Unionshåndbog
Ansvarlig: Uddannelsesudvalg

UDDANNELSNORMER - FLYVNING

Gruppe: 690
Dato

: 21.03.18

Side nr. : 1 af (1)

N-BEG OG BEG RADIO-CERTIFIKATER
1. INDLEDNING
I henhold til Bekendtgørelse nr. 49 om radiostationer i skibe og luftfartøjer, samt Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 872 af 2. oktober 1996 om certifikater til betjening af
radioanlæg i luftfartsradiotjenester, kræves det, at man skal være indehaver af et certifikat
som luftfarts-radiotelefonist eller andet tilsvarende bevis, for at benytte VHF-radio i forbindelse med flyvning.
IT- og Telestyrelsen fastsætter reglerne for udstedelse af radiocertifikater. De har uddelegeret bl.a. prøveafholdelsen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (styrelsen). Dette er sket
gennem Bekendtgørelse nr. 143 af 1. marts 2000.
2. RADIOCERTIFIKATER
Styrelsen udsteder forskellige typer radio-certifikater, bl.a N-BEG, BEG og GEN som anvendes i forbindelse med flyvning. Denne gruppe omhandler kun N-BEG og BEG.



N-BEG Nationalt BEGrænset certifikat som luftfartsradiotelefonist
BEG BEGrænset certifikat som luftfartsradiotelefonist

Radiokurser afholdes af godkendte flyveskoler. Endvidere afholdes kurser i svæveflyveklubber tilknyttet DSvU, af lærere som er godkendt af styrelsen.
En oversigt over godkendte lærere, som afholder kurser i DSvU’s regi, findes i gruppe 694.
Pensum for undervisningen er anført i BL 6-08 samt BL 7-14 incl. bilag 1 og 2.
3. LÆRERE
Personer, som skal indstille til eksamen, godkendes normalt af styrelsen. DSvU er af styrelsen blevet bemyndiget til, under særlige betingelser, at uddanne og godkende egne lærere, som må afholde kurser for medlemmer af klubber under KDA, samt indstille disse til
prøver, der aflægges overfor styrelsens kontrollanter.
Klubber, som ønsker at få uddannet lærere, kan rette henvendelse til DSvU, som på baggrund af behovet foranlediger kurser afholdt.
Kravene til læreraspiranter fremgår af gruppe 692.
DSvU afholder lærermøder efter behov, normalt 1 gang om året. På møderne drøftes de
forhold, som har betydning for DSvU’s lærere.
4. KONTAKTEN TIL Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
DSvU udpeger en kontaktperson, som varetager den gensidige kontakt til styrelsen.
Emner af generel karakter, som ønskes drøftet med styrelsen, skal fremsættes gennem
kontaktpersonen

Godkendt af: DK-CAA

(N-)BEG LÆRERE

