
                                                                                                      
 

KSAK Motorflygförbundet 
Gustavslundsvägen 137, 167 51 Bromma. Telefon 08-764 60 90. www.ksak.se  
Org.nr. 802017-3475   Bankgiro: M-KSAK 5814-2654  

 
 
 
 
 
Bäste ägare till UL-luftfartyg! 
 
I samarbete med Transportstyrelsen och KSAKs delegerande verksamhet med avseende på 
luftvärdighet för UL-luftfartyg, och med fokus på flygsäkerhet så kommer vi att samla UL-
luftfartygsägare inom KSAKs organisation. 
 
Vi uppnår: 

- Samtida information som berör luftvärdighet och underhåll. 
- Samtida information som berör regelverk för piloter och flygplanägare. 
- Samtida information som berör enskilda luftfartygsindivider. 
- Samtida information som berör tekniska utbildningar. 
- Insamla och förmedla onormala händelser till piloter och flygplansägare. 

 
Därmed kommer ni som inte är medlemmar genom en klubb behöva bli medlemmar i KSAK DM 
(direktmedlemskap). Ett direktmedlemskap har en lägre årsavgift än klubbmedlem, 300 kr istället för 
520 kr.  
 
Som medlem erhåller du förmåner som Pilot Briefing, rätten att hyra KSAK-huset i Siljansnäs till 
medlemspris. För mer information vänligen se till bilaga KSAK DM. 
 
Vi ser fram emot att ni blir en del av KSAK DM. 
 
Har du frågor eller funderingar vänligen återkoppla till undertecknade. 
 
Hälsningar från kansliet 
 
  
Robin Fjellström   Lars-Christer Andersson 
Teknisk Chef    Verksamhetsansvarig 
072-712 46 46    076-131 46 46 
robin@ksak.se   lars-christer@ksak.se   
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Direktmedlemskap i KSAK  
 

 

 

Som direktmedlem i KSAK erhåller man 
medlemsförmåner som 4 nummer per av år av den 
exklusiva medlemstidningen Pilot Briefing, rätten att 
hyra KSAK-huset i Siljansnäs till förmånligt pris och 
inbjudningar till intressanta föredrag och aktiviteter. Inte 
minst erhåller du information som ökar din flygsäkerhet, 
uppdateringar av regelverk, luftrum och pilot-tips.  

Vad är KSAK och KSAK DM  
KSAK är en mer än hundraårig organisation som gick från 
klubb till paraplyorganisation. Vi är en helt oberoende 
organisation som är remissinstans för alla myndighetsfrågor som gäller flyg.  
KSAK arbetar övergripande med mängder av frågor som berör flyg och då främst allmänflyg. Vi har 
även av Transportstyrelsen en delegation avseende luftvärdighet för ultralätt flyg.  

KSAK DM är en verksamhet inom KSAK främst för piloter som inte tillhör klubb ansluten till KSAK, 
före detta piloter som vill fortsätta hålla kontakt och hålla sig informerade, andra flygintresserade 
personer och för personer som vill stödja privat- och klubbflyg. KSAK DM har för närvarande c: a 230 
medlemmar. KSAK DM har en egen styrelse men fokus på Direktmedlemmarnas intressen.  

KSAK organiserat: 
120 anslutna flygklubbar (5 regioner, NN, SN, V, Ö och S) 
4200 anslutna medlemmar (både via Flygklubbar och Direktmedlemmar) 
350 flygplan (ca 250 normalklass och ca 100 UL-flygplan) 
150 Flygklubbsfält (totalt 250 flygplatser, 10 statliga, 40 regional och 200 ”privata”) 
35 000 – 40 000 flygtimmar/år. 2018 indikerar på ett rekordår med närmare 50 000 flygtimmar 
39 klubbar anslutna till UL-Flygskolan (ca 3 500 timmar/år) 
104 flyglärare (KSAK-M UL-Flygskola) 
20 besiktningsmän (Delegerad verksamhet) 
250 luftvärdiga UL flygplan (totalt ca 500 UL-klassade luftfartyg) 

Vi får gensvar för allmänflygfrågor hos Transportstyrelsen, MSB, Luftfartsverket och 
Näringsdepartementet tack vare att vi allmänflygare är anslutna till en och samma organisation. Vår 
röst blir hörd! 

Hur blir jag medlem  
Ett medlemskap för 2019 kostar 300 kronor och betalas in till Bankgirokonto 5814–2654.  

Sen fyller man i följande formulär med sina kontaktuppgifter – det är allt som behövs för att göra 
skillnad för allmänflyget. 
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