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Dansk Hanggliding & Paragliding Union ● Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby ● Sekretariat: (+45) 43262365 

 

Blanket for registrering af skolings/undervisningsaktiviteter og erklæringer for 
fornyelse af flyvebeviser til DHPU: 
Indberettes til DHPUs sekretariat (dhpu@dhpu.dk) seneste 25 november. 

Klub:     År:   

Formand:     Chefinstruktør:        

Overblik af blanketten: 
Blanket for registrering af skolings/undervisningsaktiviteter: .......................................................................................................................................... 2 
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Erklæring for fornyelse af tillægsbevis .......................................................................................................................................................................... 15 

Erklæring for fornyelse af ordinære flyvebeviser (SAFEPRO/PARAPRO Rating) .............................................................................................................. 16 
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Dansk Hanggliding & Paragliding Union ● Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby ● Sekretariat: (+45) 43262365 

Blanket for registrering af skolings/undervisningsaktiviteter: 
Tekst om krav for fornyelse af instruktørbevis, DHPUs driftshåndbog: 

351. Al undervisning/skoling: 

Al undervisning/skoling skal registreres gennem en klub, kreds eller DHPU. Der rapporteres jævnligt til DHPUs sekretariat om omfanget af 
aktiviteterne samt navn på arrangører, instruktør og hjælpeinstruktør. Eleverne skal registreres som medlemmer før skolingen.”  

Vejledende eksempel for hvordan blanketten udfyldes: 

Kursets navn: Instruktør(er) tilknyttet til kurset 
(Navn): 

Hjælpeinstruktør tilknyttet til 
kurset (Navn): 

Kursets deltagere:  
(Navn): 

Safepro trin 2 Jørgen Jørgensen Julie Juliesen  Lars Larsen 
Kursets ansvarliginstruktør (Navn): Michael Michaelsen  Christoffer Christoffersen 
Anders Andersen   Martin Martinsen 
Er kursusplan indberettet til DHPU?    Lisbet Lisbetsen  
Ja:  X Nej:  □   Rasmus Rasmussen  
Start (dato): 20.1.2008   David Davidsen  
Slut (dato): 20.4.2008   Christian Christiansen 
    Poul Poulsen 
    Søren Sørensen 
    Ingrid Ingridsen  
    Bjarne Bjarnesen  
    Carsten Carstensen 
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Dansk Hanggliding & Paragliding Union ● Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby ● Sekretariat: (+45) 43262365 

I de sidste 12 måneder har vores klub (klubbens detaljer findes på side 1) gennemførte de følgende kurser: 

 

Kursets navn: Instruktør(er) tilknyttet til kurset 
(Navn): 

Hjælpeinstruktør tilknyttet til 
kurset (Navn): 

Kursets deltagere:  
(Navn): 

    
Kursets ansvarliginstruktør (Navn):    
    
Er kursusplan indberettet til DHPU?     
Ja:  □ Nej:  □    
Start (dato):     
Slut (dato):     
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Dansk Hanggliding & Paragliding Union ● Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby ● Sekretariat: (+45) 43262365 

 

Kursets navn: Instruktør(er) tilknyttet til kurset 
(Navn): 

Hjælpeinstruktør tilknyttet til 
kurset (Navn): 

Kursets deltagere:  
(Navn): 

    
Kursets ansvarliginstruktør (Navn):    
    
Er kursusplan indberettet til DHPU?     
Ja:  □ Nej:  □    
Start (dato):     
Slut (dato):     
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Dansk Hanggliding & Paragliding Union ● Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby ● Sekretariat: (+45) 43262365 

 

Kursets navn: Instruktør(er) tilknyttet til kurset 
(Navn): 

Hjælpeinstruktør tilknyttet til 
kurset (Navn): 

Kursets deltagere:  
(Navn): 

    
Kursets ansvarliginstruktør (Navn):    
    
Er kursusplan indberettet til DHPU?     
Ja:  □ Nej:  □    
Start (dato):     
Slut (dato):     
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Dansk Hanggliding & Paragliding Union ● Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby ● Sekretariat: (+45) 43262365 

 

Kursets navn: Instruktør(er) tilknyttet til kurset 
(Navn): 

Hjælpeinstruktør tilknyttet til 
kurset (Navn): 

Kursets deltagere:  
(Navn): 

    
Kursets ansvarliginstruktør (Navn):    
    
Er kursusplan indberettet til DHPU?     
Ja:  □ Nej:  □    
Start (dato):     
Slut (dato):     
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Dansk Hanggliding & Paragliding Union ● Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby ● Sekretariat: (+45) 43262365 

Kursets navn: Instruktør(er) tilknyttet til kurset 
(Navn): 

Hjælpeinstruktør tilknyttet til 
kurset (Navn): 

Kursets deltagere:  
(Navn): 

