
Utveckla medlemmar och förening 
Lärgrupp i Kronobergs Segelflygklubb (KSFK).   2014-02-08 

Förslag från Poul Kongstad och Anna Svensson 

Inledning 
Vi syftar till aktivering och vidareutbildning av nya och något erfarna segelflygare med inriktning 
mot sträckflygning och flygsäkerhet. Det ersätter inte föreningens ordinarie genomgångar av 
säkerhet, klubbverksamhet osv. 

 

1. Kom med i vår segelflygs-cirkel (Flyg vidare 3) 
Flera medlemmar har sagt att det vore trevligt med några träffar i vinter (lärgrupp) som 
inspiration till kommande flygsäsonger. Lärgruppsträffarna är öppna för alla medlemmar, även 
elever. Vi hoppas att även våra SM-piloter kan medverka någon gång som experter. 

Program för lärgrupp våren 2014: 
• Missa inte 25-26 januari: Ljungbyhedskonferensen 

• 12 februari kl 19 (ändrat datum) 
Presentation och demo av Condor – flyga segelflyg i flygsimulator! med Magnus Schön. 
Plats: Rejlers, Sjöuddevägen 8, Växjö. 

• 24 februari kl 18. Träffas för det är trevligt och för att se tillbaka och framåt om flygning. 
Diskutera bl.a flygning i kontrollerat luftrum, sektorer och radioprat. 
Plats: Bykstugan, Östrabo, Växjö. 

• 24 mars kl 18, Sträckflygningstips:  
utelandning, metkroken, termikflygning (från Segelflygets Sikta högre).  
Plats: Bykstugan, Östrabo, Växjö. 

• 7 april kl 18. Banflygning, loggfiler, rikssegelflygtävlingen RST (SHB723). Bykstugan, 
Östrabo. 

• 23 april kl 19, Sträckflygning: närliggande flygfält (Sv.Flygfält), tävla med dig själv: 
stigövning (s.2), enkel GPS-genomgång. Klubbstugan. 

• 19 maj kl 19, uppföljning och träning mellan sträckdagarna, ev GPS-repetition.  
Plats: Klubbstugan. 

Vi kan turas om att ordna fika vid träffarna. 

 

Vi bestämmer själva vad vi gör på träffarna. Några andra ämnen som föreslagits: 

• Landning på näraliggande flygplatser 

• Loggar från och banor i FLARM 

• Diskutera hur man börjar sträckflyga och utelandningar 

• Ljungbyhedskonferensen 25-26 januari 2014 

• Segelflygborgarmärket, Silver-C-märket 

• Ta upp fler ämnen från Segelflygets Sikta högre.  



2. Utmaning till klubben: ”segelflygklubbmärket” 
Vi föreslår vår lokala segelflygklubb att vidareutveckla medlemmarnas flygintresse.  

Följande aktiviteter föreslås: 

• Starthelger-sträckflygning 
Avsätta 2+2 flygdagar under tidig säsong för att stimulera blivande och nya sträckflygare. 
Briefing före och efter flygdag 
Förberedda RST-banor inom tratten. 
Klubben bör eftersträva att de som önskar får med sig baksitspilot som stöd. 

o Första flyghelgen omfattar enbart utelandningsmoment och en flygning efter karta.  
Loggfil  POB. Hjälp med RST-registrering. Inget GPS-knappande krävs. 

o Andra flyghelgen omfattar flygning med GPS för de som önskar.  
Loggfilhantering och RST-registrering. 

• Ordna en lägervecka med garanterad bogsering varje dag. 

• Minst en ankmammeflygning ordnas under säsongen, t.ex under lägervecka. 

• Organisera och uppmuntra tagning av segelflygborgarmärket och Silver-C för minst 10% av 
de aktiva medlemmarna. 

• Organisera och genomföra enkel tävling på skoj, t.ex stigtävlingen: 
 

 
 

Förberedelserna för sträckflygningsdagarna bör vara: 

• Praktisk genomgång hur man enklast får ut och granskar loggar, samt skickar till RST 

• Genomgång av utelandning och praktisk övning för de om önskar 

• För intresserade: praktisk knappning på GPS (under banflygning, mata in bana). 

 

I framtiden kan man tänka sig sätta samman ett antal typaktiviteter för att en segelflygklubb ska 
kvalificera sig för ett årligt diplom.  

 


