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

Til Svæveflyveklubberne.
MEDDELELSE NR. 34
FLYVNING NR. 19
DATO: 14. september 2019

SPL-teoriprøver 2020
Hermed fremsender vi oplysninger om planlagte SPL-teoriprøver i 2020 samt tilmeldingsblanket.
Vi må tage forbehold for, om prøverne fortsat bliver afholdt i regi af DSvU eller i regi af Trafikstyrelsen. Dette
vil blive afklaret under et kommende møde med TBST.
Vi er særligt tidligt ude i år af flere årsager. Teorien skal fremover følge den undervisningsplan, som fremgår af
EASA-FCL, og det betyder et par ændringer:
✓
✓
✓
✓
✓

Faget Kommunikation skal indgå i undervisningen, og der vil således være 9 fag
Nogle delemner er flyttet fra ét fag til et andet, så det passer med EASA-FCL
Der kommer nye kompendier til nogle af fagene
DSvU foreslår undervisning og prøver delt op i to blokke jfr. senere
En samlet SPL-teoriprøve vil fremover bestå af 120 spørgsmål

Den første blok i undervisningen vil bestå af følgende 5 fag:
1
2
3
4
5

Fag
Luftfartsret
Menneskelige præstationer
Meteorologi
Operationelle procedurer
Navigation

Foreslået undervisningsmateriale
DSvU’s kompendium sept. 2019
DSvU’s kompendium
Flyvehåndbogen, MET 1 og MET 2
DSvU’s kompendium sept. 2019
Flyvehåndbogen, Naviation + DSvU kompendium sept. 2019

Den anden blok i undervisningen vil bestå af følgende 4 fag:
6
7
8
9

Fag
Generel viden om luftfartøjer
Flyveprincipper
Flyvepræstationer og -planlægning
Kommunikation (= teori NBEG el. BEG)

Foreslået undervisningsmateriale
DSvU’s kompendium, efterår 2019
Flyvehåndbogen Aerodynamik + DSvU kompendium. dec. 2019
Flyvehåndbogen Aerodynamik + DSvU kompendium. dec. 2019
DSvU’s kompendium

Alle lærere, som underviser i teorien vil blive inviteret til at deltage i seminarer, som bliver afholdt flere steder i
landet.
Undervisningsplanen fremgår af UHB904, som er ved at blive ajourført med kildehenvisninger i de fem fag,
som vil indgå i den første undervisningsblok. Det er frivilligt, om klubberne vil anvende det foreslåede undervisningsmateriale, men undervisningen skal omfatte de punkter, der fremgår af undervisningsplanen.
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Der er planlagt seks prøvedatoer startende i januar og frem til september. Klubberne bedes tilrettelægge undervisningen således, at disse prøvedatoer kan bruges, idet der ikke kan forventes arrangeret prøver på andre
datoer.
SPL-teoriprøver
i 2020

1/20:

Lørdag den 18. januar 2020 kl. 09.00
Tilmeldingsfrist: Mandag den 23. december 2019

2/20:

Lørdag den 21. marts 2020 kl. 09.00
Tilmeldingsfrist: Mandag den 23. februar 2020

3/20:

Lørdag den 18. april 2020 kl. 09.00
Tilmeldingsfrist: Mandag den 23. marts 2020

4/20:

Lørdag den 13. juni 2020 kl. 09.00
Tilmeldingsfrist: Mandag den 18. maj 2020

5/20:

Lørdag den 15. august 2020 kl. 09.00
Tilmeldingsfrist: Mandag den 20. juli 2020

6/20:

Lørdag den 19. september 2020 kl. 09.00
Tilmeldingsfrist: Mandag den 24. august 2020

Tilmelding

Til den første prøvedato kan der tilmeldes elever i de fem fag, der indgår i den første
blok og i enkeltfag blandt disse fem fag. Til prøven den 21.3.2020 og frem kan elever
tilmeldes den anden blok, enkeltfag eller evt. i hele prøven.

Afholdelse af
teoriprøver

Vedr. tilmelding og afholdelse af teoriprøver, se UHB685 for yderligere information.
Denne UHB-gruppe er ganske vist for s-teoriprøver, men vi forventer at kunne afholder prøverne på samme måde i SPL-teorien, hvis DSvU selv kommer til at afholde
prøverne.

