
TEORIPRØVE TIL SOLOFLYVNING/UL-FLY – MINIPRØVE.

GENERELT:

1. Hvem kan give tilladelse til soloflyvning/UL-fly?

a) Dansk UL-Flyver Union
b) En UL-flykontrollant
c) En UL-instruktør med gyldig status
d) Statens Luftfartsvæsen

2. Hvad er gyldighedsperioden for tilladelse til soloflyvning/UL-fly?

a) Følger kalenderåret
b) Helbredsattestens gyldighedsperiode, uanset miniprøvens gyldighedsperiode
c) 24 måneder
d) Helbredsattestens gyldighedsperiode eller miniprøvens gyldighedsperiode, hvis denne udløber

først.

3. Indehaver af tilladelse til soloflyvning/UL-fly kan fungere som:

a) Solo-elev, uden at en instruktør er til stede
b) Luftfartøjschef, uden at en instruktør er til stede
c) Luftfartøjschef under instruktørovervågning
d) Luftfartøjschef på to-sædet UL-fly med passager

4. Hvis en pilot er påvirket af træthed, sygdom, medicin eller alkohol, må piloten ikke gøre tjeneste
som fører af et fly, medmindre det kan ske på fuldt betryggende måde. Hvilken af nedennævnte
påstande er korrekt?

a) Mangel på søvn eller hvile har ingen indflydelse på en pilots reaktionsevne.
b) Som UL-pilot bør man aldrig indtage alkohol eller lignende før flyvning. Ifølge gældende

bestemmelser er det ulovligt at føre et fly, hvis alkoholpromillen i blodet er 0,20 eller derover.
c) Højeste tillladte alkoholpromille i blodet er for en pilot 0,80.
d) Indtagelse af alkohol påvirker ikke reaktionsevnen.

LUFTRUM OG LUFTTRAFIKREGLER

5. Luftfartøjschefen er ansvarlig for at luftfartøjet føres i overensstemmelse med de almindelige
lufttrafikregler – herunder reglerne i BL 9-6 – og at flyvningen ikke er til fare eller ulempe for andre i
luften eller på jorden. Hvornår kan luftfartøjschefen afvige fra disse regler?

a) Aldrig
b) Hvis luftfartøjschefen har et PPL-A-certifikat, kan reglerne fraviges
c) Når det er absolut nødvendigt af sikkerhedsmæssige grunde.
d) Reglerne kan fraviges, hvis kun UL-flyet er i luften over en flyveplads.

6. Hvilke af nedennævnte luftrum er defineret som kontrolleret luftrum?

a) Kontrolzone (CTR), terminalområde (TMA), kontrolområde (CTA)
b) Trafikinformationszone (TIZ), trafikinformationsområde (TIA)
c) Udelukkende luftrummet i landingsrunden ved en godkendt flyveplads
d) Kun kontrolzoner (CTR) er kontrolleret luftrum.



7. Højdemåleren angiver højden over middelvandstanden (MSL), når den er indstillet på:

a) QNH
b) QFE
c) 1013,2 hPa
d) QDR

8. Hvilke minimumsværdier for flyvesigtbarhed og evt. afstande fra skyer gælder for flyvning med et
UL-fly i ukontrolleret luftrum kategori G, når flyvehøjden er 600 m (2000 FT) (MSL) og
flyvehastigheden er 100 km/t ?

a) 8 km flyvesigtbarhed – klar af skyer – jordsigt
b) 3 km flyvesigtbarhed – 1500 m vandret og 300 m lodret afstand til skyer – jordsigt
c) 5 km flyvesigtbarhed – klar af skyer – jordsigt
d) 1,5 km flyvesigtbarhed – klar af skyer – jordsigt

9. Minimumsflyvehøjden over et tæt, bebygget område tæt ved flyvepladsen er:

a) 300 m over højeste hindring indenfor en radius på 600 m fra flyet – flyvning i lavere højder er
dog tilladt i forbindelse med start og landing på godkendt flyveplads.

b) 300 m over højeste hindring indenfor en radius på 600 m fra flyet og altid min. 150 m vandret
afstand til ydergrænsen af det bebyggede område. Flyvning i lavere højder er dog tilladt i
forbindelse med start og landing på en godkendt flyveplads.

c) 300 m over højeste hindring indenfor en radius på 600 m fra flyet og altid min. 150 m vandret
afstand til ydergrænsen af det bebyggede område.

d) 150 m over højeste hindring indenfor en radius på 300 m fra flyet og altid min. 150 m vandret
afstand til ydergrænsen af det bebyggede område. Flyvning i lavere højder er dog tilladt i
forbindelse med start og landing på en godkendt flyveplads.

