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PRØVEAFLÆGGELSE 
 

Dato:  

Navn aspirant: Fødselsdato: Adresse: 

   

Telefon (mobil): Medlem af UL klub: E-mail adresse: Underskrift: 

    

Instruktør (indstillingsprøven): Stempel: Underskrift: 
   

Nr. Prøveelement Krav Bemærkninger Ja Nej 

1 Planlægning af flyvningen Skal redegøre for:  
1. meteorologi  
2. love og bestemmelser 
3. dokumenter samt  
4. driftsflyveplanen i forbindelse med 

gennemgang af navigationsflyvningen – TAF – 
METAR - CTR, TMA, TIZ, NOTAM m.v. 

   

2 Dagligt tilsyn på skoleflyet Skal følge beskrivelsen i flyets håndbog    

3 Cockpitcheck Skal følge beskrivelse i flyets håndbog eller 
”spiralmetode” 
Krav: aspiranten skal beskrive forholdsregler ved 
motorstop under start 
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4 Start til 1000 fod Skal ske med bedste stigehastighed jfr. flyets håndbog 
(ROC = rate of climb) 
Krav for at bestå: 

1. Max 5 km/t lavere end ROC 
2. Max 10 km/t højere end ROC 
3. Max. fart for flaps (hvid bue) må ikke 

overskrides 

   

5 En route i 1000 fod med aftalt hastighed 
afhængig af flytype 

Krav for at bestå: 
1. Hastigheden må højst afvige +/- 10 km/t 
2. Højden må højst afvige +/- 100 fod 

   

6 Stigning til 3500 fod med aftalt hastighed 
afhængig af flytype 

Krav for at bestå: 
1. Hastigheden må højst afvige +/- 10 km/t 
2. Udretning i min. 2400 fod og max 3500 fod 
3. Aspiranten skal kunne redegøre for evt. krav 

til klarering for at kunne stige 

   

7 360o drej til højre efterfulgt af 360o drej til 
venstre (8-tal) med aftalt hastighed 
afhængig af flytype. Krængning skal være 
på 30o 

Krav for at bestå: 
1. Max. 10o afvigelse fra kursen for overgang fra 

højre drej til venstre drej 
2. Max. 10o afvigelse fra udretningskursen 
3. Hastigheden må højst afvige +/- 10 km/t 
4. Højden må højst afvige +/- 50 fod 
5. Krængning må højst afvige +/- 5o 

   

8 Udretning fra stall under ligeudflyvning 
uden motorkraft 

Krav for at bestå: 
1. Flyets næse skal sænkes til under horisonten, 

inden der gives gas 
2. Flyets fartmåler skal være i ”det grønne 

område” inden der gives gas 
3. Aspiranten skal kunne anvende procedure for 

udretning fra stall i drej, hvis flyet taber en 
vinge 
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9 Udretning af stall under drej (20o 
krængning) uden motorkraft 

Krav for at bestå: 
1. Procedure (modsat sideror, kort pause, 

pinden lidt frem, ret herefter ud – og først nu 
må der gives gas) skal beherskes. 

2. Hvis aspiranten forsøger udretning ved at give 
gas, er han dumpet, og hele prøven skal ske 
igen 

   

10 Nedstigning til landingsrunde med 
hastighed, som på forhånd er aftalt, og 
som er i overensstemmelse med flyets 
håndbog 

Krav for at bestå: 
1. Hastigheden må højst afvige +/- 10 km/t 
2. Flyet skal placeres på observationspunkt på 

medvindsbenet i 1000 fod AGL 
 
 
 
 

   

11 Korrekt placering i landingsrunde med 
hastighed, som er i overensstemmelse med 
flyets håndbog 

Krav for at bestå: 
1. Landingsrunden skal placeres således, at 

aspiranten har overblik over pladsen og 
samtidig sådan, at han kan svæveflyve flyet 
ind, hvis motoren skulle gå i stå 

2. Hastigheder for udsætning af flaps skal 
overrholdes (hvid bue) 

 
 
 
 
 

   

12 Landing med korrekt hastighed og korrekt 
procedure – To flyvninger med 
mærkelandinger 

Krav for at bestå: 
1. Flyet skal sættes inden for 25 x 50 meter 
2. Aftalt indflyvningshastighed korrigeret for 

modvindskomponent (+ 1/3) skal overholdes 
max 5 km/t under – max 10 km/t over 

3. Korrekt udfladning 
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13 Landing med korrekt hastighed og korrekt 
procedure – To flyvninger med motor i 
tomgang  

