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LÄR DIG FLYGA I SOMMAR!   
 

Välkommen på segelflygläger på Borlänge Flygklubb v. 29 - v. 30 2017. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Introduktion 
 
I sommar anordnar Borlänge Flygklubb ett utbildningsläger i segelflyg på Dala-Airport i Borlänge. Detta 
läger vänder sig till ungdomar i åldrarna 15-25 år och vi söker tio stycken deltagare. Målet att du efter två 
veckors intensivutbildning med flyglärare kan genomföra dina första ensamflygningar och erövra det så 
kallade C-diplomet. Därmed har du också klarat av den första etappen av utbildningen till segelflygare och 
du har möjlighet att sedan fortsätta utbildningen hela vägen fram till ett flygcertifikat om du så önskar.  
 
I denna text presenterar vi vad segelflyg är, hur utbildningen går till, vad målet med intensivkursen är samt 
hur lägret kommer att fungera rent praktiskt. Vi upplyser även om förutsättningar för att kunna deltaga, 
vad det kostar och hur anmälan går till.  

 

Vad är segelflyg?  
 
Segelflygplan är traditionellt sett flygplan utan motor med smala, smäckra flygplanskroppar och långa 
vingar. Flygplanen är utvecklade för att utnyttja så kallad termik, ”uppvindar”, för att vinna höjd och 
därmed kunna flyga milsvida sträckor under flera timmar. Segelflygplan är ensitsiga eller tvåsitsiga i 
dubbelkommando där pilot och passagerare (eller elev och lärare) har varsin uppsättning reglage och 
instrument. Av tradition bär pilot och passagerare alltid fallskärm vid segelflygning.  
 
Äldre segelflygplan är ofta konstruerade i ett fackverk av metall klädda i duk medan modernare flygplan är 
konstruerade i glas- eller kolfiber och väger från 200 upp till 450 kilo. Topphastigheten ligger nära 300 
km/h.  
 



 
 
Flygplanen kommer vanligtvis upp i luften med hjälp av flygbogsering, där ett motordrivet flygplan ställs 
upp framför segelflygplanet på flygfältet och flygplanen kopplas ihop med en lina. Motorflygplanet startar 
därefter helt enkelt med segelflygplanet på släp. Vid önskad höjd, ofta 600 - 800 meter, kopplar 
segelflygpiloten sig fri från bogserflygplanet. Segelflygaren flyger nu vidare på egen hand i på jakt efter 
termik för ge sig ut på en spännande sträckflygning, eller vid utbildning för att utföra övningar i glidflykt i 
närheten av flygfältet tills dess att höjden medger landning. Numera finns det även moderna segelflygplan 
som är självstartande, med infällbar motor i flygplanskroppen.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Olika segelflygplan har olika prestanda, man brukar tala om ett flygplans glidtal. Ett glidtal på 1:40 säger 
grovt sett att för varje meter planet sjunker, kommer det 40 meter framåt. Ju högre upp man befinner sig, 
desto längre kan man vara i luften och desto längre bort från landningsbar yta kan man befinna sig. Vid 
utbildningsflygning, även kallat skolning, flyger man i början alltid i närheten av flygplatsen.  
Inom segelflyg kan man tävla i så kallad sträckflygning, där man utifrån aktuellt väder lägger banor av 
varierande längd och sedan gäller det att ta sig runt banans brytpunkter så snabbt som möjligt. Man kan 
även lära sig avancerad flygning, där man efter tilläggsutbildning får utföra manövrar så som ”looping” och 
”roll”.  
 
Segelflyg är ett miljövänligt, spännande och, jämfört med andra flyggrenar, billigt sätt att skaffa sig ett 
flygcertifikat. Du blir dessutom en mycket skicklig pilot.  
 
Läs gärna mer om segelflyg på Svenska Segelflygförbundets hemsida: www.segelflyget.se  

http://www.segelflyget.se/


 

Utbildningen till segelflygare 
 
Utbildningen omfattar både teori och praktisk flygutbildning i ett tvåsitsigt segelflygplan med 
dubbelkommando, du sitter i framsits och läraren i baksits och bägge två kan manövrera flygplanet. Redan 
under din första skolstart får du prova att styra flygplanet! Efter cirka 20 flygningar med lärare får du göra 
din första ensamflygning, medan läraren håller uppsikt från marken. Utbildningen fortsätter med att du 
flyger såväl ensam som med lärare. Efter cirka 60 godkända flygningar och 15 flygtimmar - och om du fyllt 
16 år - kan du ansöka om ditt certifikat hos transportstyrelsen. 
 
