Checklista för Certifikatelever
Stockholms Segelflygklubb
Denna checklista är avsedd för elever som planerar att ta segelflygcertifikat i SSFK. Informationen i
följande punkter är tagen från hemsidan www.segelflyg.nu och länkar till användbara sidor/dokument
som tillhör finns i högra kolumnen (klicka på dessa). Detta dokument är därför lämpligt att först läsas
i en dator med internetanslutning och sedan för att skrivas ut och bockas av per hand. Läs gärna
igenom alla punkter på en gång för att förstå hela förloppet. Punkterna ska vara oberoende av när
under året du blir medlem i klubben och börjar flyga. För frågor kontakta utb@ssfk.se.
Vad behöver göras?

Länk till dokument

Bli medlem i SSFK via att anmäla intresse för ett C-diplompaket. (Om det
alternativet inte syns i formuläret, är elevplatserna fyllda. Anmäl dig gärna till
väntelistan istället eller läs om andra alternativ för att erhålla certifikat)

Bli medlem formulär

Dubbelchecka din ekonomi innan du fortsätter. Ett certifikat kan kosta ca.
25000 kr fördelat under utbildningsperioden. Det tar normalt 2 somrar att
erhålla ett certifikat. Se sammanställning av kostnader i slutet på dokumentet
samt SSFKs prislista för eventuella uppdateringar .

SSFK prislista

Ansöka och erhålla elevtillstånd. Elevtillståndet skickas via postförskott till dig
(kostar ca. 2500kr och gäller i 2 år)
Var ute i god tid med att påbörja ansökningsförfarandet mha instruktionen till
höger, det kan ta upp till 6 veckor att få sitt elevtillstånd i handen!

Elevtillstånd
instruktion

Valfritt att anmäla sig till teorikurs som går under vårterminen. Teori ges även
under den praktiska utbildningen på fältet men kräver mer av dig då du måste
läsa mer själv.

Anmälan teorikurs

Godkänt prov i Bestämmelser för Civil Luftfart (BCL) före din första
ensamflygning (EK). Görs antingen via deltagande i vårterminens teorikurs eller
skrivning för din Segelflyglärare på flygfältet. BCL-provet baseras på frågor från
Segelflygförbundets frågebank. Provet kan även baseras på utdelat material om
provet utförs under vårens teorikurs med Lennart Öhman.

Teorikursschema
Segelflygets frågebank

Godkänt Slutprov i segelflygteori före sista start inför cert på flygfältet. Görs
antingen via deltagande i vårterminens teorikurs eller skrivning för din
Segelflyglärare på flygfältet. Slutprovet baseras på frågor från
Segelflygförbundets frågebank.

Teorikursschema
Segelflygets frågebank
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Godkänd radiokurs för att erhålla radiotelefonibehörighet. För att erhålla
radiobehörigheten krävs godkänt på både:
Allmänt R/T prov som görs under kursens gång (500kr)
Anmälan görs i samma formulär som teorikursanmälan.
Bestäm vilken Kurslitteratur du vill ha/behöver. Läs först fältchecklistan nedan.
Anmäl dig till praktiska vecko/helg kurser. Kursschema läggs upp på hemsidan
i mars månad av utbildningsgruppen och det anges på samma ställe datum för
när anmälning till kurserna öppnar.
Dubbelchecka att din anmälan har tagits emot.

Radiokursinfo
Teorikursschema
Anmälan teorikurs
Obligatorisk anmälan
Kurslitteratur
Anmälan praktiska
kurser och schema

Kontrollera anmälan

Tänk på att avboka dina anmälningar hos utb@ssfk.se om du får förhinder i
god tid. Kursavgift kan debiteras om man inte dyker upp. Lärare använder sina
egna semesterdagar för att vara på plats och utbilda dig.
Gå igenom fältchecklistan nedan innan du åker till fältet första gången.
När du börjar flyga, var noga med att notera din flygtid i din gula flyg-dagbok.
Då blir det lättare att fylla i följande ansökningar.
När du flugit och gjort dina tre första ensamflygningar (EK) kan du ansöka om
C-diplom. Ansökan ska skrivas på av din lärare samt av Segelflygchefen i
klubben och sedan skickas till Segelflyget , Box 750, 521 22 Falköping. Diplomet
delas ut under klubbens Valmöte i november eller skickas till din hemadress.

Dokument ligger i
Bussen på Långtora

Efter flygövning nr. 41 får du ett sk. EK-bevis utfärdat av din lärare. Det betyder
att du med vissa förutsättningar får flyga ensam när din lärare inte är på fältet.
När du är klar med sista flygningen, på certifikatet kan du skicka in Ansökan om
segelflygcertifikat (Blankett L1472 Transportstyrelsen). Denna ansökan ska
tillsammans med kopia på sista sidan i din gula flygdakbok och kopia på ditt
skolkort som du får på Långtora skickas till Skolchefen i klubben för underskrift.
Skolchefen skickar sedan vidare denna till Transportstyrelsen.
Transportstyrelsen kontrollerar att du gjort radiobehörighetsproven och att du
har giltigt läkarintyg via elevtillståndet. Certifikatet tas ut via postförskott
(kostnad ca 2500kr).

