
 1 (4)  

Minnesanteckningar KSAK Regionmöte Syd 10 nov 2018 på ESML 
 
Mats Fehrm hälsade alla välkomna till Landskrona FK´s nya klubbhus och informerade om hur lunch etc. kunde 
betalas. Marcus Lif presenterades som ex MFC med möjlighet att svara på frågor. 
 
Sven E Andersson öppnade formellt mötet och presenterade KSAK´s närvaro i form av Lars-Christer Andersson, Hans 
Pålsson och Maria Winkler. 
 
Deltagarlista skickades runt. 
 
Niklas Svensson Inter Hannover 
 
De klubbarna främsta kommer i kontakt med är Niklas Svensson och Robert Jansson, båda skadereglerare samt Niklas 
Egetun, underwriter. 
 
IH Stockholm hanterar Norden, Baltikum och större delen av Östeuropa. 
 
I år ca 150 skador, vilket är lägre än normalt, trots större flygtidsuttag. 30 % är propellerrelaterade skador orsakade av 
bl a hårda landningar, vilt och glömd dragstång. Ängelholm meddelade att de konstruerat en dragstång till PA28 som 
faller av så snart man släpper den. Andra skador är typiska hangar- och rangerskador. Även stöld och skadegörelse 
förekommer. T ex stals sex segelflygmaskiner i Danmark. 
 
Hur undviker vi skador? 
 
Utbildning och information avs. 
 

− rangering 
− parkering, bromsat, fastbindning 
− huvar och dörrar stängda om planet lämnas 
− lås vid parkering utomhus 
− låsning av hangar, klass 3? 
− motorkörning, markrisker, taxning utanför banan 

 
Cert och behörigheter, klubbens ansvar 
 

− försäkra att cert och medical är gällande 
− obligatoriskt flygpass med lärare 
− lärartimme om flygtiden är mindre än 12 h år 2 av en tvåårsperiod 

 
Gäller försäkringen vid Cost Sharing. Svar ja. 
 
Rapportera störningar. ASR till transportstyrelsen. Nu finns IRS i myWebLog. Använd den. Låt andra lära av egna 
misstag. Viktigt att alla förstår ”No blame culture”. 
 
Dokumentera och utbilda, se till så att alla medlemmar nås. 
 
Ha rätt försäkringsbelopp. 
 
IH byter namn till HDI. Innebär ingen praktisk förändring för klubbarna. Samma organisation. 
 
En hälsning – nu kommer vinter med snö etc. Förbered. 
 
Martin Svensson – Ut och Flyg 
 
Planering före flygning 
 

− AIP 
− Hitta lämplig flygplats, Google, eddh.de och EuroGA.org 
− Använd flygplaneringsprogram för driftfärdplan, vikt & balans, etc. 
− Väder 
− Mode S och 8.33 kHz 
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SkyDemon uppdatering ca 1 000 kr/år 
ForeFlight 950 – 2 750 kr/år bäst för IFR 
Garmin Pilot 1 095 kr/år plus 519 kr för upgrade 
 
Färdplan AROWEB eller ring FPC, ok för hela Europa. 
Autorouter.aero för IFR och VFR, gratis. Lämplig för typ iPad. 
 
Windy.com och weatheronline.gb. 
 
SkyDemon pilot reviews. Ring och kolla att det finns rätt bränsle och att det finns någon där som kan hjälpa till med att 
tanka. 
 
Behövs karta? Skall vara ok med typ två paddor. 
 
Strategi 
 

− För IFR-piloter, det går att flyga VFR 
− Alternativ 
− Extra vaksamhet i hög terräng 
− Var flexibel vid ruttvalet, var beredd att gå annan väg 
− Är bisittande pilot en resurs? Bara om han/hon är lika eller mer erfaren.  

 
TELEGRAM är en chatapp. T.ex wx ESMS help. 
 
Info läggs ut på KSAK.SE 
 
OBS AIP AIRAC AMD6 efter 18-11-08 
 
ALMA, SVD, VEY försvinner 
 
AIP SUP 108/18 
 

− control, volmet → 8.33 kHz 
− TWR/INFO/AFIS/RADIO/ATIS → 8.33 kHz 
− RNP nu även Sturup, liksom Ängelholm och Kristianstad 

 
Ut och flyg 
Ut och flyg  
Flyg tillsammans 
 
Lunch 
 
Åke Karlsson, Nordvästra Skånes FK - ”Pelle Pilot” 
 
