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Hej och god fortsättning på ett nytt flygår 2020! 
Vi har många spännande saker framför oss. Bl.a. årsstämmorna 
för KSAK, KSAK-M och KSASK DM i mars, utslaget av 
Transportstyrelsens remiss om 600kg-gräns för UL etc. Och 
dessutom har vi alla trevliga och intressanta evenemang som ni 
som flygklubbar själva står för. Vi har redan nu börjat få in 
information från några av er om flygdagar och andra aktiviteter 
under flygsäsongen. Och vi tar gladeligen emot information från 
fler.  Vi lägger upp dom på ksak-hemsidan HÄR och länkar gärna 
för mer information till er hemsida. 
Och nu är Gunilla Dufour på plats som ersättare för Maria (som 
utökade sin familj med en liten Zoe i januari) så det är till Gunilla 
du vänder dig.  
Det är enklast att få tag på Gunilla via mejl på gunilla@ksak.se. 

 
 
Tack Håkan   
Vi kan inte med ord tacka för alla fantastiska år som Håkan har 
varit skolchef hos KSAK under tiden 2009 till 2020, hela 10,5 år.  
Håkan har med god pedagogik och människokännedom lett  
skolan på ett mycket bra sätt och alltid sett till flygsäkerheten. 
Vi önskar lycka till med flygandet och mer tid för barnbarnen.  
Håkan arbetar sin sista dag fredagen den 31 januari. 

 
 
Välkommen Anders 
På måndag den 3 februari börjar Anders Lundell som UL-skolans nye chef. Anders är skolchef på SAS 
flygklubb och har till vardags arbetat på SAS Flight operations med utbildning på bl. a Boeing 737.  
Mer om Anders kommer kan du läsa i nästa nyhetsbrev. Anders nås på anders@ksak.se 
  

Är du vår nye Tekniska Chef? 
Vi hoppas du är intresserad av att jobba på KSAK som Teknisk Chef. Läs mer om tjänsten HÄR. 
Välkommen med din ansökan! 

 

 

 
Läs mer om EASA och Sunny Swift genom att       

klicka på bilden. Nya kapitel varje månad  

http://www.ksak.se/
https://ksak.se/event/
mailto:gunilla@ksak.se
mailto:anders@ksak.se
https://ksak.se/2019/11/27/nu-soker-vi-en-teknisk-chef-till-ksak/
https://ksak.se/easa/
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Vi behöver fler UL-flyglärare! 
Anmäl dig till 2020 års UL-flyginstruktörskurs som KSAK 
driver genom våra anslutna klubbar. Utbildningen sker i 
internatform på Ålleberg, två veckor under tiden 16 maj 
– 31 maj 2020. Läs mer och anmäl dig senast den 2 mars 
HÄR . 
Har du frågor är du även välkommen att ringa Lars-
Christer på 076-131 46 46. 
 
 
Ungdomsläger 
I sommar anordnar Segelflygförbundet och KSAK ett utbildningsläger i segel- och motorflyg på Ålleberg i 
Falköping. Detta läger vänder sig till ungdomar i åldrarna 16–22 år. Målet är att du efter en veckas 
intensivutbildning med flyglärare kan fortsätta resan mot ett flygcertifikat på någon av våra klubbar, 
vare sig du väljer att segelflyga, motorflyga eller varför inte både och.  Mer info hittar du HÄR 
  
KSAK DM-föredrag om elflyg 
På KSAK DM-föredraget den 19 februari kommer Hans Dunder, KSAK:s vice ordförande och 
regionföreträdare för Södra Norrland, bl.a. att berätta om GreenFlyway:s spännande verksamhet för 
att främja utvecklingen av bl.a. elflyg och en sund flygplatsinfrastruktur för en hållbar regional 
tillgänglighet och tillväxt. Men framförallt kommer han att koncentrera sitt föredrag kring idén om en 
testarena för elflyg i Norden som håller på att förverkligas. Föredraget hålls som vanligt på Tekniska 
Museet i Stockholm men kommer att kunna följas via livestream på ksak.se. För detaljer, se HÄR 
 

Roslagens FK miljösatsar 
Nu tar Roslagens FK steget och söker stöd från Naturvårdsverkets Klimatkliv för investeringar i 
elflyget – för inköp av ett elflygplan och byggande av laddningsstationer. Klimatklivet är ett 
investeringsstöd till lokala och regionala företrädare som vill minska utsläppen av koldioxid och andra 
gaser som påverkar klimatet. Under åren 2015–2018 beviljades 4,7 miljarder kronor i stöd till 3 200 
åtgärder. Och i juni 2019 avsattes ytterligare medel till Klimatklivet. Har du en idé om en åtgärd för 
att minska samhällets klimatpåverkan? Sök då bidrag från Klimatklivet. Mer information om 
Naturvårdsverkets Klimatklivet kan du få HÄR 
 
