
DRØMMEN ER DEROPPE
BLIV PILOT I FORSVARET



PILOT I FORSVARET

Som pilot i Forsvaret er hverdagen alt andet end 
ordinær. Du vil få udfordrende opgaver og en arbejds-
plads med lidt højere til loftet end de fleste andre 
steder. Du bliver i stand til selvstændigt at flyve, 
planlægge og gennemføre flyvninger. Det kræver,  
at du kan træffe hurtige beslutninger og bevare 
overblikket – også når tingene spidser til.

Dine arbejdsopgaver afhænger i høj grad af, om du er 
helikopter-, transport-, eller jagerpilot. Under uddan-
nelsen vil du blive specialiseret i en af de tre flytyper. 
Det er muligt at ønske en retning, men i sidste ende  
er det Forsvarets behov og dine evner, der er styrende 
for hvilket cockpit, der bliver dit fremtidige kontor. 

Uanset hvilken pilotretning du drømmer om, så 
kræver det nogle særlige egenskaber, og vigtigst af 
alt at du er top motiveret. Til gengæld kan du se frem 
et spændende og meningsfuldt job, som mange kun 
drømmer om.

Alle med en gymnasial uddannelse kan søge ind på 
pilotuddannelsen. Du behøver ikke have gennemført 
en værnepligt. Læs mere om uddannelsen og de tre 
flytyper i de følgende afsnit.

Måske har du drømt om at blive pilot lige så længe, du 

kan huske. Måske er det først nu, du tænker, det kunne 

være et spændende job. Uanset hvad, så er der kun én 

måde at finde ud af, om du har det, der skal til.  Book en 

afprøvning på forsvaret.dk/pilot

GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED



JAGERPILOT

Som jagerpilot uddannes du til at flyve kampfly. Du 
bliver er en del af det danske afvisningsberedskab,  
og bliver som de første sendt på vingerne. I inter-
nationale operationer er du Flyvevåbnets spydspids,  
der hurtigt kan rykke ud. Det stiller store krav til 
både dine evner og mentale styrke, og du skal være  
i stand til at handle hurtigt i ekstreme situationer.

Du kommer til at flyve de nye højteknologiske F-35 
kampfly. Det er verdens mest avancerede kampfly og 
kan nå hastigheder på op til 2000 kilometer i timen.

Uddannelsen til jagerpilot tager op til 8 år og foregår 
i Karup, København og USA efterfulgt af et omsko-
lingsforløb i Danmark, hvor du bliver en del af en 
eskadrille.

PROFIL

• Perfektionist
• God til at holde hovedet koldt
• Hurtig reaktionsevne



TRANSPORTPILOT

Transportpiloten kommer verden rundt på både 
nationale og internationale missioner. Du vil få 
lederansvar og indgå i et større team, der ofte 
udsendes i nogle måneder ad gangen. Som C130 
pilot er det dig, der bringer de massive Hercules fly i 
luften, når der skal transporteres soldater eller gods. 
Er du pilot i de mindre Challenger fly, vil det være 
dit job at flyve ministre og kongelige i ind- og udland 
samt deltage i miljøovervågning og støtte indsatsen 
mod pirateri i udlandet. Andre arbejdsopgaver kan 
være; bekæmpelse af olieudslip og havforurening 
eller fiskeriinspektion fra luften.

Uddannelsen til transportpilot tager op til 8 år og 
foregår i Karup, København og i USA efterfulgt af et 
omskolingsforløb i Danmark, hvor du bliver en del af 
en eskadrille.

PROFIL

• Lederegenskaber
• Samarbejdsorienteret
• Praktisk og teknisk interesseret



HELIKOPTERPILOT

Som helikopterpilot i Forsvaret vil du have ledelses-
ansvar for en mindre besætning, hvor samarbejde  
altid spiller en afgørende rolle. Der flyves tre for-
skellige helikoptertyper, som løser forskellige slags  
opgaver. Redningshelikopteren Merlin EH-101 bliver 
bl.a. brugt til transport af patienter og i rednings-
aktioner af nødstedte personer til vands og på land. 
Den anvendes også til transport af soldater, der 
skal indsættes fra luften. Den mindre Fennec heli-
kopter anvendes til opgaver som eftersøgningen af 
forsvundne personer sammen med politiet og ved 
indsættelse af specialstyrkerne. Og Seahawk helikop-
terne løser en lang række opgaver både nationalt  
og internationalt herunder; farvandsovervågning,  
antipirateri-operationer og de ofte ude med 

Søværnets støtteskibe, hvor de kan lande og lette i 
stort set alt slags vejr. 

Uddannelsen til helikopterpilot tager op til 8 år og 
foregår i Karup, København og USA eller Tyskland 
efterfulgt af et omskolingsforløb i Danmark, hvor du 
bliver en del af en eskadrille.

PROFIL

• Lederegenskaber
• Holdspiller
• Brænder for at gøre en  

forskel for andre



OFFICERS- 
BASISUDDANNELSEN

FUNKTIONSUDDANNELSE OPERATIV TJENESTE DIPLOMUDDANNELSE

• Du får en grundlæggende 
militæruddannelse, hvor 
du lærer forskellige 
færdigheder, der vil gøre 
dig i stand til at løse 
opgaver både individuelt 
og i teams. 

• Karup 5 mdr.

• Du skoles i elementær 
flyvning i Flyvevåbnets 
træningsfly T-17 i Karup. 
Dernæst uddanner du dig 
i en af flytyperne trans-
port, jager eller helikopter 
i enten USA eller Tyskland. 
Sideløbende følger du 
moduler på akademi-
uddannelsen i ledelse. 

• Karup 6 mdr. 

• USA eller Tyskland, ca. 
12-23 mdr. afhængig af 
flytype

• Du bliver omskolet til 
dansk flytype og fungerer 
herefter som pilot i 
eskadrillen og indgår i 
vagttjeneste, øvelser og 
øvrig træning. 

• Aalborg, Karup eller 
Skrydstrup (afhængig af 
flytype), ca. 16-19 mdr.

• Du bliver undervist i 
militær ledelse, militær 
strategi og militære ope-
rationer, hvor vi inddrager 
den erfaring, som du har 
opnået ved tjeneste og 
funktions uddannelsen i 
Flyvevåbnet. 

• København, 2-3 år

SÅDAN BLIVER DU PILOT

Første skridt på rejsen mod pilotuddannelsen er at 
booke en plads til en uforpligtende afprøvning. Her 
vil det blive vurderet, om du har potentialet til at 
blive pilot. Viser det sig, at du har pilotpotentale, 
starter selve optagelsesforløbet til uddannelsen, og 
du vil blive indkaldt til yderligere og mere gennem-
gribende afprøvning og medicinsk screening.

Uddannelsen består af officersbasisuddannelsen, 
funktionsuddannelse hvor du vil specialisere dig til 
hhv. helikopter-, transport-, eller jagerpilot, operativ 
tjeneste ved en eskadrille og en diplomuddannelse.

Det er en stor investering at uddanne dygtige pilo-
ter. Derfor følger en tjenesteperiode på 12 år efter 
endt uddannelse, hvor du kontraktmæssigt binder 
dig til at arbejde som pilot i Forsvaret. Efter dette 
kan du selv vælge, om du vil forsætte karrieren i 
Forsvaret, hvilket mange gør.

Læs mere om pilotuddannelsen og book tid til 
afprøvning
www.forsvaret.dk/pilot

UDDANNELSENS OPBYGNING
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