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Organisationens navn. 

 

Organisationens navn er Dansk UL-Flyver Union (DULFU). Unionen er en af Styrelsen (TBST) - i 

henhold til BL 9-6 - godkendt organisation til varetagelse af opgaver uddelegeret af Styrelsen i for-

bindelse med ultraletflyvning i Danmark. 

 

 

Organisation og opbygning. 

 

Det er unionens opgave 

 

 at varetage de opgaver, der er uddelegeret til DULFU af TBST  

 

 at udbrede kendskabet til UL-flyvning med relevante informationsaktiviteter 

 

 at virke som kontaktled til UL-flyvningen i udlandet 

 

at virke for den størst mulige sikkerhed, at beskytte piloter og passagerer, andre luft-

rumsbrugere samt tredjemand på jorden. Denne opgave løses ved, at unionen fører til-

syn med uddannelsen, materiellet og flyvningen. Der henvises iøvrigt til § 2 i unionens 

vedtægter. 

 

Herudover varetager unionen de opgaver, som dens repræsentantskab pålægger den. 

 

Organisatorisk opbygning. 

 

Unionen udgøres af en central ledelse og et antal klubber. Unionen tegnes af formanden, der er 

øverste ansvarlige overfor TBST, HCLJ og andre offentlige myndigheder. 

 

Ledelsen. 

Unionens ledelse varetages af en bestyrelse der består af 7 personer, hvoraf en blandt de 6 sidst-

nævnte af bestyrelsen er konstitueret som næstformænd: 

 

1. Formand 

2. Uddannelseschef 

3. Materielchef 

4. Flyvechef  

5. Kasserer 

6. Informationsansvarlig  

7. Miljøansvarlig. 

 

Bestyrelsens medlemmer har følgende kompetence og ansvarsområder: 

 

Formand: 

Formanden skal  

 Igangsætte og koordinere bestyrelsens arbejde. 

 Koordinere og medvirke ved forhandlinger med myndighederne  

 Repræsentere DULFU.  
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Formanden er - overfor DULFU’s repræsentantskab, TBST, HCJL, samt andre offentlige 

myndigheder - ansvarlig for den daglige ledelse og han har tilsyn og påtaleret overfor de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer. Formanden har ansvaret for, at direktiver og henstillinger der tilgår DULFU 

fra TBST, HCLJ og andre offentlige myndigheder, kommer til alle berørte parters kendskab. 

 

Næstformand: 

Næstformanden skal støtte formanden i det daglige arbejde, samt overtage pligter og ansvar i den-

nes fravær. 

 

Uddannelseschefen: 

DULFU’s uddannelseschef er overfor TBST ansvarlig for at sikre, at uddannelsen foregår i overens-

stemmelse med reglerne i BL 9-6 og i overensstemmelse med denne driftshåndbog. 

 

Uddannelseschefen er overfor formanden for DULFU ansvarlig for at: 

-   forestå uddannelserne vedrørende ultralette flyvemaskiner, herunder uddannelse af kontrollanter,   

flykontrollanter, klubbernes uddannelsesansvarlige og deres instruktører og PFT-instruktører, samt   

anden uddannelsesvirksomhed i unionens regi. 

-  vejlede og bistå unionens kontrollanter, klubbernes uddannelsesansvarlige og deres instruktører. 

- forestå den administrative behandling af ansøgninger om UL-certifikater / udvidelse af         

certifikater, udvidelse af rettigheder i forhold til certifikatet samt godkendelse af UL-piloter til 

instruktører og instruktører til PFT-instruktør og indstilling af kontrollanter til godkendelse i TBST. 

- føre tilsyn med uddannelsen i unionens regi. 

- forestå behandling af sager vedrørende tilbagekaldelse af godkendelser og rettigheder. 

- repræsentere unionen i uddannelsesmæssigt regi i Trafikstyrelsen, samt andre forsamlinger, hvor 

unionen er repræsenteret. 

- sagsbehandle andre sager der vedrører uddannelsen og tilsynet hermed. 

- udvikle uddannelsen i takt med de behov, der opstår herfor. 

