
Gruppe 420 

Side   1 

Dato 01-02-15 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANSK UL-FLYVER UNION 

 
Flykontrol – flykontrollanter og materielansvarlige 

 



Gruppe 420 

Side   2 

Dato 01-02-15 

  

 

 

DULFU´s flykontrol varetages af henholdsvis flykontrollanter og klubbens materielansvarlige. Alle 

udgifter i forbindelse med flykontrol betales af ejeren. De respektive ansvarsområder i forbindelse 

med godkendelse, daglig vedligeholdelse, væsentlige ændringer samt efter havari mv. fremgår af 

nedenstående beskrivelser:  

 

 

Flykontrollanter: 

 

Flykontrollanterne indstilles af DULFU til TRSs godkendelse og de uddannes af DULFU. 

Klubberne kan indstille egnede personer til DULFU’s materielchef. Godkendte flykontrollanter 

syner ultralette flyvemaskiner - og indstiller dem til godkendelse - i forbindelse med følgende: 

 

- Registrering af nye UL-flyvemaskiner 

 

- Ejerskifte af UL-flyvemaskiner 

 

- Når UL-flyvemaskinens flyvetilladelse er 2 år gammel, eller når UL-flyvemaskinen har fløjet 

200  timer - hvad der måtte komme først (fornyelsessyn). 

 

- Alle reparationer efter havari 

 

- Alle strukturelle reparationer af vinger, krop, ror, understel samt motorophæng eller andre 

væsentlige ændringer af flyet 

 

- Ved udskiftning af beklædning, eller dele heraf. (den materielansvarlige skal kontrollere 

vingestrukturen og flystellet inden beklædningen monteres) 

 

- Ved skift til anden type motor eller propel eller udstødningssystem, disse ændringer kræver 

hver især en ny støjmåling. 

 

Fornyelsessyn, der foretages inden for 3 måneder før synsperiodens udløb, har gyldighed fra 

tidspunktet for den gamle synsperiodes udløb. 

 

Ved syn af UL-flyvemaskiner bruges formularerne, som er vist under gruppe 430. De kan rekvireres 

fra materielsektionen, sekretariatet og fra flykontrollanterne. 

 

Flykontrollanterne udfører støjmålinger på UL-flyvemaskinerne med DULFU’s godkendte 

måleudstyr. Efter første støjmåling - og syn af UL-flyvemaskinen - foretaget af en flykontrollant, 

skal UL-flyvemaskinen kun støjmåles igen hvis der bliver foretaget ændringer på flyet, som kræver 

en ny støjmåling - f.eks. udskiftning/ændring af propel, udstødningssystem, eller motor til anden 

type, ny gearkasse eller udveksling o.s.v. - nærmere oplysning kan indhentes ved materielsektionen. 

 

Efter hvert syn og/eller støjmåling af en UL-flyvemaskine indsender flykontrollanten flykontrol-

rapporten og støjmålingsrapporten til DULFU’s sekretariat.  

 

Hvis en UL-flyvemaskine har fejl eller mangler - konstateret i forbindelse med flykontrollantens 

gennemgang af flyet - afleverer/tilsender flykontrollanten rapporten til klubbens materielansvarlige, 

som fremsender den til DULFU’s materielchef efter at de pågældende fejl og/eller mangler er 

udbedret. 
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Klubbens materielansvarlige bekræfter med sin underskrift - ud for flykontrollantens anmærkninger 

- at anmærkningerne er udbedret/rettet. 

 

I forbindelse med flykontrollantens gennemgang af UL-flyvemaskinen skal ejeren og/eller klubbens 

materielansvarlige være til stede. 

 

Finder flykontrollanten, at flyet kan godkendes til sikker flyvning, kan han udstede en midlertidig 

flyvetilladelse, der har gyldighed i maksimalt 30 dage. 

 

 

Klubbens materielansvarlige: 

 

Klubbens materielsansvarlige skal bruges i følgende tilfælde: 

 

- Ved kontrol/godkendelse af udbedringerne af de fejl og mangler som flykontrollanten har 

konstateret ved synet af flyet, og med sin underskrift på synsrapporten bekræfte at 

udbedringen er udført korrekt.  

 

- Ved udskiftning af beklædning, eller dele heraf, hvor den materielansvarlige skal kontrollere 

vingestrukturen og flystellet inden beklædningen monteres 

 

- Ved alle tvivlsspørgsmål i det daglige i forbindelse med flyets luftdygtighed.   

 

 

Klubbens materielsansvarlige kan derudover også bruges som konsulent i forbindelse med: 

 

- Ved af -og påmontering af motor i forbindelse med reparation og vedligeholdelsesarbejde. 

 

- Ved af- og påmontering af vinger, ved reparationer og justeringer af ror og rorsystemer. 

 

 

Det er en god ide altid at spørge den materielansvarlige og/eller en erfaren pilot, som en ekstra 

sikkerhed, om han vil kontrollere om den reparation/justering man har udført er i orden.  

 

I forbindelse med havarier og hændelser gør den materielansvarlige piloten opmærksom på, at der 

skal rapporteres til unionens havarigruppe. 

 

 


