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Segelflygpersonal
1. Befattningar
Segelflygchef (SEC)
Chefssegelflyglärare, FI(S) - (C-SEL)
Segelflyglärare, FI(S) - (SEL)
Instrumentsegelflyglärare, FI(S) - (IMC-SEL)
AVA-segelflyglärare, FI(S) - (AVA-SEL)
Steg 2-tränare
Segelflygtekniker (66L)
Bogserförare
Vinschförare
Bilförare
Provvakt

2. Kompetensfordringar

Chefssegelflyglärare bör ha uppnått 25 års ålder.
2.3 Segelflyglärare, FI(S)
Segelflyglärare skall ha genomgått av Segelflyget
anordnad segelflyglärarkurs enligt SFCL.330 samt
klarat examinering för FI(S) behörighet. Sökande
skall efter kurs uppfylla krav enligt SFCL.320 samt
SFCL.300. För antagning till sådan kurs fordras:
1. minst ha 100 timmars segelflygtid och 200 starter
som befälhavare.
2. ha goda teoretiska kunskaper i grundskolning
och fortsatt segelflygning.
3. ha gällande segelflygcertifikat, SPL.

2.1 Segelflygchef

4. segelflygchefens rekommendation.

Segelflygchef skall föreslås av klubbstyrelsen och
godkännas av Segelflyget. Efter godkännande erhåller segelflygchef behörighetsbevis.
Segelflygchef skall:

5. godkänt antagningsprov enligt SFCL.330

1.

vara särskilt lämpad att handha ledningen av lokal segelflygverksamhet, ha gott omdöme och
äga gott handlag med människor.

2.

aktivt deltagit i segelflygverksamheten de senaste 5 åren.

3.

ha god kännedom om utfärdade föreskrifter för
segelflygverksamheten.

4.

ha god kännedom om segelflygutbildning samt
underhåll av segelflygplan.

5.

genomgått särskild segelflygchefskurs senast 2
år efter tillträdande som segelflygchef.

6.

Segelflygchef bör ha uppnått 25 års ålder.

7.

Segelflygchef bör inneha segelflygcertifikat.

2.2 Chefssegelflyglärare
Chefssegelflyglärare och tillika biträdande lokal
skolchef i Segelflygets DTO skall vara godkänd av
Segelflyget och vara segelflyglärare med giltig
FI(S). Chefssegelflyglärare skall:
1.

vara särskilt lämpad att handha ledningen av
flygklubbens skolverksamhet, ha gott omdöme
och äga gott handlag med människor.

2.

ha god kännedom om utfärdade föreskrifter som
berör utbildning samt övrig segelflygverksamhet, och vara en god administratör.

3.

ha god kännedom om underhåll av segelflygplan.

4.

inneha gällande segelflygcertifikat, SPL

5.

inneha gällande segelflyglärarbehörighet, FI(S)
utan begränsning

Sökanden ska ha uppnått minst 18 års ålder.
För att fä tjänstgöra som segelflyglärare skall vederbörande inneha gällande, av Segelflyget utfärdat behörighetsbevis.
2.4 TMG-segelflyglärare
TMG-segelflyglärare skall ha genomgått av Segelflyget anordnad TMG-segelflyglärarkurs.
För antagning till sådan kurs fordras:
1. ha gällande segelflyglärarbevis, FI(S) för segelflygplan
2. segelflygchefens rekommendation.
2.5 lnstrumentsegelflyglärare
Instrumentsegelflyglärare skall ha genomgått av Segelflyget anordnad instrumentsegelflyglärarkurs.
För antagning till sådan kurs fodras:
1. inneha gällande instrumentflygbevis för segelflygplan, samt 200 timmars segelflygtid.
2. ha gällande segelflyglärarbevis, FI(S)
3. segelflygchefens rekommendation.
2.6 AVA-segelflyglärare
AVA-segelflyglärare skall med godkända vitsord ha
genomgått av Segelflyget anordnad AVAsegelflyglärarkurs. För antagning till sådan kurs
fordras:
1. inneha behörighet för full avancerad flygning
med segelflygplan samt minst 200 timmars segelflygtid.
2. ha gällande segelflyglärarbevis, FI(S).
3. segelflygchefens rekommendation.
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2.7 Steg 2-tränare
Steg 2-tränare skall ha genomgått utbildning enligt
SHB artikel 650. För antagning till sådan kurs
fordras:
1.

minst 125 timmars segelflygtid.

2.

gällande segelflygcertifikat, SPL.

3.

segelflygchefens godkännande.