 

Materielchef: 

DULFU’s materielchef er overfor TBST ansvarlig for at sikre, at de materielmæssige forhold er i 

overensstemmelse med reglerne i BL 9-6 og i overensstemmelse med denne driftshåndbog. I den 

sammenhæng sikrer materielchefen, at der for alle nye typer og nye versioner af godkendte typer 

foreligger en anerkendt typegodkendelse, jf. gruppe 410. 

 

Materielchefen er i alle materielmæssige forhold ansvarlig overfor formanden. Materielchefen er 

ansvarlig for, at godkendelse af nye og brugte UL-fly foretages efter de retningslinjer som er krævet 

i BL 9-6 og UL-håndbogen.  

 

Han indstiller flykontrollanterne til godkendelse i TBST, jf. BL 9-6, instruerer, koordinerer og kon-

trollerer dem. Flykontrollanterne inspicerer og støjmåler de fly, hvortil der ønskes flyvetilladelse. 

Materielchefen tilrettelægger og gennemfører den uddannelse og de kurser/seminarer - i samarbejde 

med uddannelseschefen - der er nødvendige for uddannelse og vedligeholdelse af status for materi-

elansvarlige og flykontrollanter. Materielchefen er ansvarlig for løbende meddelelse til sekretariatet 

om alle ændringer der vedrører flyenes registrering og ejerforhold, samt om alle øvrige forhold der 

berører flyenes luftdygtighedsstatus 
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Flyvechef: 

Flyvechefen er over for TBST ansvarlig for godkendelse af og tilsyn med pladser der skal bruges til 

UL-skoling.  

 

Flyvechefen er over for formanden ansvarlig for, at de pladser som klubberne benytter til skoling, 

overholder DULFU’s og TBST’s regler for benyttelse til skoleflyvning med ultralette luftfartøjer 

(beskrevet under Gruppe 530). Han er ligeledes ansvarlig over for formanden i forhold til havarier 

og hændelser. Flyvechefen skal optage rapporter fra alle havarier og hændelser.   

 

Flyvechefen udarbejder årlige havaristatistikker, der er sammenlignelige med statistikkerne for an-

dre luftsportsudøvere i Danmark. Hvert år inden 1.april sender DULFU statistikkerne for året før til 

TBST. 

 

Flyvechefen er ansvarlig for at godkende installationer i forbindelse med flyveopvisning med ul-

tralette fly, hvor publikum tilbydes adgang - såsom baner, tilskuerafspærring parkeringsområder for 

flyene. 

 

Flyvechefen er ansvarlig for at føre uanmeldte tilsyn med flyvepladser, der benyttes af DULFU’s 

medlemmer.  

 

Kassereren: 

Kassereren har ansvaret for DULFU’s regnskab, herunder alle ind- og udbetalinger. Kassereren skal 

råde DULFU’s bestyrelse i alle forhold vedrørende økonomi, samt løbende holde formanden ori-

enteret om den øjeblikkelige økonomiske situation. 

 

Sekretariatshjælp: 

Unionen har sekretariatshjælp med ansat arbejdskraft til varetagelse af administrative opgaver. 

 

Udvalg: 

I henhold til §4 i DULFUs vedtægter er materielchefen, uddannelseschefen og flyvechefen hver 

formand for et fast udvalg (henholdsvis materieludvalget, uddannelsesudvalget og sikkerhedsudval-

get)  med opgaver defineret af DULFUs bestyrelse. 

 

Med ansvar over for et af bestyrelsens medlemmer, som udpeges konkret hertil, kan der herudover 

nedsættes permanente og midlertidige udvalg til varetagelse af opgaver, som bestyrelsen har fast-

lagt. 

 

Lokale klubber: 

Ethvert medlem af DULFU kan - efter 12 måneders medlemsskab af DULFU - starte en ny klub 

under DULFU (jf. vedtægterne). 

 

Enhver klub der er tilsluttet DULFU, skal bestå af mindst 5 personer der er medlem af DULFU og 

have en ledelse bestående af mindst 3 personer med følgende fordelte ansvarsområder: 

 

1. Formand 

2. Uddannelsesansvarlig 

3. Materielansvarlig 

 

Samme person i klubben må ikke varetage mere end én af de ovenfor nævnte funktioner.  

