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PFT-Program for UL-Certifikat

PFT:
PFT betyder Periodisk Flyve Træning og er den flyvetræning omfattende praktik og teori, der skal gennemgås for at
sikre, at en certifikatindehaver opfylder de fastsatte duelighedskrav til udøvelse af certifikatets rettigheder. Piloten
skal inden for de seneste 24 måneder før en flyvning have aflagt PFT/Instruktør PFT.
MÅL:
Piloten skal selvstændigt, sikkert og rutineret kunne:
 kontrollere at flyvemaskinen er flyvedygtig og i sikkerhedsmæssig god stand
 planlægge, tilrettelægge samt gennemføre en VFR-flyvning indenfor København FIR eller inden for Søndre
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 flytypen foreskrevne
nødprocedurer.
PFT:
Forestås af en Instruktør der af DULFU er godkendt til at PFT for UL- piloter, der er medlemmer af DULFU. Instruktørens
godkendelse til at afholde PFT er betinget af, at instruktøren har udført minimum 25 timers grundskoling til ULcertifikat. (OBS: Alle DULFU kontrollanter er instruktør med rettighed tilat afholde PFT)
Slutkontrol:
PFT forestås af en Instruktør. Der afholdes ikke en egentlig prøve, men i stedet gennemføres en eller flere flyvninger,
der selvstændigt tilrettelægges og gennemføres af piloten og som vurderes af Instruktøren. Under PFT’et er
Instruktøren fartøjschef. Er instruktøren ikke typeomskolet foretager denne egenomskoling inden PFT gennemføres.
Gennemførelse af PFT:
Forud for selve aflæggelsen af PFT skal Instruktøren ved mundtlig overhøring sikre sig, at piloten har et sådant
kendskab til flytypen, at han kan kontrollere at flyvemaskinen er flyvedygtig og i sikkerhedsmæssig god stand samt er
bekendt med flytypens flyvemæssige særegenskaber og at planlægningen og tilrettelæggelsen af flyvningen er i god
overensstemmelse hermed. Piloten overhøres tillige i sit kendskab til lufttrafikreglerne og i BL 9-6.
Herefter gennemføres en flyvning med instruktøren som fartøjschef. Under denne flyvning skal hele eller dele af den
planlagte flyvning gennemføres, idet der mindst gennemføres 4 landinger. På et for piloten ukendt tidspunkt simuleres
en eller flere nødsituationer, under hvilken piloten over for Instruktøren skal demonstrere at han kan træffe sådanne
beslutninger og/eller forholdsregler, som den simulerede nødsituation kræver, herunder anvende de for flytypen
foreskrevne nødprocedurer. Minimumskrav til øvelser fremgår af nedenstående øvelser.
Ved vurderingen af pilotens flyvemæssige færdigheder lægges vægt på at piloten fortsat har det samme
uddannelsesmæssige stade som kræves ved afslutningen af grunduddannelsen, og at flyvningerne gennemføres
rutineret og sikkert. PFT gennemføres som en flyvning, der planlægges og tilrettelægges af piloten. Det kan ikke lade
sig gøre at dumpe til et PFT. Hvis Instruktøren vurderer, at piloten mangler viden, færdigheder eller holdninger til
flyvningen, fortsættes træningen eventuelt gennem flere flyvninger indtil målet vurderes at være nået.
Hastigheder (IAS):
I PFT-programmet er alle indikerede hastigheder angivet i km/t. Såfremt flyet har en fartmåler der angiver
hastigheder i kts eller mph bruges følgende hastigheder:
Km/t:
5 km/t
10 km/t
15 km/t
20 km/t
kts / mph:
5 kts / 5 mph
5 kts / 7 mph
8 kts / 10 mph
11 kts / 13 mph
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PFT-Program for UL-Certifikat
Øvelser (Obligatoriske øvelser er markeret med kursiv)
Teori: (Tager udgangspunkt i den planlagte flyvning)
 Lufttrafikreglerne
 Luftrumsstruktur
 BL 9-6 og ULHB
 Flyets begrænsninger

Praktisk flyvning:
 Planlægning: Flyvning med en totaldistance på minimum 150 km (se bemærkninger)
 Vejr & NOTAM
 Beregning af brændstof
 Start og landingsberegninger
 Vægt og balance
 Daglig inspektion
 Preflight check (walk-around)
 Brug af checklister
 Afbrudt start (er hjemmepladsen ikke egnet søges mod fremmed plads)
 S-flyvning (højde +/- 100 fod. Hastighed +/- 15 km/t)
 8-tal flyvning (højde +/- 100 fod. Hastighed +/- 15km/t
 180° drej i stigning og descend (Hastighed +/- 15km/t)
 90°drej (+/- 100 fod. +/- 15 km/t)
 180°drej (+/- 100 fod. +/- 15 km/t
 360° drej (højde +/- 100 fod. Hastighed +/- 15 km/t)
 Stall m/u flaps (afsluttes senest i 2000 fod)
 Stall i drej 20° krængning m/u flaps (afsluttes senest i 2000 fod)
 Anflyvning af ukontrolleret plads (evt. simuleret)
 Simuleret motorstop (1000 fod) ELLER motorbrand (2000 fod)
 Simuleret nødlanding i terræn
 Brug af nødcheckliste
 Glidelanding
 Finale +10/-5 km/t
 Landing (minimum 4 inden for 25x50m. Glidelanding kan være en af de 4)
 Afbrudt landing (Go-Around)
Bemærkning:
Der må benyttes GPS og/eller navigationssoftware under flyvningen.
For fly med lav rejsehastighed og/eller begrænset rækkevidde, planlægges en flyvning på 60-75 minutter eventuel
med mellemlanding.
Navigationsturen kan afbrydes når Instruktøren finder det praktisk.
Der ”plukkes” efter behov fra de ikke obligatoriske opgaver, således der gennemføres en ”flydende” flyvning.
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Bedømmelsesskema PFT UL-Certifikat
PILOT:

DATO:

INSTRUKTØR:
OFF-BLK:

PFT AFSLUTTET
JA
NEJ
I-NR.

ON-BLK:

TID:
Karakter

Landinger:

REG:

OY-

Bemærkning:

Før flyvning:
Vejr & Notam
Beregning start, landing
Vægt & balance
Daglig inspektion
Preflight check
Cockpit check
Flyvning:
Taxi
Start
Stigning +/- 15 km/t
Cruise +/- 100 fod
Descend
Anflyvning (+/- 15 km/t)
Finale +10/-5 km/t
Landing 25x50m
Generelt:
Brug af checkliste
Situationsfornemmelse
Procedure
Radio kommunikation
Opgaver:
Navigation
S- el. 8 tals flyvning
xxx° drej
Stall ligeudflyvning
Stall ligeudflyv. m/flaps
Stall 20° drej (h/v)
Stall 20° drej m/flaps (h/v)
Sim. motorstop
Sim. motorbrand
Nødlanding i terræn
Glidelanding
Landing 25x50m (min. 4)
Krævende starter
Krævende landinger
Start m/u flaps
Landing m/u flaps
Nødchecklister
TEORI:
Lufttrafikreglerne
Luftrumsstruktur
BL 9-6
Flyets begrænsninger
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Bedømmelsesskema PFT UL-Certifikat

Uddybende bemærkninger:

Dato:

Pilot

Instruktør

Bedømmelsesskala:
1. Afbrudt – ikke gennemført øvelse, eller instruktør redder/overtager helt
2. Instruktøren griber af og til ind og/eller hastigheden eller højden over- eller underskrides
3. Standard. Øvelsen udføres inden for den for normen fastsatte værdi.
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