För att få tjänstgöra som Steg 2-tränare skall vederbörande ha genomgången tränarutbildning bestyrkt i
flygdagboken.
2.8 Segelflygtekniker
Segelflygtekniker skall med godkända vitsord ha genomgått av Segelflyget anordnad kurs för segelflygtekniker samt genomfört godkänd examinering för
teknikerbehörighet Del-66L i respektive modul.
Segelflygteknikerkurs (Praktik och teori)
För antagning fordras:
1.
2.

flerårig praktisk erfarenhet av reparation och
underhåll av segelflygplan.
goda kunskaper i att läsa engelska flyg manualer.

3.

gymnasieutbildning, företrädesvis på teknisk eller naturvetenskaplig linje eller motsvarande
kompetens erhållen på annat sätt.

4.

bör ha genomgått årstillsynskurs/underhållskurs POM.

5.

segelflygchefens rekommendation

Sökanden bör ha uppnått 20 års ålder.
För att få tjänstgöra som segelflygtekniker skall vederbörande inneha gällande av Segelflyget utfärdat
behörighetsbevis.
Segelflygteknikerkurs Trä & duk
(kompletteringskurs i trä och duknings arbete)
För antagning fordras:
1. ha gällande teknikerbehörighet 66L
2. ha tjänstgjort som segelflygtekniker vid flygklubb under minst ett år.
Segelflygteknikerkurs Motorunderhåll för
TMG
(Fortsättningskurs i underhåll av motorsegelflygplan, TMG).
För antagning fordras:
Alt. 1

1. ha gällande part-66L
2. ha erfarenhet av kolvmotorer.
Alt. 2
1. Person med stor kännedom om kolvmotorer kan
efter särskild prövning antas till kurs.
2. Ha genomgått grundkurs/POM
Segelflygteknikerkurs Motorunderhåll för
SLG/SSG
(Fortsättningskurs i underhåll av segelflygplan med
hjälpmotor, SLG och SSG).
För antagning fordras:
Alt. 1
1. ha gällande part-66L
2. ha erfarenhet av kolvmotorer.
Alt. 2
1. Person med stor kännedom om kolvmotorer kan
efter särskild prövning antas till kurs.
2. Ha genomgått grundkurs/POM.
Se även SHB artikel 233.
Underhållskurs/POM
Kurs för pilotägarunderhåll
För antagning fordras:
1. erfarenhet av underhåll av segelflygplan.
2. segelflygchefens rekommendation.
2.9 Bogserförare
Bogserförare skall vara utsedd av klubben. För att få
tjänstgöra som bogserförare skall vederbörande inneha behörighet enligt FCL för flygplan, behörighet
för UL/Lätt nationellt-flygplan enligt nationella föreskrifter eller behörighet enligt SFCL för TMG.
Se vidare SHB artikel 641.
2.10 Bilförare
Bilförare på flygfält/stråk skall inneha körkort samt
segelflygchefens tillstånd.
2.11 Vinschförare
Vinschförare skall inneha av segelflygchefen utfärdat tillstånd. Vinschförare skall också ha genomgått
teoretisk utbildning enligt särskild utbildningsplan
samt ha genomgått praktisk utbildning enlig SHB artikel 643.
2.12 Provvakt
Provvakt auktoriseras av Segelflygets centralt provansvarig. Provvaktens uppgift är att övervaka elever
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som genomför teoretisk examinering för SPL. Provvakter får inte får ha någon funktion i Segelflygets
utbildningsorganisation (DTO) och ej heller vara
närstående till någon som är inblandad i den verksamheten. Med närstående så menas primärt partner
eller annan mycket nära relation.
Vidare får provvakten inte tjänstgöra vid tillfällen
där närstående eller annan person som kan sätta
opartiskheten på spel skriver prov. Det får ej heller
förekomma någon beroendeställning mellan provvakt och flygskola eller elev i form av ekonomisk ersättning, tex reseersättning. Instruktion för provvakt
enligt SHB artikel 619.

3. Fordringar för antagning till kurs
Kurser som anordnas centralt för personal enligt
punkt 2.1, 2.3-2.6 samt 2.8. För att vara berättigad
att deltaga i sådan kurs eller examination skall sökanden vara medlem i till Segelflyget ansluten flygklubb, som har segelflygutbildning i sin verksamhet
eller planerar att införa segelflygutbildning i klubben.

4. Anslutning till flygklubb
För att behörighetsbevis skall utfärdas eller förnyas
krävs att innehavaren är ansluten till Segelflygförbundet genom någon till Segelflygförbundet ansluten klubb och är huvudmedlem.

