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INSTRUKTØRBEVIS - ADMINISTRATION
1.

GENERELT
En instruktør, der virker som sådan i klubber under Dansk Svæveflyver Union, skal være indehaver
af et gyldigt instruktørbevis udstedt af Dansk Svæveflyver Union eller en FI(S)-rettighed på et EASA
SPL-certifikat

2.

REGISTRERING
2.1

Unionen registrerer indehavere af instruktørbeviser (HI og FI).
2.1.1

Registreringen indeholder følgende oplysninger om indehavere af FI og HI-beviser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.

INSTRUKTØRBEVIS
3.1

Instruktørbevis udskrives på basis af Unionens registrering og indeholder oplysninger om:
•
•
•
•
•
•

3.2

4.

Navn.
Adresse.
Fødselsdato.
Klubtilhørsforhold.
S-certifikat/SPL-certifikat nummer.
I-kursus nummer og år.
I-bevis nr og art (HI og FI)
I-bevis udstedelsesdato.
I-bevis udløbsdato.
Indehaverens rettigheder til uddannelse i en eller flere af følgende discipliner: Spilstart, flyslæb, selvstart, kunstflyvning, og skyflyvning.
Endvidere er registreret, hvorvidt indehaveren er godkendt af styrelsen
som S-kontrollant.

Indehaverens navn.
Indehaverens S-Certifikat/SPL-certifikat nr.
Instruktørstatus (HI/FI) samt bevis nr.
Udløbsdato (År og måned)
Discipliner, indehaveren har rettighed til at undervise i.
Udstedelsesdato.

Endvidere er oplyst, hvorvidt indehaveren er godkendt af styrelsen som S-kontrollant.

UDSTEDELSE
4.1

Unionen udsteder FI-beviser til instruktører, der opfylder kravene i UHB gr. 676, og som
har gennemgået og bestået unionens instruktøruddannelse jfr. UHB Gr 674.
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4.2

Unionen udsteder endvidere HI-beviser til instruktøraspiranter, der har gennemgået og bestået første del af instruktøruddannelsen jfr UHB gr. 673

4.3

Beviserne udstedes med fortløbende numre for henholdsvis HI-beviser og FI-beviser.

HI-BEVIS
5.1

Gyldighedsperiode

HI-bevis udstedes med en gyldighedsperiode på 4 år regnet fra udgangen af det år, hvori indehaveren har bestået HI-kursus.
5.2

Fornyelse

HI-beviset kan normalt ikke fornyes.
I ganske særlige tilfælde, kan der dog gives dispensation i indtil 2 år. Dispensationen gives for 1 år
ad gangen.
5.3

Genudstedelse

Genudstedelse af HI-bevis kan foretages efter at et individuelt tilpasset træningsprogram er gennemført.
Beviset udstedes for et begrænset tidsrum med henblik på, at relevant træning kan opnås for deltagelse i FI-kursus.

6.

FI-BEVIS
6.1

Gyldighedsperiode

FI-beviset udstedes med en gyldighedsperiode til udløbet af det første lige kalenderår efter det år,
indehaveren har bestået FI-kursus.
6.2

Fornyelse

Ved udløb af gyldighedsperioden fornyes FI-beviset løbende for en tre-årig periode ad gangen til
udgangen af et kalenderår.
6.3

Fornyelsesprocedure

DSvU udsender via klubberne i lige kalenderår i oktober en oversigt til flyvechefen (FC) i hver enkelt
klub med navne på de instruktører, unionen har registreret med tilhørsforhold til den enkelte klub.
FC returnerer denne liste til unionen med FC's godkendelse af fornyelse og/eller eventuelle bemærkninger.
Eventuelle bemærkninger vurderes af DSvU, der i aktuelle tilfælde kan foretage yderligere undersøgelser vedrørende den pågældende FI's virke.
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Finder unionen grundlag for at undlade fornyelse, meddeles dette til den pågældende FI samt til
klubbens FC med angivelse af årsagen til denne beslutning.
Nyt FI-bevis udstedes og fremsendes direkte til de enkelte instruktører senest pr 31.12. det pågældende år.
Oversigt over indehavere af gyldigt FI-bevis fremsendes til hver enkelt klubs FC.
Oversigt over samtlige indehavere af FI-bevis fremsendes til styrelsen senest 10.1. hvert år og ved
ændringer i løbet af året.

7.

UGYLDIGHED/DEPONERING
7.1

FI-beviset er ugyldigt såfremt:
•
•
•
•
-

7.2

8.

FI-beviset kan frivilligt deponeres hos unionen.

INDDRAGELSE
8.1

Unionen skal inddrage et FI-bevis såfremt:
•
•

8.2

9.

Indehaveren udmeldes af unionen
Indehaveren ikke er i besiddelse af gyldigt S-certifikat.
Ikke har gyldig helbredsgodkendelse min. LAPL jfr. EASA Part MED, subpart B
Indehaveren i en periode på 18 måneder ikke:
Har opfyldt kravet til PFT eller kravet til antal flyvninger som instruktør jfr
UHB Gr 671 pkt 1.2.3. og pkt. 5.

Indehaveren ved dom frakendes retten til at føre svævefly.
Unionen vurderer, at indehaveren ved sin adfærd i forbindelse med flyvevirksomhed optræder til fare for sig selv eller andre.

Endvidere kan unionen midlertidigt inddrage FI-beviset, hvis indehaveren bliver involveret
i alvorligt havari i forbindelse med uddannelsesflyvning, eller hvis andre forhold skønnes at
tilsige dette.

GENUDSTEDELSE AF FI-BEVIS
9.1

Genudstedelse af et FI-bevis, der har været deponeret jfr. UHB gr. 672 pkt. 7.2. eller inddraget jfr. UHB gr. 672 pkt. 8.1., kan foretages efter ansøgning og kun under forudsætning
af, at ansøgeren.
•
•

opfylder bestemmelserne i UHB gr. 676
med tilfredsstillende resultat har gennemført og afsluttet et af unionen individuelt
tilpasset træningsprogram.
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Udlevering af et FI-bevis, der i mere end 12 mdr. har været inddraget jfr. bestemmelserne
iht. UHB gr. 672 pkt. 8.2., kan kun ske under forudsætning af, at instruktøren
•
•

10.

Gruppe : 672

opfylder bestemmelserne i UHB gr. 676
med tilfredsstillende resultat har gennemført og afsluttet et af unionen individuelt
tilpasset træningsprogram.

KLAGEADGANG

Unionens afgørelser i sager, der opstår i forbindelse med udstedelse, fornyelse og inddragelse af FI-beviser
skal foregå i henhold til UHB gruppe 590, pkt. 2.
Klager i forbindelse med unionens afgørelser behandles i henhold til UH gruppe 590, pkt. 3.
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