Upptäck friheten. Vi lär dig att flyga skärm.
Vi vill bjuda in dig till en upplevelse för livet genom skärmflygning – sporten
som erbjuder dig möjligheten att flyga som en fågel.
Skärmflygning är idag den snabbast växande flygsporten i världen. En av anledningarna till
detta är att man kan flyga i alla typer av landskap. Dels kan man starta från berg, dels från
plan mark med hjälp av en vinsch och lina som sedan kopplas loss. På Stockholms
Skärmflygskola lär du dig att starta på båda sätten.
Nybörjarkursen inleds med teori och markövningar. Din första flygning kommer att vara ett
s.k. tandemflyg där du och en instruktör är kopplade till samma skärm. Redan efter cirka fem
dagar är du sedan redo att flyga på egen hand och kan till fullo njuta av friheten.
Våra kurser (se separat kurslista) erbjuder möjlighet att ta skärmflyglicens av olika grader –
allt ifrån nybörjare till tävlingspilot. Eller varför inte ge en annorlunda present genom att
bjuda en vän på ett tandemflyg? Kontakta oss redan idag så kan du se fram emot en
spännande upplevelse eller en helt ny livsstil!

Varför flyga med Stockholms Skärmflygskola?
Naturupplevelsen
Orientering och golf i all ära, men det är när du
flyger skärm som du upplever naturen som mest
intensivt. Fågelperspektivet ger dig en chans att
överblicka det svenska landskapet i all sin prakt
samtidigt som du ständigt känner lufthavets
mäktiga närvaro. Härliga naturupplevelser väntar
dig även på marknivå mellan flygen.

Känslan av frihet och harmoni
Om du någonsin undrat hur en fågel känner sig när
den svävar för sig själv högt upp i himlen har du
chansen att få svaret nu. Vid goda
väderförhållanden kan du flyga hur och vart du vill
under flera timmars tid i taget. Frihetskänslan är
överväldigande och vardagens bekymmer känns
plötsligt oerhört avlägsna.

Äventyret
Det måste medges att skärmflygning inte är vilken
sport som helst - du befinner dig mitt i elementet
och dess krafter kräver lyhördhet för att du ska
kunna flyga säkert. Det handlar alltså inte om
samma känsla av spänning du får när du går på bio;
det här är äventyr på riktigt!

Säkerheten
Säkerheten är A och O för oss. Våra instruktörer är
licensierade av Svenska Skärmflygförbundet och har
mångårig erfarenhet bakom sig. Även kursplanen
följer Svenska Skärmflygförbundets regler som är till
för att garantera en säker flygning. Samtliga flyg
genomförs med radiokontakt mellan eleven och
instruktören så att eventuella misstag kan rättas till.
Dessutom använder vi oss endast av dem allra mest
moderna och säkra utrustningen på marknaden.

Smidigheten
Trots att det handlar om en flygsport behöver du
varken jetmotorer eller vingar för att kunna utöva
den. Du använder i stället en skärm som lätt viks
ihop och får plats i en ryggsäck som du utan
problem kan bära med dig på ryggen eller stuva in i
bilen. När skärmen sedan ska användas är det lika
lätt att packa upp den igen; du är startklar på fem
minuter. Övrig utrustning, som exempelvis matsäck
och varma kläder, får du också plats med i
skärmryggsäcken.

Det är lätt att lära sig
Att lära sig flyga skärm är lätt, speciellt eftersom vi
på Stockholms Skärmflygarskola har lagt ned
mycket tid på att utarbeta en pedagogisk
utbildningsplan.Vår erfarenhet säger att alla
människor kan lära sig att flyga. Steg för steg och i
ditt eget tempo går vi igenom flygteknik, hur
utrustningen fungerar etc. Alla frågor som dyker
upp, hur små de än kan tyckas vara, besvarar vi
gärna.

Det är få begränsningar
Så snart du har fyllt arton (eller femton om du har
målsmans tillstånd) är du varmt välkommen att
flyga med oss. Åttioåriga pensionerade damer,
femtioåriga affärsmän och artonåriga studenter,
alla har varit elever i Stockholms Skärmflygarskola.
Inte heller när det gäller årstiderna finns det några
begränsningar. Vi flyger såväl på vintern och hösten
som på våren och sommaren. Den dagliga
väderleken kan förstås sätta käppar i hjulet, men så
fort det går att komma upp i luften så är vi där!

Närheten
Man skulle lätt kunna tro att skärmflygning kräver
en resa till alperna eller åtminstone till de svenska
fjällen. Så är det faktiskt inte alls. Du behöver aldrig
åka längre än 30 minuter med bil från Stockholm
City för att hitta områden med perfekta
flygförhållanden. Vårt eget flygfält är beläget strax
utanför Södertälje. Nära och lättillgängligt med
andra ord.

Flexibiliteten
När du utbildar dig med Stockholms Skärmflygskola
har du stora möjligheter att själv välja när du vill
flyga, eftersom vi inte har några fasta kursgrupper.
Du är med när det passar dig bäst. Vill du flyga ofta
så flyger du ofta, vill du flyga sällan så flyger du
sällan.

Prisvärdet
Våra kurser får anses som mycket prisvärda (se
separat prislista) med tanke på allt som ingår:
skärmhyra, utrustningshyra, lektioner och
teorimaterial. Dessutom sparar du mycket tid och
pengar på att flyga i Stockholmsområdet. Det blir
varken dyra resor eller hotellkostnader, och du
slipper inkomstbortfall eftersom du inte behöver ta
ut semester. Vad du ytterligare får ”på köpet” är
att du efter avslutad kurs kan låna skärm av oss till
självkostnadspris, samt att vi alltid ställer upp med
tips och råd.

Simon Fulford är licensierad instruktör och tandempilot och har varit aktiv skärmflygare
sedan sporten kom igång på allvar i slutet av 1980-talet. Till vardags arbetar Simon som
fritidspedagog på Igelbodaskolan i Saltsjöbaden.
Peter Pettersson är licensierad instruktör och tandempilot. Han har liksom Simon mångårig
flygerfarenhet. På veckodagarna ägnar sig Peter åt studier i ekonomi och juridik vid
Stockholms Universitet.

