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Del 800 – DHPU Certifikater 
 

Indhold: 
810. Generelt. 
820. Typer. 
830. Beskrivelser: 

 

810. Certifikater generelt: 
Et DHPU-certifikat giver indehaver rettighed til at foretage den opgave eller manøvre, som certifikatet er udstedt til. 

 

810.a) Mindstealder: 
Mindstealder for at få de følgende certifikater er 16 år: 

- Rollover certifikat 
- Dropcertifikat 

 
Mindstealder for at få de følgende certifikater er 18 år  

- Bilførercertifikat  
- Spilførercertifikat 
- Sikkerhedsinstruktørcertifikat 

 

810.b) Udstedelse af certifikater: 
Udstedelse af certifikater sker gennem DHPU’s sekretariat, hvorefter en kopi af det underskrevne certifikat opbevares i klubbens 
profil i PiA. Ingen har tilladelse til at udføre selvstændig instruktion, indenfor DHPU’s regi, uden gyldigt instruktørbevis for 
pågældende certifikatområde. 

 

810.c) Inddragelse: 
Indehaver af et DHPU-certifikat må påregne, at dette kan inddrages ved misbrug, eller hvis gældende bestemmelser bliver 
overtrådt. 
Bestyrelsen i DHPU inddrager certifikatet og fastsætter længden af inddragelsen. Pågældende indehaver af certifikatet har ret til at 
fremføre sit syn på sagen for bestyrelsen, før sagen afgøres. 
 

810.d) Fornyelse: 
En erklæring fra klubben gælder som dokumentation for fornyelse af certifikater. Denne erklæring bekræfter, at certifikatholderen 
har været aktiv som udøver af certifikatområdet sammenlagt et år inden for de sidste 3 år (undtagen SIV certifikat). 

 

810.e) Gyldighed: 
Gyldighedstid er 1 år (undtagen SIV certifikat). 

 

820. Certifikattyper 
 

Der findes følgende DHPU-certifikater: 

 
– Bilførercertifikat 
– Spilførercertifikat 
– Sikkerhedscertifikat (SIV kursus) 
– Sikkerhedsinstruktørcertifikat  
– Dropcertifikat 
– Rollover certifikat 

 

830. Certifikat beskrivelser 
 

830.a) Bilførercertifikat: 
 
Bilførercertifikat er dokumentation for, at bilføreren har opnået den for optræk nødvendige viden og erfaring for optræk af både 
hangglidere og paraglidere. Det at være bilfører under optræk er en meget krævende og ansvarsfuld funktion. Specielt under 
optræk af paraglidere, idet kvaliteten og sikkerheden helt ligger i hænderne på bilføreren. Det er derfor meget vigtigt at bilføreren er 
bevidst om forskellene mellem optræk af hangglidere og paraglidere. 
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Opnåelse: 

For at få bilførercertifikat skal man: 
- have foretaget mindst 20 optræk af henholdsvis hangglidere eller paraglidere med en erfaren bilfører som bi-sidder 

(indehaver af bilførercertifikat) af piloter med OT-beviser 
- have foretaget mindst 25 optræk i alt (skal kunne dokumenteres) 
- have gennemgået et af DHPU afholdt bil/spil-førerkursus 
- have et gyldigt dansk kategori B kørekort  

 

830.b) Spilførercertifikat: 
 
Spilførercertifikat er dokumentation for, at spilføreren har opnået den for optræk nødvendige viden og erfaring for optræk af både 
hangglidere og paraglidere. 
Det at være spilfører under optræk er en meget krævende og ansvarsfuld funktion. Specielt under optræk af paraglidere, idet 
kvaliteten og sikkerheden helt ligger i hænderne på spilføreren. Det er derfor meget vigtigt at spilføreren er bevidst om forskellene 
mellem optræk af hangglidere og paraglidere. 

 

Opnåelse: 
For at få spilførercertifikat skal man: 

- have foretaget mindst 20 optræk af henholdsvis hangglidere og paraglidere med en erfaren spilfører som bi-sidder 
(indehaver af spilførercertifikat) af piloter med OT-beviser. 

- have foretaget mindst 25 optræk i alt (skal kunne dokumenteres). 
- have gennemgået et af DHPU afholdt bil/spil-førerkursus. 

 

830.c) Dropcertifikat: 
Drop fra andet luftfartøj som f.eks. tandem paraglider, motoriseret tandem paraglider, ballon, helikopter osv. kræver et specielt 
certifikat. Dropcertifikatet er dog nødvendigt for at få tilladelse til at deltage i træning eller konkurrence, hvor denne startmetode 
bruges. Dette certifikat kan kun erhverves af aerobaticspiloter, der har et gyldigt SafePro-Para Trin 5d. Det er kun 
seniorinstruktører (SafePro-Para Trin 5d), der selv har et gyldigt dropcertifikat og som har udført minimum 10 drop, der må 
undervise og godkende dette certifikat. 
 

Opnåelse: 
For at få dropcertifikat skal man: 

- have SafePro-Para Trin 5d 
- have gennemgået en DHPU dropcertifikatuddannelse. 

 

830.d) Rollover certifikat: 
Dette certifikat kan kun erhverves af aerobaticspiloter, der har et gyldigt SafePro-Para trin 5d bevis og dropcertifikat. Det er kun 
aerobatics instruktører, der selv har et gyldigt rollovercertifikat, og som har udført minimum 10 rollovers, der må undervise og 
godkende dette certifikat. 
 

*Tilladelsen til drop og rollover er først gældende efter godkendelse i følge BL 9-5 pkt. 8.1.2 f. 
 

Opnåelse: 
For at få rollover certifikat skal man: 

- have SafePro-Para Trin 5d 
- have dropcertifikat 
- have gennemgået en DHPU rollover certifikat uddannelse arrangeret af en bemyndiget seniorinstruktør 

 

830. e) SIV certifikat: 
Dette certifikat giver adgang til SafePro trin 5d og sikkerhedsinstruktørcertifikat. Beviset skal ikke fornys når først det er opnået. 
 
Sikkerhedsflyvning med paraglider må udføres, når piloten har et gyldigt SafePro-Para trin 4 flyvecertifikat. Elever med SafePro-
Para 3 bevis kan med en accept fra deres instruktør deltage på et light sikkerhedskursus. En SafePro-Para elev, som deltager på 
et light sikkerhedskursus, kan, hvis eleven viser en særlig høj forståelse for øvelserne samt udfører disse med stor sikkerhed og 
præcision, gå videre til mere avancerede øvelser. 
 
 

Opnåelse: 
- SafePro-Para Trin 3 
- Gennemført et SIV kursus arrangeret af en bemyndiget Seniorinstruktør.  
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830. f) Sikkerhedsinstruktørcertifikat:  
Se del 350.  
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