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

Til Svæveflyveklubberne.
MEDDELELSE NR. 39
FLYVNING NR. 16
DATO: 25. november 2019
Instruktørkurser 2020.
Hermed fremsender vi orientering om instruktørkurser i 2020.
I 2020 udbyder vi to FI(S)-kurser samt et TMG-instruktørkursus:
✓
✓
✓
✓
✓

Undervisnings- og læringsteori DIF
Undervisnings- og læringsteori DIF
FI(S)-kursus
FI(S)-kursus
TMG-instruktørkursus

24.01. – 26.01.2020 Sjælland*
27.03. – 29.03.2020 Arnborg
06.06. – 14.06.2020 Arnborg
15.08. – 23.08.2020 Arnborg
07.03.2020 Arnborg

*) Stedet for kurset på Sjælland meddeles senere

Tilmeldingsfristen til instruktørkurserne i 2020 er den 06. januar 2020.
Nye instruktører skal deltage på både kurset i undervisnings- og læringsteori og i det praktiske FI(S)kursus.
Ved meddelelse om optagelse på et kursus, skal der indbetales et depositum på kr. 1500,00. Dette
depositum modregnes i den samlede kursuspris, men det tilbagebetales ikke i tilfælde af afbud senere
end 4 uger før kursusstart på det praktiske FI(S)-kursus.
Samme forhold gør sig gældende, såfremt en aspirant ikke kan deltage i kursus på grund af manglende opfyldelse af kravene i UHB gr. 905, som er:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Være fyldt 20 år
150 timers flyvetid som fartøjschef efter opnåelse af certifikat
250 starter som fartøjschef efter opnåelse af certifikat
Tilladelse til startmetoderne spilstart og flyslæb
Uddannet som spilfører
Min. 500 km strækflyvning i svævefly
Godkendt som instruktøraspirant af klubbens bestyrelse

Vi skal bede jer være opmærksomme på, at deltagerne skal opfylde kravene for deltagelse i kurserne
inden kursusstart. Deltagere, der uden forudgående aftale møder op til et kursus uden at opfylde alle
betingelser, vil blive afvist fra kurset.
Kursus i undervisnings- og læringsteori
Kurset arrangeres i samarbejde med DIF og indeholder de 25 timers teori, som FCL.910.FI foreskriver. Kurset vil endvidere indeholde en del af de 30 timers flyveteori, som også er beskrevet i
FCL.910.FI. Kurset vil således vare tre hele dage.
_______________________________________________________________________
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FI(S)-kurset
Indholdet af kurset fremgår af UHB gr. 905, og tilmeldte aspiranter vil få tilsendt et skema, som skal
bruges til den fortræning, som de skal igennem hjemme i klubben, inden det praktiske kursus påbegyndes.
Aspiranter skal være anbefalet og tilmeldt via deres klub, have gennemgået fortræningen og have
bestået en kompetencebedømmelse med en FE(S) (Eksaminator-svævefly) fra anden klub inden kursus deltagelse. Aspiranten skal under denne kompetencebedømmelse demonstrere, at følgende manøvrer beherskes:
✓ Spind
✓ Kasseflyvning i flyslæb
✓ Afbrudt spilstart
FI(TMG)-kurset
Dette kursus består af en teoretisk del, som gennemføres på kurset den 7.3.2020, og en praktisk
flyveuddannelse, som kan foregå ude i klubberne efter aftale med DTO’en og med en afsluttende skilltest med en eksaminator. Indhold i kurset er beskrevet i UHB gr. 915.
Kurset er en overbygning til FI(S)-kurset, idet der ikke uddannes til TMG på FI(S)-kurset. Hvis en
aspirant har planer om både at ville uddanne på svævefly og på TMG, kan TMG-instruktørkurset godt
tages først og afsluttes med det egentlige FI(S)-kursus.
Vedr. deltagelse i en teoriprøve:
Det er ikke længere et krav, at en instruktøraspirant skal have bestået en teoriprøve inden optagelse
på kurset, men klubben skal sikre sig, at aspiranten har det nødvendige kendskab til teorien, så han
kan under vise i de teoretiske lektioner. Evnen til at undervise i teoretiske emner er en del af bedømmelsen af, om aspiranten har bestået instruktørkurset.

Med venlig hilsen
Dansk Svæveflyver Union

Ole Gellert Andersen
Head of training

Bilag:

1) Orientering om instruktørkurser 2020
2) Tilmeldingsblanket for FI(S)-kursus (tilmelding til FI(TMG) kan ske pr. mail.
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ORIENTERING OM INSTRUKTØRKURSER 2020.
Tidspunkter

Instruktørkursus:
Undervisningsteori…………… fredag den 24.01.20 - søndag den 26.01.20
Undervisningsteori…………… fredag den 24.03.20 - søndag den 26.03.20
FI(S)-2001 ............................. lørdag den 06.06.20 - søndag den 14.06.20
FI(S)-2002 ……………………. lørdag den 15.08.20 - søndag den 23.08.20
FI(TMG)……………………….. lørdag den 07.03.2020
Aspiranterne kan selv bestemme hvilket kursus i undervisnings- og læringsteori, de ønsker at deltage på.

