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Bilag til DULFU instruktøruddannelsen
1. MÅLSÆTNING

En UL-instruktør skal kunne inspirere, oplære og træne medlemmer af DULFU, så disse bliver piloter, der
kan flyve sikkert og kender gældende love og regler for UL-flyvning. UL-instruktøren skal endvidere være
nøgleperson i formidlingen af de rigtige holdninger til flyvning og flyvesikkerhed, og han skal kunne
gennemføre typeomskolinger på UL- fly.
1.1. Lovmæssige rammer

Gældende bestemmelser i BL 9-6 vedr. UL-instruktører og kontrollanter er opfyldte i
bestemmelsernefor UL-instruktører og kontrollanter i DULFU’s unionshåndbog.

2. DEFINITIONER PÅ UL-INSTRUKTØRER
2.1. UL-instruktør

En UL-instruktør har gennemgået og bestået uddannelsen som UL-instruktør på et instruktørkursus, som
afholdes af DULFU. Han må som UL-instruktør forestå grunduddannelsen til at flyve UL-fly, herunder
godkende eleven til soloflyvning og senere indstille eleven til aflæggelse af den praktiske prøve til
opnåelse af UL-certifikat eller berettigelse til at flyve UL-fly på grundlag af et andet dertil godkendt
certifikat.
Indtil instruktøren har 15 timers flyvetid som instruktør fordelt på mindst 50 flyvninger, må han dog
alene virke som instruktør under overvågning af en erfaren instruktør, og han må i denne periode ikke
godkende elever til soloflyvning.
2.2. Rettighed til at afholde PFT/UL

En UL-instruktør godkendt af DULFU opnår rettighed til at forestå PFT/UL når denne har opnået
minimum 25 timers erfaring som UL-instruktør. Dokumentation for timer som instruktør indsendes til
sekretariatet.
2.3. Kontrollant/UL

En kontrollant/UL er godkendt og udnævnt af styrelsen til at forestå de praktiske prøver til opnåelse af
certifikat som fører af ultralet flyvemaskine og til opnåelse af rettigheden til at føre ultralet
flyvemaskine på grundlag af et andet dertil godkendt certifikat. En kontrollant/UL kan endvidere
godkendes til at forestå de praktiske prøver i forbindelse med uddannelsen som UL-instruktør (senior
kontrollant).

3. MÅLSÆTNING INSTRUKTØRER
3.1. Målsætning UL-instruktør

En UL-instruktør skal efter endt uddannelse kunne give undervisning i de discipliner, der er nødvendige
for at opnåUL-certifikat eller berettigelsen til at flyve ultralet fly på grundlag af et andet dertil godkendt
certifikat
3.2. Målsætning instruktør/UL - PFT

En instruktør/UL skal efter sin udnævnelse kunne forestå PFT/UL-fly på en sådan måde, at UL-piloterne
efter gennemført PFT kan vurderes som egnet til fortsat at føre ultralet fly.

3.3. Målsætning Kontrollant/UL
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En kontrollant/UL skal efter sin udnævnelse være i stand til at forestå praktisk prøve til UL-certifikat
på en sådan måde, at det sikres, at piloten efter opnåelse af certifikat lever op til de krav, der stilles
iht. BL 9-6 og DULFU’s unionshåndbog.
3.4 Målsætning/Senior kontrollant/UL
En senior kontrollant skal kunne forestå PFT for andre kontrollanter, således det sikres at disse lever op
XXXXXXXXXXX
En Senior kontrollant skal endvidere kunne forestå praktiske prøver med nye instruktøraspiranter,
således at det sikres, at disse efter bestået instruktøruddannelse kan formidle flyvefærdigheder, viden
og holdninger, som er nødvendige foret tilfredsstillende sikkerhedsniveau i ultraletflyvningen.
4. UL-INSTRUKTØRUDDANNELSESFORLØB

Uddannelsen og udviklingen som UL-instruktør foregår i 4 trin:
1. Klub

Udvælgelse

Erfaren UL-pilot

2. Klub

Initierende flyvemæssig
uddannelse i klub

Skoling med instruktør
Teori og praksis afsluttende
medprøve med kontrollant

3. Union

Kursus jfr. pkt. 7

Instruktørkursus
Teori og praksis afsluttende
medprøve med Senior
kontrollant

4. Klub

Instruktørvirksomhed

Praktisk virke som
UL-Instruktør

Herefter yderligere 2 trin for opnåelse af hhv. rettighed til som instruktør at forestå PFT og kontrollant:
5. Klub

