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SIDE  RETTET 
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5  Tidsnorm fjernet. 
5  Substandard. Rettet til: 10 af hinanden følgende lektioner. 
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34  EKS 4 omdøbt og flyttet til nyt afsnit. 
35  EKS 5 Omdøbt og flyttet til nyt afsnit. 
35  3 starter og landinger (rettet fra 5 til 3) 
35  Redaktionel 

38+39  EKS 4+5 Fjernet. 
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 



Revision 7 01.12.21 Side 3 af 39 

SKOLINGSNORMER UL-KLASSE A 
 

Formål og briefing af eleven:     
Efter uddannelsens afslutning skal eleven selvstændigt 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. 

 at bibringe UL-piloten en sådan holdning til flyvning, at det falder ham naturligt gennem egenkontrol 
at udføre flyvningerne sikkert og under efterlevelse af de givne love og bestemmelser og at optræde 
som en god “ambassadør” for UL-flyvningen. 

 
KONTROL 
Slutkontrollen gennemføres af en af DULFU´s kontrollanter. Den består af Skilltest, der skal gennemføres 
i det samme tosædede skolefly som den forudgående uddannelse er gennemført i.  
 
Under prøven er kontrollanten luftfartøjschef. 
 
Kontrollanten må ikke have deltaget i den sidste halvdel af den praktiske uddannelse af den aspirant, han 
har til Skilltest. Kontrollanten må kun have skolet til og med DKS 7. 
 
Instruktøren bestiller Skilltest via DULFU’s hjemmeside inden klokken 16:00. TS skal varsles minimum 48 
timer før Skilltest. Kopi af bestilling videresendes automatisk til TS. (Kontrollant og tidspunkt for prøven 
bekræftes/meddeles som hovedregel inden for 24 timer) Ved aflysning af prøve informeres TS hurtigst 
muligt på flighttestbookings@trafikstyrelsen.dk 
 
PENSUM 
 
UL Skolingsnormerne er som udgangspunkt fælles for rorstyrede (klasse B) og vægtskiftestyrede 
(klasse A) fly. 
 
De fælles skolingsnormer følges som udgangspunkt, men med de undtagelser og tilføjelser der er 
beskrevet i det følgende skoleprogram for klasse A. 
 
Uddannelsen omfatter som minimum 20 timers skoling under ledelse af en instruktør, inkluderende 
mindst 45 starter og 45 landinger. Skolingen omfatter DKS og EKS flyvninger som nedenfor anført. 
 
Den praktiske uddannelse afsluttes med en Indstillingsprøve og efterfølgende Skilltest. 
 
 
Fly: 
Fly der er godkendt til skoling, fremgår af ULHB Gr. 303. Heraf fremgår om flyet må bruges til Stall øvelser. 
 
Flyvninger: 
Normerne flyves så vidt muligt i rækkefølge men hvis vejr og vind ikke tillader en planlagt norm kan en 
anden norm tages i brug som erstatning. 
 
Hastigheder (IAS): 
I skoleprogrammerne er alle indikerede hastigheder angivet i km/t. Såfremt skoleflyet 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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DKS-flyvninger: 
 
Uddannelsen skal indledes med minimum 15 timers flyvning i et tosædet skolefly, hvor instruktøren er 
luftfartøjschef. Flyet skal være indrettet således, at alle flyets styregrejer kan håndteres i fuldt omfang fra 
såvel elevens plads (pilotsædet) som fra instruktørens plads (instruktørsædet). Under denne del af den 
praktiske uddannelse, skal eleven fra pilotsædet gennemgå alle skolingsnormerne benævnt DKS-1 til 
DKS-14. Skolingsnormerne er at betragte som de emner, der skal gøres til genstand for indlæring og 
uddannelsesmæssig kontrol. Der er således ikke tale om lektioner, og normerne skal i muligt omfang 
gennemgås i rækkefølge. Instruktøren kan som hovedregel løbende undervise i op til tre normer på én 
gang, dog undtaget DKS-14, der afslutter den praktiske uddannelse med instruktøren som luftfartøjschef. 
 
Forudsætningen for at påbegynde denne indledende del af den praktiske uddannelse er, at eleven er 
registreret medlem af en af unionens tilsluttede klubber og dermed af DULFU. 
 
EKS Flyvninger: 
 
Den praktiske uddannelse afsluttes med minimum 5 timers soloflyvning i det samme tosædede skolefly 
som den forudgående uddannelse er gennemført i. Eleven er under soloflyvningerne luftfartøjschef, og 
han skal gennemgå skolingsnormerne EKS-1 til EKS-3 i nummerorden. 
 
Forudsætningen for at påbegynde soloflyvningerne er: 
 

 at eleven gennem mindst 15 timers flyvning har gennemført DKS-1 til DKS-14 med tilfredsstillende 
resultat, 

 at eleven har bestået alle de for uddannelsen krævede teoriprøver og at disses gyldighedsperiode 
ikke er udløbet, 

 at eleven er helbredsmæssigt godkendt. 
 At eleven har N-BEG eller BEG 

 
Instruktion: 
Briefing og debriefing: 
Alle uddannelsesflyvninger indledes med en briefing, hvor instruktøren sætter eleven ind i, hvad der skal 
ske på den pågældende flyvning og under den pågældende skolingsnorm. Da eleven ikke har den 
teoretiske og praktiske ballast, som instruktøren har, forklarer instruktøren om problemstillinger i 
forbindelse med skolingen og om det regelsæt, som ligger bagved – herunder VFR-bestemmelser m.v. der 
er gældende for alle brugere af luftrummet. 
 
Enhver skoleflyvning afsluttes med en debriefing af eleven, der selv starter med at fortælle om, hvad der 
gik godt, og hvad der gik mindre godt. Instruktøren må aldrig ”udstille” eleven overfor andre 
tilstedeværende, men er der andre elever til stede, og problemstillingen er generel, kan en elevs flyvning 
godt bruges i undervisningen af andre. Det må dog aldrig ske på en sådan måde, at elevens eventuelle 
fejl ”udstilles” for andre. 
 
Bedømmelsesskema/kontrolskema: 
Benyttes ved alle flyvninger og udfyldes af instruktøren og gennemgås med eleven efter flyvningen ved 
debriefingen. 
 
Skemaet opbevares i klubben i mappe som er tilgængelig for alle instruktører. Mappen SKAL opbevares i 
aflåst skab.  
 
Kopi eller originaler tilsendes sekretariatet sammen med ansøgning om udstedelse af UL-certifikat. 
 
Situationsfornemmelse: Her bedømmer instruktøren pilotens evne til at samle sig et generelt billede af den 
situation han befinder sig i, hvad enten det er under normal- eller nødsituationer. Karakteren gives for den 
samlede lektion. Kan uddybes under bemærkninger. 
 
Performance: Her bedømmer instruktøren pilotens generelle udførelse af øvelser og procedurer. 
Karakteren gives for den samlede lektion. Kan uddybes under bemærkninger. 
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En skolingsnorm er afsluttet når eleven kan flyve den pågældende norm inden for de værdier der er fastsat 
for normen og instruktøren vurderer, at trenden vil fortsætte i det videre skoleprogram. 
 
Karakterskala: 
 
Eleven vurderes og bedømmes ud fra nedenstående skala: 
 
1 = Afbrudt – ikke gennemført øvelse, eller instruktør redder/overtager helt 
2 = Instruktøren griber af og til ind (mundtlig eller fysisk) og/eller hastigheden eller højden over- 

eller underskrides                                                               
3 = Standard. Øvelsen udføres inden for den for normen fastsatte værdi 

 
SUB-Standard: 
 
Hvis en elev får karakteren ”2” i samme øvelse på 10 af hinanden følgende lektioner SKAL skolechefen 
inddrages og en plan/beslutning for elevens videre skoling planlægges. 
Fortsætter trenden efter korrigeret plan i yderligere 5 på hinanden følgende lektioner, inddrages 
Uddannelseschefen i DULFU. Skolechefen træffer i samråd med uddannelseschefen beslutning 
omhandlende den fremtidige skoling og beslutningen meddeles eleven hurtigst muligt. 
 
Skolingsnormer Klasse A+B: 
 
OBS: En norm kan godt strække sig over flere lektioner. Lektionerne nummereres herefter 1,2,3 osv.  
 
NORM Emne  
DKS 0 Orientering (ingen flyvning i denne norm)  
DKS 1 Kontrol og tilvænningsflyvning  
DKS 2 Taxiing og brug af højderor  
DKS 3 Krængeror, sideror og rorkoordination  
DKS 4 Kursflyvning  
DKS 5 Drej  
DKS 6 Start  
DKS 7 Landing  
DKS 8 Krævende starter og landinger  
DKS 9 Nødlandingsøvelser  
DKS 10 Stall  
DKS 11 Grundlæggende navigationsflyvning   
DKS 12 Navigationsflyvning 1  
DKS 13 Navigationsflyvning 2  
DKS 14 Programflyvning – Standpunktsprøve  

Der SKAL flyves minimum 15 timers flyvning under DKS. 
 

 
Forhold inden soloflyvning: 

 Eleven SKAL have BEG eller N-BEG inden soloflyvningen 
 Miniprøve soloflyvning/UL-fly (kan erstattes af bestået teoriprøve til UL/SPL/PPL-certifikat) 
 Prøve i BL 9-6 
 Prøve i motorlære 

 
NORM Emne  
EKS 1 Soloflyvning  
EKS 2 Programflyvning – solo  
EKS 3 Navigationsflyvning – solo   

Eleven SKAL have minimum 5 timers Soloflyvning 
 

INDSTILLINGSPRØVE & SKILLTEST  
Indstillingsprøve – m/Instruktør   
Skilltest/Skilltest – m/Kontrollant  
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Forhold inden solonavigation og Skilltest: 

 Den af TS godkendte teoretiske prøve til UL-certifikat eller PPL(A) teori 
 Prøve i navigationsteori i forbindelse med EKS 3 
 Påtegning om tilladelse til NAV flyvning i elevens logbog. 
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DKS 0 Orientering 

 
 
 

Formål og briefing af eleven:     
Denne lektion er alene en orientering og der finder ingen flyvning sted. 
At orienterer eleven om Trikens opbygning, funktion, præstation og begrænsninger samt orientere om 
uddannelsens opbygning, Dansk UL-flyver Union og UL-klubbens organisering af skoleflyvningen. Eleven 
skal desuden orienteres om indretningen af flyvepladsen. 
De specielle forhold omkring flyvning af Trike i forhold til rorstyret introduceres. Det forklares hvordan 
vingen (af-)monteres, pakkes sammen, og transporteres. Eleven bør mindst én gang i løbet af 
skolingsforløbet prøve at samle og montere vingen på Triken. 
Eleven skal orienteres om daglig inspektion, preflightcheck og cockpitcheck og forskellen på disse eftersyn. 
Eleven skal orienteres i og motiveres til at vurdere vejret i det daglige, da det giver god baggrund for at 
vurdere, hvornår der kan flyves. 
      
