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PRAKTISK UDDANNELSE KLASSE A og B 

 

Denne uddannelse på ultralet flyvemaskine klasse A eller B er den ene af de to praktiske grundud-

dannelser. Den skal gennemgås af elever, der ikke i forvejen har andet certifikat til at flyve jf. BL9-

6, 5. udgave punkt 9.1. Tilfredsstillende gennemgang af denne uddannelse danner en del grundlaget 

opnåelse af retten til at flyve ultralet flyvemaskine klasse A eller B - eksklusiv søfly - uden passager. 

 

MÅL 

 

Efter uddannelsens afslutning skal eleven selvstændigt kunne  

· kontrollere at flyvemaskinen er flyvedygtig og i sikkerhedsmæssig god stand 

· planlægge, tilrettelægge samt gennemføre en VFR-flyvning indenfor København FIR eller inden 

for Søndre Strøm FIR og i forbindelse hermed udføre de funktioner, der påhviler luftfartøjche-

fen, 

· føre flyvemaskinen under såvel normale som unormale flyvemanøvrer. 

· træffe sådanne beslutninger og/eller forholdsregler, som måtte være påkrævet, hvis en nødsitua-

tion gør det umuligt eller uforsvarligt at fortsætte flyvningen som planlagt, herunder anvende de 

for flytypen foreskrevne nødprocedurer. 

 

 

KONTROL 

 

Slutkontrollen gennemføres af en af DULFU´s kontrollanter. Den består af duelighedsprøven EKS-

5, der skal gennemføres i det samme tosædede skolefly som den forudgående uddannelse er gen-

nemført i. Under prøven er kontrollanten luftfartøjschef. 

 

Der kan imidlertid afviges fra reglen om at duelighedsprøven aflægges på en tosædet flyvemaskine 

med kontrollanten som fartøjschef. En sådan afvigelse må kun finde sted såfremt klubben ikke læn-

gere råder over et tosædet skolefly og eleven skal forlods have gennemgået en typeomskoling til den 

aktuelle type jf. afsnittet herom. 

 

Kontrollanten må ikke have deltaget i den praktiske uddannelse af den aspirant, han har til duelig-

hedsprøve. 

 

 

PENSUM  

 

Uddannelsen omfatter som minimum 20 timers skoling under ledelse af en instruktør, inkluderende 

mindst 45 starter og 45 landinger. Skolingen omfatter DKS og EKS flyvninger i nævnte rækkefølge 

som nedenfor anført. 

 

DKS flyvninger. 

 

Uddannelsen skal indledes med minimum 15 timers flyvning i et tosædet skolefly, hvor instruktøren 

er luftfartøjschef. Flyet skal være indrettet således, at alle flyets styregrejer kan håndteres i fuldt om-

fang fra såvel elevens plads (pilotsædet) som fra instruktørens plads (instruktørsædet). Under denne 

del af den praktiske uddannelse, skal eleven fra pilotsædet gennemgå alle skolingsnormerne be-

nævnt DKS-1 til DKS-12 (DKS-11 på klasse A). Skolingsnormerne er at betragte som de emner, 

der skal gøres til genstand for indlæring og uddannelsesmæssig kontrol. Der er således ikke tale om 

lektioner, og normerne gennemgås i rækkefølge. Instruktøren kan løbende undervise i op til tre  
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normer på én gang, dog undtaget DKS-12, der afslutter den praktiske uddannelse med instruktøren 

som luftfartøjschef.  

Forudsætningen for at påbegynde denne indledende del af den praktiske uddannelse er, at eleven er 

registreret medlem af en af unionens tilsluttede klubber og dermed af DULFU. 

 

EKS flyvninger. 

 

Den praktiske uddannelse afsluttes med minimum 5 timers soloflyvning i det samme tosædede sko-

lefly som den forudgående uddannelse er gennemført i. Eleven er under soloflyvningerne luftfar-

tøjschef, og han skal gennemgå skolingsnormerne EKS-1 til EKS-5 i nummerorden.   

Forudsætningen for at påbegynde soloflyvningerne er, 

· at eleven gennem mindst 15 timers flyvning har gennemført DKS-1 til DKS-12 (DKS-11 på 

klasse A) med tilfredsstillende resultat, 

· at eleven har bestået alle de for uddannelsen krævede teoriprøver og at disses gyldighedsperiode 

ikke er udløbet, 

· at eleven er helbredsmæssigt godkendt. 

 

Der kan afviges fra reglen om at soloflyvningerne skal ske på det samme tosædede skolefly som den 

indledende praktiske uddannelse, såfremt klubben ikke længere råder over et tosædet skolefly. Det 

skal dog understreges, at klubben skal gøre sit yderste for at hele uddannelsen gennemføres på den 

samme tosædede flyvemaskine. Skulle en afvigelse fra denne regel være påkrævet med begrundelse 

som ovenfor anført, skal eleven forud for sin videre soloflyvning i en etsædet flyvemaskine have 

gennemgået uddannelsen typeomskoling jf. afsnittet herom. 
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Oversigt over skolingsnormer 
 
 

Skoling med 2-sædet ultralet fly (vægtskifte og rorstyret) 

 
For vægtstyrede UL-fly (klasse A) tilpasses skolingsnormerne disse flys særlige egenskaber jfr. de 

efterfølgende beskrivelser af de enkelte normer. 

 

Briefing og debriefing: 

Alle uddannelsesflyvninger indledes med en briefing, hvor instruktøren sætter eleven ind i, hvad der 

skal ske på den pågældende flyvning og under den pågældende skolingsnorm. Da eleven ikke har 

den teoretiske og praktiske ballast, som instruktøren har, forklarer instruktøren om problemstillinger 

i forbindelse med skolingen og om det regelsæt, som ligger bagved – herunder VFR-bestemmelser 

m.v. der er gældende for alle brugere af luftrummet. 

 

Enhver skoleflyvning afsluttes med en debriefing af eleven, der selv starter med at fortælle om, 

hvad der gik godt, og hvad der gik mindre godt. Instruktøren må aldrig ”udstille” eleven overfor an-

dre tilstedeværende, men er der andre elever tilstede, og problemstillingen er generel, kan en elevs 

flyvning godt bruges i undervisningen af andre. Det må dog aldrig ske på en sådan måde, at elevens 

eventuelle fejl ”udstilles” for andre. 

 
DKS-1 Orientering, kontrol og tilvænningsflyvning 

 

DKS-2 Taxiing og brug af højderor  

 

DKS-3 Krængeror, sideror og rorkoordination 

 

DKS-4 Kursflyvning 

 

DKS-5 Drej 

 

DKS-6 Start 

 

DKS-7 Landing 

 

DKS-8 Stall  

 

DKS-9 Nødlandingsøvelser 

 

DKS-10 Navigationsflyvning 

 

DKS-11 Krævende starter og landinger (Standpunktsprøve på klasse A) 

 

DKS-12 Standpunktsprøve 
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Teoretiske prøver inden soloflyvning: 
Miniprøve soloflyvning/UL-fly (kan erstattes af bestået teoriprøve til UL-certifikat) 

Prøve i BL 9-6 

Prøve i motorlære 

 

 

Skoling med 1-sædet ultralet fly 

 
EKS-1 Soloflyvning 

 

EKS-2 Programflyvning 

 

EKS-3 Navigationsflyvning 

 

EKS-4 Indstillingsprøve 

 

EKS-5 Duelighedsprøve 

 

Teoretiske prøver inden solonavigation og duelighedsprøve: 
Den af SLV godkendte teoretiske prøve til UL-certifikat (p.t. PPL(A) teori) 

Prøve i navigationsteori i forbindelse med EKS 3 
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UL-skolingsnormer for klasse A 

 

DKS-1 Orientering, kontrol og tilvænningsflyvning. 
 

Formål: 

At lære eleven om flyets opbygning, funktion, præstation og begrænsninger samt orientere om ud-

dannelsens opbygning, Dansk UL-flyver Union og UL-klubbens organisering af skoleflyvningen. 

Eleven skal endvidere orienteres om indretningen af flyvepladsen samt gennem en eller flere flyv-

ninger stifte bekendtskab med landskabet omkring flyvepladsen. Eleven skal orienteres om dagligt 

eftersyn, preflightcheck og cockpitcheck og forskellen på disse eftersyn. Eleven skal motiveres til at 

vurdere vejret i det daglige, da det giver god baggrund for at vurdere, hvornår der kan flyves. 

 

Instruktion: 

Det forklares eleven, med henvisning til flyets checkliste og håndbog, hvorledes flyet kontrolleres, 

inden flyvning. 

Det forklares i korte træk hvorledes førersædet er indrettet, herunder hvorledes styregrejerne anven-

des og virker samt hvordan flyvningen vil komme til at foregå. 

 

Udførelse: 

Før flyvningen skal instruktøren sikre sig at eleven er korrekt fastspændt og at han uden vanske-

ligheder kan give fulde udslag på styregrejerne og andre betjeningsgreb. 

Flyvningen udføres ved normal start, flyvning og landing, idet instruktøren flyver. Hele flyvningen 

bør gennemføres roligt og behersket og uden voldsomme manøvrer. 

 

 

DKS-2 Taxiing og betjening af styreorganer (vægtskiftestyret). 
 

Formål: 

At lære eleven at styre flyet på jorden under taxi, og i luften så det konstant befinder sig i en stabil 

situation ved ligeudflyvning. 

 

Instruktion: 

Det forklares for eleven hvorledes man, ved hjælp af sine ror/vægtskifte og med motoren på en for-

udsat ydelse kan holde højden, holde kursen, samt holde vingerne vandrette. Eleven skal endvidere 

lære brugen af hjulbremser under start af motoren samt under taxi ud til venteposition. Eleven lærer 

at taxi flyet ud til venteposition til bane i brug via rullebaner, sikkerhedszone m.v., og der lægges 

vægt på brugen af næsehjulsstyring og brug af hjulbremsen. 

 

Udførelse: 

Dette er den første skolingsnorm, hvor eleven selv begynder at flyve og udføre enkelte procedurer 

ifm. opstart osv. Under gennemgangen af checklisten inden start skal eleven selv gennemgå de en-

kelte punkter. Undervejs i skolingen skal den særlige betydning af hvert enkelt punkt forklares for 

eleven. 

Flyvningerne udføres som ligeud flyvning med så få sving som muligt. Under den første flyvning 

demonstrerer instruktøren hvorledes man ved hjælp af højderor, krængeror, sideror (ell.styrebøjle), 

kan kontrollere flyet over alle 3 akser. 
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DKS-3 Styring omkring flyets akser samt betjening af gashåndtag/speeder. 
 

Formål: 

At lære eleven at bibeholde og variere flyets højde ved hjælp af motorens omdrejningstal. 

 

Instruktion: 

Eleven instrueres i hvorledes man ved at variere motorens omdrejninger, kan bibeholde, forøge eller 

formindske flyets højde. 

 

Udførelse: 

Flyvningerne udføres som ligeud flyvning med så få sving som muligt. Eleven undervises ved hjælp 

af varierende motoromdrejninger, i at bibeholde en konstant højde. 

Eleven undervises i, ved øgede omdrejninger, at stige til en forudbestemt højde hvorefter vandret 

flyvning fortsættes. 

 

 

DKS-4 Kursflyvning 
 

Formål: 

At lære eleven at holde flyet på en konstant kurs – både i med-/modvind og i sidevind. Med henblik 

på senere at kunne udføre en korrekt start og en korrekt slutindflyvning skal eleven især lære kurs-

flyvning i lav højde – dvs. under 1000 fod. 

 

Instruktion: 

De første instruktioner skal ske på kurser, som ligger nogenlunde direkte i med- eller modvind. Ele-

ven skal instrueres om at finde et sigtepunkt så langt fremme som muligt i den ønskede flyveretning. 

Når eleven behersker kursflyvning i med- og modvind, skal eleven instrueres i kursflyvning i side-

ving, hvor flyets næse peger i en anden retning end den fløjne kurs. 

Kursflyvning i sidevind skal øves ved forskellige hastigheder, således at eleven kan opleve, at flyets 

næse skal længere op i vinden ved lave hastigheder. 

 

Udførelse: 

Træningen vil typisk foregå mellem 1000 og 1500 fod, hvor der er god mulighed for at vælge et sig-

tepunkt. På de første flyvninger i med- og modvind skal eleven flyve relativt lange stræk. Senere 

skal han øve kursflyvninger langt linier på jorden – f.eks. en vej eller en skovkant. Denne øvelse 

skal eleven prøve for at vænne sig til at holde en bestemt kurs under forhold, som minder om slut-

indflyvning til landing.  

 

 

DKS-5 Drej. 
 

Formål: 

At lære eleven at udføre drej med maksimum 30° krængning. 

 

Instruktion: 

Eleven instrueres i at drejet har 3 faser: 

1. At gå ind i drejet samt rorenes indflydelse herpå, 

2. At bibeholde drejet samt rorenes indflydelse herpå, 

3. At gå ud af drejet samt rorenes indflydelse herpå. 
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Der lægges vægt på drejenes forskellighed varierende med vindens hastighed og retning hvis man 

skal flyve en cirkel over jorden. 

Eleven instrueres i krængerorenes primære og sekundære virkning. 

 

Udførelse: 

Eleven undervises i at udføre drej uden afvigelse af højde, samt i at drejene skal være “rene”. 

Flyvningen udføres som ligeud flyvning afvekslende med drej med ca. 30° krængning. Ved den før-

ste flyvning demonstreres hvorledes indgang i drejet udføres, hvorledes de enkelte ror virker under 

drejet, samt hvorledes der korrigeres for afvigelser i krængning eller fart. 

