Dansk Svæveflyver Union – Deklareret Træningsorganisation
Uddannelsesbevis
for certifikat som svæveflyvepilot
(efter EU-forordning 1178/2011 og senere ændringer iht. SFCL.130)

Navn: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Født den: ………………………………………………

i: ……………………………………………………………………….

Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Postnummer og by: …………………………………………………..

Tlf: …………………………………………………………………….

E-mail: ………………………………………………………………………

Mobil: ……………………………………………………………….

Forventet certifikat:

DSvU medlemsnummer: ……………………………………

___ SPL

Uddannelsessted (DTO – klub )
Navn, adresse, telefon:

Dato for optagelse
på / overtagelse af
uddannelsen

Underskrift*
Uddannelsesansvarlig i klubben:

Vigtige telefonnumre:
Klub:

Flyveledelse/flyveplads:

* Ved sin underskrift bekræfter den uddannelsesansvarlige, at alle relevante bilag foreligger.
Udløb for helbredserklæring – se side 4
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Praktisk uddannelse til SPL-certifikat
Norm
Øvelse

Navn på øvelse

A-0 (1)

Grundlæggende
kendskab til
svæveflyet

A-0 (2)

Flyvesikkerhed

A-0 (-)
A-1 (3)
A-1 (4)
A-2 (5)
A-3 (7)
A-4 (6)
A-5 (8)
A-5
(del af
12)
A-6
(11 a)
A-6 (11
b)
A-6 (11
c)
A-7
(12)
A-8 (9
a)
A-8 (9
b)
A-9
(14)
A-10
(10)
A-11
(alle)

Dato for start norm
Underskrift
instruktør

Dato afsluttet norm
Underskrift instruktør

Safety Management
System - DSvU
Tilvænningsflyvning forberedelse
Tilvænningsflyvning
Fartkontrol og brug af
ror
Ligeudflyvning og
kursflyvning
Krængning og drej
Drej og
kombinationsflyvning
Drej og
kombinationsflyvning
– introduktion til
landingsrunde
Spilstart – kun én
startart obligatorisk
Flyslæb – kun én
startart obligatorisk
Selvstart – kun én
startart obligatorisk
Landing
Langsomflyvning og
stall (langsomflyvning)
Langsomflyvning og
stall (stall)
Specielle drej, stall i
drej og forebyggelse
af spind i et drej
Spind – Erkendelse og
forebyggelse
Opsamling og
forberedelse til
soloflyvning
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Flyvetid ved
gennemført
norm

Starter ved
gennemført
norm

Norm
Øvelse

A-11

A-11
A-12
(13)
Norm
Øvelse

B-1

B-2
(12)
B-3
(15 a)
B-4
(15 a)
B-5
(16)
B-6
(17a)
B-7
(17b+c)
B-8

B-8

Navn på øvelse

Dato for start på
norm Underskrift
instruktør

Dato afsluttet norm
Underskrift instruktør

Flyvetid ved
gennemført
norm

Starter ved
gennemført
norm

Dato for start på
norm Underskrift
instruktør

Dato afsluttet norm
Underskrift instruktør

Flyvetid ved
gennemført
norm

Starter ved
gennemført
norm

Gennemgang af
relevant teori hvis
teorien til SPL/LAPL(S)
ikke er bestået
Flyvning med anden
instruktør efter OK for
solo
Soloflyvning
Navn på øvelse

Omskoling til énsædet
svævefly, hvis karakteristika svarer til
skoleflyets
Landingsøvelser
under forskellige
vejrforhold
Begyndende
termikflyvning
Termikflyvning og
anden trafik
Udelanding
Planlægning af
strækflyvning *)
Navigation og
optimering *)
Forberedelse til
praktisk
certifikatprøve
Flyvning med anden
instruktør efter OK for
indstilling til praktisk
certifikatprøve

* Henvisning

Flyvning uden for instruktørens synsvidde kræver, at
instruktøren skriftligt autoriserer eleven til en sådan flyvning
jfr. SFCL.125 (a)

Uddrag af elevens logbog
Alene flyvninger ifm.
uddannelsen skal
medregnes
I alt før praktisk
prøve

Med
instruktør

Spilstart
Starter/
flyvetid

Flyslæb
Starter/
flyvetid

Selvstart
Starter/
flyvetid

I alt
Starter /
flyvetid

/

/

/

/
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Teoretisk uddannelse til SPL-certifikat
Den teoretiske uddannelse til SPL skal jfr. SFCL.135 indeholde følgende fagområder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Luftret
Menneskelig ydeevne
Meteorologi
Kommunikation
Flyvningens principper
Operationelle procedurer
Flyvepræstationer og – planlægning
Luftfartøjskendskab
Navigation

Fag

Timer

Dato

Underviser

i alt

afslut

underskrift

Luftret
Menneskelig ydeevne
Meteorologi
Kommunikation
Flyvnings principper
Operationelle procedurer
Flyvepræstationer og -planlægning
Luftfartøjskendskab
Navigation

Dato

Underskrift uddannelsesansv.

Gyldighedsdato for den helbredserklæring, som foreligger i DTO’en:
1. undersøgelse
Gyldig til:

2. undersøgelse
Gyldig til:

3. undersøgelse
Gyldig til:
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Autorisation til strækflyvning B-7
Det bekræftes hermed, at indehaveren af denne tilladelse jfr. SFCL.125 i forbindelse med sin
uddannelse må gennemføre soloflyvninger uden for instruktørens synsvidde, såfremt flyvningen er
anført nedenfor i skemaet. Det bekræftes, at den underskrivende instruktør er berettiget til at
udstede en sådan tilladelse.
Evt. myndigheder og tjenestegørende anmodes om at yde eleven den bedst mulige støtte.

Dato:
Dato

Underskrift uddannelsesansvarlig i klubben
Startsted
Vendepunkt

Vendepunkt
Mål

Underskrift af eleven

Km

Underskrift instruktør

Vær opmærksom på udkoblingshøjde ved flyvning til Sølv-C. Husk barograf eller logger.

Bekræftelse på landing: (for den gennemført 50 km solo-strækflyvning)
Undertegnede bekræfter hermed landingen med svævefly OY-____ ført af piloten med nærværende
tilladelse.
Dato:

Nøjagtig beskrivelse af landingsstedet

Vidnets underskrift:

Bekræftelse af afsluttet uddannelse:
Undertegnede flyveelev og uddannelsesansvarlig bekræfter hermed, at uddannelsen er gennemført iflg.
ovenstående skolingsnormer:

Sted:

den

/

- 20

…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

Elev

FI(S) nr.

DSvU medl. nr. : …………………………
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