Vejr minima:      
Ikke aktuelt. (ingen flyvning i denne lektion) 

 
Briefing:   

1. Daglig inspektion 
2. Tankning af Trike 
3. Preflight check 
4. Cockpit check 
5. Vejret 
6. Start- og landingsberegning. Hvorfor bruges dette? 
7. Brændstof (planlagt forbrug) 
8. Trikens begrænsninger (side- og modvindskomponent) 
9. Hvad er beregning af max. last vs. MTOM? 
10. Introduktion til TEM (Threat and Error Management. Risikovurdering) 
11. Lokale forhold efter landing (Eks. registrering af starter) 
12. Føring af fartøjsjournal 
13. Føring af Logbog 

 
 
Bemærkning:  

 1 – 13 briefes og introduceres til eleven. Eleven skal efter lektionen kunne genkende de enkelte 
punkter og kort beskrive meningen med disse. 

 Ovenstående punkter vil være en fast bestanddel af den kommende skoling under DKS og EKS. 
 Rengøring af Trike efter flyvning. Normer i klubben 
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DKS 1 Kontrol og tilvænningsflyvning 

 
Formål og briefing af eleven:     
At gøre eleven fortrolig med Trikens opbygning, funktion, præstation og begrænsninger. Eleven skal 
desuden orienteres om indretningen af flyvepladsen samt gennem en eller flere flyvninger stifte 
bekendtskab med landskabet omkring flyvepladsen. 
Eleven skal orienteres om daglig inspektion, preflightcheck og cockpitcheck og forskellen på disse 
inspektioner/check. Eleven skal motiveres til at vurdere vejret i det daglige, da det giver god baggrund for 
at vurdere, hvornår der kan flyves. 
Demonstrer brugen af styrebøjlen til at kontrollere kurs og højde. Placering af håndgas, fodgas og fod-
bremse demonstreres. Hvordan forhjul, fodgas og fodbremse på en gang kontrolleres med fødderne. 
Eleven advares mod uforvarende at blokere forhjulet under start og landing. Samspil mellem håndgas og 
fodgas forklares.  
 
      
Vejr minima:      
Skyhøjden ≥ 1500 fod. AGL og sigtbarheden 8 km eller mere. 

 
Øvelse:   

1. Daglig inspektion 
2. Tankning af Triken 
3. Preflight check (walk-around) 
4. Cockpit check 
5. Vejret 
6. Start- og landingsberegning 
7. Brændstof (planlagt forbrug) 
8. Trikens begrænsninger (side- og modvindskomponent) 
9. Beregning af max. last vs. MTOW 
10. Introduktion til TEM (Threat and Error Management. Risikovurdering) 
11. Demonstration af styrebøjlen og dens indvirkning på flyvningen. 
12. Demonstration af håndgas, fodgas og fodbremse. 
13. Flyvepladsens placering i forhold til omgivelserne (byer, terræn m.m.) 
14. Korrekt landingsrunde 
15. Lokale forhold efter landing (Eks. registrering af starter) 
16. Fartøjsjournal 
17. Logbog 
18. Rengøring af Triken efter flyvning. 

 
Bemærkning:  

 Øvelserne 1 – 17 blev i DKS 0 briefet til eleven. Denne skal nu deltage i den praktiske udførelse, 
hvor instruktøren viser den korrekte fremgangsmåde. 

 Øvelse 11+12: Lad om muligt eleven prøve de enkelte kontrolinput. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Revision 7 01.12.21 Side 9 af 39 

 
DKS 2 Taxiing og brug af Styrebøjlen. 

 
Formål og briefing af eleven:     
At udbygge elevens træning i at udføre et preflight check, at manøvrere Triken på jorden ud til venteposition 
ved bane i brug samt brug af højderor til at holde konstant højde. Under ligeudflyvning skal eleven prøve 
at regulere på Trikens gashåndtag. 
      
Vejr minima:      
Skyhøjden ≥ 1500 fod. AGL og sigtbarheden 8 km eller mere. 
 
Instruktion: 
Eleven instrueres i, at preflight check også udføres, selv om der tidligere på dagen er foretaget dagligt 
inspektion. Det er især vigtigt, at eleven lærer, at Trikens operationelle begrænsninger som tomvægt, 
nyttelast og MTOM. Eleven skal desuden lære at bedømme benzinbeholdningen i forhold til den planlagte 
flyvning + reservetid. 
 
Under gennemgangen af checklisten inden start skal eleven selv gennemgå de enkelte punkter.  
 
Undervejs i skolingen skal den særlige betydning af hvert enkelt punkt forklares for eleven. På denne norm 
skal der være særlig opmærksomhed på start af motor – herunder om der er frit ved propellen, varm og 
kold motor, brug af choker samt aktivering af hjulbremse for at sikre, at Triken ikke begynder at køre, når 
motoren springer i gang. Eleven instrueres i brug af hjulbremse ved start af motor.  
 
Ved motorstart skal man sikre sig at området omkring propellen er frit. Dette er ekstra vigtigt at huske da 
motor og propel er skubbende og sidder bag piloten.  
 
Vingen på en Trike er stor og den sidder højt oppe. Under taxi er det vigtigt, hvis vinden er kraftig at 
holde den vingehalvdel der er i vindsiden nede (samtidig med at man holder øje med forhindringer til 
begge sider). Ellers kan man risikere at Triken væltes omkuld af vinden. 
 
Eleven lærer at taxi Triken ud til stoplinje til bane i brug via rullebaner, sikkerhedszone m.v. og der lægges 
især vægt på brugen af næse-/halehjulsstyring og hjulbremsen. 
 
Ved ventepositionen (kan være ved stoplinjen) udfører eleven motorprøve. Instruktøren foretager starten, 
men det er vigtigt, at eleven er med på rorene for allerede på dette tidspunkt at få en fornemmelse af, hvor 
store rorbevægelser, der skal bruges under starten.  
 
Når Triken er kommet i luften, overtager eleven brugen af styrebøjlen og prøver at overgå fra stigning til 
vandret flyvning. 
Det demonstreres hvordan Triken kontrolleres bedst med bøjlen i neutral position (trimspeed), og at det i 
al væsentlighed er motoromdrejningerne der bruges til at skifte mellem stigning, vandret flyvning og 
nedstigning. 
 
Instruktøren starter Triken, men overlader det hurtigt til eleven, når det er etableret på et ben under stigning. 
Eleven skal prøve brugen af styrebøjlen, og det skal tilstræbes, at så meget af flyvningen som muligt sker 
på lange lige ben. 
 
Eleven skal prøve både stigning, ligeudflyvning og descend. I alle faser skal eleven lære at overvåge farten 
på Triken og dermed omdrejningerne på motoren. Under stigning skal eleven især være opmærksom på 
at holde en tilstrækkelig hastighed, der ligger sikkert over stallingshastighed. Under descend skal han 
reducere omdrejningerne og dermed lære brugen af gashåndtaget. Regulering af gashåndtaget indgår 
således som det primære input under både under stigning og under descend. 
 
Eleven skal forstå og tilfredsstillende kunne reagere på kommandoen ”Jeg har” og ”Du har”. 
 
 
 

  

Øvelse:   
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1. Daglig inspektion 
2. Preflight check (walk-around) 
3. Cockpit check 
4. Vejret 
5. Brændstofbeholdning og forbrug 
6. Taxi 
7. Brug af styrebøjlen 
8. Brug af gashåndtag 
9. Stigning 
10. Vandret flyvning 
11. Descend  
12. Hastighed 
13. Reference til horisonten 

 
Bemærkning:  

● Ingen 
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DKS 3 Styring omkring flyets akser samt betjening af gashåndtag/speeder. 
 
 

Formål og briefing af eleven:     
Det forklares at Triken ikke har sideror og krængeror der kan krydses, og at Triken derfor altid vil flyve rent. 
På en Trike er det vingens udtalte pilform der sikrer at flyet efter en forstyrrelse altid retter ind i 
flyveretningen omkring højaksen. Klasse A fly er derfor heller ikke udstyret med kugle/libelle. S-drej er 
egnede til at demonstrere disse forhold. 
 
Instruktøren demonstrerer for eleven, hvor de nødvendige vejroplysninger kan findes på 
www.northavimet.com der dokumenterer, at piloten har sikret sig tilfredsstillende vejroplysninger forud for 
flyveturen. 
      
Vejr minima:      
Skyhøjden ≥ 1500 fod. AGL og sigtbarheden 5 km eller mere. 
 
Instruktion: 
Eleven instrueres i hvorledes man ved at variere motorens omdrejninger, kan bibeholde, forøge eller 
formindske flyets højde. 
Flyvningerne udføres som ligeud flyvning med så få sving som muligt. Eleven undervises ved hjælp 
af varierende motoromdrejninger, i at bibeholde en konstant højde. 
Eleven undervises i, ved øgede omdrejninger, at stige til en forudbestemt højde hvorefter vandret 
flyvning fortsættes. 
Eleven skal lære at kontrollere, at afstanden mellem vingetipperne og horisonten er ens i begge sider. 
Dermed flyver flyet vandret, og eleven lærer herved gradvist at vurdere den vandrette flyvning på 
horisonten. 
Der øves S-drej med fokus på brug af gashåndtag til at holde højden i drejet.  
   
Øvelse:   

1. Preflight check (walk-around) 
2. Cockpit check 
3. Indhentning af vejroplysninger 
4. Brændstof (planlagt forbrug) i forhold til MTOM 
5. Taxi 
6. Brug af styrebøjlen 
7. Brug af gashåndtag 
8. S-drej venstre og højre 
9. Vandret flyvning (højden +/- 200 fod) 
10. Hastighed (+/- 20 km/t) 
11. Reference til horisonten 

 
 
Bemærkning:  

 Træningen vil typisk foregå som et skift mellem instruktørens demonstration af øvelsen og elevens 
udførelse. 
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DKS 4 Kursflyvning. 
 

Formål og briefing af eleven:     
At lære eleven at holde Triken på en konstant kurs – både i med-/modvind og i sidevind. Med henblik på 
senere at kunne udføre en korrekt start og en korrekt slutindflyvning skal eleven især lære kursflyvning i 
lav højde – dvs. under 1000 fod. 
      
Vejr minima:      
Skyhøjden ≥ 1000 fod. AGL og sigtbarheden 8 km eller mere. 
 
