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Provlektion? Presentflygning?
Tuna Aero har sedan 1994 bedrivit flygutbildning 

från Dala-Airport i Borlänge. Vid sidan av vår ut-

bildningsverksamhet erbjuder vi också mycket 

uppskattade ”Provlektioner” och ”Discovery 

Flights”. Dessa skräddarsys efter Era önskemål 

och det ställs inget krav på tidigare flygerfaren-

het. 

Under flygningarna ges möjlighet att prova på att 

spaka ett flygplan och samtidigt uppleva den fan-

tastiska utsikten och känslan som flygning inne-

bär och kanske ta kort på hembyn eller sommar-

stugan. Flygningarna genomförs antingen i våra 

skolflygplan av typen Cessna 172 eller vår större, 

snabbare Cessna 182. Våra instruktörer är yrkes-

piloter med gedigen flygerfarenhet. Detta är den 

perfekta födelsedagspresenten eller julklappen!

Våra presentflygningar
Discovery Flight 

Vid denna flygning introduceras Ni i flygningens 

förtrollade värld. Det ges möjlighet att styra själv 

och Ni kommer att erfara vilket utmärkt trans-

portmedel och verktyg för att ta fina bilder en 

flygmaskin är. Vi flyger över Falun och Borlänge. 

Hela evenemanget tar knappt 45 minuter, varav 

ca 25 minuter är flygtid. Vi kan ta upp till tre per-

soner samtidigt.

Lång Provlektion 

Denna flygning innehåller allt som en riktig flyg-

utmaning

lektion gör. Upplagt som en skolflygning med de 

moment som redogörs för nedan. Evenemanget 

tar ca 1 ½ timme, varav ca 45 minuter är flygtid. 

Vår Långa Provlektion kan flygas i någon av våra 

omtyckta Cessna 172 eller i vår större och mer 

avancerade Cessna 182.

Kort Provlektion 

Denna flygning är en förkortad lektion där vi stan-

nar i luftrummet lokalt kring flygplatsen i Bor-

länge. Evenemanget tar ca 45 minuter, varav ca 

20 minuters är flygtid. 

           

Så här går lektionerna till
Vi bekantar oss med flygplanet på marken och 

har en kort genomgång av flygplanets delar och 

funktion, såsom roder och instrument. Därefter 

tar vi en titt på flygkartan och bestämmer utefter 

Era önskemål vilken rutt som skall väljas.

Eleven placerar sig i förarsätet med instruktören 

tryggt vid sin sida och lyfter från Dala-Airport. 

Eleven spakar själv i den utsträckning han eller 

hon önskar och tillsammans utför vi några grund-

läggande övningar från de första lektionerna av 

en normal flygutbildning efter instruktion från 

flyginstruktören.

Vi flyger över de platser vi valt att titta på från 

ovan och tar eventuellt några bilder. Flyginstruk-

tören förevisar landningar för eleven som får möj-

lighet att ”följa med i rodren”.



äventyr

Frågor och svar 
Är flygningen väderberoende? 

Ja, Provlektioner och Discovery Flights genom-

förs endast vid bra flygväder – det finns därför risk 

för att en planerad flygning måste flyttas fram

Flyger Tuna Aero året om? 

Ja, även gnistrande kalla vinterdagar erbjuds det 

fantastiska flygupplevelser!

Kan det vara kallt i planet? 

Nej, det finns värme i kabinen, men vi är ju även 

ute till viss del.

Får man ta bilder? 

Självklart – du får ingen bättre möjlighet än den-

na att ta fina kort över hembyn eller sommarstu-

gan!

Vilken höjd flyger man på? 

Det varierar, men vanligten mellan 300 till 1 000 

meter över marken.

Hur långt hinner man flyga? 

På en Lång Provlektion hinner vi som längst en 

sträcka motsvarande tur och retur Borlänge – 

Mora. En kortare till Falun. För pristillägg kan 

dock flygningen förlängas. 

Kan man vara fler än en elev?  

Ja, under vissa förutsättningar och visst pristil-

lägg kan vi ta upp till tre elever samtidigt.

Priser och köp av presentkort
Beställning av presentkort på Provlektioner eller 

Discovery Flights görs via Tuna Aeros hemsida 

www.tunaaero.se. Där framgår också gällande 

priser.

Våra presentkort gäller normalt i 12 månader.

Välkommen till en upplevelse 
med Tuna Aero – Flygskolan 
vid Dala-Airport
Lars Tjärn
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