Till Segelflyglärare, FI(S) i klubbar
anslutna till Segelflyget
2020-11-10

Flyglärarseminarium för segelflyglärare FI(S)
Segelflyget inbjuder till flyglärarseminarium digitalt webinar den 28 nov. Detta seminarium
uppfyller de krav som ställs för förlängning och förnyelse för FI (S) enligt AMC1
SFCL.360(a)(1)(i) – FI(S) certificate – Recency requirements
Anmälan görs på Segelflygets hemsida under webinar.
Hålltider:
Lördag 28 november
Seminarium:
Lunch:
Seminarium:

Seminariet kostar 500 kr per deltagare.

Svenska Segelflygförbundet

Henrik Svensson
Segelflyginspektör

1000–1200
1300–1400
1400–1600

Agenda – flygutbildarseminarium FI(S)
28 november
Tid

Programpunkt

0945-1000
1000-1010

Uppkoppling och test av utrustning
Inledning och presentation av dagens utbildning

1010–1130

Genomgång av regler som gäller under 2020
• Regelkartan
• DEL-SFCL (nya segelflyg FCL 8 april 2020)
• DTO för segelflyg
• Nationella regler (SHB)
• Teoriexaminering
Nya operativa segelflygregler
• Segelflyg OPS (9 juli 2019)
• DEL-SAO
• Kommersiell passagerarflygning
Lunch

1,5

Flygsäkerhet
• Riskmatris och riskidentifiering
• Hur minska skolrelaterade haverier och störningar?
Underlag ASR inom skolverksamhet
• Egenkontroll och kvalitetssystem
• Störningsrapportering
Adm. uppgifter för segelflyglärare
• Elevuppföljning/elevdagbok
• Sign. i loggbok
• Blanketter
Human Factors
• Risk management, TEM
• Minska risker med PAVE modellen (SSF USA)
Avslutning

6,7,8,9,12

1145-1200

1300-1400
1400-1445

1500-1530

1530-1600
1600

Listade
ämnesområden i
AMC1
SFCL.360(a)(1)(i)

1

2,4,9

2,3,4,6,8

Listade ämnesområden i AMC1 SFCL.360(a)(1)(i) – FI(S) certificate – Recency requirements
som ska adresseras i respektive föredrag:
(1) new or current rules or regulations, with emphasis on knowledge of Part-SFCL and
operational requirements;
(2) teaching and learning;
(3) instructional techniques;
(4) the role of the instructor;
(5) national regulations (as applicable);
(6) human factors.
(7) flight safety, incident and accident prevention;
(8) airmanship;
(9) legal aspects and enforcement procedures;
(10) navigational skills including new or current radio navigation aids;
(11) teaching sailplane cloud flying (if applicable);
(12) weather related topics including methods of distribution.
(13) any additional topic selected by the competent authority.

Utbildare:
Henrik Svensson, segelflyginspektör, Segelflyget