Instruktion: 
De første instruktioner i kursflyvning skal ske på kurser, som ligger direkte i med- eller modvind. Eleven 
skal instrueres i at finde et sigtepunkt så langt fremme som muligt i den ønskede flyveretning. Ved dårligere 
sigt kan det være nødvendigt at finde et sigtepunkt, der ligger tættere på, og dermed må eleven flere gange 
vælge et nyt sigtepunkt. Eleven skal forstå, at den holdne fart over jorden (groundspeed) øges eller 
reduceres med vindhastigheden i højden, når man flyver i hhv. medvind og modvind. Han skal orienteres 
om, hvad det betyder for Trikens maksimale rækkevidde. 
Når kursflyvning er øvet i med- og modvind, skal eleven instrueres i kursflyvning i sidevind, hvor Trikens 
næse peger i en anden retning end den fløjne kurs. På disse flyvninger skal eleven lære at kunne 
fornemme, hvor meget Trikens næse skal op i vinden, for at den holdne kurs svarer til den ønskede kurs 
hen mod det valgte sigtepunkt. 
Kursflyvning i sidevind skal øves ved forskellige hastigheder fra normal rejsehastighed og ned til 
hastigheden for slutindflyvning. Eleven skal under disse flyvninger instrueres i, at jo langsommere Triken 
flyver, jo mere skal Trikens næse op i vinden. 
Træningen vil typisk foregå i flyvehøjder mellem 500 og 1000 fod AGL, hvor der er god mulighed for at 
vælge et sigtepunkt, som ligger langt fremme. På de første flyvninger – både i med/modvind og i sidevind 
– skal eleven have lov til at flyve relativt lange stræk - f.eks. 2-5 km. Der skal være så god tid, at eleven 
får tid til at opleve værdien af at vælge et sigtepunkt, som ligger langt fremme. 
Når kursflyvning i sidevind ved forskellige hastigheder beherskes af eleven, skal instruktøren finde en linje 
i terrænet – f.eks. en vej – som ligger på tværs af vinden. Eleven skal så kunne følge denne linje ved en 
hastighed svarende til hastigheden for slutindflyvning til landing. Disse flyvninger bør foregå i en højde 
under 1000 fod for at nærme sig forhold, der ligner en indflyvning. 
I forbindelse med kursflyvning i sidevind i lav højde demonstreres og prøves kursflyvning efter 
Krabbemetoden.  
Bemærk at sideglidning ikke er mulig på Trike, da flyet altid vil flyve rent, og der ikke er nogle ror der kan 
krydses. Krabbemetoden er derfor den eneste metode til at holde kursen i sidevind ved landing og 
kursflyvning. 
 
   
Øvelse:   

1. Preflight check (walk-around) 
2. Cockpit check 
3. Indhentning af vejroplysninger 
4. Taxi 
5. Rorkoordination ”ren flyvning” 
6. Flyvning i med- og modvind 
7. Flyvning i sidevind 
8. Krabbeflyvning 
9. Vandret flyvning (højden +/- 200 fod) 
10. Hastighed (+/- 10 km/t) 
11. Reference til horisonten 

 
 
Bemærkning:  

 Instruktøren skal forklare eleven meningen med disse flyvninger og sammenhængen med 
indflyvning til landing, som eleven skal lære lidt senere i skolingsforløbet.  

 Eleven skal ikke selv kunne lave vindkorrektions beregninger, men alene forstå baggrunden for dem. 
Først ved navigationsuddannelsen skal piloten selv kunne foretage beregningerne. 



Revision 7 01.12.21 Side 13 af 39 

 
DKS 5 Drej. 

 
Formål og briefing af eleven:     
At lære eleven at udføre drej med 30° graders krængning. Drejene skal udføres som fuldkurver (360 
grader), 90 graders og 180 graders drej. Eleven skal desuden sættes ind i problemstilling om at holde sig 
orienteret om, hvor han befinder sig. Betydningen af at kende markante punkter i terrænet gennemgås 
med eleven. 
Eleven orienteres om Trikens maksimale sidevindskomponent. Eleven skal forstå betydningen af, at 
”pilotens sidevindskomponent” godt kan være lavere end Triken – især ved manglende erfaring og længere 
tids stilstand. Han vil derfor kunne opleve, at der ikke kan skoles, fordi instruktøren vurderer, at sidevinden 
er for kraftig til den pågældende elev – også selv om værdierne ligger indenfor Trikens begrænsninger. 
      
Vejr minima:      
Skyhøjden ≥ 1000 fod. AGL og sigtbarheden 5 km eller mere. 
 
Instruktion: 
Eleven instrueres i, at drejet har tre faser: 

1. At gå ind i drejet og forberedelserne på dette 
2. At bibeholde drejet og korrigere alle tre ror under drejet 
3. At rette ud af drejet på den korrekte kurs 

 
Før indgang i drejet skal eleven kigge ud til den side, han skal dreje til. Han skal afsøge luftrummet på en 
sådan måde, at han er sikker på, at han ikke drejer ind i et andet fly. Samtidig skal han konstatere, hvor 
det planlagte drej skal slutte. Er det et 180 gr. drej, skal f.eks. Trikens venstre vinge efter gennemførelse 
af drejet pege i den retning hvor Trikens højre vinge oprindeligt pegede. 
Eleven skal instrueres i at se lige frem under drejet – efter at have set ud til siden inden drejet. Dette er 
ualmindelig vigtigt for at kunne fastholde Trikens næse i forhold til horisonten i samme position hele vejen 
rundt i drejet og dermed dreje med konstant hastighed. 
 
Eleven undervises i at udføre drej uden afvigelse af højde, samt i at drejene skal være “rene”. Flyvningen 
udføres som ligeud flyvning afvekslende med drej med ca. 30° krængning. Ved den første flyvning 
demonstreres hvorledes indgang i drejet udføres, hvorledes de styrebøjlen virker under drejet, samt 
hvorledes der korrigeres for afvigelser i krængning eller fart. 
 
Eleven instrueres i at foretag drej ved at skubbe bøjlen modsat den retning det ønskes at dreje. Når det 
ønskede drej er påbegyndt, skal bøjlen tilbage i neutral stilling indtil drejet afsluttes. Det er altså ikke 
nødvendigt fortsat at skubbe ud undervejs i drejet, da dette vil øge krængningen mere og mere under 
drejet. Det kan anbefales at trække bøjlen en smule i maven når drejet påbegyndes, så man altid har en 
tilfredsstillende flyvefart under drejet. 
 
Eleven instrueres om, hvorledes han ved at give kontra på styrebøjlen, bringer flyet ud af drejet igen. 
Det fremhæves at opretningen skal påbegyndes en passende tid før den ønskede kurs efter drejet er nået. 
 
I forbindelse med fuldkurver skal eleven øve at holde sig over ét fast punkt i terrænet uden at drive med 
vinden. Ved opretning i sidevind skal eleven lære at få Trikens næse op i vinden, så Trikens holdne kurs 
bliver rigtig. 
 
Efter udførelse af en række øvelser efter hinanden, beder instruktøren eleven om at redegøre for, hvor 
han befinder sig. Ofte vil eleven være desorienteret efter at have udført mange drej, og denne situation 
benyttes til at gør opmærksom på forskellige markante punkter i terrænet. Det kan f.eks. være byer, 
vandløb, kystlinjer og fjorde, skove og specielle bygninger, jernbaner osv. Når eleven har trænet dette i 
nogen tid, skal han på instruktørens opfordring kunne rette flyet op og finde kursen hjem til flyvepladsen 
 
 
Øvelse:   

1. Preflight check (walk-around) 
2. Cockpit check 
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3. Indhentning af vejroplysninger 
4. Taxi 
5. Brug af styrebøjlen 
6. Brug af gashåndtag 
7. Drej med 30° krængning 360 grader 
8. Drej med 30° krængning 180 grader 
9. Drej med 30° krængning 90 grader 
10. 8-tal med 30° krængning (hastigheden på +/- 10 km/t, højden på +/- 150 fod) 
11. Højden +/- 100 fod 
12. Hastighed (+/- 15 km/t) 
13. Sidevindskomponent 
14. Kurs 
15. Reference til horisonten 
16. Situationsfornemmelse 
17. Terrænkendskab 

 

 
Bemærkning:  

 
 Ingen 
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DKS 6 Start. 

 
Formål og briefing af eleven:     
At lære en fast procedure for enhver start, herunder acceleration under start samtidig med at kursen 
holdes, letning med flyet samtidig med at den korrekte hastighed holdes, uden at max. overskrides. 
TEM (Threat and Error Management) Risikovurdering gennemgås med eleven. 
      
Vejr minima:      
Skyhøjden ≥ 1000 fod. AGL og sigtbarheden 5 km eller mere. 
 
Instruktion: 
 
Afhængig af motorens styrke vil der være stor forskel på, hvordan starten skal udføres. På Trikes med 
svage motorer vil det være nødvendigt med ”fuld gas” næsten med det samme for overhovedet at komme 
i luften, medens Trikes med kraftige motorer ikke behøver fuld gas under start. Eleven skal dog lære, at 
hovedreglen er fuld gas under start, og medfører dette, at flyet f.eks. trækker ud til venstre, skal 
kompensation med højre ben være en refleksbevægelse hos eleven. Det er vigtigt at lære dette, da 
korrektionen med højre ben skal komme automatisk, hvis eleven er nødt til at give gas under en landing 
for at gå rundt igen. Fuld gas på motoren kan være afgørende for at komme væk fra en fejlbedømt landing. 
 
Eleven skal kunne forholde sig til, hvor lang bane der er behov for – både til start og til landing. Typisk kan 
en Trike starte på en meget kort bane, men det kan ikke nødvendigvis lande på samme bane, medmindre 
visse forhold er i orden: 

 Banens beskaffenhed. Kort/langt græs, hældning i landingsretning, våd/tør overflade, luftens 
temperatur, pladsens højde over havet? 

 Er indflyvningshastigheden korrekt? 
 Er der hindringer i indflyvningen? 
 Kan flyet glide ud til siden i sidevind på vådt græs? 

 
Eleven instrueres om startens fire faser: 

1. Acceleration 
2. Letning 
3. Fartopbygning og stigning 
4. Stigning 
5. Forberedelse til evt. afbrudt start 

 
1. Acceleration: 
Eleven vælger et sigtepunkt langt ude i horisonten og sigter efter dette. Start sker normalt med fuld gas. 
 
2. Letning: 
For at få forhjulet til at slippe jorden er det nødvendigt at styrebøjlen føres helt frem til frontrøret. Når en 
tilstrækkelig hastighed er nået, vil forhjulet løftes af banen. Det er meget vigtigt at føre bøjlen tilbage til 
neutral stilling i takt med at forhjulet slipper jorden. Ellers kan den bratte ændring i indfaldsvinkel i værste 
fald få vingen til at stalle med manglende kontrol og havari til følge. 
I tilfælde af sidevind vil man opleve at flyet, når det slipper jorden, af sig selv drejer næsen op i vinden, 
uden at kursen som sådan påvirkes deraf. Holdes vingen vandret vil flyet med små korrektioner fortsætte 
henover over banen. Først når man har passeret baneenden og nået en passende højde skal man begynde 
at tænke på eventuelle drej. 
 
3. Fartopbygning og stigning: 
Hold bøjlen i neutral stilling ved fartopbygning og under stigning. Det sikrer den nødvendige flyvefart, hvilket 
er en vigtig forudsætning for at kunne reagere hensigtsmæssigt ved et eventuelt motorstop. 
Nogle trikes har et trim, hvor bagkantens stilling kan justeres i luften. Flyets håndbog foreskriver hvordan 
dette trim benyttes under start og landing. På nogle trikes kan ophængningspunktet flyttes frem og tilbage, 
hvorved flyets trimspeed ændres. 
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4. Stigning og ændring af flaps stilling: 
Under stigning indøves et fast mønster for starten: 

 Reduktion af RPM (300 fod AGL) 
 Hvis monteret slukkes for benzinpumpe i 1.000 fod AGL 

 
5. Forberedelse til afbrudt start: 
Inden eleven giver gas og påbegynder starten, skal han memorere nødprocedurer for afbrudt start, gerne 
ved brug af checkliste, og herunder hvor vinden kommer fra ved at kigge på vindposen. Dermed er han 
mentalt forberedt på, hvilken retning han skal lande i, hvis motoren skulle sætte ud under starten i en sådan 
højde, at han ikke kan lande lige frem på pladsen. Eleven skal anvende TEM. Eleven instrueres i - ved 
motorstop i lav højde - at sænke næsen og om muligt at lande lige frem mod vinden. 
 
