Detta är en lista med planerade kurser. Exakt vilka kurser som kan genomföras beroende på Corona och andra skäl, finns i FFK Pyramid.
Startdatum
Slutdatum
2021-01-18
2021-01-19
2021-01-22
2021-01-24
2021-01-25
2021-01-27

Kurskod
TIB-UTB
FFK U DRÖN
FFK GK

Beteckning
TiB-utbildning
FFK Ungdom Drönare
Grundkurs FFK

Plats
Inställd
Inställd
Inställd

Behöriga grupper

Beskrivning
Utbildning för FFK TiB.

Alla medlemmar

På grundkursen får du lära dig grunderna inom FFK. Här går vi igenom flygkårens organisation,
regelverk och interna procedurer. Grundövningsmoment i hjärt- och lugnräddning ingår. FFK:s
interna fotograferingssystem (TBOS), specifika flygprocedurer och utrustning introduceras.
Informa9on från Försvarsmakten och informa9on kring samhällets krishantering.
Kursen startar måndag kl. 12.00 med lunch och avslutas onsdag kl. 15:00

2021-01-27

2021-01-28 UWE

Underwater Escape

Intälld

HV,SIG,FIG,SJ,BR,RG

Du får teore9sk och prak9sk utbildning i evakuering ur ﬂygplan som nödlandat i vaAen (UWE).
Kursen genomför på olika platser i Sverige.
Kursen genomför löpande med en kväll teori och en dags övningar i bassäng.
Kursen ska genomföras av samtliga piloter och spanare som ingår i ﬂygrupp.
- UAagning 9ll kursen sker via kontakt med respek9ve länsledning.
- Kursen kräver simkunnighet.
Kursen kräver full närvaro och genomförs som teorilektioner samt övningar i vatten.

2021-02-05
2021-02-08

2021-02-10

2021-02-17

2021-03-15

2021-02-07 FFK UNG GK FFK Ungdom Grundkurs
2021-02-09 LFCH MÖTE Länsflygchef möte / Samverkans konf.

2021-02-10 GRC HV FIG

2021-02-18 LÄRAR UTB

2021-03-17 FFK GK

Gruppchefsutbildning FFK

Lärarutbildning

Grundkurs FFK

Inställd
Digitalt

Digitalt

Digital

Digital

Lfch

Möte för länsﬂygchefer i FFK
Digitalt möte*

HV,FIG,SIG

Utbildning och samverkansmöte för Länsﬂygchefer inom FFK.
- Utbildningen syGar 9ll aA utbilda LFCH i deras roll inom FFK.
- Utbildningen ger även möjlighet till samverkan mellan LFCH i olika län.
Gruppchefsutbildning FFK

FFK FI

Utbildning och samverkansmöte för gruppchefer inom FIG och HV.
- Utbildningen syGar 9ll aA utbilda FIG och HV -gruppchefer i deras roll inom FFK.
- Utbildningen ger även möjlighet till samverkan mellan gruppchefer i olika län.
Kurs för ak9va ﬂyg och teori-lärare inom FFK.

Alla medlemmar

Kursen ger ny kuskap kring utbildningar, handböcker och manualer som ska användas för olika
kurser och utbildningar av piloter och spanare.
På grundkursen får du lära dig grunderna inom FFK. Här går vi igenom flygkårens organisation,
regelverk och interna procedurer. Grundövningsmoment i hjärt- och lugnräddning ingår. FFK:s
interna fotograferingssystem (TBOS), specifika flygprocedurer och utrustning introduceras.
Information från Försvarsmakten och information kring samhällets krishantering.
Kursen genomförs digitalt och startar måndag 10:00 och avslutas tisdag kl. 15:00

Detta är en lista med planerade kurser. Exakt vilka kurser som kan genomföras beroende på Corona och andra skäl, finns i FFK Pyramid.
Startdatum
Slutdatum
Kurskod
2021-03-17
2021-03-18 UWE

Beteckning
Underwater Escape

Plats
Inställd

Behöriga grupper
HV,SIG,FIG,SJ,BR,RG

Beskrivning
Du får teore9sk och prak9sk utbildning i evakuering ur ﬂygplan som nödlandat i vaAen (UWE).
Kursen genomför på olika platser i Sverige.
Kursen genomför löpande med en kväll teori och en dags övningar i bassäng.
Kursen ska genomföras av samtliga piloter och spanare som ingår i ﬂygrupp.
- UAagning 9ll kursen sker via kontakt med respek9ve länsledning.
- Kursen kräver simkunnighet.
Kursen kräver full närvaro och genomförs som teorilektioner samt övningar i vatten.