Problem med stadgar i Riksidrottsförbundet, RF 
 
Vid ett tillfälle under 2017 landade piloten klubbens PA28-181 med 3 + 7 liter i tankarna i dåligt väder. 
Piloten tyckte att det var nog med 30 liter för en 25 minuters flygning. Det var enligt piloten en lokal flygning nära 
fältet. I verkligheten hade han flugit en slinga som vänt söder om Helsingborg. Radaruppföljning fanns. 
NCO.OP 125 kräver min 30 min i reserv 
Piloten visade ingen förståelse för ifrågasättande av hans flygning. Ansåg sig som helt felfri pilot. 
Piloten blockerades från att boka flygplan. 
Flygsportförbundets disciplinkommitté finner klubbens beslut vara korrekt. 
Piloten överklagar till RF och ärendet tas upp i Riksidrottsnämnden, RIN. RIN beslutar att häva FSF´s beslut och 
meddelar att klubbens skall uppmanas att låta piloten flyga igen. Detta beslut kan inte överklagas. 
Klubben vidhåller sin blockering av bokning. Piloten agerar igen men klubben vill inte ändra sitt beslut, 
Frågan är vad klubben riskerar 

− sanktioner? 
− bestraffning? 
− Uteslutning? 

 
Behöver klubben RF? 
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RF´s stadgar mot KSAK-M? EASA och TS? 
Håkan Sjöberg, ordf. Skånes flygsportförbund, menar att om man lämnar RF kan det bli ett civilrättsligt mål. 
 
Sven E föreslår en handlingsplan för piloten. 
 
Kalmar FK berättade om pilot som funnits sovande, berusad i ett flygplan. Piloten vägrade att genomgå en 
handlingsplan och blev därmed fortsatt blockerad från att flyga. 
 
RF förefaller att inte känna till KSAK. 
 
Uteslutning ur ideell förening kan meddelas om medlem inte betalat årsavgiften två år i följd. 
 
Sven E understryker vikten av introduktion av nya medlemmar. 
 
 
Lars-Christer Andersson, KSAK 
 
Mission 
Vision 
Strategi 
Mål – 6 000 certifikat 
 
KSAK-kartläggning 
 
Information  

− Digitalisering 
− Hjälpflyghandboken 

 
Verksamhetsområden 

− Bruksflygtillstånd – Flygsäkerhetsmässiga villkor 
− Hjälpflyghandboken 
− GPS-inflygning 
− Verktygslådor – Ekonomi – Marknadsföring 
− Kartläggning verkstäder 
− Flygplansinvesteringar 

− Värderingsintyg 
− Köpeavtal 

− Försäkringar 
− Flygplats – Bro Bålsta 

 
Presentation av Maria Winkler 
 
Kommer närmast från KTH där Maria arbetat som kommunikatör. 
 
Har nu tjänst som Kommunikatör och Administratör på KSAK 

− budskap 
− tillgänglighet 
− enhetligt och samtida 
− lyfta goda exempel 
− levande kommunikation 

 
Lars-Christer fortsatte 
 
Myndigheter – Transportsstyrelsen – MSB 

− samverkan 
− lobbying 
− regelverk, lagkrav 
− remisser 
− flygplatser 
− drivmedel 
− typning, vikt 
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Meddelade att KSAK ställer sig positivt till drönare. 
 
Hans Pålsson fyllde på med att Basic Regulations innebär många lättnader vad avser underhåll och certifiering. 
 
Pågående 

− UL-600 kg 
− Distansutbildning 
− Flyglärare 
− Lärarlyftet 
− Snabbare certifikathantering 

 
Utbildning av MFC i dec i år. Önskemål om utbildning av TC kom från publiken. 
Svårigheten att finna flygplanstekniker för vår typ av flygplan är mörka moln på himlen. Dock finns 
gymnasieutbildning i Ronneby, Ljungbyhed och Nyköping. 
 
Hur förbättra samarbetet mellan KSAK, FSF, FFK, EAA och AOPA? 
 
EASA har många lättnader på gång för allmänflyget. 
 
Martin Svensson föreslår särskilda möten för 

− Planering 
− PBN 

 
Hans Pålsson, KSAK´s nye ordförande, 44 år, ULB sedan 2006, 300 h i 8 olika europeiska länder. Ersatte Henry 
Lindholm som haft posten i 18 år. 
Största uppgiften bedömer Hans vara att öka antalet flygcertifikat. Var 6 500 på 60-talet, nu 3 500 men ökar. 
 
Avslutningsvis kastade Maria Winkler ut facklan – hur förmedlar vi flygandet till yngre generationer?  
 
Sven E tackade alla för att så många tog sig till ESML utan att få flyga och avslutade mötet. 


