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1. TEORETISK UDDANNELSE 
Nærværende afsnit indeholder beskrivelser af de teoretiske uddannelser, der er en del af DULFUs kompeten-
cegivende uddannelser. De her omtalte teoretiske uddannelser har et pensum, der er godkendt af styrelsen, men 
hvor undervisning og slutkontrollen gennemføres af DULFU. 
Pensum til den teoretiske uddannelse til UL-teoriprøven fremgår af EU-forordning 1178/2011 – AMC1 – 
subpart C - FCL.210; FCL.215. 
 

2. Undervisning 
Klubberne skal enkeltvis godkendes af DULFU til at forestå undervisning. 
Godkendte klubber kan selv eller i samarbejde med andre klubber selv forestå undervisningen. I fag hvor der 
er sammenfald mellem pensum til f.eks. PPL(A) eller S-certifikat, kan der undervises på tværs af unionsskel. 
Undervisning skal foregå ved klasseundervisning. 

 
3. Bekendtgørelse om afholdelse af UL-teoriprøver 

Der afholdes sædvanligvis 3 UL-teoriprøver om året. Det tilstræbes, at de afholdes i hhv. april, juni og august 
måned.  
Dato for afholdelse af UL-teoriprøver meddeles senest 3 mdr. forinden prøvens afholdelse pr. e-mail til klub-
bernes uddannelsesansvarlige, ligesom det opslås på DULFUs hjemmeside. 

 
4. Tilmelding til UL-teoriprøve 

Tilmelding af aspiranter og tilsynsførende skal være foretaget til DULFU senest 40 dage før den offentliggjorte 
prøvedato. Denne frist er absolut, og tilmeldinger modtaget senere kan ikke forventes imødekommet. Samtidig 
indbetaler klubben det samlede gebyr for afholdelse af prøven for de tilmeldte medlemmer. 
 
Tilmelding skal foretages af klubbens uddannelsesansvarlige på en særlig blanket "TILMELDING TIL UL-
TEORIPRØVE". Tilmeldingen skal indeholde aspiranternes navn, fødselsdato, og klubtilhørsforhold. Ved sin 
underskrift på denne tilmelding, indestår den uddannelsesansvarlige for at aspiranterne har modtaget undervis-
ning i et sådant omfang, at de må formodes at kunne bestå prøven. 
 
Kun medlemmer af DULFU eller DSvU kan indstilles til UL-teoriprøve. 
 
DULFU meddeler til styrelsen straks efter tilmeldingsfristens udløb - tid, sted, tilsynsførendes navn og tilmeld-
te for hvert prøvested. Denne tilmelding betragtes af styrelsen som ansøgning om dispensation fra bestemmel-
serne i BL 9-6, og yderligere ansøgning herom er unødvendig. 
 
Der refunderes ikke noget gebyr for tilmeldte der ikke møder op til prøven.  
 

 
5. Afholdelse af UL-teoriprøver 

Prøver afholdes centralt på ikke over fire lokaliteter fordelt i landet. 
 
DULFU fremskaffer og afholder eventuelt omkostningerne til et forsvarligt prøvelokale (skole eller lignende), 
hvor aspiranterne kan sidde med tilstrækkelig afstand og løse opgaverne individuelt. Prøvelokalet skal god-
kendes af den tilsynsførende ved prøven. 
 
Som tilsynsførende ved prøven, skal udpeges en kontrollant under DULFU. Disse er allerede screenet og god-
kendt af styrelsen, og er i forbindelse med afholdelse af flyveprøver vant til at optræde på vegne af styrelsen. 
Den tilsynsførende udpeger en assistent blandt organisationens øvrige kontrollanter. Kun den tilsynsførende og 
assistenten må opholde sig i prøvelokalet under prøven. Dog skal evt. inspektører fra DULFU og styrelsen ha-
ve adgang til lokalet. 
 
Den tilsynsførende og assistenten skal, i tilfælde af en evt. inspektion fra DULFU eller styrelsen, kunne legiti-
mere sig med behørig billeddokumentation. 
 
