
INDSTILLING TIL UL-PRØVE

UL-rettighed på klasse A og B

Anvendes ved omskoling til UL-fly på grundlag af andet certifikat jfr. BL 9-6, pkt. 9.1. og 9.1.1 .

  Navn: Cpr.nr.

  Adresse: Tlf.nr.

  Postnr. By: UL-klasse:

  Certifikat: Timer og landinger: / UL-flyvetid:

(ja)

Har aspiranten minimum 5 timers to-sædet skoling og soloflyvning? Timer:

Har aspiranten minimum 25 starter og landinger? Antal:

Har aspiranten gennemgået alle 12 DKS-normer?

Har aspiranten gennemgået alle 4 EKS-normer?

Ved omskoling på grundlag af s-certifikat uden TMG-rettighed: (ja)

Er PPL-A teorifagene "Flyvningens planlægning og gennemførelse"

og "Luftfartøjskendskab og flyvelære" bestået? Kopi vedl.:

Har aspiranten bestået prøven i BL 9-6? Vedlægges:

Er prøven i Luftfartøjs- og motorlære gennemgået? Vedlægges:

Har aspiranten gyldig helbredsgodkendelse inden 1. soloflyvning? Kopi vedl.:

  Undertegnede instruktør erklærer herved, at jeg dags dato har gennemført indstillingsprøve Stempel:

  med ovennævnte pilot, der bestod med tilfredsstillende resultat.

  Jeg indstiller piloten til duelighedsprøven og indestår samtidig  for at ovennævnte punkter

  er korrekt angivet.

Dato: Instruktørens underskrift

  Undertegnede kontrollant erklærer herved, at jeg dags dato har gennemført prøve med Stempel:

  ovennævnte pilot, der bestod med tilfredsstillende resultat.

Dato: Kontrollantens underskrift



KONTROLLISTE TIL UL-PRØVE

UL-rettighed på klasse A og B

( x )

Eleven skal være indmeldt i DULFU inden uddannelsens påbegyndelse

Har piloten gyldig rettighed på det underliggende certifikat? - spørg evt. uddannelseschefen

Ingen af de to teorifag må være udløbet ved aspiranter med s-certifikat u/TMG som grundlag

Instruktøren skal have kvitteret og stemplet for alle skolingsnormer

Kontrollanten må ikke have været instruktør ved skolingen

Kontrollanten skal have påført påtegningen med UL-rettighed i elevens typekort

Følgende dokumenter vedlægges:

Kopi af siderne i certifikatet - herunder TMG-påtegningen ved s-certifikat

Kopi af påtegningen med UL-rettighed på side 2 i UL-logbog eller på Typekort

Kopi af UL-logbog 

Kopi af forside og sidste side i pilotens logbog til dokumentation af timer og landinger på andre fly

Praktisk prøveskema udfyldt - Min. 4 mærkelandinger

Kopi af evt. radiocertifikat, instruktørbevis, slæbebevis og andet relevant

Dokumentation for betaling af gebyr til DULFU i kopi (kr. 150,-)

(Reg.nr. 9741, kontonr. 888 570 03462)

Dato: Instruktørens underskrift


