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Supplerende SPL-teori til UL-certifikat

Dansk Svæveflyver Union (DSvU) har i samarbejde med Dansk UL-flyver Union (DULFU) indgået
aftale med Trafik- og Byggestyrelsen om, at SPL-teorien jfr. AMC1 FCL.120 til certifikaterne SPL
og LAPL(S) kan anvendes som teorigrundlag til erhvervelse af et nationalt certifikat til ultralette
flyvemaskiner (UL-certifikat), som er nationalt reguleret efter BL 9-06.
Anvendelsen sker under forudsætning af, at aspiranter til et UL-certifikat udover SPL-teorien gennemgår og aflægger prøve i ”Supplerende SPL-teori til UL-certifikat”, som svæveflyveklubber i
samarbejde med UL-klubber kan tilbyde i forlængelse af teoriundervisningen til SPL og LAPL (S).
Prøven i denne supplerede teoriuddannelse afholdes af DSvU.
Supplerende SPL-teori til UL-certifikat indeholder en række emner fra PPL-A teorien jfr. AMC1
FCL.210 til EU-forordning 1178/2011. Disse emner er beskrevet i bilag 1 til denne UHB-gruppe.
Undervisningen til denne supplerende teori skal ske med udgangspunkt i relevant undervisningsmateriale, og DSvU og DULFU anbefaler følgende bøger og undervisningsmateriale som grundlag:








Flyvehåndbogen – Fly- og Motorlære
Flyvehåndbogen – Navigation
Flyvehåndbogen – Flyveplanlægning og præstationer
Kompendie Love og bestemmelser
VFR Flight Guide
Flyvekort Danmark ICAO 1:500.000
Flyvehåndbog for relevant UL-fly

Hans G. Baggendorf
Ole Stig Johannesen
Mads Heising
DSvU
Naviair

Prøven i Supplerende SPL-teori til UL-certifikat vil bestå af 32 spørgsmål, og mindst 75 % af disse
spørgsmål skal være besvaret korrekt, for at prøven er bestået.
I tilfælde af at prøven ikke bestås, kan aspiranten gå til omprøve to gange. Hvis han ikke er bestået
efter disse tre prøver, skal han gennemgå undervisningen i faget igen.
Efter bestået prøve i Supplerende SPL-teori til UL-certifikat, vil aspiranten modtage et bevis fra
DSvU, som kan anvendes, når han ansøger om udstedelse af et UL-certifikat efter aflæggelse af
den praktiske flyveprøve.
Den beståede prøve i faget er gældende i 24 måneder fra den 1. i måneden efter prøvens aflæggelse.
BL 9-06 foreskriver PPL-A teori som grundlag for et UL-certifikat, men SPL-teorien med supplerende SPL-teori til UL-certifikat kan nu erstatte PPL-A teorien, hvis man vil have UL-certifikat.
Det samlede indhold af SPL-teorien og Supplerende SPL-teori til UL-certifikat svarer til indholdet i
PPL-A teorien, men kan dog ikke bruges som teori for at få udstedt et PPL-A certifikat.
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