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DULFUs mission

DULFU er organisationen for fritids-

flyvning med motoriserede fly, der er 

så lette og ukomplicerede, at reglerne 

for dem i betydelig grad kan admini-

streres af unionen, så flyvningen kan 

ske på et omkostningsniveau, som 

almindelige mennesker kan være 

med til.
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Bemærkning til missionen

Aktuelt betyder det, at vi opfatter UL-flyvning 

som flyvning omfattet af BL 9-6, og 

flyvning under en forventet ny, let klasse, 

der defineres i EASA-regi, og som 

kommer til at supplere eller evt. erstatte fly 

under annex II (om ultralet) til forordning 

1592/2002.
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Uddannelsen

politik
DULFU sørger for, der til enhver tid foreligger 
uddannelser, instruktører og kontrollanter til brug 

for opnåelse af certifikat og efteruddannelser. 

Uddannelsen tilrettelægges, så piloterne er i stand 
til at føre flyene på et højt sikkerhedsniveau i for-

hold til de muligheder, flyene giver, men også 
sådan at uddannelsen er så enkel, som muligt 

og forsvarligt 

Uddannelsen skal fremme UL-flyvningen som en 
klubsport, hvor det bedste skaber normen.
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Uddannelsen

handlepunkter (1)
• Mulighed for valg mellem PPL-teori og teori fælles 

med DSvU

• Ny grunduddannelse, så nye piloter uddannes til 
også at føre de nye, hurtige fly forsvarligt.

• Genindførelse af kategori D med større krav til 
instruktører, omskoling m.v.

• Teori skal først foreligge før udtjek til certifikat

• Mere præcise beskrivelser og niveauangivelser

• Navigationsmodul

• Styrke instruktørerne med sigte på fælles holdninger
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Uddannelsen

handlepunkter (2)
• Lettere adgang til skolefly

• Grund- og efteruddannelsesarrangementer 

(uddannelseslejre om sommeren, temadage

mv.)

– Tema i sommeren 2008: Kursus i flyvning i 

kategori D-fly.
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Materiellet

politik
Med vægt på det ansvar, den enkelte flyejer 

selv har, og på, at der er tale om lette, 

ukomplicerede fly, administreres flyene så 

enkelt, som hensynet til et højt 

sikkerhedsniveau og ansvaret over for 

myndighederne muliggør, og med så lave 

omkostninger for ejerne, som muligt.
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Materiellet

handlepunkter
• Reglerne om vingebelastning skal udgå –

alene krav om mindste flyvehastighed på 

65 km./t.

• Bortfald af rutiner med godkendelse i SLV

• OY-registrering i unionens regi og 

kombineret med det eksisterende 

nummersystem.

• Adgang til optræk af svævefly.
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Flyvechefens område

politik
DULFU arbejder for et så frit luftrum som 

muligt, og for at de operationelle regler for 

UL-flyvningen giver det råderum for denne 

form for flyvning, som der er mulighed for

DULFU bistår ved oprettelse af UL-skolings-

pladser og varetager tilsynet med dem.

DULFU arbejder for minimering af havarier, 

bl.a. ved udarbejdelse af havaristatistikker

9



30. marts 2008 Strategiplan DULFU

2008

Flyvechefens område

handlepunkter 
• Havaristatistik, der kan indgå i europæisk 

sammenligning

– Systematik

– Antal flyvetimer

• Skolepladser

– Ajourføring af registrering
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Miljø

politik
UL-flyvningen skal foregå med efterlevelse 

af de miljøkrav, der stilles til den, og i 

øvrigt med hensyntagen til den omverden, 

hvori flyvningen foregår.

Miljøkrav til UL-flyvningen skal kun være 

mere vidtgående end for andre former for 

flyvning i det omfang, det er objektivt 

velbegrundet                                                                                                                 
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Miljø

handlepunkter
• Få slået fast generelt, at der ikke er 

objektive, miljømæssige begrundelser for, 
at miljøgodkendelser af flyvepladser 
betinges af, at UL holdes ude af 
pladserne.

• Konkret få adgang for UL på flyvepladser, 
der i dag er lukkede for UL.

• Repræsentation i KDAs 
regionsmiljøgrupper
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Information

politik
Gennem unionens blad og hjemmeside samt ved 

direkte kommunikation sørger DULFU for, at 

medlemmerne og den relevante omverden er 

informeret om unionens aktiviteter, planer og 

engagementer i andre organisationer samt for, 

at medlemmerne har adgang til at komme til 

orde over for unionen, klubberne og de øvrige 

medlemmer.

Herudover informeres der i muligt omfang om UL-

flyvning i det hele taget.
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Information

handlepunkter
• Bedre koordination mellem blad og 

hjemmeside

• Gøre UL-Nyt til en del af Flyv?