 
   
Øvelse:   

1. Preflight check (walk-around) 
2. Cockpit check 
3. Indhentning af vejroplysninger 
4. Taxi 
5. TEM 
6. Startløb 
7. Stigning 
8. Medvindsben 
9. Base 
10. Finale 
11. Højden +/- 100 fod 
12. Hastighed (+/- 15 km/t) 
13. Sidevindskomponent 
14. Kurs 
15. Brug af benzinpumpe 
16. Reference til horisonten 

 
 
Bemærkning:  

 Inspiration kan hentes i AIC B 24/08 vedrørende banelængder under forskellige forhold. 

 Brug af sikkerhedsfaktor på 1,25 ved beregning af startdistance (er ikke lovpligtig, kun kommerciel) 
men god airmanship. 
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DKS 7 Landing. 

 
Formål og briefing af eleven:     
- At lære eleven at sætte en korrekt landingsrunde op 
- At lære eleven en korrekt landing under forskellige vindforhold 
- At lære eleven at bedømme glidevinklen ind til pladsen for altid at kunne nå pladsen 
- At lære eleven at sammenholde Trikens vindbegrænsninger med det aktuelle vejr 
- At lære eleven at minimere UL-flyvningens miljømæssige belastning 
      
Vejr minima:      
Skyhøjden ≥ 1200 fod. AGL og sigtbarheden 5 km eller mere. Hvis instruktøren finder det forsvarligt, kan 
sigtbarheden reduceres til 3 km (1.5 km i trafikrunden, fri af skyer. Se AIC B 22/15) 
 
Instruktion: 
Eleven instrueres om, at landingsrunden påbegyndes ved observationspunktet ud for sætningspunktet på 
banen (tærsklen), og at hastigheden skal reduceres ned på det niveau, som skal anvendes på 
landingsrundens forskellige ben. 
Eleven skal instrueres om, at hastigheden i landingsrunden som huskeregel skal være 1,3*Vs + 1/3 
modvindskomponent, og at det i øvrigt skal ske i overensstemmelse med Trikens håndbog. Efter sidste 
90° drej ind på finalen (indflyvningsbenet) vælges et sigtepunkt (bør vælges på medvindsbenet), hvor 
Triken skal flades ud. Det er vigtigt at stabilisere Triken på den korrekte fart, og fra ca. 5 meters højde 
kigger eleven langt frem i horisonten for at fornemme, hvordan den skrå indflyvningsflade nærmer sig den 
vandrette jordoverflade. I ca. 1 meters højde påbegyndes udfladningen, og indfaldsvinklen øges gradvist 
jo mere Triken nærmer sig jorden. 
Ved den perfekte landing staller Triken præcist på det tidspunkt, hvor hovedhjulene rører jorden (ved 
halehjulsfly - på det tidspunkt, hvor alle tre hjul rører jorden). Når Triken er på jorden ”skal det flyves videre”, 
med vandrette vinger og kursen lige ned ad banen. En flyvning er ikke afsluttet før Triken står stille. 
Eleven skal instrueres om valg af landingsrunde (rektangel eller engelsk landingsrunde). Den rektangulære 
landingsrunde er den officielle på de fleste lufthavne og flyvepladser i dag. Den engelske landingsrunde 
har flere klare fordele og kan med fordel benyttes ved motorstop i en nødlandingssituation. Den har et 
diagonalt ben mellem medvindsbenet og base (anflyvningsbenet), hvor piloten hele tiden kan se pladsen, 
og den foregår med motoren i tomgang, hvorved eleven hver gang øver sig i at bedømme sin vinkel ind til 
pladsen og dermed muligheden for at nå pladsen. Ydermere er den langt mere støjsvag, da motoren er i 
tomgang, og starten på landingsrunden påbegyndes i større højde. 
På nogle flyvepladser må landingsrunden kun ligge på den ene side af flyvepladsen. Dette skal 
respekteres. Hvis der er valgfrihed med, i hvilken side man må placere landingsrunden, og der er sidevind, 
kan medvindsbenet med fordel placeres i læsiden af flyvepladsen. Derved sikrer man sig, at drejene ind i 
landingsrunden bliver så korte som muligt, fordi Trikens næse vil pege ind mod flyvepladsen for at 
kompensere for afdriften, og man vil samtidig bevare overblikket over landingsområdet. 
 
 
Trikens vindbegrænsninger: 
UL-fly har normalt nogle vindbegrænsninger – både for max. vind og for max. sidevind. Disse 
begrænsninger fremgår af Trikens håndbog og skal overholdes. For elever, som grundskoles på UL-fly, er 
denne vurdering en normal del af uddannelsen, men for piloter, som omskoles til UL-fly på grundlag af 
certifikat til motorfly, gyrokopter, helikopter eller motorsvævefly, kan det være nødvendigt med en 
bearbejdning af holdninger til dette spørgsmål. UL-Trikens totalvægt er meget lavere end totalvægten for 
et motorfly eller for et motorsvævefly. Det giver for nogle UL-fly helt andre sidevindspræstationer. I kraftig 
sidevind vil UL-Triken kunne glide ud til siden under udfladningen og i værste fald kollidere med 
begrænsningskasserne. På samme måde kan et UL-fly risikere at skride ud til siden i afløbet, hvis græsset 
er vådt – også selv om piloten forsøger at holde kursen ned ad banen med sideror og næsehjulsstyring. 
 
 
Landingsrunden: 
 
OBS: Landingsrunden påbegyndes i en højde af 1.000 FT. Afkort eventuelt medvindsbenet for at undgå 
anden hurtigere trafik bagfra. Stejlere nedstigning grundet dårligere glidetal end for Klasse B. Vær særlig 
opmærksomhed på anden trafik. 
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Instruktøren viser eleven, hvor langt Triken skal ligge fra flyvepladsen på medvindsbenet 
(observationslinien). Denne øvelse kan støttes med at finde markante punkter i terrænet, som ligger i den 
korrekte afstand fra flyvepladsen, vær dog opmærksom på at vindforhold kan ændre dette billede. Øvelsen 
er vigtig, fordi den lærer eleven at se ned på flyvepladsen i samme vinkel hele tiden. Når eleven har vænnet 
sig til det, vil han helt automatisk forsøge at placere Triken således, at han ser ned på pladsen i samme 
vinkel hele tiden. Hvis han kommer lidt for højt ind på medvindsbenet, vil han automatisk lægge denne lidt 
længere ude, således at vinklen ned til flyvepladsen er den samme. 
 
Faste procedurer er gavnlige for at huske alle ting.  
 

 
Gentages procedurerne tit nok, ligger de på rygmarven og bliver en fast procedure før hver landing. På 
samme måde kan man lægge procedure ind på base, hvor hastigheden skal reduceres til 
indflyvningshastighed, og der skal observeres for trafik, der evt. kommer ind på en lang finale til banen. 
 
Overskydning: 
Forudsætningen for en sikker landing er en stabiliseret anflyvning. Kommer man for højt eller lavt ind eller 
er hastighed for lav eller høj kan resultatet blive en usikker eller katastrofal landing.  
Er man ikke stabiliseret i minimum 300 fod AGL bør man lave en overskydning (Go-Around)  
Triken SKAL være stabiliseret i 200 fod AGL. ellers laves en overskydning. 
Ved overskydning øges RPM langsomt og hastigheden holdes i den hvide bue på fartmåleren. Ny 
landingsrunde sættes op. 
 
Øvelse:   

1. Preflight check (walk-around) 
2. Cockpit check 
3. Indhentning af vejroplysninger 
4. Taxi 
5. TEM 
6. Startløb 
7. Stigning 
8. Medvindsben 
9. Base 
10. Finale 
11. Højden +/- 50 fod 
12. Hastighed (+/- 15 km/t) 
13. Hastighed i indflyvning (+10/-5 km/t.) 
14. Landing indenfor 25 x 50 meter 
15. Sidevindskomponent 
16. Demonstration af anflyvning i medvind. 
17. Kurs 
18. Overskydning (Go-Around) 
19. Brug af evt. trim 
20. Brug af evt. benzinpumpe 
21. Reference til horisonten 
22. Placering af landingsrunden 
23. Den engelske landingsrunde (briefes) 
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Bemærkning:  

● Eleven skal trænes i at vurdere, om det aktuelle vejr lever op til disse begrænsninger. 
● Når eleven har nogen rutine, øves også landinger i moderat sidevind, hvor eleven både skal flyve ind 

med næsen oppe i vinden og med vingen nede i vinden (sideglidning). 
● Instruktøren skal være opmærksom på, at eleven også får øvet mærkelandinger. 
● Instruktøren har derfor en vigtig opgave i at give eleven de rigtige holdninger til vindkomponenter – 

både side- og modvindskomponent. 
● Se også AIC B 11/05. 
● Brug af sikkerhedsfaktor på 1,43 ved beregning af landingsdistance (er ikke lovpligtig, kun 

kommerciel) men god airmanship. 
● Eleven briefes på forhold og risici ved landinger i medvind. Demonstration af anflyvning i medvind er 

med henblik på, at anskueliggøre forskellen ved anflyvning i med- og modvind. 
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DKS 8 Krævende starter og landinger. 
 

Formål og briefing af eleven:     
At lære eleven at starte fra korte baner og i kraftig vind. 
At lære eleven at starte i sidevind. 
At lære eleven landing i sidevind efter krabbemetoden. 
At lære eleven landing på korte baner efter stejl indflyvning og relativ lav hastighed. 
At lære eleven mærkelanding inden for 50 meter. 
 
Vejr minima:      
Skyhøjden ≥ 1200 fod. AGL og sigtbarheden 5 km eller mere.  
 
OBS: 
Eleven må ikke påbegynde denne lektion før eleven som minimum på de sidste 5 flyvninger har gennem-
ført DKS 6 & 7 til tilfredsstillende niveau. 
 
Instruktion: 
Øvelserne i denne skolingsnorm foregår under forhold, der er lidt mere unormale end i traditionelt 
skolingsvejr. Uanset dette skal eleven have opfrisket sin viden om, at Triken til stadighed skal opereres 
indenfor sine begrænsninger, og det vil især sige max. sidevindskomponent. 
Skolingsnormen skal ses som en opsamling af tidligere skolingsnormer fsva. starter og landinger. Hvis 
nogle øvelser allerede er gennemgået under instruktion i starter og landinger, skal alene de manglende 
punkter jfr. ”Formål” samles op og indøves. 
Eleven skal lære betydningen af stabiliseret anflyvning og resultatet af en ustabiliseret anflyvning og 
efterfølgende overskydning (Go-Around) 
 
Start fra korte baner: 
Eleven regner startdistance og distance til 50 fods højde ud. I beregningen indgår brugen af AIC vedr. 
banelængder ved forskellige overflader og forhold. Beregningerne sammenholdes efterfølgende med den 
faktiske brug af bane til start, og eventuelle afvigelser diskuteres med eleven. Der skal tages særligt hensyn 
til forhindringer i udflyvningen. 
 