Kursuspris

FI(S) kursus og DIF-kursus incl. forplejning.. ............. kr. 15.000,00
FI(TMG) kursus incl. forplejning ……………………….kr. 1.000,00

Betaling

Depositum kr. 1.500,00 forfalder ved optagelse på kursus. Refunderes
ikke ved afbud senere end 4 uger før kursusstart, medmindre klubben finder
en anden kvalificeret kursusdeltager.
Modregnes i endelig afregning
Faktura på kursusdeltagelse samt evt. indkvartering fremsendes direkte til
klubberne.
Betalingsbetingelser fremgår af fakturaen.

Forplejning

Fuld forplejning er indeholdt i kursusprisen.

Indkvartering

Arnborg:
1) Fælles indkvartering i hytter: ca. kr. 100,00 pr. person pr. døgn
2) Campingplads: ca. 115,00 kr. pr. døgn pr. enhed (telt/campingvogn)
3) Leje af hytte: ca. 310,00 kr. / 365,00 kr. pr. døgn.
4) Egen indkvartering
Mødet på Sjælland:
Oplyses senere

Tilmelding

Senest den 06.01.20
Ca. 14 dage efter tilmeldingsfristens udløb, meddeles aspiranterne hvorvidt
de er optaget på det ønskede kursus, eller om der kan tilbydes plads på et
andet kursus.
Tilmeldinger efter tilmeldingsfristens udløb vil, hvis betingelser i øvrigt
er opfyldt, blive optaget på kursus eller sat på venteliste i den rækkefølge, tilmeldingerne modtages.

Krav til FI(S) aspi- Krav til FI(S) aspiranter fremgår af Unionshåndbogens gruppe 905.
ranter:
I særlige tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at tilmelde aspiranter til kursus inden tilmeldingsfristens udløb, selv om de på tilmeldingstidspunktet
ikke opfylder de angivne krav.
NB: Der vil i hvert enkelt tilfælde af Unionen blive skønnet, om der er belæg for på
forhånd at reservere den pågældende plads på kursus, og såfremt aspiranten
opnår plads på kurset, skal det senest 4 uger før kurset sandsynliggøres, at
aspiranten vil opfylde betingelserne ved kursusstart. Dette af hensyn til eventuelle aspiranter på venteliste.
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DANSK SVÆVEFLYVER UNION

TILMELDINGSBLANKET 2020
FI(S) INSTRUKTØRKURSUS

FASTERHOLTVEJ 10
7400 HERNING

TLF. 97 14 91 55 Skal være Unionskontoret i hænde senest den 06.01.20 (dsvu@dsvu.net)
Fulde navn: _______________________________________________________________ Født den: _____________________
(kaldenavn bedes understreget)

Adresse:

___________________________________________________________________ __________________________

Post nr.:

___________ By: _______________________________________________ Tlf.nr.: _________________________

E-mailadresse: ________________________________________Klub: _____________________________________________
FLYVESTATUS:
En forudsætning for at deltage på FI(S)-kursus er, at aspiranten ved start af kursus opfylder kravene i UHB gr. 905
CERTIFIKATFORHOLD:.
SPL/S-certifikat nr.: _______________ udstedt den _________________

UDDANNELSESSTATUS:
Fordeling af opnåede starter og oplysning om godkendelsesdatoer for sekundære startmetoder.
Logbog sammentalt den _________________
Spilstart godkendt den _________________ antal starter __________

Opgørelse - timer:

Flyslæb godkendt den ________________ antal starter __________

Svævefly

__________

Selvstart godkendt den ________________ antal starter __________

Motorsvævefly

_ _________

Samlet antal starter......................................................

___________

Samlet antal timer __________

Passagertilladelse er udstedt den _________________
Antal fortræningsflyvninger med instruktør ________

Antal starter med passager __________
Omskolet til og må flyve antal typer __________ stk.

DISTANCEFLYVNING
Samlet antal distanceflyvninger og kilometer med svævefly ............................................................ ______ stk. ___________ km
Samlet antal distanceflyvninger og kilometer med motorsvævefly................................................... ______ stk. _______ ____ km
Antal flyvninger over 50 km med svævefly ______ stk.

Længste enkeltdistance ___________ km

Udelandinger på marker med svævefly ______stk.
Landinger på fremmede flyvepladser med svæve- eller motorsvævefly _______stk.
Opfylder betingelserne til sølvdiplom: Ja/nej: ______ Evt. manglende betingelser: _____________________________________
Evt. højere diplombetingelser: ______________________________________________________________________________
DIVERSE
Motorflyver/UL: Ja/nej: ______, hvis ja, timer: _________ Certifikattype: _______________________________________________
Evt. deltaget i pædagogiske kurser:
_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________
(aspirantens underskrift)
KLUBBENS UDTALELSE
Undertegnede FORMAND/ UDDANNELSESANSVARLIGE erklærer herved, at ovenstående medlem, som klubben har kendt i
______ år, har vist sund fornuft på flyvefeltet og i luften, og at klubben finder ham/hende egnet til uddannelse som FI(S).
Indstilles flere personer i samme sæson, oplyses prioriteringsrækkefølge:
Nr. ______
_______________________________________________________________
(formand eller uddannelsesansvarlig)

Bemærk: Alle rubrikker skal udfyldes (skemaet bedes udfyldt med blokbogstaver)

