
 

 

MWL (myWebLog) lathund 
 

SSFK använder från och med 2021 myweblog.se (MWL) för att administrera medlemsregister, logga och 

debitera flygningar, samt för att rapportera arbetstid och boka plan 

  

Varje medlem har ett personligt konto i MWL med användarnamn enligt strukturen 217-<medlemsnummer> 

(ex: 217-9090). Klicka på ”Glömt lösenord” för att få ett nytt lösenord vid första inloggningen. Se till att 

mejl från avsändaren no-reply@myweblog.se inte fastnar i ditt skräppostfilter, all korrespondens från MWL 

sker från denna adress, såsom: saldobesked, transaktionsinformation, klubbmeddelanden etc. 

  

I MWL förväntas att varje medlem: 

1. Övervakar sitt personliga konto och alltid ser till att ligga på positivt saldo (Obs, betala till nytt 

bankgironummer: 5537-2783, använd ditt personliga OCR-nr som du hittar under ”Mitt Konto”) 

2. Underhåller sina kontaktuppgifter under ”Profil” 

3. När man agerar segelflygledare; ser till att varje utförd segelflygning blir loggad 

4. Rapporterar sin arbetstid som man önskar tillgodoräkna sig för 2021 och framåt 

5. Boka flygplan om man önskar det, följ klubbens regler 

Funktionerna ovan hittar man på dessa ställen (röd numrering) när man är inloggad i MWL: 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.myweblog.se/login.php


1 - Mitt Konto 

Här ser man alla sina transaktioner, samt sitt saldo. Detaljerad information om var och en av transaktionerna 

kan visas genom att klicka på plustecknen på varje rad. Här hittar man även BG-nr för inbetalningar, samt 

sitt personliga OCR-nr. 

 

 

2 - Profil 

Här underhåller man sina personliga uppgifter såsom adress, mejl, telefonnummer, men också sina 

personliga inställningar. Tex för vilka händelser man vill ha mejl, närmast anhörig, förfallodatum för 

Medical etc. Se till att hålla all denna information uppdaterad! Observera att SSFK inte använder SMS-

funktionen i MWL. 

Exempel på personlig info, fyll i dessa! 

 

 



3 - Logga flygning 

Varje flygning som genomförs ska loggas. Segelflygledaren ansvarar för att detta görs. Alla medlemmar i 

klubben har rättigheter att logga åt varandra. 

  

• Steg 1:  

o  

o Välj objekt (=flygplan) 

o Välj pilot 

o Välj flygningens art (observera att Skolning endast får användas för elev utan cert. 

Pilot med cert väljer UTBA – Utbildning, vid utbildning) 

• Tryck ”Fortsätt” 

• Steg 2:  

o  

o Rätt datum 

o Rätt flygplatser (Tänk på att ändra föreslagna ESVL vid utelandning) 

o Starttid 

o Landningstid 

o Bogserhöjd (”Debitera ej bogsering” kan tex användas av SLG) 

o Ange alltid 1 flygning per loggning 

o Om anmärkning anges, kom ihåg att även föra in denna i den fysiska loggboken 

• Steg 3, godkänn det inmatade 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 – Registrera arbetsplikt 

Arbetade timmar som man önskar tillgodoräkna sig som arbetsplikt (läs om arbetsplikt i KHB) loggas som 

vore det en flygning med flygplanet ARBETSPLIKT och flygtyp ARBETSPLIKT. 

  

I steg 2 anges: 

  

• Datum sätts till då arbetet utfördes 

• Arbetsledare väljs i fältet ”Spanare” 

• Arbetade timmar i fältet ”Block” (Lämna ”Block off” och ”Block on” tomma) 

• Antal flygningar sätts alltid till 0 

• I kommentaren skriver man vad för slags arbete som genomförts 

 
 

 

5 – Boka flygplan 

Regler: 

• Man kan boka ett flygplan minimum 1 dag före, och ingen max. 

• Man kan bara ha en bokning åt gången 

• UGI eller ULB är tillgängliga Måndag- Fredag kl. 10:00-19:00. Den ena eller den andra, INTE båda 

två. Du måste vara på Långtora klockan 10:00. 

• UKH är tillgänglig Lördag och Söndag kl. 16:00-19:00. Du måsta vara där klockan 16:00. 

• Du får boka flygplan för en hel dag, men snälla säg till och avsluta bokningen om du inte behöver 

planet hela dagen. 

• Du få inte boka ett plan samma dag som någon annan, kontrollera i myweblog. Boka inte bara om du 

kommer, men meddela också om du inte kan flyga den dagen, dvs avboka i myweblog. 

/sec/UI/CMS/Content/IdrottOnlineKlubb/Stockholm/StockholmsSFK-Flygsport/bilderdokument/Dokumentarkiv/vararegler/klubbhandbokenkhb,,563010/?epieditmode=False


Så här gör du: 

• Gå till huvudmenyn BOKNING 

• Välj objekt 

• Välj tid och följ anvisningarna 

 

 
 

Skribent: Gloria Stenfelt via Staffan Sandberg 

 

 