Start i kraftig vind: 
Eleven skal forstå, at Trikens vindbegrænsninger ikke må overskrides – hverken på startflyvepladsen eller 
på den flyveplads, som han flyver til. Han skal kunne sammenholde VMC-udsigt og METAR for den 
nærmeste lufthavn til startflyvepladsen og TAF/METAR for den lufthavn, der ligger i nærheden af den 
flyveplads, som flyvningen skal gå til. 
 
Start i sidevind: 
Eleven skal især forholde sig til, om det aktuelle vejr overskrider Trikens maksimale sidevindskomponent. 
Er det tilfældet, må han ikke flyve. Sidevinden vil, så snart forhjulet slipper jorden, forsøge at tvinge Triken 
op mod vinden (vejrhaneeffekten). Overgangen fra styring med forhjulet og styring med vingen kræver 
koncentration og erfaring. I sidevind er det ekstra vigtigt at finde et sigtepunkt ude i horisonten at styre efter 
under starten. 
 
Landing i sidevind: 

Eleven skal prøve landing i sidevind efter krabbemetoden. I forbindelse med udfladningen skal Triken 
rettes op, således at kursen er lige ned ad banen. I let sidevind er det ikke så svært, men i kraftigere 
sidevind risikerer Triken at drive til siden under udfladningen. I sidevind holdes kursen ned ad banen med 
krabbemetoden, og først ved sætningen af baghjulene - og et øjeblik efter forhjulet - kan der overgås til 
styring med forhjulet. 
 

 
En særlig problemstilling ved landing i sidevind er drejet fra base ind på finalen. Hvis sidevinden er således, 
at den skubber Triken forbi finalen, opstår risikoen for et ”pæredrej”. Dette opstår, når piloten er nødt til at 
fortsætte finaledrejet længere rundt for at komme tilbage på centerlinien. Dette er i sig selv uproblematisk, 
men netop dette drej foregår i relativ lav højde, hvorfor der nemt opstår en tendens til at krænge for lidt, 
fordi det kan være ubehageligt at krænge i lav højde. Og hvis den lave højde samtidig får piloten til at 
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skubbe styrebøjlen ud, har vi en uheldig kombination. 
 
Eleven skal derfor lære at kompensere for en skubbende sidevind, så indflyvningen ender på centerlinien 
efter opretning fra det sidste drej. Hvis det er muligt, er det allerbedste at placere landingsrunden således, 
at Trikens næse vender ind mod pladsen på medvind. Herved bliver de sidste drej korte, og der opstår ikke 
pæredrej i det sidste drej ind på finalen. 
 
Landing på korte baner: 
Det er farligt at flyve for langsomt, men det er også farligt at flyve for hurtigt i finalen til en kort plads, da 
det kan medføre, at Triken ikke når at komme ned og standse inden enden af banen. Landinger på korte 
baner øves som mærkelandinger til tærsklen. Slutindflyvningen skal bedst ske med en relativ lav 
hastighed. Indflyvningsbanen skal samtidig være forholdsvis stejl, således at Trikens samlede inerti er 
rettet nedad i stedet for henad. Trikens nedadrettede inerti bremses af en god udfladning, og i det øjeblik 
Triken sætter sig på hovedhjulene, er inertien væk og afløbet bliver meget kort. Indflyvningsfarten skal 
være lidt under normal indflyvningsfart, men dog i sikker afstand fra stallingshastigheden. Flyvefarten må 
dog aldrig være lavere, end hvad Trikens håndbog foreskriver. 
 
Mærkelanding indenfor 50 meter: 
Et felt afmærkes ca. 50 meter efter tærsklen med minestrimmel eller kegler. 50 meter længere nede af 
banen markeres igen med minestrimmel eller kegler, således at der nu er et felt på ca. 25 x 50 meter 
beliggende 50 meter fra tærsklen. Eleven skal kunne sætte Triken indenfor dette felt. 
 
Overskydning: 
Forudsætningen for en sikker landing er en stabiliseret anflyvning. Kommer man for højt eller lavt ind eller 
er hastighed for lav eller høj kan resultatet blive en usikker eller katastrofal landing.  
Er man ikke stabiliseret i minimum 300 fod AGL bør man lave en overskydning (Go-Around) - Triken SKAL 
være stabiliseret i 200 fod AGL. ellers laves en overskydning. 
Langsomt øges RPM og hastigheden holdes i den hvide ark på fartmåleren indtil flaps i position 0. Ny 
landingsrunde sættes op. 
 
Øvelse:   

1. Preflight check (walk-around) 
2. Cockpit check 
3. Indhentning af vejroplysninger 
4. Beregning af vægt og balance 
5. Beregning af start og landings distance 
6. Beregning af brændstof 
7. Beregning af sidevindskomponent 
8. Trikens begrænsninger 
9. TEM 
10. Taxi i kraftig sidevind 
11. Start i sidevind 
12. Start kort bane 200m (eventuelt simuleret) 
13. Stigning med Vx 
14. Landingsrunde 
15. Indflyvning i sidevind (hastighed +/- 5 km/t) 
16. Landing i sidevind 
17. Landing kort bane (eventuelt simuleret) 
18. Mærkelanding 25x25m 
19. Brug af sideglidning 
20. Overskydning (Go-Around) 

 
Bemærkning:  

● Særlig opmærksomhed og fokus på Trikens begrænsninger. 
● Fokus på formbarometer. 
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DKS 9 Nødprocedure / nødlandingsøvelser. 
 

Formål og briefing af eleven:     
At lære eleven nødlanding i forbindelse med motorstop, udvælgelse af egnede marker til nødlanding og 
vurdering i forhold til Trikens glidetal. Desuden trænes eleven i nødprocedurer på jorden. 
 
Vejr minima:      
Skyhøjden ≥ 2000 fod. AGL og sigtbarheden 5 km eller mere.  
 
Instruktion: 
Motorstop, motorbrand eller elektrisk brand er eksempler på nogen af de nødsituationer vi kan komme ud 
for når vi flyver UL. Korrekt håndtering og brugen af nødcheckliste kan være forskellen på succesfuld 
udgang af en nødsituation. 
 
Eleven trænes i at vurderer faremomenter ved en nødsituation (TEM) Hvor kan der landes i tilfælde af 
motorstop efter start, en-route eller ved landing? Drej i lav højde uden motorkraft er et faremoment. 
 
Eleven instrueres i korrekt brug af nødcheckliste. Nødprocedure skal udføres ”by heart” dvs. uden brug af 
checklisten, således at proceduren for den aktuelle nødsituation udføres per automatik når den er opfattet 
af eleven/piloten. Checklisten kontrolleres når/hvis der er tid. Det er her meget vigtigt, at eleven trænes i 
nødproceduren og at der findes et ”flow” i cockpittet. Brug gerne ”tør” træning i Triken.  
 
Eleven instrueres i glideflyvning med motoren i tomgang Eleven instrueres i bedømmelse af vindretning 
og – styrke ved vurdering af flag, røg, vindmøller, bølger på vand og korn samt Trikens bevægelser. 
 
Eleven instrueres i vigtigheden af at vælge den rigtige side til medvindsbenet, hvis vindretningen ikke er 
direkte på langs af nødlandingspladsen. Eleven skal – hvis muligt - vælge den side, hvor han flyver med 
næsen ind mod pladsen på medvindsbenet for at holde kursen. Derved blive de sidste drej ind på base og 
finale så korte som muligt. 
 
Eleven indskærpes, at han under al flyvning skal gøre sig bekendt med vindretningen, da den kan skifte i 
forhold til startflyvepladsen, f.eks. i nærheden af kyster, hvor der kan være søbrise. 
Eleven instrueres om at undgå overflyvning af områder, hvor nødlanding vil være vanskelig – f.eks. søer, 
skove, osv. 
 
Eleven instrueres i udvælgelse af en egnet nødlandingsplads under hensyntagen til hindringer i indflyvning 
og overflade på nødlandingspladsen. 
 
Eleven instrueres i at vurdere højde ved at bedømme den vinkel, som han ser nødlandingspladsen i, og 
sammenligne den med det billede, som han har, når han lander hjemme på flyvepladsen. 
 
Eleven instrueres i værdien af den Engelsk Landingsrunde. Landingsrunden er kendetegnet ved et skråt 
ben mellem medvindsbenet og base, hvor højden og dermed indflyvningsvinklen ind til 
nødlandingspladsen kan reguleres. 

 

 
Den engelske landingsrunde har flere klare fordele: Den har et diagonalt ben mellem medvindsbenet og 
base (anflyvningsbenet), hvor piloten hele tiden kan se pladsen, og den foregår med motoren i tomgang, 
hvorved eleven hver gang øver sig i at bedømme sin vinkel ind til pladsen og dermed muligheden for at nå 
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pladsen. Starten på landingsrunden påbegyndes i større højde, hvilket ofte vil være tilfældet ved 
navigationsflyvning. 
 
Eleven markerer nødcheck for instruktøren. Eleven øver glidelandinger med motoren i tomgang fra en 
højde på ca. 1.000 fod og ned til flyvepladsen. Instruktøren tager gassen i 1500 - 2000 fod, og eleven 
udvælger to eller tre egnede nødlandingspladser. Eleven vælger herefter en bestemt mark og udpeger 
denne for instruktøren. Herefter planlægges landingsrunden til denne nødlandingsplads. Øvelsen afbrydes 
i 500 fod, medmindre den pågældende mark er godkendt til nødlandingsøvelser. Kommer eleven for højt 
ind på indflyvningen, kan sideglidning benyttes til at korrigere højden. Vær opmærksom på, at handlingen 
ikke kan fortrydes. Heller en lidt for lang landing end for kort! 

 
En praktisk øvelse på jorden kan udføres ved, at instruktøren under taxi ud til start lukker for benzinhanen. 
Når motoren begynder at sætte ud, udfører eleven nødprocedure ved at: 
 
• Åbne benzinhanen i korrekt stilling 
• Aktivere benzinpumpen 
• Aktivere karburatorforvarmer 
• Trykke på starteren, hvis motoren er gået i stå 
 
Eleven instrueres i brugen af MAYDAY call. 
   
Øvelse:   

1. Preflight check (walk-around) 
2. Cockpit check 
3. Indhentning af vejroplysninger 
4. TEM 
5. Motorstop på jorden 
6. Motorbrand på jorden 
7. Motorstop efter start (lav højde) 
8. Motorstop i luften 
9. Motorbrand i luften 
10. Elektrisk brand 
11. Valg af nødlandingsplads i terræn 
12. Nødlanding til 500 fod. AGL 
13. Nødlanding til 50 fod. AGL 
14. Glidelanding (kun godkendt flyveplads) 
15. Sideglidning 
16. Brug af checkliste 
17. Brug af MAYDAY call 

 
Bemærkning:  

 Nødlandingsøvelser må kun foretages på godkendte pladser. 
 AIC B 06/06 ifølge hvilken nødlandingsøvelser skal være afsluttet i 500 fod, medmindre ejeren af den 

valgte mark har givet sin skriftlige tilladelse til nødlandingsøvelser ned til 50 fod 
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DKS 10 STALL & Unormale flyvestilliger. 
 

Formål og briefing af eleven:     
At lære eleven at erkende et begyndende stall, at prøve et stall samt at rette ud af et stall. Eleven skal 
desuden opleve og vænne sig til at befinde sig i unormale flyvestillinger. 
 
