
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Klubben 
Vi i Ludvika Segelflygklubb segelflyger varje helg, 
och även på vardagar, från början av april till 
slutet av september. Det är den tiden som bäst 
lämpar sig för segelflygning. 
Vi håller till på Ludvika flygplats vid Nyckelmyren, 
som ligger cirka en mil sydväst om Ludvika, där vi 
har ett eget klubbhus och två hangarer. Klubben 
har cirka trettio medlemmar varav tio är aktiva. 
 

 
Klubbhuset 

Provlektioner 
Har du drömt om att få prova på att segelflyga?  
Eller känner du någon som är intresserad av att 
segelflyga? 
Då är en provlektion med vårat självstartande 
motorsegelflygplan SF 25C Falke eller vårat 
segelflygplan Janus CM den perfekta upplevelsen, 
eller så blir det kanske inledningen på din egen 
segelflygutbildning.                                            
Det kommer garanterat att bli en oförglömlig 
upplevelse.  

 
Ludvika från cirka 1500 meters höjd 
 
 

Hitta till oss 
Ludvika Segelflygklubb ligger vid Ludvika flygplats 
mellan Grängesberg och Ludvika. När du kommer 
till Klenshyttan på riksväg 50 är det skyltat upp 
till flygplatsen. 
 
 

Vad är segelflyg? 
Att segelflyga innebär att man flyger utan motor. 
Det är endast i starten motorn används för att få 
höjd. När man nått tillräcklig höjd stänger man av 
motorn och fäller in den i flygplanskroppen. För 
att behålla höjden, eller komma ännu högre,  
utnyttjar man termik. Termik är varma uppvindar 
som stiger uppåt vilka har värmts av solen. Mellan 
områdena med termik glidflyger man. Det går på 
det här sättet att hålla sig uppe i luften under 
åtskilliga timmar och man kan tillryggalägga 
åtskilliga tiotals mil. Det är främst med vårat 
segelflygplan Janus CM den här metoden används. 
 
Med SF 25C Falke går det också att termikflyga. 
Men i det här segelflygplanet sitter motorn fram i 
nosen som ett vanligt motorflygplan och motorn 
går ej att fälla in. Med det här segelflygplanet kan 
man enkelt ta sig en tur runt omgivningarna eller 
varför inte ta sig en tur till ett annat flygfält! 
Räckvidden med flygplanet är cirka 600 km på en 
tank. 
 

 
Cockpit i SF 25C Falke 

Ludvika Segelflygklubb 
Ett informationsblad om klubben och vår verksamhet 



 
 

Segelflygplanen 
Ludvika Segelflygklubb har två stycken 
segelflygplan, ett självstartande segelflygplan 
Janus CM och ett självstartande 
motorsegelflygplan SF 25C Falke. I och med att 
segelflygplanen är självstartande så behövs inte 
längre något bogserflygplan för att dra upp 
segelflygplanen i luften. Vi är den andra 
segelflygklubben i Sverige att använda enbart 
självstartande segelflygplan i klubbruk. 

 

 
SF 25C Falke                        
 

 
Janus CM  
 

Kontakta oss genom: 
Ludvika Segelflygklubb Segelflygchef: Stefan Enberg 070 – 328 17 27 
Tallstigen 10  E-post: info@ludvikasegel.com 
771 40 LUDVIKA Hemsida: www.ludvikasegel.com 
   
 

 

Segelflygutbildning 
Ludvika Segelflygklubb erbjuder utbildning som 
leder fram till motorsegelflygcertifikat. 
Utbildningen består av en teoretisk och en 
praktisk del. Den teoretiska delen läser man under 
vinterhalvåret och den praktiska delen, själva 
flygningen, pågår främst under våren, sommaren 
och hösten.                    
 
För att få börja segelflyga så måste du uppfylla 
vissa krav. Du måste fylla 15 år det år utbildningen 
börjar. Är du under 18 år skall du dessutom ha 
målsmans intyg. Certifikatet får du först när du 
fyllt 16 år. Övriga krav är ett läkarintyg av 
godkänd flygläkare, personbevis från 
skattemyndigheten, personutredning från polisen, 
samt ett elevtillstånd från luftfartmyndigheten. 
Låter det krångligt? Lugn, kontakta oss så hjälper 
vi Dig. 

 

Är du redan segelflygpilot? 
Är du redan segelflygpilot och är medlem i en 
annan flygklubb och är intresserad av att flyga in 
dig på något eller båda våra segelflygplan, så är du 
välkommen att kontakta oss i Ludvika 
Segelflygklubb, så hjälper vi dig med dom 
praktiska detaljerna. 

 

Nöjesflyga eller tävlingsflyga 
En flygning kan innebära att du startar och flyger 
runt flygfältet och dom närmaste omgivningarna, 
eller tar en tur till ett annat flygfält. 
 
Tävlingsflygning kan innebära att man deltar i 
rikssegelflygtävlingen, där piloter från hela 
Sverige får delta. Förenklat kan man säga att det 
gäller att flyga runt en bana så snabbt som 
möjligt. Banorna kan vara från 100 kilometer och 
längre.  
Man kan också tävla, att med de termiska 
uppvindarnas hjälp, flyga till höga höjder. 
Man kan även delta i DM- och SM tävlingar.
  

Allt är inte bara segelflygning 
Förutom segelflygning anordnar klubben också 
diverse aktiviteter. Bland annat klubbträffar, 
julbord, höstresa, grillkvällar och segelflygläger. 
Vi har fina lokaler som är utmärkta för social 
samvaro i en lugn avstressande miljö vid flygfältet. 
Det finns också övernattnings- och 
campingmöjligheter. 
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