 

Senere demonstreres siderorets virkning under drejet. Eleven instrueres om, hvorledes han ved at 

give kontra side- og krængeror/styrebøjle, bringer flyet ud af drejet igen. 

Det fremhæves at opretningen skal påbegyndes en passende tid før den ønskede kurs efter drejet er 

nået. 

 

 

DKS-6 Start. 
 

Formål: 

At lære eleven hurtig acceleration på jorden og under ligeud flyvning og at føre flyet op i en nærme-

re angivet højde. 

 

Instruktion: 

Eleven instrueres om startens 4 faser: 

1. Accelerationsfasen 

2. Letningsfasen 

3. Fartopbygningsfasen 

4. Stigefasen 

 

Endvidere instrueres eleven i nødprocedurer ved motorstop. 

 

Udførelse: 

Eleven undervises i at holde korrekt kurs under acceleration på jorden ved at udvælge sig et punkt 

forude. 

Flyet tages fra jorden ved høj indfaldsvinkel samtidig med at kursen bibeholdes. 

Stigefasen indledes når stigefart er opnået. Kursen bevares under hele fasen. 

 

Eleven instrueres i - ved motorstop i lav højde - at sænke næsen og om muligt at lande lige frem 

mod vinden. 

 

 

DKS-7 Landing. 
 

Formål: 

At lære eleven fremgangsmåden ved en korrekt udført landing. At forklare eleven hvordan en kor-

rekt landingsrunde udføres, idet begreberne “observationslinie, base og finale” forklares. 

 

Instruktion: 

Instruktøren forklarer eleven hvorledes en overskydning foretages. 
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Landingsrunden påbegyndes i en højde af 150 M (500 FT) udfor sætningspunktet idet der samtidig 

observeres for anden trafik i luften og på pladsen. 

Flyets næse sænkes, motorens omdrejninger reduceres og glidning påbegyndes til den for flyet anbe-

falede glidehastighed. 

Glidningen fortsættes ad observationslinien og når base-linien nåes svinges ind på denne med et 90° 

sving. 

Lidt før finale-linien svinges med et 90° sving på finalen, idet man sigter på sit udfladningspunkt. I 

denne sidste fase korrigeres med motoren for eventuelle afvigelser i højden. 

Udfladningen påbegyndes i ca. 1 meters højde idet indfaldsvinklen øges ved hjælp af styrepinden-

/styrebøjlen, samtidig med at omdrejningerne reduceres til tomgang. I takt med at farten mindskes 

øges indfaldsvinklen yderligere og sætningen foretages med maksimum indfaldsvinkel. Det ind-

skærpes for eleven - på denne sidste fase - at kigge frem ad banen. 

Under taxiing sikrer eleven sig, ikke at være til gene for anden færdsel. 

 

Udførelse: 

Instruktøren udpeger de nødvendige linier og punkter i terrænnet for eleven og dirigerer under de 

første flyvninger eleven under hele landingsrunden, idet han eventuelt selv betjener gashåndtag-

/speeder under indflyvningen. Senere skal eleven selv gennemføre hele landingsrunden. 

Eleven instrueres i hvorledes man i tilfælde af for stor højde på finalen “skyder over” ved at give 

gas, stige igen og foretage en ny landingsrunde. 

 

 

DKS-8 Stall. 
 

Formål: 

At lade eleven fornemme hvorledes flyet reagerer før og under et stall, samt at lære eleven at bringe 

flyet tilbage til normal flyvestilling fra stall’et. 

Det fremhæves for eleven at formålet er at lære, at fornemme og forhindre et begyndene stall. 

 

Instruktion: 

Det forklares for eleven hvad et stall er og hvorledes flyet bringes til at stalle, hvorledes det reagerer 

før og under stall’et - og endelig hvorledes det bringes tilbage til normal flyvestilling. 

 

Eleven instrueres om - under ligeud flyvning - langsomt at trække farten af flyet ved at føre styre-

bøjlen frem indtil flyet staller. Herefter føres styrebøjlen tilbage indtil flyvefart atter er opnået, og 

endelig rettes op til normal flyvestilling. 

 

Udførelse: 

Flyvningen udføres som ligeud flyvning afbrudt af et stall. For visse flytyper er det nødvendigt (også 

afhængigt af tyngdepunktplaceringen) at bringe flyet i en svag stigning for at opnå et fuldt udviklet 

og karakteristik stall. 

Under den første flyvning demonstrerer instruktøren stall’et og udretningen herfra, således at eleven 

vænnes til de - i visse tilfælde - ret voldsomme og uventede bevægelser. Senere udfører eleven selv 

manøvren. 

 

MINIMUMSHØJDEN FOR ØVELSE AF STALL ER 300 m (1.000 FT) 
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Stall under drej klasse A, vægtskiftestyret. 

 

Det forklares for eleven at jo større krængning der bruges under drej, des større bliver stallhastighe-

den - dermed stiger risikoen for stall. Spind vil ikke kunne forekomme (ingen krydsede ror). 

Eleven forklares hvorledes et sådant stall vil føre til sideglidning samt at der rettes ud fra stall’et 

ved: 

 

1. At føre styrebøjlen tilbage 

2. At dreje kontra - modsat sideglidningsretningen 

3. At vente til flyvefart er opnået hvorefter der rettes op til normal flyvestilling 

 

 

DKS-9 Nødlandingsøvelser. 
 

Formål: 

At lære eleven nødlanding i forbindelse med motorstop. 

 

Instruktion: 

Eleven instrueres i glideflyvning med motoren i tomgang. Eleven instrueres i at bedømme vindret-

ningen - flag, røg, vindmøller, bølger, samt flyets bevægelser. 

Eleven indskærpes at han under al flyvning skal gøre sig bekendt med vindretningen (ved kyster kan 

vinden komme fra andre retninger p.g.a. søbrise). 

Eleven instrueres om at han under al flyvning skal undgå overflyvning af områder som er uegnede 

for landing (skove, søer, byer m.m.) 

Eleven instrueres i de nødcheck som kan foretages på den pågældende flytype. 

Eleven instrueres i at udvælge nødlandingsplads (observere for hegn, ledninger, træer, m.m.) 

 

Udførelse: 

Eleven markerer nødcheck for instruktøren.  

Eleven øver glidelandinger med motoren i tomgang fra en højde af ca. 200 M (600FT), hvorefter 

landing foretages stadig med motoren i tomgang. 

 

 

DKS-10 Navigationsflyvning. 
 

Formål: 

At lære eleven at flyve fra et sted til et andet, følgende en forud bestemt rute. 

 

Instruktion: 

Eleven instrueres i hvorledes man ved hjælp af kort og kompas kan følge en planlagt rute, dog med 

hensyntagen til områder der er uegnede for overflyvning af ultralette fly. 

 

Udførelse: 

Der planlægges og udføres en eller flere trekantflyvninger med eventuel udelanding. Rutens længde 

skal være minimum 30 KM. 
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DKS-11 Standpunktsprøve. 
 

Formål: 

At sammenfatte den indlærte viden og kunnen, således at instruktøren ud fra dette kan vurdere om 

eleven har nået solostadiet. 

 

Instruktion: 

Eleven instrueres i at foretage en normal start, udføre et aftalt program, samt udføre en normal lan-

ding. 

 

Udførelse: 

Eleven udfører det i instruktionen aftalte program. Hele flyvningen udføres uden at instruktøren på 

nogen måde behøver at gribe ind. 

Landingen skal foretages indenfor et landingsfelt på 25 X 25 meter. Når 5 sådanne flyvninger er 

gennemført sikkert og forsvarligt på tilfredsstillende måde kan eleven efter instruktørens skøn flyve 

solo. 

 

Forholdsregler før solo 

Instruktøren skal sikre sig, at eleven har en gyldig helbredsgodkendelse. Eleven skal endvidere have 

bestået PPL-A teori eller miniprøven før solo samt prøven i BL 9-6. Dokumentation for disse for-

hold skal indsendes til DULFU’s sekretariat (Miniprøven er beskrevet i særskilt afsnit af skolingsnormerne.) 

 

 

EKS-1 Soloflyvning. 
 

Formål: 

Eleven flyver solo og vænner sig til at være alene i luften. 

 

Instruktion: 

Forinden eleven flyver en solotur skal han være instrueret om flyvningens gennemførelse af instruk-

tøren, der skal overvåge flyvningen. Eleven instrueres i at foretage en normal start, flyvning af kort 

varighed samt landing. Under hele flyvningen skal eleven have pladsen i sigte. 

 

Udførelse: 

Eleven starter og stiger til min. 150 M (500 FT), drejer og flyver tilbage for at udføre en normal lan-

dingsrunde. 

 

Den første soloflyvning skal foregå på det 2-sædede fly som der er anvendt ved skolingen. 

 

 

EKS-2 Programflyvning. 
 

Formål: 

At give eleven et program (en opgave) som skal flyves under instruktørens overvågning. 

 

Instruktion: 

Eleven instrueres om flyvningens program som normalt vil bestå af en start, ligeud flyvning, drej 

med ca. 30° krængning, anflyvning, indflyvning og landing. 

Udførelse: 



Gruppe 322 

Side   11 

Dato         01-10-13 

 

 

Flyvningen udføres som en normal programflyvning. Første flyvning bør - afhængig af elevens fly-

veerfaring - ikke udføres under dårlige vejrforhold. 

Øvelserne fortsætter indtil eleven behersker almindelig flyvning med flyet. 

Opgaverne øges i takt med elevens indlæring. 

 

 

EKS-3 Navigationsflyvning. 
 

Formål: 

At lade eleven planlægge og udføre en navigationsflyvning efter en forudbestemt rute på ca. 30 KM. 

 

Instruktion: 

Instruktøren udvælger 2 vendepunkter til udførelse af en trekantflyvning. 

Eleven forklarer overfor instruktøren hvorledes han har tænkt sig at gennemføre flyvningen. 

 

Udførelse: 

Flyvningen udføres efter det opgivne program, idet instruktøren - så vidt det er muligt - følger ele-

vens flyvning. 

Efter flyvningens afslutning foretages en evaluering med eleven. 

 

 

EKS-4 Indstillingsprøve. 
 

Formål: 

Indstillingsprøvens formål er at afprøve om elevens flyvemæssige kvalifikationer står mål med de i 

ultraletflyveprøven stillede krav. 

 

Instruktion: 

Samme som ul-prøvens krav. 

 

Udførelse: 

Samme som ul-prøvens krav. 

Når 5 tilfredsstillende flyvninger er udført kan eleven efter instruktørens skøn indstilles til prøve-

aflægning ved en af DULFU udpeget kontrollant. 

 

 

EKS-5 Duelighedsprøve. 
 

Betingelser: 

Eleven skal have gennemgået og fået godkendt skolingsnormerne til og med EKS-4. 

Eleven skal have udført mindst 20 timers flyvning, hvoraf mindst 15 timer flyvning skal være sket 

som DKS skolingsnorm og  5 timer skal være fløjet solo som EKS skolingsnorm. 

Uddannelsesforløbet skal være fordelt på mindst 45 starter og 45 landinger. 

 

Duelighedsprøvens udførelse: 

Der skal bestås en duelighedsprøve overfor en af SLV godkendt og af DULFU udpeget kontrollant. 

Duelighedsprøven gennemføres i det samme tosædede skolefly, hvorpå den forudgående uddannelse 

er gennemført på og med kontrollanten som fartøjschef. 
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Der kan imidlertid afviges fra denne regel, såfremt klubben ikke længere råder over et tosædet sko-

lefly . Eleven skal da forlods have gennemgået en typeomskoling til den aktuelle type jf. afsnittet 

herom. 

 

 

MÅL 

 

Efter uddannelsens afslutning skal eleven selvstændigt kunne  

· kontrollere at flyvemaskinen er flyvedygtig og i sikkerhedsmæssig god stand 

· planlægge, tilrettelægge samt gennemføre en VFR-flyvning indenfor København FIR eller inden 

for Søndre Strøm FIR og i forbindelse hermed udføre de funktioner, der påhviler luftfartøjche-

fen, 

· føre flyvemaskinen under såvel normale som unormale flyvemanøvrer. 

· træffe sådanne beslutninger og/eller forholdsregler, som måtte være påkrævet, hvis en nødsitua-

tion gør det umuligt eller uforsvarligt at fortsætte flyvningen som planlagt, herunder anvende de 

for flytypen foreskrevne nødprocedurer. 

 

Eleven har bestået prøven, hvis han består de enkelte punkter på formularen “Praktisk prøve for ud-

stedelse af UL-certifikat”. 
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UL-skolingsnormer for klasse B 

 

UL-skolingsnormer – oversigt   
 

Briefing og debriefing: 

Alle uddannelsesflyvninger indledes med en briefing, hvor instruktøren sætter eleven ind i, hvad der 

skal ske på den pågældende flyvning og under den pågældende skolingsnorm. Da eleven ikke har 

den teoretiske og praktiske ballast, som instruktøren har, forklarer instruktøren om problemstillinger 

i forbindelse med skolingen og om det regelsæt, som ligger bagved – herunder VFR-bestemmelser 

m.v. der er gældende for alle brugere af luftrummet. 

 

Enhver skoleflyvning afsluttes med en debriefing af eleven, der selv starter med at fortælle om, 

hvad der gik godt, og hvad der gik mindre godt. Instruktøren må aldrig ”udstille” eleven overfor an-

dre tilstedeværende, men er der andre elever tilstede, og problemstillingen er generel, kan en elevs 

flyvning godt bruges i undervisningen af andre. Det må dog aldrig ske på en sådan måde, at elevens 

eventuelle fejl ”udstilles” for andre. 

