
PPL (A) 

Stavern folkehøyskole, Helgeroveien 102, 3294 Stavern  //  Telefon 33 15 68 00   //  post@stavernfhs.no 

PRIVATE PILOT LICENCE - PPL (A) 

 

 

Om du vil ha en motor i front, muligheten til å ta med venner og familie på sightseeing eller 

dra på tur i inn- og utland, så er småflysertifikat din greie. Da kan du etter hvert utvide dine 

rettigheter til å drive akro-, slepe- og mørkeflyvning m.m. Dette er også første steg på veien 

mot en karriere som pilot.  

 

Dette sertifikatet kan ikke brukes til kommersiell flyging, men kan brukes i privat sammen-

heng. Du kan fly ditt eget fly eller i en flyklubb og du kan ta med passasjerer, men ikke mot 

betaling.  

 

I skoledriften benytter vi småfly av typen Piper Archer og Cessna 172 som forflytter seg i ca. 

200 km/t og har en rekkevidde på ca. 1 200 km. Dette er også de flyene vi vil bruke mest i 

simulatortrening på skolen for å gjøre oss kjent med instrumentering, hastigheter og bruk av 

sjekklister. Begge flyene er 4-setere og dette gir oss muligheten til å ha med en ekstra elev i 

baksetet. Mer tid i lufta fører til mer læring.  



ØKONOMI 

Stavern folkehøyskole, Helgeroveien 102, 3294 Stavern  //  Telefon 33 15 68 00   //  post@stavernfhs.no 

KOSTNADER FOR PPL-SERTIFIKAT 

 

Under får du en oversikt over økonomien for et år på Flylinja med PPL-sertifikat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Elever kan ha behov for mer instruksjon enn minimumskravet. 

     Timepris på flyleie er fra okt 2021. 

 FASTE KOSTNADER PRIS 

Legesjekk førstegangsundersøkelse klasse 2 eller LAPL 
Må tas så snart en har takket ja til skoleplass 

2 500,- 

Innmelding i Sandefjord Flyklubb & NLF (19-26 år) 1 560,- 

Teorikurs, privatfly.no 7 900,- 

Årskort 1 800,- 

Adgangskort, loggbok, kartplotter og regnskive 2 000,- 

Teorieksamen, gebyr til Luftfartstilsynet 2 600,- 

Oppflyging, gebyr til kontrollant 3 500,- 

Oppflyging, leie av fly 2 000,- 

SUM faste kostnader 23 860,- 

  

Faste kostnader 23 860,- 

Leie av fly (LN-NAH) 45 timer x 1 385 kr* 62 325,- 

Instruktørhonorar (blir dekt av skolen, ca 35 000,-)  

SUM PPL-sertifikat 86 185,- 

Innmeldingspenger og felleskostnader 14 800,- 

Kost & losji (dobbeltrom) 80 000,- 

Linjekostnad 15 000,- 

TOTALPRIS inkl PPL-sertifikat og skolekostnader 195 985,- 



SØKNADSPROSESS 

Stavern folkehøyskole, Helgeroveien 102, 3294 Stavern  //  Telefon 33 15 68 00   //  post@stavernfhs.no 

 

Dersom du er interessert i å søke på Flylinja, sender du inn en søknad via folkehogskole.no. 

Vi vil sende deg et opptaksbrev på mail dersom du blir tilbudt skoleplass. 

Folkehøyskolene sender ut svar på sine søknader fra 1. februar. 

 

I opptaksbrevet vil det bli vedlagt noen skjemaer vi vil be deg fylle ut dersom du tar i mot 

plassen på Flylinja. Allerede her må du fylle ut hvilket sertifikat du ønsker å ta. 

 

Så snart innmeldingspengene er blitt betalt kan du begynne med nettkurset slik at du kan gjøre 

dine forberedelser til skolestart. 

 

Alle elever som skal ta sertifikat må også ta en Flymedisinsk undersøkelse hos en flylege. Det 

anbefales å gjøre dette snarest mulig etter opptaket så eleven vet om en kan gå videre med 

flysertifikatet. Oversikt over leger som tar disse undersøkelsene finner du her. 

Bekreftelsen fra flylegen må sendes til skolen så snart den er mottatt. 

https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flymedisin/godkjente-flyleger/

