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Zone for reducerede 
kompetencer

Reference 

Tid

• Ny SafePro-Delta/Para
• Chefinstruktørrollen
• Senior instruktørrollen
• Skoling på tværs af klubber
• 5 teoriprøver 
• Fornyelseskrav
• Tilsyn
• Kursusplaner
• Flyvebeviser med 

gyldighedsdato
• GDPR 

DHPU primo 2019

• Det gamle 
Parapro/safepro

• Chefinstruktør står for al 
uddannelse

• 2 teoriprøver 
• Ingen fornyelseskrav
• Ingen tilsyn
• Ingen kursusplaner
• Flyvebeviser uden 

gyldighedsdato
• Ingen GDPR

Forandringsproces – hvad det betyder 
for DHPU i 2019



Ny driftshåndbog: Opsætning

2015 version 

• 000- Administrativ
• 100- Regler for flyvning
• 200- SAFEPRO
• 300- PARAPRO
• 400- Instruktør
• 500- Flyvesikkerhed
• 600- Regler for flyvning med motor
• 700- Beviser
• 800- Sikkerheds- og Acroflyvning
• 900- Dispensationer og tilladelser

2019 version

• 000- Administrativ
• 100- Definitioner
• 200- Regler
• 300- Instruktører
• 400- Flyvesikkerhed
• 500- SafePro-Delta
• 600- SafePro-Para
• 700- Beviser
• 800- DHPU certifikater
• 900- Dispensationer og tilladelser
• Links-liste



Ny driftshåndbog: Digital bog vs. fysisk bog 

De følgende dele af bogen er digitalt og skal læses sammen med DHB:

• DHPU’s vedtægter
• BL. 9-5 Bestemmelser om dragfly og glideskærme
• PART SERA
• EU-Forordning 2016/1185
• BL 7-100 - Bestemmelser der supplerer SERA-forordningen
• BL. 7-1 Bestemmelser om lufttrafikregler (Grønland og Færøerne ).
• DHPU’s forsikringsoversigt
• DHPU Teoripensum til lokalflyvningstilladelse
• DHPU Svarark til lokalflyvningstilladelse
• AIP Danmark
• IPPI Kort
• Safety Managment Handbook
• ICAO kort

https://dhpu.dk/vedtaegter/
https://selvbetjening.trafikstyrelsen.dk/civilluftfart/Dokumenter/Love%20og%20bestemmelser/Bestemmelser%20for%20Civil%20Luftfart%20(BL)/BL%2009-serien/9_5_udg_4.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0923&qid=1543854148214&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1185&from=EN
https://selvbetjening.trafikstyrelsen.dk/civilluftfart/Dokumenter/Love%20og%20bestemmelser/Bestemmelser%20for%20Civil%20Luftfart%20(BL)/BL%2007-serien/BL%207-100,%202.%20udg.pdf
https://selvbetjening.trafikstyrelsen.dk/civilluftfart/Dokumenter/Love%20og%20bestemmelser/Bestemmelser%20for%20Civil%20Luftfart%20(BL)/BL%2007-serien/BL%207-1%20%2016%20%20udgave.pdf
https://dhpu.dk/forsikring/
https://dhpu.dk/wp-content/uploads/2018/07/lokalflyv-teori-1.pdf
https://dhpu.dk/wp-content/uploads/2018/07/lokalflyv-svarark-1.pdf
https://aim.naviair.dk/
https://www.fai.org/page/civl-ippi-card
https://www.fai.org/page/safety-handbook
https://aim.naviair.dk/da/kort/


Ny driftshåndbog: Hvad er fjernet og hvorfor? 

