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OMSKOLING TIL ULTRALET SØFLY 

 

Dette afsnit indeholder retningslinier for omskoling til ultralet søfly. 

 

1. Krav til gennemførelse af uddannelsen. 

2. SFO skolingsnorm 1-7. 

3. SFO uddannelsesbevis. 

 

KRAV TIL GENNEMFØRELSE AF UDDANNELSEN 

 

Eleven skal i forvejen have gyldigt certifikat til at føre ultralette landfly eller rettighed til at føre 

ultralette landfly på grundlag af et andet certifikat 

 

Eleven skal gennemgå uddannelse ifølge Søfly omskolingsnormerne der benævnes SFO 1-7. 

 

Før indberetning om omskoling til søfly, skal eleven have gennemgået mindst 5 timers skoling 

fordelt på skolingsnormerne SFO 1-6 med mindst 30 minutter på hver. 

 

Indberetning af omskoling til søfly af samme klasse kræver indsendelse af “SFO uddannelsesbevis” 

til DULFU´s uddannelseschef. Uddannelsesbeviset skal underskrives af pågældende instruktør. 

Indberetning af omskoling til søfly af anden klasse kræver indsendelse af “SFO uddannelsesbevis” 

underskrevet af instruktøren samt et sædvanligt uddannelsesbevis, underskrevet af både en 

instruktør og en kontrollant. Tilfredsstillende gennemgang af denne uddannelse danner en del 

grundlaget opnåelse af retten til at flyve ultraletsøfly klasse A eller B uden passager. 

 

 

Der gives supplerende teori i forbindelse med hver enkelt SFO-skolingsnorm, herunder 

overholdelse af: 

 

 BL 3-36 bestemmelser om flyvepladser på vandområder for søflyvemaskiner m.v. 

 BL 7-1 Lufttrafikregler, med særlig vægt på afsnit 3.2.6, manøvrering på vandet. 

 De internationale søvejsregler. 

 

Instruktører på søfly skal endvidere have kendskab til og kunne undervise ud fra seneste udgave af 

følgende materiale: 

 

1. Duelighedsbogen, udgivet på foranledning af Søfartsstyrelsen (Weilbach & Co.). 

 

2. Internationale søvejsregler, udgivet på foranledning af Søfartsstyrelsen (Weilbach & Co.). 

 

3. Kort A, “symboler og forkortelser i danske søkort”, udgivet af Farvandsdirektoratet. 

 

4. Afmærkning af danske farvande, IALA System A, udgivet af Farvandsdirektoratet. 
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SFO-SKOLINGSNORMER 

 

Dette sæt skolingsnormer foreskriver proceduren for omskoling til ultralette søfly. Proceduren 

omfatter skolingsnorm SFO-1 til SFO-7. 

 

 

SFO-1  ORIENTERING OG TILVÆNNING TIL SØFLYVNING 

 

Formål 

Orientering om søflyets opbygning og virkemåde samt præstationer og begrænsninger. Endvidere 

demonstration af almindelige søflyvningsoperationer (start, landing, taxiing og ilandtagning). 

 

Instruktion 

Praktisk gennemgang af flyet med tilhørende udstyr samt brugen af dette. Eleven forklares 

endvidere hvorledes søflyveoperationer i store træk vil komme til at foregå. 

 

Udførelse 

1. Manøvrering på søen i modvind, sidevind og medvind, herunder brugen af højderor, sideror, 

krængeror og vandror. 

2. Demonstration af start. 

3. Manøvrering i luften, herunder stigning, drej og glidning. 

4. Valg af landingsplads og -retning. 

5. Demonstration af anflyvning og normal landing. 

6. Manøvrering ind til land. 

7. Fortøjningsmetoder og ilandtagning. 

 

 

SFO-2  EFTERSYN AF MATERIEL 

 

Formål 

Indøvelse af rutinemæssig eftersyn før start. 

 

Instruktion 

Praktisk indøvelse af eftersyn ifølge søflyets checkliste og håndbog, herunder eftersyn af pontoner 

og skrog samt kontrol af vandror. 

 

Udførelse 

Med eleven gennemgås flyets håndbog og checkliste, idet der lægges vægt på at eleven selvstændigt 

udfører de enkelte checkpunkter. 

