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Vad är på gång hos KSAK 
Planering har nu startat för våra regionmöten. Vi ber dig redan 
nu boka in mötestider i din kalender. Östra regionen träffas i 
Norrköping hos flygklubben NAFK lördag den 5 oktober, Västra 
regionmöte genomförs på Kungsbacka lördag den 12 oktober 
och Södra regionen träffas i Ronneby lördag den 9 november. 
Inom kort återkommer vi med planering för Norra Norrland och 
Södra Norrland. På möten kommer vi bl. a berätta mer om ny 
lansering av H50P. Har du förslag på vad vi ska namnge tidigare 
H50P dokumenten mejla till lars-christer@ksak.se. Vinnande 
förslag premieras med en liten vinst. 

Motorflygchefskursen planeras till att genomföras 7-8 
december på kansliet i Alvik alternativt på Scandic Alvik. Allt 
beroende på hur många deltagare vi blir. 

Våra UL flygskolor fungerar väl 
I juli har Håkan och Robin genomfört verksamhetskontroller hos 

flygklubbarna utan anmärkningar. Vi kan rapportera från våra flygklubbar med UL verksamhet i 
Mellansverige att skolverksamheten och tekniskt underhåll fungerar väl. Bra jobbat! 

Formationskurs på Ålleberg 
Formationskurs genomfördes helgen 26–28 juni på vackra Ålleberg. Det var åtta piloter som 
utvecklade sina kunskaper och erfarenheter. Kursen genomfördes under ledning av Kjell Norström 
som är KSAK chefsinstruktör. Se filmen HÄR. Nästa kurs planeras till sommaren 2020. Vi återkommer! 

Nordiska mästerskapen 
I år 2019 var det vår tur att hålla NM, det arrangerades i 
Västerås och gick av stapeln lördagen den 29 juni. Där 
Sverige tog hem 5 av de 6 pokalerna. På bilden ser ni 
Sveriges landslag. Läs mer HÄR 

 
Svenska Mästerskapen  
Samtidigt som formationskursen genomförde pågick SM 
2019 i Precision och CFFK i Gävle 24–28 juli. Läs mer HÄR. 
Vi gratulerar pristagare och tackar deltagare och tävlingsledning för härliga insatser. 

 

 

 
Läs mer om EASA och Sunny Swift genom att       

klicka på bilden. Nya kapitel varje månad  

http://www.ksak.se/
mailto:lars-christer@ksak.se
https://www.youtube.com/watch?v=NM8WhpIAD4s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3jXaVAyb2UwXR2ZTlvQz3wZIu2IA5P1_0ek4R5XZr0vSS22qIIMhWATQo
https://ksak.se/tavlingar/tavlingsresultat/
https://ksak.se/sm-2019/
https://ksak.se/easa/
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Kommunikation tips och trix 
Maria har satt ihop en serie tips och trix hur man kan fundera och reflektera kring kommunikation i 
sin klubb, klubbaktiviteter och i sin rekrytering av nya medlemmar. Läs mer HÄR 

KSAK DM Föredrag ändrar tid 
Vi lever i förändringens tid och likaså gör Tekniska museet där vi sen länge haft våra KSAK DM 
föredrag. Tekniska museet har ändrat sina öppettider på onsdagar och vi behöver därför flytta fram 
våra föredragstider en halvtimme. Från och med hösten 2019 kommer föredragen börja 17:30 istället 
för den tidigare kända tiden 18:00. Vi hoppas få se många av er på plats i Stockholm men också 
bänkade framför våra live streams.  

Datum för höstens föredrag: 
25 september - Rémi Vesvre från transportstyrelsen berättar om drönarnas framtid- de är här och de 
är här för att stanna.  
23 oktober – Mer info kommer 
27 november -Mer info kommer 

Du hittar tidigare föredrag HÄR 

Flygplansfinasiering 
Vi upplyser återigen om att vi har en partner för flygplansfinansiering - Invexos Flygplansfinansiering 
är nu klart. Ni som är intresserade kan fylla i er ansökan HÄR. Där finner du även mer information om 
vår samarbetspartner och räntesatser. 

Maria kommer att gå på föräldraledighet – Är du hennes nya vikarie?  
Vi kan redan nu avslöja att Maria går och väntar på sitt tredje barn, grattis säger vi på kansliet! 
Därmed söker vi nu en vikarie för Maria. Preliminärt från 1 november 2019 till 1 augusti 2020. Är du 
intresserad av att göra skillnad för allmänflyget och brinner för marknadsföring och kommunikation? 
Mejla eller ring Lars-Christer, lars-christer@ksak.se eller 076-131 46 46, så kan vi berätta mer om 
vikariatet. 

Intressanta datum i augusti 2019 
3 augusti 
Visingsö Fly in. Läs mer HÄR 

9 augusti 
Siljansnäs Åkdon & Termos. Läs mer HÄR 

10 augusti  
Kräftstjärtsvängen Fly-In, Läs mer HÄR 

24 augusti 
Gotland Flygklubb firar 80 år med fly-in! Läs mer HÄR 

http://www.ksak.se/
https://ksak.se/kommunikation-tips-och-trix/
https://ksak.se/ksak-dm-foredrag/
https://ksak.se/finansiering/
mailto:lars-christer@ksak.se
http://www.jfk.nu/visingso-fly-in-3-4-augusti/
http://www.akdon.se/show/stad.asp?txtStad=Leksand
http://www.siljansnasfk.com/kraftstjartsvangen-2019/
https://ksak.se/kalendarium/2019/gotlands-flygklubb-firar-80-ar/
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25 augusti 
Försvarsmaktens flygdag 2019 anordnas av Blekinge flygflottilj (F 17). Mer info. publiceras HÄR  
(Tyvärr kommer det inte vara tillåtet med flygande besök denna dag) 

31 augusti 
Fly-in hos Landskrona flygklubb. Läs mer HÄR  

Återkommande event: 
Tisdagar: 
Flygfiske i Höganäs 18:00 
Fly-in hos Brattforshedens Flygklubben 18:00-21:00 
Fly-in hos Blekinge Flygklubb 18:00-21:00 

Torsdag: 
Våffelfly-in Bollnäs Flygklubb  
Fly-in hos Borlänge Flygklubb 17:30 
Grillfly-in hos Eskilstuna Flygklubb 18:00 

Söndag:  
Klubbträff/fly-in Gotlands Flygklubb första söndagen varje månad 13:00-16:00 
 
Läs mer om våra evenemang HÄR 

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 

En fortsatt härlig sommar önskar gänget på kansliet! 
Maria, Håkan, Robin och Lars-Christer 

För frågor på ovan vänligen kontakt oss på nedan: 

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

 

http://www.ksak.se/
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/uppvisningar-och-evenemang/flygdagen/
https://ksak.se/kalendarium/2019/fly-in-hos-landskrona-flygklubb/
https://ksak.se/event/
https://www.facebook.com/motorflygforbundet/
mailto:lars-christer@ksak.se
mailto:maria@ksak.se
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