• Ikke eksisterende udvalg, funktioner og klubliste osv. i del 000

• Acro er erstattet med SafePro-Para trin 5d = ordinært flyvebevis

• Følgende er fjernet fra DHB og erstattet med instruktøruddannelse:
• Kommunikation og indlæring
• Metode
• Gennemførelse af af et drageflyvekursus
• Idrætsskader (DIF kursus på e-læring)

• Alle ulovligheder og uoverensstemmelser er fjernet: fx PP2 elever må 
flyve hvis der er en trin 3 pilot tilstede, TD bevis uden uddannelse



Ny driftshåndbog: Hvad er tilføjet og hvorfor?

• Ny organisationsplan og nye beskrivelser: fx Materielchef 
• Definitioner som et selvstændigt kapitel: Mere nøjagtigt og forståligt, 

begreber og definitioner skal forstås før man læser resten af bogen
• Regler er et samlet kapitel, fordi det er nemmere at navigere i
• Retningslinjer for Auditørudvalg er tilføjet
• Chefinstruktør rollen, optræksinstruktør og SIV instruktør er tilføjet 

del 300
• Optræksdelen er opdateret
• Retningslinjer for uddannelsesudvalg er tilføjet 
• Nye SafePro-Delta/Para erstatter de gamle U.P.
• Nye DHPU certifikater: SF og BF
• Links-liste



Ny driftshåndbog: Opmærksomhedspunkter 

Definitioner

Vigtig: Læs og forstå dem, før du læser resten af bogen

• Tilføjet flere definitioner:
• Typer af flyvning
• Nye SafePro flyvetrin inkl.: a, b, c, d
• Flyvesteder
• Målenheder: Vindstyrke begreber tilføjet 
• Udcheck
• Udøvere 
• Dokumentation



Ny driftshåndbog: Opmærksomhedspunkter 

Optræksproceduren

Kommandoen STOP, STOP, STOP er erstattet med AFBRUD, AFBRUD, 
AFBRUD

Årsagen: På radiokan ”stop” nemt forveksles med ”hal-tot”

Krav til flyvepladsleder har ændret sig: 
• Henholdsvis spilfører eller bilførercertifikat 
• Samt OT bevis (som også kræver VFR) 
• Skal være godkendt af klubben til at varetage opgave



Ny driftshåndbog: Opmærksomhedspunkter 

Flyvebeviser vs. Certifikater

• Acro certifikat er blevet et ordinært flyvebevis, Trin 5d
• Spilfører- og bilførerbeviser er blevet ændret til certifikater = Man 

behøver ikke være pilot for at opnå SF/BF 
• Alle beviser og certifikater har en gyldighedsperiode på 1 år 

(undtagen VFR og SIV)
• De skal derfor fornys
• Certifikater bliver udstedt og tilsendt til klubben til opbevaring (husk 

GDPR)



Ny driftshåndbog: Opmærksomhedspunkter 

Fornyelse

• Alle beviser og certifikater fornyes i klubregi 
• Der skal være dokumentation for fornyelse (indsendes ultimo 

november)
• Chefinstruktør kan nedgradere et bevis for en pilot som ikke længere 

overholder kravene til deres trin – chefinstruktøren skal komme med 
en genoptræningsplan til den gældende nedgraderet pilot, hvis 
ønsket



Ny driftshåndbog: Opmærksomhedspunkter 

Elev vs. pilot rettigheder
• Skoleflyvning vs. friflyvning



Ny driftshåndbog: Opmærksomhedspunkter 

Elev vs. pilot ansvar



Ny driftshåndbog: Opmærksomhedspunkter 

Nye færdighedskrav

• Alle piloter skal kunne flyve både skrænt og termik
• Trin 4 bevis giver rettighed for at flyve i løft (både skrænt og termik) derfor 

skal alle være skolet i både skrænt og termik.

• Alle Seniorpiloter (Trin 5) skal kunne udføre en optræksstart 

• Alle Seniorpiloter (Trin 5) skal have VFR-bevis (deadline for 
opkvalificering af konverteret SP/PP trin 4 1.1.2020)

• Særlige krav til trin a, b, c, og d



Ny driftshåndbog: Opmærksomhedspunkter 

DHPU’s organisation



Ny driftshåndbog: Opmærksomhedspunkter 
Tilsyn (Tillæg D i DHB)
1.0  Indledning

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

2.0  Formål
At tilse, at klubbernes og piloternes aktiviteter er i overensstemmelse med DHPU’s uddannelses-
og sikkerhedsnormer.

