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Först och främst vill vi på kansliet önska er en glad påsk, vädret 
säger att det blir flygbart i nästan hela landet. Fast det där har ni 
bättre koll på.  

På kansliet händer det fortfarande mycket. Generalsekreterare 
Lars-Christer och Tekniska chefen Robin arbetar främst med 
flygsäkerhetsmässiga villkor så allt är redo inför brandflygandet i 
sommar. Inom kort får du som är Motorflygchef tillgång till ett 
eget forum på ksak.se där du finner samtliga handlingar som 
berör brandflyget, drifthandbok, avtal, godkända flygplan, 
underlag från MSB, TS beslut m.fl. dokument.  

Skolchefen Håkan förbereder årets Flyginstruktörskurs som 
kommer att genomföras med sju deltagare på Ålleberg i maj. 
Kommunikatören Maria arbetar för fullt med att uppdatera 
KSAK:s register och lägger årets marknadsföringsstrategi. Dock 
får vi på kansliet långhelg som många av er andra och några av 
oss hoppas på att få komma upp i lufthavet, kanske ses vi där.  

KSAK Huset i Siljansnäs 
Du som medlem i KSAK har väl inte missat att du har möjlighet att boka KSAK huset i Siljansnäs. 
Det ligger på bästa tänkbara ställe i Airparken och på tomten finns en platta där du kan ställa 
flygplanet. Än finns det lediga tider i juni, första veckan av juli och i slutet av augusti. In och boka 
HÄR  

Tävlingsflyg 
Att tävla i flygsport är både roligt och utvecklande. Det finns 
många tävlingar både nationellt och internationellt att delta i. 
Är du sugen på att veta mer om tävlingsflyget läs HÄR  

Svenska Mästerskapen 2019 
SM 2019 i Precision och CFFK kommer att gå i Gävle den 24–27 
juli.  

Nordiska Mästerskapen 2019 
2019 är det Sveriges tur att arrangera NM som kommer 
att avgöras i Västerås 28 och 29 juni. 

 

 

 
Läs mer om EASA och Sunny Swift genom att       

klicka på bilden 

http://www.ksak.se/
https://ksak.se/for-medlemmar/bokningar-siljansnas/
https://ksak.se/tavlingar/
https://ksak.se/easa/
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European Microlight Championship 2019 
I augusti är det dags för den 15:de upplagan av FAI European Microlight Championship I Litauen, Läs 
mer HÄR.   

KSAK och KSAK-M årsstämmor 2019 
Ni kan läsa om 2019 års årsstämmor HÄR och protokoll från mötet finns HÄR. 

Intressanta datum i maj 2019 
5 maj  
Fly-in hos Köping Flygklubb. Läs mer HÄR  

18 maj 
Landskrona Flygklubb, Landskrona Muséum och Landskrona stad hedrar En och Thulins minne. Läs 
mer HÄR 

31 Maj  
EAA-träffen 2019 i Falköping 31 maj – 2 juni. Läs mer HÄR 

Tisdagsfly-in  
Hos både Brattforshedens Flygklubb och Blekinge Flygklubb med start första tisdagen i maj varje 
vecka till sista september Läs mer HÄR om våra återkommande evenemang 

Vad händer i din flygklubb? 
Vi önskar vara uppdaterade på alla era respektive flygklubbars aktiviteter. Allt för vi ska få kul och 
intressanta utflyktsmål. Mejla maria@ksak.se eller ring mig 072-248 46 46 så vi kan få publicera 
sommarens utflyktsmål eller andra roliga aktiviteter.  

Har du frågor eller önskemål at ställa �ll kansliet, ring eller mejla oss på nedan adresser!  
Dina åsikter och önskemål är värdefulla för at vi ska kunna ge bästa möjliga service!  
 

Med hälsningar från kansliet 

Lars-Christer Maria Winkler 
076-131 46 46 072-248 46 46 
lars-christer@ksak.se maria@ksak.se 
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