2021-03-26
2021-04-10
2021-04-15
2021-04-17

2021-03-28
2021-04-11
2021-04-16
2021-04-18

FFK UNG GK
GU MEK HV
FFK STYREL
TEORI KRAF

FFK Ungdom Grundkurs
HV Mek
FFK Styrelsemöte
TEORI KRAFTNÄT

Inställd
Västerås
Västerås
Västerås alt.
Digitalt

HV
Styrelsen
FIG

Teori och praktik genomförs på FFKs vanligaste flygplansmodeller ex. C172 och PA28.
TeorIkurs för piloter som deltar i RSU.
Kursen är obligatorisk för piloter som ska genomföra RSU under våren.
Kursen genomför under en lördag eller söndag. Välj vilken av dagarna du vill gå vid anmälan.
För att öka piloternas kunskaper om kraftnätsuppbyggnad, elbranschens verksamhet vid
storstörningar, användning av kraftnätskartor, rapporteringsrutiner vid insatser, metod för
flygning över kraftnät genomförs en särskild kurs för RSU piloter. Denna kurs är en del av RSU
och ersäAer inte 9digare teorikurser i ämnet.
En genomgågn av Rakel och kringutrustnig sker under kursen.
Medtag de till länen utdelade Rakel.-terminalerna.

Detta är en lista med planerade kurser. Exakt vilka kurser som kan genomföras beroende på Corona och andra skäl, finns i FFK Pyramid.
Startdatum
Slutdatum
Kurskod
2021-04-19
2021-04-23 GU FLYG

Beteckning
Grundutbildning FFK flyg

Plats
Västerås

Behöriga grupper
HV,SIG,FIG

Beskrivning
Grundutbildning FFK Flyg.
Kursen är första steget i ﬂygutbildning mot en befaAning som ﬂygförare i en FFK ﬂyggrupp.
För aA söka kursen ska du har klart med din länsledning om placering i en ﬂyggrupp.
Kursen genomförs som internat på FFK Kårstab i Västerås måndag 09:00 9ll torsdag ca. 19:00
(Fredag är reservdag)
Alla piloter som ska ingå som ﬂygförare ska genomgå denna utbildning.
- UAagning 9ll kursen sker via kontakt med respek9ve länsledning.
- Kursen kräver minimun gällande PPL-cer9ﬁkat och SEP(L) eller LAPL med kompleA PPL-teori.
- Minimum 200 9mmars motorﬂyg9d samt teorikunskaper på lägst PPL-nivå.
Kursen kräver full närvaro och genomförs som teorilek9oner samt ﬂygövningar med lärare.
Deltagarna tar med material för färdplanering och flygning ex. vis navskiva, eget headset och
liknande.
Övrig nödvändig materiel tilldelas på kursen.

2021-05-03

2021-05-07 GU FLYG

Grundutbildning FFK flyg

Västerås

HV,SIG,FIG

Grundutbildning FFK Flyg.
Kursen är första steget i ﬂygutbildning mot en befaAning som ﬂygförare i en FFK ﬂyggrupp.
För aA söka kursen ska du har klart med din länsledning om placering i en ﬂyggrupp.
Kursen genomförs som internat på FFK Kårstab i Västerås måndag 09:00 9ll torsdag ca. 19:00
(Fredag är reservdag)
Alla piloter som ska ingå som ﬂygförare ska genomgå denna utbildning.
- UAagning 9ll kursen sker via kontakt med respek9ve länsledning.
- Kursen kräver minimun gällande PPL-cer9ﬁkat och SEP(L) eller LAPL med kompleA PPL-teori.
- Minimum 200 9mmars motorﬂyg9d samt teorikunskaper på lägst PPL-nivå.
Kursen kräver full närvaro och genomförs som teorilek9oner samt ﬂygövningar med lärare.
Deltagarna tar med material för färdplanering och flygning ex. vis navskiva, eget headset och
liknande.
Övrig nödvändig materiel tilldelas på kursen.

2021-05-24

2021-05-26 SPANARE

HV Spanare

Västerås

HV

Detta är en lista med planerade kurser. Exakt vilka kurser som kan genomföras beroende på Corona och andra skäl, finns i FFK Pyramid.
Startdatum
Slutdatum
Kurskod
2021-06-07
2021-06-11 GU FLYG

Beteckning
Grundutbildning FFK flyg

Plats
Västerås

Behöriga grupper
HV,SIG,FIG

Beskrivning
Grundutbildning FFK Flyg.
Kursen är första steget i ﬂygutbildning mot en befaAning som ﬂygförare i en FFK ﬂyggrupp.
För aA söka kursen ska du har klart med din länsledning om placering i en ﬂyggrupp.
Kursen genomförs som internat på FFK Kårstab i Västerås måndag 09:00 9ll torsdag ca. 19:00
(Fredag är reservdag)
Alla piloter som ska ingå som ﬂygförare ska genomgå denna utbildning.
- UAagning 9ll kursen sker via kontakt med respek9ve länsledning.
- Kursen kräver minimun gällande PPL-cer9ﬁkat och SEP(L) eller LAPL med kompleA PPL-teori.
- Minimum 200 9mmars motorﬂyg9d samt teorikunskaper på lägst PPL-nivå.
Kursen kräver full närvaro och genomförs som teorilek9oner samt ﬂygövningar med lärare.
Deltagarna tar med material för färdplanering och flygning ex. vis navskiva, eget headset och
liknande.
Övrig nödvändig materiel tilldelas på kursen.

