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KLASSEOMSKOLING. 
 
Denne uddannelse på ultralet flyvemaskine klasse A eller B er en efteruddannelse. Den kan gennemgås af 
piloter, der i forvejen har et certifikat, der hjemler ret til at flyve ultralet flyvemaskine af en anden klasse. 
Tilfredsstillende gennemgang af denne uddannelse danner en del grundlaget opnåelse af retten til at flyve 
ultralet flyvemaskine klasse A eller B uden passager. 
 
 
MÅL 
 
Efter uddannelsens afslutning skal eleven selvstændigt kunne  
· kontrollere at flyvemaskinen er flyvedygtig og i sikkerhedsmæssig god stand 
· planlægge, tilrettelægge samt gennemføre en VFR-flyvning indenfor København FIR eller inden for Søn-

dre Strøm FIR og i forbindelse hermed udføre de funktioner, der påhviler luftfartøjschefen, 
· føre flyvemaskinen under såvel normale som unormale flyvemanøvrer. 
· træffe sådanne beslutninger og/eller forholdsregler, som måtte være påkrævet, hvis en nødsituation 

gør det umuligt eller uforsvarligt at fortsætte flyvningen som planlagt, herunder anvende de for flyty-
pen foreskrevne nødprocedurer. 

 
 
KONTROL 
 
Slutkontrollen gennemføres af en af DULFU´s kontrollanter. Den består af Skilltest EKS-5, der skal gennem-
føres i det samme tosædede skolefly som den forudgående uddannelse er gennemført i. Under prøven er 
kontrollanten luftfartøjschef. 
 
Der kan imidlertid afviges fra reglen om at Skilltest aflægges på en tosædet flyvemaskine med kontrollanten 
som fartøjschef. En sådan afvigelse må kun finde sted såfremt klubben ikke længere råder over et tosædet 
skolefly og eleven skal forlods have gennemgået en typeomskoling til den aktuelle type jf. afsnittet herom. 
 
Kontrollanten må ikke have deltaget i den praktiske uddannelse af den aspirant, han har til Skilltest. 
 
 
PENSUM  
 
Uddannelsen omfatter som minimum 5 timers skoling under ledelse af en instruktør, inkluderende mindst 
25 starter og 25 landinger. Skolingen omfatter DKS og EKS flyvninger i nævnte rækkefølge som nedenfor 
anført. 
 
DKS flyvninger. 
Uddannelsen skal indledes med flyvning i et tosædet skolefly, hvor instruktøren er luftfartøjschef. Flyet skal 
være indrettet således, at alle flyets styregrejer kan håndteres i fuldt omfang fra såvel elevens plads (pi-
lotsædet) som fra instruktørens plads (instruktørsædet). Under denne del af den praktiske uddannelse, skal 
eleven fra pilotsædet gennemgå alle skolingsnormerne benævnt DKS-0 til DKS-14. Skolingsnormerne er at 
betragte som de emner, der skal gøres til genstand for indlæring og uddannelsesmæssig kontrol. Der er 
således ikke tale om lektioner og det er ikke et krav, at skolings-normerne gennemgås i rækkefølge, dog 
undtaget DKS-14, der afslutter den praktiske uddannelse med instruktøren som luftfartøjschef.  
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Det skal bemærkes, at der ikke er noget rutineringskrav omfattende et bestemt antal timers flyvning med 
instruktøren som luftfartøjschef, men at det alene kræves at eleven gennemfører DKS-0 til DKS-14 med 
tilfredsstillende resultat. 
 
Forudsætningen for at påbegynde denne indledende del af den praktiske uddannelse er, at eleven har et 
certifikat, der hjemler ret til at flyve ultralet flyvemaskine af en anden klasse samt er registreret medlem af 
en af unionens tilsluttede klubber.  
 
 
EKS flyvninger. 
Den praktiske uddannelse afsluttes med soloflyvning i det samme tosædede skolefly som den forudgående 
uddannelse er gennemført i. Eleven er under soloflyvningerne luftfartøjschef, og han skal gennemgå sko-
lingsnormerne EKS-1 til EKS-5 i nummerorden.  
 
Forudsætningen for at påbegynde soloflyvningerne er, at eleven har gennemført DKS-0 til DKS-14 med til-
fredsstillende resultat. Det skal her understreges, at der ikke er noget timekrav til DKS-timerne og at det 
der som følge heraf afgør hvornår eleven kan påbegynde sine solotimer er hans tilfredsstillende gennem-
gang af DKS-normerne. Ved afslutningen af EKS-5 skal eleven dog som minimum have fløjet 5 timer på 
ultralet flyvemaskine af den pågældende klasse (inkl. DKS-1 til EKS-5). 
 
Der kan afviges fra reglen om at soloflyvningerne skal ske på det samme tosædede skolefly som den indle-
dende praktiske uddannelse, såfremt klubben ikke længere råder over et tosædet skolefly. Det skal dog 
understreges, at klubben skal gøre sit yderste for at hele uddannelsen gennemføres på den samme tosæ-
dede flyvemaskine. Skulle en afvigelse fra denne regel være påkrævet med begrundelse som ovenfor an-
ført, skal eleven forud for sin videre soloflyvning i en etsædet flyvemaskine have gennemgået uddannelsen 
typeomskoling jf. afsnittet herom.  
 
Bemærkning 
Det skal bemærkes, at godkendelse af klasseomskoling og påstempling af klasserettigheden i certifikatet 
foretages af styrelsen efter ansøgning herom på autoriseret formular påtegnet af DULFU’s uddannelses-
chef, jfr. BL 9-6. Uddannelseschefen kan bemyndige DULFU’s sekretariat til at foretage denne påtegning. 
 
Der opnås først passagertilladelsen på den pågældende klasse, når piloten har erhvervet mindst 10 timer 
som fartøjschef omfattende mindst 25 starter og landinger efter klasseomskolingen og har gennemgået et 
PFT, hvor hovedvægten er lagt på starter og nødlandinger. Passagertilladelsen noteres i pilotens logbog af 
instruktøren/kontrollanten. 
 


