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Utbildningsplan – Kompetenstillägg Sträckflygning 

1 Introduktion 
Den här utbildningsplanen beskriver utbildning till kompetenstillägget Sträckflygning enligt Svenska 
Hängflygförbundets Verksamhetshandbok (VHB). För att påbörja utbildning till Sträckflygning ska deltagaren 
ha giltig Elevlicens hängflyg, inneha kompetenstillägget Höjdflygning, uppfylla flygtidskraven enligt VHB samt 
bedömas lämplig av den utbildande instruktören. Kompetenstillägget Sträckflygning är knutet till Pilotlicens. 
Vid eventuella avvikelser mellan den här utbildningsplanen och VHB är det alltid VHB som gäller.  

2 Syfte 
Syftet med utbildningen är att ge deltagaren teoretiska och praktiska färdigheter och kunskaper, samt rätt attityd, 
för att på egen hand kunna planera, genomföra och utveckla sig i sträckflygning. 

3 Lärandemål 
3.1 Kunskapsmål 

Efter utbildning till Sträckflygning ska deltagaren kunna planera och genomföra sträckflygning. Deltagaren ska 
även kunna bedöma lämpligheten och värdera rådande flygförhållanden. Deltagaren ska också självständigt och 
med hjälp av instruktörer och erfarna piloter kunna söka ökad kunskap för att utveckla sin förmåga.  

3.2 Färdighetsmål 
Efter utbildningen skall deltagaren: 

• Kunna flyga självständigt inom de områden som utbildning genomförts och kompetenstillägg erhållits. 
• Kunna värdera lokala förhållanden om flygning anses lämpligt. 
• Kunna stegra svårighetsgraden inom ramen för den egna färdigheten. 
• Kunna landa inom en radie av 25 meter från en förutbestämd punkt.  
• Kunna genomföra sträckflygningar. 

3.3 Attitydmål 
Efter utbildningen ska deltagaren kunna bedöma rådande förutsättningar för flygning med utgångspunkt i väder, 
start- och landingsplats, lokala förhållanden och den egna kompetensen.  

4 Praktiska moment 
Innan sträckflygningarna påbörjas ska deltagaren klarat skriftligt prov för Pilotlicens. Instruktör eller 
bogserledare skall godkänna den planerade sträckflygningen innan deltagaren startar. 
Under utbildningen ska deltagaren: 

• Göra tre landningar inom en radie på 25 meter från en förutbestämd punkt. Landningarna ska göras på 
fötterna. 

• Genomföra tre sträckflygningar. Landningen ska göras på ett annat fält än start- och hemmafältet 
(utelandning). 

Landningarna inom 25 meter och sträckflygningarna behöver inte ske samtidigt. 

5 Sammanfattning 
Sträckflygning och Pilotlicens hängflyg är starkt knutna till varandra varför godkänt på bägge utbildningarna 
krävs innan deltagaren själständigt får utföra sträckflygning. 
 