3.0  Opgaver
Auditørudvalget har følgende opgaver:
Tilse, at instruktørgruppen lever op til DHPU’s uddannelsesnormer.
Tilse, at gældende love og regler overholdes af DHPU medlemmer.
Tilse, at udstedelse af certifikater og flyvebeviser sker i overensstemmelse med gældende regler.
Kontrollere, at alle piloter samt klubudstyr, der anvendes til elevskoling, er forsikret med lovpligtig 
ansvarsforsikring.

4.0  Proceduren for gennemførelse af tilsyn
4.1  Tilsyn kan føres igennem stikprøver, eller gennem et specifik tilsyn, hvor 
omstændighederne kræver det. 
4.2  Specifikke tilsyns formål defineres af auditørudvalget med udgangspunkt i 
auditørudvalgets opgaver, og defineres før tilsynet føres.
4.3  Ved konstatering af forhold, der afviger fra DHPU’s uddannelses- og 
sikkerhedsnormer, giver auditørudvalget anbefalinger til, hvorledes normerne opnås.
4.4  Ved konstatering af forhold der, groft afviger fra DHPU’s uddannelses- og 
sikkerhedsnormer, foretager auditørudvalget en vurdering af hvorledes forholdene 
bringes i orden, og om der gør sig forhold gældende, som medfører, at DHPU’s 
bestyrelse skal behandle forholdene. 



Ny driftshåndbog: Opmærksomhedspunkter 

Instruktører, hvem må hvad

• Hjælpeinstruktør – Bemærk er et bevis

• Instruktør (tidl. Kl 2) – Kun drive kurser for elever  
(trin 1-4) hvor der er en kursusansvarlig instruktør 
(seniorinstruktør) som har arrangeret kursus 

• Seniorinstruktør (tidl. Kl 1) – arrangere kurser, 
udarbejde trænings- og kursusplaner, er den eneste 
som må tildele et ordinært eller tillægsbeviser 
• OBS: er den eneste som må uddanne til tillægsbeviser
• OBS: må kun arrangere kurser indenfor de beviser man 

selv er indehaver af 



Ny driftshåndbog: Opmærksomhedspunkter 
Udcheck og hjelm
Udcheck (krav findes på side 22 DHB)
• Med udcheck menes der, at den pågældende pilots 

kompetencer bliver vurderet i forhold til luftfartøjets 
egenskaber, teknikker, procedurer og begrænsninger 
jf. producentens anvisninger (f.eks. manualen). 
• Attestation: Ved udcheck af elever skal instruktøren 

attestere for dette under specielle udcheck i logbogen, 
elevjournalen eller på progressionskortet.

• Hjelm (FAI’s retningslinjer):
EN966 (HPG), ASTM 2040 (Snow Sports) eller SNELL rs98 
(Snow Sports).



SafePro uddannelsesprogram: Nye beviser

SAFEPRO SafePro-Delta PARAPRO SafePro-Para

- Trin 1 - Trin 1

Trin 1 Trin 2 - Trin 2

Trin 2 Trin 3 Trin 2 Trin 3

Trin 3 Trin 4 Trin 3 Trin 4

Trin 4 Trin 5 Trin 4 Trin 5

Trin 5 Trin 5b Trin 5 Trin 5b

Trin 5c (Trin 4a)

Trin 5a

Trin 5c

Trin 5d

Trin 6 (på vej)

OBS: 5d betyder ikke at du automatisk må flyve 5c, de er 

selvstændige trin. 



