
                                             Gruppe  601 

Side   1 

Dato 01-11-13 

 

    

1. Generelt for slæb af svævefly med UL-fly. 

 

Denne gruppe omhandler slæb af svævefly med UL-fly. 

 

For denne flyvning gælder BL 9-6, 5. udgave, og den øvrige håndbog, samt grupperne 463, 

464, 467, 468, 535 og 681 i Dansk Svæveflyver Unions (DSvU) håndbog, medmindre der i 

denne håndbogsgruppe er gjort undtagelse herfra. 

 

Bilag 1 indeholder de tillægskrav for ultralette fly, klasse B som er udrustet til slæb af svævefly. 

 

 

2. Krav med hensyn til materiellet. 

 

Alene rorstyrede UL-fly (klasse B), som har tysk Kennblatt med godkendelse til flyslæb må 

anvendes. UL-flyet skal være udstyret som angivet i det tyske Kennblatt´s slæbeafsnit, ligesom 

eventuelle supplementer til flyvehåndbogen og vedligeholdelsesprogrammet skal anvendes. 

 

Flyet kan også i slæbekonfiguration være udstyret ned nødsystem til udskydning af 

redningsfaldskærm, jf. håndbogens gruppe 410, side 9, og er da underkastet de vægtregler, der 

gælder i den sammenhæng. 

 

Ved synet skal UL-flyet fremstilles i slæbekonfiguration. 

 

UL-flyet skal være udstyret og efterleve BL 9-6 og flyets Kennblatt. 

  

Det noteres i flyvetilladelsen, at flyet er godkendt til slæb af svævefly. 

 

Mindste nyttelast i henhold til BL 9-6 kan reduceres med vægten af slæbeudrustningen, hvilket 

medfører begrænsninger i flyets anvendelsesmuligheder, jf. pkt. 3, medmindre der i henhold til AIC 

B 9/12 foreligger dispensation for krav i BL 9-6 til minimum nyttelast på visse ultralette luftfartøjer, 

jf. håndbogens gruppe 410, side 9 om individuelt beregnet nyttelast. 

 

Under driften inspiceres og vedligeholdes hvert fly i henhold til dets vedligeholdelsesprogram og 

Kennblatt herunder eventuelle supplementer til dette. 

 

 

3. Krav med hensyn til bemandingen. 

 

For at opnå rettighed til at foretage slæb med UL-fly skal piloten opfylde kravene angivet i Dansk 

Svæveflyver Unionshåndbog gruppe 681. 

 

 

4. Operationelle forhold. 

 

Under flyslæb med UL-fly må der kun være en person ombord. Dette gælder dog ikke i forbindelse 

med skoling i slæb af svævefly, når der enten er tale om, at mindste nyttelast ikke er reduceret med 

vægten af slæbeudstyret, eller der foreligger dispensation i henhold til AIC B 9/12. 

 

Dette gælder også enhver anden flyvning, for så vidt den installerede slæbeudrustning reducerer 

nyttelasten til under de krav hertil, der gælder i henhold til BL 9-6. Bringes nyttelasten i 
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overensstemmelse med BL 9-6 ved fjernelse af slæbeudrustning, eller foreligger der for flyet 

dispensation i henhold til AIC B 9/12, kan flyet medbringe passager på normal vis.  

 

Fartøjschefen er til enhver tid ansvarlig for at UL flyet opereres, vedligeholdes og er udrustet efter 

de til enhver tid gældende bestemmelser, herunder de for flyslæb relevante afsnit i Dansk 

Svæveflyver Unions håndbog. 