 

 

Skolingsnormer med instruktør: 

DKS 1 - Orientering, kontrol og tilvænningsflyvning 

DKS 2 - Taxiing og brug af højderor 

DKS 3 - Krængeror, sideror og rorkoordination 

DKS 4 - Kursflyvning 

DKS 5 -  Drej 

DKS 6  - Start 

DKS 7 - Landing 

DKS 8 - Stall 

DKS 9 - Nødlandingsøvelser 

DKS 10 - Navigationsflyvning 

DKS 11 - Krævende starter og landinger 

DKS 12 - Programflyvning – Standpunktsprøve 

 

Teoretiske prøver inden soloflyvning: 

Miniprøve soloflyvning/UL-fly (kan erstattes af bestået teoriprøve til UL-certifikat) 

Prøve i BL 9-6 

Prøve i motorlære 

 

Skolingsnormer i forbindelse med soloflyvning: 

EKS 1 - Soloflyvning 

EKS 2 - Programflyvning – solo 

EKS 3 -  Navigationsflyvning 

EKS 4 - Indstillingsprøve 

EKS 5 - Duelighedsprøve 

 

Teoretiske prøver inden solonavigation og duelighedsprøve: 

Den af SLV godkendte teoretiske prøve til UL-certifikat (p.t. PPL(A) teori) 

Prøve i navigationsteori i forbindelse med EKS 3 
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DKS-1 Orientering, kontrol og tilvænningsflyvning 
 

Formål og briefing af eleven: 

At lære eleven om flyets opbygning, funktion, præstation og begrænsninger samt orientere om ud-

dannelsens opbygning, Dansk UL-flyver Union og UL-klubbens organisering af skoleflyvningen. 

Eleven skal endvidere orienteres om indretningen af flyvepladsen samt gennem en eller flere flyv-

ninger stifte bekendtskab med landskabet omkring flyvepladsen. Eleven skal orienteres om dagligt 

eftersyn, preflightcheck og cockpitcheck og forskellen på disse eftersyn. Eleven skal motiveres til at 

vurdere vejret i det daglige, da det giver god baggrund for at vurdere, hvornår der kan flyves. 

 

Instruktion: 

Med udgangspunkt i flyets håndbog klargøres skoleflyet og dagligt eftersyn udføres. Såfremt der al-

lerede er foretaget dagligt eftersyn på flyet, gennemgås preflightcheck med eleven. Med udgangs-

punkt i flyets checkliste gennemgås cockpitcheck og betydningen af dette. Eleven skal instrueres i 

og lære at sætte sig i førersædet og spænde sig korrekt ind. Instruktøren forklarer eleven virkningen 

af de enkelte ror, og de enkelte instrumenter og deres betydning forklares for eleven. Efter endt 

flyvning forklares eleven de daglige gøremål på den konkrete flyveplads – f.eks. tilladelse til at 

trække fly ud af hangaren, afhentning af benzin, rengøring af fly osv.  

 

Udførelse: 

Før flyvningen skal instruktøren sikre sig, at eleven er korrekt fastspændt, og at han kan foretage 

fulde rorudslag og betjene alle håndtag og knapper fra den position, som eleven sidder i. Flyvningen 

foretages af instruktøren på en rolig og behersket måde for at sikre, at eleven føler sig tryg ved at 

flyve. Under flyvningen demonstreres virkningen af de enkelte ror for eleven. Under flyvningen vi-

ser instruktøren flyvepladsens placering i forhold til markante punkter i landskabet. Han viser end-

videre den foreskrevne landingsrunde for den pågældende flyveplads.  

Det skal sikres, at eleven prøver både dagligt eftersyn og preflightcheck i løbet af uddannelsen. 

 

Holdningsdannelse: 

Når vi påbegynder en flyveuddannelse, har vi en enestående lejlighed til at lægge grundlaget for de 

rigtige holdninger til flyvningen. Nogle punkter er helt afgørende for UL-flyvningen: 

 

 Max. last og max. vægt – ikke over 450 kg 

 Har vi brændstof nok? 

 Er sigtbarheden over 5 km og skyhøjden tilstrækkelig 

 Overholder vi flyets max. modvindskomponent? 

 Overholder vi flyets max. sidevindskomponent? 

 Er banen lang nok? 

 

Disse punkter skal ikke gennemgås i detaljer med eleven på dette tidspunkt, men behandles over-

ordnet. De enkelte punkter indgår i de efterfølgende skolingsnormer. 
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DKS-2 Taxiing og brug af højderor 
 

Formål og briefing af eleven: 

At udbygge elevens træning i at udføre et preflightcheck, at manøvrere flyet på jorden ud til vente-

position ved bane i brug samt brug af højderor til at holde konstant højde. Under ligeudflyvning skal 

eleven prøve at regulere på flyets gashåndtag. 

 

Instruktion: 

Med udgangspunkt i flyets checkliste/håndbog gentages preflightcheck, som gennemgået under 

DKS-1. Eleven instrueres i, at preflightcheck også udføres, selv om der tidligere på dagen er foreta-

get dagligt tilsyn. Det er især vigtigt, at eleven lærer, at flyets operationelle tomvægt med tillæg af 

piloternes vægt, bagage og brændstof ikke overstiger flyets maksimale startvægt. Eleven skal endvi-

dere lære at bedømme benzinbeholdningen i forhold til den planlagte flyvning + reservetid. 

 

Eleven instrueres i brug af hjulbremse ved start af motor. Start af motor og brug af choker gennem-

gås. Eleven lærer at taxi flyet ud til venteposition til bane i brug via rullebaner, sikkerhedszone m.v. 

og der lægges især vægt på brugen af næse-/halehjulsstyring og hjulbremsen.  

 

Ved ventepositionen udfører eleven motorprøve. Instruktøren foretager starten, men det er vigtigt, at 

eleven er med på rorene for allerede på dette tidspunkt at få en fornemmelse af, hvor store rorbevæ-

gelser, der skal bruges under starten. Når flyet er kommet i luften, overtager eleven brugen af høj-

deroret og prøver at overgå fra stigning til vandret flyvning. Instruktøren påviser, at hastigheden sti-

ger, når flyet overgår til vandret flyvning.  

 

Horisontens placering i forhold til cockpitkanten e.l. forklares for eleven. Sammenhængen mellem 

konstant placering af horisonten og konstant hastighed forklares for eleven. 

  

Udførelse: 

Dette er den første skolingsnorm, hvor eleven selv begynder at flyve og udføre enkelte procedurer 

ifm. opstart osv. Under gennemgangen af checklisten inden start skal eleven selv gennemgå de en-

kelte punkter. Undervejs i skolingen skal den særlige betydning af hvert enkelt punkt forklares for 

eleven.  

 

På denne norm skal der være særlig opmærksomhed på start af motor – herunder om der er frit ved 

propellen, varm og kold motor, brug af choker samt aktivering af hjulbremse for at sikre, at flyet ik-

ke begynder at køre, når motoren springer i gang. 

 

Kørsel ud til venteposition skal ske så langsomt, at eleven kan nå at følge med i, hvad der sker og 

gøre ham fortrolig med at taxi med flyet. Vær især opmærksom på, at kørsel på asfalt kan gå meget 

hurtigt, fordi flyet stort set løber af sig selv.  

 

Instruktøren starter flyet, men overlader det hurtigt til eleven, når det er etableret på et ben under 

stigning. Eleven skal prøve brugen af højderor, og det skal tilstræbes, at så meget af flyvningen som 

muligt sker på lange lige ben.  

 

Eleven skal prøve både stigning, ligeudflyvning og descend. I alle faser skal eleven lære at overvåge 

farten på flyet og dermed omdrejningerne på motoren. Under stigning skal eleven især være op-

mærksom på at holde en tilstrækkelig hastighed, der ligger sikkert over stallingshastighed. Under 

descend skal han især være opmærksom på ikke at komme til at overspeede motoren, og han skal  
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eventuelt reducere omdrejningerne og dermed lære brugen af gashåndtaget. Regulering af gashånd-

taget indgår både under stigning og under descend. 

 

Færdighedsniveau for afsluttet norm: 

Eleven skal forstå og tilfredsstillende kunne reagere på kommandoen ”Jeg har” og ”Du har”.  

Eleven skal forstå og tilfredsstillende kunne anvende gashåndtaget til ”at styre højden” og højder-

oret til ”at styre hastigheden. 

 

Holdningsdannelse: 

Et fuldtlastet UL-fly må højst veje 450 kg incl brændstof og piloter. Instruktøren får eleven til at 

regne flyets vægt ud med elev og instruktør for dermed at fastslå, hvor meget brændstof, der må væ-

re på flyet. Vægtfylden på brændstof er 0,73. Hvis vægtberegningen viser, at der er plads til 30 kg 

brændstof, må flyet tankes med 41 liter benzin. 

 

 

DKS-3 Krængeror, sideror og rorkoordination 
 

Formål og briefing af eleven: 

At lære eleven virkningen af side- og krængeror samt koordinering af de to ror i forbindelse med at 

ændre flyets kurs. Eleven skal lære at flyve ”rent” ved korrekt koordinering af brugen af side- og 

krængeror. 

Instruktøren demonstrerer for eleven, hvor de nødvendige vejroplysninger kan findes – bl.a. på 

www.dmi.dk eller endnu bedre på opmet.dmi.dk, der dokumenterer, at piloten har sikret sig tilfreds-

stillende vejroplysninger forud for flyveturen. 

 

Instruktion: 

Under ligeudflyvning med min. 1,5 gange flyets stallingshastighed trædes sideroret ud. Herved op-

lever eleven, at kuglen skrider ud til siden, modstanden på flyet vokser (kan ses på variometeret), 

men flyet drejer ikke. På samme måde demonstrerer instruktøren under ligeudflyvning med ca. 1,5 

gange stallingshastigheden virkningen af krængeroret. Pinden lægges over en siden, og flyet kræn-

ger til samme side, men flyets næse bevæger sig i begyndelsen lidt modsat, hvorefter flyet skrider i 

retning af krængningen.  

 

Siderorets og krængerorenes sekundære virkning forklares for eleven. 

 

Som illustration af rorkoordinationen udføres en række s-drej skiftevis til højre og venstre. Disse 

drej udføres ved en relativ lav hastighed, som dog skal ligge sikkert over stallingshastigheden. Hvis 

hastigheden er for høj, mærker eleven ikke betydningen af sideroret, og resultatet kan blive, at side-

rorspedalerne fremover alene vil fungere som fodhvilere for piloten. 

 

 

Udførelse: 

Træningen vil typisk foregå som et skift mellem instruktørens demonstration af øvelsen og elevens 

udførelse. S-drejene er særdeles gode til at øve rorkoordinationen, men kan også være vanskelig, 

især hvis eleven kommer i ”modfase” med pind og ben. Derfor skal bevægelserne være sløve for at 

eleven kan nå at følge med og opleve, hvad der sker. 

 

Udover de egentlige s-drej skal denne skolingsnorm anvendes til at lære eleven at holde flyet 

vandret i luften. Eleven skal lære at kontrollere, at afstanden mellem vingetipperne og horisonten er  

http://www.dmi.dk/
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ens i begge sider. Dermed flyver flyet vandret, og eleven lærer herved gradvist at vurdere den vand-

rette flyvning på cockpitkanten. Hvis flyet flyver urent under vandret flyvning, skal eleven lære at få 

kuglen ind på plads ved hjælp af sideroret. 

 

Færdighedsniveau for afsluttet norm: 

Eleven skal kunne udføre cockpitcheck efter liste, håndbog eller huskeregel 

Eleven skal kunne udføre s-flyvninger, hvor farten må variere +/- 20 km/t og højden +/- 200 fod 

 

Holdningsdannelse: 

Sigtbarheden for UL-fly skal altid være mindst 5 km jfr. BL 9-6. BL’en er altså stærkere end de al-

mindelige VFR-bestemmelser, som går ned til 3 km sigt i ukontrolleret luftrum. Med hensyn til 

skyhøjden foreskriver VFR- bestemmelserne, at flyet skal være fri af skyer samtidig med, at flyve-

højden ikke må underskride 500 fod over terræn. UL-flyvning i 500 fod over terræn er lovligt, men 

under ingen omstændigheder tilrådeligt til UL-flyvning.  

 

 

DKS-4 Kursflyvning 
 

Formål og briefing af eleven: 

At lære eleven at holde flyet på en konstant kurs – både i med-/modvind og i sidevind. Med henblik 

på senere at kunne udføre en korrekt start og en korrekt slutindflyvning skal eleven især lære kurs-

flyvning i lav højde – dvs. under 1000 fod.  

 

Instruktion: 

De første instruktioner i kursflyvning skal ske på kurser, som ligger direkte i med- eller modvind. 

Eleven skal instrueres i at finde et sigtepunkt så langt fremme som muligt i den ønskede flyveret-

ning. Ved dårligere sigt kan det være nødvendigt at finde et sigtepunkt, der ligger tættere på, og 

dermed må eleven flere gange vælge et nyt sigtepunkt. 

 

Når kursflyvning er øvet i med- og modvind, skal eleven instrueres i kursflyvning i sidevind, hvor 

flyets næse peger i en anden retning end den fløjne kurs. På disse flyvninger skal eleven lære at 

kunne fornemme, hvor meget flyets næse skal op i vinden, for at den holdne kurs svarer til den øn-

skede kurs hen mod det valgte sigtepunkt. 

 

Kursflyvning i sidevind skal øves ved forskellige hastigheder fra normal rejsehastighed og ned til 

hastigheden for slutindflyvning. Eleven skal under disse flyvninger instrueres i, at jo langsommere 

flyet flyver, jo mere skal flyets næse op i vinden. Denne instruktion er afgørende for, at eleven sene-

re kan flyve flyet ind til landing i sidevind.  

