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TEORIPENSUM TIL EKS-1 – SOLOFLYVNING UL-FLY / MINIPRØVE 
 
Der er i dette kompendium anvendt uddrag af diverse BL’er. Det skal indskærpes, at det kun er uddrag, og at 
disse ikke nødvendigvis er nyeste udgave, hvorfor det er den enkeltes ansvar selv at undersøge, om der er 
nyere BL’er tilgængelig. Nedenstående uddrag skal kun ses som en vejledning. 
 
1.   BL 9-6, 5. udgave af 2.6.2008 -  Bestemmelser om ultralette flyvemaskiner og 
  DULFU’s unionshåndbog  
 
  1.1  Tilladelse til soloflyvning/Ultralette fly uden forudgående certifikatbaggrund. 
  
  Indehaver af gyldigt UL-instruktørbevis kan give tilladelse til soloflyvning på UL-fly. 

Tilladelse til soloflyvning/UL-fly gives med en gyldighedsperiode, der svarer til gyldigheden af elevens 
helbredsmæssige godkendelse. Hvis gyldigheden af elevens teoriprøve udløber før gyldigheden af 
den helbredsmæssige godkendelse, skal tilladelsen gives med en gyldighedsperiode, der svarer til 
gyldigheden af elevens teoretiske prøve til tilladelse til soloflyvning/UL fly eller til certifikat/UL fly. 

 
  1.2. Udstedelseskrav 
 
    1.2.a.  Eleven må ikke være udelukket fra at erhverve certifikat jfr. BL 6-03 
 
    1.2.b.  Eleven skal være fyldt 16 år 
 
    1.2.c.  Eleven skal være helbredsmæssigt godkendt jfr. BL 6-05 
 

1.2.d. Eleven skal have gennemgået den praktiske uddannelse for at opnå rettigheden til 
soloflyvning/Ultralette fly. Han skal endvidere have erhvervet en flyvetid på ultralette 
fly på min. 15 timer. 

 
1.2.e. Eleven skal overfor en UL-instruktør have godtgjort at have opnået den for sikker 

soloflyvning nødvendige forståelse af og rutine i luftfartøjets betjening og manøvrering. 
 

 
  1.3. Rettighed 
   

Tilladelse til soloflyvning/UL-fly giver indehaveren ret til at fungere som fartøjschef på UL-fly under 
VFR-flyvning om dagen i øvelsesøjemed på den type UL-fly, som han er typeuddannet på. 
Øvelsesflyvningen skal ske efter en af Trafikstyrelsen godkendt uddannelsesnorm.  
 
Udøvelsen af rettigheden er betinget af: 
 

1.3.a.  - at indehaveren har gyldig helbredsmæssig godkendelse til at flyve UL-fly jfr. BL 6-05 
 
1.3.b. - at en UL-instruktør forud for enhver flyvning har givet eleven en briefing om den 

pågældende flyvning.  
 
1.3.c. - at flyvningen foregår i umiddelbar nærhed af flyvepladsen og i en sådan højde, at 

UL-flyet kan glide ind til pladsen i tilfælde af motorstop 
 
1.3.d. - at soloflyvningen foregår under supervision af en UL-instruktør, der foretager en 

debriefing efter flyvning. 
 
 
 
1.4. Forlængelse af tilladelsens gyldighed 
 
Gyldigheden af tilladelse til soloflyvning på ultralette fly kan med de i pkt. 1.1. nævnte begrænsninger 
forlænges af en UL-instruktør. 
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1.5  Tilladelse til soloflyvning/Ultralette fly med certifikatbaggrund fra andet luftfartøj 
 
For indehavere af andet certifikat, som giver baggrund for opnåelse af rettigheden til at flyve ultralette 
fly, gælder andre regler, som fremgår af BL 9-6 og DULFU’s unionshåndbog. Disse 
certifikatindehavere skal ikke gennemgå nærværende miniprøve.  
 

2.   BL 7-10 6. udgave af 16. november 2005 
  Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste 
 
  2.1. Definitioner: 
 
  FLYVENIVEAU /Flight level – FL): 

Flade med konstant lufttryk, som bestemmes med trykværdien 1013,2 hPa (1013,2 mb) som 
udgangspunkt, og som er adskilt fra sådanne flader med bestemte trykintervaller. 

