
S-teori 2017 
Nordsjællands Svæveflyveklub afholder s-teori i samarbejde med PFG vinteren 2017.  

Undervisningen foregår i Lyngby på DTU, bygning 21x, lokale xx. (Info og undervisning plan kommer snarest) 

Undervisning vil foregå fra kl. 19 til ca. 22.  

FAG UNDERVISERE 

Love og bestemmelser Anette Larsen  anette@simons1.dk  2064 2521 
Instrument & materialelære  Jan Bagge  jan.bagge@mail.dk  4818 4928 
Meteorologi Flemming Varmer  flv@bkmed.dk 4035 9129 
Aerodynamik Søren Lohse  s.aavang33@gmail.com  4824 1269 
Flyvelære ??????????? 
Menneskelig ydeevne og 
begrænsninger (MYB) 

 
Torben Søemod torben@soemod.dk 4044 3880 

Spørgeaften  
Prøveeksamen  
Eksamensvagt  
Koordinator Torben Søemod info@glider.dk 4044 3880 

 
Deltagergebyret for deltagere, der IKKE er DSVU-medlemmer er 1700 kr. Deltagergebyret SKAL være indbetalt på 
kontonr.: 1307-8200071556 inden kursusstart. Husk at skrive dit navn, så vi ved, hvem det er, der betaler. Medlemmer 
af DSVU deltager gratis i undervisningen.  
 
Hertil kommer udgifter til materiale samt eksamensgebyr.  
 
Materialer til MYB, Instrument & materiellære samt Love & bestemmelser kan downloades fra DSvU´s hjemmeside 
under undervisningsmaterialer. 
(https://medlem.dsvu.dk/undervisningsmateriale/menu-id-370).  
 
Der anvendes 4 bøger fra flyvehåndbogen DK.  Disse skal I selv sørge for at fremskaffe.  
(http://www.aeropartner.dk/shop/flyvehaandbogen-dk-42c1.html) 

- Flyvelære 
- Meteorologi, bind 1 & 2 
- Aerodynamik 

Det kan også være en fordel at have flyvekortene: 1:500.000 hele Danmark samt kort 1:250.000 Sjælland. 
 
Der vil blive udleveret en kopi af "Svæveflyver-CD'en" fra 2000, som indeholder en PDF-udgave af næsten hele den 
gamle Svæveflyvehåndbog. Desuden indeholder den en stor række "prøvespørgsmål", som er gode at bruge til 
repetition, samt diverse PDF’er med undervisningsmaterialet. 
 
Tilmelding til S-prøve: 
Ønsker man at gå på til eksamen skal man inden den 1. marts tilmelde sig hos koordinatoren. 
 
Vær opmærksom på, at der vil kunne forekomme ændringer i skemaet, såfremt underviserne skulle få behov for at 
bytte undervisningsdage. 
 
Tidligere kunne man godt tage undervisningen som selvstudium, dette er ikke længere muligt. Man skal have deltaget 
i undervisningen for at kunne gå til eksamen (nyt krav for at eksamen er gyldig under EASA reglerne). Kan man ikke 
komme skal man derfor sende afbud til koordinatoren – selvfølgelig kan man være syg ol. men man skal have et 
repræsentativt fremmøde. 
 
Med venlig hilsen 
Torben Søemod 
Nordsjællands Svæveflyveklub 
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