Der må til prøven medbringes flightcomputer, elektronisk regnemaskine (calculator), lineal, passer og vinkel-
måler. Der må IKKE UNDER NOGEN FORM medbringes udstyr, der kan kommunikere via internet, Blue-
tooth og lignende, ligesom mobiltelefoner, smartwatches etc. ikke er tilladt. 
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Forsøg på anvendelse af udstyr der ikke er tilladt, såvel som anden form for overtrædelse af bestemmelserne 
for deltagelse i UL-teoriprøven medfører øjeblikkelig bortvisning fra prøven.  
 
En UL-teoriprøve består af 8 enkeltfag. Til hvert fag er der 12 spørgsmål, og der er i alt 4 timer til den samlede 
prøve. 
Prøveaflæggelsen kan opdeles i enkeltfag, hvor prøvetiden er antal fag X 30 minutter. 
 
Afholdelse af prøverne skal synkroniseres mellem de enkelte prøvesteder, således at prøven afholdes i samme 
tidsrum på alle prøvesteder. 
 
Hver aspirant får ved prøvens start udleveret et helt prøvesæt indeholdende alle 8 fag. Herudover udleveres en 
besvarelsesformularer med plads til at besvare alle fag til prøven, uanset aspiranten kun skal til prøve i enkelte 
fag. Det er aspirantens eget ansvar, at han/hun besvarer de rigtige fag korrekt på besvarelsesformularen. 
 
Prøvesæt incl. besvarelsesformularer i et antal svarende til de tilmeldte aspiranter fremsendes så betids til den 
tilsynsførende, at der er sikkerhed for, at de er nået frem i god tid til prøven. Endvidere fremsendes i separate 
kuverter rettelsesskema (facitliste) for de enkelte prøver. 
 
Tilsynsførende må først åbne kuverten med prøverne umiddelbart før starttidspunktet for prøvens begyndelse.  
 
Aspiranterne må, efter at have afleveret besvarelsesformularer og kladder samt det uddelte prøvesæt til tilsyns-
førende, forlade prøvelokalet, når de mener at have løst opgaverne.  
Efter udløb af prøvetiden, indsamler tilsynsførende alle prøvesæt og besvarelsesformularer. Tilsynsførende må 
efter udløb af prøvetidenpå 4 timer, bryde kuverten med rettelsesskemaet hvis et sådant er medsendt (facitli-
ste), rette de enkelte besvarelser og oplyse hver aspirant om resultatet af prøven. Der må udleveres kopi af de 
rettede besvarelsesformularer, men IKKE AF PRØVESÆTTENE, til aspiranterne. Herefter skal tilsynsførende 
kontrollere at alle prøvesæt er afleveret og pakke dem igen i den medsendte svarkuvert tilligemed de enkelte 
besvarelser.  
 
Umiddelbart efter afholdelse af alle prøver, fremsender tilsynsførende alle prøvesæt og besvarelsesformularer 
til DULFUs sekretariat i svarkuverten. 
 
En tilsynsførende er berettiget til at afslå at rette prøverne. De sendes i så fald til sekretariatet, der vil foretage 
det videre fornødne. 
 
Eventuelle udgifter i forbindelse med prøven og til tilsynsførende afholdes af DULFU.  
 

 
6. Beståelseskrav  

UL-teoriprøven er bestået, når alle fag er besvaret med mindst 75% rigtige af de stillede spørgsmål i hvert fag.  
 
Piloter med gyldigt PPL(A/H) eller højere skal kun aflægge prøve i kendskab til BL 9-6. Denne prøve kan af-
lægges overfor en kontrollant. 
 