VIGEPLIGTSREGLER

10. Hvor tæt må man flyve på et andet fly i luften? (Det antages, at man ikke i forvejen har fået
tilladelse til at flyve i formation).

a) 15 m
b) 150 m
c) 100 m
d) Man må ikke flyve så tæt på andre fly, at der kan opstå fare for sammenstød

11. Hvis en Eurostar under flyvning indhenter en Cessna 150 gælder:

a) Eurostar’en skal overhale venstre om
b) Eurostar’en har vigepligt og skal, hvad enten den stiger, går ned eller flyver vandret holde sig

klar af Cessna’en, ved at ændre sin styrede kurs til højre
c) Eurostar’en skal bibeholde sin kurs og fart og kun, såfremt der opstår direkte fare for

sammenstød, ændre flyvehøjde
d) Cessna’en skal give plads for Eurostar’en

12. Under ligeudflyvning på kurs opdager du et svævefly, der styrer næsten imod dig. Du er pligtig til
at:

a) Ændre din kurs til højre
b) Passere lige over svæveflyet ved at give gas og stige
c) Passere lige under svæveflyet ved at dykke ned under dette
d) Ændre din kurs til venstre

13. Under ligeudflyvning opdager du en Piper Cub i samme højde ude til venstre. Der vil opstå fare for
sammenstød, hvis hverken du eller Cub’en gør noget. Hvilken påstand er rigtig?



a) Du skal vige, fordi du har Piper Cub’en på din venstre side
b) UL-fly klasse B skal altid vige for motorfly med lærredsbeklædning
c) Piber Cub’en skal vige for dig, men du skal dog være parat til at vige, hvis motorflyet ikke viser

tegn på overholdelse af sin vigepligt.
d) Da du flyver noget hurtigere end Piper Cub’en, kan du godt nå forbi den, hvis du giver lidt ekstra

gas. For at være helt sikker dykker du lidt og passerer dermed lidt under Piper Cub’en.

14. På medvindsbenet i landingsrunden med dit UL-fly opdager du et svævefly, som ligger på base til
pladsen, men noget længere ude, end hvor du havde forestillet dig at flyve ind på base. Hvad gør
du nu?

a) Da UL-flyets glidetal er langt dårligere end svæveflyets, kan du nemt nå at skære ind foran
dette, lande og forlade banen, således at der er god plads til svæveflyet, når det når ind til
landing.

b) Da motoriserede fly viger for svævefly, og da fly i en større højde i landingsrunden skal vige for
fly i lavere højde, er der slet ingen tvivl. Du flyver bag om svæveflyet for at lande efter dette,
eller du afbryder din landingsrunde for at give svæveflyet plads og tid til at lande.

c) Du kalder svæveflyet op på radioen og advarer ham om, at du skærer ind foran ham for at
lande først

d) Du giver gas igen, dykker og flyver ned ved siden af svæveflyet, så piloten i dette kan se, at du
ønsker at lande først.

FARTMÅLER, HASTIGHEDER OG STALL

15. Du øver dig i at lave fuldkurver til venstre og mærker pludselig rystelser. Du bemærker, at
krængningen er større, end du ønsker, hastighedsindikationen på fartmåleren er lav. Hvad kan der
være galt, og hvad gør du?

a) Der er ingenting galt, da det sikkert er uro i luften, så du flyver bare videre.
b) Flyet er nok i begyndende spind, så du mindsker både fart og krængning
c) Flyet er stallet, så du fører pinden til venstre og øger hastigheden.
d) Flyet er nær ved at stalle, så du øger hastigheden og fører pinden til højre.

16. Hvad sker der med stallingshastigheden, når krængningen øges under kurveflyvning?

a) Forbliver den samme som under ligeudflyvning
b) Tiltager
c) Aftager
d) Forbliver den samme som under ligeudflyvning, hvis krængningen er under 45 grader, men

tiltager hvis krængningen er over 45 grader.

