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PFT:
PFT betyder Periodisk Flyve Træning og er den flyvetræning omfattende praktik og teori, der skal gennemgås for
at sikre, at en certifikatindehaver opfylder de fastsatte duelighedskrav til udøvelse af certifikatets rettigheder.
Instruktøren/Kontrollanten skal inden for de seneste 24 måneder før en flyvning have aflagt Instruktør-PFT, for at
opretholde instruktør status.
Instruktøren/Kontrollanten skal som UL-piloter aflægge normalt PFT inden for 24 måneder. Instruktør PFT gælder
som normalt PFT, hvis det aflægges inden for 24 måneder.
Nedenstående program er for Instruktører og Kontrollanter under DULFU – herefter benævnt Instruktøren.
MÅL:
Instruktøren skal selvstændigt, sikkert og rutineret 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 Instruktøren/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.
 Kunne anvende og redegøre for DULFUs skolingsnormer og holdninger.
 Kunne udføre de for skolingsnormerne fastsatte øvelser på betryggende vis fløjet fra instruktørsædet.
Rettighed til at udføre PFT:
En instruktør, der har instrueret minimum 25 timers skoling til UL-certifikat. Instruktøren har herefter automatisk
rettighed til at udføre PFT. Instruktøren skal inden for de seneste 24 måneder have aflagt PFT for UL-instruktør og
inden for de seneste 12 måneder have erhvervet en flyvetid som UL-instruktør på mindst 10 timer eller have aflagt
PFT for UL-instruktør.
Kontrollant
En kontrollant er en instruktør, som af DULFU er udpeget til at foretage Skilltests i forbindelse med afslutning af
grunduddannelser samt Instruktør-PFT. Kontrollanten skal være indstillet af DULFU til og godkendt af Styrelsen,
samt - af DULFU - have udstedt et kontrollantbevis.
Senior Kontrollant
En kontrollant som af Uddannelseschefen er udpeget til at foretage Skilltests i forbindelse med afslutning af
Instruktør uddannelsen samt udføre Instruktør-PFT og Kontrollant-PFT. Disse Kontrollanter fremgår af ULHB Gr.
305.
Slutkontrol:
PFT gennemføres af en Kontrollant. Der afholdes ikke en egentlig prøve, men i stedet gennemføres en eller flere
flyvninger, der selvstændigt tilrettelægges og gennemføres af Instruktøren og som vurderes af Kontrollanten.
Under PFT’et er Kontrollanten fartøjschef. Er kontrollanten ikke typeomskolet foretager denne egenomskoling
inden PFT gennemføres.
Gennemførelse af PFT:
Forud for selve aflæggelsen af PFT skal Kontrollanten ved mundtlig overhøring sikre sig, at Instruktøren har et
sådant kendskab til flytypen, at han kan kontrollere at flyvemaskinen er flyvedygtig og i sikkerhedsmæssig god
stand samt er bekendt med flytypens flyvemæssige særegenskaber og at planlægningen og tilrettelæggelsen af
flyvningen er i god overensstemmelse hermed. Instruktøren overhøres tillige i sit kendskab til lufttrafikreglerne
og i BL 9-6.
Herefter gennemføres en flyvning med Kontrollanten som fartøjschef. Under denne flyvning skal hele eller dele af
den planlagte flyvning gennemføres, idet der mindst gennemføres 3 landinger. På et for Instruktøren ukendt
tidspunkt simuleres en eller flere nødsituationer, under hvilken Instruktøren over for Kontrollanten skal
demonstrere at han kan træffe sådanne
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beslutninger og/eller forholdsregler, som den simulerede nødsituation kræver, herunder anvende de for flytypen
foreskrevne nødprocedurer. Minimumskrav til øvelser fremgår af nedenstående øvelser.
Ved vurderingen af Instruktørens/Kontrollantens flyvemæssige færdigheder lægges vægt på at Instruktøren
fortsat har det samme uddannelsesmæssige stade som kræves ved afslutningen af instruktøruddannelsen, og at
flyvningerne gennemføres rutineret og sikkert. PFT gennemføres som en flyvning, der planlægges og
tilrettelægges af Instruktøren. Hvis Kontrollanten vurderer, at Instruktøren mangler viden, færdigheder eller
holdninger til flyvningen kan træningen eventuelt fortsættes gennem flere flyvninger indtil målet vurderes at være
nået. Hvis ikke målet anses for nået meddeles det til Uddannelseschefen der træffer beslutning om
instruktørbeviset inddrages.
Hastigheder (IAS):
I PFT-programmet er alle indikerede hastigheder angivet i km/t. Såfremt flyet 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
PFT program fremgår af nedenstående formular.
Bemærkning:
Det er ikke et krav, at Instruktører og Kontrollanter skal kunne vide alt – men de skal kunne finde det i ULHB, BL’er
m.m.
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PFT PROGRAM KONTROLLANTER & INSTRUKTØRER 2022.
Kontrollant:

