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DEFINITIONER 

 

Hvor intet andet er anført gælder samme definitioner som anvendt i  BL 9-6, udg. 5. 

 

Duelighedsprøve 

Duelighedsprøve er den praktiske prøve, der skal bestås for at få udstedt et UL-certifikat, få en på-

tegning på grundlag af andet certifikat, der hjemler ret til at flyve ultralet flyvemaskine, få en påteg-

ning på grundlag af andet certifikat, der hjemler ret til at flyve ultralet flyvemaskine af en anden 

klasse.  

 

Efteruddannelse 

Efteruddannelse omfatter alle uddannelser såvel til opnåelse af rettigheder til flyvning med ultralette 

flyvemaskiner som instruktør og kontrollantuddannelserne, der gennemgås efter endt grunduddan-

nelse. 

 

Egenkontrol 

Egenkontrol er den kontrol, som en person eller myndighed selvstændigt gennemfører af sit eget 

virke for at sikre, at virksomheden er i god overensstemmelse med hensigterne. 

 

A-DKS 
Skolingsnorm, hvor flyvningen gennemføres i et tosædet skolefly i klasse A (vægtstyret), og hvor 

instruktøren er fartøjschef. 

 

B-DKS 

Skolingsnorm, hvor flyvningen gennemføres i et tosædet skolefly i klasse B (rorstyret), og hvor in-

struktøren er fartøjschef. 

 

A-EKS 
Skolingsnorm, hvor flyvningen gennemføres i et et- eller tosædet skolefly i klasse A (vægtstyret), 

og hvor eleven flyver solo og er fartøjschef. 

 

B-EKS 
Skolingsnorm, hvor flyvningen gennemføres i et et- eller tosædet skolefly i klasse B (rorstyret), og 

hvor eleven flyver solo og er fartøjschef. 

 

 

Grunduddannelse 

Grunduddannelsen er den uddannelse, der sigter mod at erhverve UL-certifikat, som hjemler ret til 

at flyve ultralette flyvemaskiner klasse A eller B uden passager. Grunduddannelse er også en udvi-

delse af et andet certifikat end et UL-certifikat til at omfatte retten til at flyve ultralette flyvemaski-

ner klasse A eller B uden passager. Det betragtes dog som en efteruddannelse, hvis indehaveren har 

opnået denne ret til flyvning på en anden klasse ultralet flyvemaskine end den uddannelsen foregår 

på. 

 

Instruktør. 

En instruktør er en UL-pilot, som efter indstilling af sin klub er udpeget til at gennemgå DULFU’s 

instruktøruddannelse, og som med et instruktørbevis udstedt af DULFU kan forestå grunduddannel-

se og visse efteruddannelser af andre UL-piloter, der er medlemmer af DULFU. 
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Kategori 

Kategori her i betydningen flykategori betegner en gruppe af fly, til hvilke et bestemt certifikat 

hjemler ret til at føre; f.eks. motorfly, der må føres med et PPL-A certifikat udstedt i henhold til reg-

lerne i gældende EU-forordning. 

 

Kendskab til 

At have "kendskab til" er en taksonomi, der i nærværende kapitel anvendes i betydningen at vide at 

noget eksisterer og i store træk kende dets indhold samt vide hvor man kan finde det detaljerede 

indhold. 

 

Klasse 

Klasse dækker de to hovedgrupper af ultralette flyvemaskiner, vægtskiftestyrede (klasse A) og rors-

tyrede (klasse B). 

  

Klasseomskoling 

Klasseomskoling er den uddannelse, der skal gennemføres, for at en UL-pilot kan opnå rettighed til 

at virke som fartøjschef for en anden klasse ultralet flyvemaskine, end den hans certifikat er udstedt 

/påtegnet til. 

 

Kontrollant 

En kontrollant er en instruktør, som af DULFU er udpeget til at foretage duelighedsprøver i forbin-

delse med afslutning af grunduddannelser.  En kontrollant er pr. definition PFT-instruktør. Kontrol-

lanten skal være godkendt af TRS, samt - af DULFU - have udstedt et kontrollantbevis.   

 

Kunne anvende 

At "kunne anvende" er en taksonomi, der i nærværende kapitel anvendes i betydningen at vide at 

noget eksisterer og i detaljer kende dets indhold så godt, at man til stadighed kan bruge det.  

 

Multiple Choise 

Multiple Choise er en prøveform, hvor der stilles spørgsmål til hvilke, der samtidig angives et antal 

svarmuligheder, hvoraf ét svar er mere rigtigt end de øvrige. Rigtig besvarelse er en markering af 

det “rigtigste” af de opgivne svarmuligheder. 

