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120. Flyvning generelt: 
 

Flyvning: Forberedelse til, udøvelse af, og afslutning af flyvning med hang- eller paraglider. 
 
Dragefly: BL 9-5’s betegnelse for hangglider, i denne Driftshåndbog herefter kaldet for hangglider 
 
Glideskærm: BL 9-5’s betegnelse for paraglider, i denne Driftshåndbog herefter kaldet for paraglider 
 

Hangglider: Et bemandet luftfartøj, som er tungere end luft, og som under flyvning alene bæres oppe af aerodynamiske reaktioner 
på faste bæreflader.  
 

Paraglider: Et bemandet luftfartøj, som er tungere end luft, og som under flyvning alene bæres oppe af aerodynamiske reaktioner 
på bæreflade uden fast grundstruktur. 
 

Motoriseret hangglider/paraglider: hangglider eller paraglider med fremdriftsmiddel, i daglig tale kaldet Powered Hangglider 
(PHG) eller Powered Paraglider (PPG). 
 
Reguleret flyvning: Flyvning, hvor klub, organisator, grundejer, Nationalmyndigheden, lokale myndigheder eller andre har 
udstukket permanente eller midlertidige regler for flyvning, udover de generelle bestemmelser og regler for al flyvning. 
 

Organiseret flyvning: Flyvning hvor en organisator er til stede og leder denne. 
 
Opvisningsflyvning: Flyvning, som er annonceret og/eller udføres i forbindelse med et offentligt arrangement, for et publikum. 
 
Demonstrationsflyvning: Flyvning hvor man demonstrerer flyvning, hangglider/paraglider eller udstyr efter aftale, for kunder, 
tilskuere, massemedier eller offentlige instanser. 
 

Konkurrenceflyvning: Flyvning udført af deltagere i en konkurrence. 
 

Skoleflyvning: Flyvning i forbindelse med instruktion, kursus osv. 
 
Friflyvning: Flyvning, hvor piloten ikke er pålagt eller prøver at udføre øvelser eller opgaver, givet af andre. Flyvningen kan være 
reguleret eller ureguleret. 
 
 

130. Typer af flyvning: 
 
Glideflyvning: Nedflyvning, flyvning, hvor piloten hele tiden har højdetab. 
 
Flyvning i løft: Flyvning, hvor piloten bruger opadgående luftstrømme til at forlænge flyvetiden. Inkluderer skræntflyvning, 
termikflyvning og evt. bølgeflyvning. 
 
Skræntflyvning: Flyvning, hvor piloten udnytter en luftmasse, som presses op ad et skrånende terræn, til at holde højde eller til at 
stige. 
 

Termikflyvning: Flyvning, hvor piloten udnytter termisk aktivitet (termikbobler). 
 
Bølgeflyvning: Flyvning, hvor piloten udnytter bølger skabt af en luftmasse, som bevæger sig over bjergkamme, der ligger på 
tværs af vindretningen. 
 
Aerobatics: Er enhver kraftig pitch- eller roll-forandring, enhver kraftig acceleration eller deceleration, som ikke er nødvendig for 
normal flyvning. Herunder hører alle øvelser beskrevet i SafePro-Para 5D. 
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Tandemflyvning: Flyvning, hvor mere end én person flyver i samme hangglider eller paraglider. 
 
Motorflyvning: Flyvning, hvor piloten benytter et fremdriftsmiddel for at skabe aerodynamisk løft. 
 
Optræksflyvning: Flyvning under hvilken piloten opnår højde ved hjælp af et optrækssystem. 
 
 

140. Flyvetrin: 

 

141) SafePro-Delta  
Trin 1 - Glideflyvning i lav højde: glidning nær jorden over jævnt eller skrånende terræn (typisk ikke højere end du er villig til at 
falde). 
 

Trin 2 - Højdeglidning (Altitude gliding): glidning med nok højde og afstand til terrænet til, at man kan manøvrere relativt frit.  
 

Trin 3 - Let Hang-flyvning (Basic soaring): flyvning i lette hang eller termikforhold, uden stød eller turbulens, med god afstand til 
terræn, hindringer og anden trafik. 
 

Trin 4 - Flyvning i løft (soaring): flyvning i krævende løft, såsom marginale, kraftige og/eller turbulente hang- eller termikforhold. 
 

Trin 5 - Senior Pilot (Senior pilot): Senior piloten er helt selvstændig og viser god flyveerfaring. Seniorpiloten er i stand til at tage 
sig af sin egen og andres sikkerhed under flyvning og er i stand til at betjene sin hangglider i en bred vifte af terræn og forhold. 

● Trin 5B - Distance flyvning (Cross-Country): Denne yderligere rating viser, at piloten mestrer de specifikke 
færdigheder, der er nødvendige for at flyve distanceflyvning, dvs. ved hjælp af termisk løft at flyve væk fra og eventuelt 
tilbage til det lokale flyvested. 