17. Hvilken betydning har det gule område på fartmålren?

a) Fartområde for landinger i kraftig og stødende vind
b) Forsigtighedsområde, ingen fulde eller hårde rorudslag
c) Fartområde for normal rejsehastighed
d) Fartområde for brug af flaps

18. Hvad er årsagen til, at en højdemåler i et UL-fly, som altid flyver fra samme flyveplads, kan vise
forskellig højde fra dag til dag?

a) Instrumentet er dårligt og følger ikke med tilbage til 0-stillingen
b) Forkert justering i forhold til standardatmosfæren
c) Ændring i temperaturen
d) Ændring i lufttrykket



SIGNALREGLER, VEJROPLYSNINGER, BEGRÆNSNINGER

19. Hvad betyder et hvidt eller orange T-formet mærke anbragt på en flyveplads?:

a) Svæveflyvning foregår
b) Der foregår flyvning med Trikes (UL-fly – klasse A)
c) Landing skal ske parallelt med T’ets stamme og i retning mod overliggeren
d) Taxi med luftfartøjer skal foregå på banen

20. I landingsrunden til en flyveplads med flyvekontrol observerer du, at tårnet sender et konstant rødt
lys op mod dit fly. Hvad betyder det?

a) Det er forbudt at lande
b) Flyvelederen har opdaget, at der er noget galt med dit fly
c) Fortsæt landingsrunden men giv plads til andet luftfartøj, der skal lande før dig
d) Det er forbudt at lande, og du skal også forlade kontrolzonen

21. TAF’en for den nærliggende militære flyveplads lyder således:
EKSP 230840z 230918 27022kt 9999 sct 030 tempo1216 27022g34kt 8000 nsw bkn

018

Skoleflyet har en maksimal modvindskomponent på 24 kt. Må du som soloelev på UL-fly flyve den
pågældende dag?

a) Nej det må du ikke, da vinden kan risikere at komme over flyets begrænsninger
b) Nej det må du ikke, og færdiguddannede UL-piloter med UL-certifikat må heller ikke, medens

UL-piloter med PPL-A-certifikat godt må
c) Ja det må du godt, hvis instruktøren i øvrigt skønner det forsvarligt, men du skal være forberedt

på at skulle afbryde skolingen, hvis vinden nærmer sig flyets maksimale vindkomponent.
d) Flyets vindbegrænsninger må kun overskrides, hvis der er en UL-instruktør med i flyet.

22. Din helbredsgodkendelse udløber i dag den 23. Du vil ikke risikere at skulle indstille flyvningen, så
du har allerede truffet aftale med flyvelægen i morgen om undersøgelse til fornyelse af
helbredserklæringen. Må du flyve solo i dag?

a) Ja det må du gerne, for helbredserklæringen udløber først ved midnat på udløbsdagen
b) Nej det må du ikke
c) Hvis du ikke føler dig syg eller træt, må du godt, forudsat at instruktøren siger god for det
d) Ja det må du gerne. Så længe instruktøren er på flyvepladsen og overvåger din flyvning, har

helbredserklæringen ingen betydning, hvis du tidligere har fået udstedt en helbredserklæring.

LOKALE TRAFIKREGLER

23. Gør rede for hvor fly må bevæge sig på flyvepladsen

24. Gør rede for flyvepladsens regler for starter, landingsrunde og landing.

25. Gør rede for evt. særlige regler i forbindelse med flyvning i nærheden af flyvepladsen

26. Hvor indhentes luftrumsoplysninger og eventuelle vejroplysninger for det område, hvor
flyvepladsen ligger? Hvilken TAF og METAR skal man især vurdere for at kunne vurdere det lokale
vejr?

27. Hvad er radiofrekvensen på den lokale flyveplads?



DET BENYTTEDE UL-FLYS BEGRÆNSNINGER

Hastigheder:

Max. hastighed i rolig luft ________ km/t – kts
Max. hastighed i urolig luft ________ km/t – kts
Max. hastighed for fulde rorudslag ________ km/t – kts
Max. hastighed for flaps i landingsstilling ________ km/t – kts
Stallingshastighed uden brug af flaps ________ km/t – kts
Stallingshastighed med flaps i landingsstilling ________ km/t – kts
Bedste stigehastighed under start ________ km/t – kts
Indflyvningshastighed i rolig luft ________ kmt/t – kts

Præstationer ved motorstop i luften

Bedste glidetal ________
Hastighed for bedste glidetal ________ km/t – kts

Vægtbegrænsninger m.v.

Flyets maksimale vægt (MTOW) ________ kg
Flyets tomvægt ________ kg
Min. tilladte vægt i førersædet ________ kg
Max. tilladte vægt i førersædet ________ kg
Max. brændstof i tanken ________ liter
Max. positive G-påvirkninger ________ G
Max. negative G-påvirkninger ________ G

Motorpræstationer og begrænsninger:

Min. olietemperatur for flyvning ________ grader
Max. olietemperatur under flyvning ________ grader
Max. omdrejninger (5 minutter) ________ rpm
Max. vedvarende omdrejninger ________ rpm
Godkendte brændstoftyper
Godkendte motorolier
Blandingsforhold ved evt. to-takts motorer ________


