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UDDANNELSE SOM LUFTFARTSRADIOTELEFONIST 

 

Kun i ukontrolleret luftrum (typisk luftrumsklasse E, F og G) kan der flyves uden brug af 2-vejs 

radiokommunikation. I alle andre luftrum skal 2-vejs radiokommunikation jfr. BL 7-1 være oprettet 

med den lufttrafiktjeneste, der dækker det pågældende luftrum. I VHF frekvensområdet 118 – 137 

MHz er der stillet 760 kanaler til rådighed for radiokommunikation med fly. 

 

De to mest relevante radiocertifikattyper i forbindelse med UL-flyvning er: 

 

1) Begrænset certifikat som luftfartsradiotelefonist (forkortet BEG) giver ret til at foretage 

engelsksproget radiokorrespondance i forbindelse med VFR-flyvning i alle ICAO-medlemslande 

 

2) Nationalt begrænset certifikat som luftfartsradiotelefonist (forkortet N-BEG) giver ret til at 

foretage dansksproget radiokorrespondance i forbindelse med VFR-flyvning inden for dansk 

flyveinformationsområde. 

 

Der stilles en række krav i forbindelse med erhvervelsen af certifikatet og udøvelse af rettigheden, 

som f.eks.: 

 

 Man skal være fyldt 16 år. 

 

 Man skal aflægge prøve overfor Styrelsen.  

 

 Prøven til N-BEG er 2-delt. Først en simuleret flyvetur efterfulgt af en skriftlig teoriprøve, 

hvor mindst 18 ud af 24 stillede multiple choice spørgsmål skal være korrekte. For at bestå 

skal både ”flyveturen” og teoriprøven bestås ved samme prøveaflæggelse. 

 

 Prøven til BEG er 3-delt og på engelsk. Først en receptions test, som består af 10 meldinger 

på engelsk, der skal nedskrives ”in plain language”. Mindst 75 % heraf skal være korrekt for 

at bestå. Dernæst en simuleret flyvetur og endelig en skriftlig teoriprøve, hvor mindst 18 ud 

af 24 stillede multiple choice spørgsmål skal være korrekte. Alle 3 delprøver skal bestås ved 

samme prøveaflæggelse. Det skal bemærkes, at sværhedsgraden omkring beståelse af de 10 

receptions tests til BEG er betydelig, og for uøvede må påregnes nogen øvelse, før 

tilfredsstillende niveau er opnået for at kunne bestå prøven.  

 

 N-BEG- og BEG-certifikaterne mister deres gyldighed, hvis indehaveren ikke har udført 

mindst 10 timers tjeneste som luftfartøjsradiotelefonist inden for de seneste 5 år.  

 

Pensum fremgår af BL 6-08 og BL 7-14 med bilag 1 og 2, idet BL 6-08 omhandler bestemmelser 

om indhold, aflæggelse og gyldighed af prøver til certifikater samt bestemmelser om udstedelse og 

tilbagekaldelse af sådanne certifikater. BL 7-14 med bilag 1 og 2 omhandler selve proceduren i 

forbindelse med radiokommunikation. 

 

 