 

Overindlæring 

Overindlæring betegner den del af den indledende uddannelse, der gennemføres efter at eleven har 

nået det krævede uddannelsesniveau, for at modvirke, at den glemsel, som altid sker efter at et ud-

dannelsesforløb afsluttes, bringer UL-piloten ned under det krævede uddannelsesniveau. Overind-

læring vil altid bringe eleven op på et højere uddannelsesniveau og altid over det krævede. 

 

PFT 

PFT betyder Periodisk Flyve Træning og er den flyvetræning omfattende praktik og teori, der med 

faste mellemrum skal gennemgås for at sikre, at en certifikatindehaver opfylder de fastsatte due-

lighedskrav til udøvelse af certifikatets rettigheder. 
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PFT-instruktør 

En PFT-instruktør er en instruktør, der af DULFU er godkendt til at foretage duelighedsprøver i 

forbindelse med PFT for UL-piloter, der er medlemmer af DULFU, samt instruktør-PFT. PFT-

instruktørens godkendelse meddeles af DULFU i form af påtegning på hans/hendes instruktørbevis. 

 

Rutinering 

Betegner uddannelse som den færdiguddannede UL-pilot gennemfører for at fastholde sin viden og 

sine færdigheder. Rutinering er ikke det samme som overindlæring, men en gentagelse af tidligere 

gennemført uddannelse. Under rutinering indlæres ikke noget nyt. 

 

Slutkontrol 

Slutkontrol er den afsluttende kontrol, der skal vise om eleven har nået det uddannelsesmæssige 

mål. Slutkontrol regnes ikke som en del af selve uddannelsen. 

 

Søfly 

Søfly klasse A eller B er en ultralet flyvemaskine, der af DULFU er godkendt til  landing på vand. 

Det skal her bemærkes, at en ultralet flyvemaskine, der lander på land, stadig betragtes som et søfly, 

dersom det er påmonteret pontoner, eller det på anden måde er bygget eller udstyret til landing på 

vand. 

 

Taksonomi 

Taksonomi er en klassifikation af et begreb eller udtryk, så det - når det anvendes - dækker en gan-

ske bestemt betydning. Betydningen er ikke generelt gældende, men kun når begrebet eller udtryk-

ket anvendes i nærværende kapitel. 

 

Type 

Betegnelsen type anvendes om en flyvemaskine af et bestemt fabrikat og en bestemt model.  

To flyvemaskiner af samme fabrikat, men af forskellig model er således to forskellige typer. Endvi-

dere er to flyvemaskiner af samme fabrikat og model, men hvor den ene er monteret med pontoner 

og som sådan falder ind under søfly, ligeledes to forskellige typer. I tilfælde af at en flyvemaskine 

ændres i sin konstruktion, således at dens flyveegenskaber ændres og således, at der af DULFU ud-

stedes en ny flyvetilladelse, er der hermed også sket en typeændring. I tilfælde af at der måtte her-

ske tvivl om, hvorvidt to fly er af samme type, er det DULFU’s uddannelseschef, der træffer ende-

lig afgørelse herom. Uddannelseschefen kan inddele forskellige typer af UL-fly i grupper, der ligner 

hinanden, således at typeomskoling til én type indenfor denne gruppe automatisk giver ret til at fly-

ve en anden type indenfor gruppen. 

 

Gruppeinddelingen og ændringer i denne skal godkendes af TRS. 

 

Typeuddannelse 

Uddannelse, der skal sikre, at UL-piloten har tilstrækkeligt kendskab til typens indretning og særli-

ge flyveegenskaber. Typeuddannelse foretages af en instruktør. 

 

Uddannelse 

Gennemgang af et træningsforløb, som er beskrevet i nærværende håndbog og som tjener til at sik-

re, at eleven har opnået en viden og en kunnen, der sikrer, at han kan føre et ultralet fly. 
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Udøvelsesrettighed 

For at opnå rettigheden til at virke i en bestemt henseende forudsættes det, at alle de hertil hørende 

forudsætninger er til stede. Disse omfatter de skriftlige bemyndigelser i form af certifikater, beviser 

samt godkendelser og den krævede rutinering. 

Sidstnævnte skal til enhver tid kunne dokumenteres i udøverens logbog. Når såvel de skriftlige be-

myndigelser og den dokumenterede rutinering er til stede sammen med andre nødvendige forudsæt-

ninger, siges udøveren at have sin udøvelsesrettighed. 

 

UL-pilot 

En UL-pilot er en person, der gennem uddannelse i en af DULFU’s tilsluttede klubber har opnået 

rettigheden til at virke som fartøjschef på en dansk ultralet flyvemaskine. 

 

Instruktør PFT 

Instruktør PFT betyder Periodisk Flyve Træning på UL fly for instruktører og er den træning om-

fattende praktik og teori, der med faste mellemrum skal gennemgås for at sikre, at en instruktør har 

den fornødne rutine til at udøve sin rettighed som instruktør. 


