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Vores fokus

Vi følger hver elev nøje 
gennem uddannelsen, så 
vi hurtigt og effektivt kan 
kontrollere, at vi sammen 
opnår de aftalte delmål.   
Vi har valgt at gennemføre 
uddannelsen i mindre 
hold, da vi gennem  
vores mangeårige  
erfaring ved, at denne 
undervisningsform giver 
den bedste læring og 
uddannelse. Vi udvikler til 
stadighed nye og 
effektive måder at 
uddanne vores piloter på. 
Vores fly er teknologisk 
moderne, og du kan også 
benytte vores 
proceduretræner og 
simulatorer under 
uddannelsen.  

Vores instruktører

De er alle erhvervspiloter, 
og de fleste af dem flyver 
til dagligt i store 
flyselskaber. Det sikrer 
dig, at du får de bedste 
instruktører, der præcist 
ved, hvad der kræves for 
at blive og være en dygtig 
pilot. De giver dig i løbet 
af uddannelsen dine 
flyvetekniske 
kompetencer og rette 
holdninger til sikkerhed, 
så du bliver en dygtig 
pilot.

KORT OM OS
Tak for din interesse for vores integrerede 
pilotuddannelse - CPL(H) - for helikopter. Flyselskaber, 
flyproducenter og en lang række andre aktører 
forventer, at der vil være en meget stor mangel på 
piloter de kommende år. Så du kan vel næppe 
påbegynde uddannelsen på et bedre tidspunkt med så 
lovende jobmuligheder efter endt uddannelse. Der 
stilles til stadighed større og større krav til 
flysikkerheden og til piloternes kompetencer. Derfor er 
det vigtigt, at du vælger en skole, hvor uddannelsens 
indhold og kvalitet ikke bare er godt - men det bedste.  

Du kan i vores brochure læse mere om de fordele, du kan opnå ved at 
gennemføre CPL(H) hos Copenhagen AirTaxi® A/S. Du kan også læse mere 
om, hvordan vi har sammensat uddannelsen, så du bliver en dygtig pilot 
hurtigere og billigere. 

Vi har uddannet flere tusinde privat- og erhvervspiloter i de over 55 år, vi har 
eksisteret. Vi er i øvrigt den eneste flyveskole i Danmark, der også driver et 
luftfartsselskab. Vi flyver taxiflyvning i hele Europa og varetager også 
ruteflyvning til Anholt og Læsø med glade turister og sommerhusejere i 
sommerperioden. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Vi vil meget gerne 
opfordre dig til at tilmelde dig et af vore mange informationsmøder eller aftale 
tid for et personligt møde hos os, hvor vi sammen kan belyse 
dine ønsker og dine muligheder. Det er vigtigt, at vi 
begge er overbeviste om, at vi kan uddanne dig 
til at blive en sikker og dygtig pilot. Både for din 
og vores skyld. Kenneth Arly Larsen

Head of Training (HT)
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Uddannelsens  
tilrettelæggelse og regler 

Copenhagen AirTaxi® A/S har hermed 
fornøjelsen af at kunne præsentere 
markedets bedste tilbud for en komplet 
helikopteruddannelse efter de nye EASA 
regler. Et uddannelsestilbud der er opbygget 
og planlagt af piloter i helikopterbranchen. 
Det er din garanti for, at du får en 
tidssvarende pilotuddannelse, der opfylder 
de høje krav og sikkerhedniveauer.  

Uddannelsen er planlagt således, at 
helikopteraspiranten efter endt uddannelse 
har de bedste teoretiske og praktiske 
forudsætninger for at kunne søge sit første 
job som pilot.  

Kravene til uddannelsen er udarbejdet af 
(EASA) European Aviation Safety Agency.  
I Danmark er uddannelserne underlagt Trafik- 
og Byggestyrelsen, som også er den 
godkendende myndighed.  

Copenhagen AirTaxi® A/S tilbyder som den 
første flyveskole i Danmark den komplette 
helikopteruddannelse efter de nye EASA 
regler, hvilket betyder, at dine jobmuligheder 
ikke kun er begrænset til pilot jobs i 
Danmark.
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FASE 1

20 timer

CPL

FLYVEFASERNE 

CPL - COMMERCIAL PILOT LICENSE

FASE 2

115 timer

Effektivt uddannelsesforløb 

Den integrerede uddannelse foregår som 
dagskole i tidsrummet fra kl. 08.00 til kl. 
16.30 på alle hverdage. Endvidere bliver 
enkelte flyve- og teorilektioner gennemført i 
weekender og i aften- og nattetimerne.  

Størstedelen af undervisningen finder sted i 
skolens moderne faciliteter i Roskilde 
Lufthavn, mens dele af den praktiske flyvning 
foregår som navigationsture rundt i landet.  

Uddannelsen er opdelt i to teorifaser og to 
flyvefaser. Disse fire faser er integrerede, 
hvilket sikrer et optimalt flow i uddannelsen 
og optimal indlæring. Ved at gennemføre 
uddannelsen hos Copenhagen AirTaxi® A/S, 
kan eleven være færdiguddannet pilot 
allerede efter kun 14 måneder. Det er 
væsentligt hurtigere end den modulare 
uddannelse, som tager mere end to år at 
gennemføre.

