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Införande av ASG 32EL  
Sammanfattning över hur inflygning på SE-SKV skall genomföras samt hur vi flyger den.  

Detta är ett styrdokument för att vi skall operera denna maskin på säkert och likvärdigt vis. Om man är 
osäker på någonting skall man fråga Flyg eller underhållsmanualen. Vi kan sätta hårdare regler/krav men 
det är alltid tillverkarens samt segelflygets föreskrifter som är grunden.  

Målet med denna maskin är att det skall vara nästa steg. Nästa steg för den redan erfarne som vill någonting 
mer. Efter en inflygning skall man klara att ta med sig SE-SKV på läger/tävlingar osv, vi ska därför ha en 
högre nivå vid inflygnigen. Under inflygningen ska vi se till att alla kan hantera flygning med och utan 
motor, laddning, montering/demontering, instrument mm. Med två personer i ligger man redan nära max 
startvikt därför krävs det mycket mer av piloten, inflygningen på detta flygplan kommer ta längre tid än 
andra samt att flera kommer inte klara av inflygningen vilket måste från oss lärare ses som helt normalt. 
Om man har ”svaga” elever så får dom flyga in sig mer på klaffade kärror innan SKV. 

Utdrag från våra lokala bestämmelser, för information: 
Flygtidskrav: 100 timmar (Lämpligt att man är influgen på klaff sedan innan). 
 

● Vid flygning med SSG ska efter urkoppling motorn köras för att kontrollera funktion, samt få 
rutin.  

● Motorstart med SSG bör påbörjas på 400m QFE men ska vara påbörjad på minimum 300m QFE 
med laddningsbart fält rakt under.  

● Start av motor på marken med SE-SKV får inte ske. 
● Flygledaren äger rätt att bestämma antal flygplan som kan disponeras under dagen till 

sträckflygning längre än 120km. Rekommenderat antal är två på helger och tre på vardagar, 
förutsatt att samtliga av klubbens segelflygplan är tillgängliga.    

 

Inflygning  

Genomgångar på marken  
Ett antal saker behöver genomgång på marken. Hur vi laddar och vilka olika lägen som skall användas. 
Genomgång av system och komponenters placering. Genomgång av montering och demontering. Hur man 
gör korrekt Daglig på flygplan samt motorsystem. Allt detta ska man ha varit med på innan en inflygning 
kan skrivas in i boken. 

Laddning/System 
Vi sätter alltid maskinen på laddning på kvällen med laddningseffekt 2000W. Då har vi en laddtid på 4.5h 
vid tomt batteri. Högre går men inte i alla strömuttag. På morgonen innan flygning kan det behövas att slå 
på laddaren så den får balansera mellan cellerna. Kan ta upp till 30min.  
 
Man får inte flyga i regn med motorn utfälld samt vid tvätt skall man undvika att vatten rinner ner i 
motorutrymmet.  

Montering/demontering  
Grundtomvikten är 600kg. Man bör därför vara minimum fyra personer vid demontering/montering samt 
med risk av skador ha den monterad när den är iväg på tävlingar eller läger. Med flygplanet monterat ute 
skall motorluckorna tätas.  
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Daglig tillsyn  
För att fullt ut göra en daglig tillsyn på motorn skall man fälla upp den för att kunna göra en fullgod 
inspektion. Motorn skall fällas upp och ner igen om man har transporterat flygplanet en längre sträcka 
innan start (ex från 22 till 04). Indikeringsfel kan uppstå om man kör i någon håla (vildsvin) på fältet, efter 
erfaremhet.   

Instrument  
För att säkerställa en grundnivå i kunskapen av GPSen så ska man uppvisa att man kan välja Borås flygfält 
som “goto” i sidan APT. Samt under flygning delge avstånd, hemkomsthöjd samt MC-inställning.  

Man ska kunna hantera luftrumsinformation under flygning.  

Stegtränare  
Tränare och lärare ska vara influgna bak innan skolning alltså ska en tränare flyga i baksits med lärare fram 
innan man är färdig med inflygningen.  

För att få flyga in sig  
● Ha 100h flygtid (TMG-tid får inräknas).  
● Uppfylla inflygningskraven för SSG. 
● Vara väl influgen på klaff. 