Priser 2020

For medlemmer og kommende medlemmer af DSvU (DULFU-se nedenfor):
1. prøve .............................................................................. kr. 275,00
Omprøve uanset antal fag ….............................................. kr. 275,00
For andre luftsportsgrene under KDA (ballon, drage, paraglider):
1. prøve …………………. .................................................. kr. 775,00
Omprøve uanset antal fag ................................................. kr. 775,00
Bemærk:
Ved tilmeldinger efter tilmeldingsfristen tillægges der kr. 200,00 pr. deltager.

Eksamensopgaverne indenfor hvert fag er fremstillet tilfældigt uden relation til opgaver indenfor andre
fagområder. Der kan blive stillet spørgsmål der forudsætter, at aspiranterne forstår at læse og anvende
ICAO-kort. Der vil i så fald blive fremstillet de nødvendige kortudsnit som bilag til opgaverne.
Tilladte hjælpemidler: Lineal, passer og vinkelmåler og skriveredskaber ( ikke rød ), Flightcomputer, elektronisk regnemaskine (calculator).
Mobiltelefoner eller andre elektroniske kommunikationshjælpemidler SKAL afleveres hos tilsynsførende.
Med venlig hilsen
Dansk Svæveflyver Union

Ole Gellert Andersen
Konsulent

Bilag: Tilmeldingsblanketter
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TILMELDING TIL SPL-TEORIPRØVE 2020
Klub:

______________________________________

afholder SPL-teoriprøve

Dato: 18.01.20: ______ / 21.03.20:_____ /18.04.20:______ /13.06.20:______/15.08.20:______/19.09.20:_____
sæt X

sæt X

sæt X

sæt X

sæt X

sæt X

******************************************************************************************
PRØVELOKALE:______________________________________________________________
(nøjagtig adresse)

PRØVEKONTROLLANT: Der indstilles følgende prøvekontrollant, der opfylder bestemmelserne i UHB gr.
685 pkt. 2.1, og som har erklæret sig villig til at påtage sig hvervet ovennævnte dato.
Fulde navn:
Adresse:
tlf. arb:

tlf. privat:

S-KONTROLLANT:

email:

___________

Der indstilles følgende S-kontrollant, til evt. rettelse af prøverne. Se UHB 685 pkt. 2.1.
(ikke obligatorisk)

Fulde navn:
Adresse:
tlf. arb:

tlf. privat:

email:

_____________

********************************************************************************************
Ifølge vedlagte navneliste tilmeldes (Prøver til UL-aspiranter skal hentes hos DULFU):

Svæveflyvere fordelt med:
personer hele prøven á kr. 275,00 ……………………………………………………
_

personer omprøve á kr. 275,00 ………………………………………………………

kr.
kr.

instruktøraspiranter gebyrfri

Andre (ballon - drager) fordelt med:
personer hele prøven á kr. 775,00 ……………………………………………………

kr.

personer omprøve á kr. 775,00 ……………………………………………………….

kr.

GEBYR IALT KR.

Beløbet opkræves ved fremsendelse af faktura til klubben.
/

2019

Underskrift

****************************************************************************************
Udfyldes af DSvU:

Kontrollant godkendt den _______________
Faktura udskrevet den _________________
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DANSK SVÆVEFLYVER UNION
SVÆVEFLYVECENTER ARNBORG
FASTERHOLTVEJ 10 - 7400 HERNING

NAVNELISTE FOR TILMELDING
TIL SPL-TEORIPRØVE
DEN _____/____ 2020 KL. 09.00-lørdag

TLF: 97 14 91 55
e-mail: dsvu@dsvu.net

KLUB:

______________________________________________________________

Indsendes sammen med tilmeldings blanket
til teoriprøve

Hvilke fag? - sæt kryds!
Instruktør, eller anden luftsports art
For overskuelighedens skyld bedes svæveflyvere
1. Luftfartsret
påført først, dernæst instruktør markeret med ”I” i
2. Menneskelig ydeevne
kolonne 1 og sluttelig bedes for de resterende skrevet
3. Meteorologi
hvilken luftsportsart de skal bruge prøven til.
4. Kommunikation
5. Flyveprincipper
6. Operationelle Procedurer - Svævefly
7. Flyvepræstationer og
Planlægning
8. Generel viden om
luftfartøjer
9. Navigation

Kolonnen Hvilke fag: Udfyld venligst nøjagtigt for
hver person.
OBS! Hvis der skal ballonfolk med til prøven, skal
deres specielle ballonfag nævnes med navn i stedet
for et kryds.

Gebyr

Navn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IALT

