
PPL-teori gennem Midtjysk Flyveskole 

Der har de senere år været en tendens til, at antallet af PPL-elever har været for nedadgående 

stort set alle steder, hvilket har medført stagnation eller endda nedgang af medlemmer i mange 

små flyveklubber.  

Midtjysk Flyveskole har gennem de sidste 6-8 år undervist i PPL-teori i forskellige klubber rundt om 

i det midtjyske. Men med færre elever bliver det sværere og sværere at forsætte med dette, da få 

elever både er for tidskrævende og for resourcekrævende at køre efter. Men samtidig vil vi i 

Midtjysk Flyveskole også gerne, at flyveklubberne og UL-klubberne rundt om i landet bibeholder 

eller øger deres medlemstal. Og da vi ved, at det hænger uløseligt sammen med, at der uddannes 

elever med tilknytning til klubben, har vi forsøgt at finde modeller til løsning af dette. 

Alle modeller tager udgangspunkt i Midtjysk Flyveskoles DistanceLearning - kursus, som alle elever 

tilknyttes. Vi tænker de to modeller således: 

1. Eleven tager kurset under Midtjysk Flyveskoles Reg.Fac. / ATO  Midtjysk Flyveskole står for alt 

(desuden muligt for eleverne at møde fysisk op hos Midtjysk Flyveskole til holdundervisning) 

Hvorvidt eleven tilknyttes en flyveklub, er Midtjysk Flyveskole uvedkommende, og al 

kommunikation mellem eleven og Midtjysk Flyveskole foregår udenom flyveklubben. 

Pris: PPL(A/UL)/LAPL: 2400,-  

 

2. Eleverne tager kurset under Midtjysk Flyveskoles Reg.Fac. / ATO, men i samarbejde med klubben. 

Samarbejdet tænkes udmøntet således: 

1. Klubben registrerer alle elever og sender samlet tilmelding til Midtjysk Flyveskole. 

2. Midtjysk Flyveskole registrerer elever og tilsender logins og faktura til hver elev 

3. Eleverne kan helt eller delvist læse teorien via flyveskolens e-learning-program samt har 

mulighed for at møde op til holdundervisning på flyveskolens ordinære hold efter ønske. 

4. Endvidere tænkes nogle få timers undervisning af Midtjysk Flyveskole i klubbens lokaler 

(dels for at skabe tilknytning til klubben, dels for at give mulighed for at spørge ind til / få 

hjælp til områder, der traditionelt volder besvær) - (kun muligt indenfor en radius af ca. 1 

times kørsel fra Herning) 

5. Endelig tænker vi, at klubben også deltager i undervisningen (igen for at styrke elevens 

tilknytning til klubben). Midtjysk Flyveskole har udviklet powerpoint til alt materialet, som 

undervisere frit kan bruge, ligesom undervisere får gratis adgang til Midtjysk Flyveskoles 

lærebøger, film og alle øvrige e-learningmaterialer (det samme som eleverne får adgang 

til). Hvad klubben selv mener at kunne varetage undervisningen i, berører for så vidt ikke 

Midtjysk Flyveskole. 

Pris: PPL(A/UL)/LAPL: 2400 - 150 = 2250,- (de 150,- opføres som ”rabat fra flyveklub ????????” på 

elevens faktura. Hvis ønskes, kan rabatten i stedet gives til flyveklubben) 

 

3. Som ovennævnte, men med udeladelse af punkt 4.  

Pris: PPL(A/UL)/LAPL: 2400 - 250 = 2150,- (de 250,- opføres som ”rabat fra flyveklub ????????” på 

elevens faktura. Hvis ønskes, kan rabatten i stedet gives til flyveklubben) 

Hvis radiokursus købes samtidig er pkt. 4 med i det samlede køb og i givet fald strække sig over 2 

sammenhængende dage i en week-end, hvor en del at tiden vil være radiokommunikation. 

 

Hvis ovenstående model har klubbens interesse, kan klubben få et prøvelogin til e-learning-modulet. 
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