● Trin 5C - Konkurrenceflyvning (Racing): denne yderligere rating viser, at piloten mestrer de specifikke færdigheder, 
der er nødvendige for at flyve konkurrenceflyvning med et stort antal piloter i udfordrende og specifikke opgaver. Denne 
rating kan kvalificere piloten til at deltage i CIVL kategori 1 konkurrencer.  

 
 

142) SafePro-Para  
Trin 1 - Glideflyvning i lav højde: er glidning nær jorden over jævnt eller skrånende terræn (typisk ikke højere end du er villig til at 
falde). 
 

Trin 2 - Højdeglidning (Altitude gliding): glidning med tilstrækkelig højde og afstand fra terrænet for at kunne manøvrere relativt 
frit.  
 

Trin 3 - Aktiv flyvning (Active flying): flyvning, hvor man bevarer den normale flyvestilling i turbulent luft. Dette indbefatter at 
holde indfaldsvinklen indenfor grænserne, styre pitch- og roll-bevægelser, forebygge stalls og kollaps og genoprette fra kollaps, 
samt hurtige nedstigningsteknikker. 
 

Trin 4 - Flyvning i løft (Soaring): flyvning, hvor man bruger opadgående luftstrømme til at forlænge flyvevarigheden, og inkluderer 
flyvning på en skrænt, der vender mod vinden, samt flyvning i termik. 

● Trin 4A: Præcisionslanding (Landing accuracy): denne yderligere rating viser, at piloten mestrer de specifikke 
færdigheder, der er nødvendige for at udøve præcisionslanding, herunder i konkurrencer. Denne rating kan kvalificere 
piloten til at deltage i CIVL kategori 1 konkurrencer. 

 

Trin 5: Seniorpilot (Senior pilot); Seniorpiloten er helt selvstændig og viser god flyve erfaring. Seniorpiloten er i stand til at tage 
sig af sin egen og andres sikkerhed under flyvning, og er i stand til at betjene sin paraglider i en bred vifte af terræn og forhold.  

● Trin 5B - Distance flyvning (Cross-Country): Denne yderligere rating viser, at piloten mestrer de specifikke 
færdigheder, der er nødvendige for at flyve distanceflyvning, dvs. ved hjælp af termisk løft at flyve væk fra og eventuelt 
tilbage til det lokale flyvested. 

● Trin 5C - Konkurrenceflyvning (Racing): Denne yderligere rating viser, at piloten mestrer de specifikke færdigheder, 
der er nødvendige for at flyve konkurrencer med et stort antal piloter i udfordrende og pålagte opgaver. Denne rating kan 
kvalificere sig til at deltage i CIVL kategori 1 konkurrencer. 

● Trin 5D - Aerobatics: denne yderligere rating viser, at piloten mestrer de specifikke færdigheder, der er nødvendige for 
at flyve aerobatics inklusive i konkurrencer. Denne rating kan kvalificere piloten til at deltage i CIVL kategori 1 
konkurrencer. 

 

 

150. Flyvesteder: 
 

Flyvested:  et nærmere angivet geografisk område inkluderende et start- og et landingssted samt det luftrum, som man normalt vil 
operere i under flyvningen (ikke distanceflyvning). 
 
Reguleret flyvested: flyvested, hvor klub, organisator, grundejer, Nationalmyndigheden, myndigheder eller andre har udstukket 
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midlertidige eller permanente regler for flyvning på pågældende sted. 
 
Nybegynderflyvested: flyvested, som består af jævnt terræn, fortrinsvis græs, sne, jord eller sand, og med en profil, som muliggør 
nedflyvninger med en passende type hangglider/paraglider. Der må ikke være hindringer i startområdet, flyvebanen eller på 
landingsstedet, med mindre der er god margin til hver side af disse. Start, flyvning og landing skal være nemt og kunne foregå i en 
ret linje. 
 

Mellemstadieflyvested: Starten, landingsområdet og flyvevejen mellem dem er nemme og med gode marginer til enhver hindring 
eller andre farer. Afgangsområdet skal være jævnt og muliggøre en kontrolleret acceleration til flyvehastigheden, før piloten 
kommer i luften (ingen klippestart). Landingsområdet skal være stort og let at nå med god højde ved normal manøvrering. Hvis 
landingen ikke kan ses fra starten, skal der være en instruktør til stede på både start og landing med en etableret 
tovejskommunikation mellem sig. 
 
Avanceret flyvested: flyvested, som på et eller flere punkter ikke opfylder kravene til et begynder- eller mellemstadieflyvested. 
 
Startområde: sted, hvor forberedelserne og starten foregår.  
 
