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INDSTILLING AF UL-PILOT TIL GODKENDELSE SOM INSTRUKTØR
Når en klub har besluttet sig for at indstille en UL-pilot til optagelse på instruktørkursus og dermed til godkendelse som UL-instruktør skal følgende forudsætninger forinden være til stede:
 Klubben skal have et behov for instruktøren. Som hovedregel vil en klub uden særligt stort antal elever
kunne få godkendt 2 instruktører.
 UL-piloten skal være indehaver af gyldigt certifikat til at flyve ultralet flyvemaskine.
 UL-piloten skal have retten til at flyve med passager.
 UL-piloten skal have minimum 100 timers flyveerfaring som fartøjschef på ultralet flyvemaskine fordelt
mere end 12 måneder. Kravet kan dog nedsættes med 10 % af flyvetid, som er opnået som fartøjschef
på anden kategori af luftfartøj – dog max. med 50 timer.
 UL-piloten have minimum 25 timer flyveerfaring som fartøjschef på klassen.
 UL-piloten skal have radiocertifikat – min. N-BEG
Hvis ovennævnte forudsætninger er til stede kan klubben indstille til DULFUs uddannelseschef via sekretariatet, at UL-piloten optages på instruktørkursus. Indstillingen sendes til unionens sekretariat og skal indeholde følgende:








Motiveret indstilling fra klubben underskrevet af klubbens uddannelsesansvarlige.
Kopi af UL-pilotens logbog.
Redegørelse for antal elever i klubben, der ved unionen er registreret medlemmer af klubben.
UL-pilotens fulde navn og personnummer.
Andre relevante oplysninger om UL-piloten.
2 stk. fotografier af UL-piloten med målene 4,5 * 5 cm eller en digital optagelse.
Betaling af gebyr for ny instruktør jf. kapitel 7.

Ved modtagelsen i sekretariatet kontrolleres UL-pilotens flyvemæssige levned i hans arkivmappe, og hvis
uddannelseschefen kan godkende UL-piloten, bekræfter uddannelseschefen overfor aspiranten, at han vil
blive optaget på det førstkommende instruktørkursus.
Hvis aspiranten ikke lever op til flyvetidskravene iht. BL 9-6, beslutter DULFU, om der skal søges dispensation. I givet fald søges denne hos TS, og hvis TS meddeler dispensation, bekræfter uddannelseschefen overfor aspiranten, at denne er optaget på det førstkommende instruktørkursus.
Efter bestået prøve på instruktørkurset udsteder DULFU’s uddannelseschef instruktørbevis til aspiranten,
der samtidig får udleveret sit instruktørstempel.