Vejr minima:      
Skyhøjden ≥ 2500 fod. AGL og sigtbarheden 5 km eller mere.  
 
Triken: 
Til øvelser i stall skal Triken være godkendt hertil jfr. ULHB gr. xxx. Har man ikke i klubben et sådant fly, 
må der søges assistance hos en naboklub eller evt. hos DULFU. 
 
Instruktion: 
Eleven instrueres om, at stall opstår, når indfaldsvinklen på vingen bliver så stor, at luftstrømmen over 
vingen river sig løs.  
 
Eleven instrueres om, at udretning af et stall grundlæggende drejer sig om at få Triken tilbage til normal 
flyvestilling og flyvefart igen. 
Fremprovokeres et stall langsomt vil vingen blive tung at styre og vingen begynder at stalle fra midten af 
vingen og udefter. Vingen siges at 'mushe'. Et stall i hele vingens bredde vil ikke indtræffe uden at dette 
provokeres kraftigt. Så snart bøjlen føres tilbage til neutral position vil stallet ophøre. Det beskrives hvordan 
et tumble er både uopretteligt og fatalt.  
Spind kan ikke forekomme, men en stejlspiral kan fremprovokeres hvis der krænges kraftigt ind i drejet. 
Ved enhver unormal flyvestilling gælder det om med det samme at vende tilbage til vandret flyvestilling, 
omkring både tvær- og længdeakse (pitch og kræng). 
 
Stall skal udføres i sikker højde og aldrig under 2500 fod AGL. Det optimale er at udføre stall i højder på 
2500 fod og derover, fordi der så er god tid til at gentage øvelsen for eleven, efter at instruktøren har 
demonstreret den. Et fuldt udviklet stall under drej skal under alle omstændigheder være afsluttet i senest 
2500 fod. Først øves stall under ligeudflyvning med motoren i tomgang. Styrebøjlen føres langsomt frem, 
eventuelt indtil den når helt frem til frontrøret. I takt med at vingens indfaldsvinkel øges, falder hastigheden, 
og modstanden i bøjlen vokser. Triken bringes ud af stall tilstanden ved at styrebøjlen føres tilbage til 
neutral position. Triken vender nu af sig selv tilbage til normal flyvestilling og hastighed.  
 
Eleven oplever indikationerne på stall: 
 
• Trikens næsestilling er i et provokeret stall højere end normalt 
• Triken bliver urolig og reagerer tungt på styreinput  
• Fartmåleren viser lav hastighed og er måske urolig. 
• Trikens støjniveau er anderledes 
 
Udretning foregår ved at styrebøjlen føres tilbage til neutral stilling. Triken mister noget højde, indtil normal 
flyvefart og normale motoromdrejningerer er nået igen. 
 
Når Triken rettes ud af stallet, skal eleven være særdeles opmærksom på, at hastigheden forbliver indenfor 
det grønne område på fartmåleren. 
Stall under drej øves, og det øves også med moderate motoromdrejninger på samme måde som stall 
under ligeudflyvning. 
Både under stall fra ligeudflyvning og stall under drej skal vingen kontrolleres med begge hænder på 
styrebøjlen, mens gassen kontrolleres med fodgassen. Der vendes hurtigst muligt tilbage til vandret 
flyvestilling, mens der i et kontrolleret tempo vendes tilbage til normale motoromdrejninger. 
 
 
Det allervigtigste ved stall øvelserne er i virkelighed at lære eleven at undgå at komme i en stallet 
tilstand. 
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Øvelse:   

1. Preflight check 
2. Cockpit check 
3. Indhentning af vejroplysninger 
4. TEM 
5. Rette ud af stall under ligeudflyvning (motor i tomgang)  
6. Rette ud af stall under ligeudflyvning (moderat motor RPM)  
7. Rette ud af stall under 20 °drej 
8. Redegøre for udretning af en styrtspiral 
9. Højden +/- 100 fod 

 
Bemærkning:  

 
 Ingen. 
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DKS 11 Grundlæggende navigationsflyvning. 

 
Formål og briefing af eleven:     
At lære eleven planlægning og gennemførelse af en flyvning fra et sted til et andet. I forbindelse med 
planlægningen og gennemførelsen af navigationsflyvningen skal eleven forstå sin rolle som fører af et 
luftfartøj i relation til brugen af luftrummet, hensynet til miljøet og overholdelse af gældende regler. Der 
lægges særlig vægt på flyvning i forskellige højder og disses indflydelse på fart og brændstofforbrug når 
der afviges fra den planlagte flyvehøjde. Eleven skal kontinuerligt kontrollere brændstofforbruget. 
 
Vejr minima:      
Skyhøjden ≥ 2000 fod. AGL og sigtbarheden 8 km eller mere.  
 
Instruktion: 
Forud for den planlagte flyvning er eleven af instruktøren blevet bedt om at forberede en tur på min. 30 km 
med to vendepunkter. 
 
Flyvetiden skal være på min. 60 flyveminutter, og turens længde skal derfor afpasses i forhold til 
rejsehastigheden for det pågældende fly. 
 
Der udføres landing på mindst én fremmed flyveplads undervejs. 
 
Med udgangspunkt i elevens forberedte flyvning instrueres han i brugen af kort, kompas og ur. Et ben 
flyves ved hjælp af visuel reference (terrestrisk navigation), og mindst ét ben flyves ved hjælp af 
bestiknavigation. 
 
Eleven instrueres i at undgå overflyvning af områder, som er uegnede for UL-fly. 
 
Eleven instrueres i indhentning af nødvendige vejroplysninger og tolkning af disse i relation til VFR-
flyvereglerne og planlagt flyvehøjde på 1000 fod. 
 
Eleven instrueres i indhentning af relevante NOTAM’s for den pågældende flyvning. 
 
Eleven instrueres i brugen af vindtrekant for at beregne hastighed over jorden og vindkorrektionsvinkel. 
Alternativt instrueres i brugen af den regneskive (computer), som er brugt i teoriundervisningen til PPL-
teori. 
 
Eleven instrueres herefter i beregning af en driftsflyveplan. 
 
Eleven instrueres i beregning af brændstofforbrug på turen og nødvendig reservebeholdning. Hvis den 
planlagte flyvning går gennem kontrolleret luftrum, skal reglerne for indhentning af tilladelse til at komme 
ind i det kontrollerede luftrum gennemgås. 
 
Eleven instrueres i beregning af startdistancen på den fremmede flyveplads med udgangspunkt i Trikens 
håndbog og AIC B 11/05 og AIC B 24/08 (”Startdistancer på græsbaner m.v.”) 
 
Flyvningen gennemføres uden brug af GPS eller andet navigationshjælpemiddel end kort, kompas og ur. 
 
Eleven gennemfører flyvningen – så vidt muligt uden indgriben fra instruktøren. 
 
Flyvningen foretages i 1000 fod. 
 
Eleven kan gennemføre radiokorrespondancen med flyvekontrollen i det kontrollerede luftrum, men det 
kan også udføres af instruktøren på dette niveau af uddannelsen. 
 
Eleven gør rede for overvejelser omkring trafikforholdene på den flyveplads, der er valgt til mellemlanding, 
herunder korrekt anflyvning af kontrolleret/ukontrolleret flyveplads. 
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Eleven planlægger og sætter landingsrunden op til den flyveplads, der er valgt til mellemlanding 
Instruktøren beder undervejs på turen eleven udpege egnede nødlandingspladser. 
 
Eleven instrueres i planlægningen og gennemførelse af starten fra flyvepladsen, hvor mellemlandingen er 
foretaget. 
 
 
Øvelse:   

1. Preflight check (walk-around) 
2. Cockpit check 
3. Indhentning af vejroplysninger 
4. Indhentning af NOTAM 
5. Beregning af vægt og balance 
6. Beregning af start og landings distance 
7. Udfærdigelse af dritsflyveplan 
8. Beregning af brændstof 
9. Brug af ICAO kort 
10. TEM 
11. Start 
12. En-route i 1000 fod. 
13. Anflyvning af fremmed plads 
14. Landingsrunde 
15. Landing 
16. Radio korrespondance. 

 
Bemærkning:  

 Nødvendige hjælpemidler: ICAO-kort, VFG, frekvensliste, vinkelmåler, lineal og evt. passer – evt. 
regneskive. 

 Eleven SKAL altid bruge et aktuelt ICAO kort (kan være et print fra VFG) 
 Flyvningen debriefes efter flyvningen med udgangspunkt i elevens egen oplevelser. Hvis der har været 

væsentlige fejldispositioner på turen, skal en lignende flyvning gennemføres igen. 
 Brug af sikkerhedsfaktor på 1,25 (start) og 1,43 (landing) er ikke lovpligtig (kun kommerciel) men god 

airmanship. 
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DKS 12 Navigationsflyvning 1 
 

Formål og briefing af eleven:     
At bringe eleven på et sådant niveau i planlægning og gennemførelse af navigationsflyvninger, at han efter 
opnåelse af UL-certifikatet er i stand til selvstændigt at udføre rejseflyvninger i et UL-fly, som indebærer 
landing på en anden plads og gennemflyvning af kontrolleret luftrum. 
      
Vejr minima:      
Skyhøjden ≥ 2000 fod. AGL og sigtbarheden 8 km eller mere. 
 
Instruktion: 
En flyvning med instruktør på mindst 45 minutter til anden flyveplads i flyvehøjde på 1000-1200 fod.  
 
Navigationen foregår med kort og kompas. 
 
Nødlandinger simuleres undervejs. Mindst ét ben udføres som bestiknavigation, medens resten udføres 
som visuel reference. 
 
Længden på navigationsflyvningen kan reduceres efter instruktørens skøn, hvis flyvningen udføres i et UL-
fly med relativ kort rækkevidde. Turen skal have en sådan længde, at det står i passende forhold til Trikens 
præstationer, men også således at turen udfordrer eleven og giver ham den nødvendige ballast inden 
aflæggelse af Skilltesten. 
   
Øvelse:   

1. Indhentning af vejroplysninger og NOTAM 
2. Brændstof beregning 
3. Vægt og balance 
4. Beregning af start- og landingsdistance 
5. Driftsflyveplan 
6. ICAO kort 
7. Daglig inspektion 
8. Preflight check (walk-around) 
9. Cockpit check 
10. Taxi 
11. Start 
12. Stigning til 1200 fod. 
13. En-route bestik navigation 
14. En-route visual navigation 
15. Descend 
16. Placering i landingsrunden 
17. Anflyvning 
18. Indflyvning 
19. Landing 
20. Radiokommunikation 

 
Bemærkning:  

 Inden udførelse af solonavigationsflyvningen skal eleven have bestået teoriprøven for den teori, der 
er nødvendig for udstedelse af et UL-certifikat. 

 Instruktøren er under denne norm fartøjschef. 
 DKS 12 og 13 kan evt. kombineres, hvis eleven har tilfredsstillende strækerfaring fra svæveflyvning 

eller motorflyvning. 
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DKS 13 Navigationsflyvning 2 

 
Formål og briefing af eleven:     
At bringe eleven på et sådant niveau i planlægning og gennemførelse af navigationsflyvninger, at han efter 
opnåelse af UL-certifikatet er i stand til selvstændigt at udføre rejseflyvninger i et UL-fly, som indebærer 
landing på en anden plads og gennemflyvning af kontrolleret luftrum. 
      
