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Omskolingsskema UL-fly type:    
 
 

1. Hvad er flyets max. vægt incl. brændstof, 
besætning og bagage?  

2. Hvor meget bagage må højst placeres i 
bagageområdet?  

3. Hvad er min. olietemperatur før start?  

4. Hvad er max. olietemperatur?  

5. Hvad er max. cylinderhovedtemperatur?  

6. Hvad er motorens min. olietryk?  

7. Hvad er motorens max. olietryk?  

8. Hvad er flyets max. hastighed?  

9. Hvad er flyets max. hastighed for fulde 
rorudslag?  

10. Hvad er flyets max. hastighed i urolig luft?  

11. Hvad er flyets max. hastighed for fulde 
flaps?  

12. Hvad er stallhastighed ved fulde flaps?  

13. Hvilke typer brændstof må flyet anvende?  

14. Er der restriktioner ved bestemte 
brændstoftyper?  

15. Hvad er højeste sidevindskomponent?  

16. Hvad er højeste medvindskomponent?  

17. Hvad er højeste modvindskomponent?  

   

 
Navn:   
Adresse:  
Postnr:  By:  
Klub: UL-klasse:   
Indehaver af: -certifikat nr.: UL-flyvetid ialt:  



Typeomskolingsskema 
BILAG 4-01 

 

Revision 3 01.05.2021 Side 2 af 2 

   

   

18. Hvad er hastigheden for bedste glidetal?  

19. Hvad er proceduren ved motorstop under 
flyvning?  

20. Hvad er proceduren ved motorbrand under 
flyvning?  

21. Hvad er proceduren ved afbrudt start?  

22. Hvad er proceduren ved afbrudt landing?  

23. Hvad er proceduren ved nødlanding? 
(emergency landing)  

24. Hvordan skal gashåndtag og choker stå 
ved start af kold motor?  

25. Hvordan skal gashåndtag og choker stå 
ved start af varm motor?  

26. Hvad er stallhastighed ved fuldvægt og 
flaps helt oppe?  

27. Hvad er startdistancen på græsbane til 50 
fods højde?  

28. 
Flyets tomvægt er kg, og pilot og 
passager vejer 150 kg. Hvor mange liter 
brændstoft må du have med? 

 

29. 

Hvor langt kan du flyve i vindstille vejr 
med denne brændstofbeholdning, hvis du 
altid skal have brændstof til 30 minutters 
flyvning, og du flyver med f.eks. 75% 
motorydelse? 

 

 
 
 
 
Dato:  _______________      Egenomskoling:  
 
 
 
 
___________________________________________  ____________________________________________ 
  PILOT       INSTRUKTØR 
 
 
 

OBS: Indsendes til sekretariatet senest 30 dage fra omskolings dato. 
 
 

JA NEJ 
  