SafePro uddannelsesprogram: Ny teori

Nye krav til teori

SAFEPRO SafePro-Delta PARAPRO SafePro-Para

- Trin 1
• Materiel
• Aerodynamik
• Meteorologi
• Sikkerhed

- Trin 1
• Materiel
• Aerodynamik
• Meteorologi
• Sikkerhed

Trin 1
• Aerodynamik
• Meteorologi
• Drage og udstyr
• Mennesket
• Lov og regler
• Praktisk 

flyvning/sikkerhed
• Førstehjælp

Trin 2
• Pilot
• Materiel
• Aerodynamik
• Meteorologi
• Regler
• Sikkerhed

Trin 1 Trin 2
• Pilot
• Materiel
• Aerodynamik
• Meteorologi
• Regler
• Sikkerhed



SafePro uddannelsesprogram: Ny teori

Nye krav til teori

SAFEPRO SafePro-Delta PARAPRO SafePro-Para

Trin 2
• Aerodynamik
• Meteorologi
• Drage og udstyr
• Mennesket
• Lov og regler
• Praktisk 

flyvning/sikkerhed
• Førstehjælp

Trin 3
• Pilot
• Hangglider (Aircraft)
• Aerodynamik
• Meteorologi
• Regler
• Kritiske situationer 
• Førstehjælp 

(anbefalet)

Trin 2
• Aerodynamik
• Meteorologi
• Skærm og udstyr
• Mennesket
• Lov og regler
• Praktisk 

flyvning/sikkerhed
• Førstehjælp

Trin 3
• Pilot
• Materiel
• Aerodynamik
• Meteorologi
• Regler
• Kritiske situationer 
• Førstehjælp 

(anbefalet)



SafePro uddannelsesprogram: Ny teori

Nye krav til teori

SAFEPRO SafePro-Delta PARAPRO SafePro-Para

Trin 3
• Aerodynamik
• Meteorologi
• Drage og udstyr
• Mennesket
• Lov og regler
• Praktisk 

flyvning/sikkerhed
• Førstehjælp

Trin 4
• Pilot
• Materiel
• Aerodynamik
• Meteorologi
• Regler
• Kritiske situationer 
• Førstehjælp 

(anbefalet)

Trin 3
• Aerodynamik
• Meteorologi
• Skærm og udstyr
• Mennesket
• Lov og regler
• Praktisk 

flyvning/sikkerhed
• Førstehjælp

Trin 4
• Pilot
• Materiel
• Aerodynamik
• Meteorologi
• Regler
• Kritiske situationer 
• Førstehjælp 

(anbefalet)



SafePro uddannelsesprogram: Ny teori

Nye krav til teori

SAFEPRO SafePro-Delta PARAPRO SafePro-Para

Trin 4
• Aerodynamik
• Meteorologi
• Drage og udstyr
• Lov og regler
• Førstehjælp

Trin 5
• Pilot
• Materiel
• Aerodynamik
• Meteorologi
• Planlægning
• Regler (VFR bevis)
• Førstehjælp 

(anbefalet)

Trin 4
• Aerodynamik
• Meteorologi
• Skærm og udstyr
• Førstehjælp

Trin 5
• Pilot
• Materiel
• Aerodynamik
• Meteorologi
• Planlægning
• Regler(VFR bevis)
• Førstehjælp 

(anbefalet)



SafePro uddannelsesprogram: Ny teori

Nye krav til teori

SAFEPRO SafePro-Delta PARAPRO SafePro-Para

Trin 5
• Navigation

Trin 5b Trin 5
• Navigation

Trin 5b

Bemærk der er kundskabskrav til trin 4a, 5b, 5c, og 5d 
- ikke bestemte fag. Opnåelse af kravene skal kunne 
dokumenteres, ingen prøve aflæggelse



SafePro uddannelsesprogram: Nye 
teoriprøver 

• E-læringsplatform

• 14 dages regel 
afskaffet

SafePro
Antal 

Spørgsmål Beståelses %
Trin 1
Materiel 2
Aerodynamik 2 75% samlet
Meteorologi 2
Sikkerhed 2

