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Instruktion för Steg 2- och Steg 3-tränare
•

Steg 2-och Steg 3-tränare får även utföra provlektioner med icke certifikatinnehavare.

•

Flygningarna skall ske efter målsättningarna
enligt respektive kursplaner. Vid flygning med
provlelever skall måldokumentet i övning 1 i
utbildningsplanen för segelflygcertifikat användas. Flygningen skall utföras enligt instruktionen i övning 1. Provlektioner utförda
av tränare får ej inräknas i ordinarie utbildning.

•

Vid provlektion och Steg 2-flygning skall flygningen planeras så att landning kan ske på
hemmafältet.

•

Utbildning i sträckflygning får endast utföras
av Steg 3-tränare.

•

Före varje flygning skall tränaren meddela eleven att tränaren är befälhavare under flygning.
Steg 3-tränarbeviset gäller endast tillsammans
med giltigt segelflygcertifikat.

•

Steg 3-tränarbeviset skall årligen förnyas av
segelflygchefen.

•

Segelflygchef ska årligen ansöka om licens för
steg-tränare (2 och 3) via licensmodul i IO som
Segelflyget därefter godkänner.

Befälhavaransvar i segelflygplan
Enligt gällande författning föreligger inte något
hinder för att förare med gällande segelflygcertifikat som genomgått särskild kurs för Steg 2- eller
Steg 3-tränare tjänstgör som befälhavare vid träning
av nyutbildade innehavare av segelflygcertifikat,
samt att Steg 3-tränare utbildar i sträckflygning.
Härvid förutsättes att segelflygplanet kan manövreras från båda sittplatserna och att talförbindelse kan
upprätthållas mellan de båda förarna.
Flygtid får tillgodoräknas fullt ut vid all flygning
som tränare steg-2 och 3.

Instruktioner och anvisningar
För att få tjänstgöra som Steg 2- och Steg 3-tränare
skall tränare ha genomgått utbildning enligt fastlagda utbildningsplaner. Efter fullgjord och godkänd utbildning enligt SHB 650 skall utbildningen
för Steg 2-tränaren bestyrkas i flygdagboken. Steg
3-tränare erhåller efter godkänd examination enligt
SHB 651 tränarbevis utfärdat av Segelflyget.
För att få tjänstgöra som tränare skall steg-tränaren
ha utfört minst 10 flygningar eller 5 timmar de senaste 12 månaderna som tränare. Alternativ genomfört en lärar-PC.
Följande instruktioner och anvisningar skall följas.
• Steg 2- och Steg 3-tränare har befogenhet att
med befälhavaransvar utföra flygningar i DK
med innehavare av segelflygcertifikat.

