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Indehaver af:  -certifikat nr.:  UL-flyvetid ialt:  _ 

 
 

1. Flere ældre UL-fly er forsynet med en to-taktsmotor. Hvad er det specielle ved en to- 
taktsmotor? 

 
a. Den har maksimalt to cylindre 

 
b. Den har ingen ventiler 

 
c. Den bruger generelt mindre brændstof end en fire-taktsmotor 

 
2. Brændstof til to-taksmotorer skal blandes med en vis portion olie, som angives i et 

bestemt forhold eller procentsats. Hvilket forhold er 2 %? 
 

a. 1/20 
 

b. ½ 
 

c. 1/50 
 
3. Hvilken olie må anvendes til blanding med brændstof til UL-motorer? 

 
a. Generelt fuldsyntetisk kvalitetsolie beregnet til to-taktsmotorer, men 

anvisninger i flyets håndbog skal følges 
 

b. Der må kun anvendes mineralsk olie 
 

c. Al olie fra Castrol 
 
4. I de fleste nyere UL-fly sidder en firetaktsmotor. De fleste af disse motorer bruger blyfri 

autobenzin, som ikke skal iblandes olie. Hvad er fordelen ved firetaksmotoren i forhold 
til to-taktsmotoren? 

 
a. De er billigere 

 
b. De støjer mindre og er mere driftssikre 

 
c. De er væsentlig lettere 
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5. Hvad er konsekvensen af at bruge AVGAS 100 LL på en firetaktsmotor, der er beregnet 
til at køre på oktan 95 blyfri autobenzin? 

 
a. Motoren holder længere 

 
b. Motoren skal oftere efterses pga. blyaflejringer i ventilerne 

 
c. Ingen ud over at AVGAS er dyrere 

 
6. Må alle og enhver lave eftersyn og reparationer på en UL-motor? 

 
a. Nej det må kun UL-klubbens materielansvarlige 

 
b. Nej kun autoriserede flyværksteder 

 
c. Ja forudsat at de faglige kvalifikationer er til stede, og forudsat at man har 

deltaget på et af fabrikantens kurser, hvis dette kræves aht. garantien 
 
7. På de meget anvendte Rotax 912 UL og ULS motorer skal propellen drejes med 

 

a. Det er rigtig god motion for en UL-pilot, inden han skal ud at flyve 
 

b. For at sikre, at motoren drejer med rundt 
 

c. For at pumpe olien over i den beholder, hvor målepinden sidder, således at 
man kan aflæse den korrekte oliestand 

 
8. Du konstaterer en revne i flyets udstødningsrør. Må flyet flyve videre? 

 
a. Forudsat at det sat godt fast med f.eks. ståltråd, så det ikke kan falde ned og 

ramme dyr eller mennesker 
 

b. Nej 
 

c. Ja hvis klubbens materielansvarlige giver lov til det 
 
9. Du fik landet lidt for hårdt og fik ikke flyet fladet ordentligt ud. Resultatet blev, at der 

gik ca. 3 cm af det ene propelblad. Må flyet flyve herefter? 
 

a. Ja det må du, hvis du meget nøjagtigt kan save præcis lige så meget af det 
eller de andre propelblade, som gik af det, som rørte banen 

 
b. Nej, flyet er havareret, og flyvetilladelsen skal indsendes til DULFU 

 
c. Ja, men kun med begrænsede motoromdrejninger, så flyet ikke ryster for 

meget 
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10. Hvor tit skal du lave dagligt tilsyn på flyet? 
 

a. Før hver flyvning 
 

b. Før dagens første flyvning og efter usædvanlige påvirkninger og samling 
efter adskillelse 

 
c. Kun ved flyvning med passager 

 
11. Under dagligt tilsyn opdager du nogle små hak i bagkanten på propellen ca 2 mm 

dybe. Må du flyve med dem? 
 

a. Ja hvis de holder sig inden for de tolerancer, som er beskrevet i propellens 
eller flyets håndbog 

 
b. Nej 

 
c. Ja for der står slet ikke noget i flyets håndbog om det 

 
12. På undersiden af halebommen på et UL-fly, hvor kroppen er lavet af kulfiber, og hvor 

bagkroppen nærmest er et rør, finder du et hul, der formentlig er forårsaget af et 
stenopslag. Hullets diameter er ca. 3 cm. Må du flyve med det? 

 
a. Nej for rørets vridningsstyrke er borte, når der er hul 

 
b. Ja det må man gerne 

 
c. Ja hvis hullet klæbes til med lærredstape, der går 5 cm ud fra hullets kant 

hele vejen rundt. 
 