Instruktør:

Dato:

Blok-tid:

PFT:
Bestået

Underkendt

Flytype:

I-Nr.
Medical gyldig til:

Underskrift Kontrollant (stempel)

BEDØMMELSES SKEMA INSTRUKTØR PFT 2022
1: PRE-FLIGHT OG START

GODKENDT
JA

NEJ

Pre-flight dokumentation (Inkl. Medical, Certifikat)
Vægt og Balance beregning
Start og Landings beregning (50/70 reglen)
Brug af checkliste
e

Briefing inkl. TEM (Threat and Error Management). Start procedure.

f

Start og efter start checks jf. checkliste.

g

Udflyvning I henhold til lokale regler.

h

Radiokorrespondance. Blev instrukser og eller intentioner fulgt?

2: GENEREL AIRWORK

GODKENDT

(Hastighed max. +10/-5 km/t. Højde +/- 100 fod)

JA

NEJ

Stigning til ≥ 3.000 fod AGL:





a

b

bedste stigehastighed;
drej under stigning; og
udfladning til vandret flyvning med hastighed

kts. km/h. mph.

Drej 30° krængning (holdes der udkik. Hvis ikke underkendes øvelsen)

c

Flyvning ved kritisk lav hastighed m/u flaps

d

Stall: (Højde ≥ 2.500 fod AGL)
i. stall flap 0 og udretning fra Stall
ii. indgang til stall under nedstigning og drej med krængning på 20°
iii. indgang til stall i landing konfiguration

e

Udretning fra unormal flyvestilling

f

Radiokorrespondence (kontrolleret / ukontrolleret luftrum) Blev der adviseret inden airwork?

3: GENEREL AIRWORK (INSTRUKTØR FLYVER)

GODKENDT

(Hastighed max. +10/-5 km/t. Højde +/- 100 fod)

JA

a

≥ 3.000 fod AGL:
i. bedste stigehastighed;
i. drej under stigning; og
ii. udfladning til vandret flyvning med hastighed

b

Drej 30° krængning (holdes der udkik. Hvis ikke underkendes øvelsen)

c

Flyvning ved kritisk lav hastighed m/u flaps

d

Stall: (Højde ≥ 2.500 fod AGL)
i. stall flap 0 og opretning med motorkraft;
ii. indgang til stall under nedstigning og drej med krængning på 20°
iii. indgang til stall i landing konfiguration

e

Opretning fra unormal flyvestilling

f

Radiokorrespondence (kontrolleret / ukontrolleret luftrum) Blev der adviseret inden airwork?
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4: NØD PROCEDURE

GODKENDT

(Hastighed max. +10/-5 km/t. Højde +/- 100 fod)

JA

a

Simuleret motorstop efter start (mundtlig gennemgang)

b

Simuleret motor brand en-route (fra højde ≥ 2.000 fod AGL)

c

Nød landingsplads realistisk (landing sikker?)

