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TYPEKORT. 
Typekortet vil indeholde en liste over de UL-fly, som en UL-pilot er typeomskolet til (side 3) og dokumenta-
tion for sidst aflagte PFT (side 4)  
UL-piloter, som flyver meget eller har fløjet meget, eller har fløjet i mange år, vil opleve at deres dokumen-
tation for typeomskolingerne og/eller dokumentation for sidst aflagte PFT befinder sig i logbøger, som han 
m/k ikke længere medbringer ved flyvning. Da dokumentation for typeomskoling og for sidst aflagte PFT 
skal medbringes ved flyvning i UL-fly, løses problemet med dokumentation ved flyvning ved indførelse af 
Typekort. Klubbens uddannelsesansvarlige har ansvaret for, at klubbens piloter får et Typekort og at disse 
bliver udfyldt. Kun aktive UL-instruktører kan dokumentere for typeomskolinger og for PFT. 
 
Udfyldelse af Typekort (Luftfartøjstyper): 
 
Luftfartøjstyper og PFT  
Luftfartøjstype og dato (side 3) for omskoling indføres i kolonne 1 og 2 og en instruktør kvitterer for rigtig-
heden ved sin underskrift og stempel i kolonne 3.  
 
PFT*:  
En instruktør kvitterer (side 4) for aflagt PFT med dato i kolonne 1, ”gyldighed til” i kolonne 2 og underskrift 
og stempel i kolonne 3.  
*) Skilltest gør det ud for det første PFT (for nye piloter).  
 
Et nyt PFT kan aflægges på et hvilket som helst tidspunkt i seneste PFT's gyldighedsperiode.  
Hvis aspirantens seneste PFT stadig er gyldigt kan nyt PFT aflægges på et to-sædet UL-fly som aspiranten er 
typeomskolet på iht. ULHB325. Hvis aspiranten ikke har et gyldigt PFT skal nyt PFT aflægges på et tosædet 
UL-fly med fuld dobbeltstyring.  
 
Et PFT aflagt på udløbsdatoen fra forrige PFT eller et hvilket som helst tidspunkt der ligger op til 3 måneder 
inden denne dato, må betragtes som aflagt på udløbsdatoen i forbindelse med fastsættelse af ny gyldigheds-
periode. 
 
Bemærk at PFT kan IKKE aflægges på et et-sædet UL-fly. 
 
PFT Gyldighedsperiode 
”Fra” og ”Til” kolonnerne skal indeholde datoerne fra hvilken dato og til hvilken dato PFT er gyldig. 
Kolonnen ”Underskrift” skal indeholde PFT-instruktørens eller kontrollantens underskrift og dennes person-
lige stempel. 
 

 
 

7/6-21 30/6-23 

PFT GYLDIGHEDSPERIODE: 

FRA: Dato for afholdelse af PFT 

TIL:  d.d. + 2 år (til udløb af måned) 

(Se eksempel til venstre) 

 
*) *) 
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Føring af logbog og typekort 
 
Typekort 
Føring af typekort i forbindelse med flyvning med ultralette flyvemaskiner. 
På typekortet skal fremgå hvilke typer, certifikatindehaveren er omskolet til og hvornår denne gennemført 
PFT. 
Typekortet skal altid være korrekt ført, og skal til enhver tid kunne fremvises – på forlangende – til repræ-
sentanter fra DK-CAA, DULFU og Politi. 
Typekortet skal føres umiddelbart efter gennemført typeomskoling og PFT. 
 
Typeomskoling: 
Kolonnen ”Luftfartøjstype” 
Her anføres flytypen jf. definitionen herfor f.eks. ”pegasus Q-II! eller ”Kolb MK 3” 
Kolonnen ”Dato” udfyldes med datoen for omskolingen. 
Kolonnen ”Underskrift” skal indeholde Instruktørens eller underskrift og dennes personlige stempel. 
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Klasse B rettigheder: 
 
Første gangs omskoling til fly, hvortil der kræves særlig rettighed, så som fly med eksempelvis optrække-ligt 
understel, variabel pitch propel og constant speed propel kan kun foretages med en instruktør der selv er 
omskolet til disse. 

 