    
Kursets ansvarliginstruktør (Navn):    
    
Er kursusplan indberettet til DHPU?     
Ja:  □ Nej:  □    
Start (dato):     
Slut (dato):     
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Dansk Hanggliding & Paragliding Union ● Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby ● Sekretariat: (+45) 43262365 

 

Kursets navn: Instruktør(er) tilknyttet til kurset 
(Navn): 

Hjælpeinstruktør tilknyttet til 
kurset (Navn): 

Kursets deltagere:  
(Navn): 

    
Kursets ansvarliginstruktør (Navn):    
    
Er kursusplan indberettet til DHPU?     
Ja:  □ Nej:  □    
Start (dato):     
Slut (dato):     
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Dansk Hanggliding & Paragliding Union ● Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby ● Sekretariat: (+45) 43262365 

 

Kursets navn: Instruktør(er) tilknyttet til kurset 
(Navn): 

Hjælpeinstruktør tilknyttet til 
kurset (Navn): 

Kursets deltagere:  
(Navn): 

    
Kursets ansvarliginstruktør (Navn):    
    
Er kursusplan indberettet til DHPU?     
Ja:  □ Nej:  □    
Start (dato):     
Slut (dato):     
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Dansk Hanggliding & Paragliding Union ● Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby ● Sekretariat: (+45) 43262365 

 

Kursets navn: Instruktør(er) tilknyttet til kurset 
(Navn): 

Hjælpeinstruktør tilknyttet til 
kurset (Navn): 

Kursets deltagere:  
(Navn): 

    
Kursets ansvarliginstruktør (Navn):    
    
Er kursusplan indberettet til DHPU?     
Ja:  □ Nej:  □    
Start (dato):     
Slut (dato):     
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Dansk Hanggliding & Paragliding Union ● Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby ● Sekretariat: (+45) 43262365 

 

Kursets navn: Instruktør(er) tilknyttet til kurset 
(Navn): 

Hjælpeinstruktør tilknyttet til 
kurset (Navn): 

Kursets deltagere:  
(Navn): 

    
Kursets ansvarliginstruktør (Navn):    
    
Er kursusplan indberettet til DHPU?     
Ja:  □ Nej:  □    
Start (dato):     
Slut (dato):     
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Dansk Hanggliding & Paragliding Union ● Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby ● Sekretariat: (+45) 43262365 

Tilmelding til DHPUs instruktøruddannelse klasse 2 (jf. del 422. DHPUs Driftshåndbog): 
Vejledende eksempel for hvordan blanketten udfyldes: 

Instruktørkandidat skal have HI 
bevis (navn)  

Pilot ID Dato hvor praktisk del af 
uddannelsen er opnået 

Klub kursusansvarlig instruktør (navn) og 
kursets navn 

Julie Juliesen 11111 20.4.2008 HG Klub 1 Anders Andersen – Safepro trin 2 
 

Jeg ønsker at tilmelde de følgende instruktørkandidat(er) til del 2 og 3 af DHPUs instruktøruddannelse: 

Instruktørkandidat skal have HI 
bevis (navn) 

Pilot ID Dato hvor praktisk del af 
uddannelsen er opnået 

Klub kursusansvarlig instruktør (navn) og 
kursets navn 

     
     
     
     
     
     
     
     
 

Bemærkninger/kommentarer:         
          
          
           

Udfyldt af (navn og post):          

Dato:   
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Dansk Hanggliding & Paragliding Union ● Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby ● Sekretariat: (+45) 43262365 

Erklæring for fornyelse af Instruktørbevis  
Tekst om krav for fornyelse af instruktørbevis, DHPUs driftshåndbog: 
414. Fornyelse:  
 
En erklæring fra klubben / klubbens chefinstruktør gælder som dokumentation for fornyelse af instruktørbeviser. Denne erklæring må bekræfte, at 
instruktøren har været aktiv som instruktør de sidste 3 år. I tillæg til denne erklæring forudsættes deltagelse på DHPUs instruktørseminar, minimum 
hvert 3. år. Instruktører klasse 2, som har taget instruktør klasse 1 i 3 års perioden, fritages fra seminarpligten i indtil 3 år efter kurset. 
 

 
Vejledende eksempel for hvordan blanketten udfyldes: 

Navn Pilot ID Sidste deltagelse i instruktør seminar (år): Instruktør-klasse 
Anders Andersen  00000 2008 1 
Jørgen Jørgensen 11111 2009 2 
Michael Michaelsen 22222 2008 2 
    
 

Undertegnede chefinstruktør/klub bekræfter, at de nedenstående instruktør(er) har været aktive som instruktører de sidste tre år og derfor er kvalificerede til at 
deltage i DHPUs instruktørseminar som er forudsætningen for fornyelse af deres instruktørbevis. 
 
