
 

 

Regelsæt for afholdelse af VFR prøve hos Dansk Hanggliding og Paragliding Union 

 

For at DHPU’s piloter må udøve VFR flyvning i højder over 150 m., skal de jf. BL 9-5 stk. 8.2 og 8.2.1, samt DHPU’s 

Driftshåndbog stk. 730a, have bestået den af Nationalmyndigheden krævede prøve for VFR flyvning. 

 

Flg. regelsæt er skrevet med henblik på at sikre de krav, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen stiller i henhold til 

udarbejdelse, aflæggelse og revidering af VFR prøve, og tilsikre at sådan en prøve kan tages hos DHPU. 

 

Prøvens opbygning: 

 

1. Antal spørgsmål: 

• 12 spørgsmål 

2. Undergrupper: 

• Spørgsmålene er fordelt i 4 undergrupper: Generelle, Luftrum, Vigepligt, VMC Minima 

3. Udformning: 

• Elektronisk prøve, unik. 

• Spørgsmål blandet ud fra database, og fordelt på de 4 undergrupper (4 spørgsmål fra 

”Generelle”, 4 spørgsmål fra ”Luftrum”, 2 spørgsmål fra ”Vigepligt”, 2 spørgsmål fra ”VMC 

Minima”). 

4. Beståelseskrav: 

• 75 % 

 

Aflæggelse: 

 

1. Antal aflæggelser/år: 

• 4 gange (marts, maj, august, oktober). 

2. Lokation for aflæggelse: 

• Prøven kan kun tages på Sjælland og i Jylland, med én lokation i hver af de to landsdele. 

3. Starttid: 

• Ens for begge lokationer, og koordineres af DHPU. 

4. Krav til lokale: 

• Prøven skal tages i egnet lokale godkendt af DHPU. 

• Med egnet lokale menes der, nok plads til at hver elev kan sidde ved eget bord.  

• Ved egnet lokale menes der yderligere, at der skal være tilstrækkeligt internet adgang. 

5. Platform: 

• Prøven tages elektronisk på Idrættens E-læringsplatform 

6. Tidsfastsat: 

• Prøven er tidsfastsat, og skal tages inden for den tid der er stillet til rådighed. Spørgsmål 

der ikke er besvaret inden for fristen, vil blive rettet som fejl. 

7. Notater og hjælpemidler: 

• Der må under prøveaflæggelsen ikke benyttes notater eller andre former for 

hjælpemidler. 

 



 

 

8. Fremvisning på skærm: 

• Der må fra start af prøven og til afslutning af prøven, ikke vises andre former for 

programmer/sider på skærmen end selve prøven. 

9. Kopiering m.m.: 

• Det er forbudt at tage screenshots, billeder eller på anden måde kopierer spørgsmålene. 

10. Eget elektronisk udstyr: 

• Der må gerne benyttes egen computer, Ipad eller lign. til aflæggelse af prøven. 

11. Kontrollant: 

• Prøveaflæggelsen styres og overvåges af en kontrollant udpeget af DHPU. 

• Ved store elevhold kan DHPU vælge at udpege ekstra kontrollant/-ter, hvis dette findes 

nødvendigt. 

• Kontrollanten skal tilsikre at aflæggelsen foregår efter dette regelsæt. 

12. Tilstedeværelse af andre personer: 

• Der må ikke være andre personer tilstede under prøveaflæggelsen, foruden kontrollanten 

og eleverne. 

13. Brud på regelsættet: 

• Brud på regler i dette regelsæt vil betyde øjeblikkeligt bortvisning. 

• Brud på regler i dette regelsæt er lig med dumpet prøve. 

 

 

Revision: 

 

• Jf. Driftshåndbogen del 045, er det uddannelseschefens ansvar, at teoriprøver bliver 

ajourført. Herunder at nye spørgsmål bliver udarbejdet til databasen, i det omfang det 

findes nødvendigt. 

 

Opbevaring af prøveresultater: 

 

• DHPU’s sekretariat har ansvaret for, at opbevare resultaterne af prøverne, indenfor 

rammerne af persondataforordningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