Nu får du flyga utan att övervakas av en lärare och kan fortsätta att själv utveckla dig som segelflygare, och 
du kan även ta med vänner och familj på en flygtur.  
 
 

Mål med kursen 
 
Lägret riktar sig till ungdomar i åldern 15-25 år. Vi söker 5 stycken tjejer och 5 stycken killar som deltagare 
och vi kommer att ha två segelflygplan med två stycken lärare som bemannar vardera flygplan. Målet om 
du deltar två veckor är att du ska nå så långt som till dina första ensamflygningar övervakade av lärare på 
marken. Vi varvar teori och praktisk flygundervisning under veckorna.  Du och dina kurskamrater kommer 
att delta i det dagliga markarbetet och med förberedelserna och driften av segelflygverksamheten för att 
lära dig hur det drivs säkert och effektivt. Vi siktar på att flyga så mycket vi kan, från morgon till kväll, för 
att ni ska hinna göra så många starter som möjligt. Efter kursen har du en god grund att stå på för att 
sedan kunna fortsätta utbildningen fram till certifikat med kvälls- och helgskolning under sensommar och 
efterföljande vår om du så önskar.   
 

 
 



Förutsättningar för deltagande  
 

- Du skall uppfylla alla kriterier för att kunna skaffa ett Elevtillstånd från Transportstyrelsen, detta 
innefattar bland annat en läkarundersökning av en godkänd flygläkare. Läs mer om hur du ansöker om, 
och skaffar, ett Elevtillstånd i bilaga 1. Viktigt! På lägrets första dag bör du ha ordnat så att du har ditt 
Elevtillstånd i handen.  

 
- Du behöver vara medlem i våran förening, Borlänge Flygklubb, för att kunna utbildas och vara 

försäkrad under flygning. Medlemsavgiften för 2017 skall inbetalas i samband med bindande anmälan. 
Läs under fliken Bli Medlem på www.bfk.nu för att se hur du går till väga.   

 

PRAKTISK INFORMATION OM LÄGRET  

Var?  
Flygfältet Rommehed/Dala-Airport, Nybrovägen 53 i Borlänge.   

När? 
V.29 - V.30 2017 (170717-170729) 

Hur? 
Vi kommer att arbeta med detaljplanering av lägret under våren. Räkna med att vi kommer att ha planerad 
aktivitet från morgon till kväll lägrets alla dagar. Framförallt så ska vi flyga så mycket vi kan, men självklart 
med uppehåll för måltider samt teori och föreläsningar och kanske andra aktiviteter.  
 
Vi siktar på att kunna arrangera ett prisvärt alternativ vad gäller mat där vi alla äter åtminstone lunch 
tillsammans varje dag.  
 
Vill man bo på flygfältet så finns det ett begränsat antal sängplatser i klubbstugan att låna utan kostnad. 
Klubbstugan är utrustad med kök, toalett och dusch. Det finns också möjlighet till tält-, husvagn och 
husbilsplats.  
 
På lördag kväll 29/7 avslutar vi lägret med festligheter på klubben.  
 
 
 
 

 

 

 

 
 

http://www.bfk.nu/


 

Viktigt att veta  
 
- Vi rår tyvärr inte över vädrets makter. Vårat mål är att utnyttja dagarna så mycket det går för att flyga 

mycket. Vid regn, stark vind på startplatsen eller låga moln kan det inte flygas varken pedagogiskt eller 
behagligt. Det är flyglärarna, bogserpiloten och segelflygledaren som tillsammans avgör om vädret 
lämpar sig för flygning eller inte. Om det uppstår tillfällen då det inte är flygbart kommer tiden istället 
att utnyttjas till exempelvis extra teoriundervisning eller föreläsningar.   