 

Udførelse: 

Træningen vil typisk foregå i flyvehøjder mellem 1500 og 2000 fod, hvor der er god mulighed for at 

vælge et sigtepunkt, som ligger langt fremme. På de første flyvninger – både i med/modvind og i 

sidevind – skal eleven have lov til at flyve relativt lange stræk - f.eks. 10 km. Der skal være så god 

tid, at eleven får tid til at opleve værdien af at vælge et sigtepunkt, som ligger langt fremme.  

 

Når kursflyvning i sidevind ved forskellige hastigheder beherskes af eleven, skal instruktøren finde 

en linie i terrænet – f.eks. en vej – som ligger på tværs af vinden. Eleven skal så kunne følge denne 

linie ved en hastighed svarende til hastigheden for slutindflyvning til landing. Disse flyvninger skal 

foregå i en højde under 1000 fod for at nærme sig forhold, der ligner en indflyvning.  
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Instruktøren skal forklare eleven meningen med disse flyvninger og sammenhængen med indflyv-

ning til landing, som eleven skal lære lidt senere i skolingsforløbet. 

I forbindelse med kursflyvning i sidevind i lav højde demonstreres og prøves kursflyvning efter 

sideglidningsmetoden. Flyet skal følge kursen langs en referencelinie med vingen ned i vinden støt-

tet med lidt modsat sideror. Denne øvelse demonstreres for at forberede eleven på landing i sidevind 

efter sideglidningsmetoden i stedet for hovedreglen, som er krabbemetoden. 

 

Teoretisk gennemgang: 

Teorien omkring vindtrekanten og vindkorrektionsvinkel gennemgås med eleven, så han får et teo-

retisk fundament til flyvning i sidevind, herunder sidemedvind og sidemodvind og disse forholds 

indflydelse på hastigheden over jorden. 

Alternativt til vindtrekanten kan eleven trænes i brugen af den regneskive (computer), som normalt 

bruges indenfor motorflyvningen, og som er en del af PPL-teorien. 

 

Færdighedsniveau for færdig norm: 

Eleven skal kunne udføre kursflyvninger i med- og modvind. Farttolerance +/- 10 km/t 

Eleven skal selvstændigt kunne udføre et preflightcheck 

Eleven skal forstå forskellen mellem ”ren” og ”uren” flyvning og under ligeudflyvning bringe kug-

len på plads vha. sideror eller krængeror afhængig af situationen. 

 

Holdningsdannelse: 

Eleven og instruktøren undersøger VMC-udsigt, TAF og METAR for vindhastigheder. Udgangs-

punktet er flyets håndbog og dennes begrænsninger for modvindskomponent. Hvis middelvinden i 

TAF’en omregnet til modvindskomponent overstiger flyets modvindskomponent, må flyet ikke fly-

ve. Hvis TEMPO-værdierne i TAF’en og METAR’en overstiger flyets modvindskomponent, er der 

grund til at tænke sig om  
 

 

DKS-4.a – Kursflyvning i med- og modvind 
Eleven skal forstå, at den holdne fart over jorden (groundspeed) øges eller reduceres med vindha-

stigheden i højden, når man flyver i hhv. medvind og modvind. Han skal orienteres om, hvad det be-

tyder for flyets maksimale rækkevidde. 

 

 

DKS4.b  – Vindkorrektionsvinkel og vindtrekant 
 

 
 

For at forstå problemstillingen omkring vindkorrektionsvinklen og beregning af true heading og true 

track demonstreres ovennævnte vindtrekant.  

 

A 

B 

C 
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Et fly skal flyve i retningen 249 grader. Vinden kommer fra 310 grader med 20 kts. Dvs. at vinden 

afsættes i samme punkt, som udgangspunktet for den påtænkte flyvning (pkt. A). Med en passer af-

sætter man flyets fartmålerhastighed og sætter det ene passerben for enden af vindbenet (pkt. B). 

Passeren drejes, så den rammer flyveretningen – her i pkt. C. Med en lineal kan man måle den reelle 

groundspeed – linie A-C, og vindkorrektionsvinklen bliver vinklen mellem linie A-C og linie B-C.  

 

Med lidt snilde kan øvelsen klares uden passer og alene med en lineal og en vinkelmåler.  

 

Eleven skal ikke selv kunne lave disse beregninger, men alene forstå baggrunden for dem. Først ved 

navigationsuddannelsen skal piloten selv kunne foretage beregningerne. 

 

 

DKS-5 Drej 
 

Formål og briefing af eleven: 

At lære eleven at udføre rene drej med 30 graders krængning. Drejene skal udføres som fuldkurver 

(360 grader), 90 graders og 180 graders drej. Eleven skal endvidere sættes ind i problemstilling om 

at holde sig orienteret om, hvor han befinder sig. Betydningen af at kende markante punkter i terræ-

net gennemgås med eleven. 

 

Eleven orienteres om flyets maksimale sidevindskomponent. Eleven skal forstå betydningen af, at 

”pilotens sidevindskomponent” godt kan være lavere end flyets – især ved manglende erfaring og 

længere tids stilstand. Han vil derfor kunne opleve, at der ikke kan skoles, fordi instruktøren vurde-

rer, at sidevinden er for kraftig til den pågældende elev – også selv om værdierne ligger indenfor 

flyets begrænsninger. 

 

Instruktion: 

Eleven instrueres i, at drejet har tre faser: 

1. At gå ind i drejet og forberedelserne på dette 

2. At bibeholde drejet og korrigere alle tre ror under drejet 

3. At rette ud af drejet på den korrekte kurs 

 

Før indgang i drejet skal eleven kigge ud til den side, han skal dreje til. Han skal afsøge luftrummet 

på en sådan måde, at han er sikker på, at han ikke drejer ind i et andet fly. Samtidig skal han konsta-

tere, hvor det planlagte drej skal slutte. F.eks. skal et 360 graders drej ende med en kurs svarende til 

udgangskursen, medens et 90 graders drej til venstre skal ende på den kurs, som venstre vingetip 

peger imod.  

 

Eleven skal instrueres i at se lige frem under drejet – efter at have set ud til siden inden drejet. Dette 

er ualmindelig vigtigt for at kunne fastholde flyets næse i forhold til horisonten i samme position 

hele vejen rundt i drejet og dermed dreje med konstant hastighed.  

De fleste flyveelever har svært ved at lade være med at kigge ud i drejets retning under drejet. Den-

ne ”uvane” stammer fra bilkørsel, hvor man jo ikke behøver at se, om bilens køler går op eller ned. 

Når drej med et fly ligger i blodet, kan piloten uden problemer kigge ud til siden under drejet, uden 

at han bygger fart op eller mister fart. 

 

Eleven instrueres i, at det kræver lidt større rorudslag at gå ind i drejet, end at blive i det. Derfor skal 

der støttes ganske let med krængeroret til modsat side end drejet, når først den ønskede krængning  

 



Gruppe 322 

Side   20 

Dato         01-10-13 

 

 

er opnået. Dette skyldes, at den yderste vinge i drejet har større fart på end den inderste og dermed 

en højere opdrift.  

 

Eleven instrueres endvidere i, at siderorsudslaget skal reduceres, når først flyet ligger inde i drejet. 

Ellers flyver det urent og bygger farten op på flyet, fordi sideroret delvist får højderorsvirkning, når 

flyet ligger lidt oppe på siden. For at undgå denne opbygning af fart, skal der ofte trækkes lidt i sty-

repinden for at kompensere for, at siderorsudslaget ellers presser flyets næse lidt ned. 

 

Eleven instrueres i at rette ud af drejet igen, således at der rettes ud på den ønskede kurs.  

Nøgleordet i det korrekt udførte drej er RORKOORDINATION. Som hovedregel intet krængeror 

uden sideror, og ofte skal højderoret også påvirkes lidt.  

 

Udførelse: 

Det vil være en stor fordel at udføre drejene ved relativ lav hastighed. Dette sikrer, at eleven bruger 

sideroret, som er vigtigt at få indlært. Hvis eleven alene flyver med høje hastigheder, er der sjældent 

brug for sideroret, og så lærer eleven ikke at beherske koordineringen mellem side- og krængeror.  

 

Instruktøren skal fokusere på, at eleven flyver rent. Udgangspunktet skal være, at den korrekte 

krængning er opnået – typisk 30 grader. Hvis drejet herefter ikke er rent, skal kuglen ”sparkes ind” 

med sideroret. En god måde at øve rene drej på er at øve drejene med motoren i tomgang under ned-

stigning fra stor højde.  

I forbindelse med fuldkurver skal eleven øve at holde sig over ét fast punkt i terrænet uden at drive 

med vinden. Ved opretning i sidevind skal eleven lære at få flyets næse op i vinden, så flyets holdne 

kurs bliver rigtig. 

 

Orientering: 

Efter udførelse af en række øvelser efter hinanden, beder instruktøren eleven om at redegøre for, 

hvor han befinder sig. Ofte vil eleven være desorienteret efter at have udført mange drej, og denne 

situation benyttes til at gør opmærksom på forskellige markante punkter i terrænet. Det kan f.eks. 

være byer, vandløb, kystlinier og fjorde, skove og specielle bygninger, jernbaner osv. Når eleven har 

trænet dette i nogen tid, skal han på instruktørens opfordring kunne rette flyet op og finde kursen 

hjem til flyvepladsen 

 

Uddybende bemærkninger: 

Det faktum, at elev og instruktør oftest sidder ved siden af hinanden, kan medføre drej til venstre 

bliver anderledes end drej til højre. Ofte vil venstredrej medføre et meget let dyk, medens drej til 

højre medfører det modsatte – en let stigning. Dette er et resultat af elevens placering i venstre sæde. 

Også virkningen af propellen og drejningsmomentet i motoren (P-faktoren) kan være en årsag til at 

flyet har tendens til at dykke lidt i drej til den ene side. Gør eleven opmærksom på dette faktum og 

lad han være ekstra opmærksom på, at flyets næsestilling er ens hele vejen rundt i drejet. På samme 

måde som eleven en gang imellem holder øje med fartmåleren, skal han også lære at kaste et blik på 

variometeret for at se, om flyet stiger eller synker. 

 

Færdighedsniveau ved afsluttet norm: 

Eleven skal kunne udføre et dagligt eftersyn selvstændigt 

Eleven skal kunne flyve 360 graders drej til højre og venstre med konstant 30 graders krængning og 

max. variation i hastigheden på +/- 15 km/t. 

Eleven skal demonstrere, at han behersker kursflyvning i sidevind. 
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Holdningsdannelse: 

Hvis sidevindskomponenten overstiger flyets sidevindskomponent i middelvind, må flyet ikke flyve. 

Hvis der er udsigt til overskridelse i TEMPO-værdier i TAF eller METAR, er der grund til forsig-

tighed. Så kan det blive nødvendigt at vende om og lande på en anden flyveplads. 

 

Sidevind har været årsag til mange uheldige oplevelser for UL-piloter og har endda ført til hændel-

ser og havarier. Årsagen er, at UL-flyet under start nemt ændrer kurs ud mod vinden, når næsen løf-

tes under take-off, medens flyet driver hurtigt til siden under udfladning i landingen og kommer 

dermed i nærheden af begrænsningskasser eller flyvepladsens begrænsning.  

 

 

DKS-6 Start 
 

Formål og briefing af eleven: 

At lære eleven den korrekte acceleration under start samtidig med at kursen holdes, letning med fly-

et samtidig med at den korrekte hastighed holdes, uden at max. hastighed for flaps overskrides. Teo-

rien omkring p-faktoren gennemgås. Eleven skal briefes om, at flyet vil trække mod venstre, hvis 

propellen drejer højre rundt. Det skal ligge på rygraden, at eleven automatisk giver højre ben, hvis 

flyet har tendens til at trække til venstre, når der gives gas. Især ved kraftige motorer er denne ten-

dens udpræget. Propelstrømmen vil ydermere give en asymmetrisk luftstrøm omkring vingerne. Be-

vidstheden om dette er især vigtig, hvis eleven giver gas samtidigt med, at flyet har flaps udfældet. 

Dette kan føre til, at flyet staller over den ene vinge. Det er særligt vigtigt i denne situation, at pilo-

ten helt automatisk modvirker kursændringen ved at støtte med sideroret til modsat side. 

 

Instruktion: 

Eleven instrueres om startens fire faser: 

1. Acceleration 

2. Letning 

3. Fartopbygning og stigning 

4. Stigning og ændring af flapsstilling 

5. Forberedelse til evt. afbrudt start – hvor kommer vinden fra? Forhindringer? 

 

1. Acceleration: 

Eleven vælger et sigtepunkt langt ude i horisonten og sigter efter dette. Flyets elektriske benzin-

pumpe aktiveres, og flaps og trim sættes i ”take-off”. Ved kraftig vind holdes flaps neutrale for at 

sikre en sikker groundspeed inden letning. Accelerationen sker gradvist over 2 – 4 sekunder for at 

eleven nemmere kan holde kursen. 

2. Letning: 

Kort inde i accelerationen aflastes flyets næsehjul, og kursen holdes ved hjælp af sideroret. Nogle 

motorer har tendens til at trække flyet kraftigt til den ene side. Dette skal eleven være forberedt på 

og give modsat sideror for at holde kursen. 

Med forøget indfaldsvinkel letter flyet ved en relativ lav hastighed. Eleven skal være opmærksom 

på, at flyet hurtigt opbygger fart, alene fordi modstanden mod jorden forsvinder, når hjulene er lettet 

fra jorden.  

