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Vejledning til deltagere i SPL-teoriprøver
Dette bilag skal udleveres til alle deltagere før SPL-teoriprøver i regi af DSvU
Der er følgende tidsrammer og antal spørgsmål til de enkelte fag:
Fag

Antal spørgsmål

Varighed

Luftfartsret

20

40

Menneskelige præstationer

10

20

Meteorologi

20

40

Kommunikation

10

20

Flyveprincipper

10

20

Operationelle procedurer (svævefly) / (ballon)

10

20

Flyvepræstationer og -planlægning (svævefly) /(ballon)

10

20

Generel viden om Luftfartøjer (svævefly) / (ballon)

10

20

Navigation (svævefly) / (ballon)

20

75

Der er en pause mellem prøverne i hvert fag, og overskydende tid fra det ene fag kan ikke bruges
som ekstra tid på et andet.
Tilladte hjælpemidler under prøven:
✓
✓
✓
✓

Blyant, viskelæder og kuglepen
Lineal og vinkelmåler
Almindelig lommeregner med fire regnearter (Må ikke være en navigationscomputer)
Navigationsregneskive

Det er IKKE tilladt at medbringe og anvende telefoner, smartphones, ure og lignende udstyr under
prøven, og det vil blive betragtet som snyd, såfremt det medbringes eller anvendes.
Mulighed for klage over spørgsmål i prøven
Når prøverne i alle fag er afsluttet, må deltagerne – under overvågning af tilsynet – få lov til at se
deres besvarelser igen og sammenligne med prøven, men der kan ikke rettes i det afleverede prøveresultat.
Hvis en deltager mener, at der er fejl i svarmulighederne til spørgsmålene, kan deltageren klage
efter gennemsynet. Denne klage behandles af tre instruktører hos Dansk Svæveflyver Union. Efter
afgørelsen får klageren meddelelse om resultatet, og klager bliver oplyst om, at DSvU’s afgørelse
kan indbringes for Trafikstyrelsen, der træffer den endelige afgørelse.
Trafikstyrelsen beregner et gebyr for klagebehandlingen. Dette dækkes af DSvU, hvis klageren får
medhold, men i modsat fald dækker klageren selv dette gebyr.
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Misbrug eller snyd
Det er forbudt deltagerne at kommunikere indbyrdes under prøven.
Forsøg på misbrug eller snyd vil medføre bortvisning fra prøven. Lederen af prøvestedet har denne
afgørelse, og afgørelsen kan ikke appelleres. Lederen af prøvestedet rapporterer hændelsen til
Dansk Svæveflyver Union.
Hvis der er tale om snyd, vil aspiranten blive udelukket fra at deltage i yderligere prøver i 12 måneder, startende fra den dato snydet fandt sted.
Dansk Svæveflyver Union sender herefter sagen videre til Trafikstyrelsen til vurdering og partshøring iht. Forvaltningsloven. Hvis styrelsen vurderer, at bortvisningen har været ubegrundet, vil klageren ikke være udelukket fra at deltage i yderligere prøver i 12 måneder.
Toiletbesøg under prøven
Hvis en aspirant har behov for at komme på toilettet under prøven, skal dette meddeles til en af de
tilsynsførende, hvorefter aspiranten ledsages ud af lokalet. Der må kun være en ad gangen, som
kan ledsages ud fra prøven og tilbage igen. Den pågældende må ikke kommunikere med andre.
Aspiranten får ikke ekstra tid til gennemførelse af prøven.
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