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FI-UDDANNELSE
1. MÅLSÆTNING
FI-uddannelsen er anden del af Dansk Svæveflyver Unions instruktøruddannelse. Formålet er at færdiguddanne hjælpeinstruktører (HI) til førsteinstruktører (FI), således at de kan undervise i de teoretiske og praktiske fag, der fremgår af Dansk Svæveflyver Unions svæveflyveuddannelse. Færdiguddannelsen foregår efter, at HI-eren har været igennem en praktikperiode i en klub som aktiv HI med et tilfredsstillende resultat.

2. ASPIRANTER
Se krav til aspiranter i UHB676.
3. KURSUS
3.1. Kursusramme
Gældende BL 9-9.
3.2. Kursusmål
Ved kursusafslutning skal aspiranten kunne:
3.2.1. Uddanne medlemmer i eksisterende delnormer frem til S-certifikat
3.2.2. Afholde og godkende den "lille" teoriprøve. Uddannelsesnorm A-3.
3.2.3. Tillade eneflyvning og meddele eneflyvningstilladelse. Uddannelsesnorm A-12.
3.2.4. Afholde prøver for og meddele lokalflyvningstilladelse. Uddannelsesnorm B-8.
3.2.5. Indstille til praktisk prøve til S-certifikat.
3.2.6. Undervise i, og give tilladelse og godkende typeuddannelse i det omfang vedkommende selv er uddannet heri.
3.2.7. Undervise i, give tilladelse i samt godkende startmetodeuddannelse i det omfang
vedkommende selv er uddannet hertil. Tilladelse til startmetodeuddannelse gives
ved kursusafslutning af kursusleder eller i henhold til UHB671 pkt. 1.2.2.
3.2.8. Udføre PFT i discipliner vedkommende selv er uddannet i.
3.2.10. Fungere som trafikleder ved såvel daglig klubflyvning som større konkurrenceaktivitet, endvidere uddanne HI i klubregi.
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3.3 Flyvemæssige mål
3.3.1

Omskoles til de på kursus benyttede tosædede svævefly.

3.2.2. Fuld beherskelse af mindst én startmetode.
3.2.3. Selvstændig udføre 2 omgange spind.
3.2.4. Selvstændig udføre 2 pkt. loop, udført enkeltvis.
3.2.5. Min. 50 km distanceflyvning med eller uden motor.
3.2.6. Sammenlagt 2 timers termikflyvning.
3.2.7. Én godkendt mark-anflyvningsøvelse (motorsvævefly).
3.2.8. Én godkendt landing på anden plads (motorsvævefly/svævefly).

3.4. Flyslæb
Flyslæbøvelser består af:
3.4.1. Flyve vandret i ca. 1 meters højde over pladsen i startfasen, indtil stigning
påbegyndes.
3.4.2. Under slæbet ligge i centerlinje efter slæbeflyet.
3.4.3. Holde position under drej med op til 45º krængning.
3.4.4. Gå fra hvilket som helst punkt i "kassen" og tilbage til centerlinjen.
3.4.5. Mundtlig redegørelse for procedure ved "afbrudt start" i højder under ca. 150 meter.
3.4.6. Beherske brug af luftbremser for at undgå slapt tov.
3.4.7. Kunne "bremse" ved hjælp af side og/eller krængeror ved slapt tov ("flyv væk fra
buen").
3.4.8. Holde position under kurveskift (45º til 45º).
3.4.9. Udføre en "kasseflyvning".
3.4.10. Følge slæbefly under 200 m nedflyvning under svage kurveskift.
3.4.11. Signalregler.

3.5. Spilstart.
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Spilstartøvelser består af:
3.5.1. Gennemførelse af spilstart med krav som til S-prøve eller PFT.
3.5.2. Forholdsregler ved afbrudt start i lav, mellem og stor højde.
3.5.3. Forholdsregler ved nødsituation ved startafvikling.
3.5.4. Signalregler.

