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Uddannelse af nye ARS’er
Som tidligere nævnt lægger Part-ML op til at samme kontrollant kan udføre årligt inspektion
og luftdygtigheds eftersynet (udstedelse af ARC), såfremt kontrollanten har ARS (Airworthiness Review Staff) rettigheder. Med denne meddelelse vil vi gerne opfordre at så mange
kontrollanter som muligt erhverver denne rettighed.
Tildeling af rettigheder gøres ved at deltage i en teoretisk uddannelsesdel, hvor ARS aspiranten undervises i krav og procedurer for et luftdygtigheds eftersyn i henhold til Part-ML, PartCAO og DSvU’s CAE, samt en praktisk uddannelsesdel, hvor aspiranten udfører nogle eftersyn under supervision af en allerede godkendt ARS på mindst et svævefly og et motorsvævefly. Den teoretiske uddannelse udføres på et seminar, online og/eller fysisk, hvor der er
deltagelsespligt, mens den praktiske del gennemføres efter aftale med en aktiv ARS godkendt til at uddanne ny ARS’er. Bemærk, at Part-ML kræver at ARS’erne godkendes af den
nationale myndighed inden kontrollanterne aktivt må virke som ARS, samt at disse er listet i
DSvU’s CAE som aktiv ARS.
Vi anbefaler, at alle klubber mindst har 1-2 ARS’er, gerne flere, afhængigt af antallet af fly op
til 2/3-del af deres aktive kontrollanter. Vi har fuld forståelse for at ikke alle kontrollanter ønsker at virke som ARS og det er vigtigt for os at understrege, at der er hård brug for kontrollanternes fortsæt hjælp og virke selvom de ikke erhverver ARS rettigheder, idet mængden af
opgaverne i forbindelse med vedligehold samt frigivelse og inspektion af vores fly ikke vil
blive mindre i fremtiden.
Vi vil gerne bede ledelsen i alle klubber at tage en snak med kontrollanterne om en mulig uddannelse til ARS. Vi opfordrer derudover at kontrollanter uden ARS rettigheder tager fat i en
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allerede aktiv ARS for at høre mere om opgaverne i forbindelse med et luftdygtighedseftersyn og dermed få afmystificere indtrykket at eftersynet blot handler om at ”skrive papir”.
Til planlægning af undervisningsforløbet vil vi meget gerne have en tilbagemelding fra klubbernes ledelse hvilke kontrollanter ønsker at deltage i uddannelsen. Send gerne jeres uformelle svar, med navne og kontrollantnummeret til arc@dsvu.net inden den 01.08.2022, således at vi kan starte med vores planlægning af forløbet.

Med venlig hilsen
Dansk Svæveflyver Union

