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Del 300 – Instruktører  
 

Indhold: 
310. Generelt. 
320. Instruktørklasser 
330. Chefinstruktør 
340. Optræksinstruktør 
350. Sikkerhedsinstruktør 
 
Tillæg A: 
 
- Retningslinjer for Uddannelsesudvalg  
 

310 Generelt: 
 

310.a) Mindstealder: 
Mindstealder for at få instruktørbevis er 18 år. 
 

310.b). Udstedelse af instruktørbevis: 
Udstedelse af instruktørbevis sker gennem DHPU’s sekretariat ved påstempling af instruktørens flyvebevis. Ingen har tilladelse til 
at udføre selvstændig instruktion indenfor DHPU’s regi uden gyldigt instruktørbevis. 
 

310.c). Inddragelse: 
Indehaver af instruktørbevis, udstedt af DHPU, må påregne, at dette kan inddrages ved misbrug, eller hvis gældende 
bestemmelser bliver overtrådt. 
Bestyrelsen i DHPU inddrager instruktørbeviset, og fastsætter længden af inddragelsen. Pågældende instruktør har ret til at 
fremføre sit syn på sagen for bestyrelsen, før sagen afgøres. 

 

310.d) Fornyelse: 
En erklæring fra klubbens ledelse/klubbens chefinstruktør gælder som dokumentation ved 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 DHPU’s instruktørseminar, minimum hvert 3. år. 

 

310.e) Gyldighed: 
Instruktørbevis er kun gyldigt med gyldigt flyvebevis på det trin, som kræves for udstedelse af instruktørbeviset. 
Gyldighedstid er 3 år. 
 
 

320. Instruktørklasser: 
 
SafePro-Delta Hjælpeinstruktør. SafePro-Delta Instruktør. SafePro-Delta Seniorinstruktør. 

 
SafePro-Para Hjælpeinstruktør. SafePro-Para Instruktør. SafePro-Para Seniorinstruktør. 

 
Det præciseres at SafePro – delta og SafePro-Para instruktørklasserne er separate klasser. 

 

320.a) Hjælpeinstruktør:  

Er en instruktørkandidat, som assisterer en Instruktør eller Seniorinstruktør under skoling. En hjælpeinstruktør skal altid arbejde 

under kontrol og vejledning af en instruktør/seniorinstruktør. 
 

Opnåelse:  
For at blive hjælpeinstruktør må man: 

a. som SafePro-Delta Hjælpeinstruktør være indehaver af SafePro-Delta flyvebevis/trin 4 eller højere. 

  som SafePro-Para Hjælpeinstruktør være indehaver af SafePro-Para flyvebevis/trin 4 eller højere. 

b. Være blevet orienteret om sine opgaver af en ansvarlig henholdsvis SafePro-Delta eller Para instruktør eller senior 
instruktør. 

c. Have gennemgået relevant teorimateriale/kursus udgivet af DHPU, under vejledning af en ansvarlig Seniorinstruktør. 
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320.b) Instruktør 

Instruktør: SafePro-Delta 
En instruktør kan drive selvstændig kursus/oplæring af elever til SafePro-Delta flyvebevis trin 1, 2, 3 og 4 samt foretage "udcheck" 
på drager og seletøj, egnet for elever. 

 

Instruktør: SafePro-Para 
En instruktør kan drive selvstændig kursus/oplæring af elever til SafePro-Para flyvebevis 1, 2, 3 og 4 samt foretage "udcheck" på 
paraglidere og seletøj egnet for elever. 
 
Skolingen skal ske i henhold til bestemmelser givet i denne håndbog og efter eventuelle retningslinjer og program givet af 
bestyrelsen for DHPU. 
 