3.6. Selvstartende
Undervisning i brug af selvstartende svævefly gives normalt ikke ved FI kursus, dog kan aspiranter, der efter kurset opfylder kravene i BL 6-104, efter kurset gives tilladelse til skoling med selvstartende fly.

4. EKSEMPELVIS INDHOLD AF KURSUS

4.1. Praktisk flyvning
Tid og startantal er vejledende tal under hensyntagen til den enkeltes erfaringsniveau.

4.2. Motorsvævefly
1. tur Tilvænning, landingsøvelser.
Under flyvning, uddrag af uddannelsesnorm

20-30 min.

2. tur Distanceflyvning 70-110 km
Indhold: landing på fremmed plads.
Navigation/ lav højde, ca. 250 m - 300 m højde
Simuleret "svæveflyvedistanceflyvning"
Simuleret marklanding.

75-90 min.

3. tur Specielle øvelser efter behov.

4.3. Kunstflyvningsfly: (kan være ASK-21, Twin Acro, Puchacz eller lignende).
Flyslæbsøvelser, enkelte ture 1000 - 1200 m højde.
Kunstflyvningsøvelser, spind - loop.
Uddrag af uddannelsesnorm.

4.4. Strækflyvningsfly: (bør være glasfiber tosædet).
Flyslæbsøvelser, generelt kun til 5-600 m højde.
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Termikflyvningsøvelser.
Distanceflyvningsøvelser.

4.5. Fordelingsplan svævefly:
KUNSTFLYVNINGSFLY:

1. flyvn.
2. 3. 4. -

Tilvæn. /fly/plads mv.
Flyslæbsøv.
Flyslæbsøv.
flyslæbsøv. m/ nedgang

FlySpil
slæb
I luften
__________________________________
x
bagsæde
x
Kunstfl.træn. -udd.norm
bagsæde
x
Kunstfl.træn. -udd.norm
bagsæde
x
Udd.norm

STRÆKFLYVNINGSFLY:
1. flyvn.
2. 3. 4. 5. -

Tilvæn. /fly/plads mv.
Flyslæbsøv.
Flyslæbsøv.
Flyslæbsøv.
Flyslæbsøv.

x
bagsæde
bagsæde
bagsæde

x
x
x
x

Termiktræn. -udd.norm
Termiktræn. -udd.norm
Distanceflyvning
Termiktræn. -udd.norm

5. TEORIPENSUM
EMNER:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

FORBRUG/TIMER

Check ind - orientering - afslutning
Undervisningslære
Elevreaktioner (Psyk)
Uddannelsesnorm
Aspiranters lektioner/ g
Meteorologiske oplysninger
Landinger
Eftersyn af fly
Flysik generelt
Papirer/ diplomer
Navigation
Instruktøransvar
Love og bestemmelser, luftrum
Flyveledelse i klub
Strækflyvning
Briefing udført af aspirant
Teoriprøve ved afslutning
Flyvning på kursus
Kursusvurdering, diverse
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En stor del af undervisningen bliver gennemført som lektioner udført af aspiranterne og/eller gruppearbejde med emner fra teoriundervisningen. Der lægges i det hele taget vægt på, at aspiranterne er aktive i undervisningen

5.1. Check ind - orientering - afslutning
Check ind

Indkvartering, kantine, mødetid i UV-lokale.

Orientering

Præsentation kursusleder, lærere mv. Kort omtale af centeret, kantine, spisetider, kaffe om eftermiddagen, rygning
under UV, placering i klassen, for sent om morgenen, præsentation af aspiranter. Mål med kursus! Hvordan gør vi så
det? Teori/ praktik vil være vejrafhængig, ugeplan, hvem
har ensædet fly med? Logsedler indsamles, diverse forhåndsmateriale udleveres, evt. læsestof gives for, "flyvesnak" hvor dan har det været at være HI, erfaringer som HI,
overgang HI til FI.

