
Ungdomskurs segel och UL

För att stötta föreningarna så erbjuds nationella introduktionsläger till 
att börja flyga, UL och segelflyg, under ett internat på Ålleberg. Ett 
koncept som skall växa till regionala läger på sikt, från norr till söder 20-
30 kombinationsklubbar Segel/Motor (UL)

Segelflyget och KSAK Motorflygförbundet har sett fördelar med att 
kombinera dessa två discipliner som skapar kanske den bästa grunden 
för en blivande pilot



Kursen är ett internat om 7 dagar. Under lägerveckan på Ålleberg som består av 
praktisk och teoretisk utbildning och omfattas av 7 starter med segel och 7 
starter med UL.  En kursdag består av flygning, teoretisk utbildning samt 
flygplansvård och allmän föreningskultur. Eleven skolas fram till att kunna 
hantera flygplanet från start till landning.



Struktur på utbildningen

• Eleverna delas in i två grupper
• Varje dag är två elever dagelever
• Briefing varje morgon – eleverna tar över efter hand
• Flygteori – genomgång av flygövning varje morgon samt dagens tema av flygteoriämne
• Visning av flygövning i flygsimulator (vid behov)
• Genomgång före flygning av resp. flyglärare
• Flygning på Ålleberg och/eller i Falköping 
• Flygledarfunktion och marktjänst
• Ev. biltransport till Falköping vid flygning på Falköpings flygplats
• Genomgång av dagens flygning samt förberedelse och introduktion av nästa dags 

övning/ar, logga flygtid, notera skolkort mm



Din utsikt vid flygning under kursen:

UL-flygplan Segelflygplan



Segelflygskolan Ålleberg

Du är hjärtligt välkommen till Ålleberg och vi hoppas att Din vistelse här skall bli 
trivsam och till ett angenämt minne för Dig. Vare sig Du är segelflygare eller 
utövar någon annan verksamhet, är Du lika välkommen.

Segelflygskolan Ålleberg är Segelflygets centrala flygskola och med start av 
utbildningar från 1941. Ålleberg har sedan dess fungerat som kursgård för 
segelflygutbildning, främst för utbildning av segelflyglärare. 

Ålleberg är ett platåberg i Västergötland och ligger i Falköping, man når enklast 
dit genom att resa med bil. Det är ca 10 km från Falköpings järnvägsstation.



Boende i förläggningen på Ålleberg



Flygövningar under kursen – 7 pass med segel och 7 pass med UL-flygplan





Dageleverna sköter följande uppgifter
-Hissa (kl. 08.00) och ta ner flagga (21.00)
-Hålla en briefing med vädergenomgång på morgonen
-Låsa lektionssal/elevrum när ingen teori genomförs
-Hämta fikakorg/ev. kvällsfika
-mm



Segelflygning kräver medhjälpare på marken innan start och efter landning



UL-flygplan är lite mer självgående…



Flygning genomförs på grässtråk vid sidan av banan på Falköpings flygplats…



Övriga kvällsaktiviteter…

-Bygga modellflygplan och tävla vem som flyger längs distans
-Idrott/aktivitet 
-Brännboll, kubb, vandring…
-Flygsimulator



Första introkursen sommaren 2020 på Ålleberg





Andra introkursen sommaren 2021 på Ålleberg



Antal flygningar 2020:

Segelflyg 30 h
UL flygplan 39 h

12 elever

Antal flygningar 2021:

Segelflyg 29 h
UL flygplan 49 h

11 elever

Flygtidsuttag

Utrustning per elev:
Flygdagbok motorflyg
Flygdagbok segelflyg
Du Flyger (segel)
Elevdagbok (motor)
Flygkarta

Flygkostnader:
Segelflyg – 550 kr/start inkl. bogsering
UL-flygplan – 850 kr/h



Fortsatt verksamhet i klubbmiljö?

Klubb som arrangerar behöver:
-Lärare för UL och segelflyg
-Gärna en kurschef som har erfarenhet av båda disciplinerna
-Flygplan/segelflygplan
Utbildningslokal
-Boende för elever och lärare
-Mat (frukost-lunch-middag med fika mm)
-Alternativa aktiviteter
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