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Vejledning for syn og kontrol af startspil
DHPU’s kontrol af optræksspil varetages af kontrollanter udpeget af DHPU. Alle
udgifter i forbindelse med en kontrol betales af klubben eller ejeren.
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1. Kriterier og forudsætninger:
Startspil der anvendes til start af hangglidere eller paraglidere skal være godkendt af
DHPU.
Kontrollanten må ikke virke i egen klub, med mindre særlige forhold taler derfor og
der på forhånd foreligger en konkret godkendelse fra DHPU’s materialechef.
2. Omfang af kontrol:
Ved kontrol og syn af et startspil anvendes formularen MKON-S-SYN. Denne kan
rekvireres fra DHPU’s sekretariat eller fra DHPU’s hjemmeside. Efter hvert syn af et
startspil indsender kontrollanten rapporten til DHPU’s sekretariat.
Hvis et startspil har alvorlige fejl eller mangler konstateret i forbindelse med
kontrollantens gennemgang, afleverer/tilsender kontrollanten først rapporten til
DHPU’s sekretariat efter at de pågældende fejl og/eller mangler er udbedret. Ved
betinget godkendelse må startspillet først tages i brug når anmærkningerne markeret
som væsentlige er udbedret.
I forbindelse med kontrollantens gennemgang af et startspil skal klubbens materiale
ansvarlige være til stede.
Kontrollanten bør sikre sig foto dokumentation.
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3. Strukturelle ændringer:
Såfremt der foretages strukturelle ændringer på de dele af startspillet der er omfattet
af den oprindelige kontrol rapport, betragtes spillet ikke længer som godkendt og der
skal således foretages et nyt syn jf. de almindelige bestemmelser.
4. Egenkontrol:
Det påhviler klubben løbende, og minimum 2 gange årligt, at foretage egenkontrol af
startspillet. Ved egenkontrol benyttes formularen MKON-S-SYN. Denne opbevares af
klubben hvor startspillet befinder sig og skal til enhver tid kunne fremvises. Sidste
egenkontrol må højst være 6 mdr. gammel.
5. Materialekrav:


Konstruktion og udførelse skal være således, at spillet er driftssikkert og
sikkerhedsmæssigt forsvarligt.



Samtlige relevante betjeningshåndtag skal på en nem måde kunne nås fra
førerpladsen og være tydeligt mærkede.



Startspillet skal have monteret en wire/line saks der hurtigt, nemt og effektivt
kan betjenes.



Ved spilstart skal der være monteret et springstykke som passer til den
konkrete opgave.

6. Vedligeholdelse.
Det er til enhver tid klubbens ansvar at holde startspillet i sikkerhedsmæssig
forsvarlig stand.
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