
Indkaldelse til kort (ca. 1time) instruktørmøde – virtuelt tirsdag d. 28.4. kl. 1900 – (Skype) 

Mødt på Skype: 7 instruktører 

Teknikken forhindrede 6 i at deltage. 

Thomas Bach Madsen har meldt fra som instruktør i 2020 pga arbejde 

 

Referat  

 

Beslutning vedr. skoling på to-sædet: 

 både elev/pilot i forsæde og instruktør i bagsæde  skal bære maske. Afspritning af styregrej, hoodramme 

mm efter hver flyvning/elev. Ve flere flyvninger i træk med samme elev skal der luftes ud. 

korte instruktionsflyvninger er op til ca. 15 min 

Beslutning vedr. TMG-flyvning med instruktørbemanding: 

Beslutning: 

Skoleflyvning med TMG er ikke mulig i øjeblikket. Et par instruktører vil godt flyve med SPL-piloter, der blot 

skal have en enkel lokal træningsflyvning. De samme sikkerhedsregler som ved to-sædet flyvning. Vi tager 

stilling til skoleflyvning på TMG   10 maj. 

Ny elektronisk logbog i DTO´en – altså grundskoling. Systemet hedder Flightlogger: 

Vi skal hjælpe hinanden med at lære at bruge Flightlogger. Vi vil bede bestyrelsen om en tablet på 

startstedet til brug for instruktørerne. 

 

Beslutning om gæste- og passagerflyvning, herunder klubbens regler for at passagertilladelse samt 

opretholdelse af samme. 

Ansøgning om passagertilladelse når, 

(UHB 927 + HSvK) 

Du har fået SPL 

 

fløjet 15 timer efter SPL 

og 60 starter efter SPL. 

Uddannelsen består af mindst 5 starter + 1 fra bagsædet på den type, du skal flyve med passagerer 

i.  

Krav for at måtte flyve med passagerer: 

Indenfor de seneste 12 måneder: 

Træningstilstand: minimum gul 

Indenfor seneste 90 dage: 



a) Mindst 3 starter som fartøjschef i almindeligt svævefly excl. TMG, hvis passagerflyvningen skal 

foretages i almindeligt svævefly eller 

b) Mindst 3 starter og landinger i TMG, hvis passagerflyvningen skal foretages i en TMG 

 

Regler for passagerflyvninger vedtaget. 

Ps: Ingen gæsteflyvninger pt. DGA er aflyst indtil videre. Bjarne vil søge om mulighed for passagerflyvning – 

såkaldt husstandsflyvning, altså med medlemmer fra egen husstand. Måske kan vi tilbyde gæsteflyvninger 

ved næste åbning af Danmark til personer, der er selvhjulpne med at komme i og af flyet.  

Endelig vagtplan for maj-juni bliver sendt til webmaster 

1. evt. 

 

Kurt Thybo 

 

 

 