2021-06-14

2021-06-17 TRAFIKVERK Trafikverket Väg/järnväg

Västerås

FIG

Grundutbildning väg/järnväg.
Kursen genomför som internat i Västerås.
Kursen genomför löpande med en kväll teori och en dags ﬂygning.
Ex. teori söndag kväll och ﬂygning måndag eller teori måndag kväll och ﬂygning 9sdag.
Kursen är en av specialiseringarna för en pilot i FIG-grupp.
- UAagning 9ll kursen sker via kontakt med respek9ve länsledning.
- Kursen kräver minimun gällande PPL/SEP eller LAPL med PPL-teori.
- Minimum 300 9mmars motorﬂyg9d samt teorikunskaper på PPL-nivå.
Kursen kräver full närvaro och genomförs som teorilektioner samt flygövningar med lärare.

2021-06-17
2021-06-19
2021-07-03
2021-07-18
2021-07-23
2021-08-01

2021-06-18
2021-06-24
2021-07-09
2021-07-23
2021-07-29
2021-08-06

FFK STYREL
FFK UNG FO
FFK UNG BU
FFK UNG FO
FFK UNG SE
FFK UNG SP

FFK Styrelsemöte
FFK Ungdom Fortsättning
FFK Ungdom Bunge läger
FFK Ungdom Fortsättning
FFK Ungdom Segelflygläger
FFK Ungdom Spanare

Västerås
Ålleberg
Bunge Gotland
Ålleberg
Västerås

Styrelsen

Detta är en lista med planerade kurser. Exakt vilka kurser som kan genomföras beroende på Corona och andra skäl, finns i FFK Pyramid.
Startdatum
Slutdatum
Kurskod
2021-08-09
2021-08-13 GU FLYG

Beteckning
Grundutbildning FFK flyg

Plats
Västerås

Behöriga grupper
HV,SIG,FIG

Beskrivning
Grundutbildning FFK Flyg.
Kursen är första steget i ﬂygutbildning mot en befaAning som ﬂygförare i en FFK ﬂyggrupp.
För aA söka kursen ska du har klart med din länsledning om placering i en ﬂyggrupp.
Kursen genomförs som internat på FFK Kårstab i Västerås måndag 09:00 9ll torsdag ca. 19:00
(Fredag är reservdag)
Alla piloter som ska ingå som ﬂygförare ska genomgå denna utbildning.
- UAagning 9ll kursen sker via kontakt med respek9ve länsledning.
- Kursen kräver minimun gällande PPL-cer9ﬁkat och SEP(L) eller LAPL med kompleA PPL-teori.
- Minimum 200 9mmars motorﬂyg9d samt teorikunskaper på lägst PPL-nivå.
Kursen kräver full närvaro och genomförs som teorilek9oner samt ﬂygövningar med lärare.
Deltagarna tar med material för färdplanering och flygning ex. vis navskiva, eget headset och
liknande.
Övrig nödvändig materiel tilldelas på kursen.

2021-08-23

2021-08-27 GU FLYG

Grundutbildning FFK flyg

Västerås

HV,SIG,FIG

Grundutbildning FFK Flyg.
Kursen är första steget i ﬂygutbildning mot en befaAning som ﬂygförare i en FFK ﬂyggrupp.
För aA söka kursen ska du har klart med din länsledning om placering i en ﬂyggrupp.
Kursen genomförs som internat på FFK Kårstab i Västerås måndag 09:00 9ll torsdag ca. 19:00
(Fredag är reservdag)
Alla piloter som ska ingå som ﬂygförare ska genomgå denna utbildning.
- UAagning 9ll kursen sker via kontakt med respek9ve länsledning.
- Kursen kräver minimun gällande PPL-cer9ﬁkat och SEP(L) eller LAPL med kompleA PPL-teori.
- Minimum 200 9mmars motorﬂyg9d samt teorikunskaper på lägst PPL-nivå.
Kursen kräver full närvaro och genomförs som teorilek9oner samt ﬂygövningar med lärare.
Deltagarna tar med material för färdplanering och flygning ex. vis navskiva, eget headset och
liknande.
Övrig nödvändig materiel tilldelas på kursen.