Vejr minima:      
Skyhøjden ≥ 2000 fod. AGL og sigtbarheden 5 km eller mere. 
 
Instruktion: 
En flyvning med instruktør på mindst 1:00 timer i flyvehøjde på 1500 fod med mellemlanding på flyveplads 
med AFIS- eller ATC-lufttrafiktjeneste. Navigationshjælpemidler i flyet – herunder GPS – må anvendes. 
 
Længden på navigationsflyvningen kan reduceres efter instruktørens skøn, hvis flyvningen udføres i et UL-
fly med relativ kort rækkevidde. Turen skal have en sådan længde, at det står i passende forhold til flyets 
præstationer, men også således at turen udfordrer eleven og giver ham den nødvendige ballast inden 
aflæggelse af Skilltestn. 
   
Øvelse:   

1. Indhentning af vejroplysninger og NOTAM 
2. Brændstof beregning 
3. Vægt og balance 
4. Beregning af start- og landingsdistance 
5. Driftsflyveplan 
6. ICAO kort 
7. Daglig inspektion 
8. Preflight check (walk-around) 
9. Cockpit check 
10. Taxi 
11. Start 
12. Stigning til 1500 fod. 
13. Brug af GPS/Navigationssoftware 
14. Descend 
15. Placering i landingsrunden 
16. Anflyvning 
17. Indflyvning 
18. Landing 
19. Radiokommunikation 

 
Bemærkning:  

 Inden udførelse af solonavigationsflyvningen skal eleven have bestået teoriprøven for den teori, der 
er nødvendig for udstedelse af et UL-certifikat. 

 Instruktøren er under denne norm fartøjschef. 
 DKS 12 og 13 kan evt. kombineres, hvis eleven har tilfredsstillende strækerfaring fra svæveflyvning, 

motorflyvning eller Klasse B. 
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DKS 14 Programflyvning før solo. 
 

Formål og briefing af eleven:     
Under programflyvningerne skal eleven demonstrere evnen til at anvende alt, hvad han har lært. Dette 
sker på min. 5 flyvninger, hvor instruktøren forud har givet eleven et program, som skal gennemføres uden 
indgriben fra instruktøren – hverken mundtligt eller manuelt. Efter afslutning af skolingsnormen skal eleven 
kunne erklæres egnet til at flyve solo. 
 
Vejr minima:      
Skyhøjden ≥ 2000 fod. AGL og sigtbarheden 5 km eller mere.  
 
Instruktion: 
Instruktøren skal på de fem programflyvninger sammensætte et program, som inden flyvningen 
gennemgås med eleven. Eleven skal være bekendt med, hvad der vil kunne gøre, at flyvningen ikke kan 
godkendes som bestået programflyvning. 
Programmet sammensættes efter instruktørens skøn, men skal indeholde så mange elementer fra 
uddannelsen som muligt. Følgende elementer skal dog indgå i én af programflyvningerne: 
 

 Mærkelanding indenfor et felt på 25x50 meter (bør indgå på alle programflyvninger) 
 8-taller over et fast punkt i terrænet med konstant hastighed og konstant krængning 
 Simuleret nødlanding fra 1000 - 1500 fod med udpegning af egnet mark og opsætning af korrekt 

landingsrunde til marken 
 Glidelanding med motor i tomgang fra 1000 fod ved observationspunkt ud for tærsklen og ned til 

mærkelanding 
 Stall fra ligeudflyvning med motoren i tomgang 
 Indhentning af NOTAM’s og vejroplysninger (VMC-udsigt, METAR og TAF) sammenholdt med 

Trikens vindbegrænsninger og vejrbegrænsninger jfr. VFR flyvereglerne og BL 9-6 
 Dagligt tilsyn på Triken med beregning af max. brændstofbeholdning og kontrol af eftersyns-

interval for motor m.v. 
 
Øvelse:   

1. Preflight check (walk-around) 
2. Cockpit check 
3. Indhentning af vejroplysninger 
4. Beregning af vægt og balance 
5. Beregning af start og landings distance 
6. Beregning af brændstof 
7. Beregning af sidevindskomponent 
8. Trikens begrænsninger 
9. TEM 
10. Taxi i kraftig sidevind 
11. Start i sidevind 
12. Start kort bane 250m (eventuelt simuleret) 
13. Stigning med Vx 
14. Stigning m Vy 
15. Nødprocedurer 
16. Landingsrunde 
17. Indflyvning i sidevind (hastighed +/- 5 km/t) 
18. Landing i sidevind 
19. Landing kort bane (eventuelt simuleret) 
20. Mærkelanding 25x50m 
21. Brug af sideglidning 
22. Overskydning (Go-Around) 

 
Bemærkning:  
 

 Instruktøren skal sikre sig, at eleven har en gyldig helbredsgodkendelse samt bestået UL-teoriprøven, 
PPL-A teori samt prøven i BL 9-6 eller miniprøven.  

 Instruktøren skal sikre sig, at eleven har N-BEG eller BEG inden soloflyvning. 
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EKS 1 Soloflyvning 

 
Formål og briefing af eleven:     
At eleven flyver alene og vænner sig til at være alene i luften på grundlag af en briefing, som han har fået 
af instruktøren forud for flyvningen. 
      
Vejr minima:      
Skyhøjden ≥ 2000 fod. AGL og sigtbarheden 8 km eller mere.  
Instruktøren vurderer den aktuelle vejrsituation, med særlig opmærksomhed på sidevind. Max. 
sidevindskomponet 10 kts. 
 
Instruktion: 
Eleven skal instrueres om flyvningen, inden han flyver en soloflyvning. Eleven skal især være opmærksom 
på, at flyet kan have andre karakteristika, når det flyves solo.  
 
Flyvningen skal foregå som en helt normal skoleflyvning i nærheden af pladsen med en start, lidt airwork 
ved pladsen samt en normal landingsrunde og landing. 
 
Eleven starter og stiger til ca. 500 fod, hvor han udfører nogle drej for at prøve flyets reaktion, når det flyves 
solo. Landingsrunden foretages fra ca. 500 fod ved observationspunktet, hvor motoren som udgangspunkt 
sættes i tomgang. Efterfølgende flyves flyet i glideflyvning gennem landingsrunden.  
 
Der skal udføres min. 3 flyvninger på denne skolingsnorm, og flyvningerne må IKKE udføres som 
berøringslanding (touch-and-go). Eleven laver fuld stop landing, hvorefter der taxies til banetærskel for ny 
start. Herefter udføres yderligere 2 flyvninger i landingsrunden (begge som fuld stop landing) 
 
Flyvningerne skal foregå på det skolefly, som den sidste del af DKS-uddannelsen (minimum DKS 14) er 
foregået på. 
 
Flyvningen skal naturligvis udføres i overensstemmelse med flyets håndbog og hensyntagen til flyets 
præstationer, og hvis flyvningen foregår i en Trike med lavt glidetal, kan det være nødvendigt at støtte med 
gassen eller vælge en større højde for observationspunktet. Eleven skal også under solo-flyvning overveje 
sin placering i forhold til flyvepladsen, så han kan nå ind til den, hvis motoren går i stå. 
   
Øvelse:   

1. Taxi 
2. Start 
3. Stigning til 500 fod. 
4. S-drej venstre og højre 
5. 360° drej højre/venstre 
6. 180° drej 
7. Descend 
8. Placering i landingsrunden 
9. Anflyvning 
10. Indflyvning 
11. Landing (minimum 3) 
12. Radiokommunikation 

 
Bemærkning:  

 Soloflyvning bør gennemføres i direkte forlængelse af DKS 14. 
 Udover briefing til flyvningerne skal instruktøren helst være i radioforbindelse med eleven, således at 

han kan give ham gode råd under flyvningerne. 
 Instruktøren skal være fysisk til stede under flyvningerne for at kunne briefe eleven og for at kunne 

give denne ro forud for og under flyvningerne. 
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EKS 2 Programflyvning 

 
Formål og briefing af eleven:     
Eleven skal på denne skolingsnorm vise, at han kan kombinere alle de ting, som han har lært i løbet af 
uddannelsen. Da eleven på dette niveau har fløjet solo i et stykke tid, er der risiko for, at han har tillagt sig 
nogle unoder i flyvningen. Dette skal instruktøren især være opmærksom på i sin observation af 
flyvningerne og tilbagemeldingerne til eleven. 
      
Vejr minima:      
Skyhøjden ≥ 2000 fod. AGL og sigtbarheden 8 km eller mere. 
Instruktøren vurderer den aktuelle vejrsituation, med særlig opmærksomhed på sidevind. Max. 
sidevindskomponet 10 kts. 
 
Instruktion: 
Forud for flyvningen giver instruktøren eleven et flyveprogram, som indeholder forskellige manøvrer. Disse 
bør planlægges således, at elevens evne til at planlægge flyvningen ud fra de aktuelle vejrforhold, 
trafiksituation og andre forhold prøves af. 
Nogle af flyvningerne bør gennemføres således, at eleven stiger til f.eks. 1000 fod, hvorefter motoren 
sættes i tomgang, og Triken flyves i glideflyvning ned til landingsrunde. Instruktøren kan give eleven et 
program, som ikke kan nås under denne flyvning, og eleven skal så kunne afbryde øvelserne på det 
tidspunkt, hvor en sikker landingsrunde kan sættes op med efterfølgende glidelanding på pladsen – så vidt 
muligt uden at skulle støtte med gassen i landingen. Er indflyvningen ikke stabiliseret foretages en 
overskydning. Der øves overskydning i lav højde (200 fod. AGL) 
 
   
Øvelse:   

1. Indhentning af vejroplysninger 
2. Brændstof  
3. Daglig inspektion 
4. Preflight check (walk-around) 
5. Cockpit check 
6. Taxi 
7. Start 
8. Stigning til 1000 fod. 
9. S-drej venstre og højre 
10. 360° drej højre/venstre 
11. 180° drej højre/venstre 
12. 90° drej højre/venstre 
13. Descend 
14. Placering i landingsrunden 
15. Anflyvning 
16. Indflyvning 
17. Landing 
18. Glidelanding 
19. Berøringslanding (Touch-and-Go) 
20. Overskydning (afbrudt landing) 
21. Radiokommunikation 

 
Bemærkning:  

 Eleven gennemfører flyvningerne solo efter instruktion af instruktøren. Denne debriefer eleven efter 
hver flyvning. 

 Instruktøren skal på dette niveau flyve en tur med eleven for at konstatere, om eleven har tillagt sig 
”unoder” under sig soloflyvning. 

 Hvis dette er tilfældet, kan der flyves flere flyvninger med eleven, indtil fejlen er rettet. 
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EKS 3 Solo navigationsflyvning 
 

Formål og briefing af eleven:     
At bringe eleven på et sådant niveau i planlægning og gennemførelse af navigationsflyvninger, at han efter 
opnåelse af UL-certifikatet er i stand til selvstændigt at udføre rejseflyvninger i et UL-fly, som indebærer 
landing på en anden plads og gennemflyvning af kontrolleret luftrum. 
      
