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Utbildningsplan – Instruktör Hängflyg 

1 Introduktion 
Den här utbildningsplanen beskriver utbildning som skall leda till utfärdande av Instruktörslicens hängflyg enligt 
Svenska Hängflygförbundets Verksamhetshandbok (VHB). För att påbörja utbildning till Instruktörslicens 
hängflyg skall deltagaren uppfylla kraven enligt transportstyrelsens krav (LFS 2007:60) och VHB. Vid 
eventuella avvikelser mellan den här utbildningsplanen och VHB är det alltid VHB som gäller.  

2 Syfte 
Syftet med utbildningen är att ge deltagarna teoretiska och praktiska färdigheter och kunskaper, samt rätt attityd, 
för att kunna agera som hängflygsinstruktör inom Svenska Hängflygförbundet. Kursen syftar även till att 
deltagarna ska känna till rutiner och beprövad erfarenhet inom utbildning inom hängflyget. 

3 Lärandemål 
3.1 Kunskapsmål 

Efter utbildningen ska deltagaren 
• Ha kunskap i teorin som ingår i utbildningarna för elev- och pilotlicens hängflyg, samt i utbildningarna 

för de kompetenstillägg deltagaren, efter godkänd instruktörsutbildning, får utbilda inom. 
• Ha kännedom om rutiner, metoder och praktiskt genomförande av utbildningar deltagaren får leda efter 

godkänd instruktörsutbildning. 
• Ha god kunskap om Svenska Hängflygförbundets verksamhetshandbok och organisation. 
• Ha kunskap om relevanta utbildningsplaner och kunna tillämpa dem. 

3.2 Färdighetsmål 
Efter utbildningen ska deltagaren 

• Kunna utbilda enligt utbildningsplaner som fastställts av Svenska Hängflygförbundet. 
• Själv kunna avgöra vilka utbildningar inom hängflyget som deltagaren, efter godkänd 

instruktörsutbildning, självständigt kan arrangera och när hjälp eller samverkan med andra instruktörer 
behövs. 

3.3 Attitydmål 
Efter utbildningen ska deltagaren 

• Ha en attityd och inställning till flygning som stärker säkerheten. 
• Ha en vilja och ambition att hjälpa andra utvecklas som flygare. 
• Agera som ett gott föredöme både i rollen som instruktör och pilot. 

3.4 Obligatoriska moment 
Utbildningen omfattas minst av följande moment: 

• Teoretisk kurs och instruktörsseminarie 
• Självstudier 
• Praktik som assisterande instruktör  

4 Villkor för utfärdande av instruktörslicens 
För att få instruktörslicens ska deltagaren: 

• med godkänt resultat ha deltagit och examinerats på den teoretiska kursen 
• under praktiken visat att deltagaren uppfyller färdighetsmålen och attitydmålen enligt stycke 3.2 och 

3.3.  
• uppfylla kraven från transportstyrelsen (LFS 2007:60) 
• uppfylla kraven i verksamhetshandboken 

 


