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Instruktion för segelflygchef
Alla klubbar anslutna till Segelflyget som bedriver
segelflygverksamhet ska inneha en behörig segelflygchef. Segelflygchefen är direkt under chefsinstruktören ansvarig för att segelflygverksamheten
bedrivs i enlighet med de förordningar och föreskrifter som meddelas av myndigheter och Segelflyget.
Det åligger segelflygchefen att:
•

kontrollera att C-SEL, segelflyglärare, segelflygtekniker, materialförvaltare och segelflygledare vid utövande av sin verksamhet följer
gällande bestämmelser,

•

kontrollera att segelflyglärare FI(S) innehar
gällande behörighet för att kunna skola, (se
SHB 231),

•

tillse att C-SEL svarar för de uppgifter som
gäller för en lokal utbildningsplats i Segelflyget DTO,

•

ansvara för att personal, som vid start av segelflygplan tjänstgör som förare av bogserflygplan
eller tjänstgör som vinschförare, har erforderlig
behörighet (se SHB art. 220, 641 och 643),

•

tillse att DK-kontroll utförs vid behov enligt
SHB art. 607,

•

då flera tekniker är verksamma vid behov fördela arbete och ansvar dem emellan,

•

då flygmaterielen är i behov av grundöversyn
på förslag av segelflygtekniker bestämma
härom,

•

inom segelflygverksamheten upprätthålla ordning och disciplin, så att segelflygningen kan
bedrivas med högsta möjliga flygsäkerhet,

•

kontrollera att segelflygmaterielen, inklusive
bogserflygplan, är vederbörligen försäkrade
(ansvarighets-, sittplats- och kaskoförsäkring),

•

kontrollera fallskärmar, vinschar, segelflygplan
och bogserflygplan är försedda med gällande
luftvärdighetsbevis,

•

kännedom om Segelflyghandboken och tillse
att den ständigt hålls komplett och uppdaterad,
eller att den finns tillgänglig via Internet på
klubben,

•

vid haveri se till att haverirapport snarast blir
insänd till Segelflyget (se SHB art. 820),

•

tillse att rapport om driftstörning och materielfel insänds till Segelflyget,

•

senast den 31/10 varje år rapportera klubbstatistik till Segelflyget,

•

tillse att övriga uppgifter och rapporter rörande
segelflygverksamheten som infordras från
Transportstyrelsen och Segelflyget insändes
inom aviserad tid.

•

Beträffande ansvarsordning, se skiss nedan.
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Chefsinstruktör
(Skolchef)

Teknisk chef

Flygklubbens
Styrelse

(övergripande ansvar)

Segelflygchef
(SEC)
Lokal Skolchef
(C-SEL)

Segelflyglärare FI(S)
(SEL)

Elever

Segelflygledare

Bogserförare/
vinschförare

Segelflygare etc.

Segelflygtekniker