d

Stigning til 1.500 fod AGL. Motorstop i 1.000 AGL

e

Nød landingsplads realistisk? Lav en overskydning og forsæt med pkt. 5a

f

Brug af checkliste, hvis tiden tillader det.

g

Mundtlige spørgsmål (stilles evt. af pilot)

5: NØD PROCEDURE (INSTRUKTØR FLYVER)

NEJ

GODKENDT

(Hastighed max. +10/-5 km/t. Højde +/- 100 fod)

JA

a

Begynd stigning mod 2.000 fod.

b

Simuleret motorstop efter overskydning i 500 – 700 fod (se pkt. 4e).

c

Stigning til 2.000 fod.

d

Simuleret motorbrand (fra højde ≥ 2.000 fod AGL)

e

Nød landingsplads realistisk (landing sikker?)

f

Stigning til 1.500 fod AGL. Motorstop i 1.000 AGL

g

Nød landingsplads realistisk

h

Brug af checkliste, hvis tiden tillader det.

i

Mundtlige spørgsmål (eks. Procedure ved åben dør eller canopy efter start)

6: ANFLYVNING OG LANDING

NEJ

GODKENDT

(Hastighed max. +10/-5 km/t. Højde +/- 100 fod)

JA

a

Korrekt anflyvning af plads jf. ICAO og lokale regler.

b

Overskydning fra lav højde (200 fod AGL)

c

Ny landingsrunde og landing u/flaps. Go-around

d

Landingsrunde med glidelanding. Landing inden for 25x25 meter.

e

Brug af checkliste

f

Radiokorrespondance

NEJ

Bemærkninger:
PFT indledes med en kort teoretisk overhøring ud fra den planlagte flyvning og skal som minimum indeholde luftrumsstruktur og lufttrafik regler samt
BL 9-6. DULFUs normer og holdninger skal være en integreret del af teori overhøring.
Flyvningen skal planlægges således den krydser kontrolleret luftrum og landing på minimum en fremmed plads. Flyvningen kan afbrydes når/hvis kontrollanten finder det hensigtsmæssigt (skal dog krydse/indeholde kontrolleret luftrum inden den afbrydes).
PFT gennemføres således at ”INSTRUKTØREN” agerer som ved en normal instruktion ved grundskoling. Dvs. briefing af program. Korrigerer og/eller
kommenterer eventuelle fejl under flyvning. Griber fysisk ind såfremt det viser sig nødvendigt. Debriefer som ved normal grundskoling
Kontrollant indlægger naturlige fejl manøvre undervejs.
Instruktøren flyver afsnit 3 + 5. Instruktøren skal her vise at han/hun stadig behersker de grundlæggende færdigheder (fra instruktør sædet)

EFTER ENDT FLYVNING INDSENDES FORMULAR TIL SEKRETARIATET PÅ MAIL
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Vejledning og uddybende forklaring til Kontrollant/Instruktør.

a.
b.

1: PRE-FLIGHT OG START
Den planlagte flyvning gennemgås. Se også nedenstående omkring teori.
MTOM vs. aktuel vægt ved 2 personer og brændstof til turen. Er planlægningen lovlig? Hvilken indflydelse har
en vægt over MTOM på aerodynamikken, stall speeds etc.? Hvis ikke instruktøren gør opmærksom på disse
forhold underkendes PFT.
Briefes til instruktøren 50/70 reglen: Hvis ikke du har nået 70% af din rotations hastighed når du passerer 50%
af bane til rådighed skal starten afbrydes!
Se eks.:
https://www.faa.gov/news/safety_briefing/2020/media/SE_Topic_20-07_Pattern_Precision.pdf

c.

https://www.boldmethod.com/learn-to-fly/performance/how-to-use-the-50-70-rule-of-thumb-for-your-takeoff-this-summer/
https://www.facebook.com/watch/?v=10154307698844035

d.

