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S-certifikatet i kombination med en LAPL-helbredsgodkendelse 
 
Dansk Svæveflyver Union har allerede i 2016 meldt ud, at konverteringen af de nationale s-
certifikater til EASA-certifikaterne SPL og LAPL-S skal afvente forhandlingerne omkring regelsættet 
for svæveflyvning i EASA-regi. Vi ved nu, at vi først skal konvertere vore certifikater i 2020. 

Det ændrer dog ikke ved, at svæveflyvere allerede nu får både en Class-2 helbredsgodkendelse og 
en LAPL-godkendelse, når de er hos flyvelægen til udstedelse eller fornyelse af helbredserklærin-
gen. Det giver nogle helt nye muligheder, som styrelsen har meldt ud i AIC B 12/16 

LAPL-helbredsgodkendelsen skal ikke fornys så tit som class-2 helbredsgodkendelsen, men den 
giver også nogle begrænsninger. F.eks. udløber en class-2 godkendelse efter ét år for en pilot over 
50 år, men hans LAPL-godkendelse udløber først efter to år.  

Mulighederne er, at man med en LAPL-godkendelse ikke skal til flyvelægen så tit for at få den for-
nyet, og kravene til en LAPL-godkendelse er heller ikke helt så høje som for en class-2 godkendel-
se. 

Hvis man kigger i AIC B 12/16, kan man konstatere, at man nu kan bruge sit nationale s-certifikat 
med en LAPL-helbredsgodkendelse uden at skulle konvertere certifikatet. Det giver dog nogle be-
grænsninger: 

 Rettigheden på certifikatet kan kun udnyttes i EASA-lande og lande, som har tilsluttet sig 
dette regelsæt. Certifikatet er dermed ikke længere et ICAO-certifikat og kan ikke bruges i 
f.eks. Australien, Sydafrika og USA 

 Instruktører kan ikke udøve deres rettighed på et certifikat, som svarer til et LAPL-S certifi-
kat, og det er et s-certifikat, som udøves på grundlag af en LAPL-helbredsgodkendelse. Eller 
sagt med andre ord: Instruktører kan ikke virke uden en class-2 helbredsgodkendelse. 

Der er muligheder og begrænsninger. Spørgsmål kan rettes til unionskontoret, Jørgen Æ. Olsen,  
mail jo@dsvu.dk eller telefon 2442 9155 
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