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Skolingspladser for UL-fly  
 

Godkendelse af UL-flyvepladser til brug ved skoling.  

Det påhviler enhver ejer af et område at få det pågældende område godkendt af flyvechefen i 

DULFU, inden området tages i brug til UL-skoling.  

Det påhviler den instruktør, der ønsker at benytte det pågældende område til UL-skoling, at sikre 

sig at den ovenfor nævnte godkendelse er i kraft – inden skoleflyvningen påbegyndes.  

Det påhviler den instruktør, der står for den aktuelle skoling, at sikre sig, at banen har tilstrækkelig 

længde og bredde for skoling med det pågældende luftfartøj. Længden skal mindst være 1,5 gange 

den start- og landingsdistance, der er angivet i luftfartøjets håndbog.  

Oplysninger om godkendte skolepladser kan til en hver tid indhentes hos DULFU´s sekretariat.  

Ansøgning om godkendelse fremsendes til flyvechefen i DULFU – vedlagt ”Datablad for UL-

skolingspladser”, en skitse af området og fotografier der viser pladsen i forskellige retninger på 

jorden og fra luften.  

For at en flyveplads er godkendt til skoling af UL-piloter skal den opfylde et af følgende krav.  

1. Pladsen skal være indeholdt i VFR Flight Guide Denmark AD2  

2. Pladsen skal være godkendt af Dansk Svæveflyver Union  

3. Pladser der ikke omfattes af 1 eller 2 skal godkendes af DULFU jfr. nedenstående 

DULFU kan til UL-skoling godkende pladser der opfylder følgende krav:  

• Banens længde skal være mindst 200 meter lang 

• Banens bredde skal være mindst 20 meter bred, inklusive sikkerhedszone. 

• Indflyvning skal være fri i begge ender – i mindst 200 meter fra tærsklen 

• Overfladen skal være rimeligt jævn og græsset kortklippet når pladsen benyttes 

• Banetærsklerne skal være tydeligt afmærket når pladsen benyttes 

 
 

Liste over uddannelsespladser findes under gruppe 303. 
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Datablad for godkendelse af UL – skolingspladser  

Ansøger klub under DULFU:  

Pladsens beliggende hos:  

Navn:  

Adresse:  

Post nr. og by:  

Telefon nr.:  

Pladsforvalter Navn:  

Adresse:  

Post nr. og by:  

Telefon nr.:  

_______________________________________________________________________  

Pladsens data  

Pladsens position i geografisk bredde og længde (WGS 84).:  

Pladsens højde over havet:  

Baneretning (med tal):  

Bane længde:  

Banebredde:  

Baneoverflade:  

Afstand til hindring fra tærskel:  Hindringens højde:  

Afstand til hindring fra tærskel:  Hindringens højde:  

(Afstanden til hindringen måles fra landingstærsklen og bagud til hindringen.)  

Eventuel baneafmærkning:  

_______________________________________________________________________  

 Dato____________  Navn:____________________________  

Underskrift:_______________________  


