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Dagsorden

● Daglig tilsyn ved flyet i hangaren

● Teori
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UL-havari status 2016

- 18 havarier og 3 hændelser. 
- 17 af havarierne var pilot fejl.
- Flest havarier om foråret (til og med maj)
- Primært landinger 
- Ældre og erfarne piloter.

● Forskel på erfaring og rutine
● Øve jer på landinger
● Hønsning – hold pinden tilbage
● Brug tjeklisten
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Hvor kan man se om flyet er frigivet til flyvning ?

Svævefly:
- Se i logbogen → Follow Up
- Gyldig forsikring

UL-fly:
- Se i flyvetilladelsen og i logbogen
- Gyldig forsikring
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Krav til starter, timer, PFT og Medical, for at man må flyve?

Svæveflyver:

S-pilot under 300 timer S-pilot over 300 timer  

- mindst 5 flyvning inden for 6 mdr. - mindst 20 flyvning inden for 12 mdr.
  eller PFT inden for 6 mdr. 

- 2 starter på metoden indnefor 12 mdr. - 2 starter på metoden indnefor 12 mdr.
  eller PFT inden for 12 mdr.   eller PFT inden for 12 mdr.

- mindst 1 time inden for 6 mdr. - mindst 10 timer inden for 12. mdr.
 eller PFT inden for 6 mdr.

- gyldig PFT og Medical - gyldig PFT og Medical
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Svæveflyve-piloters flyvestatus 
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Krav til starter, timer, PFT og Medical, for at man må flyve?

UL-piloter:

- 5 timer og 10 landinger indefor de sidste 12 mdr. 
  eller PFT indenfor de sidst 12 mdr.

- gyldig PFT og Medical
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UL-piloters flyvestatus 
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Krav til starter for at du må flyve med passager?

- Passagertilladelse

Svævefly
-  5 starter heraf 2 på typen indenfor 90 dage

UL-fly
- 5 starter på typen indenfor 30 dage
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Flyslæb

- Hvad skal svæveflyvepiloten være opmærksomt på?

- Hvad skal slæbepiloten være opmærksomt på?

Svæveflyvning med turbo/selvstarter-motor.

- krav til landingsforberedelse, ved start af motor i luften.
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Vigepligter

Du ligger bag klubbens DuoDiscus, og du vil gerne 
overhale. Hvad er reglerne herfor?
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Vigepligter

Du ligger bag klubbens DuoDiscus, og du vil gerne 
overhale. Hvad er reglerne herfor?

- Hvis du flyver i et svævefly, kan du overhale ved at 
  skifte kurs mod højre eller venstre – frit valg

- Alle andre fly skal overhale, ved at skifte kurs til højre.
  Overhal højre om. 
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Pga uopmærksomhed er du kommet til at flyve ind i 
Karups TMA uden tilladelse. Hvordan skal du forholde 
dig?
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Pga uopmærksomhed er du kommet til at flyve ind i 
Karups TMA uden tilladelse. Hvordan skal du forholde 
dig?

- Indberette en BL 8-15 (afløser af BL 8-10)



  

UL og S – PFT  2017

Transponder koder

VFR-flyvning

Radiofejl

Nød

Ulovlig indblanding
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Transponder koder

VFR-flyvning 7000

Radiofejl

Nød

Ulovlig indblanding
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Transponder koder

VFR-flyvning 7000

Radiofejl 7600

Nød

Ulovlig indblanding



  

UL og S – PFT  2017

Transponder koder

VFR-flyvning 7000

Radiofejl 7600

Nød 7700

Ulovlig indblanding
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Transponder koder

VFR-flyvning 7000

Radiofejl 7600

Nød 7700

Ulovlig indblanding 7500
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Vejret

METAR og TAF
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God og sikker flyvning

- Skynd dig langsomt

- Overvurdere ikke dine egne evner
Tag gerne en tur med en instruktør

- Lad ikke en passager påvirke din beslutning (ubevist)

- Fokusere, specielt i start og landing

- Hold udkik med nød landingsplads.

- Hold udkik med andre fly – drej hovedet.
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- Flyvning til Tyskland  
http://aim.naviair.dk/media/files/fm12wdibcox/EK_ENR_1_10_en.pdf  (afsnit 4)

- VFG nyhedsbrev – http://aim.naviair.dk/newsletter/

- ICAO-kortet i 3D Jørgen Klevin style