25 timer / 50 starter som
instruktør før rettighed til at
forestå PFT for medlemmer

Godkendelse af union

6. Union

Udpegning som ULkontrollant med rettighed til
at forestå skilltests og PFT
for instruktører

Udpeges efter
geografiskebehov
Godkendes af styrelsen

5. KLUBBENS UDVÆLGELSE AF INSTRUKTØREMNER
5.1. Forudsætning for udvælgelse som instruktøremne

Når en UL-klub ønsker udnævnelse af en ny UL-instruktør, skal denne findes blandt klubbens erfarne ULpiloter, ogaspiranten skal leve op til kravene iht. BL 9-6 og gruppe 312 i ULHB samt have minimum NBEG
radiocertifikat. Hvis aspiranten ikke lever op til disse krav, skal dispensation gives af styrelsen. (DULFU
beslutter, om der skal søges dispensation).
Når en klub udpeger en pilot som instruktøremne, påtager klubben sig ansvaret for, at den del af
uddannelsen, der skal foregå i klubben før og efter instruktørkurset, gennemføres efter de
retningslinjer, der er fastsat af DULFU’s uddannelseschef.
5.2. Aspirantens kompetencer

Aspiranten skal være kendt og anerkendt i klubben for sine flyvemæssige evner. Aspiranten skal også
stå for de rigtige holdninger omkring flyvesikkerhed og overholdelse af regelsættet i det hele taget.
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6. FORBEREDELSE I KLUBBEN TIL INSTRUKTØRUDDANNELSEN
6.1. Teoretisk gennemgang i klubben som del af instruktørkursus

Som den første del af instruktørkursus gennemgår aspiranten følgende teoretiske
undervisning iklubben under ledelse af klubbens uddannelsesansvarlige og en aktiv
UL-instruktør:
 BL 9-6, seneste udgave med efterfølgende prøve.
 UL-luftfartøjs- og motorlære med efterfølgende prøve.
 Lokale flyveregler (departure briefing).
 ”Instruktørværktøjer” af Lars Bæhrenz læses og forstås.

7. INSTRUKTØRKURSUS ARRANGERET AF DULFU
7.1. DULFU’s arrangement af instruktørkursus

DULFU arrangerer instruktørkurser efter behov dog højst én gang årligt. Kurset arrangeres som
udgangspunkt overen 2-dages periode alene med teori.
7.2. Betaling for kurset

DULFU arrangerer kurset således, at udgifterne holdes på et rimeligt niveau. Omkostningerne ved
kurset, incl. kørselsomkostninger til aspiranter og lærere m.fl. afholdes af DULFU.
7.3. Lærere på kurset

Lærere udpeges af DULFU, men kan efter behov udvides med medarbejdere fra organisationer, som ULflyvningenhar samarbejde og kontakt med f.eks. Flyvevejrtjenesten, en flyvekontrol, DSvU osv.
7.4. Kursusramme jfr. BL 9-6

Aspiranten skal leve op til kravene jfr. BL 9-6 og driftshåndbogen.
7.5 Instruktørkursus - teori
Instruktørkurset strækker sig over to dage med skiftende undervisning. Den praktiske flyvetræning
finder stedude i klubberne. Pensum fremgår af undervisningsplanen for instruktørkurserne.
Eksempel på en undervisningsplan for et kursus - der vil kunne flyttes rundt på de enkelte lektioner efter
behov.

Undervisningsplan
Lektion
Dag 1: 09.00-11.00
Instruktøren som
formidler, coach og
rollemodel og dennes
ansvar

Dag 1: 11.00-12.00
BL 9-6 prøven
Love og bestemmelser

Indhold

Underviser
Instruktørværktøjer
Skoleflyvning Briefing og
DebriefingRollemodel for
flyvesikkerhed Elevernes ydeevne
og begrænsninger Ansvar og
forsikringsforhold

Fælles gennemgang og drøftelse af følgende Multiple
Choice prøver:
BL 9-6 prøven
BL 7-1 - luftfartsregler
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Dag 1: 13.00-14.00
DULFU’S organisation
oglovgrundlag

Gennemgang af bestemmelserne i BL 9-6 for derigennem at opnå en
forståelseaf unionens tolkning af disse.
Gennemgang af Trafikstyrelsens og unionens organisation,
herunder delegering af uddannelsesmæssige opgaver og tilsyn
med uddannelsen.
Gennemgang af unionens driftshåndbog.

