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Opfølgning vedrørende overgang til ny SPL-teori 

HB har fået nogle uddybende spørgsmål i anledningen af overgangen fra eksisterende S-teori til 
den nye SPL-teori, og da der lige er afsluttet forhandlinger med TBST, som vil få indflydelse på næ-
ste prøve, vil vi hermed uddybe ordningen. 

Historik: 

Allerede da EU-forordning 1178/2011 (EASA-bestemmelser for luftfartspersonel) blev vedtaget med 
start 8.4.2015, gennemgik s-teoriudvalget bestemmelsernes læringsmål for svæveflyveres teori og 
sammenlignede den med grundlaget for vores s-teori. Udvalget konstaterede, at den bestående 
undervisning dækkede læringsmålene, bortset fra ét nyt fag: Kommunikation. De to bestående fag 
”Flyvelære” og ”Aerodynamik” blev delt op i hver to fag: ”Operationelle procedurer og Navigation” og 
”Flyvningens principper og Præstationer og planlægning”. Ved vore forhandlinger med myndighe-
derne kunne vi endvidere se ind i, at vi ikke længere selv skulle lave spørgsmålene, myndigheden 
ville arrangere prøverne, som skulle ske elektronisk og gebyret for prøven måtte forventes at stige 
væsentligt. 

Udsættelsen af igangsætningen af EU-forordningen til 8.4.2018 gav os mulighed for flere drøftelser 
med TBST for at trimme sagen sådan, at det mere kom til at ligne det, som vi var vant til.  

Resultatet for 2016 bliver: 

 Der skal ikke undervises eller aflægges prøve i faget Kommunikation 

 Der vil være 8 prøver mod hidtil 6 prøver 

 Vores undervisningsprogram til s-teori dækker læringsmålene til SPL/LAPL(S) – vedlagt 

 DSvU’s gebyr for s-teorien forbliver på det sædvanlige niveau 

 TBST vil stå for prøverne i 2016, men DSvU arrangerer prøvesteder m.v. og unionen afhol-

der udgifterne til myndighedens kontrol af prøven. 

 Vi har begrundet forventning om, at s-kontrollanter frem over kan udgøre kontrolmyndighe-

den ved efterfølgende prøver 

 Antallet af prøvesteder vil i 2016 blive reduceret til fire steder, som DSvU arrangerer. Dette 

gør vi for at minimere udgiften til kontrolbesøgene. 

 Vi vil ikke længere være begrænset af max. to omprøver inden komplet ny teoriundervisning. 

Hvad vil vi gerne opnå og hvad vil vi gerne undgå? 

Efter 2017 er det nye teorigrundlag under alle omstændigheder gældende, og derfor vil DSvU gerne 
have indflydelse på tilrettelæggelsen af teoriprøverne, så de så vidt muligt ligner det, vi har i dag. Vi 
ønsker at have aftalt rammerne for prøverne, før disse forelå i elektronisk form for dermed at sikre, 
at den elektroniske aflæggelse i vid omfang kan ske i klubregi eller i rammer, der ligner det. Vi ville 
endvidere sikre, at den store know-how på teoriområdet, der er i DSvU, også vil kunne bruges 
fremover. Vi vil også dokumentere overfor myndighederne, at vi kan arrangere prøvelokaler til en 
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pris, der er væsentligt anderledes end at booke sig ind på et stort hotel. Samtidig er det vigtigt at 
undgå en brugerbetaling, der kunne gå hen at være væsentligt højere, end det niveau vi kender i 
dag.  

 

Undervisning 

Sammensætning af fagene vil være sådan, at undervisningen i Love og Bestemmelser, Meteorolo-
gi, MYB og Materiale- og Instrumentlære omfatter tilsvarende fag i SPL-teorien. Undervisning i Ae-
rodynamik dækker fagene Flyvningens Principper samt Præstationer og Planlægning. Undervisnin-
gen i Flyvelære dækker Operationelle Procedurer og Navigation. Vi er bekendt med, at mange s-
teorilærere har lavet deres eget undervisningsmateriale. I disse tilfælde bedes I sammenligne jeres 
eget undervisningsmateriale med vedlagte læringsmål for SPL-teorien og sikre, at I kommer rundt 
om alle punkterne. 

Prøven 

Der vil være 8 prøver med 16 spørgsmål i hver. Hver prøve vil tage 35 minutter, herefter 5 minutters 
pause, hvorefter prøven i næste fag starter. Det vil tage længere tid end de nuværende tre timer for 
en S-teoriprøve, selv om der ikke længere vil være den lange indledning med flyvedag, opgave, vejr 
osv. Derfor vil prøverne i 2016 blive afholdt en lørdag formiddag. Datoer for prøver sendes ud om 
kort tid. Der vil i 2016 blive afholdt to hovedprøver samt nødvendige omprøver. 

Arrangement af prøvesteder 

Vi har reduceret antallet af prøvesteder til fire. Vi kan få så mange vi ønsker, men vi skal betale for 
tilsyn hvert sted. Fra næste år forventer vi, at den elektroniske løsning er på plads, og der arbejdes 
på at lave prøven på en sådan måde at man kan logge sig på prøven i ethvert prøvelokale – f.eks. i 
klubben, men der skal være en kontrollant til stede. Vi har efter vore forhandlinger forventninger om, 
at disse kontrollanter kan være S-kontrollanter. 

Flere prøver i løbet af året 

Når prøverne afvikles elektronisk, kan vi afholde flere prøver om året, og den elev, der starter helt 
på bar bund i foråret, kan komme til teoriprøve samme år og dermed få sit certifikat samme år, som 
han er startet. Med SPL-teorien kan man gå til omprøve lige så tit man vil. Blot skal hele uddannel-
sen til certifikatet være afsluttet senest 24 mdr. efter første prøvedato. 

Faget Navigation 

Den del af flyvehåndbogen, der hedder ”Flyvelære”, har et afsnit om navigation, skrevet af Bent 
Holgersen. Denne bog har været undervisningsgrundlaget for faget flyvelære og dermed navigati-
onsdelen i faget. Navigationsafsnittet dækker også pensum til navigation til SPL-teori, men det an-
befales også at bruge den del af flyvehåndbogen, der hedder ”Navigation”, da den går lidt mere i 
dybden end afsnittet i ”Flyvelære”. 

Kommunikation 

Der skal ikke undervises i kommunikation i 2016 og 2017, men efter 2017 kommer dette fag med. 
Den teoretiske del af dette fag svarer nøje til teorien til radiocertifikatet N-BEG. Der er ikke krav om, 
at man aflægger praktisk prøve til radiocertifikat, men det vil naturligvis være oplagt at gøre det ef-
ter afslutningen af teorien, hvor den teoretiske del er bestået. 

Yderligere spørgsmål til teorien kan rettes til Jørgen Legind på uddannelse@dsvu.dk 

  
Med venlig hilsen 
 
Jørgen Legind 
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