DTO hos Transportstyrelsen i Norrköping 8 februari 
Transportstyrelsen inbjuder till DTO-möte för flygplan och helikopter. Plats: Arbetets Museum, 
Norrköping lördagen den 8 februari 2020. Planerad start 09.00 (kaffe/smörgås) samt 10.00 (mötet 
börjar) För mer information och anmälan läs HÄR 
 
UL 600 kg – nu är det nära 
Transportstyrelsen är på gång med UL 600 kg vilket är efterlängtat och välkommet. Tack för att ni på TS 
kämpat för frågan. Är du intresserad kan du läsa mer på deras remiss HÄR 

 
 

Nya UL-lärare 2019 (Övre raden) Kursens instruktörer (Nedre raden) 

http://www.ksak.se/
https://ksak.se/2019/11/20/anmalan-till-2020-ars-ul-flyginstruktorskurs-ar-nu-oppen/
http://www.segelflyget.se/
https://www.ksak.se/
http://gillaflyg.se/ungdomslager-2020/
https://ksak.se/2020/01/29/ksak-dm-foredrag-hans-dunder/
https://www.naturvardsverket.se/Klimatklivet/
https://www.transportstyrelsen.se/
https://www.transportstyrelsen.se/
https://www.transportstyrelsen.se/
https://ksak.se/2020/01/07/transportstyrelsens-arliga-dto-mote/
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/regler/remisser/luftfart/tsf-2019-2-konstruktion--och-tillverkningsorg/foreskriftsforslag-externremiss.pdf?fbclid=IwAR15Y_ocFvgrAbUTOgQ51id4ytX93yUaq0mupYuqC-l4Ts1c6AOiGEyeS88
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Brandflyg 2020 
Läs mer om vad som gäller och hur ni ansöker om att flyga skogsbrandsbevakning under KSAKs 
Flygsäkerhetsmässiga villkor. För mer information eller ansökan om att brandflyga läs HÄR.  

 
Aurora 2020 
I maj kommer Försvarsmakten genomföra en totalförsvarsövning med huvudsaklig utbredning över 
södra Sverige.   

Allt luftrum kommer då att vara vikt för 
militär flygning med RPAS (UAV), helikopter, 
stridsflyg, transport m.m. Allt privatflyg 
kommer därför begränsas kraftigt i 
restriktionsområdet måndag 11 maj kl. 12.00 
t.o.m. onsdag 20 maj kl. 23.50.  
 
Fram tills en AIP SUP är utgiven, får du mer 
information om övningen genom att via mejl 
kontakta Mats Larsson på mats.larsson@lfv.se 
eller Marie-Louise Wenngren på marie-
louise.wenngren@lfv.se .  
   
Läs mer HÄR på Försvarsmaktens egen 
hemsida.  
 

Intressanta datum som är klara för våren 2020 
8 februari Transportstyrelsens DTO-möte i Norrköping. Mer info hittar du HÄR 
8-9 februari   KSAK besiktningsmannamöte 
19 februari  KSAK-DM-föredraget ”GreenFlyway – testarena för elflyg” på Tekniska Museet. 
29 feb-1 mars Motorflygchefskurs i Alvik, Stockholm. Anmäl dig HÄR 
11 mars KSAK DM årsstämma, preliminärt. Plats aviseras senare. 
11 mars            KSAK DM föredrag ”Boeing/SAAB TX 2” på Tekniska Museet. 
21 mars  Flygsports årsstämma, Scandic Hotels i Alvik 
22 mars KSAK och KSAK-M:s årsstämmor, Scandic Hotels i Alvik 
22 april  KSAK DM ”FFK – en presentation” på Tekniska Museet 

Oavsett vad du har på hjärtat, önskemål, förbättringsåtgärder eller bara vill snacka flyg. Hör av dig – 
du är viktig för oss! Och glöm inte följa oss på Facebook – KSAK Motorflyg 

Bästa hälsningar 
Gunilla, Håkan, Robin och Lars-Christer 

För frågor på ovan vänligen kontakta oss på nedan: 
 
Lars-Christer 

 
Gunilla Dufour 

 

076-131 46 46 072-248 46 46  
lars-christer@ksak.se gunilla@ksak.se  
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