Östra Sörmlands Flygklubb
Checklista för Certifikatelever
Denna checklista är avsedd för elever som planerar att ta segelflygcertifikat. Informationen i följande
punkter är i kronologisk ordning 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 en klubb. och börjar flyga. För frågor kontakta stefan.bjornstam@osfk.se
Vad behöver göras?

Länk till dokument

Bli medlem i en trevlig flygklubb nära dig. Hos oss i ÖSFK görs detta via
blankett på www.osfk.se. Listan nedan kan tyckas lång men hela utbildningen
sker i nära samarbete med din flyglärare som kommer guida och stötta dig
genom alla faser.

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 längst ner i
dokumentet, samt ÖSFKs prislista för eventuella uppdateringar.

ÖSFK prislista

Ansöka och erhålla elevtillstånd innan du vet att du tänker fortsätta flyga efter
startpaketet. Elevtillståndet skickas via postförskott till dig (kostar ca. 2500kr
och gäller i 2 år). Var ute i god tid, det kan ta upp till sex veckor att få sitt
elevtillstånd.

Elevtillstånd blankett

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 mycket samtidigt som du lär dig att flyga. Anmälan görs till
marta.selander@osfk.se
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.
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.
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Godkänd radiokurs för att erhålla radiotelefonibehörighet. Godkänt krävs i:
Allmänt R/T prov som görs under sommaren på Vängsö flygfält. Vi anordnar
radiotelefonikursen under försommaren. Kostnad för radiotelefonikursen
varierar efter antalet deltagare men brukar vara ca 300kr. Under kursen är tid
avsatt för examination
Bestäm vilken Kurslitteratur du vill ha/behöver. Läs först fältchecklistan nedan.
Beställ sedan förslagsvis från Mayas shop

Mayas Shop

Anmäl dig till internatkursen. Denna anmälan görs till marta.selander@osfk.se
Denna kurs brukar vara v27-28 och man behöver inte vara med båda veckorna.
Vi skolar även på helgerna då det det alltid finns en jourlärare på fältet.
Dubbelkolla att din anmälan kommer fram till klubben.
Tänk på att avboka dina anmälningar till stefan.bjornstam@osfk.se om du får
förhinder.
Gå igenom fältchecklistan nedan ca. två veckor innan du åker till fältet första
gången så att du hinner åtgärda om du glömt något.
När du börjar flyga, notera din flygtid noga 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 Cdiplom. 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 årsmöte i mars eller skickas till din hemadress.

Ansökan C-diplom

Efter flygövning nr. 41 kan du få ett sk. EK-bevis 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. Denna ansökan ska 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
segelfygcertifikat

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.

segelflyget.se

Du är även välkommen att delta på vårens Teorikurs om du missade den
föregående år eller vill repetera inför nästa säsong.
ÖSFK är en ideell klubb vilket betyder att ingen för betalt för det jobb hen lägger
ner på klubben.Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt att driva klubben framåt.
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Fältchecklista - Att tänka på innan du åker till Vängsö flygfält
Elevtillstånd + ID kort
Glasögon om det står på elevtillståndet.
Gärna solglasögon.
Lakan + sängkläder/sovsäck.
Egen frukost+lunch första flygdagen, sedan brukar deltagarna planera matlag
Kurslitteratur "Du flyger"
Gul flygdagbok
Rekommenderat: Stockholm TMA karta om du börjat flyga termik under
utbildningen
Anteckningsblock + pennor till teoriundervisning vid dåligt väder
Vattenflaska. Gärna en utan skruvkork som inte kräver två händer när du flyger.
Långbyxor medan du flyger
Tröja som är bekväm 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: Vängsö flygfält ligger ca 8km från Gnesta. Med bil
svänger du från Västra storgatan i Gnesta vid skylten mot Mariefred. Efter 8km
delar sig vägen och du håller då vänster. Efter ca 300m ser du sedan fältet på
höger sida. Med buss 57 kan du åka från Gnesta pendeltågstation mot vängsö
men den går sällan så det är då lättare att försöka samordna med någon
klubbkamrat om skjuts. Detta samordnas med fördel på Facebookgruppen
”händer på vängsö”
Samlingstid 9.00 för helgkurser och 8.00 för veckokurser
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Sammanställning - Kostnad för certifikat
(Priserna kan justeras något från år till år, kontakta Transportstyrelsen och se ÖSFK prislista
för senaste information.)
Praktisk flygning ca. 56
starter.

56 starter till ca 600m. Bogsering kostar 40kr/100meters höjd.

Abbonemanskostnad

3500kr / år

Förbundsavgift

För varje flygande medlem tillkommer en avgift till segelflygförbundet.

Under DK skolning tillkommer en avgift på 100kr/start

Senior 1015kr / år
Junior 460kr / år
Ordinarie medlemskap i
ÖSFK

Senior 1500 kr/år
Junior 750kr/år (till 20år)

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:

Du flyger
Segelflygdagbok
Radiotelefonihäfte

210 kr
95 kr
175 kr

( = 480 kr )

Rekommenderat: StockholmTMA karta 230 kr (oplastad)
480 kr (plastad).
Boken Segelflyg
595 kr
Fraseologi CD
99 kr
Radiokurs

300 kr kursavgift
+ 100 kr för svenskt språkprov
+ 400 kr för engelskt språkprov

Teorikurs övriga ämnen

Teorikursen 2016 kostar 1500kr för 14 kurstillfällen.

Certifikatet

Ca 2500 kr mot postförskott (kontakta Transportstyrelsen för exakt pris)

Arbetsplikt

Efter utbildningen är det 10/h arbetsplikt per år(eller 150kr/h). Detta kan
gälla underhåll på byggnader eller flygplan, styrelsearbete etc. Under
utbildningen har man ingen arbetsplikt utan skall ha utrymme att
koncentrerar sig på sin utbildning.

Övernattning

Går att lösa på olika sätt men att hyra ett rum kostar ca 100kr / natt.

Övrigt

Mat + resor till och från Vängsö flygfält
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