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Instruktion /Checklista för vinschning av skärm på flygplatsen 
 
  

 

Denna instruktion skall användas och följas vid vinschning av skärm på Falköpings flygplats samt 

koordineras med annan verksamhet på flygplatsen. Frekvens 123.350MHz 

 

1. Planerad vinschstart av skärm skall bokas på MyWeblog i Falbygdens flygklubb 

2. Innan någon verksamhet med påbörjas med skärm skall personlig kontakt tas med 

segelflygledare på platsen. (Segelflygpersonal vid vinsch eller märket) 

3. Ansvarig för skärmflyget skall informera sig om vilken verksamhet som pågår på flygfältet och 

vad finns i luften. 

4. Startstråk som rekommenderas för skärmflyg är det lediga stråket som inte segelflyg använder. 

5. Förbindelse skall upprättas med flygradio på frekvens 123.350MHz med segelflygledare 

6. Avlyssna frekvensen några minuter för att säkerställa sig att det inte finns flygplan på väg i 

landningsvarvet.  

7. Observera okulärt i luften kring fältet om det finns några flygplan i landningsvarvet. 

8. Upprop ifrån ankommande flyg besvaras och informera om planerad aktivitet, vinschning av 

skärm. Informera om bana i användning till exempel ”Östra stråket 22” 

9. Pågår det ingen segelflygverksamhet skall blindsändning ske på frekvensen till Falköping radio. 

10. Flygplan som avser landa har ALLTID företräde. 

11. Skall fordon köra ut med vinsch till vinschplats mm skall aktiviteten anmälas på flyg radio 

frekvens 123.350MHz  ”Falköping Radio fordon på banan”. Fordonet skall framföras på det 

stråk som avses användas för skärmflyg. 

12. Ansvarig vinschförare skall alltid vara utrustad med flygradio med frekvens 123.350MHz 

aktiverad. Vinschförare är ansvarig för att skärmflygpiloter informerats om gällande rutiner. 

 

Innan start med vinschning av skärm. 
 

13. Lyssna av frekvensen 123.350kHz 

14. Finns ingen trafik i varvet anmäl  ”Falköpings Radio start med vinsch av skärm stråk tex: östra 

22” 

15. Under vinschning råder radiotystnad. 

 

 

Efter start och avsedd höjd uppnåtts. 
 

16. Lämna flygplatsområdet så snart som möjligt. 

  

Vid landning på Falköpings flygplats 
 

17. Anmäl på radio ”Falköping Radio skärm avser landa stråk östra 22”.   

Finns flygradio ombord används den, men inget krav. 

18. Undvik att korsa flygplatsens inflygningslinjer 