Landingsområde: sted, hvor piloten har planlagt at lande.  
 
Landingssted: sted, hvor flyvningen afsluttes. 
 
Optræksplads: sted, hvor optræk foretages, og hvor landingsmuligheder også forefindes. 
 
 

160. Forhold: 
 
Jordvind: Vindstyrke og retning, målt på start- eller landingssted. Styrken måles som stærkeste vindstød indenfor en 10 min. 
periode. 
 
Højdevind: Vindstyrken over 2000 fods højde. Normalt fastsættes højdevinden på grundlag af rapporter fra meteorologiske 
stationer eller ved observation under flyvning. 
 
 

170. Måleenheder: 
 

Under flyvning anvendes nedenstående måleenheder  
 

Angivelse af Angives som Bemærkning 

Højde Fod eller meter Ved eventuel omregning sættes 1 fod = 
0,3 meter og 1 meter = 3,3 fod. 

distance  Meter, kilometer.  

Vindstyrke: m/s, meter pr. sekund.  Ved eventuel omregning sættes 1 m/s = 
2 knob, 1 knob = 0,5 m/s. 
 

Vindstyrker: Stille: 0,0 - 0,2 m/s 
Næsten Stille: 0,3 -1,5 m/s 
Svag vind: 1,6 – 3,3 m/s 
Let vind: 3,4 – 5,4 m/s 
Jævn vind: 5,5 – 7,9 m/s 
Frisk vind: 8,0 – 10,7 m/s 
Hård vind: 10,8 – 13,8 m/s 
Stiv kuling: 13,9 – 17,1 m/s 

 

 
 

 

180. Teknisk materiel og udcheck: 

 

181) Teknisk materiel:  
Omfatter hangglider, paraglider, seletøj, redningsskærm, dele og håndbøger til disse, samt udstyr og tilbehør af betydning for og til 
brug under flyvning, såsom instrumenter, hjelm, speedbar osv. 
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182) Udcheck: 
Med udcheck menes der, at den pågældende pilots kompetencer bliver vurderet i forhold til luftfartøjets egenskaber, teknikker, 
procedurer og begrænsninger jf. producentens anvisninger (f.eks. manualen).  
 
Attestation: Ved udcheck af elever skal instruktøren attestere for dette under specielle udcheck i logbogen, elevjournalen eller på 
progressionskortet. 

 

190. Udøvere og dokumentation: 

 

191) Udøvere 
Bemyndiget instruktør: En DHPU seniorinstruktør eller instruktør, der er tilknyttet en DHPU-uddannelse. Vedkommende har kun 

myndighed overfor elever/piloter på den pågældende uddannelses deltagerliste.  

Pilot: Fører af en hangglider eller paraglider. 

Elev: Udøver under uddannelse til pilot jf. SafePro – uddannelsesprogram. En elev har begrænset frihed til selvstændig 
øvelsesflyvning for at opøve erfaringer, afhængig af elevens flyvebevis. En elev skal have ID-kort, udstedt af DHPU og kan have 
SafePro-Delta flyvebevis 1, 2 og 3 eller SafePro-Para flyvebevis 1, 2 og 3 udstedt af DHPU. 
 

SafePro-Delta Instruktør: Pilot, som kan undervise i hanggliding i henhold til disse bestemmelser. En instruktør skal være i 
besiddelse af gyldigt instruktørbevis, udstedt af DHPU. 
 

SafePro-Para Instruktør: Pilot som kan undervise i paraglidning, i henhold til disse bestemmelser. En instruktør skal være i 
besiddelse af et gyldigt instruktørbevis, udstedt af DHPU. 
 
OBS: Et DHPU instruktørbevis giver kun rettighed til at undervise i disciplin(er), instruktøren selv har gyldigt bevis til.  
 

192) Dokumentation 
Flyvebevis: Et flyvebevis er dokumentation for, at indehaveren, ud over at have betalt DHPU-kontingent, har gennemført en 
SafePro uddannelse under DHPU. Flyvebeviset inkluder indehaverens flyvetrin, tillægsbeviser, pilot ID samt flyvebevisets 
gyldighedsperiode. 
 
Rating: En rating beskriver det opnåede niveau, der relaterer til DHPU’s uddannelsessystem, dvs. opnået flyvetrin og eventuelle 
tillæg, såsom Instruktør, Hjælpeinstruktør og Optræksbevis. 
 
Certifikat: Et certifikat er dokumentation for, at indehaver har opnået særlige færdigheder, som hverken er en del af SafePro’s 

uddannelsesprogram eller et DHPU tillægsbevis. Eksempler på certifikater: SIV, Sikkerhedsinstruktør, Radiotelefonist, 

Aerobaticsinstruktør, Drop, Roll Over, Spilfører og Bilfører. 
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