
Progressionskort ParaPro trin 4  
Navn:                                                                        Pilot id: 

Adresse:                                                                   Postnr.: 

Klub: 

Kursusansvarlig instruktør sign.: 

Færdighedskrav 
Øvelserne fra foregående trin beherskes  

Planlægning: flyvningens proces, lave flyveplan  

360 graders sving: på minimum synk, flade, højre og venstre  

360 graders sving: hårde, højre og venstre  

360 graders sving: varieret krængning i 180 graders intervaller, fra svag til krap  

Nedstigningsteknikker: kan gennemføre manøvrer for hurtig og sikker nedstigning  

Hang: behersker start og flyvning ved hangflyvning  

Termik: behersker start og flyvning i termik  

Marginalt løft: behersker start og flyvning i marginalt løft  

Stød og turbulens: behersker start og flyvning under stød og turbulens  

Trafikregler: kender alle regler vedr. vigepligt og flyvning med andre skærme, både ved  
                      hang- og termikflyvning. 

 

Erfaringskrav 
Minimum 30 flyvetimer  

Minimum 10 flyvetimer på hang  

Minimum 2 timers termikflyvning fordelt på minimum 3 flyveture  

Minimum have haft flyvebevis i 12 mdr.  

Airmanshipkrav 

Piloten kan varetage sin egen og andres sikkerhed under udøvelse af avanceret 
paragliding, herunder i opvisnings-, demonstrations- og konkurrenceflyvning, og i 
øvrigt hvor dette trin kræves. 
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