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Kontrolskema for forberedelse i klubben til instruktøruddannelsen 

iht. UL-håndbogens bilag til gruppe 330. 

 

 
Dato:...................... 

 

Klubbens navn:................................................ 

 

Aspirantens navn:............................................             Fødselsdato:............................. 

 

 

 

 

Disciplin / Emne Sign. Instruktør  Sign. Udd.ansvarlig 

Inden deltagelse på instruktørkursus skal aspiranten 

gennemgå det teoretiske pensum svarende til instruk-

tør-PFT.  

  

Teoretisk gennemgang af følgende:   

UL-luftfartøjs- og motorlære   

Lokale flyveregler (departure briefing)   

Afsnittet ”Instruktørværktøjer” af Lars Bærhenz læses 

og forstås 

  

Love og bestemmelser:    

a. BL 9-6   

b. BL 7-100   

c. Pilotens og flyets papirer   

Administration af uddannelsen:   

a. DULFU's blanketgang   

b. Føring af logbøger   

c. Administration af skolingsnormer    

d. Omskoling på grundlag af andet certifikat    

e. Typeomskoling    
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Disciplin / Emne Sign. Instruktør  Sign. Udd.ansvarlig 

Instruktørens rolle som formidler, coach og rollemodel   

a. Drøftelse af ”Instruktørværktøjer”   

b. Introduktion af en skoleflyvning   

c. Debriefing efter en skoleflyvning   

d. Instruktørens betydning for klubbens flyvesikkerhed    

e. Elevens begrænsninger og instruktørens opfattelse af 

disse 

  

f. Instruktørens ansvar og forsikringsforhold   

Aerodynamik:   

a. Generel aerodynamik   

b. Vægt og tyngdepunkt   

c. Aerodynamik og faretilstande   

Meteorologi:   

a. Vejrets begrænsninger for UL-flyvningen   

b. VMC-udsigt, TAF, METAR, vejrkort   

c. Dokumentation for indhentning af vejroplysninger 

(FLYGMET) 

  

d. Erkendelse af dårligt vejr under flyvning    

Faretilstande:   

a. Stall – ligeud og under drej   

b. Flyvepladsens betydning, banens længde m.v.   

c. Vingernes tilstand – våde vinger, insekter osv.   

d. Motorstop og nødlanding   

e. Beslutninger ved forværring af vejret   

f. Muligheder for hjælp    

g. Demonstration af spind i egnet motor- eller svævefly   
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Disciplin / Emne Sign. Instruktør  Sign. Udd.ansvarlig 

Navigation og luftrum:   

a. Kontrolleret og ukontrolleret luftrum - ICAO-kortet   

b. Beregning af driftsflyveplan   

c. Brug af VFG og lignende hjælpemidler   

d. Udfyldelse af ATC-flyveplan   

e. Planlægning og gennemførelse af navigationsflyv-

ning gennem kontrolleret luftrum 

  

f. Brug af radio og transponder   

g. Brug af GPS – muligheder og begrænsninger   

 

 

 

                               Klubbens formand:....................................... 

                                                                              Sign. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


