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FØRING AF LOGBOG
Føring af logbog i forbindelse med flyvning med ultralette flyvemaskiner.
Der skal føres én logbog for hver ultralet klasse (A eller B) man har certifikat til.
Logbogen skal medbringes under flyvning - hvis indehaveren er elev eller fartøjschef.
Logbogen skal altid være korrekt ført, og skal til enhver tid kunne fremvises - på forlangende - til repræsentanter fra
TS, DULFU og Politi.
Logbogen skal føres umiddelbart efter hver flyvnings afslutning således:
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Kolonnen “DATO”
Her anføres dato og årstal f.eks. 8/10-08. Hvis man ikke ønsker at påføre årstallet på hver linje, kan man nøjes med
at påføre det på første line på hver side og senere ved årsskiftet reservere en hel linje til årstallet således “---------------2021 ---------------”.
Kolonnen “FLY”
Her anføres flytypen jf. definitionen herfor f.eks. “Pegasus Q-II” eller “Kolb MK 3”.
Her anføres flyvemaskinens registreringsnummer f.eks. “8-154”.
Kolonnerne “STARTSTED”
Her anføres navnet og tid på den lokalitet, hvorfra start sker fra. Er der tale om en offentlig flyveplads kan ICAO betegnelsen anvendes. Tid er fra det øjeblik, et luftfartøj ved egen kraft sætter sig i bevægelse for at starte.
Kolonnerne “LANDINGSSTED”
Her anføres navnet og tid på den lokalitet, hvor landing sker fra. Er der tale om en offentlig flyveplads kan ICAO betegnelsen anvendes. Tid er til det øjeblik, et luftfartøj er i ro efter afsluttet flyvning.
Kolonnen ”Fartøjschef / Besætning”
Her anføres navnet på fartøjschef og hvis skoling også eleven navn.
Kolonnen “FLYVETID I LUFTEN” (= Block TID)
Her anføres flyvetiden for henholdsvis elev, fartøjschef og FI/FE (jf. kolonnerne TID OFF Block & ON Block) eksempelvis
“1:07”
Rækken “TOTAL FLYVETID”
Her anføres den akkumulerede flyvetid (Block TID) for hver kolonne samt den samlede totale flyvetid (Block TID).
Kolonnen “ANTAL LANDINGER.”
Her anføres antallet af flyvninger, der er udført fra starten som anført under “STARTSTED” og til landingen som anført
under “LAND.STED”. Hvis en flyvning gennemføres med 3 mellemlandinger, bliver antallet antal flyvninger 4.
Kolonnen “ELEV”
Her anføres tiden for flyvning som elev, ved PFT, omskoling eller passagertilladelse.
Kolonnen ”PIC”
Her anføres tiden for flyvning som fartøjschef.
Kolonnen ”FI/FE”
Her anføres tiden for flyvning som Instruktør/Kontrollant (OBS: Tiden skal være den samme i PIC)
Kolonnen “OPGAVER, BEMÆRKNINGER & PÅTEGNINGER.”
Her anføres bemærkninger vedr. den gennemførte flyvning.
Her kvitterer luftfartøjschefen for at de på linjen anførte oplysninger er rigtige. I tilfælde af at logbogens indehaver er
elev og har gennemført en EKS skolingsnorm, skal instruktøren dog kvittere.
Påføring af duelighedsprøve (Skilltest), passagertilladelse, PFT eller instruktør-PFT i logbogen.
Efter godkendt duelighedsprøve (EKS-5), passagertilladelse, PFT eller instruktør-PFT anføres dette og der kvitteres af
den pågældende kontrollant /instruktør - ud for flyvningen.
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Uddannelser i logbog.
Flyvninger under uddannelse til UL-certifikat føres i kolonnen ”elev” i logbog udleveret af DULFU. Under ”Bemærkninger” føres den skolingsnorm eller uddannelse, som eleven har fløjet. Når en skolingsnorm eller uddannelse er tilfredsstillende afsluttet, kvitterer instruktøren for denne ved at skrive f.eks. ”DKS-7 OK”.
Når eleven har gennemført DKS-14 tilfredsstillende og dermed er klar til at flyve solo, stempler instruktøren logbogen
med sit instruktørstempel ud for den pågældende flyvning.

Rettighed til at føre UL-fly på grundlag af et andet certifikat
Aspiranter, der uddannes til UL-flyvning på grundlag af et andet certifikat, skal føre uddannelsesflyvningerne direkte
ind i DULFU’s UL-logbog, som piloten kan fortsætte med at bruge efter den afsluttede omskoling til UL-flyvning.
Rettigheden til at flyve UL-fly på grundlag af et andet certifikat indføres af kontrollanten på første side af pilotens
Typekort. (se gruppe 323 samt yderligere om typekort side 5-6 i Del 325).

Udstedelse af midlertidigt certifikat i forbindelse med grundskoling
DULFUs kontrollanter kan udstede et midlertidigt certifikat i forbindelse med UL-prøven ved grundskoling.
Certifikatet er kun gyldigt indenfor dansk område og må maksimalt udstedes for 8 uger.
For at et midlertidigt certifikat kan udstedes, skal følgende være opfyldt:
1.

Den kontrollant, der står for aflæggelsen af UL-prøven, skal have godkendt elevens uddannelsesdokumentation i henhold til ”Indstilling til UL-prøve – Grunduddannelse” (Gr.399 i UL-Håndbogen) og ”Kontrolliste og
dokumentoversigt til UL-prøve –Grunduddannelse (Gr.399 i UL-håndbogen).

2.

Kontrollanten påtegner det midlertidige certifikat med
a. - Pilotens navn og fødselsdato
b. - Udstedelsesdato og udløbsdato (max. 8 uger efter prøvens aflæggelse)
c. - Kontrollantens navn og nummer
d. - Kontrollantens underskrift og stempel.

Det er udelukkende DULFUs kontrollanter, uddannelseschef eller sekretariat, der kan udstede midlertidige certifikater
til UL-flyvning.
Et eksempel på et midlertidigt certifikat kan ses på næste side.
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Midlertidigt certifikat:
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