Der lægges specielt vægt på checkpunkter der er særegne for søfly, herunder undersøgelse af 

pontoner og skrog for revner og lækager, disses ophæng samt kontrol af vandror. Betydningen af et 

grundigt eftersyn understreges og forklares. 

 

 

SFO-3  PREFLIGHT CHECK OG OMRÅDEINSPEKTION 

 

Formål 

Indøvelse af preflight check procedure samt inspektion af taxiområde og startbane. 
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Instruktion 

Eleven instrueres i følgende: 

 Indhentning af vand-, vind- og vejroplysninger. 

 Afprøvning af flyets operationelle funktioner i henhold til flyets preflight checkliste. 

 Inspektion af taxi- og startområde for eventuelle hindringer. 

 

Udførelse 

Betydningen af at have fyldestgørende vand-, vind-, og vejroplysninger om det sted man har 

planlagt at flyve til, gøres klart for eleven, hvorefter denne instrueres i at skaffe disse oplysninger. 

 

Med eleven gennemgås flyets preflight checkliste, idet der lægges vægt på, at eleven selvstændigt 

udfører checklistens punkter. 

Der lægges vægt på punkter, der er specielle for søflyet, herunder optræksfunktion og fri 

bevægelighed i vandror og optræksfunktion i eventuelle hjul (amfibiefly) m.v. 

 

Før start inspiceres udsejling og taxivej for eventuelle hindringer. 

 

 

SFO-4  TAXIING 

 

Formål 

At lære eleven de forskellige metoder, med hvilke flyet kan taxies rundt på vand, herunder 

sejlteknik. 

 

Instruktion 

Eleven instrueres i følgende: 

 Taxiing med lav hastighed (low speed taxiing). 

 Taxiing med høj hastighed (high speed taxiing). 

 Sejlteknik. 

 

Udførelse 

Eleven undervises indledningsvis i taxiing med lav hastighed. Der øves ligeud-taxiing, samt sving 

efter low speed- og plovmetode, idet nødvendigheden af plovmetoden kun i stærkere vind gøres 

klar. 

 

Senere indøves taxiing med høj hastighed (step taxiing). 

Først instrueres eleven i at få flyet op i planing position (on the step) og taxie ligeud. Senere indøves 

sving ved høj hastighed (step run) og faren ved sving fra medvind til modvind som følge af at 

centrifugalkraft og vind virker i samme retning , gøres eleven klart. 

 

Endelig øves principperne for sejlteknik: 

 

1. Front mod sejlretning, vand- og sideror sat samt motorkraft. 

 

2. Hale mod sejlretning, vandror trukket, sideror sat og motor i tomgang. 

 

Ved hver taxiing metode understreges det, under hvilke forhold metoden er egnet, henholdsvis 

uegnet. 
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SFO-5  START 

 

Formål 

At lære eleven korrekt fremgangsmåde ved start fra vand under forskellige forhold. 

 

Instruktion 

Eleven instrueres i følgende: 

 Startcheck. 

 Start under ideelle forhold. 

 Start i havblik (glasswater). 

 Start fra en urolig overflade. 

 sidevindsstart. 

 

Udførelse 

Start under ideelle forhold: 

Eleven undervises i at manøvrere flyet op mod vinden, trække vandrorene op, trække pinden helt 

tilbage og giver fuld gas. 

Flyet bringes nu op i planing position (on the step), hvorfra flyet accelereres op i fart. På rette 

tidspunkt trækkes pinden let tilbage og flyet løftes fri af vandet. Nu trykkes pinden igen frem for at 

opbygge stigefart. Stigefasen indledes når stigefart er opnået. 

 

Start i havblik: 

Under denne omstændighed kan det være svært at komme i luften, da pontoner har en tendens til at 

“klæbe” til en blank overflade. 

Det demonstreres hvorledes man ved at cirkle kan komme i luften ved at sejle ind i sit eget kølvand. 

 

Start fra en urolig overflade: 

I situationer, hvor overfladen er så urolig, at en almindelig start, som først beskrevet, ikke kan 

foretages, taxies om muligt til et område, hvor dette kan lade sig gøre. 

