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Katrineholms flygklubb, 111022 

Närvarande: 
Lars Holmström, KSAK; Rolf Björkman, KSAK; Robert Speich, ÖSFK; Greta Speich, 
ÖSFK; Björn Zereba, NFK; Johan von Matérn, TFK; Jakob Alvermark, TFK; S-O 
Lundeborg, RFK; Karl-Ivar Karlsson, RFK; Niclas Peyron, SUF; Mats Wallén, THF; Ronny 
Karlsson, EMFK; Thomas Andersson, MUFK. 
 

1. Johan Samuelsson, ordförande Katrineholms flygklubb, höll en kort presentation av 
värdklubben innan han avvek för andra uppdrag. 

2. En kort presentation för samtliga närvarande och av deras flygklubbar. 
3. Förra protokollet lades till handlingarna. 
4. Rolf redovisade om kommande EASA-regler, både operativa och certifikatsregler. 

LAPL kan bli en bra rekryteringsväg av nya piloter. 
5. Under frågan flygsäkerhet diskuterades en mängd olika ämnen bl.a. start och landning 

i sidvind. I förra Pilot briefing finns en lathund i ämnet och frågan kan vara ett 
lämpligt ämne för klubbträff. Ett annat ämne för klubbträffar kan även vara att träna 
på att beräkna start- och landningssträckor. Inför kommande vinter diskuterades även 
hur vi plogar och hanterar snövallar.  

6. Hur vänder vi trenden av minskat antal piloter? Olika förslag diskuterades bl.a. 
marknadsföring ut till allmänheten, ”synas på stan”, spaka själv-dagar, 
klubbaktiviteter, aktuella kontaktuppgifter m.m. 

7. I nästa nummer av Pilot briefing redovisas ett antal olika flygplan. Vid köp av nytt 
flygplan till klubbarna är bränslet en viktig faktor. Man bör inte begränsa sig till enbart 
100 LL. Ett förslag på att KSAK köper in ett antal flygplan och sedan säljer vidare till 
klubbarna för att få en bra rabatt diskuterades. 

8. Lunchpaus, där värdklubben bjöd på väldigt god smörgåstårta. 
9. KSAK har påbörjat ett arbete med ungdomsrekrytering. Flygklubbarna måste fånga 

upp ungdomarna tidigt. Det finns både kort- och långsiktiga vinster med det. Vi blir 
mer synliga för kommunerna, och kan få olika bidrag. Vi syns mer i massmedia. 
Föräldrarna blir involverade, och kanske också intresserade. 

10. För att få flygklubbarna att samarbeta mer kom ett förslag på att vi bjuder in varandra 
och ordnar flygningar till varandra. Ett annat förslag är korsvis medlemskap. 

11. KSAB har fått skoltillstånd för distansutbildning för teoriutbildningen. Detta är en 
möjlighet för flygklubbar som inte har egen teoriutbildning alternativt bara en 
kursstart om året. KSAB kommer att erbjuda 4-6 kursstarter per år. 

12. Stockholmsregionens flygplatser diskuterades. Den 28/10 är det kommunförbundsträff 
där frågan kommer upp. Roslagens FK informerade om detaljplaner för deras 
flygplats. Belysning för räddningshelikoptern fanns på förslag. På Bromma är alla vid 
Norra parkeringen uppsagda. Anledningen sägs vara för att ge plats för trafikflyget. 
KSAK och KSAB flyttar till nya lokaler i Kista. Flytten sker i november. 

13. Nästa möte blir den 5 maj i Frölunda. 
 
 
Vid pennan Thomas Andersson 

 