 
Anm. 1: En højdemåler, kalibreret i overensstemmelse med standardatmosfæren og 

 
a) Indstillet på QNH.værdi, angiver højde over havet 
b)  Indstillet på QFE værdi, angiver højde over QFE-værdien svarende referenceplan eller, 
c) Indstillet på trykket 1013,2 hPa (1013 mb), kan anvendes for at angive flyveniveauer   

 
Anm. 2: Udtrykkene ”højde” og ”højde over havet”, anvendt i anm. 1 ovenfor, angiver 
højdemålerværdier og ikke geometriske højder. 

 
  FLYVESIGTBARHED (Flight visibility): 
  Sigtbarheden fremefter fra cockpittet i et luftfartøj under flyvning 
 
  KONTROLLERET LUFTRUM (Controlled airspace): 

Et nærmere afgrænset luftrum, inden for hvilket der ydes flyvekontroltjeneste til IFR-flyvninger og til 
VFR-flyvninger i overensstemmelse med luftrumsklassifikation. 
 
Anm. 1: Kontrolleret luftrum er en fællesbetegnelse, som dækker ATS-luftrum klasse A, B, C, D og E. 
 
KONTROLOMRÅDE (Control area – CTA): 
Et kontrolleret luftrum, der strækker sig opefter fra en fastsat grænse over jordens eller vandets 
overflade 
 
KONTROLZONE (Control zone – CTR): 
Et kontrolleret luftrum, der strækker sig opefter fra en fastsat grænse over jordens eller vandets 
overflade til en fastsat øvre grænse. 
 
LUFTFARTØJSCHEF (Pilot-in-command): 
Den pilot, der er ansvarlig for luftfartøjets føring og sikkerhed i flyvetiden. 
 
SIGNALOMRÅDE (Signal area): 
Et område på en flyveplads, på hvilket jordsignaler udlægges. 
 
SIGTBARHED (Visibility): 
Den horisontale afstand udtrykt i længdeenheder, i hvilken det afhængigt af atmosfæriske forhold er 
muligt om dagen at identificere iøjnefaldende, ubelyste genstande og om natten iøjnefaldende, belyste 
genstande. 
 
SIGTBARHED VED JORDEN (Ground visibility): 
Sigtbarheden på en flyveplads, angivet af en godkendt observatør. 
 
 
TERMINALOMRÅDE (Terminal Control Area – TMA): 
Et kontrolområde oprettet i tilknytning til en eller flere flyvepladser. 
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VFR-FLYVNING (VFR flight): 
Flyvning udført i overensstemmelse med visuelflyvereglerne. 
 
VISUELLE VEJRFORHOLD (Visual meteorological condtions – VMC): 
Vejrforhold udtrykt i værdier for sigtbarhed, afstand til skyer og skydækkehøjde, der er lig med eller 
større end fastsatte minima. 
 
RADIOTELEFONI (Radio telephony): 
En kommunikationsform med det primære formål at udveksle informationer/meldinger ved hjælp af 
tale. 

 
3.  BL 7-01 10. udgave af 10. november 2005 (samt BL 7-01A og BL 7-01). 
  Bestemmelse om lufttrafikregler 

 
3.2  Luftfartøjschefens ansvar: 
 
3.2.1 
Luftfartøjschefen er ansvarlig for, at føringen af et luftfartøj, enten under flyvning eller på flyvepladsens 
trafikområde, er i overensstemmelse med de almindelige regler i afsnit 4 og under flyvning tillige i 
overensstemmelse med: 
 
a. visuelflyvereglerne eller instrument-flyvereglerne i afsnit 5 og 6 og 
b. de krav, der ifølge pkt. 3.5.1 gælder for hver enkelt luftrumsklasse A-G, medmindre andet er 

angivet i AIP. 
 

3.2.2 
Luftfartøjschefen kan kun afvige fra disse regler under omstændigheder, der gør sådan afvigelse 
absolut nødvendig af sikkerhedsmæssige grunde. 
 
