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Uddannelse  
til rettighed som slæbepilot/svævefly 

 
Uddannelsen opfylder bestemmelserne i  EU-forordning 1178/2011 og senere ændringer 

 
 
 

Gennemførelse af den praktiske uddannelse som slæbepilot/svævefly: 

Uddannelsen skal forestås af en UL-instruktør, som selv er slæbepilot, og som har min. 50 timers 
flyvetid som UL-instruktør.  

Det vil være en stor fordel, såfremt UL-instruktøren selv er omskolet til startmetoden ”flyslæb” på 
svævefly jfr. EU-forordning nr. 1178/2011 part SFCL.205 – Launch methods. 
 
UL-instruktøren skal: 

• Forestå undervisning i den relevante teori for slæb af svævefly som listet nedenfor 
• I forbindelse med dobbeltstyrede uddannelsesflyvninger, hvor instruktøren er med i slæbeflyet: 

o Sikre sig at fartøjschefen i svæveflyet, der bliver slæbt, er rutineret i startmetoden ”flyslæb” 
o Sikre sig at aspiranten på mindst 5 dobbeltstyringsflyvninger erhverver så megen rutine, at 

denne alene forsvarligt kan foretage slæb af svævefly. 
• På mindst 5 flyvninger med aspiranten alene i slæbeflyet, overvåge aspirantens flyvninger og 

samtidig fungere som fartøjschef på det svævefly, der bliver slæbt. 
o NB! Hvis ikke instruktøren har SPL med startmetoden ”flyslæb”, skal han sikre sig, at 

fartøjschefen i det svævefly der bliver slæbt, er rutineret i startmetoden ”flyslæb”, men 
samtidig overvåge at flyvningerne foretages forsvarligt. 

 
Flyslæb med og uddannelse til slæbepilot/svævefly på UL-fly kan alene foretages i rorstyrede UL-fly  

Rettighed til at slæbe svævefly (- ikke bannere) 
 
Formål med uddannelsen: 

Aspiranten skal efter afslutning af uddannelsen kunne få rettighed til at slæbe svævefly med UL-fly. 
Rettigheden er begrænset til slæb med UL-fly. 

 

Aspirantens forudsætninger og minimumindhold af uddannelsen: 

 
1. Min. 50 timer og 100 starter og landinger som fartøjschef på UL-fly.  
2. Træningskursus hos DULFU indeholdende: 
 

a) Teoriundervisning om slæbeoperationer og –procedurer 
b) 5 flyvninger på svævefly, som startes i slæb efter et andet luftfartøj 
 b) gælder ikke hvis aspiranten foruden UL-rettighed, har SPL med startmetoden 
 ”flyslæb” 
c) Mindst 10 instruktionsflyvninger med slæb af svævefly, heraf mindst 5 dobbeltstyringsflyvning 

 
Ved afslutning af uddannelsen noterer instruktøren i pilotens logbog:  

Godkendt til flyslæb den DD/MM/YYYY, og uddannelseschefen udsteder på denne baggrund et 
bevis på rettigheden. 
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Rettigheden er alene gældende for den type, hvorpå uddannelsen er foregået. Anvendelse af rettigheden på 
anden type, er betinget af at piloten er behørigt omskolet til den nye type jfr. ULHB gr. 325. 

 
 
 
 
 
  

Deløvelse - teori Evt. yderligere forklaring 
Regler for slæbeflyvninger 
 
Udstyr til brug under slæb med 
svævefly  
 
Motorbetjening i forbindelse med 
flyslæb  
 
Teknikker for slæb af svævefly - 
herunder 

)  
)  
  
)  
)  
  
)  
)  

a) Signaler og procedurer for kommunikation 
b) Start – normal og i sidevind 
c) Procedurer under slæbet 
d) Nedstigning under slæb 
e) Køling af slæbeflyets motor 
f) Procedure for udkobling af svæveflyet 
g) Procedure for kast af slæbetovet 
h) Landing med slæbetov på (-hvis aktuelt) 
i) Nødprocedurer under slæbet – herunder fejl på udstyr 
j) Sikkerhedsprocedurer 
k) Slæbeflyets præstationer under slæb 
l) Udkig og forebyggelse af kollision 
m) Svæveflyets præstationer under slæb – specielt: 

a. Korrekte hastigheder 
b. Stallkarakteristika under drej 

  

Deløvelse - praktik Evt. yderligere forklaring 

 
Startprocedurer – normal og i sidevind 
 
 
360 graders drej i slæb med 30 graders 
krængning  
 
Nedstigning under slæbet 
 
 
Særlige flyvetilstande under flyslæb  
 
 
Procedure for udkobling  
 
 
 
Nødprocedurer (simulering) 
Slæbeflyet skal øjeblikkeligt signalere udkobling 
eller udkoble/klippe slæbetovet 
 
 
 
 
Signalgivning og kommunikation under slæb 

 
Lokale forhold med turbulens, temperaturens indflydelse på 
startlængden 
 

--- 
 
 
Ikke landing i flyslæb, men descend ned til 50 meter over banen 

 

Kasseflyvning, demonstration af yderpunkter 
Slæb med svævefly under slipstrømmen 

Forudgående aftale med svæveflyvepiloten 
Stramt tov inden udkobling, udkig – også i spejl, slæbefly ud til højre 

 

Svævefly ude af syne i spejl – især for højt 
Svævefly i ukontrollerbare svingninger 
Svæveflyet kan ikke koble ud 
Slæbeflyet får motorproblemer 

 

Konsekvent brug af radio inden start (radiocheck) 
Brug af radio under slæbet 
Luftbremser ude – vinke med sideroret 
Udkobling – vinke med vingerne 
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Krav om nylig erfaring for opretholdelse af slæberettigheden på certifikatet: 
 
Inden for 24 måneder som slæbepilot: 
 

Min. 10 slæb indenfor de seneste 24 måneder 
 
Alternativt ved manglende slæb: 
 
Flyve de manglende slæb under overvågning af en instruktør, der må uddanne til rettighed som 
slæbepilot. Flyvningerne attesteres af instruktøren i pilotens logbog. 
 
 

 


