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Svæveflyvernes UL-klub er nu en realitet. 
 
UL-flyvning har fundet vej til mange svæveflyveklubber, og mange svæveflyvere har fået rettighed til at flyve 
UL-fly på deres svæveflyvecertifikat. UL-flyvning i svæveflyveklubberne har typisk betydet, at der i den enkelte 
svæveflyveklub er blevet oprettet en UL-afdeling, som er en klub under DULFU.  
 
Som led i det samarbejde, som DSvU og DULFU har indledt, har DSvU oprettet en UL-flyveklub, som kan 
rumme alle svæveflyvere, der også flyver UL. Det betyder: 
 

 Kontingentet til DULFU nedsættes med kr. 250 pr år for medlemmerne i Svæveflyvernes UL-klub. 

 Det er ikke længere nødvendigt for en svæveflyveklub at have en UL-afdeling med en UL-formand, en 

UL-uddannelsesansvarlig og en UL-materielansvarlig, idet disse funktioner findes i fællesklubben.  

 Vi har nu fået en platform, som også kan håndtere UL-svævefly og UL-motorsvævefly 

 Langt de fleste svæveflyvere med UL-rettighed har fået rettigheden på grundlag af et svæveflyvecerti-

fikat. UL-instruktører, der omskoler piloter til UL-rettighed på grundlag af s-certifikat og/eller TMG-

rettighed, vil også være omfattet af kontingentrabatten i klubben. 

 UL-instruktører i svæveflyveklubberne, der også ønsker at lave grundskoling til UL-certifikat, skal fort-

sat betale det fulde kontingent til DULFU. 

 UL-piloter, der flyver UL-fly på grundlag af et UL-certifikat, kan naturligvis også være medlem af klub-

ben, så svæveflyveklubben slipper for det ekstra administrative arbejde med UL-nøglepersonerne og 

en UL-afdeling, men kontingentet til DULFU er det samme som nu. 

Hovedbestyrelsen i DSvU har peget på følgende nøglepersoner i den nye UL-klub. Nøgleposterne skal senere 
bekræftes ved et valg: 
 
Formand (1 valgperiode):   Ole Gellert Andersen  
Næstformand (2 valgperioder):  Jørgen Legind  
Uddannelsesansvarlig (2 valgperioder):  Helge Hald  
Materielansvarlig (2 valgperioder):  Freddy Vincent Andersen  
Kasserer (1 valgperiode):   Lisette S. Bertelsen  
Bestyrelsesmedlem (1 valgperiode):  Bent Karlsson 
 
DULFU skal snart opkræve kontingent, og hvis I vil have gavn af rabatten på kr. 250, bedes I rette henvendel-
se til: 

Ole Gellert Andersen, mailadresse olefss@mail.dk – tlf. 6120 5916, 
 
der besvarer yderligere spørgsmål til sagen og hjælper med at få flyttet jeres UL-medlemskab fra jeres nuvæ-
rende UL-klub til Svæveflyvernes UL-klub.  
 
Venlig hilsen 
 
Hovedbestyrelsen i DSvU 
Ole Gellert Andersen 
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