Dag 1: 14.15-15.30
Administration af
pilotud-dannelsen

Dag 1: 15.45-17.15
Håndtering af UL fly

Dag 1: 17.30-18.30

Dag 2: 09.00-10.30
Aerodynamik

Dag 2: 10.45-12.15
Metrologi
Dag 2: 13.15-14.45
Faretilstande

Dag 2: 15.00-16.30
Navigation og luftrum

Gennemgang af forhold og ansvar i forbindelse med havari.
Fælles gennemgang og drøftelse af følgende:
DULFU´s blanketgang
Føring af logbøger
Føring af
skolingsnormer
Omskoling på grundlag af andet certifikat
Typeomskoling
Det daglige tilsyn
Før du tager ud at flyve
Når du sætter dig i
cockpittetEfter din
flyvning
Fælles gennemgang af flyets papirer
Principper for vedligeholdelse af
UL-flyHvad må en ejerpilot selv
lave
Hvad bør en ejerpilot IKKE lave
Hvad MÅ en ejerpilot ikke lave
Dokumentation for
vedligeholdelse
Holdning til: Hvad vil jeg flyve i (underforstået flyets
vedligeholdelsesstatus)
Generel aerodynamik
Vægt og
tyngdepunktsberegning
Faretilstande
Vejrets begrænsninger
Indhentning af vejroplysninger (FLYGMET)
VMC udsigt, TAF og METAR
Erkendelse af dårligt vejr
Stall under ligeud flyvning og drej
Flyvepladsens betydning og
banelængdeVingernes tilstand
(Vand, insekter, osv.) Motorstop og
nødlanding i terræn Beslutninger
ved forværring af vejret
Muligheder for hjælp

Inddeling af luftrum
Beregning af driftflyveplan
Brug af VFG og lign.
Udfyldelse af ATC flyveplan
Planlægning af NAV flyvning i kontrolleret luftrum
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Brug af radio og transponder
Brug af GPS

7.6. Bedømmelsen af den praktiske flyvning

Aspiranten skal kunne udføre alle til UL-certifikatprøvens krævede manøvrer med stor sikkerhed og
demonstrere overbevisende pædagogiske evner. Aspiranten skal selvstændigt kunne rette ud af stall
og stall under drej, ligesomhan/hun i et spindvilligt svæve- eller motorfly skal have demonstreret
udretning fra spind.
Løbende gennem den efterfølgende flyvning vurderes elevens kunnen via et karaktersystem:
5. Helt OK
4. Små skønhedsfejl
3. Større skønhedsfejl
2. Større fejl, læreren griber ind mundtligt eller direkte
1. Større fejl, læreren griber meget ind
0. Afbrudt ikke gennemført øvelse, Lærer redder/overtager helt
Karaktererne føres efter hver flyvning på en særlig log, som indsendes sammen med ansøgning om
udstedelse afUL-instruktørbevis.
Med støtte fra de tildelte karakterer vil der ved kursusafslutning foregå en vurdering af hver enkelt
aspirant, som foretages af uddannelseschefen sammen med kursuslederen eller en kontrollant.
Vurderingens hovedvægt hviler på aspirantens færdigheder som pilot og egnethed i at klare opståede
situationersamt praktisk brug af uddannelsesnormen.
7.7. Undervisningsfaciliteter

Undervisningen foregår i egnede lokaler med passende undervisningsudstyr.
Da kurset foregår over to dage, skal der tillige være overnatningsfaciliteter.
7.8. Deltagerantal

Afpasses i forhold til det aktuelle behov, dog max. 9 deltagere.
7.9. Afslutning af kursus

Når aspiranten har gennemført de foreskrevne flyvninger, og kontrollanten har påført sin samlede
vurdering på loggen (se 7.6) indsender aspiranten sin ansøgning om udstedelse af UL-instruktørbevis
sammen med kopi af sin log bog og den udfyldte log.
Når ansøgningen er godkendt jfr. pkt. 7.6, udsteder DULFU instruktørbevis til aspiranten, jfr.
bestemmelserne iunionshåndbogen Gr. 312.
Aspiranter, som ikke har bestået instruktørkurset, herunder de praktiske flyveprøver, får i hvert enkelt
tilfælde en redegørelse om, hvilke områder der ikke er tilfredsstillende og hvis muligt, hvordan
etablering af kundskaber og/eller færdigheder kan foretages og kontrolleres før evt. udstedelse af
instruktørbevis.
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