3. Fartopbygning og stigning: 

Når hjulene har sluppet jorden accelererer flyet. Hvis flyet har en kraftig motor, vil flyet typisk have 

en så høj næsestilling, at eleven ikke kan se frem over flyets næse. Han må derfor bedømme stige-

vinkel og kurs ved at kigge ud langs siden af flyet. Det kan være nødvendigt at reducere motorens 

omdrejninger for ikke at overspeede flyet eller motoren.  
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4. Stigning og ændring af flapsstilling: 

Under stigning indøves et fast mønster for starten:  

 Reduktion af omdrejninger  

 sluk for benzinpumpen  

 flaps op  

På denne måde lærer eleven en helt fast procedure under starten, som også vil være gældende, hvis 

han bliver omskolet til en anden flytype. 

5. Forberedelse til afbrudt start: 

Inden eleven giver gas og påbegynder starten, skal han konstatere, hvor vinden kommer fra ved at 

kigge på vindposen. Dermed er han mentalt forberedt på, hvilken retning han skal lande i, hvis mo-

toren skulle sætte ud under starten i en sådan højde, at han ikke kan lande lige frem på pladsen. 

  

Udførelse: 

Afhængig af motorens styrke vil der være stor forskel på, hvordan starten skal udføres. På fly med 

svage motorer vil det være nødvendigt med ”fuld gas” næsten med det samme for overhovedet at 

komme i luften, medens UL-fly med kraftige motorer ikke behøver fuld gas under start. Eleven skal 

dog lære, at hovedreglen er fuld gas under start, og medfører dette, at flyet f.eks. trækker ud til ven-

stre, skal kompensation med højre ben være en refleksbevægelse hos eleven. Det er vigtigt at lære 

dette, da korrektionen med højre ben skal komme automatisk, hvis eleven er nødt til at give gas un-

der en landing for at gå rundt igen. Fuld gas på motoren kan være afgørende for at komme væk fra 

en fejlbedømt landing. 

  

Uddybende bemærkninger: 

Under starten har eleven god lejlighed til at få følelse med flyet. På den ene side skal der gives så 

meget gas, at flyet kan lette tilfredsstillende og opbygge fart, og på den anden side skal det ikke ske 

så kraftigt, at flyet styrer eleven og ikke omvendt.  

Det er gavnligt med en lang bane med vinden lige ind i næsen, hvor eleven har tid til at opleve 

sammenhængen mellem at give gas og flyets evne til at lette, når det flyvefart er nået. 

  

Færdighedsniveau ved afsluttet norm: 

Eleven skal kunne udføre en normal start ved bedste stigehastighed med max. variation i hastighe-

den på +/- 15 km/t 

Eleven skal kunne udføre et 8-tal med 30 graders krængning med max. variation i hastigheden på 

+/- 10 km/t og max. variation i højden på +/- 150 fod 

 

Holdningsdannelse: 

Eleven skal kunne forholde sig til, hvor lang bane der er behov for – både til start og til landing. Ty-

pisk kan et UL-fly starte på en meget kort bane, men det kan ikke nødvendigvis lande på samme ba-

ne, med mindre visse forhold er i orden: 

 Banens beskaffenhed. Kort/lang græs, hældning i landingsretning, våd/tør overflade, luftens 

temperatur, pladsens højde over havet? 

 Er indflyvningshastigheden korrekt? 

 Er der hindringer i indflyvningen? 

 Kan flyet glide ud til siden i sidevind på vådt græs? 

 

Instruktør og elev kan evt. hente inspiration i SLV’s AIC vedrørende banelængder under forskellige 

forhold. 
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DKS-7 Landinger 
 

Formål og briefing af eleven: 

- At lære eleven en korrekt landing under forskellige vindforhold  

- At lære eleven at sætte en korrekt landingsrunde op 

- At lære eleven at bedømme glidevinklen ind til pladsen for altid at kunne nå pladsen 

- At lære eleven hensigtsmæssig brug af flaps på fly med flaps 

- At lære eleven at sammenholde flyets vindbegrænsninger med det aktuelle vejr 

- At lære eleven at minimere UL-flyvningens miljømæssige belastning 

 

Instruktion: 

På dette stadium i uddannelsen har eleven allerede mange gange oplevet en landingsrunde og har 

også selv fløjet den eller dele af den som led i træningen af drej og kursflyvning. Eleven instrueres 

om, at landingsrunden påbegyndes ved observationspunktet ud for sætningspunktet på banen (tærsk-

len), og at hastigheden skal reduceres ned på det niveau, som skal anvendes på landingsrundens for-

skellige ben.  

 

Eleven skal instrueres om, at hastigheden i landingsrunden som huskeregel skal være 1,3*Vs + 1/3 

modvindskomponent, og at det i øvrigt skal ske i overensstemmelse med flyets håndbog. Efter sid-

ste 90
o
 drej ind på finalen (indflyvningsbenet) vælges et sigtepunkt, hvor flyet skal flades ud. Det er 

vigtigt at stabilisere flyet på den korrekte fart, og fra ca. 5 meters højde kigger eleven langt frem i 

horisonten for at fornemme, hvordan den skrå indflyvningsflade nærmer sig den vandrette jordover-

flade. I ca. 1 meters højde påbegyndes udfladningen, og indfaldsvinklen øges gradvist jo mere flyet 

nærmer sig jorden. Ved den perfekte landing staller flyet præcist på det tidspunkt, hvor hovedhjule-

ne rører jorden (ved halehjulsfly - på det tidspunkt, hvor alle tre hjul rører jorden). Når flyet er på 

jorden ”skal det flyves videre”, med vandrette vinger og kursen lige ned ad banen. 

 

Valg af landingsrunde  

Eleven skal instrueres om valg af landingsrunde (rektangel eller engelsk landingsrunde). Se efterføl-

gende skitser. Den engelske landingsrunde har flere klare fordele: Den har et diagonalt ben mellem 

medvindsbenet og base (anflyvningsbenet), hvor piloten hele tiden kan se pladsen, og den foregår 

med motoren i tomgang, hvorved eleven hver gang øver sig i at bedømme sin vinkel ind til pladsen 

og dermed muligheden for at nå pladsen. Ydermere er den langt mere støjsvag, da motoren er i tom-

gang, og starten på landingsrunden påbegyndes i større højde. 

 

På nogle flyvepladser må landingsrunden kun ligge på den ene side af flyvepladsen. Dette skal re-

spekteres. Hvis der er valgfrihed med, i hvilken side man må placere landingsrunden, og der er 

sidevind, kan medvindsbenet med fordel placeres i læsiden af flyvepladsen. Derved sikrer man sig, 

at drejene ind i landingsrunden bliver så korte som muligt, fordi flyets næse vil pege ind mod flyve-

pladsen for at kompensere for afdriften. 
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Traditionel landingsrunde:  

 

 

Engelsk landingsrunde: 

 
Traditionel landingsrunde:   Landingsrunde: 

Normalt motorstøttet   Glidelanding i tomgang 

Nem at få til at passe pga. motorstøtte God træning i at bedømme afstand og vinkel til flyve-

pladsen 

Ingen sammenhæng med senere øvelser i Teknikken ved nødlandinger den samme som  

nødlandinger landinger derhjemme på pladsen 

Miljøbelastende med motorstøttet flyvning Miljøskånsom ved motor i tomgang i større  

i lav højde flyvehøjde i starten af landingsrunden 

Piloten taber pladsen af syne på observationslinie Piloten har altid pladsen i syne på det  

    diagonale ben 

 

Brug af flaps: 

Mange UL-fly er udstyret med flaps, som øger flyets opdrift ved lave hastigheder samtidig med at 

de skaber større modstand og dermed bremseeffekt. Flaps er således grundlæggende med at gøre 

landingen og især udfladningen nemmere end landing uden flaps. Men flaps har også nogle uheldige 

egenskaber, som – kombineret med andre omstændigheder – kan gøre landingsrunden og især dre-

jene i landingsrunden lidt farligere.  

 

F.eks. kan et urent drej med flaps udfældet ind på finalen (indflyvningsbenet) i lidt for lav højde, 

hvor motoren får lidt ekstra støtte, medføre stall under drej eller begyndende spind, hvis vinden dri 
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ver flyet forbi indflyvningslinien, og dette ”pæredrej” kompenseres med for stort siderorsudslag ind 

i drejet. 

 

Når flyet passerer observationspunktet reduceres hastigheden, så den kommer under største ha-

stighed for brug af flaps. Trimmet bruges som hjælp til at holde den korrekte hastighed. Men flaps 

aktiveres først på finalen. Når flyet er rettet op på finalen, sigter eleven ned mod sit udfladnings-

punkt, samtidig med at hastigheden holdes på det korrekte niveau. Hvis sigtepunktet kryber ind un-

der flyet, sættes et hak flaps. Hvis sigtepunktet fortsætter med at krybe ind under flyet, så sættes næ-

ste hak osv. Eleven skal kompensere for den øgede modstand med at skubbe pinden lidt frem.  

 

Hvis sigtepunktet i stedet ”kryber op af frontruden”, har eleven vurderet forkert, og det er nødven-

digt at støtte med gassen. Ved brugen af den engelske landingsrunde er det et succeskriterie at undgå 

motorstøtte. 

Under landing i kraftig vind er det ikke tilrådeligt at bruge fulde flaps. Flyet kan bedre landes i re-

duceret flapssetting. Dette betyder til gengæld, at finalehastigheden skal være lidt højere end ved 

brug af fulde flaps, men hastigheden må på den anden side ikke blive så høj, at piloten får svært ved 

at sætte flyet. Risikoen ved at lande med for høj hastighed er, at flyet fortsætter i groundeffekten og 

risikerer i værste fald ikke at kunne komme ned på banen. Det enkelte flys specifikke karakteristika 

vil her være afgørende. 

 

Piloten skal især være opmærksom på, at hastigheden holdes indenfor det hvide område på fartmå-

leren. Toppen af det hvide område beskriver max. hastighed ved fulde flaps, medens nederste græn-

se i det hvide område beskriver den hastighed, hvor flyet staller med fulde flaps. 

 

Flyets vindbegrænsninger: 

UL-fly har normalt nogle vindbegrænsninger – både for max. vind og for max. sidevind. Disse be-

grænsninger fremgår af flyets håndbog og skal overholdes. Eleven skal trænes i at vurdere, om det 

aktuelle vejr lever op til disse begrænsninger, og nogle gange kan det være nødvendigt at aflyse 

flyvningen. For elever, som grundskoles på UL-fly, er denne vurdering en normal del af uddannel-

sen, men for piloter, som omskoles til UL-fly på grundlag af certifikat til motorfly eller motorsvæ-

vefly, kan det være nødvendigt med en bearbejdning af holdninger til dette spørgsmål. Problemstil-

lingen er nemlig, at UL-flyets totalvægt er meget lavere end totalvægten for et motorfly eller for et 

motorsvævefly. Det giver for nogle UL-fly helt andre sidevindspræstationer.  

 

Motorflyet vil typisk qua sin høje vægt nemmere kunne holde kursen i sidevind ned langs banen, 

mens nogle – især de hurtige UL-fly har små rorflader og har dermed svært ved at holde kursen un-

der udfladningen og ender i værste fald ude i begrænsningskasserne eller uden for banen. UL-flyets 

restriktive sidevindsbegrænsninger betyder derfor også meget for piloten med en baggrund i motor-

flyvning eller motorsvæveflyvning. Jfr. DKS-5 kan en pilots begrænsninger godt være lavere end 

flyets begrænsning pga. manglende erfaring eller længere tids stilstand.  

 

Her er der tale om holdningsbearbejdning. Viden kommer desværre først, når det går galt og koster 

fly og i værste fald liv eller førlighed. 

 

Udførelse: 

Instruktøren viser eleven, hvor langt flyet skal ligge fra flyvepladsen på medvindsbenet (observati-

onslinien). Denne øvelse kan støttes med at finde markante punkter i terrænet, som ligger i den kor-

rekte afstand fra flyvepladsen. Øvelsen er vigtig, fordi den lærer eleven at se ned på flyvepladsen i 

samme vinkel hele tiden. Når eleven har vænnet sig til det, vil han helt automatisk forsøge at place-

re flyet således, at han ser ned på pladsen i samme vinkel hele tiden. Hvis han kommer lidt for højt  
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ind på medvindsbenet, vil han automatisk lægge denne lidt længere ude, således at vinklen ned til 

flyvepladsen er den samme.  

 

I starten vejleder instruktøren eleven i, hvornår han skal dreje ind på diagonalben, base (anflyv-

ningsben) og finalen (Indflyvningsben). Senere i forløbet skal eleven selv træffe disse beslutninger 

og lære af konsekvensen af at komme for højt eller for lavt ind på indflyvning.  

Eleven skal opleve succes med at træne landinger, og derfor har vejret stor indflydelse på dette. Når 

eleven har nogen rutine, øves også landinger i moderat sidevind, hvor eleven både skal flyve ind 

med næsen oppe i vinden og med vingen nede i vinden (sideglidning).  

 

Skoling på UL-fly med lavt glidetal: 

Ved skoling på UL-fly med lavere præstationer og mindre glidetal kan det ved opsætning af lan-

dingsrunden være nødvendigt at placere denne tættere på flyvepladsen, placere observationspunktet 

i større højde eller evt. støtte lidt med gassen. Målet med at øve glidelandinger er at vænne eleven til 

hele tiden at overveje, hvordan han når ind til pladsen, hvis motoren svigter. Hvis UL-flyets glidetal 

er så lavt, at det vanskeligt kan lade sig gøre at nå banen i glideflyvning, kan instruktøren udpege 

egnede alternative landingsområder i nærheden af flyvepladsen, og gøre eleven fortrolige med disse. 

