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UL-INSTRUKTØR med anden instruktørbaggrund – MÅLSÆTNING – UDDANNELSE 

 
Dette bilag er et supplement til bilag vedr. instruktøruddannelsen i DULFU’s unionshåndbog 
og vedrører alene de betingelser, der gælder for nye UL-instruktører, som i forvejen er Flight 
Instructors (motorfly) eller FI(S) (svævefly m/ret til uddannelse på TMG). 
 
 
1. MÅLSÆTNING 
En UL-instruktør skal kunne inspirere, oplære og træne medlemmer, så disse bliver piloter, der kan flyve 
sikkert, kender gældende love samt uddannes til at kunne foretage rejseflyvning i UL-fly. UL-instruktøren 
skal endvidere være UL-klubbens nøgleperson i formidlingen af de rigtige holdninger til flyvning og fly-
vesikkerhed, og han skal kunne gennemføre typeomskolinger på UL-fly. 

 
Hvis kommende UL-instruktører har en baggrund som motorflyveinstruktør (Flight Instructor) eller Før-
steinstruktør – svævefly med ret til at uddanne på TMG, tilrettelægges uddannelsen således, at aspiran-
tens kompetencer udvides til også at omfatte uddannelse til UL-flyvning og skal især fokusere på regel-
sættet for UL-flyvning, idet de flyvemæssige evner forudsættes at være i orden efter den UL-omskoling, 
der kræves af luftfartsmyndighederne. 

 
1.1. Rammer 
Gældende bestemmelser i BL 9-6 vedr. UL-instruktører og kontrollanter er opfyldte i bestemmelserne 
for UL-instruktører og kontrollanter i DULFU’s unionshåndbog. 

 
Unionen afgør endeligt om en instruktøraspirant skal udnævnes til instruktør. 

 
 

2. DEFINITIONER PÅ UL-INSTRUKTØRER 
 
2.1. UL-instruktør med baggrund som Flight instructor eller FI(S) /TMG 
En UL-instruktør med en bestående godkendt instruktørbaggrund har gennemgået og bestået en særlig 
uddannelse som UL-instruktør, som afholdes af DULFU. Han må som UL-instruktør forestå grunduddan-
nelsen til at flyve UL-fly, herunder godkende eleven til soloflyvning og senere indstille eleven til aflæg-
gelse af den praktiske prøve til opnåelse af UL-certifikat eller berettigelse til at flyve UL-fly på grundlag af 
et andet dertil godkendt certifikat. 
  
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 opnå UL-certifikat eller berettigelsen til at flyve ultralet fly på grundlag af et andet dertil godkendt 
certifikat. 

 
 
4. UL-INSTRUKTØRUDDANNELSESFORLØB FOR ASPIRANTER MED DENNE BAGGRUND 
 
Udvælgelsen og uddannelsen til UL-instruktør med anden instruktørbaggrund: 
 
Klub Udvælgelse  Flight Instructor (motorflyveinstruktør).  

FI(S) (svævefly) med instruktørrettighed på TMG 
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(motorsvævefly til rejsebrug) 
 
 
Union Kursus jfr. pkt. 6 Instruktørkursus. Aspiranten kan optages, inden han har den  
   fornødne UL-flyvetid for at blive UL-instruktør, men han kan 
   ikke udnævnes, før fornøden flyvetid er opnået og praktisk 

prøve aflagt 
 
 
Klub Instruktørvirksomhed  Praktisk virke som UL-instruktør 
 
 
Union Udpegning som  Udpeges af unionen efter geografiske behov 
 UL-kontrollant.  Godkendes af SLV 
 
    
5. KLUBBENS UDVÆLGELSE AF INSTRUKTØREMNER 
 
5.1. Forudsætning for udvælgelse som instruktøremne 
Når en UL-klub ønsker udnævnelse af en ny UL-instruktør med anden instruktørbaggrund fra andre gre-
ne af flyvningen, skal aspiranten leve op til kravene iht. BL 9-6 og gruppe 312 i unionshåndbogen. Hvis 
aspiranten ikke lever op til disse krav, skal dispensation gives af TS, og DULFU tager stilling til, om der 
skal søges dispensation hos TS.  

 
5.2. Aspirantens kompetencer 
Aspiranten skal være kendt og anerkendt i klubben for sine flyvemæssige evner. Aspiranten skal også stå 
for den rigtige bevidsthed om UL-flyvning og de rigtige holdninger omkring flyvesikkerhed og overhol-
delse af regelsættet i det hele taget.  
 