Eleven undervises i på hvilke punkter starten afviger fra en almindelig start - piloten holder næsen 

en smule højere for at undgå at pontonerne fanger næste bølge. Ligeledes må han være parat til at 

skubbe pinden en smule frem, for ikke at stalle (klaske) ned i efterfølgende bølge. Lige inden denne 

bølge rammes trækkes pinden igen lidt tilbage for ikke at pontonerne skal fange den . Denne 

skøjteteknik kræver en del øvelse. 

 

Start i sidevind 

Start i svag sidevind foretaget i lighed med start på land. I stærk sidevind er der fare for at pontonen 

i læsiden af flyet trykkes ned under vandet og sidevindsstarter i stærkere vind må derfor frarådes. 

Sker det at en ponton trykkes ned under en sidevindsstart, tages gassen straks af og der drejes mod 

den sunkne ponton, hvorved dennes tryk reduceres. 
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SFO-6  LANDING 

 

Formål 

At lære eleven korrekt fremgangsmåde ved landing under forskellige forhold. 

 

Instruktion 

Eleven instrueres i følgende: 

 Inspektion af landingsområde. 

 Landing under ideelle forhold. 

 Landing i uroligt vand. 

 Landing i havblik (glasswater). 

 Nødlandinger. 

 

Udførelse 

Eleven undervises i altid at udføre grundig inspektion af et udsøgt landingsområde ved at overflyve 

dette i tilpas lav højde. Endvidere opøves erfaring hos eleven i at bestemme vindretningen. 

 

Landing under ideelle forhold 

Eleven instrueres i motorlanding (reducerede omdrejninger) med godt og vel samme indfaldsvinkel 

som ved planing (on the step) før start. Ved kontakt med vandet tages motoromdrejningerne fra og 

pinden føres gradvis tilbage. 

 

Landing i uroligt vand 

Eleven instrueres i udfladning uden motoromdrejninger og i at give passende gas lige før flyet 

sættes et velvalgt sted i det urolige vand. 

Denne procedure vælges for at få flyet ned i en flad indfaldsvinkel med så lidt fart som muligt. Det 

påpeges, at såvidt det er muligt, bør et roligere landingssted søges. 

 

Landing i havblik: 

Eleven gøres bekendt med at afstandsbedømmelse til vandoverfladen kan være omtrent umuligt. 

Herved opstår faren for at flyve ned i vandet (kollidere) eller for at flade ud for højt og dermed stalle 

flyet ned i vandet. 

 

Følgende landingsteknik indøves: 

Fra 150-200 fod bringes flyet på finale med en let positiv indfaldsvinkel og 5-10 knob over 

stallhastigheden. Der holdes motoromdrejninger så det lodrette synk bliver maksimum 50 m/min. 

svarende til 1 m/s. 

Så snart flyet rammer overfladen tages omdrejningerne af og pinden føres gradvis tilbage. Landing 

tættere ved kysten eller i nærheden af en båd vil være en stor hjælp. 

 

Nødlandinger: 

Eleven skal vide, at et fly med pontoner/skrog kan landes på landjorden. I øvrigt trænes eleven i 

landing på vand uden motor. 
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SFO-7  PRØVEAFLÆGGELSE 

 

Formål 

Prøvens formål er at afprøve om eleven på tilfredsstillende vis har tilegnet sig de kvalifikationer 

svarende til den i SFO-skolingsnormerne gennemgåede instruktion. 

 

Instruktion 

Gives eleven umiddelbart før udførelse. 

 

Udførelse 

Eleven skal efter instruktionen selvstændigt (helt uden hjælp) kunne foretage følgende: 

 Foretage eftersyn af materiel. 

 Indhente fornødne vand-, vind- og vejroplysninger. 

 Udføre preflight check. 

 Udføre områdeinspektion før start. 

 Demonstrere taxiing, herunder step-turn og drej efter low-speed- og plovmetoden. 

 Start og landing under “gode” forhold samt om muligt i henholdsvis havblik og under 

vanskeligere vindforhold. Ialt minimum 3 starter og 3 landinger. 

 Taxie flyet til kaj og fortøje det. 

 

 

 