 

Uddybende  bemærkninger: 

Landingsrunden og landingen er den manøvre, hvor eleven skal kombinere flest ting. Instruktøren 

skal derfor øge antallet af delopgaver i takt med, at eleven er i stand til at kapere det. Her er alder 

ikke ligegyldig. En ung elev kan formentlig gå lidt hurtigere frem end en pilot, der er kommet lidt 

op i årene. 

 

Faste procedurer er gavnlige for at huske alle ting. Eksempel: På observationspunktet foretager ele-

ven altid følgende: 

 

 Kig ned på banen – er der plads til at lande 

 Trim flyet til den rigtige hastighed 

 Tænd for benzinpumpen 

 Aktivér karburatorforvarmeren 

 Kig rundt og observer evt. anden trafik 

 Kald op og rapportér medvind til bane XX 

 

Gentages procedurerne tit nok, ligger de på rygmarven og bliver en fast procedure før hver landing. 

På samme måde kan man lægge procedure ind på base, hvor hastigheden skal reduceres til indflyv-

ningshastighed, og der skal observeres for trafik, der evt. kommer ind på en lang finale til banen.  

 

Procedurerne skal naturligvis afpasses med det enkelte fly og dets håndbog. 

 

På flyvepladser med en lang bane er der god mulighed for at lave touch-and-go, fordi eleven har tid 

til at lægge flaps ned i startstilling, skubbe karburatorforvarmeren ind og sikre kursen ned ad banen. 

Når der er behov for at øve mange landinger, er T/G en god måde at gøre det på. Det må dog kun 

udføres, når flyvningen foregår med instruktør.  

Instruktøren skal være opmærksom på, at eleven også får øvet mærkelandinger. På dage med ingen 

eller meget rolig vind skal eleven prøve at flyve flyet ind med en hastighed, som ligger i den lave 

ende af hastighedsskalaen. Dette giver mulighed for meget korte landinger og lærer samtidig eleven, 

at der kan være meget stor forskel på, hvor høj indflyvningshastigheden skal være – afhængig af 

vindhastigheden. 
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Færdighedsniveau ved afsluttet norm: 

Eleven skal kunne udføre en landing indenfor 25 x 50 meter. Hastigheden i indflyvningen må varie-

re +10/-5 km/t. 

 

Holdningsdannelse: 

En solsort har det noget nemmere i sidevind end en sommerfugl. På samme måde har et motorfly 

normalt ingen problemer med at lande i sidevind, men det har nogle UL-fly. I kraftig sidevind vil 

UL-flyet kunne glide ud til siden under udfladningen og i værste fald kollidere med begrænsnings-

kasserne. På samme måde kan et UL-fly risikere at skride ud til siden i afløbet, hvis græsset er vådt 

– også selv om piloten forsøger at holde kursen ned ad banen med sideror og næsehjulsstyring. 

Instruktøren har derfor en vigtig opgave i at give eleven de rigtige holdninger omkring vindkompo-

nenter – både side- og modvindskomponent. Det er ingen tilfældighed, at fabrikanten har angivet en 

maksimal vindkomponent for UL-flyet, og disse begrænsninger skal overholdes – også selv om det 

betyder, at man ikke kan flyve den pågældende dag.  

 

 

DKS-8 Stalløvelser 
 

Formål og briefing af eleven: 

At lære eleven at erkende et begyndende stall, at prøve et stall samt at rette ud af et stall. Eleven skal 

endvidere opleve og vænne sig til at befinde sig i unormale flyvestillinger. 

  

Instruktion: 

Eleven instrueres om, at stall opstår, når indfaldsvinklen på vingen bliver så stor, at luftstrømmen 

over vingen river sig løs. Eleven instrueres om, at den ene vinge under visse omstændigheder kan 

stalle før den anden, og at denne situation kan bringe flyet i et spind. 

 

Eleven instrueres om, at udretning af et stall grundlæggende drejer sig om at få flyets næse ned til 

normal flyvestilling og få flyvefart på flyet igen. 

 

Eleven instrueres om, at udretning fra stall under drej sker på samme måde som fra spind, dvs. med 

modsat sideror, kort pause og pinden lidt frem. Når flyvefart er opnået, neutraliseres sideroret og der 

rettes ud af dykket. 

 

Udførelse: 

Både stall under ligeudflyvning og stall under drej skal øves. I begge situationer skal stallet øves 

med flaps og uden flaps, og det skal øves med motoren i tomgang og med moderate motoromdrej-

ninger. Nogle fly er kritiske under stall under drej, medens andre er helt uproblematiske. Eleven må 

ikke foranlediges til at tro, at stalløvelser er mindre vigtige, fordi han flyver i et fly med uproblema-

tiske stallegenskaber.  

 

Eleven kan med fordel prøve at flyve flyet i nærheden af stallgrænsen for at lære, at man i den situa-

tion bruger sideroret i stedet for krængeroret. Eleven kan prøve at bruge krængeroret, hvor ved flyet 

taber en vinge. Situationen kan imidlertid fint rettes op ved brug af sideroret. 

 

Uddybende  bemærkninger: 

Stall skal udføres i sikker højde og aldrig under 1000 fod AGL. Det optimale er at udføre stall i høj-

der på 2000 fod og derover, fordi der så er god tid til at gentage øvelsen for eleven, efter at instruk- 
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tøren har demonstreret den. Et fuldt udviklet stall under drej skal under alle omstændigheder udfø-

res i min. 2000 fod. 

 

Først øves stall under ligeudflyvning med motoren i tomgang. Flyets næse trækkes op indtil stall. 

Eleven oplever indikationerne på stall: 

 

 Flyets næsestilling er langt højere end normalt 

 Flyet ryster 

 Fartmåleren viser lav hastighed og er typisk urolig. 

 Flyets støjniveau er anderledes 

 

Udretning foregår ved at flyets næse sænkes til lidt under normal flyvestilling, og eleven ser, at ha-

stigheden relativt hurtig bygger op igen. 

 

Flyet må ikke forsøges rettet ud ved at give gas. Drejningsmomentet i motor og propel kan 

utilsigtet bringe flyet i spind. 

 

Eleven skal være forberedt på, at den ene vinge kan dykke, således at flyet ruller om sin længdeak-

se. Hvis dette sker, skal eleven give sideror til modsat side, som vingen dykker til. Det er vigtigt i 

denne situation at holde krængeroret i ro. 

 

Samme øvelse laves med flaps i ét hak. Udfældede flaps gør vingen mere krum, men samtidig ind-

faldsvinklen lidt større. Stall’et kan derved blive lidt kraftigere. Udretning sker på samme måde, 

som uden flaps, men udover at sænke flyets næse, skal eleven også lægge flapshåndtaget ned.  

 

Samme øvelser gentages med motoren i moderate omdrejninger. Udretningsprocedure er den sam-

men, men flyet kan på grund af motorens drejningsmoment have en større tilbøjelighed til at tabe en 

vinge. 

 

Stall under drej øves ved at bringe flyet ind i den situation, som netop ofte medfører et utilsigtet 

stall under drej: Langsom og uren flyvning i et drej. Øvelsen skal øves i god højde. I et drej med ca. 

20 graders krængning skal eleven bevidst flyve urent med krydsede ror – dvs. for meget sideror ind i 

drejet og for meget krængeror til modsat side. Samtidig trækkes lidt i højderoret. 

 

Det er præcis denne rorkombination, der i gennem hele flyvningens historie har ført til stall under 

drej i finaledrejet tæt på jorden.  

 

Det er vigtigt, at instruktøren er virkelig fortrolig med flyets stallegenskaber. Medens nogle fly næ-

sten alene glider sidelæns, taber andre pludselig den vinge, der vender ind i drejet, flyet er på vej i 

spind. 

 

Udretning er ens for alle og skal ligge på rygraden af alle piloter: 

 

 Fuldt modsat sideror 

 Kort pause 

 Styrepinden lidt frem 

 Rotationen stopper 

 Sideror neutraliseres 

 Ret ud af dykket 
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Når flyet rettes ud af dykket, skal eleven være særdeles opmærksom på, at hastigheden forbliver in-

denfor det grønne område på fartmåleren, da flyet langt hurtigere bygger fart op end fra et stall un-

der ligeudflyvning. 

 

Stall under drej øves både med og uden flaps, og det øves også med moderate motoromdrejninger 

på samme måde som stall under ligeudflyvning. 

 

Både under stall fra ligeudflyvning og stall under drej skal hånden være væk fra gashåndtaget. Dette 

er for at sikre, at eleven ikke utilsigtet kommer til at ”rette ud” ved at give gas. Det kan være yderst 

farligt, og hvis flyet utilsigtet går i spind, vil øget gas kunne risikere at bringe spindet over i et flad-

spind, som er svært at rette ud af. 

 

Stall med fulde flaps: 

Det er muligt at øve stall med fuldt flapsudslag, men ved udretning fra denne flyvetilstand er der en 

overhængende risiko for at flyets hastigheder overstiger toppen i det hvide fartområde på fartmåle-

ren. Dermed er der risiko for at overspeede flaps’ene. Hvis stall øves i denne konfiguration, skal in-

struktøren være særdeles opmærksom på, at flyets hastighed ikke overskrides. 

 

Færdighedsniveau ved afsluttet norm. 

Eleven skal kunne rette ud af stall under ligeudflyvning ved brug af højderoret 

Eleven skal kunne rette ud af stall under drej med korrekt procedure 

Eleven skal kunne redegøre for udretning fra et eventuelt spind 

Eleven skal kunne redegøre for udretning af en styrtspiral 

 

Holdningsdannelse: 

Det allervigtigste ved stalløvelserne er i virkelighed at lære eleven at undgå at komme i en stallet til-

stand. Dette er især vigtigt i landingsrunden, hvor flyet er tæt på jorden. Derfor skal stalløvelserne i 

alle dele af skolingen suppleres med nødvendigheden af at holde den korrekte hastighed.  

 

Under starten skal eleven lære og opleve, at flyet er tæt på stallingsgrænsen lige i det øjeblik, hvor 

det letter, og at det er vigtigt at lade flyet bygge fart op, så det holder en sikker hastighed.  

 

I landingsrunden og landingen er det også vigtigt være opmærksom på stall. Drejene i landingsrun-

den skal flyves rent. Især drejet fra base (anflyvningen) ind på finalen (indflyvningen) kan være 

problematisk, hvis vinden skubber flyet forbi indflyvningslinien. Dette kan medføre, at eleven - helt 

ubevidst – giver for meget sideror ind i drejet uden at give tilsvarende krængeror, fordi den lille af-

stand til jorden blokerer for det. Dermed befinder flyet sig i en position, hvor risikoen for at gå i 

spind er til stede. 

 

 

DKS-9 Nødlandingsøvelser 
 

Formål og briefing af eleven: 

At lære eleven nødlanding i forbindelse med motorstop, udvælgelse af egnede marker til nødlanding 

og vurdering i forhold til flyets glidetal. Endvidere trænes eleven i nødprocedurer på jorden. 

 

Instruktion: 

Eleven instrueres i glideflyvning med motoren i tomgang 
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Eleven instrueres i bedømmelse af vindretning og – styrke ved vurdering af flag, røg, vindmøller, 

bølger på vand og korn samt flyets bevægelser 

 

Eleven instrueres i vigtigheden af at vælge den rigtige side til medvindsbenet, hvis vindretningen 

ikke er direkte på langs af nødlandingspladsen. Eleven skal – hvis muligt - vælge den side, hvor han 

flyver med næsen ind mod pladsen på medvindsbenet for at holde kursen. Derved blive de sidste 

drej ind på base og finale så korte som muligt. 

 

Eleven indskærpes, at han under al flyvning skal gøre sig bekendt med vindretningen, da den kan 

skifte i forhold til startflyvepladsen, f.eks. i nærheden af kyster, hvor der kan være søbrise. 

 

Eleven instrueres om at undgå overflyvning af områder, hvor nødlanding vil være vanskelig – f.eks. 

søer, skove, osv. 

 

Eleven instrueres i de nødcheck, som skal foretages på den pågældende flytype 

 

Eleven instrueres i udvælgelse af en egnet nødlandingsplads under hensyntagen til hindringer i ind-

flyvning og overflade på nødlandingspladsen. 

 

Eleven instrueres i at vurdere højde ved bedømme den vinkel, som han ser nødlandingspladsen i, og 

sammenligne den med det billede, som han har, når han lander hjemme på flyvepladsen. 

 

Eleven instrueres i værdien af et skråt ben mellem medvindsbenet og base, hvor højden og dermed 

indflyvningsvinklen ind til nødlandingspladsen kan reguleres. 

 

Eleven orienteres om reglerne i AIC B 06/06 ifølge hvilken nødlandingsøvelser skal være afsluttet i 

500 fod, medmindre ejeren af den valgte mark har givet sin skriftlige tilladelse til nødlandingsøvel-

ser ned til 50 fod. Øvelser iht. en sådan tilladelse må kun foretages med en instruktør. 

 

Udførelse: 

Eleven markerer nødcheck for instruktøren. Eleven øver glidelandinger med motoren i tomgang fra 

en højde på ca. 1.000 fod og ned til flyvepladsen. Instruktøren tager gassen i ca. 2000 fod, og eleven 

udvælger to eller tre egnede nødlandingspladser. Eleven vælger herefter en bestemt mark og udpe-

ger denne for instruktøren. Herefter planlægges landingsrunden til denne nødlandingsplads. Øvelsen 

afbrydes i 500 fod, med mindre den pågældende mark er godkendt til nødlandingsøvelser jfr. AIC B 

06/06. 