CPL(H) uddannelsen er 
SU berettiget!
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Den praktiske flyvning 

Den praktiske uddannelse består af minimum 
135 timers skoleflyvning. Den første del af 
flyvningen består i at give eleven de 
grundlæggende flyvefærdigheder, og 
allerede efter 20 timer flyver eleven sin første 
solotur.  

Skolen afholder flere gange i uddannelses-
forløbet standpunktstests, inden den 
afsluttende, praktiske flyveprøve aflægges 
over for Trafik- og Byggestyrelsen, som er 
den godkendende myndighed i Danmark.  

Flyvninger foregår på vores moderne og vel 
vedligeholdte helikoptere fra den 
amerikanske helikopter producent, Robinson. 
Helikopterne er fantastiske - og særdeles 
velegnede til skoleflyvning -  og er derfor 
vores foretrukne helikopter type.  

I vores uddannelse indgår tillige flyvning på 
vores højteknologiske, tomotorede simulator. 
Den er en af Trafik- og Byggestyrelsens 
godkendte FNPT II  (Flight Navigation 
Procedure Trainer) simulatorer fra den 
velestimerede, canadiske producent, 
Mechtronix.  

Vi træner instrumentflyvning i simulatoren, så 
eleven efterfølgende kan udføre de samme 
flyvninger “in real life” i helikopteren. Og så 
har simulatoren bl.a. de fordele, at man 
slipper for spildtid på grund af anden trafik, 
og er der behov for yderligere instruktion 
under flyvningen, kan instruktøren nemt tage 
hånd om det ved at sætte flyvningen på 
pause.  

Under uddannelsen flyver eleven også 
længere solo-ture rundt i landet i vores 
Robinson helikoptere.  

ROBINSON R44

FNPT II SIMULATOR

Fabrikant: Robinson  
Model: R44 II Clipper 
Produceret i: U.S.A. 
 
Motor: 245 Hk
Flyvehastighed: 110 Knob (200 km/t)

Passagerer: 3 + 1 pilot 
 
Rækkevidde: 347 NM (560 km.)
Max. flyvehøjde: 8.000 ft. (2.438 m.)
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Self assessment 
tests

795 timers undervisning

Progress 
tests

Question 
Bank

Computer 
Based 

Training
Animated 
Lessons

TEORI OPBYGNINGEN 

Den teoretiske del 

Vores undervisning bygger på en tilbunds-
gående og gennemprøvet viden om, 
hvordan elever i dag hurtigt og effektivt 
tilegner sig ny viden.  

Undervisningen er baseret på moderne 
træningssystemer og -materialer og veksler 
mellem teoriundervisning, forelæsninger, 
cases, videotræning og computerbaseret 
træning (CBT) for løsning af opgaver både i 
klassen og hjemme. Vi benytter Nordian 
systemet i vores teoriundervisning.  

Uddannelsen indeholder mere end 700 
timers klasseundervisning, og den teoretiske 
uddannelse afsluttes med skriftlige prøver, 
som aflægges over for Trafik- og 
Byggestyrelsen. 
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Optagelsesbetingelser 

For at kunne begynde på  
uddannelsen skal man: 
1. Bestå optagelsesprøven 
2. Være fyldt 18 år 
3. Have gennemgået og bestået Trafik- og 

Byggestyrelsens lægeprøve til 
erhvervscertifikat - en klasse 1 
godkendelse. Der kræves bl.a. normal 
hørelse og syn. Brug af briller godkendes 
inden for visse grænser generelt. 

Trafik- og Byggestyrelsen udgiver en 
fortegnelse over, hvilke læger der er 
godkendt til at foretage undersøgelser i 
forbindelse med erhvervelse af et certifikat. 
Denne liste findes på hjemmesiden 
www.trafikstyrelsen.dk 

Optagelsesprøven 

Den obligatoriske optagelsesprøve består af 
tre dele; En engelsktest, en matematiktest og 
en almen logisk test.  
I forlængelse af disse tests afholdes en 
personlig samtale. Prøven og samtalen varer 
tilsammen ca. to timer - og ud over at det er 
et myndighedskrav - skal det bedst muligt 
sikre, at eleven med meget stor  
sandsynlighed kan gennemføre uddannelsen 
med et tilfredsstillende resultat.  

Prøven er tilrettelagt af Copenhagen  
AirTaxi® A/S i samarbejde med piloter fra 
luftfartsbranchen. Dette sikrer, at prøven 
indeholder elementer fra forskellige 
skandinaviske luftfartsselskabers 
adgangskrav.  

Til optagelsesprøven skal man medbringe 
fotokopi af relevante eksamensbeviser som 
f.eks folkeskolens afgangseksamen eller 
studentereksamen.  

Vi er den eneste 
flyveskole, der også 

driver luftfartsselskab! - 
Dit første job kan 

blive hos os!

Som nyuddannet pilot 
kan man søge job i hele 

verden!