Klubben skal være i besiddelse af en, til enhver tid ajourført UL-håndbog, der skal være frit tilgæn-

gelig for alle medlemmerne i klubben. 
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ad 1. Formanden er overfor DULFU ansvarlig for, at UL-flyvning - der udføres i klubbens regi - 

foregår i overensstemmelse med gældende regler for UL-flyvning, herunder bl.a., at der foreligger 

gyldige tilladelser til at anvende klubbens operationsområde og at UL-Håndbogen er ajourført - og 

tilgængelig for medlemmerne i klubben. Formanden er tillige ansvarlig for, at alle havarier, hæn-

delser og uheld indberettes til DULFU’s flyvechef efter gældende regler. 

 

ad 2. Den uddannelsesansvarlige har over for klubbens ledelse og DULFU ansvaret for, at uddan-

nelse og omskolinger - der foretages i klubbens regi - udføres efter gældende regler. Klubben skal 

hjælpe og vejlede alle, der ønsker at påbegynde en uddannelse som UL-Pilot. 

 

ad 3. Den materielansvarlige har over for klubbens ledelse og DULFU ansvaret for, at materiel  der 

anvendes i klubbens regi - i forbindelse med UL-flyvning - til enhver tid er i forsvarlig og for-

skriftsmæssig stand. Han har pligt til at påtale tilfælde af defekt - eller ukorrekt - materiel (f.eks. for 

højt støjniveau) og om nødvendigt indberette forholdet til DULFU’s materielchef. 

 

Klubben skal vejlede og hjælpe personer der ønsker godkendelse og registrering af et ultralet luft-

fartøj - ligesom den skal yde hjælp og rådgivning i forbindelse med eventuelle reparationer og ved-

ligeholdelse. 

 

Fællesklubber: 

UL-piloter kan indgå i en stedlig flyveklub , der dækker andre flyveaktiviteter end UL-flyvning, her 

benævnt fællesklub. 

 

Etableres der i fællesklubben en særlig afdeling for UL-flyvningen med egne vedtægter, skal disse 

vedtægter godkendes af DULFU, og UL-afdelingen betragtes som stedets UL-klub i forhold til 

DULFU. 

 

Indgår UL-flyvningen i fællesklubben, uden at der er tale om egen afdeling med egne vedtægter, 

skal DULFU godkende, at fællesklubbens vedtægter fuldt og helt lever op til DULFUs krav med 

hensyn til UL-området. Herunder skal der i fællesklubben specielt for UL-området være en for-

mand, en materielansvarlig og en uddannelsesansvarlig, som alle 3 skal være medlemmer af 

DULFU, og som varetager klubbens ansvar over for DULFU. De vælges af og blandt klubbens UL-

medlemmer. Dog kan personer i fællesklubber varetage op til to af de nævnte funktioner. 

 

I øvrigt gælder for fællesklubbens UL-afdeling det, der er anført ovenfor om lokale klubber. 

 

Sagsbehandling: 

DULFU’s afgørelser med hensyn til godkendelse af flyvepladser til brug for skoleflyvning, nyud-

stedelser samt fornyelse af flyvetilladelser skal meddeles skriftligt og indeholde en fyldestgørende 

sagsfremstilling. I sager der opstår som følge af DULFU’s tilsynsvirksomhed, skal parten - før der 

træffes afgørelse i sagen - have lejlighed til at udtale sig. Afgørelserne skal begrundes overfor den 

pågældende, således at det af afgørelsen fremgår, hvilke forhold der anses for at være godtgjort - og 

som derfor lægges til grund for afgørelsen - og hvilke bestemmelser der ligger til grund for denne. 

 

 

Administrationsgang: 

Relationen til TBST og andre myndigheder varetages af DULFU. Har klubberne ønsker til TBST 

og andre myndigheder (bortset fra i helt lokale forhold) skal de henvende sig til DULFU herom. 
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DULFU vurderer behovet for henvendelsen til TBST eller andre myndigheder og foretager i givet 

fald denne. 

 

Klageadgang: 

Afgørelser truffet af DULFU, kan påklages til TBST eller andre vedkommende myndigheder. Afgø-

relser truffet af TBST vedr. personer og certifikatforhold kan påklages til Transportministeriet, jf. 

bkg. Nr. 1597 af 18. december 2007. 