Krav for at bestå: 
1. Flyet skal sættes på den første tredjedel af 

flyvepladsen 
2. Motorstøtte må ikke anvendes. 
3. Indflyvningshastighed (gul trekant) skal 

overholdes max 5 km/t under – max 10 km/t 
over 

4. Korrekt indflyvningshastighed korrigeret for 
vind skal overholdes – gul trekant + ½ 
vindhastighed - max 5 km/t under – max 10 
km/t over 

5. Korrekt udfladning 

   

14 Start uden flaps med landing jfr. pkt. 12 
Skal ske med bedste stigehastighed jfr. 
flyets håndbog (blue line) 
 
 

Krav for at bestå: 
1. Max 5 km/t lavere end blue line 
2. Max 10 km/t højere end blue line 

   

15 Kursflyvning i sidevind mod et punkt, der 
ligger ca. 5 km ude 

Krav for at bestå: 
1. Flyets heading placeres således, at track fører 

hen til målet 

   

16 Udretning fra unormale flyvestillinger Krav for at bestå: 
1. Piloten skal kunne bringe flyet tilbage i en 

normal flyvestilling 

   

17 Nødlandingsøvelse fra 2000 fod med 
demonstration af nødprocedurer – skal 
afbrydes i 500 fod AGL 

Krav for at bestå: 
1. Aspiranten skal kunne gennemføre 

nødprocedure for at få motoren i gang igen 
2. Aspiranten skal kunne orientere pågældende 

ATC om situationen uden dog af sende 
Mayday. 

3. Aspiranten skal kunne vælge en egnet mark 
4. Landingsrunden skal sættes op i læsiden 
5. Kontrollanten skal kunne vurdere, at flyet ville 

blive sat i første tredjedel af marken. 
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18 Navigationsflyvning med udgangspunkt i 
den driftsflyveplan, som aspiranten har 
lavet. 
Turen kan afbrydes på første ben, hvis 
kontrollanten vurderer, at aspiranten lever 
op til kravene 

Krav for at bestå: 
1. Aspiranten skal kunne navigere jfr. 

driftsflyveplanen og finde vej 
2. Aspiranten skal kunne redegøre for det 

luftrum, som turen går igennem og kunne 
korrespondere med ATC/AFIS i området 

3. Aspiranten skal kunne efterleve de 
instruktioner, som gives af ATC/AFIS 

   

                                                   Bestået EKS-5:       

           

 

 

 

 

  

Kontrollant: Dato og stempel: Underskrift: 
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Retningslinjer til bedømmelse af praktisk prøve til UL-certifikat. 

 

Der må ikke kræves egentlig rutineret eller fuldstændig fejlfri flyvning, men kontrollanten skal skelne mellem fejlenes alvorlighed, dvs. fejlenes betydning for flyvesikkerheden. 

Prøven skal bedømmes som en helhed. Det vil sige, at aspiranten godt kan have en bedømmelse ikke tilfredsstillende i nogle af prøveelementerne, hvis disse elementer har mindre 

betydning for flyvesikkerheden. Det er vigtigt at præcisere, at der ikke i bedømmelsen må indgå faste regler (ikke sætte ”skøn under regel”). 

 Definition af tilfredsstillende (ja i bedømmelsesskema):  

1) Aspiranten laver fejl i prøveelementerne, men får rettet fejlene i løbet af prøven.  

 

 Definition af ikke tilfredsstillende (nej i bedømmelsesskema):  

1) Aspiranten laver gentagne fejl i prøveelementerne, men får ikke rettet fejlene i løbet af prøven. 

2) Aspiranten foretager en manøvre eller mangel på samme, der er til fare for flyvesikkerheden.  

 

 Prøven anses som ikke bestået, hvis kontrollanten må foretage et indgreb (fysisk/verbalt) i flyvningen for at afværge en umiddelbart farlig sikkerhedsmæssig situation eller 

manøvre. 

 

 Prøven anses som ikke bestået, hvis helhedsvurderingen af prøven ikke er tilfredsstillende. 

 

 Ved eventuel ny prøve skal som hovedregel alle prøveelementerne gennemføres. 

 

 Kontrollanten må ikke fysisk hjælpe eller instruere aspiranten ved udførelsen af prøveelementerne. Kontrollanten skal vejlede aspiranten om prøveelementerne og på 

hvilken måde, de ønskes udført. Vejledningen må ikke have karakter af at være instruktioner. 

 

 Kontrollanten er fartøjschef på flyet under den praktiske prøve. 

 

 Bedømmelsesskemaet indsendes til DULFUs sekretariat (uddannelseschefen). Kopi af bedømmelsesskemaet kan udleveres til: (kontrollant – instruktør – aspirant). 

 

 Bedømmelsesskemaet vil blive anvendt i DULFUs kvalitetssikring. 


