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Ultralet Flyveklubben Albatros 

PPL-A undervisningsplan 2015-16  

  
 

Generelt   Der vil blive undervist i 8 fag:   

 

Navigation    Jørgen Petersen  

Luftfartsret    Carsten Svendsen/Johnny Larsen 

Flyveprincipper   David Nyhjem 

Generel viden om luftfartøjer  Sune Bjerregaard 

Meteorologi   Jørgen Petersen  

Operationelle procedurer  Lars Kaalby  

Menneskelig ydeevne   Hans Loft 

Flyvepræstation og planlægning Carsten Svendsen/Johnny Larsen 

 
 

Tid, sted og pris Foregår hver tirsdag og torsdag kl. 19-22 ifølge vedlagte plan. Der kan dog  

forekomme ændringer/ombytninger af fag ved lejlighed, som meddeles per mail. 

Medbring selv kaffe, te, vand mv. til pauserne.  

 

Undervisningen finder sted på Tapeten i Ballerup, Magleparken 5, mødelokale E.  

 

Kurset koster 2500 kr., som indbetales senest 27/11-15 til klubbens kasserer på 

kontonr. 2125-0754 848 855 

 

Materialer Der vil blive undervist i henhold til en samlet undervisningspakke fra Herning 

Flyveklub samt evt. udleveret/tilsendt supplerende materiale af underviserne. Der 

anvendes lineal med målestoksforhold, vinkelmåler, flycomputer og flyvekort. Se 

listen over undervisningsmaterialer.  

 

Eksamen Der er sket en del ændringer på teoriprøveområdet i 2015, herunder både ny  

fagopdeling/spørgsmål samt eksamensafvikling. Vi har derfor forsøgt at 

tilrettelægge undervisningen, så der løbende i vintersæsonen/foråret kan aflægges 

eksamen i 2 eller 4 fag afhængig af lyst/mulighed. Første mulighed er 18/12, hvor 

der planlægges prøveaflæggelse i fagene navigation samt luftfartsret.  

Teoriprøven foregår normalt om fredagen i dagtimerne i Roskildehallerne som 

adskilte prøver af 35 minutters varighed med pauser ind imellem og forventes at 

koste ca. 408 kr./fag.  

  

 

 

Tilmelding og spørgsmål Til klubbens uddannelsesansvarlige; Henrik Valore, via mail hev@novonordisk.com  

eller på tlf. 3079 4432.  

 

mailto:hev@novonordisk.com
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Foreløbig Undervisningsplan 2015-16 

 
 Dag Dato Emner  

Tirsdag 10/11 Introduktion. Derefter navigation  

Torsdag 12/11 Luftfartsret 

Tirsdag 17/11 Navigation      

Torsdag 19/11 Luftfartsret 

Tirsdag 24/11 Navigation 

Torsdag 26/11 Luftfartsret 

Tirsdag   1/12 Navigation 

Torsdag   3/12 Luftfartsret 

Tirsdag   8/12 Navigation 

Torsdag 10/12 Forberedelse til eksamen 
Fredag 18/12 Mulighed for eksamen i Roskilde 
  Juleferie 
Tirsdag 5/1 Flyveprincipper  

Torsdag 7/1 Generel viden om luftfartøjer 

Tirsdag 12/1 Generel viden om luftfartøjer  

Torsdag 14/1 Flyveprincipper 

Lørdag  16/1 Generel viden om luftfartøjer (praktik på Albatros´flyveplads kl. 10) 

Tirsdag 19/1 Flyveprincipper  

Torsdag 21/1 Generel viden om luftfartøjer 

Tirsdag 26/1 Meteorologi 

Torsdag 28/1 Operationelle procedurer 

   

Tirsdag   2/2 Meteorologi 

Torsdag   4/2 Operationelle procedurer 

Tirsdag   9/2 Meteorologi 

Torsdag 11/2 Operationelle procedurer 

Fredag 12/2 Mulighed for eksamen i Roskilde 

Tirsdag 16/2 Meteorologi 

Torsdag 18/2 Forberedelse til eksamen 
Tirsdag 23/2 Menneskelig ydeevne  

Torsdag 25/2 Flyvepræstation og planlægning   

   

Tirsdag   1/3  Menneskelig ydeevne  

Torsdag   3/3  Flyvepræstation og planlægning   

Tirsdag   8/3  Flyvepræstation og planlægning   

Torsdag 10/3  Flyvepræstation og planlægning   

Fredag 11/3 Mulighed for eksamen i Roskilde 

Tirsdag 15/3  Flyvepræstation og planlægning   

Torsdag 17/3 Forberedelse til eksamen 
  PÅSKEFERIE 

   

Tirsdag 5/4  Motor og materialelære - UL 

Torsdag 7/4 Gennemgang af BL 9-6 og dele af UL-Håndbogen 

Fredag 15/4 Mulighed for eksamen i Roskilde 
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Undervisningsmaterialer  
Alle skal købe eller medbringe: 

 

Dreje-computer:  https://www.aeropartner.dk/shop/paper-flight-computer-384p.html,  

(189 kr.) 
 
