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Indledning
BL 6-08 kræver, at piloten har et certifikat som radiotelefonist for at måtte benytte VHFradio i forbindelse med flyvning. Bestemmelsen refererer til Bekendtgørelse nr. 1155 af
21.11.2019 fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.
IT- og Telestyrelsen fastsætter reglerne for udstedelse af radiocertifikater. De har uddelegeret bl.a. prøveafholdelsen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST). Dette er sket
gennem Bekendtgørelse nr. 143 af 1. marts 2000.
Uddannelsen til opnåelse af radiocertifikat indgår i de træningsprogrammer, som DTO’en i
DSvU tilbyder og er dermed en del af den deklarering, som DSvU har indgivet til TBST.
Radiocertifikater
Styrelsen udsteder følgende radiocertifikater til piloter:
•
•
•

NBEG - Nationalt Begrænset certifikat som luftfartsradiotelefonist
BEG - Begrænset certifikat som luftfartsradiotelefonist
GEN – Generelt certifikat som luftfartsradiotelefonist

Uddannelsen til ”GEN” tilbydes ikke i regi af Dansk Svæveflyver Union
Kurser til opnåelse af radiocertifikat afholdes af godkendte flyveskoler (ATO/DTO), og
DSvU er p.t. den største flyveskole i Danmark.
En oversigt over godkendte lærere, som afholder kurser i DSvU’s regi, findes i gruppe 908.
Pensum for undervisningen er anført i kompendiet ”Kommunikation”, BL 6-08 samt BL 714 incl. bilag 1 og 2.
Lærere
DTO’en skal sikre, at lærerne i undervisningen til NBEG og BEG har de fornødne kvalifikationer til denne undervisning, og de uddannelsesansvarlige skal sikre sig, at eleverne har
været det nødvendige pensum igennem, inden eleverne bliver indstillet til den praktiske
prøve til radiocertifikatet.
De lærere, som underviser til radiocertifikat, skal have gennemgået DTO’ens træningsprogram for lærere til radiocertifikat, eller være oplært af en anden erfaren lærer i faget. Lærere med tilsvarende kompetencer fra andre flyveskoler kan indgå i træningen uden yderligere uddannelse.
DTO’en afholder kurser for lærere til radiocertifikat, når der foreligger tilstrækkelige ønsker
fra DTO’ens uddannelsesansvarlige. Kravene til læreraspiranter fremgår af gruppe 974.
DTO’en afholder lærermøder efter behov. På møderne gennemgås de ændringer, der
måtte være sket på området, og forhold der har betydning for lærerne.
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