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Tilretninger i en række grupper i UHB 600
Unionshåndbogens gruppe 600 er under opdatering, og efter den seneste større ændring i september 2017 er de næste UHB600-grupper nu godkendt i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
Langt de fleste ændringer er kosmetiske tilretninger – bl.a. ændring af navnet på den myndighed,
som regulerer vores regelgrundlag, samt stave- og trykfejl. Men der er også andre ændringer, som
er en følge af ændringerne i september 2017 – bl.a. at betegnelserne for svævefly med motor, der
blev ændret til de europæiske betegnelser.
Endelig er der ændringer, som har betydning for den daglige drift i en svæveflyveklub.
UHB610 – Uddannelsesnormer – flyvning
Henvisning til EASA-reglerne indgår nu også i denne UHB, og kravet om kun én startmetode i uddannelsen er bortfaldet, da minimumsantal af starter i regelsættet altid vil
være overholdt i en af startemetoderne, selv om der f.eks. bruges både spilstart og
flyslæb i uddannelsen. Den hidtidige interne regel ville endvidere kollidere med muligheden i EASA-FCL om, at en del af svæveflyveuddannelsen ville kunne udføres på
TMG.
UHB612 – Skolingsnormer
Denne gruppe er ny, således at skolingsnormerne nu fremgår af unionshåndbogen.
Det har de ikke gjort tidligere.
UHB620 – A-normbeskrivelse
Det er nu beskrevet, at de første soloflyvninger skal foregå på det tosædede skolefly,
som uddannelsen er foretaget på.
UHB629 – S-certifikat målbeskrivelse
Teorikravene til piloter, som har bestået teorien til PPL-A eller højere, er nu beskrevet
UHB642 – Stikordsnormer – typeomskoling
UHB642 er i normen T7 suppleret med en simuleret anflyvning og landing med udfældet motor på turbomotorsvæveflyet (SSG) eller tilsvarende med flyvning med bremseudslag. Ændringen har baggrund i den handlingsplan, som DSvU har lavet efter aftale
med myndighederne på turboflyområdet efter en havarirate for disse fly, som var markant højere end for andre kategorier af svævefly.
UHB660 – Passagernorm
UHB660 er suppleret med reglerne for introduktionsflyvninger jfr. AIC B 21/2016
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UHB685 – Afholdelse af teoriprøver, krav mv.
Der er indføjet specifikation af, hvilke teoretiske fag aspiranten ikke skal aflægge prøve
i, hvis han har gyldig teori til PPL-A eller højere.
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