 
6. INSTRUKTØRKURSUS ARRANGERET AF DULFU 

 
6.1. DULFU’s arrangement af instruktørkursus 
Mindst én gang årligt arrangerer DULFU så vidt muligt kursus for instruktøraspiranter med instruktør-
baggrund på andre luftfartøjer. Kurset arrangeres som hovedregel over én dag og er alene teoretisk.  
Kurset arrangeres på et egnet sted med egnede undervisningsfaciliteter. 

 
6.2. Betaling for kurset 
Deltagelse på kurset betales af DULFU, der arrangerer kurset således, at udgifterne holdes på et niveau, 
som gør det muligt at deltage. 

 
6.3. Lærere på kurset 
Undervisningen forestås af UL-instruktører og UL-kontrollanter, som udpeges af DULFU til opgaven. Der 
skal være en kursusleder, som er ansvarlig for kursets afvikling. DULFU’s uddannelseschef kan indsætte 
lærere uden instruktørbaggrund til særligt udvalgte emner på kurset. Sådanne lærere kan også komme 
fra andre organisationer m.v. Lærerne på kurset får godtgørelse for kørsel og andre egentlige udlæg.  
 
6.4. Kursusramme jfr. BL 9-6 
Aspiranten skal inden udstedelse af instruktørbevis leve op til kravene jfr. BL 9-6 og unionshåndbogen. 
Aspiranten kan til gengæld godt deltage på kurset uden at have opnået den flyvetid jfr. BL 9-6, som kræ-
ves for at blive instruktør. Den praktiske prøve for at blive UL-instruktør skal være aflagt senest 12 må-
neder efter instruktørkurset. 
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6.5. Pensum for et UL-instruktørkursus 
 

1. Generelt om UL-fly og disses begrænsninger (Aircraft General Knowledge) 
 a. dagligt tilsyn 
 b. pre flight check 
 c. cockpitcheck 
   

2. Love og bestemmelser (Air Law, operational procedures) 
 a. BL 9-6 
 b. BL 7-1 
 c. Pilotens og flyets papirer 
 d. Forhold ved havari – herunder DULFU’s havarigruppe.  
 

 
 
3.  Administration af uddannelsen (Training administration) 

 a. DULFU’s blanketgang 
 b. Føring af logbøger og dokumentation for niveau i uddannelsen 
 c. Administration af skolingsnormer 
 d. Omskoling på grundlag af andet certifikat 
 e. Typeomskoling 
 f.  Passagertilladelse 
 

4. Instruktørens rolle som formidler, coach og rollemodel (Pre-flight breifing og Post-flight  
 debriefing, Human Performance and Limitations) – særlige forhold omkring UL-flyvning. 

 a. Instruktørens betydning for holdninger og flyvesikkerhed 
 b. Elevens begrænsninger og opfattelse af sådanne 
 c. Instruktørens ansvar og forsikringsforhold 
 d. Instruktørens rolle som trafikleder på flyvepladsen 
 

5. Faretilstande på UL-fly (Threat and Error Management) 
 a. Stall – ligeud og under drej 
 b. Flyvepladsens betydning, banens længde m.v. 
 c. Vingernes tilstand – våde vinger, insekter osv. 
 d. Motorstop og nødlanding i terræn 
 e. Beslutninger ved forværring i vejret 
 f. Muligheder for hjælp 
 g. Gennemgang af havarier med UL-fly 
 
 
6.6. Deltagerantal 
10 – 15 aspiranter, men afpasses dog i forhold til det aktuelle behov 
 
 
6.7. Kursuslængde 
Kurset, som er teoretisk, varer normalt én dag, men kan efter behov udvides til at omfatte flere dage. 
Den praktiske del af instruktøruddannelsen er den praktiske prøve med en UL-kontrollant. Ved denne 
prøve skal kontrollanten især være opmærksom på, at aspiranten betjener flyet efter de forhold, som 
specielt er gældende for UL-fly. Den praktiske prøve finder normalt sted efter kurset. 
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6.8. Afslutning af kursus 
Efter at aspiranten har gennemgået kurset med et tilfredsstillende resultat, registrerer DULFU’s uddan-
nelseschef aspiranterne med henblik på udstedelse af instruktørbevis, når den praktiske flyveerfaring er 
opnået og prøven aflagt overfor en Senior kontrollant. 


