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Kontrol af TMG-rettigheden i de nye SPL-certifikater
For flere år siden var det tilstrækkeligt, at rejseflyvetilladelsen på motorsvævefly var indført i pilotens
logbog, men for en del år siden blev det et krav, at en sådan tilladelse skulle indføres i selve s-certifikatet som en TMG-påtegning, hvor luftfartsmyndighederne stemplede påtegningen.
I forbindelse med konverteringen fra s-certifikater til EASA-certifikater havde vi aftalt, at flyvecheferne
skulle kontrollere ansøgernes logbøger for at verificere flyvetid og PFT, og derfor er ansøgninger, der
også indeholdt TMG-rettighed, blevet kontrolleret på denne måde. Her har flyvecheferne jo kunnet se,
at ansøgeren havde flyvninger på TMG, men ikke om der var en TMG-rettighed stemplet i s-certifikatet.
Denne procedure har desværre medført to forskellige problemstillinger:
1. Der er indsendt ansøgninger om TMG-rettighed, hvor denne ikke stod i certifikatet
2. Der er indsendt ansøgninger om TMG-rettighed, hvor rettigheden ganske rigtigt stod i certifikatet, men hvor myndighederne fejlagtigt ikke havde registreret rettigheden i sin tid.
Uanset hvor fejlen har ligget, har dette medført et relativt stort ekstraarbejde både på unionskontoret
og i styrelsen.
Da der kun er lavet stikprøver, som bl.a. har været med til at afdække problemstillingen, kan vi ikke
udelukke, at der er udstedt nye SPL-certifikater med TMG-rettighed, hvor rettigheden ikke har stået i
det gamle s-certifikat – også selv om piloten i sin tid har gennemgået uddannelsen.
Indehavere af SPL-certifikater med TMG-rettighed bedes derfor kontrollere deres gamle s-certifikat
for at sikre, at der var en TMG-rettighed indført i certifikatet.
Hvis det skulle vise sig, at der IKKE var en TMG-rettighed i det gamle s-certifikat, skal piloten kontakte
unionskontoret på tlf. 97149155 eller på mail dsvu@dsvu.net, hvorefter vi sammen med TBST får løst
sagen på den rigtige måde.
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