DANSK SVÆVEFLYVER UNION
TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Til svæveflyveklubberne
MEDDELELSE NR. 03
FLYVNING NR. 02
DATO: 8. januar 2019
Emne: Klubbernes behov for nye instruktører i 2019
Bl.a. på formandsmødet orienterede vi om, at vi fra den 8.april 2020 flyver efter EASAreglerne. Det betyder bl.a. at uddannelsen som svæveflyveinstruktør lægges om, så
denne også følger disse regler, og bestående førsteinstruktører vil blive konverteret til
FI(S)-instruktører, men HI’erne vil miste deres instruktørrettighed, hvis denne ikke er
ændret til FI inden konverteringen.
Derfor gælder det om at få alle HI’ere på FI-kursus i 2019, og DSvU udbyder ikke HIkurser fremover, og FI-kurset afholdes fra 11.5. – 18.5.2019 på Arnborg.
Til gengæld vil vi allerede fra 2019 efter aftale med myndighederne starte på FI(S)uddannelsen for nye instruktører, og denne uddannelse vil bl.a. komme til at indeholde
et kursus i undervisningslære og -teknik, som vi afholder i samarbejde med Danmarks
Idræts Forbund.
Vi er gået i gang med planlægningen af uddannelsen, og derfor har vi behov for fra
svæveflyveklubberne at få at vide, hvor mange nye aspiranter de forventer at sende på
kursus i 2019 – vel at mærke aspiranter, som tidligere ville være blevet meldt til et HIkursus.
Den nye FI(S)-uddannelse vil komme til at omfatte følgende program:
•
•
•
•

Fortræning i klubben med alle øvelser i træningsprogrammet
Pre-entry-flight-test med eksaminator eller s-kontrollant fra anden klub
25 timers DIF-kursus i undervisningslære og -teknik på Arnborg
7 dages instruktørkursus på Arnborg

Første 7-dages kursus forventes afholdt medio august 2019. For instruktører, der også
vil uddanne på TMG, vil der komme et overbygningskursus, som afholdes i en
weekend.
Vi behøver ikke navnene på aspiranterne nu, men vi vil gerne have det forventede
antal inden den 1. februar 2019.
Venlig hilsen
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