3.5  Indtagelse af spiritus, opstemmende eller bedøvende midler: 
 
Reglerne i luftfartslovens § 50 gælder tillige for udenlandske luftfartøjer inden for dansk område. 
 
Anm: Uddrag fra Luftfartslovens § 50 lyder således: 
 
Stk.1. Ingen må gøre eller forsøge at gøre tjeneste på et luftfartøj i nogen af de i § 35 omhandlede 
stillinger, når den pågældende har nydt spiritus i et sådant omfang, at denne er ude af stand til at gøre 
tjeneste på fuldt betryggende måde, eller såfremt den pågældende har en alkoholkoncentration i 
blodet på 0,20 promille eller derover. 
 
Stk.2. Ej heller må nogen gøre eller forsøge at gøre tjeneste på et luftfartøj i nogen af de i § 35 
omhandlede stillinger, når ha på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, 
påvirkning af opstemmende eller bedøvende midler eller af lignende årsager befinder sig i en sådan 
tilstand, at han er ude af stand til at gøre tjeneste på et luftfartøj på fuldt betryggende måde. 
 
Stk. 3. Det er forbudt at lade nogen gøre tjeneste på et luftfartøj, når den pågældende er påvirket om 
nævnt i stk. 1 eller befinder sig i en tilstand som nævnt i stk. 2. 
 
Stk. 6. Når en person, der er på et offentligt beværtningssted har nydt spiritus, og om hvem værten 
eller hans medhjælper ved eller har føje til at antage, at han skal gøre tjeneste på et luftfartøj, på 
grund af spiritusnydelsen er eller vil blive påvirket som nævnt i stk. 1, skal værten eller medhjælperen 
gøre sit, eventuelt ved tilkaldelse af politiet, til at hindre, at han i denne tilstand gør eller forsøger at 
gøre sådan tjeneste. 
 
Stk. 7. Politiet kan med henblik på at konstatere en eventuel overtrædelse af stk. 1 til enhver tid 
forlange, at en person, de er omfattet af stk. 1, foretager udåndingsprøve. 
Stk. 8. Politiet kan fremstille en person til udtagelse af blod- og urinprøve, det er grund til at antage, at 
han har overtrådt bestemmelserne i stk. 1 eller 2, eller han nægter at medvirke til en udåndingsprøve. 
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Når særlige omstændigheder taler derfor, kan politiet tillige fremstille den pågældende til 
undersøgelse af en læge. 
 
(Luftfartslovens § 35 omhandler bl.a. førere af luftfartøjer. (red)). 
 
4.1   Beskyttelse af person, ejendom og natur 
 
4.1.1  Et luftfartøj skal føres på en sådan måde, at andres liv eller ejendom ikke udsættes for fare. 
 
4.1.1.1 Luftfartøjschefen skal drage omsorg for, at anden trafik ikke unødigt hindres eller forstyrres. 
 
4.1.1.2 Luftfartøjschefen skal endvidere drage omsorg for, at flyvningen bliver til så ringe ulempe for 

omgivelserne som muligt. Dette gælder særligt ved overflyvning af bebyggede områder, 
rekreative områder samt de følsomme naturområder, de er anført i BL 7-16 

 
(Iflg. BL 9-6 må ultralette fly slet ikke overflyve bebyggede områder. (red)) 

 
  4.1.2  Minimumsflyvehøjder  

Flyvning skal, bortset fra start og landing, foregå i en højde, som tillader, at landing i tilfælde 
af en nødsituation kan ske uden fare for personer eller ejendom på jorden eller vandet. De 
minimumsflyvehøjder, der er fastsat i afsnit 5 og afsnit 6, skal samtidig overholdes. 
 

  4.2   Undgåelse af sammenstød 
 
  4.2.1 Flyvning i nærheden af andre luftfartøjer: 
  Et luftfartøj må ikke flyve så nær andre luftfartøjer, at der kan opstå fare for sammenstød 
 
  4.2.2 Vigepligt 

Når to luftfartøjer nærmer sig hinanden, skal det luftfartøj, der ikke har vigepligt, holde sin styrende 
kurs og fart. Et luftfartøj, der i henhold til nedenstående regler er pligtig til at vige for et andet, må ikke 
passere over, under eller foran dette, medmindre det sker i betryggende afstand, og der er taget 
hensyn til effekten af randhvirvler (wake turbulence) 

 
  4.2.2.1 Mødende luftfartøjer: 

Når to luftfartøjer styrer modsatte eller næsten modsatte kurser, og der er fare for sammenstød, skal 
begge ændre deres styrende kurs til højre. 

