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Multiple choice prøve i BL 9-6 
4. udgave (2017) 

 
(30 min til rådighed og højst 6 forkerte) 

 
Sæt kryds ved mest rigtige svar 

 
1 Hvad forstås ved operationel tommasse ? 

 a) flyvemaskinens totalmasse ved start, inklusiv brændstof, bagage, pilot og passagerer samt materiel 
 b) flyvemaskinens samlede masse i flyveklar stand med hjul, ski eller pontoner, men eksklusiv pilot, 

passagerer og brugbart brændstof 
 c) flyvemaskinens samlede masse i flyveklar stand men eksklusiv pilot og passagerer 
  

2 Hvad forstås ved periodisk flyvetræning (PFT) ? 
 a) jævnlig flyvning i løbet af året 12 måneder 
 b) praktisk prøve og overhøring i teori, der afholdes af en PFT-instruktør 
 c) periodevis flyvetræning sammen med andre UL-piloter ved fælles udflugter til kontrollerede 

flyvepladser 
  

3 Hvornår skal en pilot aflægge PFT for at bevare sin udøvelsesret ? 
 a) hvis vedkommende ikke har fløjet 5 timer og 10 starter/landinger indenfor de seneste 12 måneder eller 

indenfor de seneste 24 måneder fra sidste PFT 
 b) slet ikke, hvis der flyves minimum 50 timer årligt 
 c) mindst en gang om året 
  

4 UL driftshåndbogen er ? 
 a) en vejledende håndbog, der giver anvisninger på konstruktion og bygning af UL fly 
 b) et vigtigt værktøj for alle, idet den indeholder normer samt procedurer for næsten alt vedr. UL- 

flyvning i Danmark og skal godkendes af SLV 
 c) en vejledende håndbog for elever, instruktører og kontrollanter, der anvendes i forbindelse med skoling 

Navn: CPR: 

Adresse: TLF: Sekretær. 

Postnr: By:_   

Klub: UL-klasse: _ 

Modtaget ved sekretariatet 
den: 
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5 En flyvetilladelse er ugyldig og skal indsendes til DULFU inden én måned, hvis ? 
 a) flyvemaskinen ændres væsentligt, beskadiges alvorligt eller skifter ejer 
 b) luftfartøjschefen ikke længere opfylder udøvelseskravene 
 c) der ikke skal flyves med flyet de næste 12 måneder pga. sygdom eller lignende 
  

6 Hvem er ansvarlig for at et UL-fly er i sikker stand for flyvning ? 
 a) en af DULFU´s flykontrollanter 
 b) ejeren/brugeren herunder luftfartøjschefen 
 c) klubbens materielansvarlige i samarbejde med en af DULFU´s flykontrollanter 
  

7 I hvilket tidsrum må der flyves med et UL fly ? 
 a) i alle døgnets lyse timer 
 b) fra tusmørkets begyndelse om morgenen til tusmørkets afslutning om aftenen 
 c) fra solopgang til solnedgang 
  

8 Flyvning i luftrumsklasse E må kun finde sted, når ? 
 a) flyve sigtbarheden er mindst 5 km, afstand til skyer lodret 1000 fod og vertikal 1500 meter 
 b) flyet er i radiokontakt med den pågældende lufttrafiktjenesteenhed 
 c) flyvesigtbarheden er mindst 3 km 
  

9 Flyvning med UL må aldrig finde sted ? 
 a) i højder over 9500 fod MSL 
 b) over øde landområder, hvor der ikke kan etableres radiokontakt med Copenhagen information 
 c) i luftrumsklasse C 
  

10 Hvorfor skal et UL fly være forsynet med et skilt, som indikerer maksimum motorydelse i normalt 
operationsområde ? 

 a) for at undgå overbelastning af motoren i længere tidsrum 
 b) for at kunne overholde de gældende støjkrav 
 c) for at undgå at overskride Vne 
  

11 Hvornår må der flyves med højere omdrejninger end maksimum motorydelser i normalt 
operationsområde ? 

 a) hvis det er påkrævet for at holde flyets højde 
 b) kun i forbindelse med start eller stigning 
 c) hvis motorens eller udstødningens varmeindikatorer er under normal temperatur 
  

