
 
Din hverdag som pilot 

Flyvevåbnet har ca. 2.500 medarbejdere, og du vil som pilot arbejde på 
en af vores tre flyvestationer i Aalborg, Skrydstrup eller Karup. 
  
I Aalborg ligger Air Transport Wing, hvorfra du vil flyve et af Flyvevåbnets 
transportfly enten C-130J Hercules eller CL-604 Challenger. Her kommer du vidt 
omkring på alle klodens kontinenter, hvor du er med til at hjælpe soldater og ci-
vilbefolkningen på jorden. Som transportpilot er du en del af et team, hvor du 
bl.a. løser opgaver indenfor transport, fiskeriinspektion, VIP-transport, internatio-
nale missioner, luftevakuering af syge og sårede samt forsyning og indsættelser 
fra luften.  
 
Hos Fighter Wing Skrydstrup har F-16 Fighting Falcon base. Du kan blive pilot 
hos den enhed, som varetager alle opgaver, hvor danske kampfly indgår. Du vil 
bl.a. blive en del af afvisningsberedskabet, hvor du sørger for, at luftrummet er 
sikkert. Herudover vil du løse observationsopgaver og deltage i internationale 
operationer. De kommende F-35 Joint Strike Fighter fly, der skal erstatte F-16, 

får hjembase i Skrydstrup, og du 
vil som kommende pilot i Skryd-
strup blive omskolet til at flyve F-
35. 
  
Alle Forsvarets helikoptere står på 
Helicopter Wing Karup. Her vil 
du flyve enten EH101 Merlin, Fen-
nec eller de nye Seahawk helikop-
tere. Som helikopterpilot er du en 
del af et team, hvor du bl.a. løser 
redningsopgaver, taktisk troppe-
transport, farvandsovervågning, 
fiskeriinspektion og eftersøgnin-
ger. Du er fx med til at hjælpe 
borgere, som har brug for hurtig 
hjælp, og du vil også støtte politi-
et i deres opgaver.  

 
 

Se film om 
Flyvevåbnet  
 

MIN CHECKLISTE 

Find mere om pilotuddannelsen 

Nysgerrig på pilotuddannelsen 

Tage en gymnasial uddannelse 

Se serien ”Piloteleverne” på  

TV Midtvest 

Check Forsvaret-event.dk 

Ring til F
lyvevåbnets u

ddan- 

nelsestelefon nr. 2551 1899 

ved eventuelle spørgsmål   

Ansøg på Forsvaret.dk/karriere  

Bliv pilot i Flyvevåbnet 



 

 

 

 

 

 

 

 

Solo-check bestået! 

Pilotuddannelse er 

også teamwork 
Pilotnavn: TEP 

”Jeg vil være pilot 

fordi jeg kan flyve 

og samtidig gøre en 

forskel for rigtig 
mange mennesker.”  

Pilotnavn: LOU ”For mig har det været 
en drengedrøm at blive 
pilot!  
Som Challengerpilot har 
jeg en alsidig hverdag, 
hvor jeg løser opgaver 
over hele verden.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Flyvevåbnets Fototjeneste 

Pilotnavn: LOU ”For mig har det været 
en drengedrøm at blive 
pilot!  
Som Challengerpilot har 
jeg en alsidig hverdag, 
hvor jeg løser opgaver 
over hele verden.”  

Pilotnavn: KAK 

”Som jagerpilot flyver 

jeg hurtigere end ly-

dens hastighed helt 

deroppe, hvor man kan 

se jordens krumning, 

og himlen ikke længere 

er blå men sort.” 

Pilo
tnavn: H

AR 

”At re
dde liv

 fra
 en he-

likopter e
r d

et b
edste

 

job, je
g kan forestil

le 

mig. S
om ”S

earch
 and 

Rescu
e” p

ilot kan min 

indsats v
ære forsk

ellen 

mellem liv
 og død.”  

DK’s fedeste kontor 