Vejr minima:      
Skyhøjden ≥ 2000 fod. AGL og sigtbarheden 5 km eller mere. 
Instruktøren vurderer den aktuelle vejrsituation, med særlig opmærksomhed på sidevind. Max. 
sidevindskomponet 10 kts. 
 
 
Instruktion: 
En soloflyvning på mindst tre ben, hvor det ene ben er min. 30 km. Turen gennemføres i en flyvehøjde på 
1000 - 1500 fod. Turen forberedes sammen med instruktøren, der evt. kan være i radioforbindelse med 
eleven under flyvningen. 
 
Længden på solonavigationsflyvningen kan reduceres efter instruktørens skøn, hvis flyvningen udføres i 
et UL-fly med relativ kort rækkevidde. Turen skal have en sådan længde, at det står i passende forhold til 
Trikens præstationer, men også således at turen udfordrer eleven og giver ham den nødvendige ballast 
inden aflæggelse af Skilltestn. 
   
Øvelse:   

1. Indhentning af vejroplysninger og NOTAM 
2. Brændstof beregning 
3. Vægt og balance 
4. Beregning af start- og landingsdistance 
5. Driftsflyveplan 
6. ICAO kort 
7. Daglig inspektion 
8. Preflight check (walk-around) 
9. Cockpit check 
10. Taxi 
11. Start 
12. Stigning til 1500 fod. 
13. Brug af GPS/Navigationssoftware 
14. Descend 
15. Placering i landingsrunden 
16. Anflyvning 
17. Indflyvning 
18. Landing 
19. Radiokommunikation 

 
Bemærkning:  

 Inden udførelse af solonavigationsflyvningen skal eleven have bestået teoriprøven for den teori, der 
er nødvendig for udstedelse af et UL-certifikat. 
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Indstillingsprøve 
 

Formål og briefing af eleven:     
Indstillingsprøvens formål er at afprøve om elevens flyvermæssige kvalifikationer står mål med de i 
Skilltesten stillede krav. 
      
Vejr minima:      
Skyhøjden ≥ 2500 fod. AGL og sigtbarheden 5 km eller mere. 
 
Instruktion: 
Følgende manøvrer indgår i Indstillingsprøven: 
 

 Indhentning af vejroplysninger (VMC-udsigt, METAR og TAF) sammenholdt med Trikens 
vindbegrænsninger og vejrbegrænsninger jfr. VFR-flyvereglerne og BL 9-6. 

 Dagligt tilsyn på Triken med beregning af max. brændstofbeholdning og kontrol af eftersynsinterval 
for motor m.v. 

 Mærkelanding indenfor et felt på 25x50 meter (bør indgå på alle programflyvninger) 
 8-taller over et fast punkt i terrænet med konstant hastighed og konstant krængning. 
 Glidelanding med motor i tomgang fra 1000 fod ved observationspunkt ud for tærsklen og ned til 

mærkelanding, hvis Trikens præstationer tillader dette. 
 Stall fra ligeudflyvning med motoren i tomgang. 
 Stall under drej med motoren i tomgang. 
 Sidevindslandinger. 

 
   
Øvelse:   

1. Indhentning af vejroplysninger og NOTAM 
2. Brændstof beregning 
3. Vægt og balance 
4. Beregning af start- og landingsdistance 
5. Daglig inspektion 
6. Preflight check (walk-around) 
7. Cockpit check 
8. Taxi 
9. Start 
10. Stigning til 2000 fod. 
11. Drej 30° krængning (8-tallernover fast punkt) 
12. Stall fra ligeudflyvning i 2000 fod og moderate motoromdrejninger. 
13. Stall under drej med motoren i tomgang. 
14. Descend 
15. Placering i landingsrunden 
16. Anflyvning 
17. Indflyvning 
18. Landing 
19. Sidevindslanding (sideglidning) 
20. Radiokommunikation 

 
Bemærkning:  

 Der udføres min. 5 tilfredsstillende flyvninger, som følger kravene i Skilltesten. Herefter indstiller 
instruktøren eleven til aflæggelse af praktiske Skilltest. 

 Skilltest bestilles på DULFUs hjemmeside inden klokken 16:00 (Kontrollant meddeles klubben inden 
for 24 timer) 
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Skilltest / Dueligshedsprøve 

 
Formål og briefing af eleven:     
Eleven skal have gennemgået og fået godkendt skolingsnormerne til og med EKS-3. Elever, der ikke har 
en anden godkendt certifikatbaggrund, skal have udført mindst 20 timers skoling, hvoraf mindst 15 timers 
flyvning skal være sket som DKS skolingsnorm, og 5 timer skal være fløjet solo som EKS skolingsnorm. 
Uddannelsesforløbet skal være fordelt på mindst 45 starter og landinger. 
 
Prøven skal bestås overfor en af DULFU udpeget og af Styrelsen godkendt kontrollant. Kontrollanten skal 
have gyldig status i overensstemmelse med reglerne i BL 9-6. Skilltesten aflægges på det tosædede 
skolefly, som den forudgående uddannelse er gennemført på.  
 
Skilltest bestilles på DULFUs hjemmeside inden klokken 16:00 (Kontrollant meddeles klubben 
inden for 24 timer) 
 
      
Vejr minima:      
Skyhøjden ≥ 2500 fod. AGL og sigtbarheden 5 km eller mere. 
 
Teoretisk prøve: 
Eleven medbringer prøveskemaet (PFT), som han har besvaret forud for prøven. Eleven har forberedt en 
navigationsflyvning på min. 100 km og tre ben. Det ene ben skal være på min. 40 km (for klasse A stilles 
opgaven/distancen i forhold til Trikens formåen). Eleven har udfærdiget driftsflyveplan med beregning af 
brændstofforbrug og reserve. Eleven skal redegøre for radiokontakt til evt. ATC enheder under turen, 
herunder frekvenserne på disse enheder. Eleven skal have indhentet de fornødne vejr- og 
luftrumsoplysninger for turen, og vindkorrektionsvinkel for de enkelte ben skal være beregnet med 
regneskive eller på vindtrekant. 
 
Praktisk prøve:   
 
Den praktiske prøve skal min. indeholde følgende elementer: 
 

 Min. 3 og maks. 5 starter og landinger (Kontrollanten skal være med som fartøjschef på min. 3 flyvninger) 
 2 landinger skal udføres som præcisionslandinger indenfor 25 x 50 meter. 
 1 landing skal ske som glidelandinger med motoren i tomgang fra 500 fod ud for tærsklen, hvis 

Trikens præstationer tillader det. 
 Nødlandingsøvelse fra 1500 fod med demonstration af nødprocedurer. Øvelsen afsluttes i 500 fod. 

Eleven skal kunne finde egnet mark og sætte tilfredsstillende landingsrunde op til marken. 
 360 graders drej til højre med 30 graders krængning, konstant hastighed og konstant højde (+/- 50 

fod) 
 360 graders drej til venstre med 30 graders krængning, konstant hastighed og konstant højde (+/- 

50 fod) 
 Kursflyvning på sidevind mod punkt, der ligger min. 5 km ude. 
 Stall fra ligeudflyvning i 2000 fod med moderate motoromdrejninger. 
 Stall under drej i 2000 fod med motor i tomgang. 
 Navigationsflyvning som eleven har forberedt jfr. ovenfor. Hvis eleven dokumenterer, at han kan 

navigere og redegøre for, hvor han er på turen ved udpegning af konkrete byer eller punkter, kan 
turen afbrydes på 1. ben. Navigationsflyvningen kan kombineres med flere af de elementer, som 
prøven skal indeholde. 

 
 
Bemærkning:  

 Den uddannelsesansvarlige i klubben har ansvaret for, at alle relevante dokumenter og 
dokumentation jf. ULHB medbringes til Skilltesten. 

 Alle kort og navigationsinformationer SKAL være opdateret. 
 Kontrollanten er fartøjschef under disse flyvninger. 
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Bedømmelsesskema DKS-EKS skoling. 
 

ELEV:  Dato:  DKS:  
        EKS:  
INSTRUKTØR:  I-NR.   LEKTION NR.  
          
Blok tid:  Akk. tid:  Landinger:  Akk. Landinger:  REG: OY- 
          
 Karakter 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    
Finale +10/-5 km/t    
Landing 25x50m    
Evt. sidevindskomponent    
    
Generelt:    
Brug af checkliste    
Situationsfornemmelse    
Procedure og TEM    
Radio kommunikation    
Opgaver:    
Rorkoordinering    
Kursflyvning     
S-flyvning    
“Ren” flyvning    
90° drej    
180° drej    
360° drej    
8-tal 30° krængning    
Bedste stigevinkel Vx    
Bedste stigehastighed  Vy    
Landing 25x50m    
Glidelanding    
Stall ligeudflyvning    
Stall ligeudflyv. m/flaps    
Stall 20° drej (h/v)    
Stall 20° drej m/flaps (h/v)    
Sim. Motorstop    
Sim. motorbrand    
Nødlanding    
Navigation    
Navigation m/GPS    
Krævende starter    
Krævende landinger    
Start m/u flaps    
Landing m/u flaps    
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Uddybende bemærkninger: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dato: 
 
 
 
 

______________________________                _______________________________ 
Elev                                                                    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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KONTROLSKEMA GRUNDSKOLING 
 
 

ELEV:  KLUB:  
 
DOKUMENTATION FOR OPFYLDT NORM: 
 

GODKENDTE 
NORMER 

 
DATO 

 
KVITTERING 

 
I-BEVIS NR. 

DKS-0    
DKS-1    
DKS-2    
DKS-3    
DKS-4    
DKS-5    
DKS-6    
DKS-7    
DKS-8    
DKS-9    

DKS-10    
DKS-11    
DKS-12    
DKS-13    
DKS-14    
EKS-1    
EKS-2    
EKS-3    

indstillingsprøve    
    

INSTRUKTØR PÅTEGNING 
HELBREDSGODKENDELSE DATO KVITTERING I-BEVIS NR. 

Gyldig til:        /           År:    
Gyldig til:        /           År:    

Miniprøve    
Gyldig til:        /           År:    
Gyldig til:        /           År:    

Prøve i BL 9-6    
Gyldig til:        /           År:    
Gyldig til:        /           År:    

Prøve i motorlære    
Gyldig til:        /           År:    
Gyldig til:        /           År:    

PPL(A) Teori    
Gyldig til:        /           År:    

UL-Teori    
Gyldig til:        /           År:    

SPL-Teori    
Gyldig til:        /           År:    
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KARAKTER SKEMA 
NAVN: 
KLUB: 
 

 
NORM: 

DATO: 
              

DKS 1               
DKS 2               
DKS 3               
DKS 4               
DKS 5               
DKS 6               
DKS 7               
DKS 8               
DKS 9               

DKS 10               
DKS 11               
DKS 12               
DKS-13               
DKS-14               
EKS 1               
EKS 2               
EKS 3               

 
 

  JA NEJ 
Er der registret SUB-Standard i skolingsforløbet siden sidste indrapportering?    

 
 

Den uddannelsesansvarlige indsender kopi af karakterskema til sekretariatet ved udgangen af hvert kvartal. 
 
 

Indsendt til sekretariatet den, ________________ 
 
 

______________________________________________ 
Underskrift 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


