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Bakgrund 
Under 2018 togs på initiativ från instruktör Finn Madsen upp en diskussion om ett nytt totalupplägg 

runt utbildning inom SFG, hela vägen från elev och framåt.  

 

Idén bygger dels på bildandet av en instruktörspool med instruktörer som är öppna för samarbete 

med gemensamma moment, gemensamt material, gemensamma kriterier och gemensamma prov, 

dels på att SFG som klubb tar det ekonomiska huvudansvaret för att slussa nya elever genom hela 

utbildningsprocessen. SFG blir alltså den naturliga kontaktytan och ekonomisk motpart för nya elever 

och kan erbjuda tillgång till hela instruktörspoolen som fritt kan fördela de olika momenten mellan sig. 

Alla moment följs detaljerat upp per elev och ersätts från SFG enligt en gemensam ersättningsmatris 

till den instruktör eller assistent som utfört momentet. 

 

Både klubben och instruktörerna ser flera möjligheter och fördelar med upplägget.  

• Utbildningsupplägget kan frikopplas ekonomiskt från klubbens resor - vilken instruktör som 

helst kan följa med på klubbens resor med vilka elever som helst.  

• Elever kan coachas av vilken instruktör som helst vilket naturligtvis är en fördel för eleven 

men också för instruktörerna som på detta sätt kan avlasta varandra.  

• Synkronisering av utbildningsmaterial och metoder innebär nya möjligheter till 

kunskapsöverföring även mellan instruktörerna.  

• Upplägget med SFG som första kontaktpunkt och löpande partner för eleven bäddar för en 

ännu bättre klubbkänsla och en snabbare väg för nya rekryter mot att lära känna andra 

klubbmedlemmar och på så sätt också snabbare få en bredare kunskap och förståelse för 

sporten. 

 

  



 

 
Skärmflygklubben Göteborg 
SkFK Göteborg  - Flygsport 
C/O Anders Johansson, Selma Lagerlöfs Gata 12 
442 49 KUNGÄLV 

Organisation 
SFG Utbildning ingår som en del i klubbens löpande verksamhet och hanteras därmed överordnat av 

klubbens styrelse, bestående av: 

Anders Johansson Ordförande 

Yaacov Neselroth Vice ordförande 

Erika Jennerborn Nilsson Kassör 

Sejad Oruc Ledamot 

Per Söderberg Suppleant 

Malin Gustafsson Ledamot, ansvarig marknadsföringsfrågor 

Andreas Almroth Ledamot, sekreterare 

Jocke Odelberg Suppleant, ansvarig paramotor 

 

Utanför klubbens styrelse axlar instruktör Finn Madsen rollen som operativt utbildningsansvarig för 

SFG Utbildning, med uppdrag att leda instruktörspoolen i arbetet med att utforma och samordna den 

löpande utbildningen. 

Instruktörspoolen 
Instruktörspoolen består av instruktörer och utbildningsassistenter och är öppen för alla som vill vara 

med och bidra i klubbens utbildningssatsning, mot ersättning för utförda moment enligt en 

gemensam ersättningsmatris. Per den 9:e oktober 2020 består poolen av följande medlemmar: 

Namn Licensgrad Roll i instruktörspoolen 

Finn Madsen Instruktör Instruktör, utbildningsansvarig 

Lotta Vikingsson P2 Blivande instruktör, pedagogikansvarig 

Per Söderberg P2 Blivande utbildningsassistent 

Magnus Bergqvist  P2 Blivande utbildningsassistent 

Magnus Bucht P2 Blivande utbildningsassistent, pedagogikansvarig 
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Utbildningen 
Ett av de viktigaste ledorden i SFG:s utbildningssatsning är kontinuitet. Det vill säga att utbildningen 

på ett naturligt sätt sträcker sig hela vägen från elev till P2 och att en nystartad elev alltid ska känna 

att han/hon är en uppskattad del i ett sammanhang, med stöttning och gemenskap såväl från 

instruktörer som från styrelse och övriga klubbmedlemmar i alla faser av utbildningen.  