 

En praktisk øvelse på jorden kan udføres ved, at instruktøren under taxi ud til start lukker for ben-

zinhanen. Når motoren begynder at sætte ud, udfører eleven nødprocedure ved at: 

 

 Åbne benzinhanen i korrekt stilling 

 Aktivere benzinpumpen 

 Aktivere karburatorforvarmer 

 Trykke på starteren, hvis motoren er gået i stå 

 

Færdighedsniveau ved afsluttet norm: 

Eleven skal kunne foretage en glidelanding fra 1000 fod ud for tærsklen til hjemmeflyvepladsen og 

gennemføre landingen således, at han sætter flyet på eller lige efter den første tredjedel af banen. En  
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underskydning til en mark kan være fatal, medens en overskydning normalt kun giver materiel ska-

de. 

 

Eleven skal kunne udvælge en egnet mark, sætte landingsrunde op til den og fortsætte indflyvningen 

ned til 500 fod, hvorefter landingen afbrydes. 

 

Eleven skal til en mark, hvor der foreligger aftale med ejeren om brug til nødlandingsøvelser, kunne 

sætte landingsrunde op til marken, og fortsætte indflyvningen ned til 50 fod, hvorefter der gives gas 

igen. Det skal sandsynliggøres, at flyet ville kunne have været sat på eller lige efter den første tred-

jedel af marken. 

 

Holdningsdannelse: 

Eleven skal lære at foretage beregninger over det forventede forbrug af brændstof. Han skal lære, at 

der skal være en reservebeholdning til 30 minutters flyvetid ud over den planlagte flyvning. Det er 

under denne beregning, at eleven skal forholde sig til, om han skal lægge en mellemlanding ind for 

at tanke, og han skal være bevidst om, at flyets maksimale vægt ikke overskrides. 

 

DKS-10 Grundlæggende navigationsflyvning 
 

Formål og briefing af eleven: 

At lære eleven planlægning og gennemførelse af en flyvning fra et sted til et andet. I forbindelse 

med planlægningen og gennemførelsen af navigationsflyvningen skal eleven forstå sin rolle som fø-

rer af et luftfartøj i relation til brugen af luftrummet, hensynet til miljøet og overholdelse af gælden-

de regler 

 

Instruktion: 

Forud for den planlagte flyvning er eleven af instruktøren blevet bedt om at forberede en tur på min. 

50 km med to vendepunkter. Flyvetiden skal være på min. 60 flyveminutter, og turens længde skal 

derfor afpasses i forhold til rejsehastigheden for det pågældende fly.  

 

Der udføres landing på mindst én fremmed flyveplads undervejs.  

Med udgangspunkt i elevens forberedte flyvning instrueres han i brugen af kort, kompas og ur. 

 

Et ben flyves ved hjælp af visuel reference (terristisk navigation), og mindst ét ben flyves ved hjælp 

af bestiknavigation. 

 

Eleven instrueres i at undgå overflyvning af områder, som er uegnede for UL-fly 

 

Eleven instrueres i indhentning af nødvendige vejroplysninger og tolkning af disse i relation til 

VFR-flyvereglerne og planlagt flyvehøjde på 1500 fod. 

 

Eleven instrueres i indhentning af relevante NOTAM’s for den pågældende flyvning. 

 

Eleven instrueres i brugen af vindtrekant for at beregne hastighed over jorden og vindkorrektions-

vinkel. Alternativt instrueres i brugen af den regneskive (computer), som er brugt i teoriundervis-

ningen til PPL-teori 

 

Eleven instrueres herefter i beregning af en driftsflyveplan 
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Eleven instrueres i beregning af brændstofforbrug på turen og nødvendig reservebeholdning 

 

Hvis den planlagte flyvning går gennem kontrolleret luftrum, skal reglerne for indhentning af tilla-

delse til at komme ind i det kontrollerede luftrum gennemgås. 

 

Eleven instrueres i beregning af startdistancen på den fremmede flyveplads med udgangspunkt i fly-

ets håndbog og AIC B 38/02 (”Startdistancer på græsbaner m.v.”) 

Flyvningen gennemføres uden brug af GPS eller andet navigationshjælpemiddel end kort, kompas 

og ur. 

 

Nødvendige hjælpemidler: 

ICAO-kort, VFG, frekvensliste, vinkelmåler, lineal og evt. passer – evt. regneskive 

 

Udførelse: 

Eleven gennemfører flyvningen – så vidt muligt uden indgriben fra instruktøren. Flyvningen foreta-

ges i 1500 fod. 

 

Eleven kan gennemføre radiokorrespondancen med flyvekontrollen i det kontrollerede luftrum, men 

det kan også udføres af instruktøren på dette niveau af uddannelsen. 

 

Eleven gør rede for overvejelser omkring trafikforholdene på den flyveplads, der er valgt til mellem-

landing. 

 

Eleven planlægger og sætter landingsrunden op til den flyveplads, der er valgt til mellemlanding 

 

Instruktøren beder undervejs på turen eleven udpege egnede nødlandingspladser. 

 

Eleven instrueres i planlægningen og gennemførelse af starten fra flyvepladsen, hvor mellemlandin-

gen er foretaget. 

 

Flyvningen debriefes efter gennemførelse af flyvningen med udgangspunkt i elevens egen oplevel-

ser. Hvis der har været væsentlige fejldispositioner på turen, skal en lignende flyvning gennemføres 

igen.  

 

Færdighedsniveau ved afslutning af norm: 

Eleven har forberedt en tilfredsstillende navigationstur med beregning af længde og retvisende kurs 

på de enkelte ben. Den forventede flyvetid på de enkelt ben skal beregnes, og brændstofforbruget 

skal beregnes incl. reserve. Eleven skal endvidere have undersøgt, hvilke radiofrekvenser, der er be-

hov for under turen. 

 

Eleven skal have indhentet vejroplysninger ved opringning til den centrale flyvevejrtjeneste til brug 

for den pågældende flyvning.  

 

 

DKS-11 Vanskelige starter og landinger 
 

Formål og briefing af eleven: 

At lære eleven at starte fra korte baner og i kraftig vind 

At lære eleven at starte i sidevind 
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At lære eleven landing i sidevind efter krappe-metoden og efter sideglidningsmetoden 

At lære eleven landing på korte baner efter stejl indflyvning og relativ lav hastighed 

At lære eleven mærkelanding inden for 50 meter 

At lære eleven at lande uden brug af flaps 

 

Instruktion: 

Øvelserne i denne skolingsnorm foregår under forhold, der er lidt mere unormale end i traditionelt 

skolingsvejr. Uanset dette skal eleven have opfrisket sin viden om, at flyet til stadighed skal opere-

res indenfor sine begrænsninger, og det vil især sige max. sidevindskomponent. 

 

Skolingsnormen skal ses som en opsamling af tidligere skolingsnormer fsva. starter og landinger. 

Hvis nogle øvelser allerede er gennemgået under instruktion i starter og landinger, skal alene de 

manglende punkter jfr. ”Formål” samles op og indøves. 

 

Udførelse: 

 

Start fra korte baner: 

Eleven regner startdistance og distance til 50 fods højde ud. I beregningen indgår brugen af AIC 

vedr. banelængder ved forskellige overflader og forhold. Beregningerne sammenholdes efterfølgen-

de med den faktiske brug af bane til start, og eventuelle afvigelser diskuteres med eleven. Der skal 

tages særligt hensyn til forhindringer i udflyvningen. 

 

Start i kraftig vind: 

Eleven instrueres i at starte uden flaps i kraftig vind for at sikre en tilstrækkelig groundspeed i det 

øjeblik, hvor flyet letter. Samtidig skal eleven forstå, at flyets vindbegrænsninger ikke må overskri-

des – hverken på startflyvepladsen eller på den flyveplads, som han flyver til. Han skal kunne sam-

menholde VMC-udsigt og METAR for den nærmeste lufthavn til startflyvepladsen og 

TAF/METAR for den lufthavn, der ligger i nærheden af den flyveplads, som flyvningen skal gå til. 

 

 

Start i sidevind: 

Eleven skal især forholde sig til, om det aktuelle vejr overskrider flyets maksimale sidevindskom-

ponent. Er det tilfældet, må han ikke flyve. Sidevinden vil i øvrigt forsøge at tvinge flyet op mod 

vinden (vejrhaneeffekten) og dette skal kompenseres ved brug af sideror. Eleven skal især være op-

mærksom, hvis motorens drejningsmoment trækker til samme side, som vinden vil forsøge at træk-

ke flyet til. I den situation skal der bruges meget sideror for at holde kursen, og det er vigtigt at finde 

et sigtepunkt ude i horisonten at styre efter under starten. 

 

Landing i sidevind 

Eleven skal prøve landing i sidevind efter krabbemetoden og efter sideglidnings-metoden. Krab-

bemetoden er god i let sidevind, fordi indflyvningen derved bliver en kursflyvning i sidevind. I for-

bindelse med udfladningen skal flyet rettes op, således at kursen er lige ned ad banen. I let sidevind 

er det ikke så svært, men i kraftigere sidevind driver flyet til siden under udfladningen. Præcis i 

denne situation mærker man forskellen på et let UL-fly og et tungere motorfly. Eleven kan kompen-

sere ved at sætte flyet i vindsiden af banen. 

 

I kraftigere sidevind kan sideglidningsmetoden anvendes. Under finalen i sidevind lægges vingen 

ned i vinden, men for at holde kursen ned mod banen skal der gives modsat sideror. I udfladningen 

skal både krængeror og sideror neutraliseres, og der er meget at koordinere for en urutineret elev i 

den situation. Det er vigtigt at få flyet rettet helt op, inden det sættes på banen efter udfladning. Hvis  
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vingerne ikke blive helt vandrette, vil flyet sætte sig på det ene hovedhjul først, og det er understel-

let på et UL-fly ikke altid bygget til.  

De to metoder kan evt. kombineres ved kraftig sidevind, men det ændrer ikke ved, at flyets side-

vindskomponent ikke må overskrides. 

 

En særlig problemstilling ved landing i sidevind er drejet fra base ind på finalen. Hvis sidevinden er 

således, at den skubber flyet forbi finalen, opstår risikoen for et ”pæredrej”. Dette opstår, når piloten 

er nødt til at fortsætte finaledrejet længere rundt for at komme tilbage på centerlinien. Dette er i sig 

selv uproblematisk, men netop dette drej foregår i relativ lav højde, hvorfor der nemt opstår en ten-

dens til at krænge for lidt, fordi det kan være ubehageligt at krænge i lav højde. Herved bliver drejet 

urent, og hvis den lave højde samtidig får piloten til at trække flyets næse lidt op, har vi en uheldig 

kombination. 

Eleven skal derfor lære at kompensere for en skubbende sidevind, så indflyvningen ender på center-

linien efter opretning fra det sidste drej. Hvis det er muligt, er det allerbedste at placere landings-

runden således, at flyets næse vender ind mod pladsen på medvind. Herved bliver de sidste drej kor-

te, og der opstår ikke pæredrej i det sidste drej ind på finalen. 

 

Landing på korte baner: 

Det er farligt at flyve for langsomt, men det er også farligt at flyve for hurtigt i finalen til en kort 

plads, da det kan medføre, at flyet ikke når at komme ned og standse inden enden af banen. 

 

Landinger på korte baner øves som mærkelandinger til tærsklen. Slutindflyvningen skal bedst ske 

med en relativ lav hastighed. Indflyvningsbanen skal samtidig være forholdsvis stejl, således at fly-

ets samlede inerti er rettet nedad i stedet for henad. Flyets nedadrettede inerti bremses af en god ud-

fladning, og i det øjeblik flyet sætter sig på hovedhjulene, er inertien væk og afløbet bliver meget 

kort. Indflyvningsfarten skal være lidt under normal indflyvningsfart, men dog i sikker afstand fra 

stallingshastigheden. Flyvefarten må dog aldrig være lavere, end hvad flyets håndbog foreskriver. 

 

Mærkelanding indenfor 50 meter 

Et felt afmærkes ca. 50 meter efter tærsklen med minestrimmel eller kegler. 50 meter længere nede 

af banen markeres igen med minestrimmel eller kegler, således at der nu er et felt på ca. 25 x 50 me-

ter beliggende 50 meter fra tærsklen. Eleven skal kunne sætte flyet indenfor dette felt. 

 

Landing uden flaps 

Når mærkelandinger beherskes, skal eleven prøve at lande flyet uden flaps. Det lader sig bedst gøre 

en dag, hvor der er en vis modvind på finalen, da flyet glider meget langt i udfladningen. Det er der-

for afgørende, at eleven formår at sætte flyet i starten af banen, således at der plads nok til at flade 

ud og få farten af flyet på. 

 

Færdighedsniveau ved afsluttet norm: 

Eleven skal kunne starte flyet fra en kort bane (250 meter) med hastigheden for bedste stigevinkel 

 

Eleven skal kunne demonstrere, at han kan holde kursen ned ad banen i sidevind under start 

 

Eleven skal kunne sætte flyet inden for 25 x 25 meter med hastighedsafvigelse på max. +/- 5 km/t 

 

Eleven skal kunne lande flyet i sidevinde indenfor flyets sidevindsbegrænsninger og herved rette 

flyet tilfredsstillende op ind sætning og holde kursen ned ad banen. 
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DKS-12 Programflyvning før solo 
 

Formål og briefing af eleven: 

Under programflyvningerne skal eleven demonstrere evnen til at anvende alt, hvad han har lært. 

Dette sker på min. 5 flyvninger, hvor instruktøren forud har givet eleven et program, som skal gen-

nemføres uden indgriben fra instruktøren – hverken mundtligt eller manuelt. Efter afslutning af sko-

lingsnormen skal eleven kunne erklæres egnet til at flyve solo. 

