
Gruppe 332 

Side   1 

Dato 01-10-13 

 

    

 

PERIODISK FLYVETRÆNING FOR INSTRUKTØRER (INSTRUKTØR-PFT). 

 

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

herom). Instruktøren skal for at opretholde sin udøvelsesrettighed have aflagt instruktør-PFT inden 

for de seneste 24 måneder på den pågældende klasse. Dette forudsætter, at instruktøren inden for de 

seneste 12 måneder har erhvervet en flyvetid som instruktør på minimum 10 timer. Er dette ikke til-

fældet, skal der aflægges instruktør-PFT for at kunne udøve rettigheden som instruktør. 

 

 

MÅL 

 

Efter uddannelsens afslutning skal instruktøren 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 luftfartøjche-

fen, idet flyvningen gennemføres kontrollanten i pilotsædet og instruktøren i instruktørsædet, 

· 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 af DULFU´s kontrollanter. Der afholdes ikke en egentlig prøve, 

men i stedet gennemføres en eller flere flyvninger, der selvstændigt tilrettelægges og gennemføres af 

instruktøren og som vurderes kontrollanten. Instruktøren gennemfører PFT’et fra det sæde, hvor han 

normalt flyver som instruktør – typisk højre sæde. Før flyvningen begyndes skal instruktøren forevi-

se gyldigt certifikat og gyldig helbredsgodkendelse. 

 

 

GENNEMFØRELSE 

 

I god tid før aflæggelsen af instruktør-PFT fastlægger kontrollanten den flyvning, der skal gennem-

føres. Kravet til flyvningen er 

 

· at den samlede distance skal have en sådan længde, at piloten på baggrund af en forbrugsbereg-

ning for brændstof tvinges til at indlægge en mellemlanding mhp. tankning.  

· at der på ruten er områder, hvor sikkerhedslandinger fra lav højde ikke er mulige og piloten der-

ved tvinges til at beregne sikker flyvehøjde. 

 

Forud for selve aflæggelsen af instruktør-PFT skal kontrollanten ved mundtlig overhøring sikre sig, 

at instruktøren har et sådant kendskab til flytypen, at han kan kontrollere at flyvemaskinen er flyve-

dygtig og i sikkerhedsmæssig god stand samt er bekendt med flytypens flyvemæssige særegenska-

ber og at planlægningen og tilrettelæggelsen af flyvningen er i god overensstemmelse hermed. In-

struktøren overhøres tillige i sit kendskab til lufttrafikreglerne og i BL 9-6. 
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Herefter gennemføres en flyvning med kontrollanten som fartøjschef. Under denne flyvning skal he-

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

for instruktøren ukendt tidspunkt simuleres en nødsituation, under hvilken instruktøren over for 

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 instruktørens flyvemæssige færdigheder lægges vægt på at denne fortsat har det 

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

ningerne gennemføres rutineret og sikkert. Der lægges endvidere vægt på at instruktøren ved sin 

flyvning klart demonstrerer at han behersker manøvreringen af flyvemaskinen i flyvningens enkelte 

faser. Herunder skal han demonstrere, at han ved hvornår en manøvre senest skal afbrydes, dersom 

han som instruktør oplever at en elev fejler i manøvren. Dette gælder især under landingsmanøvren. 

På dele af PFT-flyvningerne bør kontrollanten lægge lektioner ind, som instruktøren skal undervise 

i, og hvor kontrollanten agerer ”elev”.  

 

 

BEMÆRKNINGER 

 

Instruktør-PFT gennemføres som en flyvning, der planlægges og tilrettelægges af instruktøren. Det 

kan ikke lade sig gøre at dumpe til et instrukør-PFT. Hvis kontrollanten vurderer, at instruktøren 

mangler viden, færdigheder eller holdninger til flyvningen fortsættes træningen eventuelt gennem 

flere flyvninger indtil målet vurderes at være nået. 

 

Instruktør-PFT kan kun aflægges på et tosædet skolefly. 

 

 


