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

Til svæveflyveklubberne
MEDDELELSE NR. 29
FLYVNING NR. 09
DATO: 16. december 2021
DTO’ens behov for nye instruktører i 2022
I 2021 og delvist i 2020 har vi uddannet nye instruktører efter kravene i Part SFCL. Vi har gjort en del gode
erfaringer, som vi vil bygge videre på, og vi har trukket på erfaringerne fra andre ATO/DTO’er i udlandet. Med
baggrund i disse erfaringer ændrer vi lidt i uddannelsen af instruktører.
Der vil blive holdt instruktørkurser i det kommende år, og vi holder kursus på Arnborg i juni og august, men der er
også planer om at lave lokale instruktøruddannelser jfr. UHB925. Fælles for skolens instruktøruddannelser er, at
aspiranterne skal gennem følgende grundlæggende ting før den praktiske instruktøruddannelse:
•
•
•
•

25 timers kursus i undervisnings- og læringsteori
30 timers kursus i faglig teori
Fortræning i klubben før den praktiske uddannelse jfr. program i UHB1100
Pre-entry-flight-test med eksaminator fra anden klub

Efter inspiration fra bl.a. Tyskland vil vi fremover gennemføre den teoretiske uddannelse i vintermånederne,
således at det praktiske instruktørkursus alene indeholder flyvning og ledelse af en svæveflyveplads. Dermed
kan vi organisere kurserne anderledes, end vi tidligere har gjort.
Vi kan allerede nu oplyse, at der afholdes følgende grundlæggende kurser:
•
•

Faglig teori:
Undervisnings- og læringsteori:

05. - 06.2.22 i Arnborg
12. - 13.3.22 i Arnborg

Begge disse kurser suppleres med virtuel undervisning, hvor aspiranterne får lejlighed til selv at være
undervisere for de øvrige. Vi beder derfor klubberne om at melde mulige kandidater ind, som klubberne anser for
at være kommende FI(S)’ere i flyveskolen.
Datoerne for de praktiske instruktørkurser vil snarest fremgå af DSvU’s kalender.
Tilmeldingen kan ske på vedlagte skema, som også indeholder de minimumskrav, som skolen har for at optage
en aspirant til uddannelse som FI(S).
Vi forbeholder os at prioritere de tilmeldte ud fra det reelle behov for instruktører på den pågældende
uddannelsesplads. Udgangspunktet er, at der skal være én DTO-instruktør for hver to elever.
Hvis den uddannelsesansvarlige på pladsen skal bruge nye instruktører til erstatning for instruktører, som ikke
længere skal være DTO-instruktører, bedes dette anført i indstillingen.
Venlig hilsen
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Ole Gellert Andersen
Head-of-Training
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Ansøgning om optagelse på den teoretiske uddannelse som FI(S) jfr. SFCL.320
Undertegnede:
Navn

Født den:

Svæveflyveklub

ansøger herved om optagelse på følgende teorikurser med henblik på at blive uddannet som svæveflyveinstruktør:
Kursus på Svæveflyvecenter Arnborg:

sæt X:

o

Faglig teori – d. 5.2. – 6.2.2022 + virtuel undervisning – pris kr. 1.000

o

Undervisnings- og læringsteori – d. 12.3. – 13.3.2022 + virtuel undervisning – pris kr. 1.000 ____

____

Jeg giver med min underskrift tilladelse til, at min klub videregiver nedenstående oplysninger til DSvU’s
DTO.
Type certifikat:

SPL

TMG-rettighed

PPL-A/LAPL-A

Certifikat nummer:
Udstedelsesdato:
Flyvetimer som fartøjschef:
(Min. 100 på svævefly)

På svævefly:

Antal starter:

Spilstarter:

____

(Min. 200 på svævefly)

Flyslæb:

____

_____

På TMG:

_____

På SEP:

_____

____

TMG:

____

SEP:

TMG:

____

SEP:

____

BEG

____

GEN

____

Selvstarter (ikke TMG) ____

Antal starter seneste 12
måneder

Spilstarter:

____

Flyslæb:

____

Selvstarter (ikke TMG) ____
Radiocertifikat

NBEG

Helbredsgodkendelse:
(Sæt kryds)

Class 1 _____

____

Class 2 _____

LAPL _____

Gyldig til: ____________

Jeg indestår for, at ovennævnte oplysninger er korrekte.
Sted og dato:

____________________________________________________

Underskrift:

____________________________________________________

Udfyldes på PC inden underskrift
Fortsættes på bagsiden.

Ansøgning om optagelse på den teoretiske uddannelse som FI(S) jfr. SFCL.320

Navn

Født:

Svæveflyveklub

Vi har kontrolleret de oplysninger, som er anført på forsiden af denne blanket, og vi bekræfter, at
oplysningerne er korrekte.
Den ansøgte optagelse på uddannelse som FI(S) anses af klubben som (sæt kryds):
Nødvendig:

____

Ikke nødvendig endnu

____

Antallet af instruktører som deltager i grunduddannelse af elever i klubben:

_____

Antallet af elever som p.t. er under uddannelse til SPL-certifikat i klubben:

_____

Klubbens formand
Sted, dato:

Klubbens uddannelsesansvarlige:
Sted, dato:

Navn:
Underskrift:

Navn:
Underskrift:

Ansøgningen sendes til dsvu@dsvu.net senest den 15.1.2022

