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Koll på läget innan flygning…



Lathund – förnyelsekrav 
för piloten

Är jag behörig att flyga?

 5h, 15 flygningar, 2 
flygträningsstarter

 Medical? min. LAPL

 Flygtrim allmänt

 Flygkänsla 
(Airmanship)



Lathund – förnyelsekrav för piloten

 Behov av kontrollstart?

 Kontrollflygning vid behov
 Flygträningsstart (krav på alla)



Sigurd Selström2016-05-26
2017-08-01 Oscar A

SEL 848
SEL 940

2019-06-14 Sigurd Selström SEL 848

2018-09-10 I. Hård AVASEL 799

2020-07-21 Torleif H SEL 189
2017-08-01 Oscar A SEL 940

Sign. i loggbok



2017-08-01 Hse

2018-09-10 I. Hård AVASEL 799

2017-08-02 Oscar A SEL 940

2017-08-01 Oscar A SEL 940

2020-07-21 Anders B SEL 350

2019-07-10 Hse
HSe

123456

Sign. i loggbok



Flygträning segel
2 flygningar

2019-06-11 Oscar A SEL 94048 h

Flygträningstimma 
TMG genomförd

2020-05-01 74 h Sigurd S SEL 848

PC genomförd och 
godkänd IMC 

2021-08-15 86 h Hse
HSe

123456

Flygträning –
24 månadersperioden räknas från sista dagen i 

månaden, dvs. giltighet tom 2021-06-30

Sign. i loggbok



2017-08-01 Oscar A SEL 940DG-1000

2019-06-14 Sigurd Selström SEL 848SF-25C

2020-07-21 Torleif Termik SEL 989BF-IV
2021-07-10 DG-300 Torleif Termik SEL 989

Sign. i loggbok



Stegtränare – vad gäller?

 Segelflygchefen  ansöker om licens i 
licensmodulen = auktorisation för 
tränare att tjänstgöra

 Tränare ska senaste 12 månaderna ha 
minst 10 flygningar eller 5h som 
tränare alt. genomföra en  stegtränar-
PC med segelflyglärare

 Tränare måste uppfylla kravet för att ta 
passagerare, 3 starter senaste 90 
dagarna…

 Tränare får genomföra provlektioner

 Stegtränare kan genomföra flygträning 
med segelflygare med SPL och som är 
behöriga att flyga som befälhavare inkl. 
rätt att ta passagerare. Tränare kan 
inte logga denna flygtid .



Flygning med passagerare

 Nya certinnehavare  10h…

 3 starter och landningar med aktuell 
kategori, segel eller TMG senaste 90 
dagarna.



Segelflygplanet – daglig tillsyn, luftvärdighet

 Årstillsyn

 FLARM och uppdatering

 Dator, Oudie -luftrum och 
uppdatering

 Montering och nedmontering

 Flygplansvagn, status, besiktning

 Daglig tillsyn



Segelflygplanet – daglig tillsyn, luftvärdighet

”Orange flygplanspärm”
LVB vs ARC



Segelflygplanet – daglig tillsyn, luftvärdighet

 Flyghandboken för segelflygplanet

 Daglig kontroll och monteringskontroll SHB 532

 EASA SIB 



Yttre faktorer – väder, luftrum, flygplats, landningsbar 
terräng

 Väder, vind/sidvind, turbulens

 Luftrum, koll på uppdateringar, NOTAM, tillfälliga R/D-
områden, öppettider vissa flygplatser mm

 Nya kartor, egen utrustning

 Användande av klubbfrekvenser – max 1200 m  GND!!

 Flygplatsen – status fält, mjuk yta, hinder, viltstängsel … 
Uppfyller fältet min. krav för segelflygverksamhet?

 Riskanalys hur närliggande terräng ser ut samt 
landningsbara områden



Störningsrapportering

Säkerhetskultur – en lärande organisation



Frågor?



Utelandningar Henrik Svensson



”Du ska alltid veta var du kan landa om du inte 
får något mer stig. Så länge höjden är god och 
vädret ser bra ut är det tillräckligt att ha koll på 
att man når landningsbara områden”

”Avbryt i tid och landa precis som på 
hemmafältet”

Utelandning med segelflygplan



Träning ger färdighet. Motorseglare 
är ett mycket bra hjälpmedel. Man 
kan träna flera utelandningar på ett 
flygpass.

”Skarp” utelandning för 
eleven/nybörjare är viktigt – ger 
en känsla att det faktiskt går bra 
att landa ute!

Piloter som flyger SLG/SSG kanske 
också behöver träna på 
utelandningar…



Full broms vid sättningen – efter sista hindret har passerats och man är säker på att
Komma in på fältet – full broms och bromsa ner farten med hjulbroms.

Många flygplan får förändrat nosläge
vid manövrering av broms!

Träna vinklar/glidvinklar – många kommer in 
högt vid utelandningar pga. medvindvind och 
bas ligger för nära vilket ger hög höjd på final



A : 100 m 
B: 80 m C : 50 m

Landning över hinder medför 
att en stor del av fältet inte 
kan nyttjas 
(20 m maskhöjd ger 100 
meter på fältet) 
glidtal 1:5, fart 100 km/h

Tot. = 230 m

Inflygning Utflytning Utrullning



Ta hjälp av de åskådare som kommer fram först till 
landningsplatsen med att flytta flygplanet till fältgränsen 
(du tog väl med jordspik?) 



