




















Tändning På Tändning Av 

Blocktid / Befälhavartid  BT 

Den tid du är ansvarig befälhavare ombord på flygplanet.  
Den längsta tiden som du noterar i myweblog och i din egna loggbok. 

Blocktid definieras lite olika. Ibland är det tiden från flygplanet börjar rulla till dess det 
stannar och ibland från det att motorn startas till dess att den stoppas. 

Ett sätt att förenkla det är att mäta tiden från det att tändningen slås på tills den slås av. 
Under hela den tiden krävs ju full uppmärksamhet av befälhavaren/piloten.     
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 0251,7 h Tachotid  TT 

Motorns registrerade gångtid. Syns på varvräknaren eller särskild tachometer.  
Skrivs in i flygplanets resedagbok och i myweblog. Är den tid du blir debiterad för, 

så vida inte flygtiden är längre än denna. I så fall sker en extra debitering.   

Start av motor Stopp av motor 

Lättning Sättning Flygtid  FT 

Den tid flygplanet flyger.  Från pådrag till utrullning. 
Den kortaste tiden som du noterar i flygplanets resedagbok och i myweblog. 

Flygtid längre än tachotid, FT>TT, debiteras extra.  

 251,7 

-250,5 
      1,2 

17:20 18:25 

 18:25 
-17:20 
    1:05 

 18:30 
-17:10 
    1:20 17:10 18:30 

Ett exempel: 





Nya regler beträffande PC och flygtid (block) för PPL-flygare i överenskommelse med KSAK för extra rabatt på 
försäkringspremien hos Interhannover. Krav på minst 12 timmar blocktid senaste 12 månaderna när PC’n är 
mer än 12 månader gammal tillkommer. Löses med en extra ”klubb-PC”/”Flight-Training-PC” med lärare. 
Gällande från årsskiftet 2014/2015. 
 
Så här såg det ut 2016-01-01: 
Rickard S och Steve H får inte flyga då uppgift om godkänd PC saknas. 
Jonathan, Emil, Carl, Sebastian och Mats S får inte flyga då PC’n är mer än 12 månader och uppgift om total blocktid saknas.  
Erik får flyga fram till ordinarie PC då han genomfört en extra ”Flight-Training-PC” med flyglärare. 
Seppo får flyga nästa ända fram tills ordinarie PC då han gjorde en ”FTPC” innan PC’n blev 12 månader gammal.   
Tommy, Per, Mats B, Joakim Göran och Lars får flyga då blocktiden de senaste 12 månaderna är mer än 12 tim. 
Matts S, Anders S, Rickard H och Anders G får flyga då deras PC är mindre än 12 månader gammal.  








