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

Til Svæveflyveklubberne.
MEDDELELSE NR. 21
FLYVNING NR. 06
DATO: 2. august 2021

SPL-teoriprøver 2021
Så er der indgået en delegeringsaftale omkring SPL-teoriprøver med trafikstyrelsen.
Det betyder at vi igen kan lave SPL-teoriprøver i regi af Dansk Svæveflyver Union. Som indikeret i foråret har vi
arbejdet for at gennemføre en prøve inden sommerferien, men dette har desværre ikke kunnet lade sig gøre.
Første prøvesæt er godkendt at TRS og vi kan derfor igangsætte teoriprøver i regi af DSvU.
Vi kan derfor fremsende oplysninger om den kommende SPL-teoriprøve i 2021 samt tilmeldingsblanket.
Teorien skal følge den undervisningsplan, som fremgår af EASA Part SFCL.130 og dermed i overensstemmelse
med UHB921 dateret 23.3.2021.
En samlet SPL-teoriprøve vil fremover bestå af 120 spørgsmål fordelt over 9 fag, og det vil være muligt at
aflægge prøve i alle 9 fag på nedenstående datoer. Men klubberne er naturligvis velkomne til at dele undervisningen og dermed prøverne op i blokke, som det måtte passe.
Udgangspunktet for undervisningsmateriale er følgende, som fremgår af UHB921:
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Fag
Luftfartsret
Menneskelige præstationer
Meteorologi
Operationelle procedurer
Navigation
Generel viden om luftfartøjer
Flyveprincipper
Flyvepræstationer og -planlægning
Kommunikation (= teori NBEG el. BEG)

Foreslået undervisningsmateriale
DSvU’s kompendium nov. 2020
DSvU’s kompendium, 2013
Flyvehåndbogen Meteorologi I og II + DSvU’s kompendium, okt. 2019
DSvU’s kompendium feb. 2021
Flyvehåndbogen, Navigation + DSvU kompendium okt. 2019
DSvU’s kompendium, feb. 2020
DSvU kompendium. feb. 2021
DSvU kompendium. feb. 2020
DSvU’s kompendium

Det er frivilligt, om klubberne vil anvende det foreslåede undervisningsmateriale, men undervisningen skal omfatte de punkter, der fremgår af undervisningsplanen.
Der er foreløbigt planlagt fire prøvedatoer. Information om yderligere prøvedatoer vil blive meddelt til klubberne
via unionsmeddelelse senere.
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SPL-teoriprøver
i 2021

1/21:

Lørdag den 21. aug. 2021 kl. 09.00
Tilmeldingsfrist: mandag den 09. aug. 2021

2/21:

Lørdag den 11. sep. 2021 kl. 09.00
Tilmeldingsfrist: mandag den 16. aug. 2021

3/21:

Lørdag den 25. sep. 2021 kl. 09.00
Tilmeldingsfrist: mandag den 30. aug. 2021

4/21

Lørdag den 09. okt. 2021 kl. 09.00
Tilmeldingsfrist: mandag den 13. sep. 2021

Tilmelding

Der kan tilmeldes elever i alle 9 fag.

Afholdelse af
teoriprøver

Vedr. procedurer for afholdelse af teoriprøver, se UHB912.
Vejledning til deltagere i SPL-teoriprøver findes i UHB grp. 1100 under DTOdokumenter, og udleveres også i forbindelse med prøven.

Priser 2021

For medlemmer og kommende medlemmer af DSvU og DULFU:
1. prøve .............................................................................. kr. 275,00
Omprøve uanset antal fag ….............................................. kr. 275,00
BEMÆRK: Gebyr til TRS ved fuld bestået teori.
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.

