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KONVERTERING AF UDENLANDSKE UL- CERTIFIKATER  
TIL DANSK UL-CERTIFIKAT 

 
UL-certifikater er ikke underlagt nogen fælles regler imellem de enkelte nationer, i modsætning til 
f.eks. PPL(A)/LAPL(A), SPL/LAPL(S) m.fl. 
 
Det er således den enkelte nation der fastlægger regulativet for flyvning med UL-fly i deres land og 
fastlægger krav for udstedelse af UL-certifikater. Der kan være ganske store afvigelser fra nation til 
nation, hvorfor der ikke kan fastlægges éntydige regler for konvertering fra en anden nations UL-
certifikater til dansk UL-certifikat. Det må bero på en vurdering fra gang til gang. 
 
Det vil dog være sådan, at når reglerne for konvertering af en enkelt nations certifikater er fastlagt 
vil de være gældende, så længe der ikke ændres væsentlig i regelsættene.  
 
Ved hver ansøgning undersøger DULFU om den teoretiske såvel som den flyvemæssige uddannelse 
som ansøgeren har gennemgået i den pågældende nation, i alt væsentligt er sammenlignelig med 
den danske uddannelse. Konstateres der væsentlige afvigelser, skal TBST orienteres herom, og evt. 
yderligere tiltag besluttes. 
 
I denne gruppe vil reglerne for de enkelte nationer blive listet, efterhånden som de bliver fastlagt – 
dvs. gruppen bliver løbende udvidet med nye nationer.  
 
Bemærk: Ved enhver konvertering til dansk UL-certifikat, skal der betales et gebyr på kr. 150,00 til 
DULFU’s sekretariat. 
 
-------  
 
BULGARIEN 
 
  Helbredsmæssig godkendelse i h.t. EASA part-MED i form af minimum LAPL(A) 

Teoriprøve i BL 9-6  
Flyveprøve med dansk kontrollant jfr. EKS-5 
Ansøgning til TBST via DULFU bilagt: 
 Kopi af bulgarsk udstedt UL-certifikat 
 Kopi af bestået bulgarsk teoriprøve (oversat til dansk/engelsk/tysk) 
 Kopi af personlig logbog – seneste 12 mdr. 

 
------- 
 
ENGLAND 
 
Helbredsmæssig godkendelse i h.t. EASA part-MED i form af minimum LAPL(A) 

Teoriprøve i BL 9-6  
Flyveprøve med dansk kontrollant jfr. EKS-5 
Ansøgning til TBST via DULFU bilagt: 
 Kopi af engelsk udstedt UL-certifikat 
 Kopi af bestået engelsk teoriprøve (oversat til dansk/engelsk/tysk) 
 Kopi af personlig logbog – seneste 12 mdr. 
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FRANKRIG 
 
  Helbredsmæssig godkendelse i h.t. EASA part-MED i form af minimum LAPL(A) 

Teoriprøve i BL 9-6  
Flyveprøve med dansk kontrollant jfr. EKS-5 
Ansøgning til TBST via DULFU bilagt: 
 Kopi af fransk udstedt UL-certifikat 
 Kopi af bestået fransk teoriprøve 

Kopi af personlig logbog – seneste 12 mdr. 
 

------- 
 
 
NORGE 
 
  Helbredsmæssig godkendelse i h.t. EASA part-MED i form af minimum LAPL(A) 

Teoriprøve i BL 9-6  
Flyveprøve med dansk kontrollant jfr. EKS-5 
Ansøgning til TBST via DULFU bilagt: 
 Kopi af norsk udstedt UL-certifikat 
 Kopi af bestået norsk teoriprøve 
 Kopi af personlig logbog – seneste 12 mdr. 

 
 
-------  
 
SVERIGE 
 
  Helbredsmæssig godkendelse i h.t. EASA part-MED i form af minimum LAPL(A) 

Teoriprøve i BL 9-6  
Flyveprøve med dansk kontrollant jfr. EKS-5 
Ansøgning til TBST via DULFU bilagt: 
 Kopi af svensk udstedt UL-certifikat 
 Kopi af bestået svensk teoriprøve 
 Kopi af personlig logbog – seneste 12 mdr. 

 
-------  
 