 

Instruktion: 

Instruktøren skal på de fem programflyvninger sammensætte et program, som inden flyvningen 

gennemgås med eleven. Eleven skal være bekendt med, hvad der vil kunne gøre, at flyvningen ikke 

kan godkendes som bestået programflyvning. 

 

Programmet sammensættes efter instruktørens skøn, men skal indeholde så mange elementer fra 

uddannelsen som muligt. Følgende elementer skal dog indgå i én af programflyvningerne: 

 

 Mærkelanding indenfor et felt på 50 x 25 meter (bør indgå på alle programflyvninger) 

 8-taller over et fast punkt i terrænet med konstant hastighed og konstant krængning 

 Simuleret nødlanding fra 1500 – 2000 fod med udpegning af egnet mark og opsætning af 

korrekt landingsrunde til marken 

 Glidelanding med motor i tomgang fra 1000 fod ved observationspunkt ud for tærsklen og 

ned til mærkelanding 

 Stall fra ligeudflyvning med flaps i 1. hak og motoren i tomgang 

 Sidevindslandinger efter krabbemetode og sideglidning 

 Indhentning af NOTAM’s og vejroplysninger (VMC-udsigt, METAR og TAF) sammenholdt 

med flyets vindbegrænsninger og vejrbegrænsninger jfr. VFR-flyvereglerne og BL 9-6 

 Dagligt tilsyn på flyet med beregning af max. brændstofbeholdning og kontrol af eftersyns-

interval for motor m.v. 

 

Forholdsregler før solo 

Instruktøren skal sikre sig, at eleven har en gyldig helbredsgodkendelse. Eleven skal endvidere have 

bestået PPL-A teori eller miniprøven før solo samt prøven i BL 9-6. Dokumentation for disse for-

hold skal indsendes til DULFU’s sekretariat (Miniprøven er beskrevet i særskilt afsnit af skolingsnormerne.) 

 

 

 

EKS-1 Soloflyvning 
 

Formål: 

At eleven flyver alene og vænner sig til at være alene i luften på grundlag af en briefing, som han 

har fået af instruktøren forud for flyvningen. 

 

Instruktion: 

Eleven skal instrueres om flyvningen, inden han flyver en soloflyvning. Eleven skal især være op-

mærksom på, at flyet kan have andre karakteristika, når det flyves solo.  Flyvningen skal foregå som 

en helt normal skoleflyvning i nærheden af pladsen med en start, lidt airwork ved pladsen samt en 

normal landingsrunde og landing.  
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Udførelse: 

Eleven starter og stiger til ca. 1500 fod, hvor han udfører nogle drej for at prøve flyets reaktion, når 

det flyves solo. Landingsrunden foretages fra ca. 1000 fod ved observationspunktet, hvor motoren 

som udgangspunkt sættes i tomgang. Efterfølgende flyves flyet i glideflyvning gennem landingsrun-

den. Der skal udføres min. 3 flyvninger på denne skolingsnorm, og flyvningerne må ikke udføres 

som touch-and-go. Flyvningerne skal foregå på det skolefly, som uddannelsen er foregået på.  

 

Flyvningen skal naturligvis udføres i overensstemmelse med flyets håndbog og hensyntagen til fly-

ets præstationer, og hvis flyvningen foregår i et UL-fly med lavt glidetal, kan det være nødvendigt at 

støtte med gassen eller vælge en større højde for observationspunktet. Eleven skal også under solo-

flyvning overveje sin placering i forhold til flyvepladsen, så han kan nå ind til den, hvis motoren går 

i stå. 

 

Instruktørens rolle: 

Udover briefing til flyvningerne skal instruktøren helst være i radioforbindelse med eleven, således 

at han kan give ham gode råd under flyvningerne. Instruktøren skal være fysisk til stede under flyv-

ningerne for at kunne briefe eleven og for at kunne give denne ro forud for og under flyvningerne.  

 

 

EKS-2 Programflyvning 
 

Formål: 

Eleven skal på denne skolingsnorm vise, at han kan kombinere alle de ting, som han har lært i løbet 

af uddannelsen. Da eleven på dette niveau har fløjet solo i et stykke tid, er der risiko for, at han har 

tillagt sig nogle unoder i flyvningen. Dette skal instruktøren især være opmærksom på i sin observa-

tion af flyvningerne og tilbagemeldingerne til eleven.  

 

Instruktion: 

Forud for flyvningen giver instruktøren eleven et flyveprogram, som indeholder forskellige manøv-

rer. Disse bør planlægges således, at elevens evne til at planlægge flyvningen ud fra de aktuelle vejr-

forhold, trafiksituation og andre forhold prøves af.  

 

Nogle af flyvningerne bør gennemføres således, at eleven stiger til f.eks. 2000 fod, hvorefter moto-

ren sættes i tomgang, og flyet flyves i glideflyvning ned til landingsrunde. Instruktøren kan give ele-

ven et program, som ikke kan nås under denne flyvning, og eleven skal så kunne afbryde øvelserne 

på det tidspunkt, hvor en sikker landingsrunde kan sættes op med efterfølgende glidelanding på 

pladsen – så vidt muligt uden at skulle støtte med gassen i landingen. 

 

Instruktøren bør på dette niveau flyve en tur med eleven for at konstatere, om eleven har tillagt sig 

”unoder” under sig soloflyvning.  

 

Udførelse: 

Eleven gennemfører flyvningerne solo efter instruktion af instruktøren. Denne debriefer eleven efter 

hver flyvning. Instruktøren flyver min. én flyvning med eleven for at sikre, at eleven ikke har tillagt 

sig dårlige vaner under flyvningen. Hvis dette er tilfældet, kan der flyves flere flyvninger med ele-

ven, indtil fejlen er rettet.  
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EKS-3 Navigationsflyvning  
 

Formål: 

At bringe eleven på et sådant niveau i planlægning og gennemførelse af navigationsflyvninger, at 

han efter opnåelse af UL-certifikatet er i stand til selvstændigt at udføre rejseflyvninger i et UL-fly, 

som indebærer landing på en anden plads og gennemflyvning af kontrolleret luftrum. 

 

Teoretisk forudsætning: 

Inden udførelse af solonavigationsflyvningen skal eleven have bestået teoriprøven for den teori, der 

er nødvendig for udstedelse af et UL-certifikat (for tiden PPL(A)-teori) 

 

Flyvelektioner på denne skolingsnorm: 

1) En flyvning med instruktør på mindst 45 minutter til anden flyveplads i flyvehøjde på 1000-1200 

fod. Navigationen foregår med kort og kompas. Nødlandinger simuleres undervejs. Mindst ét ben 

udføres som bestiknavigation, medens resten udføres som visuel reference. 

2) En flyvning med instruktør på mindst 1:30 timer med mellemlanding på flyveplads med AFIS- 

eller ATC-lufttrafiktjeneste. Navigationshjælpemidler i flyet – herunder GPS – må anvendes. 

3) En soloflyvning på mindst tre ben, hvor det ene ben er min. 100 km. Turen forberedes sammen 

med instruktøren, der evt. kan være i radioforbindelse med eleven under flyvningen. 

Flyvning nr. 1 og 2 kan evt. kombineres, hvis eleven har tilfredsstillende strækerfaring fra svæve-

flyvning eller motorflyvning.  

 

Længden på solonavigationsflyvningen kan reduceres efter instruktørens skøn, hvis flyvningen ud-

føres i et UL-fly med relativ kort rækkevidde. Turen skal have en sådan længde, at det står i passen-

de forhold til flyets præstationer, men også således at turen udfordrer eleven og giver ham den nød-

vendige ballast inden aflæggelse af duelighedsprøven.  

 

Instruktion: 

Eleven planlægger selv turene med støtte fra instruktøren. 

Eleven indhenter vejroplysninger fra OPMET, telefonsvarer og supplerer med samtale med flyve-

vejrtjenesten  

Eleven indhenter NOTAM’s for den pågældende flyvning. 

Eleven skal tage hensyn til områder, som er uegnede for UL-fly, og definerer minimumflyvehøjder 

på de enkelte ben. 

Eleven beregner hastighed over jorden og vindkorrektionsvinkel ved hjælp af vindtrekant eller reg-

neskive (computer) 

Eleven udfærdiger herefter driftsflyveplan for de planlagte flyvninger med beregning af track, vind-

afdrift og flyvetid på de enkelte ben. 

Eleven beregner brændstofforbrug for turen samt nødvendig reservebeholdning 

Eleven beregner startdistancen på de fremmede flyvepladser med udgangspunkt i flyets håndbog og 

AIC B 38/02 (”Startdistancer på græsbaner m.v.”) 

Til bedømmelse af forhold i luftrummet og anfløjne flyvepladser anvendes AIP, Notam, Airfield 

Manual og evt. kontakt til briefingkontor. 

På mindst en af flyvningerne udfærdiges ATC-flyveplan. 

 

Nødvendige hjælpemidler: 

ICAO-kort, VFG, frekvensliste, vinkelmåler, lineal og evt. passer 
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EKS-4 Indstillingsprøve 
 

Formål: 

Indstillingsprøvens formål er at afprøve om elevens flyvemæssige kvalifikationer står mål med de i 

duelighedsprøven stillede krav jfr. EKS-5.  

 

Instruktion: 

Samme som duelighedsprøvens krav jfr. EKS-5. Følgende manøvrer indgår i EKS-4: 

 

 Mærkelanding indenfor et felt på 50 x 25 meter (bør indgå på alle programflyvninger) 

 8-taller over et fast punkt i terrænet med konstant hastighed og konstant krængning 

 Glidelanding med motor i tomgang fra 1000 fod ved observationspunkt ud for tærsklen og 

ned til mærkelanding, hvis flyets præstationer tillader dette 

 Stall fra ligeudflyvning med flaps i 1. hak og motoren i tomgang 

 Stall under drej uden flaps og motoren i tomgang 

 Sidevindslandinger efter krabbemetode og sideglidning 

 Indhentning af vejroplysninger (VMC-udsigt, METAR og TAF) sammenholdt med flyets 

vindbegrænsninger og vejrbegrænsninger jfr. VFR-flyvereglerne og BL 9-6 

 Dagligt tilsyn på flyet med beregning af max. brændstofbeholdning og kontrol af eftersyns-

interval for motor m.v. 

 

Udførelse: 

Der udføres min. 5 tilfredsstillende flyvninger, som følger kravene i EKS-5. Herefter indstiller in-

struktøren eleven til aflæggelse af praktiske flyveprøver hos en af DULFU godkendt UL- 

 

kontrollant. For at aflægge prøven skal denne kontrollant have gyldig status som kontrollant jfr. be-

stemmelserne i BL 9-6. 

 

 

EKS-5 Duelighedsprøve 
 

Betingelser: 

Eleven skal have gennemgået og fået godkendt skolingsnormerne til og med EKS-4. Elever, der ik-

ke har en anden godkendt certifikatbaggrund, skal have udført mindst 20 timers skoling, hvoraf 

mindst 15 timers flyvning skal være sket som DKS skolingsnorm, og 5 timer skal være fløjet solo 

som EKS skolingsnorm.  Uddannelsesforløbet skal være fordelt på mindst 45 starter og landinger.  

 

Udførelse: 

Prøven skal bestås overfor en af DULFU udpeget og af SLV godkendt kontrollant. Kontrollanten 

skal have gyldig status i overensstemmelse med reglerne i BL 9-6. Duelighedsprøven aflægges på 

det to-sædede skolefly, som den forudgående uddannelse er gennemført på. Kontrollanten er fartøjs-

chef under disse flyvninger.  

 

Teoretisk prøve: 

Eleven medbringer prøveskemaet (PFT), som han har besvaret forud for prøven.  

Eleven har forberedt en navigationsflyvning på min. 100 km og tre ben. Det ene ben skal være på 

min. 40 km. Eleven har udfærdiget driftsflyveplan med beregning af brændstofforbrug og reserve. 

Eleven skal redegøre for radiokontakt til evt. ATC-enheder under turen, herunder frekvenserne på  
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disse enheder. Eleven skal have indhentet de fornødne vejr- og luftrumsoplysninger for turen, og 

vindkorrektionsvinkel for de enkelte ben skal være beregnet med regneskive eller på vindtrekant. 

 

Praktisk prøve: 

Den praktiske prøve skal min. indeholde følgende elementer: 

 5 starter og landinger 

 2 landinger skal udføres som præcisionslandinger indenfor 25 x 50 meter 

 2 landinger skal ske som glidelandinger med motoren i tomgang fra 1000 fod ud for tærsk-

len, hvis flyets præstationer tilllader det. 

 Min. én start skal ske uden brug af flaps 

 Nødlandingsøvelse fra 2000 fod med demonstration af nødprocedurer. Øvelsen afsluttes i 

500 fod.  Eleven skal kunne finde egnet mark og sætte tilfredsstillende landingsrunde op til 

marken 

 360 graders drej til højre med 30 graders krængning, konstant hastighed og konstant højde 

(+/- 50 fod) 

 360 graders drej til venstre med 30 graders krængning, konstant hastighed og konstant højde 

(+/- 50 fod) 

 Kursflyvning på sidevind mod punkt, der ligger min. 5 km ude. 

 Stall fra ligeudflyvning i 2000 fod med ét hak flaps og moderate motoromdrejninger 

 Stall under drej i 2000 fod med flaps oppe og motor i tomgang 

 Navigationsflyvning som eleven har forberedt jfr. ovenfor. Hvis eleven dokumenterer, at han 

kan navigere og redegøre for, hvor han er på turen ved udpegning af konkrete byer eller 

punkter, kan turen afbrydes på 1. ben. Navigationsturen kan kombineres med flere af de 

elementer, som prøven skal indeholde 

 

 

 

 

 


