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GRUNDUDDANNELSE 

 

Nærværende afsnit er en nøgle til på baggrund af den enkeltes forudsætninger at bestemme hvilke uddannelser, der skal 

gennemgås for at erhverve eller udvide et certifikat, til at opnå retten til at flyve ultralette flyvemaskiner klasse A eller 

B uden passager - dvs. grunduddannelse. Det skal bemærkes, at det for nærværende ikke er muligt at blive grunduddan-

net på søfly.  Når en UL-pilot er grunduddannet, kan han efterfølgende gennemgå en efteruddannelse.  

 

1. Ingen forudsætninger. 

En person uden forudgående forudsætninger kan opnå at få udstedt dansk certifikat til ultralet flyvemaskine klasse A 

eller B - eksklusiv søfly -, uden passager ved med tilfredsstillende resultat at gennemgå: 

 

 Teoretisk uddannelse jfr. gr. 321 

 Praktisk uddannelse klasse A eller B. 

 

 

2. Certifikat til at føre standard flyvemaskine, helikopter eller motorsvævefly (TMG). 

En person, der har gyldigt dansk udstedt pilotcertifikat til flyvemaskine, helikopter eller motorsvævefly med TMG-

berettigelse, kan opnå retten til at flyve ultralet flyvemaskine klasse A eller B - eksklusiv søfly - uden passager, ved 

med tilfredsstillende resultat at gennemgå: 

 

 Teoretisk uddannelse jfr. gr. 321 

 Udvidelse af andet certifikat jfr. gr. 323 

 

3. Certifikat til at føre svævefly - herunder motorsvævefly uden TMG-berettigelse. 

En person, der har gyldigt dansk udstedt certifikat til svævefly kan opnå retten til at flyve ultralet flyvemaskine klasse A 

eller B - eksklusiv søfly - uden passager ved med tilfredsstillende resultat at gennemgå: 

 

 Teoretisk uddannelse jfr. gr. 321 

 Udvidelse af andet certifikat jfr. gr. 323 

 

4. Certifikat til at føre ultralet gyroplan. 

En person, der har gyldigt dansk udstedt certifikat til at føre ultralet gyroplan kan opnå retten til at flyve ultralet flyve-

maskine klasse A eller B - eksklusiv søfly - uden passager ved med tilfredsstillende resultat at gennemgå: 

 

 Teoretisk uddannelse jfr. gr. 321 

 Udvidelse af andet certifikat jfr. gr. 323 

 

5. Udløbet PPL(A)-certifikat, S-certifikat eller andet certifikat. 

Der foretages en individuel sagsbehandling af styrelsen på baggrund af ansøgning om uddannelse til UL-certifikat på 

baggrund af tidligere erfaring. Ansøgningen udarbejdes af DULFU´s uddannelseschef efter forslag fra ansøger. Det skal 

af ansøgningen fremgå, hvilket certifikat ansøgeren har været indehaver af samt erfaringsniveau, hvornår rettigheden 

udløb, samt forslag til uddannelse, herunder ny teori, antal timer og lignende.   

 

Minimumskrav for PPL(A) eller andet certifikat er dog: 

 Teoretisk uddannelse jfr. gr. 321 

 Udvidelse af andet certifikat jfr. gr. 323 

Minimumskrav for S-certifikat er dog: 

 Teoretisk uddannelse jfr. gr. 321 

 Udvidelse af andet certifikat jfr. gr. 323 

Desuden: Hvis der er gået over 42 måneder fra sidst aflagte PFT eller udløb af seneste helbredsgodkendelse, skal der 

bestås en komplet teori til UL-certifikat, eller en genoprettelse af rettighederne i henhold til PPL-A certifikatet eller S-

certifikatet.  
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6. Udenlandske certifikater 

Et udenlandsk certifikat kan ikke danne baggrund for opnåelse af retten til at flyve ultralet flyvemaskine i Danmark, jfr. 

ULHB gr. 323. 

En person med en udenlandsk UL-uddannelse kan, efter at have bestået en dansk teoriprøve til PPL(A) eller UL-

teoriprøve, og gennemgået et af uddannelseschefen individuelt godkendt uddannelsesprogram, få udstedt et dansk UL-

certifikat efter gældende regler herom – herunder dansk udstedt helbredsgodkendelse jfr. BL 6-05. 

 

 

7. Forudsætninger, der ikke falder ind under ovennævnte, men som menes at have relevans. 

DULFU’s uddannelseschef træffer efter forudgående bemyndigelse fra styrelsen afgørelse om nødvendige uddannelser, 

når en person har forudsætninger, der ikke ovenfor er nævnt, men menes at have relevans med hensyn til at opnå retten 

til at flyve ultralet flyvemaskine klasse A eller B - eksklusiv søfly - uden passager. 
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Uddannelser 

 

Forudsætninger 

Luftfarts-

ret 

Menne-

skelige 

præstati-

oner 

Meteoro-

logi 

Flyve-

princip-

per 

Operatio-

nelle 

procedu-

rer 

Flyve-

præstati-

oner og 

planlæg-

ning 

Generel 

viden om 

luftfartø-

jer 

Navigati-

on 

Kommu-

nikation 

BL 9-6 Udvidel-

se af 

andet 

certifikat 

Ingen X X X X X X X X X X  

Gyldigt certifikat til at føre standard flyvema-

skine eller helikopter. 
         X X 

Gyldigt certifikat til at føre TMG    X  X X   X X 

Gyldigt certifikat til at føre svævefly og 

Motorsvævefly uden TMG-rettighed 
    X X X X X X X 

Gyldigt certifikat til at føre gyroplan     X   X  X X 

 