13. Under motorprøven konstaterer du, at det ene sæt magneter falder med 200 

omdrejninger mere end det andet. Må du flyve med det? 
 

a. Ja hvis det ligger indenfor de grænser, som håndbogen angiver 
 

b. Ja forudsat at højre magnet falder mest, hvis propellen drejer venstre rundt 
 

c. Nej omdrejningerne skal falde nøjagtigt det samme på hvert sæt 
 
14. UL-flyets flyvetilladelse udløb i går, og du har en aftale med en UL-kontrollant om at 

syne flyet og forny flyvetilladelsen, men han vil gerne have, at flyet bliver fløjet op til 
ham. Kan det lade sig gøre? 

 
a. Hvis der kun er tale om en flyvning til fornyelse af tilladelsen, er det ok. 

 
b. Ja det er tilladt, hvis flyet flyves af en UL-instruktør 

 
c. Nej det er ikke tilladt, når tilladelsen er udløbet. 
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15. Da UL-skoleflyet blev trukket ud af hangaren ramte højre krængeror en skarp spids på 
hangarsiden og rev hul i højre krængeror. Det kan nu nemt ordnes med et stykke 
garfatape. Men må man det? 

 
a. Ja, hvis tapen er af god kvalitet 

 
b. Nej, da det kan give flutter i krængerorene 

 
c. Kun hvis klubbens formand laver reparationen 

 
16. UL-flyet, som hovedsageligt flyves fra en lille privat flyveplads i ukontrolleret luftrum, 

skal nu have radio installeret. Skal man ansøge om det nogen steder? 
 

a. Nej UL-fly er ucertificerede og skal ikke opfylde de traditionelle regler for 
luftdygtighedsbevis 

 
b. Ja oprettelsen som radiostation skal ansøges i IT- og Telestyrelsen, hvor 

flyets registrering søges oprettet som kaldesignal 
 

c. Hvis ejeren kan garantere, at flyet aldrig kommer i kontrolleret luftrum, skal 
der ikke søges tilladelse, forudsat at flyets piloter altid er besiddelse af 
radiocertifikat N-BEG eller BEG 

 
17. UL-flyets højdemåler, som er en rest fra Flyvevåbnets F-84 fly, har pludselig mistet 

visning af trykket i det lille vindue på instrumentet. Må UL-flyet flyve med denne fejl? 
 

a. Ja det må det. Der kræves ikke certificerede instrumenter i UL-fly 
 

b. Nej den går ikke. Højdemåleren skal kunne vise højde med en nøjagtighed 
på +/- 100 fod jfr. BL 9-6 

 
c. Ja så længe flyet flyver i ukontrolleret luftrum og ikke flyver i special-VFR 

betingelser i kontrolleret luftrum, er det ok 
 
18. UL-flyets Airpath-kompas har mistet sin sprit og viser ikke længere den rigtige retning. 

Må UL-flyet flyve med denne fejl? 
 

a. Ja det må det gerne. Vejret er jo altid godt, når UL-fly flyver, så derfor er der 
slet ikke behov for et kompas 

 
b. Nej må det ikke, da kompasset er et af de instrumenter, som skal være i et 

UL-fly 
 

c. Hvis flyet har GPS installeret, må flyet gerne flyve uden kompas 
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19. Du har bestemt dig til at installere en Mode-S transponder i dit UL-fly. Du har læst, at 

man skal have en 24-bit ICAO-adresse. Hvor får man sådan en? 
 

a. Hos ICAO i Paris 
 

b. Hos folkeregisteret i flyets hjemkommune 
 

c. Hos Trafikstyrelsen efter ansøgning gennem DULFU 
 
20. Hvor søger man bedst, hvis man vil vide noget om et UL-flys tekniske grænser? 

 
a. Hos den i klubber, der giver udtryk for at vide alt og mest 

 
b. I flyets håndbog og håndbog for motor og propel 

 
c. Hos klubbens formand 
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