• Inddragelse af flere i vedligeholdelsen af 

bladet og hjemmesiden

– Herunder sikre ”arvefølgen”

• Bladet sendes til samarbejdspartnere og 

øvrige relevante grupper
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Deltagelse i regeludformning

(i EMF m.v.)
• Hovedmålet er sikring af størst mulige 

frihedsgrader, så vi kan bevare et lavt 

omkostningsniveau, og så vi kan få bedst 

muligt råderum for UL-flyvningen. 

• I forbindelse med højere vægtgrænser, 

arbejder DULFU for, at disse ikke indføres 

på bekostning af frihedsgraden for 

eksisterende UL-flytyper. 
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Relationen til SLV

Med udgangspunkt i det forhold, at DULFU er 

interesseorganisation for UL-flyvningen, ønsker 

DULFU at være troværdig samspilspartner for 

SLV, så SLV med tillid kan overdrage DULFU 

administrationen af reglerne for UL-flyvningen.

DULFU ønsker med hensyn til dette samspil:

• At DULFU yder kritisk og konstruktivt med- og modspil til SLV

• At der skal være sammenhæng og linje i samspillet

• At det bidrager til udvikling af UL-flyvningen til gavn for DULFUs 

medlemmer

16



30. marts 2008 Strategiplan DULFU

2008

Relationen til KDA

• DULFU deltager aktivt i KDAs indsats for 
fremme af fritidsflyvningen og forventer 
KDAs bistand til løsning af de særlige 
problemer, UL-flyvningen har.

• Herved indgår DULFU og dens 
medlemmer i det interessemæssige 
fællesskab om flyvningen.

• Åben over for samarbejde med de andre 
unioner
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Medlemmerne, klubberne og 

unionen
• Vi skal have fat i og gøre fælles brug af de 

kræfter og den viden, der er i klubberne og hos 

medlemmerne

• Tættere samspil mellem DULFU og klubberne

– Vinterarrangementer i klubberne (evt. med lokal 

samling) med ”årets tema

• 2007/2008: Strategiplanen og havarier.

• Mere konsekvent information fra alle 

bestyrelsesmedlemmerne
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Har vi den rigtige klubstruktur

• Vi har mange små klubber

– Typisk lavt kontingent

– Alene (det nødvendige) samlingspunkt

• Samlet i færre og større klubber kunne 
disse bedre løse

– Skoling

– Påvirkning af holdninger til sikkerhed

• Skal unionen komme med et oplæg til 
omstrukturering?
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Generelt om varetagelse af 

opgaverne
Idet aktiviteterne primært udøves i klubber-

ne,varetager unionen

– De opgaver, som delegeres til unionen af 
myndighederne (”BL-bestyrer”)

– Relationen til andre organisationer

– Generel og konkret information

– Aktiviteter af fælles interesse, som 
medlemmerne ønsker, unionen skal varetage, 
og som de vil give den ressourcer til at 
varetage

20



30. marts 2008 Strategiplan DULFU

2008

Forhandlere (1)

• DULFU er organisation for medlemmerne, 

men ikke i deres egenskab af forhandlere 

af fly og udstyr

• DULFU indgår ikke som aktør i konkrete 

sager mellem forhandlere og medlemmer, 

men støtter, at medlemmerne skal kunne 

gennemføre deres berettigede krav mod 

forhandlerne
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Forhandlere (2)

• DULFU ønsker et godt samarbejde med 
forhandlerne

• I de sammenhænge, hvor DULFU skal indblan-
des i handlerne, vil DULFU kræve, at forhandle-
ren forsikringsmæssigt eller på anden måde in-
destår for det legale ansvar, hans aktivitet kan 
påføre ham

• Unionen skal kunne have tillid til de oplysninger, 
forhandlerne giver. Bryder en forhandler 
gentagne gange denne tillid groft, afbrydes 
samarbejdet, og DULFU kan ikke længere 
indregistrere fly fra ham mv.
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Konkurrencer

• Den udokumenterede fornemmelse er, at 

interessen i medlemskredsen for konkurrencer 

er meget lille.

• Interessen bør afdækkes.

• I princippet bør en konkurrenceaktivitet hvile 

økonomisk i sig selv, men evt. med aftalt tilskud 

fra DULFU, vurderet efter interessens størrelse

• Evt. i samarbejde eller sammen med DMU Sport

• Evt. nordisk samarbejde
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DULFUs vision

• Med lave omkostninger, baseret på flek-

sible regler, som DULFU selv administre-

rer, bliver ultraletflyvningen den foretrukne 

motoriserede fritidsflyvning – med sikker-

hed på niveau med andre former for 

motoriseret fritidsflyvning.
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