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Generel info vedr. konvertering af certifikater  
 
I foråret 2016, var vi af den opfattelse at DSvU skulle have opbygget en ATO (Approved 
Training Organisation) efter EASA retningslinjerne senest i 2018, og i den forbindelse om-
byttet vores certifikater til et SPL (Sailplane Pilot Licence ) eller LAPL(S), hvilket vi meldte 
ud på  vores FC- og S-kontrollant møde d. 29/01-2016. 
 
Det er nu ikke mere meningen at vi skal have en ATO, men en DTO (Declared Training Or-
ganisation), noget der ligner den organisation vi har i dag med lette justeringer, med en for-
ventet implementering i 2020, hvis det bliver vedtaget i EASA. I den forbindelse skal vi have 
konverteret vores nationale certifikater til et SPL eller LAPL(S).  
 
Indtil videre fortsætter vi vores aktiviteter som vi hele tiden har gjort det, dog med undtagel-
sen i den teoretiske del. Alle certifikater der udstedes frem til 2020 vil således blive udstedt 
som ICAO-compliant nationale svæveflyve certifikater.  
 
Vi ved allerede nu at vores teoretiske uddannelse skal følge EASA’s syllabus jfr. forordning 
1178/2011, uanset om det kommer til at hedde DTO eller noget helt andet.  
 
Vi har allerede ændret den teoretiske opbygning af uddannelsen, udsendt som klubmedde-
lelse sidst i december 2016. 
 
TBST har bedt DSvU om at der ikke foretages konverterings aktiviteter, før der kommer en 
udmelding fra TBST. 
 
Piloter der har et SPL eller ønsker at få udstedt / konverteret til et SPL eller LAPL(S), kan 
via henvendelse til kontoret påbegynde denne proces. Piloter der bliver indehaver af et 
SPL/LAPL(S) skal således følge reglerne som beskrevet i forordning 1178/2011, og kan 
dermed kun anvende de få svæveflyveinstruktører der selv er i besiddelse af SPL(I),FE(S), 
for udstedelse af rettigheder (Ratings), Skill tests og PC.  
 
 

 Med venlig hilsen 
Dansk Svæveflyver Union 
 
 Jørgen Legind 

 


