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AIC B 07/17. Dispensation fra visse dele af BL 9-06.
Dansk Ultraletflyver Union (DULFU) har udtrykt ønske om at man, i
forbindelse med opnåelse af UL-certifikat, kan opfylde krav om teoretisk uddannelse på andre betingelser end at gennemgå den teoretiske uddannelse og eksamination til PPL(A).
Trafik, Bygge og Boligstyrelsen (TBBST) kan dispensere fra kravet i
BL 9-6 pkt. 9.5.d.

Dispensation forudsætter at DULFU ansøger om dispensation for
hver enkelt person.
Minimumskriterierne for dispensationen fremgår af vedhæftede tillæg.
(CFL)

Tillæg til AIC B 07/17 der angiver nærmere omstændigheder
for dispensation fra BL9-06 pkt. 9.5.d.
1 Teorikurset
1.1 Teorikursets omfang skal være tilsvarende det, som er beskrevet for privatflyver
certifikat.
1.2 Teorikurset skal være beskrevet i UL-håndbogen.
2 Teoriprøven:
2.1 Teoriprøven (evt. opdelt i flere delprøver), afholdes af DULFU.
2.2 Prøven skal afdække, om eleven har tilegnet sig den nødvendige viden efter at
have gennemført det krævede teorikursus.
2.3 Prøven bevarer sin gyldighed i 24 måneder, regnet fra sidste beståede prøve (eller
delprøve), imod opnåelse af UL-certifikat.
2.4 DULFU udpeger egnede prøvelokaler.
2.5 Stedet for teoriprøveafholdelse skal anmeldes til Trafik, Bygge og Boligstyrelsen
(TBBST), senest 30 dage før prøven afholdes, så det er muligt for TBBST at føre tilsyn
med de afholdte prøver.
2.6 Ved ansøgning om dispensation fra kravet i BL9-06, pkt 9.5.d, skal elevens navn
og cpr-nr, samt prøvested oplyses.
2.7 Opgaver der anvendes til teoriprøver, skal godkendes af af TBBST og skal sendes
til TBBST senest 30 dage før påtænkt anvendelse.
3 Tilsyn:
3.1 DULFU sikrer, at eleverne har gennemgået den krævede undervisning og de
krævede eksaminationer inden for 18 måneder.
3.2 DULFU skal udpege en person, der er ansvarlig for disse aktiviteter.
3.3 DULFU sikrer, at et passende antal prøver udvikles.
3.4 DULFU skal sikrer, at prøveopgaverne ikke kendes af prøvedeltagere før prøven er
afsluttet.
3.5 DULFU skal dokumenterer at alle ovennævnte forhold er opfyldt.
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