skoling. 