Opnåelse: 
For at opnå Instruktørbevis, må man: 

a. som SafePro-Delta instruktører være indehaver af gyldigt SafePro-Delta flyvebevis trin 5 eller højere. 
  som SafePro-Para instruktører være indehaver af gyldigt SafePro-Para flyvebevis trin 5. 

b. Have sammenlagt minimum 2 års flyveerfaring. 
c. Have deltaget på DHPU’s instruktøruddannelse.  
d. Have virket som hjælpeinstruktør, hvor man skal vise rigtige instruktionsmetoder og give rigtige informationer, når en 

elev begår fejl. 
e. Anbefales af pågældende seniorinstruktør, man har været hjælpeinstruktør under. Seniorinstruktøren skal også sige god 

for at pkt. d, ovenfor er opfyldt, samt at kandidaten anses for egnet til at undervise i drageflyvning eller paragliding. 
 

320.c) Seniorinstruktør 

SafePro-Delta og SafePro-Para. 
En Seniorinstruktør kan selvstændigt arrangere kurser og videregående træning af henholdsvis hangglider/paraglider piloter til det 
flyvetrin og de tillægsbeviser, instruktøren selv er indehaver af, samt foretage "udcheck" på alle typer henholdsvis 
hangglidere/paraglidere og seletøj. 
Aktiviteterne skal ske i henhold til bestemmelser givet i denne håndbog og efter eventuelle retningslinjer og program givet af 
bestyrelsen for DHPU. 

 

Opnåelse: 
For at opnå Seniorinstruktørbevis, må man: 

a. Som instruktør for SafePro-Delta være indehaver af SafePro-Delta flyvebevis trin 5. Som Instruktør for SafePro-Para 

være indehaver af SafePro-Para flyvebevis trin 5. 

b. Have deltaget på DHPU’s Seniorinstruktøruddannelse. 

c. Have været indehaver af et Instruktørbevis i mindst 1 år. 

 

330. Chefinstruktør 
Hver klub skal have en chefinstruktør for at kunne forny medlemmernes ordinære flyvebeviser. Som udgangspunkt må en 
chefinstruktør kun forny rating op til og med den rating, chefinstruktøren selv besidder. I nogle tilfælde vil det betyde at en 
chefinstruktør ikke kan forny alle ratings i klubben. I sådanne tilfælde skal en anden DHPU Seniorinstruktør med tilstrækkelig rating 
godkende fornyelsen.  
En klubs chefinstruktør kan godkende konvertering af udenlandske flyvebeviser fra lande, der er med i IPPI programmet, til 
tilsvarende danske flyvebeviser.  
 

Opnåelse:  
a. Have et gyldigt Seniorinstruktørbevis. 
b. Blive udpeget af klubbens bestyrelse. 

 
 

340. Optræksinstruktør 
 
Optræksinstruktøren forpligter sig til at udføre al oplæring/træning i henhold til "Regler for optræk" udgivet af DHPU. 
 
Attestation: Ved "udcheck" af elever/piloter til optræk, skal optræksinstruktøren attestere for dette under specielle udcheck i 
klubbens optræks-logbog eller i pilotens logbog. 
 

Opnåelse:  
a. Instruktør, som skal foretage oplæring i optræk, skal være indehaver af et DHPU-instruktørbevis, DHPU-optræksbevis 

og henholdsvis spilfører- eller bilførercertifikat. 
 

b. Elever: For at træne elever, må instruktøren selv have gennemført mindst 50 optræk. Derudover skal instruktøren lave 
mindst 20 optræk på det pågældende system, med en pilot (trin 4 eller 5) som simulerer elev. Denne erfaring skal 
dokumenteres. 
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350. Sikkerhedsinstruktørcertifikat 

For at kunne fungere som ansvarlig instruktør på et sikkerhedskursus (SIV kursus) skal vedkommende have et SafePro-
Para trin 5d flyvebevis. 

