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Utbildning på ny typ av motorsegelflygplan under-
grupp 1 enligt SHB art 608 

 (TMG - Touring Motor Gliders) 
 

 

Allmänt: 
Förare som genomgått utbildning enligt denna ut-

bildningsplan erhåller behörighet att framföra den 

typ av TMG som utbildning har skett på. 

 

Fordringar för antagning till utbild-
ningen: 
 
Alt. 1  Förare skall inneha gällande segelflygcertifi-

kat och vara inflygen på annan TMG i under-

grupp 1.  

Alt. 2 Förare med gällande segelflygcertifikat och 

en total flygtid på mer än 300 timmar samt 

segelflyglärare må göra egen inflygning un-

der förutsättning att de är influgna på TMG i 

samma kategori, med samma typ av TMG av-

seende sporre/noshjul.  Förare skall före in-

flygningen ha utfört minst 5 flygningar under 

den senaste 2-månadersperioden. 

 

Teoretisk utbildning: 
Flygplanets handböcker och checklistor skall stude-

ras med särskild inriktning på: 

 

- Flygplanstypens konstruktion, utrustning, pre-

standa, vikt och balans 

- Motorns handhavande, bränsle och tillsyner 

- Operativa begränsningar 

- Nödförfarande 

- Normalförfarande 

 

Förare bör även utföra skriftligt prov före inflygning 

på typen. Provet bör omfatta minst ovanstående 

punkter. 

Praktisk utbildning: 
Allmänt gäller vad som föranstaltas i SHB 623 i till-

lämpliga delar. Utbildningen skall ledas av segel-

flygläraren, FI(S) i alt. 1. Utbildningen skall omfatta 

minst 6 flygningar och 2 h. Ska förare som uppfyller 

flygtidskravet i alt. 2 flyga in sig, men saknar behö-

righet för sporre eller noshjul för aktuell TMG, ska 

inflygning göras med segelflyglärare, FI(S). 

 

Allmänna förutsättningar: 
Vid inflygning på ny typ skall vädret vara bra med 

goda horisontreferenser och vindstyrkan får ej över-

skrida 30 km/tim och om möjligt ligga rätt i banan. 

Vid sidvind får sidvindskomposanten uppgå till max 

20 km/tim. Minimisikt 10 km och ingen risk för ne-

derbörd får förekomma. 

 

 

Utfärdande av behörighet: 
Efter genomförd godkänd utbildning bestyrker se-

gelflygläraren, FI(S) behörigheten i flygdagboken. 

De som gör egen inflygning skall tillse att få inflyg-

ningen bestyrkt av segelflygläraren, FI(S). 


