
Ikaros ATO tilbyder herved kursus for opnåelse af GEN-certifikat, (luftradiotelefonist).

GEN-certifikat giver indehaveren ret til at foretage engelsksproget radiokorrespondance til og fra et luftfartøj i
forbindelse med IFR- og VFR-flyvning.

Kursus starter tirsdag d. 23. September 2014 og planlægges afholdt de efterfølgende torsdage og tirsdage mellem 18:00
og 21:00. Forløbet strækker sig over 8 aftener = 4 uger plus en eksamensdag. Undervisningen kan flyttes, hvis der,
(efter start af kursus), er enighed herom blandt deltagere og instruktør.

I DK er der fortsat, i modsætning til andre lande, et krav om aflæggelse af  Morse prøve for at kunne opnå et IR. Efter
selvstudie af Morse og aflæggelse af en indstillingsprøve, vil skolen kunne indstille eleven til eksamen.

Kursuspris er DKK 7.600,00 plus moms for elever med PPL. Beløbet dækker undervisning og materialer samt
instruktør til eksamen.

GEN prøvegebyr til Trafikstyrelsen andrager DKK 1.459,00 og en evt. Morseprøve koster DKK 980,00.

Kursus afholdes kun såfremt der tilmeldes minimum 2 elever, men dog med maksimalt 7 elever.

Kontakt Ikaros ATO på tlf. 46141870 eller e-mail  ikaros@ikaros.dk for tilmelding eller evt. yderligere information.

IR teori; (Distance Learning)

Ikaros FTO tilbyder nu også undervisning, (Distance Learning), til den teori som er nødvendig for efterfølgende
praktisk uddannelse til ’En route instrument rating’, (EIR), eller ’Competency-based instrument rating’, (CBIR).

Undervisning er i baseret på minimum 72 timers selvstudie og 8 timer klasseundervisning. Dette suppleret med On-line
adgang, (PC, iPad, Iphone, Android), til database som indeholder eksamenspørgsmål, ’Self-evaluation tests og Progress
tests’.

Afviklingen er planlagt i 2 faser med 3 fag i hver og tilhørende eksamener. Egentlig er der 7 fag i forløbet, men GEN-
certifikat er en forudsætning for gennemgang af IR teori og udførelse af IFR-flyvning og erstatter det syvende fag og er
således ikke en del af dette kursus; (se ovenfor).

Kursuspris andrager DKK 11.300,00 plus moms. Beløbet dækker undervisning og adgang til database.

Prøvegebyrer til Trafikstyrelsen anslås til DKK 5.880,00 hvilket afregnes separat.

Selvstudie er, foruden On-line adgangen, baseret på 6 bøger fra CAE Oxford samt ’Jeppesen Student Route Manual’.
Disse bøger koster p.t. DKK 4.404,00 inkl. moms og er ikke inkluderet i ovenstående kursus pris.

Da der er tale om individuelt selvstudie, kan den enkelte starte uddannelse når ønsket og kan selv afgøre med hvilken
’hastighed’ den skal afvikles.

Kontakt Ikaros ATO på tlf. 46141870 eller e-mail  ikaros@ikaros.dk for tilmelding eller evt. yderligere information.

Ikaros ATO er i gang med at udarbejde manualer til EIR/CBIR praktisk uddannelse med henblik på fremsendelse til og
godkendelse ved Trafikstyrelsen.


