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Svenska Hängflygförbundet 

 
Information till den som börjar hängflygutbildning i Sverige 
Denna sida innehåller information och utgör ett intyg. Den skall läsas och undertecknas av alla som genomför 
någon form av hängflygutbildning i Sverige och inte har svensk hängflyglicens. Sidan skall sparas av instruktö-
ren till dess den som undertecknat antingen avbrutit utbildningen utan att någon form av skada inträffat eller 
erhållit svensk hängflyglicens. Intyget skall vara undertecknat innan praktisk utbildning påbörjas. 

Till Dig som skall påbörja hängflygutbildning 
Grattis! Du väljer utbildning inom en fantastisk sport. Det är emellertid några saker vi i Hängflygförbundet vill 
att Du skall känna till så att Du kan fatta rätt beslut och påbörja utbildningen med rätt förutsättning. 

Hängflygning tillhör gruppen av risksporter. Dit räknas en rad äventyrssporter som t.ex. klättring, dykning, mo-
torsporten, boxning och flera liknande grenar. Det betyder inte att hängflyg behöver vara farligt. Den som visar 
gott omdöme, följer våra regler och har rätt utbildning för den flygning som genomförs löper relativt sett små 
risker. Vi har haft ett antal dödshaverier och andra svårare olyckor i landet genom åren. De flesta kan hänföras 
till dåligt omdöme, flygning under för svåra omständigheter osv. Det rör sig mest om relativt oerfarna piloter 
som försöker flyga för tufft och kanske under för svåra förhållanden. Bland våra erfarna piloter inträffar nästan 
aldrig allvarliga händelser. Visa omdöme och följ reglerna så är risken liten! Trots det bör du vara medveten om 
att olyckan kan hända som vid all flygning, bilkörning osv. Genom att hängflygning tillhör risksporterna gäller 
särskilda försäkringsvillkor. De flesta olycks- och livförsäkringar har klausuler som undantar risksporter. Du bör 
kontrollera Dina försäkringsvillkor. När du själv får hängflyglicens har du genom den en ansvars- och olycks-
falls-försäkring. 

Genom hängflygförbundet har du även möjlighet att teckna en olycksfallsförsäkring som gäller under utbild-
ningen. Instruktörens ansvarsförsäkring täcker utbildningsverksamheten, så du behöver ingen egen ansvarsför-
säkring. Mer information om försäkringarna hittar du på hängflygförbundets hemsida: 
http://iof2.idrottonline.se/templates/Page.aspx?id=949 

Du får bara hängflyga under utbildning med din instruktör närvarande eller när du själv har giltig hängflyglicens. 
Den första licensnivån är elevlicens. Den berättigar dig till att flyga inom den behörighet som du fått utbildning 
för och bara platsbundet och under enkla förhållanden både vad avser plats och väderförhållanden. För att få ut 
hängflyglicens måste du vara medlem i en hängflygklubb. Det är genom klubben du ansöker om licensen. Under 
utbildningen behöver du inte tillhöra någon klubb men du är alltid välkommen att bli medlem direkt. Då får du 
tillgång till klubbens aktiviteter. När du blir medlem i hängflygförbundet får du även förbundets medlemstidning 
Hypoxia. Hypoxia är en gemensam medlemstidning för hängflygförbundet och skämflygförbundet. Äldre num-
mer finns på www.hypoxia.se och där kan du läsa mer om hängflygsaktiviteter. 

Under grundutbildningen skall din instruktör informera dig om kompendium ”Verksamhetshandbok”. Dokumen-
tet finns på hängflygförbundets hemsida, www.hangflyg.org. I verksamhetshandboken står allt om regler och 
krav för licenser och behörigheter.  

Din instruktör följer en utbildningsplan. Du kan be att få se den. 

 

 

Jag intygar härmed att jag tagit del av ovanstående information 

 

…………………………………den ………./……… …………….. 

 

…………………………………………………………………………… 

 