 
- För att kunna genomföra säker och effektiv flygverksamhet krävs att alla hjälps åt både på marken och 

i luften. Flygplan kräver rätt hantering både på marken och i luften. Det förväntas att ni som 
kursdeltagare, självklart efter några dagars introduktion med klubbfunktionärer och lärare, driver 
verksamheten på flygfältet när ni turas om att flyga. Exempel på sådana uppgifter är utdragning av 
flygplan från hangarerna, daglig tillsyn innan flygning, förflyttning av flygplan till och från startplats, 
assistans vid linkoppling i bogserflygplan, startsignaler, ”vingspringare”, tvätta flygplan och 
bogserflygplan dagligen efter aktivitet o.s.v. Det krävs att alla är uppmärksamma, aktiva och 
hjälpsamma för att vi ska kunna flyga mycket och säkert. Segelflygledaren styr arbetet på fältet. Inga 
mobiltelefoner är tillåtna under pågående flygverksamhet i utbildande syfte.  

 
- Det blir förhoppningsvis långa dagar på flygfältet och det är förhoppningsvis varmt och soligt i juli  

Det är till viss del fysiskt krävande att både flyga och utföra allt markarbete.  
 
- Borlänge Flygklubb är en ideell förening och drivs helt och hållet av betalande medlemmars intresse 

och tid. Ingen klubbfunktionär eller segelflyglärare erhåller någon lön för sitt arbete. Kostnaden för 
kursen går helt och hållet in i klubben för att driva verksamheten.   

 
 
 



Kostnad 
 
Detta är ett kostnadsexempel, angivna priser är cirka priser.  
 
Förberedande:  
Medlemskap BFK 2017   1660:-  
Elevtillstånd Transportstyrelsen 310:-  
Flygläkarundersökning  2000:-  
 
Flygläger:  
20 stycken flygningar inkl. litteratur 6000:-  
 
Totalt:    ca. 10.000 SEK exkl. mat.  
 
 

Anmälan  
 
Intresseanmälan till ungdomslägret skall innehålla:  
 
1. För- och efternamn  
2. Födelsedatum  
3. Bostadsort 
4. E-post som du bevakar 
5. Mobiltelefonnummer  
 
Intresseanmälan per e-post esbjorn.anteskog@hotmail.com senast den 23/4 - 2017.  
 
Söndagen den 23/4-2017 kl. 14:00 kommer vi att hålla ett obligatoriskt informationsmöte för alla som 
lämnat intresseanmälningar. Vill man fortsatt delta i lägret efter denna träff är anmälan bindande. På 
informationsmötet kommer vi att presentera flygklubben och verksamheten, ha rundvisning och berätta 
mer om kostnader, förberedelser och hur verksamheten under lägret kommer att fungera.  
 

Kontakt  
 
Vid frågor är ni välkomna att kontakta  
 
Jannica Wunge, Segelflygchef och Segelflyglärare 
E-post: jannicawunge@hotmail.com 
 
 
Esbjörn Anteskog,  
E-post: esbjorn.anteskog@hotmail.com 
 

 
Varmt välkomna till Borlänge Flygklubb och Segelflygläger i sommar! 

 
 
 
 

mailto:esbjorn.anteskog@hotmail.com


Bilaga 1 – Att skaffa Elevtillstånd 
 
Innehav av ett elevtillstånd är ett krav för att du skall få utföra din första, och efterföljande, 
ensamflygningar under din flygutbildning fram till certifikatet.  
 
Blanketten heter L1474 och hämtas från Transportstyrelsens webbplats:  
 

 
 
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/blanketter/luftfart/certifikat_och_utbildning/l1474
-21-ansokan-om-elevtillstand.pdf 
 
Instruktion om hur uppgifterna skall skickas in framgår längst ner på blanketten.  
 
 
LÄKARUNDERSÖKNING:  
 
Du kan söka godkända flygläkare på Transportstyrelsens hemsida, här: 
https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-utbildning/Flygmedicin/Lakarundersokning/ 
 
Det krävs att flygläkaren är klass 1 eller klass 2. Just nu finns endast en godkänd flygläkare i Dalarnas län 
och det är i Orsa. Men det finns fler att hitta både i Västerås, Uppsala och Stockholm samt en godkänd 
läkare i Gävle.  

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/blanketter/luftfart/certifikat_och_utbildning/l1474-21-ansokan-om-elevtillstand.pdf
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/blanketter/luftfart/certifikat_och_utbildning/l1474-21-ansokan-om-elevtillstand.pdf
https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-utbildning/Flygmedicin/Lakarundersokning/