 
  4.2.2.2 Luftfartøjer på skærende kurser: 

Når to luftfartøjer i samme eller omtrent samme højde styrer kurser, som skærer hinanden, har det 
luftfartøj, som har det andet luftfartøj på sin højre side, vigepligt. Fra denne regel gælder følgende: 
 

a) Kraftdrevne luftfartøjer, der er tungere end luft, skal vige for luftskibe, svævefly, dragefly og 
balloner 

b) Luftskibe skal vige for svævefly, dragefly og balloner 
c) Svævefly og dragefly skal vige for balloner 
d) Kraftdrevne luftfartøjer skal vige for luftfartøjer, der ses at slæbe andre luftfartøjer eller 

genstande 
 

4.2.2.3 Indhentning: 
Et indhentende luftfartøj har vigepligt og skal, hvad enten det stiger, går nedad eller flyver vandret, 
holde sig klar af det indhentede luftfartøj ved at ændre sin styrede kurs til højre. Ingen efterfølgende 
ændring i de to luftfartøjers stilling i forhold til hinanden fritager det indhentende luftfartøj for denne 
forpligtelse, før det har passeret og er fuldstændig klar af det indhentende luftfartøj. 

 
  4.2.2.4 Landing: 

4.2.2.4.1: 
Et luftfartøj under flyvning eller et luftfartøj, som manøvrerer på jorden eller vandet, er pligtig til at vige 
for luftfartøjer, der er i færd med at lande eller foretage sidste del af indflyvning til landing. 
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4.2.2.4.2: 
Når to eller flere luftfartøjer, der er tungere end luft, nærmer sig en flyveplads for at lande, skal hvert af 
dem vige for ethvert andet luftfartøj, der befinder sig i lavere højde. Luftfartøjer i lavere højde må ikke 
udnytte denne regel ved at skære ind foran eller indhente et andet luftfartøj, der foretager sidste del af 
indflyvning til landing. Kraftdrevene luftfartøjer er dog pligtige til at vige for svævefly. 
 
4.2.2.4.3 Nødlanding 
En luftfartøjschef, der er vidende om, at en andet luftfartøj er tvunget til at lande, er pligtig til at vige for 
dette. 
 
4.2.5 Manøvrering på og i nærheden af en flyveplads: 
 
4.2.5.1: 
Et luftfartøj, der manøvrerer på eller i nærheden af en flyveplads, er pligtig til: 
 
a) iagttage al anden flyvepladstrafik med henblik på undgåelse af sammenstød 
b) følge eller holde sig klar af trafikrunden 
c) foretage alle drej til venstre under indflyvning til landing eller efter start med mindre anden 

instruktion er modtaget fra vedkommende lufttrafiktjenesteenhed, eller andet er foreskrevet af 
Trafikstyrelsen, samt,  

d) lande og starte mod vinden, medmindre hensyn til sikkerheden, til banesystemets udformning eller 
til øvrig trafik medfører, at en anden retning må foretrækkes. Dog skal den bane benyttes, der af 
vedkommende lufttrafiktjenesteenhed er fastsat som bane i brug, medmindre hensynet til 
sikkerheden medfører, at en anden bane foretrækkes. 

 
5.1. Visuelflyveregler 
VFR-flyvning skal, medmindre den udføres som Special VFR-flyvning, udføres på en sådan måde, at 
luftfartøjet flyver under sigtbarhedsforhold og i en afstand fra skyer, der ikke er mindre end værdierne 
som angivet i nedenstående skema, der angiver grænserne for visuelle flyveforhold (VMC). 
Se skema næste side. 

