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Instruktion för Steg 2-tränare 
 

Befälhavaransvar i segelflygplan 
Stegtränare är befälhavare vid provlektioner, det 
som benämns introduktionsflygning enligt SHB 606. 
Stegtränare måste upprätthålla egen flygstatus för att 
kunna flyga som befälhavare med passagerare. All 
flygtid räknas då fullt ut för stegtränaren. 
 
Stegtränare kan genomföra flygträning med certifi-
katinnehave som har SPL och som är behöriga att 
flyga som befälhavare inkl. rätt att ta passagerare. 
Stegtränare kan inte logga denna flygtid som befäl-
havare. 
 
 

Instruktioner och anvisningar 
För att få tjänstgöra som Steg-tränare skall tränare ha 
genomgått utbildning enligt fastlagda utbildnings-
planer. Efter fullgjord och godkänd utbildning enligt 
SHB 650 skall utbildningen för Steg 2-tränaren be-
styrkas i flygdagboken. Utbildningen dokumenteras 
genom att använda protokoll för Stegtränar-PC 
(Blankett S-90)  
 
För att få tjänstgöra som tränare skall steg-tränaren 
ha utfört minst 10 flygningar eller 5 timmar de sen-
aste 12 månaderna som tränare. Alternativ genom-
fört en stegtränar-PC (Blankett S-90) med segelflyg-
lärare. 
 

Utbildning och stegtränar-PC ska dokumenteras 
med blankett S-90 som skickas till Segelflyget för 
arkivering. 
 
Följande instruktioner och anvisningar skall följas. 
• Steg 2-tränare har befogenhet att utföra flyg-

ningar i DK med innehavare av segelflygcertifi-
kat SPL enligt ovan. 
 

• Steg 2-tränare får även utföra provlektioner med 
icke certifikatinnehavare under förutsättning att 
stegtränare uppfyller kravet för att ta passage-
rare (SFCL.160(e) medförande av passagerare – 
senaste 90 dagarna a) 3 starter i segelflygplan, 
exkl. TMG. b) 3 starter i TMG) 

 
• Vid flygning med provelever skall måldoku-

mentet i övning 1 i utbildningsplanen för segel-
flygcertifikat användas. Flygningen skall utfö-
ras enligt instruktionen i övning 1. Provlekt-
ioner utförda av tränare får ej inräknas i ordina-
rie utbildning.  

 
• Vid provlektion och Steg 2-flygning skall flyg-

ningen planeras så att landning kan ske på hem-
mafältet. 

 
• Segelflygchef ska årligen ansöka om licens för 

steg-tränare via licensmodul i IO som Segelfly-
get därefter godkänner. 
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