Övningar i DK  
● Första flygningen ska ske i DK. 
● Landningsövningarna, landning med klaffläge L samt landning med motorn utfälld ska ske i DK. 
● Antalet starter för inflygning är efter lärares bedömning, dock minst 6 starter för inflygning på 

SSG. För dem som redan har SSG behörigheten räcker det med 5 starter och två timmar. 
Övningarna ovan skall ingå i den ordningen läraren anser lämplig. 

 

Hur vi flyger SE-SKV 

Innan start  
Startprestanda ska alltid beaktas vid val av startpunkt. 
 
Frågor som bör ställas innan varje start: Kan man ens starta? Startriktning? Stråk eller asfalt?  
 
Det finns inga tillstånd att använda motorn vid bogsering för att ge bättre marginaler.  

Vingmannen skall vara medveten om att man behöver balansera vingarna samt springa med så långt det går 
då vingarna ofta har tendens att dippa ner.   

Start  
Vi startar med klaffläge 5. Detta så vi lyfter från backen så fort som möjligt.   
 
Man ska ha högt fokus vid start på att man kan “tappa vingen”. För att få upp den kommer det behövas 
sidoroder mot rotationen samt full motskevning.  
 
Vid osäker start bestäm en beslutspunkt. Vid den här punkten ska vi vara på minst 2 meters höjd, annars 
avbryts starten. Detta praktiseras i motorflyget. 

Bogsering 
Var noga med att informera bogserföraren om segelflygplan med hög vingbelastning samt farthållning på 
85 MPH, vilket motsvarar 135km/h. Efter start och på säker höjd kan man bogsera med lägre hastigehet.  
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Landning 
Normal landning utförs med klaffläge 6. Vid inflygning skall man prova klaffläge L vid minst en landning 
DK. Landningsfarten är 1.5 * stallfarten + halva vindstyrkan (i aktuellt klaffläge).  

Vid stark vind skall man undvika klaffläge L, om man är väl influgen är det en bra övning att landa med 
klaffläge L även på hemmafältet.  

Efter urkoppling 

När man fått anslutning till termik och når fältet med motorn utfälld ska man prova motorns funktion. 
Denna procedur görs för att vi ska få rutin och vetskap om motorn fungerar eller ej när vi har tid och är 
nära hemmafältet, så vi minskar osäkerheten när man kanske behöver starta den senare innan en 
utelandning. Om man ser gröna värden och inte har några felmeddelanden så räcker det att köra motorn i ca 
30 sekunder. 

Motorstart 

Checklista för motorstart finns i höger sidoficka. Innan man påbörjar en motorstart ska man försäkra sig om 
att man når ett landningsbart fält med motorn utfälld. Alltså kan detta vara ett problem vid start efter 
urkoppling om man bogserat för långt ifrån fältet. Första punkten i checklistan är utfällning av landstället, 
anledningen är antalet händelser där motorn inte startar och fastnar i utfällt läge. I denna situation är piloten 
ofta för stressad för att komma ihåg att falla ut stället.  

Användning av motorn 

Motorn är till för att användas! Användning bör prioriteras för att undvika en utelandning. En landning på 
hemmafältet är ingen utelandning. Om det är tidigt på dagen och man vet att fler kan komma att flyga så 
skall man använda motorn sparsamt. Man betalar ett fast pris per start på 100kr där användning av motorn 
är obegränsad. Det är vid inflygningen och vi lärarnas inställning som avgör hur kulturen kring 
motorhanteringen kommer se ut. 

 

Flyg mycket och säkert! 

David 

Segelflygchef  

 

Tankar från segelflyget ang förhållningssätt till segelflygplan med motor  

● SLG/SSG gör inte segelflygning säkrare. 
● SLG/SSG ersätter inte lag och vagn. 
● SLG/SSG är ingen fördel vid tävling (med undantag för vissa idiotiska tävlingsformer). 
● Motorstopp i starten kan inte hanteras som linbrott med ett segelflygplan.  
● Cockpitmiljön kan få oss att tro att vi sitter i ett segelflygplan.  
● Rätt stigfart är livsviktigt.  
● In- eller utfällningen får bara ske med landningsbart fält rakt under.  
● Koncentrera dig på landningen om motorn krånglar.  

 

 

 


