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UDDANNELSE GENERELT 

 

Mål 

Målet er at bibringe enhver UL-pilot en sådan viden om de forhold, naturlove samt vedtagne love og 

bestemmelser, der gælder for flyvning generelt og for flyvning med ultralette flyvemaskiner i særde-

leshed samt sådanne færdigheder i at flyve, at flyvningen kan foregå sikkert indenfor disse afstukne 

rammer. Det er ikke mindst målet at bibringe UL-piloten en sådan holdning til flyvning, at det falder 

ham naturligt gennem egenkontrol at udføre flyvningerne sikkert og under efterlevelse af de givne 

love og bestemmelser og at optræde som en god “ambassadør” for UL-flyvningen. 

 

Formål 

Formålet med dette afsnit er at give sådanne bestemmelser og retningslinier for tilrettelæggelsen, 

gennemførelsen og kontrollen af uddannelsen, at vi herved når målet og stadig får dygtigere UL-

piloter. Det er ikke mindst et formål at sikre, at medlemmer af unionens tilsluttede klubber fortsat 

vil kunne uddannes i unionens regi og under unionens egenkontrol og på vilkår, der sætter alminde-

lige mennesker, der ønsker at eje og/eller flyve ultralet flyvemaskine, i stand til dette.  

 

Uddannelsesafsnittets anvendelse 

Nærværende afsnit er bl.a. udarbejdet i overensstemmelse med BL 9-6. Det indeholder de bestem-

melser og retningslinier, der er fastsat af Dansk UL-flyver Union for uddannelse i unionens regi. Det 

indeholder endvidere vejledninger i tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af uddannelsen, in-

den for de områder unionen finder det påkrævet at vejlede om. 

 

Nærværende kapitel om uddannelse er opdelt i forskellige afsnit, der hver især omhandler de 

store "byggeklodser" i unionens uddannelsesvirksomhed. 

 

Afsnittet om "Forudsætninger og krav om uddannelse" behandler de uddannelser, der er påkrævet 

for på baggrund af visse forudsætninger at opnå en bestemt rettighed. Dette afsnit er en indgangs-

nøgle til at finde netop den uddannelse, der hurtigst leder frem til opnåelse af retten til det certifikat 

man måtte ønske. 

 

Et andet afsnit "Uddannelser" beskriver de enkelte uddannelser. Al uddannelse er baseret på at bi-

bringe eleven viden, færdigheder og holdninger. Unionen har derfor søgt at strukturere del-

afsnittene om uddannelser i en beskrivelse af den teoretiske uddannelse (viden) og den praktiske 

uddannelse (færdigheder og holdninger). Der er for hver uddannelse en målformulering samt en an-

givelse af slutkontrollen indeholdende eventuelt prøvekrav. 

 

Et afsnit indeholder vejledning til instruktører og kontrollanter samt bestemmelser for deres virke. 

Dette afsnit henvender sig primært til instruktører og kontrollanter. 

 

Endnu et afsnit omhandler administrative, herunder bestemmelser for ansøgninger om blandt andet 

UL-certifikat m.v. 

 

Et helt afsnit er afsat til bestemmelser, ansvar og beføjelser i forbindelse med tilsyn med uddannel-

sen og virket inden for unionens og klubbernes ansvarsområder generelt 

 

Sidst i kapitlet om uddannelsen, er indsat de blanketter, der anvendes i forbindelse med uddannelse. 

Det er hensigten, hvor ikke andet er beskrevet, at den enkelte kan fotokopiere blanketterne til brug i 

forbindelse med indstillinger/ansøgninger m.v. 