Chefinstruktør/klub: 
 
           
Navn                          Klub                              Underskrift og dato 
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Dansk Hanggliding & Paragliding Union ● Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby ● Sekretariat: (+45) 43262365 

 

Udfyld listen for ALLE instruktører i klubben der har været aktive som instruktør indenfor de sidste 3 år.  

Navn Pilot ID Sidste deltagelse i instruktør seminar (år): Instruktør-klasse 
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Dansk Hanggliding & Paragliding Union ● Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby ● Sekretariat: (+45) 43262365 

Erklæring for fornyelse af tillægsbevis  
Tekst om krav for fornyelse af tillægsbevis, DHPUs driftshåndbog: 

714. Fornyelse: 

En erklæring fra klubben / klubbens chefinstruktør gælder som dokumentation for fornyelse af tillægsbevis. Denne erklæring må bekræfte, at piloten 
har været aktiv som udøver af bevisområdet sammenlagt et år inden for de sidste 3 år. 

Vejledende eksempel for hvordan blanketten udfyldes: 

  Tillægsbevis (sæt kryds) 
Pilots navn Pilot ID HI MO VFR OT SF BF OS TD Klasse P 
Martin Martinsen 00000 X   X  X  X  
Lisbet Lisbetsen  11111 X       X  
Rasmus Rasmussen  22222  X X       
David Davidsen  33333  X X       
Christian Christiansen 44444  X X      X 
 
Undertegnede chefinstruktør/klub bekræfter, at de nedenstående pilot(er) har været aktive som udøver af bevisområdet sammenlagt et år indenfor den de sidste 
tre år. 
 
Chefinstruktør/klub: 
 
           
Navn                          Klub                              Underskrift og dato 
 

 

Udfyld listen for ALLE piloter i klubben der skal fornys deres tillægsbevis 
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Dansk Hanggliding & Paragliding Union ● Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby ● Sekretariat: (+45) 43262365 

  Tillægsbevis (sæt kryds) 
Pilots navn Pilot ID HI MO VFR OT SF BF OS TD Klasse P 
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Dansk Hanggliding & Paragliding Union ● Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby ● Sekretariat: (+45) 43262365 

  Tillægsbevis (sæt kryds) 
Pilots navn Pilot ID HI MO VFR OT SF BF OS TD Klasse P 
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Dansk Hanggliding & Paragliding Union ● Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby ● Sekretariat: (+45) 43262365 

Erklæring for fornyelse af ordinære flyvebeviser (SAFEPRO/PARAPRO Rating) 
Tekst om krav for fornyelse af ordinære beviser, DHPUs driftshåndbog. 

228/328. Krav til fornyelse:  

Alle fornyelser skal gå via klubbens chefinstruktør. Chefinstruktøren sørger for at give DHPUs administration besked (igennem PiA system) om, hvilke flyvebeviser, 
der må fornys. Chefinstruktøren kan også indsamle klubbens kort og indsende samlet til fornyelse hos DHPU.  
 
Følgende retningslinjer skal følges:  
 
 - Elever: (Trin 1og 2) skal i løbet af de sidste 12 måneder før fornyelsen, have vist for en kvalificeret instruktør, at han/hun opfylder 
 kravene til det pågældende trin.  
 - Piloter: (Trin 3, 4 og 5), skal i løbet af de sidste 12 måneder før fornyelsen, have vist overfor klubbens chefinstruktør, at han/hun 
 opfylder kravene til det pågældende trin.  
 - Fornyelse vil kun blive foretaget, hvis flyveturene er foretaget lovligt, dvs. mens flyvebeviset var gyldigt.  
 - Er gyldighedsdato overskredet med indtil 12 måneder, må den nødvendige flyvning dokumenteres ved hjælp af logbog eller på anden 
 skriftlig måde.  
 - Er flyvebevisets gyldighedsperiode overskredet med mere end 12 måneder, kan en ny teoriprøve komme på tale. 
 
226/326 Helbred:  
 
Udøveren skal være i psykisk og fysisk form til at flyve drage. 
Udøverens form skal desuden kontrolleres og dokumenteres gennem beherskelse af kravene til hvert enkelt trin. 
Hvis man er i tvivl om vedkommendes psykiske form, skal en anden instruktørens vurdering, eller eventuelt skal en læges udtalelse indhentes. Er man i tvivl om 
vedkommendes fysiske form kan man kræve en lægeundersøgelse. 
 
Undertegnede chefinstruktør bekræfter, at klubbernes pilot rating information registret i PiA systemet er kontrolleret og opdateret i henhold til fornyelseskrav jf. 
DHPUs driftshåndbog afsnit 226/326 og afsnit 228/328. 
Chefinstruktør: 
 
           
Navn                          Klub                              Underskrift og dato 
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