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Instruktion för segelflygledare
Segelflygledaren är ansvarig för den dagliga flygverksamheten.

Segelflygledarens uppgifter är:

Segelflygledarens uppgift är att leda och övervaka
verksamheten så att den bedrivs på tillfredställande
sätt vad beträffar flygsäkerheten och i den anda Segelflyget, Transportstyrelsen samt flygklubben fordrar.

1. Segelflygledarens plats är på fältet.
2. Segelflygledaren meddelar gällande startplats
samt vilken bana som skall användas. Om inte
fastställda landningsvarv finnes skall han anvisa
detta.

Som segelflygledare bör i första hand tjänstgöra segelflygare med stor erfarenhet av segelflygverksamhet och helst vara innehavare av segelflygcertifikat.

3. Om skolning pågår samtidigt skall samråd ske
med tjänstgörande segelflyglärare. Vidare skall
övriga som flyger meddelas om att skolflygning
pågår.

Segelflygledaren skall ha ett gott samarbete med
klubbens segelflygchef, segelflyglärare och bogser/vinschförare. Han utses av och lyder under segelflygchefen.

4. Segelflygledaren bör förvissa sig om att samtliga
piloter har segelflygcertifikat med giltigt medicinskt intyg samt uppfyller flygerfarenhetskrav
och är influgna på aktuella flygplanstyper.

Vid segelflygverksamhet ska minst en av följande
vara uppfyllda:
1. Segelflygverksamhet bedrivs under ledning av
ansvarig segelflygledare.
2. Vid enbart skolning kan segelflyglärare tjänstgöra som segelflygledare.
3. Efter segelflygchefens eller segelflyglärares
medgivande kan enstaka flygningar företagas
utan att segelflygledare är närvarande eller i anslutning till skolning. Vid sådan flygning skall
punkterna 5 och 6 nedan beaktas särskilt. Detta
förfarande kan användas av klubbar som tex. bedriver flygverksamhet under vardagar. Rutiner
för verksamhet utan segelflygledare ska finnas i
klubbens lokala föreskrifter.

5. Vid sträckflygning skall respektive förare meddela flygledaren sin avsikt samt erhålla tillstånd
därtill om klubben så kräver. I samband härmed
kontrolleras om piloten har lämnat färdplan till
berört ACC om så erfordras samt att erforderlig
utrustning finns i planet och att ansvarig finns för
eventuell hämtning vid utelandning.
6. Segelflygledaren är ansvarig för att daglig kontroll utförts på den flygplan som skall flygas under dagen. Den person som har utfört daglig kontroll eller monteringskontroll skall anteckna detta
i startjournal samt bestyrka åtgärden med signatur. Vid kontroll av roderutslag skall en person
hålla i respektive roder för att förvissa sig om att
roderstängerna är låsta. Detta gäller samtliga roder.
7. Segelflygledaren har rätt att när omständigheterna så kräver avbryta flygningarna.