Afslutning

Kursusvurdering/ afsluttende bemærkninger.

5.2. Undervisningslære

Hvad skal en instruktør kunne?
Kundskab - færdighed - holdninger.
Hvad er undervisning? Indlæringsformer.
Formål - mål - delmål - målsætning. Krav vilkår - kriterier.
Behov - modenhed forståelse accept.
Indlæringsfremmende faktorer - motivation.
Indlæringsforløb - glemsel - hukommelse overindlæring.
Fagplaner - lektionsplaner.
Fremstilling af prøver - prøveafholdelse.

5.3. Elevreaktioner
Kort repetition af forskellig elevtyper nævnt på HI-kursus, derefter diskussion og gennemgang af
erfaringer gjort som HI.
Hvis aspiranterne har nogle aktuelle eksempler, så snakkes det igennem, hvorledes "problemet"
blev løst, eller hvordan andre ville have løst det.

5.4. Uddannelsesnorm
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Gennemføres ad aspiranterne, der hver for sig gennemgår den tildelte norm og fortæller om briefing, gennemførelse, kontrol og debriefing. Hvis aspiranten har oplevet specielle problemer med
normen, nævnes disse, således at andre aspiranter evt. kan løse problemer.

5.5. Aspiranters lektioner/ gruppearbejde
Med udgangspunkt i uddannelsesnormerne eller i aktuelle problemer opstilles der gruppeopgaver til aspiranterne. 3-4 pr. gruppe.
Formålet med disse opgaver er at lære aspiranterne at arbejde målrettet i en gruppe og
efter dette arbejde, selvstændig fremlægge resultatet.
Opgavernes størrelse skal holdes på et sådant niveau, at såvel fremlæggelse som gennemgang kan holdes indenfor de 6 timer.
Forberedelse til gruppearbejdet forudsættes at foregå udenfor timeplanen.

5.6. Meteorologiske oplysninger
Lektion afholdt af meteorolog indeholdende
følgende

Hvor henter vi bedst oplysninger.
Hvordan bruger vi disse oplysninger.
Hvilke opgaver vil det være muligt at udskrive til et tænkt
vejr.
Cyklon/ anticyklonal påvirkning, hvor lægger svæverflyvervejret.
Efter hvilke forhold skal vi vælge starttidspunkt. Hvor kraftig bliver termikken. Hvor højt bliver der til basen, hvad er
mit bedste arbejdsområde.

5.7. Landinger
Slides visende landingsrunden set fra forskellige positioner. Denne gennemgås, og der
udveksles erfaringer fra aktuel skoling.
Hvad kan der gå galt, og hvad er grunden hertil?

5.8. Eftersyn af fly
Repetition af
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5.9. Flysik generelt
Gennemgang af: Det at se skal læres! Aktuelle eksempler på, hvordan det gik galt, og hvad der
blev gjort forkert! Slides visende aktuelle eksempler på, hvilket resultat et havari kan give! Hvad
kan vi gøre for, at det ikke sker?

5.10. Papirer/ diplomer
Gennemgang af proceduren og de nødvendige papirer til dokumentation for såvel enkeltdiscipliner som færdige sølv- C, guld- C, diamantflyvninger, rekordflyvninger mv.

5.11. Navigation

Rigtig type kort, checkpunkter 2 foran, 1 bagved.
Gennemgang af vindtrekant - eksempler.
Desuden gives den aktuelle navigationstur til aspiranterne,
der så rent faktisk skal lave beregninger efter aktuelt vejr og
aflevere resultatet til læreren før start.

5.12. Instruktøransvar

Hvad kan, skal og må en FI?

5.13. Love og bestemmelser, luftrum
Luftrummets udformning, gennemgang af de på ICAO-kortet hyppigst forekommende områder,
vigepligtsregler, BL-krav mv.