8
Trin 2
Pilot 4 75%
Materiel 4 75%
Aerodynamik 4 75%
Meteorologi 4 75%
Regler 4 75%
Sikkerhed 4 75%

24
Trin 3
Pilot 4 75%
Materiel 4 75%
Aerodynamik 4 75%
Meteorologi 4 75%
Regler 4 75%
Kritiske situationer 4 75%

24

Trin 4
Pilot 4 75%
Materiel 4 75%
Aerodynamik 8 75%
Meteorologi 8 75%
Regler 8 75%
Kritiske situationer 8 75%

40

Trin 5
Pilot 4 75%
Materiel 4 75%
Aerodynamik 8 75%
Meteorologi 8 75%
Planlægning Kendskab
Regler 8 75%

32



SafePro uddannelsesprogram: Administration 
udstedelse

Nye progressionskort
• Findes på DHPU’s hjemmeside

Kursus/træningsforløb
• Kursusplaner og træningsplaner udarbejdes af kursusansvarlig 

instruktør i klubregi og indberettes til DHPU
• Dokumentation for at få et bevis udstedt af DHPU:
• Er på deltagerliste til et kursus med en indberettet kursusplan/træningsplan
• Progressionskort
• Bestå teoriprøve



Trin 6 er på vej

PROPOSAL TANDEM REFERENTIAL CERTIFICATION
The training aims to develop the skills necessary for responsible and safe 
tandem practice. The different competences are grouped by major domains in 
three UC (competence unit).

UC 1: Mobilize the knowledge necessary to practice safe tandem
- Analyze the meteorological, aerological and topographic elements of a 
practice area
- Predict changing conditions on a site
- Understand the aerodynamic principles of flying a wing
- Take into account the characteristics of tandem equipment
- Monitor the aging of equipment
- Respect the rules of practice



UC 2: Mastering paragliding techniques in tandem
- Demonstrate technical mastery
- Adapt your technique to different aerologies and topographies
- Explain the different techniques used
- Analyze technical gestures

UC 3: Prepare and perform one or more flights in tandem
- Welcome his or her passengers
- Take into account the characteristics of the public concerned
- Choose a site suitable for tandem flight
- Organize the logistics
- Make flights safe
- Listen to your passenger
- Adapt to changes in the environment
- Evaluate your flight

Trin 6 er på vej



Hvad betyder den ny DHB og SafePro for 
klubberne og medlemmerne?

Deling af kompetencer

• Flere beviser betyder mere specialisering og at 
kompetencerne bliver mere opdelt

• Ikke alle seniorinstruktører kan arrangere kurser til alle 
beviser pga. begrænsninger på deres eget flyvebevis

• Progressionsmuligheder bliver spredt på tværs af 
klubber 

• Ny færdighedskrav skaber nye behov for samarbejde 
for eksempel trin 5c og 5d



Hvad betyder den ny DHB og SafePro for 
klubberne og medlemmerne?

Nye former for skoling/træning



Hvad betyder den ny DHB og SafePro for 
klubberne og medlemmerne?

Lempelse for instruktører

• Seniorinstruktør skal ikke længere lave distanceflyvning

• Man skal kun have trin 5 og være instruktør minimum 12 måned og 
bestå DHPU’s seniorinstruktøruddannelse

• Det betyder at seniorinstruktører kan uddanne indenfor det de er 
interesseret i

• Fleksibilitet i skoling og teori 
(skoleflyvning vs. Friflyvning)



Hvad betyder den ny DHB og SafePro for 
klubberne og medlemmerne?

Behov for samarbejde mellem medlemmer, klubber og DHPU

• Overgangsperiode, vær tålmodig og hjælp gerne
• Nye beviser 
• Nye teoriprøver
• Ny driftshåndbog
• Ny administration
• Mangler feedback, deling af erfaring, forslag til forbedringer



Spørgsmål og diskussion