 
 
5.4. Med mindre der foreligger tilladelse fra TRS, må flyvning ikke udføres: 
 
a) over tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder, beboede campingpladser samt 

områder, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft, i en højde af mindst 300 m (1000 fod) 
over den højeste hindring indenfor en radius af 600 meter fra luftfartøjet. Flyvning lavere højder er 
dog tilladt i forbindelse med start og landing på en godkendt flyveplads. 

b) Over andre end de områder, der er nævnt i a., i mindst 150 m (500 fod) over jorden eller vandet. 
Flyvning i lavere højde er dog tilladt i forbindelse med start og landing. 

 
Flyvning mellem broers pyloner samt under broer, luftledninger eller lignende er ikke tilladt under 
Trafikstyrelsens særlige godkendelse. 
 
Anm: Uanset hovedreglen i visuelflyvereglerne må UL-fly ikke overflyve bebyggede områder og skal 

overholde bestemmelserne i BL 9-6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VMC – Minima 
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Højdebånd Luftrumsklasse Flyvesigtbarhed Afstand fra skyer 

I el. over FL 100 A,B,C,D,E,F,G 8 km 1500 m horisontalt 

      
300 m (1000 FT) 

vertikalt 

Under FL 100 og over       

900 m (3000 TF) MSL A,B,C,D,E,F,G 5 km 1500 m horisontalt 

eller over 300 m (1000 
FT) 

    
300 m (1000 FT) 

vertikalt 

over terræn, afhængig        

af hvad der er højest       

        

I og under 900 m       

(3000 FT) MSL eller A,B,C,D,E 5 km 1500 m horisontalt 

300 m (1000 FT) over     
300 m  

(1000 FT) vertikalt 

terræn, afhængig af       

Hvad der er højest       

        

        

  F,G 5 km Klar af skyer og 

    3 km / 140 KT med jordsigt 

        

 
Anm: VFR-flyvning i luftrumsklasse A er ikke tilladt 
  UL-fly må ikke flyve i flyvehøjder over 9500 FT 
  Uagtet VFR-reglerne for flyvning i ukontrolleret luftrum, må UL-fly ikke flyve i sigtbarheder under 5 km 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  FARTMÅLER, FARVEAFMÆRKNING OG BETYDNING HERAF 
 
  4.1. Eksempler på en fartmåler:   
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En fartmåler angiver flyets fart gennem den omgivende luft og har altså ikke noget med farten over 
jorden at gøre. 
 
4.1.1 Fartmålerens opbygning: 
Fartmåleren er tilsluttet et pitotrør, som er den dyse der vender åbningen frem i luftstrømmen. Når 
flyet bevæger sig gennem luften, opbygges der et tryk (Pitottrykket), der vokser med tiltagende 
hastighed. Dette tryk føres gennem en slange til fartmåleren, hvor membrandåsen vil udvide sig i takt 
med at hastigheden vokser. Denne forandring af membrandåsen kan aflæses på fartmåleren som 
flyets hastighed gennem luften 
 
4.1.2 Grønt område: 
Fartområde hvor der må bruges fulde rorudslag. 
Maksimumshastigheden i det grønne område er endvidere maksimumshastighed i urolig luft. 
 
4.1.3 Gult område: 
Forsigtighedsområde (begrænsede rorudslag i rolig luft). 
Fartområde, hvor der er begrænsning på rorfladernes udslag, således at der ved områdets laveste 
hastighed må anvendes tilnærmelsesvis fulde rorudslag. 
Ved stigende hastighed begrænses rorudslagene gradvist til max. 1/3 ved områdets største hastighed. 
Der må kun flyves i det gule område i rolig luft. 
Kontroller altid flyets instruktionshåndbog for det gule områdes nøjagtige betydning. 
 
4.1.4  Rød streg: 
Markering, der angiver flyets maksimum hastighed i rolig luft. 
 
4.1.5  Hvidt område: 
På fartmålere i flyv, der er forsynet med flaps, er der et fartområde, der er markeret med hvidt.  
Kontroller altid flyets instruktionshåndbog for det hvide områdes nøjagtige betydning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.   HØJDEMÅLER. 
 
