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Organisation
Materielsektionen består af følgende:
- DULFU’s materielchef
- Flykontrollanterne
- Materielansvarlige i klubberne
Materielchefen har det overordnede ansvar for materiellet der hører under DULFU - herunder
rapportering til TRS. Materielchefen koordinerer arbejdsgangen i forbindelse med godkendelse og
registrering af fly samt støjmåling, og er medlemmerne behjælpelig med spørgsmål vedrørende
materielforhold.
Flykontrollanten syner, godkender og registrerer fly for så vidt respektive type eller version af type
er godkendt af materielchefen. I den sammenhæng er flykontrollanterne autoriserede til at veje
flyene med de vægte, som Trafikstyrelsen har tilladt anvendt i DULFU-regi. For nærværende er
følgende vægte godkendt: Kern Vægte DE150K20D.
Uden at det begrænser ejers og brugers ansvar for flyet er klubbernes materielansvarlige ansvarlige
for, at materiellet i klubben er i forsvarlig og forskriftmæssig stand.
Materielsektionen udarbejder og gennemfører kurser for flykontrollanter og materielansvarlige i
samarbejde med uddannelsessektionen.

Definitioner
Hvor intet andet er anført , gælder samme definitioner, som anvendt i BL 9-6.
Ultralet flyvemaskine
En flyvemaskine, som hverken har et eksperimentalluftdygtighedsbevis eller et standardluftdygtighedsbevis, og som opfylder følgende begrænsninger:
Sæder: Maks. 2
Maksimal startmasse (MTOM) må ikke overstige, jf dog nedenfor mht. fly, udstyret med nødsystem
til udskydning af redningsfaldskærm:
 300 kg. for et ensædet landfly
 450 kg. for et tosædet landfly
 330 kg. for et ensædet amfibiefly eller pontonfly
 495 kg. for et tosædet amfibiefly eller pontonfly, forudsat at det ligger under begge relevante
MTOM-grænseværdier, når det anvendes som pontonfly og som landfly.
For nedennævnte fly udstyret med nødsystem til udskydning af redningsfaldskærm må maksimal
startmasse (MTOM) ikke overstige:
 315 kg. for et ensædet landfly
 472,5 kg. for et tosædet landfly
Minimum nyttelast, d.v.s. vægten af ombordværende personer, bagage og vægten af anvendeligt
brændstof, der som minimum skal kunne medbringes ombord, uden at MTOM overskrides, skal
mindst være:
 100 kg. for ensædet fly
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175 kg. For tosædet fly.

Ønsker ejeren/brugeren af flyet det, kan der for pågældende fly, efter vejning af flyet og registrering
af dets udstyr, fastlægges mindre nyttelast for flyet. Det sker efter regler i AIC B 09/12, beskrevet i
håndbogens gruppe 410, siderne 9 og 10 (Individuelt beregnet nyttelast)
Ultralet flyvemaskine/klasse A:
En ultralet flyvemaskine, der styres helt eller delvis ved vægtforskydning.
Ultralet/klasse B:
En ultralet flyvemaskine der styres med ror.

Ultralet/klasse P:
En motoriseret glideskærm (paraglider) med understel.
(Denne klasse er efter aftale med Trafikstyrelsen overgået til Dansk Hanggliding- og Paragliding
Union (DHPU). Nærmere information om klassen indhentes derfor hos DHPU).
Søfly
Søfly klasse A, B eller P er en ultralet flyvemaskine, der af DULFU er godkendt til landing på
vand. Det skal her bemærkes, at en ultralet flyvemaskine, der lander på land, stadig betragtes som et
søfly, dersom det er påmonteret pontoner, eller det på anden måde er bygget eller udstyret til
landing på vand.
Fabriksbygget
En ultralet flyvemaskine betragtes som fabriksbygget, når den er fremstillet og samlet klar til
flyvning af en virksomhed med det formål at sælge flyet til den endelige bruger..
Samlesæt
En ultralet flyvemaskine betragtes som et samlesæt, når den er fremstillet på en virksomhed, der
fremstiller ultralette flyvemaskiner og blot skal samles af ejeren/byggeren. Det er en forudsætning,
at ingen vitale dele af flyvemaskinen såsom bærende konstruktioner i krop, vinger og ror skal
konstrueres og tilvirkes af ejeren/byggeren.
Konstruktionssæt
En ultralet flyvemaskine betragtes som et konstruktionssæt, når den er fremstillet på en virksomhed,
der fremstiller ultralette flyvemaskiner, men hvor vitale dele af flyvemaskinen såsom bærende
konstruktioner i krop, vinger og ror skal konstrueres og tilvirkes af ejeren/byggeren.
Selvbyggersæt
En ultralet flyvemaskine betragtes som et selvbyggersæt, når den fremstilles og samles er af ejeren.
Note vedrørende konstruktionssæt og selvbyggersæt.
Fly bygget på grundlag af konstruktionssæt og selvbyggersæt kan kun forventes
godkendt, hvis de er bygget efter planer, som forud er forelagt for og godkendt af
materielchefen. Materielchefen kan betinge godkendelsen af særlige tilsyn,
belastningsprøver mv., som ejeren afholder udgifterne til.
Prøveflyvningsperiode
For hvert fly, der ikke tidligere har været dansk registreret, udsteder materielchefen eller sekretariatet en flyvetilladelse. De første 25 timers flyvning efter udstedelse af flyvetilladelse betragtes
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som en prøveflyvningsperiode og i denne periode må der kun flyves med passagerer i forbindelse
med evt. omskoling eller tilsvarende uddannelsesmæssigt formål. Efter prøveflyvningsperiodens
udløb skal ejeren rapportere flyvningernes forløb og hvilke ændringer, der evt. er foretaget på
flyvemaskinen på DULFU Formular ”Rapport til DULFU om prøveflyvningsperiode” (bilag til
denne håndbogs del 400), samt indsende kopi af flyets rejsedagbog til DULFU´s sekretariat.

