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INSTRUKTØRUDDANNELSE 

 

Denne uddannelse på ultralet flyvemaskine klasse A eller B er efteruddannelse. En tilfredsstillende gennemførelse af 

instruktøruddannelsen fører ikke alene frem til erhvervelsen af et instruktørbevis, men er en af forudsætningerne her-

for. Instruktøruddannelsen indeholder både en uddannelse af nye instruktører og efteruddannelse af bestående instruk-

tører. 

 

FORUDSÆTNINGER FOR OPTAGELSE PÅ INSTRUKTØRKURSUS 

 

1.   Flyvetidskrav jfr. BL 9-6 

2.   Aspiranten skal vurderes egnet af sin klub og af DULFU 

3.   Klubbens uddannelsesansvarlige skal indstille aspiranten til optagelse på instruktørkursus 

4.   Aspiranten skal være i besiddelse af radiocertifikat min. N-BEG 

 

MÅL 

 

Ved uddannelsens afslutning skal aspiranten 

 

 have kendskab til baggrunden for unionens tolkninger af bestemmelserne i BL9-6 samt kunne anvende disse, 

 kunne anvende nærværende driftshåndbogs bestemmelser i forbindelse med planlægning, tilrettelæggelse, gen-

nemførelse og kontrol af uddannelsen af UL-elever, 

 kunne anvende såvel unionens som styrelsens bestemmelser for organisation, pligter og ansvar, 

 have kendskab til grundlæggende pædagogiske principper og termer for uddannelse og kontrol heraf, samt give 

praktisk flyveuddannelse til opnåelse af UL-certifikat – herunder kunne demonstrere og undervise eleven i de fa-

retilstande, som kan opstå under flyvning med ultralette fly. 

 have kendskab til unionens administrative bestemmelser i relation til uddannelse, 

 kunne anvende unionens, styrelsens og politiets bestemmelser vedr. forholdsregler i forbindelse med havarier. 

 kunne virke som rådgiver for sin klubs uddannelsesansvarlige bestyrelsesmedlem i uddannelsesmæssige anlig-

gender. 
 
 
GENNEMFØRELSE 

 

Teoretisk gennemgang i klubben som del af instruktørkursus 

Som den første del af instruktørkursus skal aspiranten gennemgå følgende teoretiske undervisning i klubben under le-

delse af klubbens uddannelsesansvarlige og en aktiv UL-instruktør: 

 BL 9-6, seneste udgave med efterfølgende prøve. 

 UL-luftfartøjs- og motorlære med efterfølgende prøve. 

 Lokale flyveregler (departure briefing). 

 Afsnittet ”Instruktørværktøjer” af Lars Bæhrenz læses og forstås. 

 Stoffet i paragraf. 7.5, pkt. 1-8. 

 

 

Unionen afholder som hovedregel dette instruktørkursus en gang årligt. Kurset består af teoretisk undervisning med læ-

rere, som kommer fra DULFU’s uddannelsesgruppe. Unionen kan endvidere anvende eksterne undervisere, hvor dette 

er formålstjenligt.  

 

Den teoretiske del af instruktørkurset indeholder følgende: 

 

 Gennemgang af bestemmelserne i BL 9-6 for derigennem at få forståelse af unionens tolkning af disse. 

 Gennemgang af VFR-flyveregler og øvrige regler for benyttelse af luftrummet 

 Vurdering af vejroplysninger 

 Gennemgang af unionens driftshåndbog 
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 Gennemgang af styrelsens og unionens organisation, herunder delegering af uddannelsesmæssige opgaver og tilsyn 

med uddannelsen 

 Gennemgang af pædagogiske principper, herunder definitioner af de vigtigste uddannelsesmæssige termer 

 Gennemgang af unionens bestemmelser vedr. administration af uddannelsesmæssige sager 

 Gennemgang af unionens blanketter vedrørende uddannelse 

 Gennemgang af forhold og ansvar i forbindelse med havari 

 

Den praktiske del af instruktørkurset gennemføres  før det teoretiske kursus ved, at aspiranterne med udvalgte instruktø-

rer i egen klub eller efter nærmere aftale med instruktører fra en anden klub, flyver minimum 6 timer og herunder fore-

tager minimum 15 landinger.  

På disse flyvninger skal aspiranten demonstrere, dels at han/hun behersker de forskellige 12 DKS-normer og dels beher-

sker forskellige faretilstande med UL-fly, stall, stall u/drej, mærkelandinger og navigationsflyvning. Alle flyvninger 

skal udføres fra højre sæde. 

 

Mindst en af disse flyvninger skal udføres som en navigationsflyvning på min. 150 km, og omfatte en landing på en 

plads med flyvepladskontrol (AFIS eller ATC). 

