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UL-klubbens materielansvarlige –
MÅLSÆTNING – UDDANNELSE:
1. MÅLSÆTNING




Den materielansvarlige i UL-klubben skal være klubbens omdrejningspunkt omkring den
tekniske standard på de fly, der opereres i klubben. Han skal være den, der på klubbens
og DULFU’s vegne tegner det niveau for den materielle standard, som skal være gældende for UL-flyvning i Danmark og i klubben.
Uddannelsen skal sætte den materielansvarlige i stand til at opfylde kravene i DULFU’s
håndbog og BL 9-6 vedr. materielområdet i klubben, samt til at fremme de holdninger og
den praksis i klubben, der fører til en høj flyvesikkerhed og en god materiel standard..

1.1. Lovmæssige rammer og kerneområder
Gældende bestemmelser i BL 9-6 vedr. organisering af UL-flyvningen i DULFU samt
DULFU’s vedtægter og håndbog gruppe 150, 400 og 420.
Kerneområder:
- Ansvar overfor klubben og DULFU for, at materiellet i klubben er i forskriftsmæssig stand
- Hjælpe og vejlede alle i klubben med materielmæssige emner
- Opfølgning på mangler konstateret af DULFU’s flykontrollant
- Repræsentere ejeren ved syn af dennes fly, hvis ejeren ikke selv kan være til stede
- Bekræfte korrekt udbedring af fejl og mangler, som flykontrollanten har påpeget.
- Kontrol af flyets struktur ved udskiftning beklædning

2. OPFØLGNING PÅ MATERIELLET I KLUBBEN

2.1. Rollen ved terminsbestemte eftersyn m.v.
 Flyvetilladelsen udløber hvert andet år eller efter 200 timer
 Flykontrollant skal syne flyene – kan flere fly puljes sammen?
 Fabrikantens krav om terminsbestemte eftersyn for at bevare garantien – f.eks. Rotax
912 motorer
 UL-flyet som platform for certificerede instrumenter og avionic, som har myndighedsbestemte eftersynsintervaller – f.eks. transponder og TSO-godkendte højdemålere.
2.2. Rollen ved ikke-terminsbestemte eftersyn og kontrol
 Kontrol af udbedring af fejl og mangler, som flykontrollanten har konstateret
 Kontrol af vingestruktur m.v. ved udskiftning af beklædning
 Rådgivning ved vedligeholdelsesarbejde på motor
 Rådgivning ved reparation af vinger og rorsystemer

3. DEN MATERIELANSVARLIGES ROLLE SOM RÅDGIVER OG STØTTE I KLUBBEN
3.1. Støtte og rådgivning vedr. klubfly og privatfly, der flyver i klubben
 Ansvarlig for eftersynsterminerne på klubbens eget/egne fly
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Opmærksomhed omkring tekniske meddelelser m.v., som berører klubfly og privatfly i
klubben
Rådgivning omkring diverse tilladelser – f.eks. tilladelse til radiostation i flyene
Påtale til ejere af fly med anmærkninger og skader – evt. rapportering til materielchefen