Gebyr TRS

I forbindelse med delegationen til DSvU har TRS indført et gebyr der skal dække TRS’
administration af hele området.
Gebyret, på 1268,50 kr. (2020-pris) opkræves hos DSvU, når en elev har bestået alle
teori-fag.
DSvU fremsender derfor tilsvarende regning for fuld bestået teoriprøve direkte til eleven/aspiranten i forbindelse med at DSvU fremsender oplysninger om bestået teori til
TRS.

Prøvelokaler:

Prøverne afholdes op 7 steder i landet, alt efter indkomne tilmeldinger.
Nordjylland 1 prøvested
Midtjylland 2 prøvesteder
Sydjylland + Fyn 2 prøvesteder
Sjælland og øerne 2 prøvesteder
DSvU sikrer lokaler til afholdelse af prøverne, og lokalerne skal have en sådan størrelse,
at der kan etableres afstand på mindst to meter mellem de enkelte aspiranter. Der skal
endvidere være tilstrækkelig plads til de medarbejdere, der har opsynet under prøven.
Der skal yderligere være et særskilt lokale, hvor lederen af prøvestedet kan rette prøverne.
Med udgangspunkt i oversigten over mulige aspiranter til teoriprøverne vil DSvU
snarest muligt tage kontakt med de klubber, som forventes at skulle skaffe et
prøvelokale, som lever til kravene jfr. UHB912.
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Tilsyn u. prøver

DSvU udpeger en leder af prøvestedet, og denne skal være eksaminator (FE/S).
Udover denne skal der være et antal tilsynsførende, således at der er en tilsynsførende
pr. 10 deltagere. Lederen af prøvestedet kan tælle med i denne opgørelse.

Forbehold for
gennemførelse

Under hensyntagen til netop omkostninger til afvikling af teoriprøver forbeholder DSvU
sig ret til at annullerer givne prøvedatoer såfremt der ikke er et samlede antal prøvedeltagere til en given dato på min. 15 aspiranter.

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 ICAOkort. 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.
Mobiltelefoner eller andre elektroniske kommunikationshjælpemidler SKAL afleveres hos tilsynsførende.

Med venlig hilsen
Dansk Svæveflyver Union

Bilag: Tilmeldingsblanketter
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TILMELDING TIL SPL-TEORIPRØVE 2021
********************************************************************************************
Ifølge vedlagte navneliste tilmeldes:

Svæveflyvere og UL-elever fordelt med:
personer hele prøven á kr. 275,00 ……………………………………………………
_

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

kr.
kr.

instruktøraspiranter gebyrfri

Andre (ballon – drager etc.) 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.
/

2021

Underskrift

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

Kontrollant godkendt den:____________
Faktura udskrevet den:________________

- 5-

DANSK SVÆVEFLYVER UNION
SVÆVEFLYVECENTER ARNBORG
FASTERHOLTVEJ 10 - 7400 HERNING

NAVNELISTE FOR TILMELDING
TIL SPL-TEORIPRØVE
DEN _____/____ 2021 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!
For overskuelighedens skyld bedes svæveflyvere
påført først, dernæst bedes for de resterende
skrevet hvilken luftsportsart de skal bruge prøven til.

Evt. anden luftsports art
1. Luftfartsret kl. 09.00 – kl. 09.40 – 20 spg.
2. Menneskelig ydeevne kl. 09.55 – kl. 10.15 – 10 spg.
3. Meteorologi kl. 10.30 – kl. 11.10 – 20 spg.
4. Kommunikation kl. 11.25 – kl. 11.45 – 10 spg.
5. Flyveprinc. kl. 12.00 – kl. 12.20 -10 spg.
6. Operationelle Procedurer – Svævefly kl. 12.35 – kl. 12.55 – 10 spg.
7. Flyvepræst. og planlægning
Kl. 13.10 – kl. 13.30 - 10 spg.
8. Generel viden om
luftfartøjer kl. 13.45 –
kl. 14.05 – 10 spg.
9. Navigation – kl.
14.20 – kl. 15.35 –
20 spg.

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.

Navn

DSvU-nr.

Gebyr
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