 

Instruktøren agerer elev under mindst 3 timer og 8 landinger på disse flyvninger, og skal bevidst lave en række fejl, som 

aspiranten skal påtale mundtligt, eller gribe ind for at ”redde” situationen. 

 

Efter hver lektion skal der foretages en debriefing, og instruktøren noterer øvelsernes omfang dels i aspirantens logbog 

og dels i en særlig log, der medbringes til selve kurset. 

 

Foruden disse flyvninger skal aspiranten i et egnet svævefly have instruktion i selvstændigt at rette ud af et spin, og ha-

ve en kvittering herfor i både sin logbog og i den særlige instruktør-log af en FI(S) (instruktør i DSvU). 

 

 

KONTROL 

 

Kontrollen af den teoretiske indlæring gennemføres løbende under det afholdte kursus under anvendelse af klasseun-

dervisning og undervisningssamtaler med den enkelte aspirant.  

 

Slutkontrollen af hele uddannelsen foretages på instruktørkurset eller umiddelbart efter med en af unionen udpeget kon-

trollant på en række flyvninger på ikke mindre end 90 minutter, omfattende mindst 5 landinger. Ligeledes efter disse 

flyvninger foretages der en debriefing – enkeltvis eller samlet for alle flyvninger – hvor kontrollanten noterer øvelsernes 

omfang og godkendelse dels i aspirantens logbog og dels i en særlig log, der er medbragt til kurset. 

 

Når slutkontrollen er godkendt, underskriver kontrollanten ansøgningen om udstedelse af instruktørbevis. Ansøgningen 

indsendes til sekretariatet, der udfærdiger instruktørbevis og fremsender dette samt stempel til aspiranten. 

 

 

BEMÆRKNINGER 

 

Efter at have gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat, udstedes et instruktørbevis.  

DULFU er berettiget til at inddrage et instruktørbevis, hvis det vurderes, at rutinen er for lille til at berettige til status 

som instruktør. DULFU er ligeledes berettiget til at inddrage et instruktørbevis, såfremt instruktøren af helbredsmæssi-

ge årsager, alder eller af andre årsager ikke længere skønnes forsvarligt at kunne udføre instruktøropgaven. 

 

Programmet for UL-instruktørkurset findes i gruppe 330 Bilag 1 

 

EFTERUDDANNELSE 

 

DULFU afholder hvert år et instruktørseminar af min. én dags varighed. På dette seminar gennemgås emner, som af 

DULFU vurderes relevant for instruktørgerningen. Typiske emner vil være: 

 

 Nye administrative forhold i relation til instruktørgerningen 
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 Nye eller ændrede love og bestemmelser med særlig interesse for UL-flyvningen 

 Uheld med UL-fly og gennemgang af havarirapporter 

 Udviklingen i havaristatistikken for UL-fly 

 Henstillinger eller krav fra myndighederne til UL-flyvningen 

 

Deltagelse i instruktørseminarerne er et væsentligt element i at bevare status som instruktør, og UL-instruktører skal 

som minimum deltage hvert 3. år. Hvis der er særlige forhold, der taler for det, kan DULFU dog tillade, at en UL-

instruktør bevarer sin instruktørstatus, selv om denne 3 års-regel ikke er overholdt. 

 

UDDANNELSE AF BESTÅENDE MOTORFLYVEINSTRUKTØRER OG FØRSTEIN-

STRUKTØRER – SVÆVEFLY (TMG) 

 

Motorflyveinstruktører (Flight instructors) og FI(S) (m/TMG-rettighed med skolingsrettighed) kan udnævnes til UL-

instruktør, når de opfylder de flyvetidsmæssige krav i BL 9-6 under forudsætning af, at de har gennemgået en instruk-

tøruddannelse i DULFU, som svarer uddannelsen af nye instruktører uden anden instruktørmæssig baggrund. Indholdet 

i dette kursus kan dog reduceres i forhold til ovenstående krav til nye instruktører på følgende punkter: 

 

 Flyvningen kan begrænses til den praktiske prøve med en UL-kontrollant 

 Gennemgang af VFR-flyveregler m.v. bortfalder 

 Vurdering af vejroplysninger bortfalder 

 Gennemgang af pædagogiske principper m.v. bortfalder 

 Gennemgang af forhold og ansvar ved havari bortfalder – bortset fra introduktion til DULFU’s egen havarigruppe 

 Planlægning og gennemførelse af en navigationsflyvning bortfalder 

 

Instruktørkursus for disse aspiranter kan gennemføres på én dag. 

 

FI(S) med TMG rettighed men uden skolingsrettighed herpå, skal dog gennemgå den fulde flyvemæssige UL-

instruktøruddannelse. 

 

 


