
M12Å 

Nå Dina tolv timmar om året! 
Hässlö Flygförenings alldeles egen uppföljning av H50P: 

- Slipp att göra PC och förläng din SEP med en enkel lärartimme 
- Få bättre flygtrim 
- Utveckla ditt flygande och utmana dig själv och lär dig något nytt 
- Hitta nya resmål och utmaningar 
- Ta med en lärare och gör nåt som du alltid har velat prova 
- och inte minst: HA KUL !!  

 

Undrar du något ? Fråga en FI/CRI inom HFF - vi finns till för att hjälpa till och 
svarar gärna på dina frågor - alltid ! 



Vad handlar det om? 
Till syvende och sist - ökad flygsäkerhet inom privatflyget och bland våra 

piloter inom Hässlö Flygförening. 

Grundtanken är enkel: det man gör mycket blir man bättre på och är man bra på något så är risken 
mindre att det går fel.  

Kort och gott: mer flygning ger bättre flygtrim och bättre flygtrim ger färre olyckor. Dessutom blir 
tröskeln för att ta en flygtur lägre om man har någorlunda flygtrim och inte hunnit bli så ringrostig 
mellan flygningarna. I värsta fall tom känna stress eller obehag över att behöva ”tvinga sig ut” på en 

flygning.  

Varför just 12 timmar om året ? 
För att det är det som enl EASA krävs för att kunna få förlänga sin klassbehörighet SEP (eller 

TMG) med en lärartimme utan att behöva göra en kontrollflygning med kontrollant (PC). 
Visst, i grunden är 12 timmar per år egentligen på tok för lite för att uppehålla bra flygtrim men det 

är ju inte förbjudet att flyga mera och M:et i M12Å står ju ändå för MINST ;-)  

Hur vill vi åstadkomma det hela då ? 
1. Månadens resa: 

Vi som driver M12Å kommer varje månad lägga ut ett förslag på ett resmål eller en flygtur i 
trakterna runt hemmafältet med ett utarbetat ruttförslag inkl färdplanering och ATS-Färdplans-

förslag  samt info om vad som finns på resmålet eller om uppgifterna / utmaningarna under 
månadens resa. Allt smidigt och enkelt med en PDF som man kan ladda ner och spara/printa om 
man så vill. Dessa förslag kommer anpassas till årstiden och det kommer finnas kortare och längre 

flygningar; tidigare förslag kommer ligga kvar så att det i framtiden kommer finnas en gedigen 
samling av ruttförslag som man sedan bara kan välja ur. 

2. Månadens ämne: 
Det finns alltid något man kan träna på och utveckla i sitt flygande. Eftersom det finns så pass mkt 
att det kan vara svårt att välja gör vi det lätt med M12Å och väljer ett ämne åt er varje månad som vi 

lägger extra fokus på. Tanken här är att man skall ta med sig en lärare och göra något som man 
alltid velat träna / bli bättre på eller något som man velat testa sedan länge. Många ämnen kommer 

bygga på den erfarenheten som vi lärare har från skolningen/lärartimmarna och kommer även ta upp 
saker som många inte känner sig helt bekväma med - det är just det som är tanken ! Passen skall 

genomföras med lärare då vi vill att du går åtminstone till gränsen av din komfort-zon eller helst lite 
utanför och när du kommer ned, upptäcker att du vidgat komfort-zon lite till. 

Varmt välkomna att utmana er själva och ert flygande på bästa sätt! 


