
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sundsvalls Segelflygklubb - Verksamhetsplan 2023 
 
 
 
 

Övergripande målsättningar 
 

• SSFK ska över tid ha en organisation som kan tillhandahålla en säker miljö för 
segelflygverksamhet i enlighet med gällande bestämmelser. Verksamheten ska 
bedrivas för att svara upp mot intentionerna i RF:s strategi 2025 och FSF:s 
strategier för flygsporten. 

• Driva och förvalta flygfältet i Stöde samt anskaffa och underhålla de maskiner och 
verktyg som behövs för detta inom ramarna för klubbens ekonomi 

• Verka som administrativ huvudman för den segelflygverksamhet som förekommer 
inom SSFK 

• Tillhandahålla en flygskola ingående i Segelflygets deklarerade utbildnings-
organisation (DTO) för vanligt segelflyg och TMG 

• Tillhandahålla miljö för flygplansbokning och debitering av flygningar 

• SSFK ska ha ett reglerat samarbete med lokal ägargrupp för bogserflygplan för 
att kunna tillhandahålla bogserkapacitet i Stöde under säsongen 

• Verka för att samarbeta med segelflygklubbar i närområdet för att stimulera till 
mer flygning och större flygtidsuttag på egna flygplan 

 

 
Rekrytering och PR 
 

• SSFK ska bedriva rekryteringsaktiviteter för: 
o Aktiv rekrytering av nya medlemmar 
o Återrekrytering av gamla medlemmar 

• Sälja presentkort på provlektioner via Entré i Sundsvall 

• Arrangera provlektioner för företag 

• Arrangera Fly In / Öppet hus i Stöde 

• Om möjligt visa upp vår verksamhet vid lämpliga tillfällen, alternativt göra PR på 
annat sätt. 

 
 
  



Inför säsongen 
 

• Teckna/förnya samarbetsavtal med segelflygklubbar i närområdet där ett 
gemensamt intresse finns för utveckling av segelflygverksamheten 

• SSFK:s segelflygplan skall vara flygvärdiga enligt gällande normer inför 
säsongsstart 

• Säkerställa tillgång till olika funktionärer inför säsongen 

• Planera säsongen avseende flygdagar, funktionärer och specifika aktiviteter 
Elevsamordnare ska koordinera utbildningsverksamheten med flygskolans elever 

• Arrangera ett uppstartsmöte för alla medlemmar före säsongsstart 

• Utföra de åtgärder som behövs för att flygfältet i Stöde ska motsvara gällande 
krav för att kunna bedriva segelflygverksamhet 

• Planera och bemanna löpande aktiviteter för underhåll av flygfältet i Stöde under 
säsongen 

 

 

Flygverksamheten 
 

• Segelflygverksamheten skall bedrivas med klubbens flygplan (ULM och SWU) samt 
inhyrda flygplan 

• Arrangera ett eller flera flygläger i Stöde för såväl F-flygning som grundskolning 

• Arrangera flygaktiviteter i Stöde tillsammans med andra segelflygklubbar i 
närområdet 

• Tillhandahålla segelflygskolning för andra segelflygklubbar i närområdet i möjlig 
utsträckning 

• Verka för att medlemmarna kan delta på flygläger hos andra klubbar, fjällflygning 
mm 

• Klubbens flygplan och ev inhyrda flygplan ska flygas minst 10% mer än föregående 
år mha planerade aktiviteter som stimulerar till mer flygning 

 

 

 

Övrigt 
 

• Arrangera aktiviteter för 65+ medlemmar 

• Arrangera fler informella klubbträffar för klubbmedlemmar  

• Representera klubben i olika sammanhang för att vårda viktiga relationer 

• Arbeta med anpassning av klubbens administrativa rutiner och system i syfte 
att efterleva myndighetskrav såväl som förenkling för funktionärer och 
medlemmar 

• Redovisa utbildningsverksamhet, LOK-aktiviteter etc i IdrottOnLine 