5.14. Flyveledelse i klub
Type af medlemmer og deres ønsker, krav til klubben udefra, medlemspolitik, hvad virker negativt. Instruktørgruppens ansvarsområde, organisering, elevens vanskelige vej fremad (opad).

5.15. Strækflyvning
Langtidsplanlægning - korttidsplanlægning - dagen, opgaveudskrivning, vendepunkter, McCready
- flyvning, hvor finder jeg de bedste bobler, slutglid, ud-/hjemtærskling, flyvning under konkurrencer. Debriefing.

5.16. Briefing udført af aspirant
Vejr - markorganisation - flyvning omkring pladsen - udskrivning af opgave, hvem gør hvad. Briefingguide.
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5.17. Teoriprøve ved afslutning
Særlig teoriprøve for instruktører:
a) Normale S-teorispørgsmål.
b) Prøve i instruktørvirksomhed.

5.18. Flyvning på kursus
Praktisk afvikling af flyvning, fly til rådighed, brug af disse, ensædede fly, logsedler, karaktergivning, startlisteføring, trafikleder/listefører turnus, trøje, vagtskifte, startrækkefølge, journalføring,
opbevaring af journaler, dagens første lærer ansvarlig for dagligt tilsyn, briefingguide, landings-T,
kursstriber, hastigheder i landingsrunden, navigationstur, kunstflyvning, stræk/termikflyvning,
ud/hjemtærskling, aspiranter skaffer vejroplysninger.

5.19 Kunstflyvning, kursusvurdering - diverse
Loop og spind gennemgås, der lægges vægt på hastigheder samt G-påvirkning (begrænsninger).

6. BEDØMMELSE AF PRAKTISK FLYVNING
Løbende gennem kurset vurderes elevens kunnen via et karaktersystem som følger:
5. Helt ok.
4. Små skønhedsfejl.
3. Større skønhedsfejl.
2. Større fejl, lærer griber ind mundtlig eller direkte.
1. Større fejl, lærer griber meget ind.
0. Afbrudt - ikke gennemført øvelse, lærer redder/overtager helt.
Med støtte fra de tildelte karakterer vil der ved kursusafslutning foregå en vurdering af hver enkelt aspirant, som foretages af den samlede lærerstab med kursusleder som endeligt afgørende.
Vurderingens hovedvægt hviler på aspirantens færdigheder som pilot og egnethed i ar klare opståede
situationer samt praktisk brug af uddannelsesnormerne.

7. KURSUSAFVIKLING

7.1. Deltagerantal
8-10 aspiranter.

7.2. Lærerkræfter
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3-4 førsteinstruktører hele perioden.
Speciallærer nogle timer.

7.3. Fly og materiel
1 stk. tosædet svævefly velegnet til kunstflyvning.
2 - tosædet svævefly velegnet til distanceflyvning.
1 - selvstartende svævefly.
1 - slæbefly med pilot.
1 - spil (aspiranter er spilfører).
1 - wirehenter.
1 - flyhenter.
1 - bil samt transportvogn til hjemhentning.
Ensædede svævefly medbringes i muligt omfang af aspiranter.

7.4. Undervisningsfaciliteter
Klasserum med tavler - lærred.
PC og projektor
Flipover.
7.5. Kursuslængde
Normalt 8 dage, startende lørdag og afslutning den efterfølgende lørdag.

7.6. Undervisningstid til rådighed
77 timer.

8. AFSLUTNING AF KURSUS
Efter at aspiranterne har gennemgået FI-kursus med tilfredsstillende resultat i såvel praktiske som teoretiske fag, udsteder Dansk Svæveflyver Union til aspiranterne et FI-bevis jfr. Bestemmelserne i
UHB672.
Aspiranter, der ikke har bestået FI-kursus, får i hvert enkelt tilfælde en redegørelse om, hvilke områder
der ikke har været tilfredsstillende, og hvis muligt hvordan disse kan forbedres.
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