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Elever med BEG/NBEG radiocertifikat, som ikke har fået SPL-certifikatet endnu
Vi har flere gange drøftet med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, om elever, der har bestået alle 8 fag
i den nationale s-teori, kan få merit for faget Kommunikation i SPL-teorien, hvis de har et gyldigt radiocertifikat, men endnu ikke har været oppe til den praktiske flyveprøve til SPL-certifikatet.
Styrelsen har hele tiden fastholdt, at den teoretiske del til NBEG/BEG ikke er et EASA-fag og derfor
ikke gælder ved udstedelsen af et SPL-certifikat. Vi har derfor måttet meddele de pågældende, at de
skulle tage faget Kommunikation for at have en fuld SPL-teori incl. de beståede nationale fag for at
kunne gå op til en skill-test til SPL-certifikatet.
Årsagen var angiveligt, at styrelsen tidligere havde friholdt PPL-A piloter for faget kommunikation, hvis
de havde et gyldigt radiocertifikat i forvejen, og denne friholdelse havde medført en påtale fra EASA.
I forbindelse med overgangen til EASA-reguleringen af uddannelsen, som trådte i kraft den 8.4.2020,
har styrelsen udarbejdet en ”conversion report” til EASA om overgangen, og i denne ville TBST kunne
have anført, at teorien til et radiocertifikat også er en national teori for svæveflyvere, som skulle give
merit.
Det har TBST nu erkendt, og derfor vil alle elever, der i forvejen har bestået alle otte fag til s-teorien,
kunne slippe for at gå til prøve i Kommunikation. Vi beder klubberne foranledige, at vi får en kopi af
radiocertifikatet sendt til unionskontoret, så det kan indgå som del af det samlede teorigrundlag.
Hvis elever, der er tilmeldt de kommende teoriprøver, herefter ikke skal til prøve alligevel, vil vi sætte
pris på, at vi lige får navnene på dem, så klubberne kan blive krediteret for prøvegebyret for disse.
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