Ansökan om
segelflygcertifikat

Fortsätt flyg efter certet! Det finns mycket att göra efter certifikatet, detta är
en sport som kan underhålla dig resten av livet i din egen takt. Läs om
Vidareutbildningar och mål för din nästa flygsäsong/helg.

Vidareutbildningar

Du är även välkommen att delta på vårens Teorikurs om du missade den
föregående år eller vill repetera inför nästa säsong.

Anmälan teorikurs

Då SSFK är en ideell klubb hjälps vi åt med att serva flygplan, sköta
administration, PR för sporten, vara flygledare mm. Klubben har därför något
som heter något så tråkigt som arbetsplikt, det betyder däremot inte att själva
arbetet är tråkigt ;-) För elever under utbildning ligger denna på 13tim/år. Läs
om detta och mer praktisk information under länken till höger och i Katekesen.

Praktisk info för nya
medlemmar
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Fältchecklista - Att tänka på innan du åker till Långtora flygfält
Dubbelchecka att du är anmäld på rätt kurs på hemsidan under menyn Anmälda elever och att du
har ett medlemsnummer.
Elevtillstånd + ID kort
Glasögon om det står på elevtillståndet
Lakan + sängkläder/sovsäck. Läs mer om logi på Långtora.
Egen frukost+lunch första flygdagen, sedan brukar deltagarna planera matlag
Kurslitteratur "Du flyger"
Gul flygdagbok
Rekommenderat: Borlänge TMA karta om du börjat flyga termik under utbildningen
Anteckningsblock + pennor till teoriundervisning vid dåligt väder
Vattenflaska eller i bästa fall Camelbag mot slutet av utbildningen när flygningar är längre.
Långbyxor medan du flyger
Tröja som som är bekväm att ha under fallskärmen och skyddar dina axlar mot sol
Bra skor (ej sandaler medan du flyger)
Lätt mössa som skyddar mot sol
Solskyddsmedel
Gummistövlar, regnkläder (ofta dagg i gräset på morgonen)
Annan underhållning utifall det blir dåligt väder någon dag
Transport till flygfältet: Vägbeskrivning bil, var god kör långsamt förbi hästgården som är
markerad. Invänta hästägarens klartecken att köra vid möte. Om du inte har bil, är det bästa att ta
kontakt med någon kurskamrat/lärare* med bil som du kan åka med. Annars går det också att
komma till tåg-/busstationen i Enköping. Därifrån går det tyvärr inga bussar mot Långtora utan ring
till din lärare/kurskamrat* och planera skjuts gärna redan kvällen före ankomst.
Samlingstid brukar vara 8.30 för vardagskurser och 9.00 för helgkurser.

*Kontakta lärare/kurskamrater med hjälp av Aktivitetslistan och fliken Anmälda elever på hemsidan. Du har
även fått en Medlemsmatrikel med mer kontaktinfo när du blev medlem, om inte, kontakta utb(at)ssfk.se.
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Sammanställning - Kostnad för certifikat
(Priserna kan justeras något från år till år, kontakta Transportstyrelsen och se SSFK prislista för senaste
information. (Junior<25 år under det första medlemskapsåret))
Praktisk flygning (totalt
ca 56 starter)
C-Diplompaket :
(30 starter)

16 400kr senior,
12 700kr junior

Forts. till Certifikat :
(ca 26 starter)

440kr/start x 26 starter = 11440kr
395kr/start x 26 starter = 10270kr (junior)

Ordinarie medlemskap i
SSFK

Se SSFK Prislista

Elevtillstånd

Ca 2500 kr mot postförskott (kontakta Transportstyrelsen för exakt pris)
+ Läkarkontroll ca 1000 kr (+ 500 kr beroende på vilken läkare du går till.)

Kurslitteratur

Obligatoriskt:

(Med C-diplom avses flygning fram till och med de 3 första
ensamflygningarna = första etappen till certifikat.)

Segelflyg

595 kr (Ingår i C-diplompaket)

Du flyger
Segelflygdagbok
Radiotelefonihäfte
Karta

210 kr (Ingår i C-diplompaket)
95 kr (Ingår i C-diplompaket)
175 kr (Ingår i C-diplompaket)
230 kr (oplastad) (Ingår i C-dpkt)
480 kr (plastad).
99 kr

Rekommenderat: Fraseologi CD
Radiokurs

400 kr kursavgift ( ingår i C-Diplompaket)
+ 500 kr för teoriprovavgit

Teorikurs övriga ämnen

610 kr (ingår i C-Diplompaketet)

Certifikatet

Ca 2500 kr mot postförskott (kontakta Transportstyrelsen för exakt pris, då
det beror på din ålder som påverkar giltighetstid (ca.1000kr/giltighetsår).)

13 timmar arbetsplikt/år
i klubben medan du är
under utbildning

Eller (120kr x 13)/år=1560 kr för ej utförd 13 tim arbetsplikt

Övernattning i
klubbhuset

60 kr/ natt
För 5 kursveckor vardagar = 4 nätter x 5v x 60kr = 1200kr/5veckor

Övrigt

Mat + resor till och från Långtora flygfält

Totalkostnad minimum

34340 kr (senior) (enbart fetstil tal är summerade)

(fetstilade siffror)

29470 kr (junior) (enbart fetstil tal är summerade)
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