SFG Utbildning delas in i tre nivåer som på ett naturligt sätt går in i varandra, hela vägen till 

självständig pilot, samtidigt som den följer de riktlinjer och utbildningsmanualer som publicerats från 

Svenska Skärmflygförbundet.  

Prova På 
För att fånga upp intresset från allmänheten och på så sätt rekrytera nya elever till konceptet, 

anordnas löpande så kallade ProvaPå-dagar som innebär att den som är intresserad av att bli 

skärmflygpilot bjuds in till en heldag tillsammans med SFG. Dagen inleds med en inomhussession där 

kandidaten introduceras till klubben, till sporten och till utbildningskonceptet, varefter kandidaten 

också får prova på ett tandemflyg med någon av klubbens instruktörer. Målet med ProvaPå-dagen är 

naturligtvis att väcka ett intresse för att gå vidare in i SFG Utbildning och bli en aktiv pilot och 

klubbmedlem. 

Nivå 1 (Komma i luften) 
Första steget i utbildningskonceptet innebär första kontakt med sporten och utrustningen, löpande 

teorikvällar och praktiska övningar som balansering och backglidningar. Under perioden uppnås 

licensgrad Elev enligt SSFF:s riktlinjer och du kommer igång med flygningen som en del av första 

behörigheten.  

Nivå 2 (Bli självständig) 
Andra steget i utbildningskonceptet innebär fortsatt teoriutbildning samtidigt som man tar sina två 

första separata behörigheter i form av vinsch-, hang- eller bergsbehörighet. Efter avklarad nivå 2 

uppnås licensgrad Pilot 1 enligt SSFF:s riktlinjer. Innan tredje behörigheten erläggs avgift för nästa 

steg, Nivå 3, i enlighet med tanken om kontinuitet i utbildningsprocessen. 

Nivå 3 (Bli erfaren) 
Tredje steget i utbildningskonceptet innebär fortsatt teoriutbildning samtidigt som man kompletterar 

med eventuella saknade separata behörigheter i form av vinsch-, hang- eller bergsbehörighet samt 

Comp-behörighet om man vill börja tävla. Efter avklarad nivå 3 uppnås licensgrad Pilot 2 enligt SSFF:s 

riktlinjer. 
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Upplägg och metodik 
En bärande del i SFG:s utbildningskoncept är att eleven alltid ska känna att man är en del i ett 

sammanhang, det får aldrig bli så att man inte vet vad som händer eller att man inte vet vart man ska 

vända sig med eventuella frågor och funderingar. Som en del i att uppnå detta mål har den löpande 

utbildningen delats in i naturliga fokusgrupper, med utpekat huvudansvar och kontaktvägar i varje 

grupp. Var och en av grupperna har också en egen Telegram-sida för enkelt informationsutbyte. 

SFG Nivå 1  
Målgrupp: Nya elever under utbildning 

Ansvarig moderator/aktivator: Finn Madsen  

SFG Nivå 2-3 
Målgrupp: Piloter under vidareutbildning till P1, P2 och P2+  

Ansvarig moderator/aktivator: Magnus Bergquist 

SFG Hang 
Målgrupp: Elever, P1 och P2 som vill ha hangutbildning eller coachning på våra västkusthang 

Ansvarig moderator/aktivator: Per Söderberg, Magnus Berquist 

SFG Teori 
Målgrupp: Samtliga nivåer, löpande teoriutbildning 

Ansvarig moderator/aktivator: Per Söderberg 

Pedagogik 
Hela den löpande utbildningen i SFG Utbildning baseras på ett gemensamt pedagogiskt innehåll och 

arbetssätt vilket definierats och vid behov löpande justeras och uppdateras av satsningens 

pedagogiksansvariga, Lotta Vikingsson och Magnus Bucht. 

 

 

Utöver den löpande utbildningen vars exakta utformning och periodicitet i första hand utformas av 

instruktörspoolen, arbetar också klubbens styrelse parallellt för att bibehålla en hög nivå av 

klubbkänsla och gemenskap bland klubbens medlemmar genom diverse aktiviteter som 

balanseringspass, pubkvällar, föreläsningar o.s.v.  

 

 

 


