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PERIODISK FLYVETRÆNING (PFT). 

 

Denne uddannelse på ultralet flyvemaskine klasse A eller B er en rutinering (se definition i afsnittet 

herom). UL-piloten skal for at opretholde sin udøvelsesrettighed have aflagt PFT (gennemgået ud-

dannelsen), instruktør-PFT eller duelighedprøve (EKS-5) inden for de seneste 24 måneder på den 

pågældende klasse. 

 

 

MÅL 

 

Efter uddannelsens afslutning skal eleven selvstændigt, sikkert og rutineret 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 luftfartøjsche-

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 PFT-instruktør eller en af DULFU´s kontrollanter. Der afholdes 

ikke en egentlig prøve, men i stedet gennemføres en eller flere flyvninger, der selvstændigt tilrette-

lægges og gennemføres af piloten og som vurderes af PFT-instruktøren /kontrollanten. Da PFT af-

lægges på et 2-sædet fly, hvor PFT-instruktøren eller kontrollanten er fartøjschef, behøver aspiran-

ten ikke have gyldigt certifikat. 

 

 

GENNEMFØRELSE 

 

Forud for selve aflæggelsen af PFT skal PFT-instruktøren/kontrollanten ved mundtlig overhøring 

sikre sig, at piloten har et sådant kendskab til flytypen, at han kan kontrollere at flyvemaskinen er 

flyvedygtig og i sikkerhedsmæssig god stand samt er bekendt med flytypens flyvemæssige særegen-

skaber og at planlægningen og tilrettelæggelsen af flyvningen er i god overensstemmelse hermed. 

Piloten overhøres tillige i sit kendskab til lufttrafikreglerne og i BL 9-6. 

  

Herefter gennemføres en flyvning med instruktøren som fartøjschef. Under denne flyvning skal hele 

eller dele af den planlagte flyvning gennemføres, idet der mindst gennemføres 4 landinger. På et for 

piloten ukendt tidspunkt simuleres en nødsituation, under hvilken piloten over for PFT-instruktøren 

/ kontrollanten skal demonstrere at han kan træffe sådanne beslutninger og/eller forholdsregler, som 

den simulerede nødsituation kræver, herunder anvende de for flytypen foreskrevne nødprocedurer. 

 

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

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

ningerne gennemføres rutineret og sikkert.  
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BEMÆRKNINGER 

 

PFT gennemføres som en flyvning, der planlægges og tilrettelægges af piloten. Det kan ikke lade sig 

gøre at dumpe til et PFT. Hvis PFT-instruktøren/kontrollanten vurderer, at piloten mangler viden, 

færdigheder eller holdninger til flyvningen fortsættes træningen eventuelt gennem flere flyvninger 

indtil målet vurderes at være nået. 

 

Et nyt PFT kan aflægges på et hvilket som helst tidspunkt i seneste PFT's gyldighedsperiode . Hvis 

aspirantens seneste PFT stadig er gyldigt kan nyt PFT aflægges på et to-sædet UL-fly som aspiran-

ten er typeomskolet på iht. HB gr. 325. Hvis aspiranten ikke har et gyldigt PFT skal nyt PFT aflæg-

ges på et to-sædet UL-fly med fuld dobbeltstyring. 

Et PFT aflagt på udløbsdatoen fra forrige PFT eller et hvilket som helst tidspunkt der ligger op til 3 

måneder inden denne dato, må betragtes som aflagt på udløbsdatoen i forbindelse med fastsættelse 

af ny gyldighedsperiode. Se HB328 01-09-12. 

 

 