12 Hvad er betingelserne for at en fartøjschef med UL-certifikat må medbringe en passagerer ? 
 a) Han har fløjet mindst 10 timer i de foregående 12 måneder 
 b) Han er vurderet egnet af en instruktør 
 c) Minimum 25 timer og 50 starter/landinger efter erhvervelse af certifikat og vurderet egnet af en 

instruktør samt 5 starter/landinger med den pågældende flytype indenfor de sidste 30 dage 
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13 Hvilke dokumenter skal medbringes under flyvning ? 
 a) logbog, certifikat, flyvetilladelse, forsikringspapirer, flyets rejsedagbog 
 b) helbredsgodkendelse, logbog, certifikat, flyvetilladelse, forsikringspapirer, flyets rejsedagbog 
 c) helbredsgodkendelse og logbog 

  

14 Flyets rejsedagbog skal føres i forbindelse med ?? 
 a) uforudsete problemer med motor eller materiel 
 b) enhver flyvning eller f.eks. test af motor 
 c) lange flyveture, hvor materiellet har været udsat for ekstraordinær belastning 
  

15 Hvad er betingelserne for at en luftfartøjschef må anvende VHF radio ? 
 a) han skal være trænet i anvendelse af den pågældende radioinstallation 
 b) han skal være i besiddelse af et certifikat som luftfartsradiotelefonist 
 c) han skal være bekendt med den mest almindelige fraseologi, der anvendes indenfor luftfart 
  

16 Hvad må man ikke overflyve i et UL-fly ? 
 a) tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder, beboede campingpladser samt områder, hvor et 

større antal mennesker er samlet i fri luft 
 b) landområder med tæt bestand af kreaturer, heste og andre husdyr 
 c) større vandområder med en udstrækning på mere end 20 km 
  

17 Hvor længe er et UL-certifikat gyldigt ? 
 a) 10 år fra udstedelsesdatoen, hvorefter de teoretiske og praktiske prøver skal bestås på ny 
 b) så længe vedkommende har en gyldig helbredsgodkendelse og overholder de gældende udøvelseskrav, 

er certifikatet gyldigt 
 c) så længe vedkommende har en gyldig helbredsgodkendelse, overholder de gældende udøvelseskrav 

samt betaler sit kontingent/bidrag til DULFU, er certifikatet gyldigt 
  

18 Hvordan skal en pilot forholde sig ved et havari eller hændelse med et UL-fly ? 
 a) kontakte klubbens materielansvarlige 
 b) kontakte en fra DULFU´s egen havariundersøgelsesgruppe eller politiet direkte. 
 c) kontakte DULFU´s materielchef eller en flykontrollant. 
  

19 Hvilke krav skal UL-flyets højdemåler overholde, hvis man vil flyve over 3.500 fod? 
 a) Ingen særlige krav, da UL-fly er reguleret under Annex-2-reglerne, og derfor er der ingen 

særlige materielle krav til instrumenteringen af UL-fly 
 b) Højdemåleren skal være JTSO-, ETSO eller TSO-godkendt. 
 c) Højdemåleren skal være JTSO-, ETSO eller TSO-godkendt, med mindre flyet har en 

godkendt transponder med høj deudlæsning (Mode C) 
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20 Hvornår skal de ombordværende i et UL-fly have en redningsvest med under flyvning? 
 a) Der er ikke krav om redningsvest under flyvning i UL-fly 
 b) Redningsvest skal bæres ved flyvning over vand i perioden fra 1.10. til 1.4. 
 c) Redningsvest skal være i umiddelbar nærhed af de ombordværende ved flyvning over vand, 

hvis flyvningen sker i højder, hvor flyet ikke kan glide ind til land. 
  

21 Hvilke krav skal radioudstyr i UL-fly overholde? 
 a) Ingen fordi et UL-fly hører under Annex 2, blot piloten har gyldigt radiocertifikat. 
 b) Radioudstyret skal være typegodkendt. 
 c) Udstyret skal kunne sende og modtage. 
  

22 Hvor tit skal et UL-flys flyvetilladelse fornyes? 
 a) Flyvetilladelsen skal fornyes, hvis ejerens certifikat udløber. 
 b) Flyvetilladelsen skal fornyes hvert 2. år eller for hver 200 flyvetimer afhængig af hvad der 

kommer først eller ved ejerskifte. 
 c) Flyvetilladelsen skal aldrig fornyes, forudsat at flyet holder sig indenfor de vægtgrænser m.v., 

der oprindeligt var gældende ved flyets første godkendelse. 
  

23 Er flyvning tilladt med et UL-fly over 9.500 fod? 
 a) Ja forudsat at der er opnået klarering fra Copenhagen Information 
 b) Nej det er ikke tilladt 
 c) Ja forudsat at de store vejrminima jfr .VFR-bestemmelserne overholdes. 

 