Lineal (40 cm):  https://www.aeropartner.dk/shop/lineal-nm-2-346p.html 

(89 kr.) 
 
Vinkelmåler:   https://www.aeropartner.dk/shop/square-protractor-379p.html 

(75 kr.) 
 
1 stk. ICAO kort, Danmark og 1 stk. ICAO kort Copenhagen:  

http://www.aeropartner.dk/shop/danmark-24c1.html 

(378 kr.) 
 

Vi havde tidligere lagt op til at der var 2 muligheder for undervisningsmateriale. Enten nogle udvalgte 

af KDA hæfterne suppleret med undervisernes eget materiale ELLER en samlet undervisningspakke fra 

Herning. Den strategi har vi nu besluttet at ændre, således at der nu KUN vil blive undervist efter 

Hernings materiale.  Det vil skabe klarhed og lette tingene for både lærerne og underviserne. Det er 

en moderne,  komplet sammenhængende samt opdateret pakke af undervisningsmateriale. Derudover vil 

det give bedre muligheder for en lidt mere selvstudie tilgang til forløbet eller indhentning af nogle 

tabte undervisningsaftener. Pakken består af et E-learningsmodul med adgang til i-bøger (8 stk), et 

antal videoer til hvert modul (typisk 4-5), opgaver og gamle prøvesæt til udprint samt et stort antal 

on-line af gamle eksamensopgaver med svar og respons. Denne pakke koster 2150 kr. per kursist og man 

har adgang indtil den fulde teori er bestået. For at beskytte deres ophavsret, kan I-bøgerne ikke 

udprintes men der skulle kunne understreges eller tilføjes noter elektronisk. For dem, som ønsker at 

have noget i hånden og kunne læse/skrive på i gammeldags fysisk facon, vil der ved køb af pakken 

OGSÅ blive mulighed for adgang til deres seneste gammeldags kompendium på e-learning, som ville 

kunne udskrives og som kun skulle afvige ganske lidt fra I-bøgerne.   

 

Tilmelding til pakken skal ske til Henrik Valore med angivelse af: navn, adresse, tlf. og e-mail. Jeg vil så 

samle sammen og sende alle kontaktoplysninger til Herning flyveskole, hvorefter oprettelse vil foregå 

og regning med login tilsendt direkte til Jer selv.    

 

Eksamener: 
Prøvedato   Sidste tilmeldingsdato 

Fredag 12/2 2016  29/1 2016 

Fredag 11/3 2016  26/2 2016 

Fredag 15/4 2016  01/4 2016 

Fredag 13/5 2016  29/4 2016 

Fredag 17/6 2016  03/6 2016 

Fredag 19/8 2016  05/8 2016 

 

Der kan max. være 18 til hver eksamen og det er efter først til mølle princippet. Nærmere info på: 

http://aim.naviair.dk/AIM%20Documents/Aeronautical%20Information%20Circulars%20-

%20AIC%20series%20B/2015/AIC%20B%2029%202015.pdf?utm_source=MailPlatform&utm_medium

=email&utm_campaign=AIC+B+29%2F15  

https://www.aeropartner.dk/shop/paper-flight-computer-384p.html
https://www.aeropartner.dk/shop/lineal-nm-2-346p.html
https://www.aeropartner.dk/shop/square-protractor-379p.html
http://www.aeropartner.dk/shop/danmark-24c1.html
http://aim.naviair.dk/AIM%20Documents/Aeronautical%20Information%20Circulars%20-%20AIC%20series%20B/2015/AIC%20B%2029%202015.pdf?utm_source=MailPlatform&utm_medium=email&utm_campaign=AIC+B+29%2F15
http://aim.naviair.dk/AIM%20Documents/Aeronautical%20Information%20Circulars%20-%20AIC%20series%20B/2015/AIC%20B%2029%202015.pdf?utm_source=MailPlatform&utm_medium=email&utm_campaign=AIC+B+29%2F15
http://aim.naviair.dk/AIM%20Documents/Aeronautical%20Information%20Circulars%20-%20AIC%20series%20B/2015/AIC%20B%2029%202015.pdf?utm_source=MailPlatform&utm_medium=email&utm_campaign=AIC+B+29%2F15

