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INDSTILLING AF INSTRUKTØR TIL GODKENDELSE SOM KONTROLLANT 

 

Når en klub eller instruktøren selv har besluttet sig for at indstille en UL-instruktør til godkendelse 

som kontrollant, skal følgende forudsætninger forinden være til stede: 

 

 Der skal være et behov for kontrollanten. Dette behov er som oftest geografisk betinget. 

 UL-piloten skal have haft ret til at føre ultralet flyvemaskine i mindst 24 måneder. 

 UL-piloten skal have minimum 200 timers flyveerfaring som fartøjschef på klassen. Dette flyve-

tidskrav kan dog reduceres med 10 % af den flyvetid, som piloten som fartøjschef har opnået på 

andre typer fly – dog max. med 50 timer. 

 UL-piloten skal være godkendt instruktør. 

 Instruktøren skal have minimum 50 timers instruktørerfaring som fartøjschef (DKS skolingsnor-

mer). 

 Have gennemgået DULFU´s kontrollantkursus indenfor de seneste 5 år 

 

Hvis ovennævnte forudsætninger er til stede kan instruktøren indstilles til godkendelse som kontrol-

lant.  Indstillingen sendes til unionens sekretariat og skal indeholde følgende: 

 

 Motiveret indstilling. 

 Kopi af UL-pilotens logbog. 

 Dato for UL-pilotens deltagelse i DULFU´s kontrollantkursus. 

 UL-pilotens fulde navn og personnummer. 

 Andre relevante oplysninger om instruktøren. 

 2 stk. fotografier af UL-piloten med målene 4,5 * 5 cm. 

 Instruktørbevis. 

 

Ved modtagelsen i sekretariatet kontrolleres UL-pilotens instruktørmæssige levned i hans arkiv-

mappe, og hvis uddannelseschefen kan godkende instruktøren, indstiller han til Trafikstyrelsen at 

instruktøren godkendes som kontrollant. Denne indstilling skal indeholde følgende: 

 

 CPR-nummer og navn på UL-piloten. 

 Samlet flyvetid – herunder på andre kategorier af luftfartøjer. 

 Samlet flyvetid på klassen. 

 Flyvetid inden for de seneste 12 måneder. 

 Dato for deltagelse i unionens kontrollantkursus. 

 Tildeling af kontrollantnummer. 

 

Ved modtagelse af godkendelsen fra Trafikstyrelsen udfærdiger uddannelseschefen et instruk-

tør/kontrollantbevis og sender det til den nye kontrollant. Uddannelseschefen underretter sekretaria-

tet herom. Kontrollanten må ved modtagelsen af instruktør/kontrollantstempel og -bevis virke som 

kontrollant. 

 


