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Uddannelsesbeviser for SPL, samt rettighed til TMG og Slæbepiloter.
I forlængelse af de nye EASA-regler for svæveflyveruddannelsen, hvor det er aftalt med Trafikstyrelsen
at elever der starter på uddannelsen efter 31.12.2018 skal gennemføre uddannelsen jfr. UHB grp. 900, er
der udarbejdet følgende uddannelsesbeviser;
-

Uddannelsesbevis for SPL
Uddannelsesbevis for TMG-rettighed
Uddannelsesbevis for Slæbepiloter.

Uddannelsesbeviserne har til dato været at finde på unionens hjemmeside til download og udfyldelse.
Vi har besluttet at gøre uddannelsesbeviserne elektroniske med udgangspunkt i data fra Foreningsadministration.
For det enkelte DSvU-medlem betyder det at uddannelsesbeviserne nu skal genereres og downloades
via Foreningsadministration. Medlemmet skal således logge ind på foreningsadministration, vælge modulet ”Uddannelsesbeviser” og det relevante uddannelsesbevis og udfylde dette med enkelte data. Herefter
udskrives uddannelsesbeviset som overgives til klubben.
Klubberne er forpligtet til at ajourføre det printede uddannelsesbevis i takt med at uddannelsen skrider
frem. Ligeledes er klubberne forpligtet til at opbevare alle uddannelsesbeviser i 5 år.
Klubberne skal være opmærksomme på, at uddannelsesbeviser kan blive underlagt kontrol fra både Trafikstyrelse samt af Dansk Svæveflyver Union. Fra DSvUs side betyder det at vi løbende vil kunne anmode klubberne om af fremsende kopi af igangværende uddannelsesbeviser.
Prøvemedlemmer
Ligeledes skal klubberne være opmærksomme på at der, som altid, kan skoles med prøvemedlemmer.
Dette forudsætter dog også oprettelsen af et uddannelsesbevis.
Medlemmer der er optaget på prøve, er i sagens natur ikke registreret i DSvU og disse prøvemedlemmer
kan således ikke printe egen uddannelsesbeviser. Der er derfor tilføjet et ”uddannelsesbevis for prøvemedlemmer” som alle andre DSvU-medlemmer, via deres log in til Foreningsadministration, kan udfylde
og printe på vegne af et prøvemedlem.
Klubberne kan iht. unionens vedtægter, UHB grp. 205, stk. 17 stk. 3, optage medlemmer på prøve i op til
3 måneder, dog højst 10 starter. Herefter skal prøvemedlemmer indmeldes i DSvU hvis der fortsat ønskes at skole med medlemmet.
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Efter indmeldelse i DSvU modtager det nye medlem eget log in til Foreningsadministration, og medlemmet skal udskrive et nyt, permanent, uddannelsesvise til sig selv, som overdrages til klubben. Klubben er
herefter ansvarlig for at overføre evt. godkendte flyvninger til det nye uddannelsesbevis.
Når en ny svæveflyver påbegynder uddannelsen, kan det godt være svært at overskue, hvad han eller
hun skal igennem. Det udskrevne uddannelsesbevis er et særdeles godt grundlag, når instruktøren skal
afstemme forventningerne med den nye pilot – uanset om det i første omgang er et prøvemedlem, eller
om det er et blivende medlem.

Med venlig hilsen
Dansk Svæveflyver Union

