
Notat fra UL-instruktørmøde den 1. april 2016 på NF. 
 
Til stede: 
Erik Leander 
Lisette S. Berthelsen 
Helge Hald 
- Ove Sørensen som koordinerende til Svæveflyveinstruktørerne  
 
Dagsorden: 
 

1. Gennemgang af UL-elever – status 
2. Gennemgang af UL-piloter – flyvestatus – PFT-status –  
3. I-vagter i 2016 
4. Slæbe-vagter i 2016  (Erik, Andreas, Helge, Lone og (Bent)) 
5. Slæbepilot-emner 
6. Instruktøremner 
7. Samspil mellem slæbefly/skolefly/klubfly. Hvordan organiseres det. 
8. UL-træf på NF den 9+10/7/16 
9. Eventuelt 

 
Ad 1. 
Vi har 8 elever der grundskoler. En 3-4 af dem ser vi næsten aldrig, så de facto har vi nok kun 4 elever på 
grundskoling. 
Løseligt opgjort har vi 8-9 personer der mangler omskoling til Eurofox fra TMG eller Savannah. 
 
Ad 2. 
På grund af tyveri af hh’s PC, har vi ingen oversigt over hvornår piloternes PFT udløber. Der er ikke tvivl om, 
at det er piloternes eget ansvar, at de har gyldigt PFT. Flyver nogen imidlertid uden gyldig rettighed, må de 
se i øjnene, at forsikringsselskaberne vil nægte at udbetale erstatning eller gøre regres i tilfælde af uheld. 
Så er et PFT løbet ud – eller ved at løbe ud - så kontakt Erik eller Helge, så det kan blive bragt i orden. 
Instruktørerne skal være opmærksomme på, om piloterne er i god flyvetræning og tilpasse PFT-flyningerne 
i forhold hertil. 
 
Ad 3. 
Vi har 3 instruktører på UL, og vagtplan vil snarest blive offentliggjort på hjemmesiden. 
 
Ad 4. 
Der er fire slæbepiloter, der vil indgå i en vagtturnus – Erik, Andreas, Helge + Lone Dannevang. Vagtplanen 
vi snarest blive offentliggjort på hjemmesiden. 
 
Ad 5. 
3 piloter er villige til at påtage sig jobbet som slæbepilot – Klaus Witt, Kurt Villadsen, og Lars-Arne Jensen. 
Deres uddannelse påbegyndes hurtigst muligt. 
 
Ad 6. 
2 piloter er villige til at gennemgå uddannelsen til instruktør – Klaus Witt og Andreas Kristensen. 
De nødvendige flyvninger i klubregi påbegyndes snarest. 
 



Ad 7. 
Det blev vedtaget at inddele flyvedagene således, at der kan skoles med UL-elever indtil kl. 11:00, hvorefter 
Eurofox’en primært skal tjene som slæbefly indtil kl. 16:00. Det blev samtidig påpeget, at der forventes en 
vis flexibilitet fra både S- og UL- piloter/elever, så afviklingen af en flyvedag kan foregå uden alt for store 
frustrationer hos medlemmerne. 
På de dage hvor Erik og Helge fungerer som instruktører, fungerer de tillige som slæbepiloter.  
UL-elever skal selv kontakte en vagthavende UL-instruktør, hvis de ønsker at flyve den følgende dag. Det vil 
blive forsøgt at lave en form for booking, så alle kan følge med i belægningen af Eurofox’en. 
 
Ad 8. 
Helge oplyste, at DULFU har ønsket at lægge deres årlige træf på NF i weekenden 9+10/07/2016, samtidig 
med at der er Fly-in. Helge kontakter Asbjørn for nærmere at få afstemt programønskerne. 
 
Ad 9. 
Erik meddelte, at han agter at fratræde som instruktør (både UL og S) med årets udgang. 
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