Detta är en lista med planerade kurser. Exakt vilka kurser som kan genomföras beroende på Corona och andra skäl, finns i FFK Pyramid.
Startdatum
Slutdatum
Kurskod
2021-09-06
2021-09-10 GU FLYG

Beteckning
Grundutbildning FFK flyg

Plats
Västerås

Behöriga grupper
HV,SIG,FIG

Beskrivning
Grundutbildning FFK Flyg.
Kursen är första steget i ﬂygutbildning mot en befaAning som ﬂygförare i en FFK ﬂyggrupp.
För aA söka kursen ska du har klart med din länsledning om placering i en ﬂyggrupp.
Kursen genomförs som internat på FFK Kårstab i Västerås måndag 09:00 9ll torsdag ca. 19:00
(Fredag är reservdag)
Alla piloter som ska ingå som ﬂygförare ska genomgå denna utbildning.
- UAagning 9ll kursen sker via kontakt med respek9ve länsledning.
- Kursen kräver minimun gällande PPL-cer9ﬁkat och SEP(L) eller LAPL med kompleA PPL-teori.
- Minimum 200 9mmars motorﬂyg9d samt teorikunskaper på lägst PPL-nivå.
Kursen kräver full närvaro och genomförs som teorilek9oner samt ﬂygövningar med lärare.
Deltagarna tar med material för färdplanering och flygning ex. vis navskiva, eget headset och
liknande.
Övrig nödvändig materiel tilldelas på kursen.

2021-09-14
2021-09-16
2021-10-08
2021-10-18

2021-09-18 RSU
FFK STYREL
2021-10-10 FFK UNG GK
2021-10-20 FFK GK

Regional Samverkansutbildning
FFK Styrelsemöte
FFK Ungdom Grundkurs
Grundkurs FFK

Skövde
Digitalt
Västerås
Västerås

FIG
Styrelsen
Alla medlemmar

På grundkursen får du lära dig grunderna inom FFK. Här går vi igenom flygkårens organisation,
regelverk och interna procedurer. Grundövningsmoment i hjärt- och lugnräddning ingår. FFK:s
interna fotograferingssystem (TBOS), specifika flygprocedurer och utrustning introduceras.
Informa9on från Försvarsmakten och informa9on kring samhällets krishantering.
Kursen startar måndag kl. 12.00 med lunch och avslutas onsdag kl. 15:00

2021-10-20

2021-10-21 UWE

Underwater Escape

Västerås

HV,SIG,FIG,SJ,BR,RG

Du får teore9sk och prak9sk utbildning i evakuering ur ﬂygplan som nödlandat i vaAen (UWE).
Kursen genomför på olika platser i Sverige.
Kursen genomför löpande med en kväll teori och en dags övningar i bassäng.
Kursen ska genomföras av samtliga piloter och spanare som ingår i ﬂygrupp.
- UAagning 9ll kursen sker via kontakt med respek9ve länsledning.
- Kursen kräver simkunnighet.
Kursen kräver full närvaro och genomförs som teorilektioner samt övningar i vatten.

Detta är en lista med planerade kurser. Exakt vilka kurser som kan genomföras beroende på Corona och andra skäl, finns i FFK Pyramid.
Startdatum
Slutdatum
Kurskod
2021-11-15
2021-11-17 FFK GK

Beteckning
Grundkurs FFK

Plats
Västerås

Behöriga grupper

Beskrivning
På grundkursen får du lära dig grunderna inom FFK. Här går vi igenom flygkårens organisation,
regelverk och interna procedurer. Grundövningsmoment i hjärt- och lugnräddning ingår. FFK:s
interna fotograferingssystem (TBOS), specifika flygprocedurer och utrustning introduceras.
Informa9on från Försvarsmakten och informa9on kring samhällets krishantering.
Kursen startar måndag kl. 12.00 med lunch och avslutas onsdag kl. 15:00

2021-11-17

2021-11-18 UWE

Underwater Escape

Västerås

HV,SIG,FIG,SJ,BR,RG

Du får teore9sk och prak9sk utbildning i evakuering ur ﬂygplan som nödlandat i vaAen (UWE).
Kursen genomför på olika platser i Sverige.
Kursen genomför löpande med en kväll teori och en dags övningar i bassäng.
Kursen ska genomföras av samtliga piloter och spanare som ingår i ﬂygrupp.
- UAagning 9ll kursen sker via kontakt med respek9ve länsledning.
- Kursen kräver simkunnighet.
Kursen kräver full närvaro och genomförs som teorilektioner samt övningar i vatten.

2021-11-26
2021-12-02

2021-11-28 FFK UNG GK FFK Ungdom Grundkurs
2021-12-03 FFK STYREL FFK Styrelsemöte

Västerås
Västerås

Styrelsen

