
SegelflygningSegelflygning

En presentation om segelflygEn presentation om segelflyg
från Svenska Segelflygförbundetfrån Svenska Segelflygförbundet



Segelflyget består avSegelflyget består av
ca 60 segelflygklubbarca 60 segelflygklubbar
över hela landet.över hela landet.

Kontakt via:Kontakt via:
www.segelflyget.sewww.segelflyget.se



SegelflygsäsongenSegelflygsäsongen startar i  april och startar i  april och 
pågår tom oktober i Sverigepågår tom oktober i Sverige



Hur kan man flyga utan motor?



Hangflygning

När vinden blåser vinkelrätt mot en ås
tvingas luften upp, över åsen.
Genom att flyga längs med åsen, fram 
och tillbaka i den uppåtgående luften,
kan man hålla sig uppe så länge som det blåser

Hur kan man flyga utan motor?



Våg- flygning

När stark vind blåser mot berg- eller fjälltopp tvingas
luften uppåt. På baksidan av fjället kan det utvecklas
stillastående vågor på höjder upp till 15.000 meter.

Hur kan man flyga utan motor?



LenticularisLenticularis



Hur kan man flyga utan motor?

Termikflygning

Flygning med 
hjälp av 
solenergi



Principen för termikflygning

Kallare
sjunkande 

luft

Varmare terräng
Kallare terräng

Varmare luft
TERMIK





Spännvidd 15 - 25 meter
Vikt 450 - 850 kg
Fartområde 60 - 300 km/h

Segelflygplanets design optimeras Segelflygplanets design optimeras 
mot lågt luftmotstånd, vilket ger bättre mot lågt luftmotstånd, vilket ger bättre 
glidtal = dvs. hur långt flygplanet glider i glidtal = dvs. hur långt flygplanet glider i 
förhållande till dess höjdförlust.förhållande till dess höjdförlust.

SegelflygplanetSegelflygplanet





FlygbogseringFlygbogsering



VinschstartVinschstart



SjälvstartandeSjälvstartande segelflygplansegelflygplan



MotorseglareMotorseglare -  Touring Motor Glider-  Touring Motor Glider



Utbildning till SegelflygcertifikatUtbildning till Segelflygcertifikat

FlygteoriFlygteori
Ca. 60-70 flygningarCa. 60-70 flygningar
15 flygtimmar15 flygtimmar

Från 15 årFrån 15 år



TeoriTeori för segelflygför segelflyg

För teoriutbildningen används För teoriutbildningen används 
följande litteratur;följande litteratur;

•  Segelflygning - en teoribokSegelflygning - en teoribok
•  Du flygerDu flyger
•  ElevdagbokElevdagbok
•  FlygdagbokFlygdagbok
•  Radiotelefoni-Radiotelefoni-
    kompendiumkompendium



Utbildningen till segelflygcertifikat är uppdeladUtbildningen till segelflygcertifikat är uppdelad
i tre etapperi tre etapper

Etapp 1 omfattar grundläggande flygutbildning där Etapp 1 omfattar grundläggande flygutbildning där 
du skall lära dig att manövrera flygplanet säkertdu skall lära dig att manövrera flygplanet säkert
från start till landning. Etappen avslutas med att du gör från start till landning. Etappen avslutas med att du gör 
tre flygningar med läraren på marken! (EK-flygningar)tre flygningar med läraren på marken! (EK-flygningar)
Du har då erövrat ett C-diplom som är en internationellDu har då erövrat ett C-diplom som är en internationell
utmärkelse som har levt med segelflyget sedanutmärkelse som har levt med segelflyget sedan
dess barndom dess barndom 



Etapp 2 Etapp 2 
syftar till att lära dig att utnyttja termikensyftar till att lära dig att utnyttja termiken
(uppvindar) så att du kan hålla dig uppe i luften,(uppvindar) så att du kan hålla dig uppe i luften,
d.v.s. tillämpad segelflygning.d.v.s. tillämpad segelflygning.

Etapp3 Etapp3 
nu får du flyga in dig på ett ensitsigtnu får du flyga in dig på ett ensitsigt
segelflygplan och träna utelandning.segelflygplan och träna utelandning.
Grundutbildningen omfattar 57 övningar fördelatGrundutbildningen omfattar 57 övningar fördelat
på minst 50 flygningar. Du skall ha flugit minst på minst 50 flygningar. Du skall ha flugit minst 
15 timmar, varav 10 tim. med lärare och15 timmar, varav 10 tim. med lärare och
resterande 5 timmar skall vara ensamflygningresterande 5 timmar skall vara ensamflygning



Startfält tävlingsflygning



Tävlingsflygare
i luften



Tävlingsbana medTävlingsbana med
två brytpunkter, två brytpunkter, 
mörkblå linje.mörkblå linje.

DennaDenna
linjen visar verkliglinjen visar verklig
flygsträckaflygsträcka

Start och mål 



AvanceradAvancerad flygning flygning 
med segelflygplanmed segelflygplan



IMC - molnflygningIMC - molnflygning



Till sist – passa på nu i sommar och Till sist – passa på nu i sommar och 
ta en provstart i ett segelflygplan!ta en provstart i ett segelflygplan!



SegelflygningSegelflygning

En presentation om segelflygEn presentation om segelflyg

Sammanställt avSammanställt av

Henrik SvenssonHenrik Svensson
SegelflyginspektörSegelflyginspektör
Sv. SegelflygförbundetSv. Segelflygförbundet

Med hjälp av Med hjälp av 
Lennart Svenson  - Göteborg SegelflygklubbLennart Svenson  - Göteborg Segelflygklubb

BilderBilder
Henrik SvenssonHenrik Svensson
Tomas KarlssonTomas Karlsson
Robert DanewidRobert Danewid

Presentationen får användas av Presentationen får användas av 
klubbar inom Segelflyget för klubbar inom Segelflyget för 
rekrytering  och PRrekrytering  och PR
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