BÖRJA FLYGA 2011
Inom börja flyga projektet finns 3 huvudområden,
och under 2011 är inriktningen med projektet att
fortsätta med satsningar inom dessa områden.
¾ UTBILDNING
¾ PR/REKRYTERING
¾ MEDLEMSVÅRD

Huvudsyftet med dessa fokus‐områden är att vi behöver bli fler aktiva segelflygare. Detta
uppnås genom nyrekrytering men framför allt att vi behåller och vårdar de medlemmar som
idag är aktiva. Nyrekryterade medlemmar kräver att vi har en grundutbildning som fungerar
och för att behålla medlemmar krävs möjlighet till vidareutbildning och segelflygträning. Vi
kan klart konstatera att utbildning är A och O i vår sport.
För att få nya medlemmar krävs olika satsningar inom marknadsföring och PR,
så att vi kan sprida kunskap om segelflyg och på så sätt göra vårt sport känd, detta ger
dessutom en mycket viktig bieffekt, nämligen att vi gör vår sport känd för allmänhet och
politiker vilket är ett överlevnadskrav i den konkurrens vi har med andra sporter om medel,
mediauppmärksamhet m.m.
För att behålla medlemmar efter nytaget certifikat ‐ så krävs mer aktiviteter än bara
regelmässig vidareutbildning. Från en grundutbildning till cert som är omfattande och styrd
till en ”frihet” som ny segelflygare krävs ett stort engagemang från såväl klubben som den
nye medlemmen. Det en ny segelflygare behöver kallar vi här för medlemsvård!
Nedan anges inom varje huvudområde ett antal inriktningar på vad man kan göra för att bli
bättre inom dessa prioriterade områden. Till detta anges även konkreta förslag på hur man
kan nå dessa förbättringar.
Exemplen nedan kan givetvis utökas, några av de konkreta åtgärdsförslagen kan/kommer att
genomföras centralt inom Segelflyget och vissa förslag kan med fördel genomföras i
klubbarna.
Många av exemplen nedan är kända inom vår verksamhet och är inte direkt någon ny
medicin, men genom att genomföra vissa av de konkreta aktiviteter som föreslås, så kan det
förhoppningsvis hjälpa oss att snabbare nå vår vision om fler medlemmar.
Som ett led att synliggöra vår verksamhet startar vi nu en kampanj för lansering av segelflyg ‐
”Använd solenergi – segelflyg”. Idén är att ta fram dekaler, webmatriel, broschyrer, m.m.
för att hjälpa till med att göra segelflyg mer känt!

UTBILDNING
o
o
o
o
o

Bättre logistik vid segelflygutbildning
Effektiv utbildning=att verkligen flyga/producera utbildning på plats
Utnyttja segelflygtränare i utbildningen
Skola på TMG och SLG vid dåligt elevunderlag
Använda segelflygsimulator

Konkreta förslag!
9 Utbildningen måste tydligt planläggas och krav på elevnärvaro
9 Avlasta lärarna genom att utnyttja Steg‐1 tränare eller andra erfarna
medlemmar att sköta marktjänsten och successivt lära eleverna hantera detta
själva. (Viktigt under etapp 1)
9 Teori vid vissa inställda flygpass
9 Använda segelflygsimulator, FSF stöd, SISU mm
9 Tydlig målbild och krav på resultat. Elev måste bli klar med hela utbildningen
inom en viss tid, t.ex. från start till S‐cert, max 24 månader.
9 Använda TMG i skolning (Mycket lämplig för utelandningsövning, m.m.)

PR/REKRYTERING
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Utveckla hemsida, centralt och klubb nivå
Segelflygets dag i augusti
Kontakta f.d. medlemmar med utgångna cert
Samverkan med Young pilots och FFK. (Frivilliga Flyg‐Kårens ungdomsverksamhet)
Samverkan med FVRF och FV. (Flygvapnets ungdomsverksamhet)
Kampanj med profilkläder inom FSF
Fånga elever genom skolan/gymnasiet
Utbildning i PR och hur man säljer vår produkt
Använda Google och Facebook för PR/rekrytering
Annonsering i lokala tidningar
Gå ut med kampanjer kopplat till segelflyg

Konkreta förslag!
9 Samverkan med FFK och FVRF
9 Utveckla nya profilkläder
9 Utveckla segelflygutbildning som ett val inom gymnasiet, börja med att skapa
en enkel marknadsundersökning
9 Lägg upp annonser på Google och Facebook
9 Alltid en kampanj om segelflyg aktiv, ta fram dekaler, banners, bokmärken,
flyers etc.

MEDLEMSVÅRD
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Det skall alltid finnas aktiviteter för nya certinnehavare i klubbarna
Organiserad flygträning med stegtränare
Tydliggör de olika mål som finns efter cert
Ordna klubbtävlingar, mini GP etc.
TEMA kvällar med olika fokus på instrument, termikflygning, utelandningar etc.
Organisera och stimulera till vidareutbildning för TMG‐, AVA‐, IMC‐behörighet,
segelflygtränare, ledarutveckling etc.
Få de nya certinnehavarna/medlemmarna att bli självgående (självflygande) och
stimulera alla att ta internationella märken Silver‐C, Guld‐C etc.
Komma igång med tävlande i RST
Starta upp NAV tävlingar med TMG liknande de som finns inom motorflyg
Alltid ha en kampanj om segelflyg aktiv!

Konkreta förslag!
9 Utveckla tränarsystemet, skapa en segelflygtränare som personligen har olika
kompetensnivåer, från markinstruktör till sträckflygtränare
9 Skapa en broschyr som beskriver alla utvecklingssteg efter cert, från
internationella diplom till alla vidareutbildningar inom segelflygning
9 Få elever att ta höjdvinster i RST
9 Skapa en ny NAV/precisionstävling för TMG
9 Ta fram exempel på kvällsaktiviteter i klubbarna
9 Ta fram enkla förslag på enkla klubbtävlingar

