11. juli 2020

Vejledning ifm. konvertering USPA til DFU
Hvis du som instruktør modtager en elev, der er startet på USPA uddannelsen, men som ønsker at skifte til
DFU uddannelsen, skal du følge nedenstående vejledning.
Bemærk – du må ikke selv konvertere nogen af elevens spring eller uddannelser, alle konverteringer skal
ske via IU. Eleven bør orienteres om, at det som udgangspunkt ikke vil være muligt at blive konverteret
flere gange – man kan altså ikke ”shoppe” frem og tilbage mellem uddannelsessystemerne.

DFU instruktør-I tilsikrer, at der gennemføres indmeldelse i DFU samt kontrollerer elevens dokumentation
for gennemført USPA uddannelse. Der sammenholdes med nedenstående koverteringsskema og
udarbejdes på baggrund heraf et forslag til plan for supplerende uddannelse samt evt. anmodning om
konvertering.

Instruktør-I sender plan og/eller anmodning om konvertering inkl. dokumentation for USPA uddannelsen til
iu@dfu.dk (sæt elev selv som Cc på mail). Uddannelsesplanen kan iværksættes umiddelbart efter mail er
sendt, det er dermed ikke nødvendigt at vente på svar fra IU. Hvis du som instruktør er i tvivl om noget, skal
IU kontaktes inden eleven påbegynder springaktivitet.
Al uddannelse og spring skrives i elevens logbog og der kvitteres med 1er nummer.
Når supplerende uddannelse er gennemført, sender eleven billede af sin logbog til IU@fdu.dk.
IU udsteder DFU logkort og stempler for konverteret uddannelse. Logkort sendes til eleven, når
supplerende uddannelse er gennemført.

USPA

Supplerende UDD

AFF komplet (eleven har
Introduktion til:
kun sprunget AFF – har ikke
- FB (GB+UB)
lavet flyveplan)
- Skærmflyvningsmanualen
- Elevhåndbogen
Kat. E komplet og mindst 13 Introduktion til:
spring
- FB (GB+UB)
- Skærmflyvningsmanualen
- Elevhåndbogen (stade III)
Kat H og mindst 25 spring + Introduktion til:
påbegyndt
- FB
pakkeuddannelse*
- Skærmflyvningsmanualen
Spring:
- Skærmflyvningsøvelse III d
- Skærmflyvningsøvelse III e

Stemples i DFU
logkort
AFF lvl. 1-8

A-certifikat +
skærmflyvning
stade II
B certifikat + FS
udtjek**

11. juli 2020

A-license og mindst 40
spring

Introduktion til:
- FB
- Skærmflyvningsmanualen.

C certifikat + FS
udtjek

Yderligere uddannelse/prøver:
- Teoriprøve til c-certifikat
- Pakkecertifikat
Spring:
- Skærmflyvningsøvelse III d
- Skærmflyvningsøvelse III e
* Indtil version 2020 af FB træder i kraft, skal eleven have pakkecertifikat før udstedelse af
B certifikat.
**Selvom eleven får stemplet FS udtjek må der kun foretages FS spring med instruktører
der overholder kravene jf. GB 40 pkt. 7 indtil springeren har opnået C-certifikat.

Konvertering af pakkeuddannelse
Såfremt en pakker, elev eller certifikatspringer er færdiguddannet til at pakke faldskærm
under en anden driftshåndbog end DFU, kan denne uddannelse konverteres jf.
nedenstående. Såfremt personen ikke er færdiguddannet, gennemføres en komplet
pakkeuddannelse.
Uddannelse mhp konvertering gennemføres af person med minimum
reservepakkercertifikat. Uddannelsen stemples i personens DFU logkort (hvis personen
har et) og meddeles Materieludvalget på mu@dfu.dk.
Uddannelsen skal som minimum indeholde:
Gennemgang af pakkemanual.
Gennemgang af Materielbestemmelserne, herunder Praktiske Anvisninger.
Vurdering af praktiske færdigheder stade 1 og 2, med særlig vægt på 1.-4. kontrol samt
udfiltring. Om nødvendigt gennemførsel af 5 eksamenspakninger.

