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Utbildningsplan för avancerad flygning med segel-
flygplan 

 
 
 

Startmetod Flygstart. 
  
Kursens längd Utbildningen skall fördelas på minst 3 flygdagar. 
  
Behörig lärare Som lärare vid avancerad segelflygning godkännes endast segelflyglärare som 

genomgått tilläggsutbildning AVA-segelflyglärare vid central kurs anordnad 
av Segelflyget. 

  
Villkor för att påbörja ut-
bildning 

Eleven skall efter utfärdande av segelflygcertifikat (SPL) som befälhavare ha 
en flygtid om minst 30 timmar eller 120 flygningar i segelflygplan. 

  
 För påbörjande av fortsättningskurs gäller samma krav som ovan, samt god-

känd grundkurs. 
  
Teoretisk utbildning Se SHB artikel 637. 
  
Skolsegelflygplan Av Segelflyget godkänd typ. 

  
Praktisk utbildning Enligt nedanstående övningsschema. Elev börjar med grundkurs och därefter 

om så önskas fortsättningskurs. Kurserna kan kombineras som en gemensam 
kurs. Minimum utbildningstid är 5 timmar eller 20 flygningar med instruktion 
i avancerad flygning för komplett kurs. Beträffande övningarnas omfattning 
hänvisas till ava-kompendiet ”Kursplan och instruktioner”. 

  
Terminologi Manövrarna skall överensstämma med de som beskrivs i ava-kompendiet un-

der motsvarande benämning. 
  
Utfärdande av behörighet Grundkurs: Efter godkänd utbildning bestyrker läraren utbildningen i ele-

vens flygdagbok. 
 
Fortsättningskurs: Efter godkänd utbildning skall eleven examineras av 
kontrollant godkänd av Segelflyget. Efter godkänd uppflygning bestyrker 
kontrollanten behörigheten i elevens flygdagbok. 

 
Anm: Vid utbildning i avancerad flygning räknas flygtiden från urkoppling ned till 450 m. 
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Övningsschema grundkurs:  
 

Övning nr DK/EK Omfattning Tid 
1 DK Kontroll av normal flygning, flygning i låg fart och 

flygning med max tillåten fart, 45 graders sti-
gande/sjunkande linjer 

 
0,10 

2 DK Gungor 0,10 

3 DK Chandelle (avancerad stigande sväng) 0,10 

4 DK Wingover 0,10 

5 EK Repetition av övning 2-4 0,15 

6 DK Looping 0,10 

7 EK Looping 0,10 

8 DK Spinn 0,15 

9 DK Allmän repetition 0,15 

10 EK Allmän repetition 0,15 
 Total tid: 2,00 tim. 
 
Anm. 1: Varje övning kan fördelas på flera flygningar. Om så bedöms lämpligt kan flera övningar förläggas på 
samma flygning. 
 
Anm. 2: Utbildningstiden är rekommenderad tid. Om läraren så bedömer erforderligt skall utbildningstiden för-
längas till dess övningen/övningarna kan godkännas. 
 
Anm. 3: Grundutbildningen i AVA (Basic aerobatic priviligies) följer SFCL.200 och medger en kortare kurs, 
hjulning är flyttad till fortsättningskursen. 
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Övningsschema fortsättningskurs:  
 

Övning nr DK/EK Omfattning Tid 
1 DK Repetition av grundkursens manövrar 0,15 

2 DK Hjulning 0,30 

3 EK Hjulning 0,15 

4 DK Ryggflygning, flygning rakt fram samt vingtippningar 0,15 

5 DK Ryggflygning, ingång, hållande i och urgång ur sväng 0,15 

6 DK Ryggflygning, vändning till och från ryggläge 0,10 

7 DK Repetition av övning 4-6 0,15 

8 DK Rak roll 0,20 

9 DK Topproll 0,15 

10 DK Halvroll 0,15 

11 DK Repetition av övning 8-10 0,10 

12 DK Sammansatta manövrar 0,20 

13 DK Allmän repetition 0,15 

14 EK Allmän repetition 0,15 

 DK Uppflygning inför Segelflygets kontrollant 0,15 
 
 Total tid: 4,00 tim. 
 
Anm. 1: Varje övning kan fördelas på flera flygningar. Om så bedöms lämpligt kan flera övningar förläggas på 
samma flygning. 
 
Anm. 2: Utbildningstiden är rekommenderad tid. Om läraren så bedömer erforderligt skall utbildningstiden för-
längas till dess övningen/övningarna kan godkännas. 
 
Anm. 3: Fortsättningskursen inkl. grundkurs (Advanced aerobatic priviligies) följer SFCL.200. Minimum utbild-
ningstid är 5 timmar eller 20 flygningar med instruktion i avancerad flygning. 
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