Skapa en mental bild – försök att se:
(resonera baklänges)

 Var på fältet ska jag stanna
 Sättningspunkt
 Höjd över sista hindret
 Hur final läggs
 Finalfart
 Baslinjen
 Medvindslinjen
 Bästa läge för nedflygningssektor
 Rekognosera fältet osv.

30 m
100 m

175 m

150 m

400-500 m

300 m



Det viktigaste med upplägget är…

 Tid för rekognosering
 Ett riktigt landningsvarv
 Tillräckligt lång final
 Rätt fart



Det är inte viktigt att...

 Sätta sporren i dikeskanten i början av fältet
 Flyga med extremt låg fart
 Landa exakt mot vinden
 Landa när en väg



Du skall inte...

 Flyga utan att hela tiden veta var Du 
skall landa

 Trycka ner flygplanet i hög fart
 Göra mindre landningsvarv än hemma
 Kurva tills marken tar i



Lära sig av misstag…

…vad kan vi lära oss av olika utelandningshaverier?



Varför har vi haverier vid utelandning?
 Vi följer inte fastställda rutiner
 Orekad plats
 Vi tränar för lite på utelandningar
 SLG/SSG leder till färre skarpa utelandningar
 SLG/SSG där motorn inte startar kan ge en forcerad 

utelandning
 Otur

Ju mer jag tränar desto mer tur får jag!



Ur statistiken rapporterade utelandningar 2003-2021

Vi har 1,08 haverier per 100 utelandningar eller 0,96 haverier på 1000 sträckflygningar

År   antal utelandn.  XC flygn. haveri incident summa
2003 195 2211 5 1 6
2004 221 2110 6 1 7
2005 222 1697 2 1 3
2006 251 2540 1 1 2
2007 180 1988 4 1 5
2008 252 2291 4 1 5
2009 241 2244 1 6 7
2010 244 1906 0 1 1
2011 146 1673 0 1 1
2012 148 1783 1 1 2
2013 201 2152 2 1 3
2014 177 2330 3 1 4
2015 96 1912 2 2 4
2016 137 2291 0 4 4
2017 147 2521 1 3 4
2018 111 3678 0 1 1
2019 113 1753 0 5 5
2020 68 2074 2 2 4
2021 97 1850 1 2 3

3247 41038 35 35 71



Antal utelandningar och haverier 2003-2021
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Haveri med LS6

Utelandning

Orsaksfaktorer 
 Planeringen och genomförandet av 

inflygningen var bristfällig. 



Haveri med 
Ventus 2 CM

Utelandning

Orsaken till olyckan var att stängslet upptäcktes 
i ett för sent skede före landning.
Motor startade inte – avstängning – utelandning 
(forcerad) 



Utelandningshaveri med ASG29

Olyckan orsakades av att 
motorstartförsöket skedde i ett för sent 
skede, vilket ledde till att farten vid 
inflygning och landning kom att bli 
avsevärt högre än den rekommenderade



DG-300 utelandning – landning i träd

Landade i en träd – kom inte fram till 
utelandningsfält - för låg höjd för en säker 
landning



Beslutet att flyga norrut 
för att leta termik 
medförde att 
förutsättningarna för en 
säker landning snabbt 
minskade.

När piloten vände och 
flög tillbakamot det valda 
fältet var höjden så låg 
att han hade svårighet att 
hitta det. 
Även om han hade 
upptäckt fältet direkt 
hade det varit mycket 
svårt att göra en lyckad 
landning från den låga 
utgångshöjden.



Olyckan orsakades av att sökande efter 
termik prioriterades högre än 
genomförandet av en säker utelandning på 
det avsedda fältet, vilket ledde till att 
höjden och positionen blev sådan att en 
säker landning inte längre var möjlig.

Höjdskillnaden mellan startplatsen och 
olycksplatsen har sannolikt bidragit till 
felbedömningen.



Ur Segelflygförbundets elevhandbok Du flyger, övning 56,Utelandning, ges 
följande råd vid utelandningar:

•Välj under hela flygningen lämpliga landningsfält. Avbryt i tid, 
bestäm dig för det största möjliga fältet och landa mitt på. 
Undvik dock att landa vinkelrätt in mot en väg eller i växande 
gröda. Se upp med fält i närheten av sjöar, de sluttar ofta ner 
mot vattnet.

•Studera fältet noga. Hur är ytan? Finns där diken, hinder? Se 
upp för elledningar och stängsel, de är svåra att upptäcka från 
luften. Titta på angränsande fält efter ledningsstolpar.



•Kom ihåg att ett val av ett nytt fält på låg höjd ofta slutar med 
en felbedömning.

•Lägg upp en bedömningslandning precis som på hemmafältet 
(eventuellt i högervarv).

•Gör inga 360 grader svängar på läsidan av den tilltänkta 
sättningspunkten, och absolut inte på baslinjen eller final.



Under flygning – kom ihåg!

avbryt i tid!
fastslå vindriktningen
välj största fältet i vindriktningen
kontrollera inflygningen. Trädridåer, ledningar etc

Under flygning – kom ihåg!

 veta var du kan landa
 avbryta i tid!

 fastslå vindriktningen
 välj största fältet
 kontrollera inflygningen. trädridåer, ledningar 

etc.



Frågor?
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