Piloter med gyldigt S-certifikat/SPL/LAPL(S) uden TMG-rettighed skal alene bestå prøven i 
1. Flyveprincipper.  
2. Flyvepræstationer og Planlægning.  
3. Generel viden om Luftfartøjer.  
4. Kendskab til BL 9-6 (Denne prøve kan aflægges overfor en kontrollant) 

 
 

7. Omprøve  
Omprøve skal foregå skriftligt efter retningslinjer som for almindelig UL-teoriprøve.  
Såfremt en aspirant ikke har bestået et eller flere fag, kan vedkommende tilmeldes til en fornyet prøveaflæg-
gelse i de manglende fag ved en senere ordinær prøve afholdt af DULFU iht. gældende regler for tilmelding.  
Aspiranten tilmeldes med navn og med hvilke fag, omprøve skal aflægges som beskrevet i pkt. 2  
 
Aspiranter, der ikke har bestået i alle eller enkelte fag:  
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a) Hvis vedkommende ikke har opnået "Bestået" i nogen af fagene, skal der udføres en ny fuld prøve  
 
b) Hvis vedkommende ikke har opnået "Bestået" i enkelte fag, kan der foretages omprøve i disse fag. Ved til-
melding skal det oplyses, at det er 1. omprøve. 
 
c) Hvis vedkommende ikke har opnået "Bestået" i enkelte fag ved 1. omprøve, kan der foretages en 2. omprøve 
i ikke beståede fag. Ved tilmelding skal det oplyses, at det er 2. omprøve.  
 
d) Aspiranter, der ikke har bestået i et eller flere fag ved den 2. omprøve, kan tidligst 6 måneder efter aflæggel-
se af sidste prøve, aflægge fornyet prøve i alle fag. 
 
e) Til hvert fag har aspiranterne 30 minutter til rådighed. Når den til rådighed værende tid er udløbet, skal aspi-
ranten aflevere sine opgaver, besvarelsesark m.v. til den tilsynsførende og forlade prøvelokalet. 

  
 

8. Gyldighed  
Samtlige fag skal være bestået efter senest 18 mdr. regnet fra udgangen af den måned hvori første prøve blev 
aflagt. 
Prøven bevarer sin gyldighed i 24 måneder fra udgangen af den måned hvori det sidste fag i prøven er bestået. 

 
 

9. Meddelelse om resultat 
Uanset om opgaverne er rettet ved selve prøven af en kontrollant eller efterfølgende i sekretariatet, fremsender 
sekretariatet et brev med en kopi af den rettede besvarelsesformular til aspiranten. Besvarelsesformularer arki-
veres i sekretariatet, evt. i elektronisk form. 
Når alle fag er bestået, sendes pr. e-mail et bevis for bestået UL-teoriprøve indeholdende aspirantens navn og 
adresse samt fødselsdato til aspiranten.  
Bevis for bestået UL-teori skal forevises klubbens uddannelsesansvarlige, der skal notere sig resultatet. Beviset 
skal desuden på forlangende forevises instruktør, kontrollant og styrelsens repræsentanter. 
 

10. Dispensation 
Gyldigheden af teoriprøven jfr. pkt. 8 kan efter ansøgning forlænges af uddannelseschefen i indtil 3 mdr. Der 
skal være tungtvejende, ikke selvforskyldte, grunde til at en dispensationsansøgning imødekommes, som 
f.eks.: 

• Skoleflyet har ikke været luftdygtigt i en længerevarende periode (gælder kun klubfly) 
• Skoleflyet er blevet udskiftet, hvilket har nødvendiggjort nye tilvænningsflyvninger 
• Aspiranten har været syg i en længerevarende periode (mere end en måned) 

 
Som selvforskyldte grunde, der ikke giver grundlag for dispensation, kan f.eks. anføres: 

• Ændringer i arbejdsforhold 
• Ekstraordinære ferier 
• Ændringer i familiemønstre 

 
Ansøgning om dispensation skal anbefales af aspirantens klub v/ uddannelsesansvarlig eller formand og ind-
sendes til sekretariatet eller direkte til uddannelseschefen. 
Evt. dispensation meddeles skriftligt til aspiranten og dennes klub. Dispensationen skal vedlægges ansøgning 
om udstedelse af UL-certifikat. 