Kontrollant beder om kopi af checklisten inden PFT. Checklisten er en ”To-Do-Liste” og skal følges. Instruktøren
må gerne gennemføre flyvningen uden brug af fysisk checkliste men glemmer han/hun et punkt underkendes
PFT
TEM er et krav under grundskoling, hvorfor instruktøren skal beherske dette. TEM skal udformes således, at
instruktøren som en del af briefing for start (også anflyvning og landing) inkluderer mitigerende oplysninger i
tilfælde af fejl under eks. Start.
Der findes desværre stadig ikke dansk materiale for området men nedenstående links giver lidt baggrundsinformation om temaet.

e.

http://aviationknowledge.wikidot.com/aviation:tem-model
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/HE8.pdf
https://skybrary.aero/articles/threat-and-error-management-tem-flight-operations

f.
g.

Se pkt. d.
Instruktøren skal være fortrolig med ICAO-procedure samt lokale regler via VFG Guide, Pladsregulativer etc..
2: GENEREL AIRWORK

a.
b.
c.
d.
e.

Hastigheder aftales under briefing.
360⁰ til venstre direkte efterfulgt af 360⁰ til højre med 30⁰ krængning. Hvis der ikke holdes udkik, er PFT underkendt.
Hastigheden reduceres til lige før flyet ”ryster”
Der vælges kun en af øvelserne.
ii: Skal simulerer en anflyvning
iii: Simulerer flyet på finale.
”eleven” trækker roligt flyet ind i en unormal flyvestilling. Eks. i 2 b, hvor krængning øges til 45-60⁰ krængning.
3: GENEREL AIRWORK (INSTRUKTØR FLYVER)

e.

Her er rollerne omvendt. Instruktøren flyver flyet fra instruktør sædet. Forklaring jf. afsnit 2.
Pkt. e dog jf. nedenstående:
Giv en opgave til instruktøren. Eks. Find en by eller punkt på ICAO kortet. Kontrollant overtager roret og bringer flyet stille og roligt i en unaturlig flyvestilling mens Instruktøren ”arbejder”.
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4: NØD PROCEDURE

a.
b.
d.

Simuleres ved at sige motorstop! Instruktøren skal hvis muligt lande eller mundtligt indikerer intentioner. Kontrollanten må IKKE reducere RPM under 300 fod og sikkerheden må på intet tidspunkt kompromitteres.
Korrekt nødprocedure skal iværksættes med det samme ellers underkendes PFT. Checkliste konsulteres hvis
tiden tillader dette.
Korrekt nødprocedure skal iværksættes med det samme ellers underkendes PFT. Checkliste konsulteres hvis
tiden tillader dette.
5: NØD PROCEDURE (INSTRUKTØR FLYVER)

b.

Her er rollerne omvendt. Instruktøren flyver flyet fra instruktør sædet. Forklaring jf. afsnit 4, samt nedenstående
Skal simulerer at instruktør har overtaget fra elev pga. fejlhåndtering fra elev og i overskydningen opstår motorfejl.
6: ANFLYVNING OG LANDING

b.
c.

Overskydning annonceres i 200 fod. Vær opmærksom på P-Faktor. På finale BØR vi være stabiliseret i 300 fod
og i 200 fod SKAL vi være stabiliseret ellers fortages en overskydning. Brug af karburator forvarmer.
Overskydning jf. ICAO og/eller lokale regler.

TEORI:
Skal indeholde dele af den planlagte flyvning, såsom luftrumsstruktur og lufttrafiks reglerne samt BL 9-6. DULFUs normer
og holdninger skal være en integreret del af teori overhøring. Derudover kan emner som: Hændelse vs. havari og rapportering af disse, forhold ved R- og D-områder indgå. Hvis Instruktøren udviser klar mangel på viden, underkendes PFT inden flyvning påbegyndes og Uddannelseschefen underrettes.
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