Unionshåndbog - DTO

Gruppe:

910

Dato:

09.09.20

Side nr.:

1 af 1

SKILL-TEST TIL SPL OG TMG
Bestilling af skill-test til certifikat eller TMG-rettighed
Når en elev er færdig med sin uddannelse og skal op til praktisk prøve til SPL-certifikat eller TMGrettighed, skal klubben bestille en sådan skill-test ved at bruge følgende link:
Medlem.dsvu.dk > DSVU > Udvalg > DTO-Udvalget > Bestilling af skill-test
Bestillingen skal afsendes senest 48 timer før den planlagte prøve, og der sker herefter to ting ved
afsendelsen:
➢ TBST bliver varslet de 48 timer i forvejen, som vi er forpligtet til
➢ Unionen finder den eksaminator, som skal udføre prøven
Unionen har aftalt med TBST, at alle eksaminatorer har min. to skill-tests pr. år, da vi ellers kommer til at betale ekstra for de eksaminatorer, der har for lidt aktivitet. DSvU sørger for denne fordeling ifm. bestilling af prøverne. Skill-tests kan alene bestilles ved brug af ovenstående link.
Den eksaminator, som bliver valgt til opgaven, vil kontakte klubbens kontaktperson på det telefonnummer, som oplyses i bestillingen.
Den praktiske gennemførelse af en skill-test
Eksaminator vil komme til aftalt tid og skal foretage følgende:
•
•
•

Se billedlegitimation på eleven (pas, kørekort e.l.)
Se dokumentation for gennemført uddannelse ved udskrift af elevloggen (Flightlogger)
Gennemføre den praktiske prøve

Udfaldet af skill-testen kan være ”Bestået”, ”Delvist bestået” og ”Ikke bestået”. Ved ”Delvist bestået”, skal eleven træne det område, som ikke blev bestået, og klubben kan herefter kontakte eksaminator direkte og aftale omprøve i det pågældende emne.
Når skill-test blanketten er udfyldt og underskrevet af elev, uddannelsesansvarlig og eksaminator,
udleverer eksaminator den originale blanket til eleven efter at have taget to kopier af blanketten.
Den ene kopi scannes og indsendes til unionskontoret, der videreekspederer sagen til TBST sammen med elevens beståede teori. Den anden kopi opbevares af eksaminator i fem år.
Hverken eksaminator eller DSvU må udstede et midlertidigt certifikat.
Dårligt vejr på prøvedagen
Hvis vejret bliver så dårligt på den aftalte dag, at prøven ikke kan gennemføres, aftales en ny dag
med eksaminator, og den nye dato meddeles unionskontoret på mail eller pr. telefon.
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Hvad må eleven efter en bestået skill-test inden certifikatet er modtaget?
Eleven må efter bestået skill-test fortsætte med at flyve, men skal aftale flyvningen med en instruktør. Hvis eleven ønsker at flyve en strækflyvning solo – som under uddannelsen – skal instruktøren
autorisere strækflyvningen i logbogen.
Særlig regel for TMG-elever, der har certifikat i forvejen
Piloter, som i forvejen har et SPL-certifikat, og nu har bestået den praktiske skill-test til TMG-rettigheden, må flyve selvstændigt på TMG’en, hvis han/hun medbringer den originale og udfyldte
skill-testblanket, som eksaminator har udleveret. Udover blanketten skal piloten naturligvis have sit
SPL-certifikat, logbog eller udskrift af logsystem og helbredserklæring med på flyvningen.
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