  5.1. Eksempler på højdemålere: 
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´  
 
 
 
5.1.1: 
Højdemåleren er et aneoridbarometer, bestående af flere så godt som lufttomme membrandåser, der 
er stive nok til at hindres i at blive trykket sammen af lufttrykket. Når lufttrykket ændres, udvides eller 
sammentrykkes dåsen lidt, og denne bevægelse overføres til en viser i instrumentets forside. 
Højdemåleren er baseret på lufttrykkets aftagen med højden. 
 
Højdemåleren er forsynet med en knap, med hvilken selve instrumentmekanismen kan drejes. 
Hermed kan højdemåleren indstilles til forskellig visning og samtidig kan barometerstanden (i hPa) 
aflæses i en lille rude i instrumentet. 
 
Du skal kende følgende benævnelser af højdemålerindstillinger: 
 
 QNH:  Luftrykket ved havets overflade. 
    Med denne indstilling viser højdemåleren højde over havet. 

Med andre ord, et luftfartøj, som holder på flyvepladsen og har sin højdemåler indstillet 
på den opgivne QNH, vil aflæse pladsens højde over havet på sin højdemåler. 

 
 
   QFE:  Lufttrykket ved flyvepladsens overflade. 
      Med denne indstilling viser højdemåleren højden over flyvepladsen. 

Med andre ord, et luftfartøj, som holder på flyvepladsen og har sin højdemåler indstillet 
på QFE, vil aflæse 0 meter på sin højdemåler. 

 
   Standardindstillingen: 1013,2 hPa 

Standardindstillingen anvendes til at flyve i, når man under stigning har passeret 
Transition Altitude (gennemflyvningshøjden) som i Danmark er 3000’, dog undtaget 
Copenhagen Area som er 5000’. 

 
Under nedgang vil man få oplyst Transition Level, som er den højde, hvor man igen skal 
gå tilbage til den opgivne QNH. 
 

 
 
 
6  STALL, KARAKTERISTIKA, 
 
  6.1. Stall: 
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Kort fortalt indtræder et stall, når indfaldsvinklen (luftens strømning i forhold til vingen) i forbindelse 
med formindsket hastighed, øges så meget, at omstrømningen ikke længere kan følge oversiden af 
vingen, der dermed mister sin løfteevne. 
Et stall indtræder dermed altid ved samme indfaldsvinkel 
 
6.2  Karakteristika: 
Karakteristika afhænger bl.a. af: 
 
a) Flytype 
b) Om stallet sker ved minimum flyvehastighed under ligeudflyvning eller under drej, eller ved 

flyvehastigheder større end minimum flyvehastighed (high-speed-stall). 
c) Indledningen til stallet 

 
Et fly’s stall karakteristika, dvs. hvordan flyet opfører sig – lige før/under og efter stallet, er forskellig fra 
flytype til flytype, om end der kan være mange lighedspunkter. For de fleste fly gælder:  
 
a) Lige før stall 

Flyet ryster (det advarer). Under ligeudflyvning vil næsestillingen være højere end normalt (lav 
flyvefart), manglende eller ringe rortryk. Flyet kan stadig styres ved korrekt brug af ror. 

 
b) Under stall 

Moderat til kraftig forandring i flyets næsestilling (næsten synker/dykker). Under ligeudflyvning 
staller begge vinger som regel samtidig. Hvis den ene vinge staller først, kan den ”samles op” ved 
korrekt brug af ror. 

 
  c) Efter stall 

Ingen tendens til at forblive i stallet tilstand. Rorene bliver hurtigt virksomme og der mærkes rortryk. 
Evt. rotation omkring højaksen (spind) stoppes effektivt ved korrekt brug af ror. 

   
6.3  Stallingshastigheden: 
Stallingshastigheden øges ved: større krængning, større vægt samt urene vinger (vand, snavs og 
insekter). 

 
  6.4  Opretning: 
  Opretning fra stall skal altid ske med mindst mulig højdetab og med brug af korrekt udretningsteknik. 
 
 
  6.5  Forskelligheder: 

Forskellene i karakteristika mellem stall fra ligeudflyvning og stall under drej, samt highspeed stall er 
generelt, at stall under drej og highspeed stall vil være voldsommere, dvs. indebære større forandring i 
flyvestilling, samt større mulighed for, at én af vingerne staller først (tab af vinge).   

 
 

 


