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UDDANNELSE MED HENBLIK PÅ PASSAGERTILLADELSE 

 

Denne uddannelse på ultralet flyvemaskine klasse A eller B er efteruddannelse. Den gennemgås af 

UL-piloter, i direkte forlængelse af grunduddannelsen. 

 

 

MÅL 

 

Efter uddannelsens afslutning skal piloten have opbygget en sådan rutinering, at han af en instruktør 

kan vurderes egnet til at flyve med passagerer. Målet med uddannelsen er i forbindelse med slutkon-

trollen også at sikre, at piloten ikke har lagt sig uvaner til efter afslutningen af grundskolingen.  

 

KONTROL 

 

Slutkontrollen gennemføres af en PFT-instruktør eller en kontrollant. Kontrollen gennemføres som 

et PFT, under hvilket PFT-instruktøren/kontrollanten vurderer pilotens flyvemæssige færdigheder. 

Hvis der i klubben findes en instruktør, der har et godt kendskab til pilotens flyvemæssige færdig-

heder, er det ikke nødvendigt at gennemføre et egentligt PFT. I dette tilfælde kan en instruktør fore-

tage vurderingen gennem en eller flere flyvninger med piloten. 

 

Ved vurderingen af pilotens flyvemæssige færdigheder lægges vægt på at piloten fortsat har det 

samme uddannelsesmæssige stade som kræves ved afslutningen af grunduddannelsen, men at flyv-

ningerne planlægges, tilrettelægges og gennemføres rutineret og sikkert, samt at piloten optræder 

med gode holdninger til flyvning og herved indgyder den respekt en luftfartøjschef bør nyde.  

 

 

PENSUM  

 

En UL-pilot skal gennemgå 25 timers flyvning som fartøjschef efter opnåelse af UL-certifikat. Un-

der disse flyvninger skal piloten som minimum gennemføre 50 starter og 50 landinger. For piloter 

med anden certifikatmæssig baggrund end UL-certifikat og med ret til at flyve med passagerer på 

motorfly, svævefly eller helikopter kan kravet om 25 timers flyvning nedsættes til 10 timer og antal-

let af starter og landinger til 20. 

 

Bemærkning. 

Det skal bemærkes, retten til at medtage passager, af instruktøren/PFT-instruktøren/kontrollanten 

skal noteres i pilotens logbog og der skal tillige kvitteres og stemples. 

 

Det skal yderligere bemærkes, at piloten for at opretholde rettigheden til at medtage af passager jf. 

BL 9-6 skal have udført mindst 5 starter og 5 landinger inden for de seneste 30 dage 


