
Progressionskort  SafePro-Para trin 5b      
Navn:                                                                        Pilot id: 

Adresse:                                                                   Postnr.: 

Klub: 

Kursusansvarlig instruktør sign.: 
Færdighedskrav 

Medbring det korrekte udstyr i henhold til planlagt flyvning: GPS, 
førstehjælpskasse/overlevelsesudstyr, ilt (i bjerge), live tracker, mm 

 

Valg af den bedste start med hensyn til vejrforhold  

Start under mindre end ideelle forhold, både fodstart og optræk, i trafik  

Kan nemt dreje i begge retninger i en termikboble, alene og i trafik   

Fortsættelse af flyvningen under meget svage løftforhold og opretholdelse af en god 
sikkerhedsmargin (afstand til terræn, tilgængelige landingsområder, i trafik osv.) 

 

Termikflyvning i stærk vind, samtidig med at der opretholdes god sikkerhedsmargin 
for afdrift og upålidelig løft 

 

Termikflyvning i gaggles: Denne praksis bør erhverves gradvist; start med én  
                                            paraglider, så flere paraglidere alt efter pilotens  
                                            niveau/progression 

 

Beherske (anbefalet):  Accelereret asymmetrisk kollaps -  
                                       Forstærket pitch med dæmpning, med front kollaps,  
                                       forstærket roll  
                                       Autorotation, stall  

 

Valg af det bedste landingssted under flyvning og opsætning af 
præcisionsindflyvning til et kort landingssted med mulige forhindringer 

 

Landing med andre paraglidere på samme tid  

Erfaringskrav 

Erfaring med den benyttede EN-kategori   

Mindst 5 distanceflyvninger (ren skræntflyvning godkendes ikke)   

Krav til holdninger 

● Styring af stress, følelser, koncentration  
● Vurdering af forhold før flyvningen  
● Udarbejdelse af en flyveplan og flyvetaktik  
● Forståelse for, hvornår man skal skifte flyvestil jf. tid på dagen og skiftende forhold, 

såvel som på forskellige dage  
● Krydsning af skygader, blå huller eller andre løftkompromitterende områder  
● Omveje omkring områder uden landingsmuligheder  
● Opretholdelse af sikkerheden, når flyveruten er planlagt uden hensyntagen til 

sikkerhedsmarginer  
● Ændring af flyveruten/plan, når der er risiko for tordenvejr på den planlagte flyverute  
● Være kritisk overfor egen opmærksomhed under gruppepres (vurdering af gruppe- 

eller egne beslutninger med hensyn til farer) 
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