 

Opnåelse:  
a. Have et gyldigt seniorinstruktørbevis  
b. Have SafePro-Para trin 5d  
c. Have gennemført et fuldt sikkerhedskursus og bestået alle øvelser inkl. min 2 stk. nødskærmskast. 
d. Virke som hjælpeinstruktør på minimum 3 sikkerhedskurser, hvor hjælpeinstruktøren filmer eleverne og 

kommenterer på udførelsen af øvelserne. Materialet skal dernæst fremlægges for den kursusansvarlige 

sikkerhedsinstruktør og godkendes af denne. 
e. Afholde 2 sikkerhedskurser med en erfaren sikkerhedsinstruktør som observatør. Sikkerhedskurserne skal 

godkendes af observatøren. En erfaren sikkerhedsinstruktør betyder, at sikkerhedsinstruktøren minimum har 

virket som instruktør på 10 sikkerhedskurser med mindst 5 elever på hvert kursus. 
f. Godkendes som sikkerhedsinstruktør af en erfaren sikkerhedsinstruktør.  

 

VIGTIGT: En sikkerhedsinstruktør må kun undervise i øvelser, som han/hun selv kan udføre sikkert og med overbevisende 
stil. 
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Tillæg A: Retningslinjer for Uddannelsesudvalg 

 

1.  Indledning 

Hensigten med disse retningslinjer er at klarlægge formål, opgaver og ansvarsforhold for udførelse af 

Uddannelsesudvalgsarbejde.  

  

2.  Formål 

Formål med uddannelsesudvalget er at holde uddannelsesmateriel, kurser og DHPU’s driftshåndbog 

ajour med det seneste SafePro uddannelsesprogram, gældende love og regler, og erfaringer fra 

havarirapporter og sikkerhedsudgivelser.  

  

3.  Opgaver 

Uddannelsesudvalget har følgende opgaver: 

- Fremstilling og revidering af SafePro-Para/Delta 

- Ajourføring af teoriprøver 

- Tilrettelæggelse og afholdelse af instruktør- og seniorinstruktørkurser 

- Udarbejdelse og revidering af DHPU-kurser i DIF’s e-læringsplatform 

- Sikre, at kurser og prøver bliver rettet til, så de indsamlede erfaringer fra havarirapporter og 

sikkerhedsudgivelser kommer piloterne til gode.  

  

4.  Handlingsplan 

4.1 Indsamling: 

Uddannelsesudvalget vil kunne få pålagt opgaver af DHPU’s bestyrelse og chefgruppe eller igennem 

ændringer foretaget af FAI/CIVL – SafePro-Para/Delta, samt igennem ændringsforslag foreslået af 

DHPU’s medlemmer. 

  

Uddannelsesudvalget vil herefter indsamle alt nødvendigt materiale for at kunne lave et udkast til de 

foreslåede opgaver/ændringsforslag. 

  

4.2 Revidering: 

Uddannelsesudvalgets opgave er at lave et gennemarbejdet forslag til, hvorledes den stillede opgave 

kan blive implementeret i DHPU’s skolings- og uddannelsessystem. 

  

4.3 Høring: 

Inden ændringer sendes videre til Nationalmyndigheden, skal de sendes ud til høring hos DHPU’s 

bestyrelse og chefgruppe, samt hos alle DHPU’s klubber. Passende tidsfrist sættes, så alle har tid til at 

læse forslaget igennem og komme med feedback. 

  

Uddannelsesudvalget kan bruge feedback til at ændre i forslaget, eller kan vælge at stå ved sit eget 

forslag. Uddannelsesudvalget bør dog altid lytte til og rette sig efter flertallet. 

  

4.4 Indsendelse til Nationalmyndighed: 

Efter høringsfristen er overstået, og forslaget evt. er rettet til, skal det indsendes til 

Nationalmyndigheden. 

  

4.5 Implementering i DHPU: 
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Efter Nationalmyndigheden har godkendt ændringsforslagene, skal de implementeres i DHPU. Dette 

kan ske igennem rettelser i Driftshåndbog, instruktørseminarer, klublederkongres, hjemmeside etc., alt 

afhængigt af ændringens størrelse og omfang. 

For alle ændringer gælder det dog, at de altid skal meldes ud til de personer, som ændringerne berører. 
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