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UDDANNELSE SOM LUFTFARTSRADIOTELEFONIST
Elever der ønsker UL-certifikat skal senest inden første solo-flyvning have erhvervet radiocertifikat.
Nedenstående er en kort beskrivelse samt uddrag af lovgivningen vedrørende radiocertifikater.
De to mest relevante radiocertifikattyper i forbindelse med UL-flyvning er:
1. BEG. Begrænset certifikat som luftfartsradiotelefonist. BEG-certifikatet giver indehaveren ret til at
foretage engelsksproget radiokorrespondance på frekvenser over 30 MHz til og fra et luftfartøj i
forbindelse med VFR-flyvning. Certifikatet er henvendt til privatpiloter, der ønsker at flyve i udlandet.
2. NBEG. Nationalt begrænset certifikat som luftfartsradiotelefonist. NBEG-certifikatet giver indehaveren
ret til indenfor dansk område at foretage dansksproget radiokorrespondance på frekvenser over 30
MHz til og fra et luftfartøj i forbindelse med VFR-flyvning. Certifikatet er henvendt til piloter, der kun
ønsker at flyve inden for dansk område.
Elevforudsætninger:
Tovejs-kommunikationsøvelserne tager udgangspunkt i, at en elev har en teoretisk baggrund, der sætter denne
i stand til at kommunikere om de emner, der kan optræde på en flyvning for det relevante radiocertifikat.
Desuden skal eleverne være i stand til at føre en samtale i klart sprog og på det sprog, som det ønskede
radiocertifikat giver rettighed til.







BEG-certifikat udstedes kun til ansøgere, der er fyldt 16 år.
N-BEG-certifikat udstedes kun til ansøgere, der er fyldt 15 år.
Eleven skal gennemføre et undervisningsforløb på et godkendt uddannelsessted som f.eks. en
flyveklub eller en flyveskole. Eleven skal også bestå en eksamen overfor en kontrollant.
Uddannelseskrav findes i BL 6-08
Man skal aflægge prøve overfor Styrelsen.
For gældende regler henvises til Trafikstyrelsens hjemmeside:
https://www.trafikstyrelsen.dk/da/luftfart

Referencedokumenter:
 Uddannelses- og vedligeholdelseskrav for personer kan man læse i BL 6-08.
 Reglerne for brug af luftfartsfrekvenser kan man læse i BL 7-14.
 De danske regler for brug af luftfartsfrekvenser er udviklet på baggrund af den Internationale Civile
Luftfarts Organisations (ICAO) standarder, og i det omfang de nævnte bestemmelser ikke er
beskrevet fyldestgørende, vil ICAO Annex 10 (Telecommunications) være gældende. Nogle af
bestemmelserne i Annex 10 er yderligere specificeret i DOC 7030 (Regional Differences), DOC 4444
(Air Traffic Management) og DOC 9432 (Manual of radiotelephony).
 https://www.trafikstyrelsen.dk/da/Luftfart/Uddannelse-og-certificering-paaluftfartsomraadet/Radiocertifikat#information-til-skoler

