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NATOPS 2.0 – UL 600kg 
Transportstyrelsen har bjudit in KSAK till att påbörja en 
konsekvensutredning för NAT.OPS 2.0 UL 600kg. Transportstyrelsen 
indikerar på att omfatta UL 600 kg för UL B, Gyrokopter och UL 
Helikopter. Vi kommer att lämna Konsekvensutredning för FCL och 
OPS till Transportstyrelsen under september. Konsekvensutredning 
för Luftvärdighet och underhåll UL 600kg kommer vi att först att börja 
jobba med under hösten. Transportstyrelsen har nämnt att tidigast 
hösten 2020 kan vi förvänta oss ett färdigt regelverk för UL 600kg. 
 

Njut av solnedgång – dags att ta 
mörkerbehörighet? 
Nu börjar höstmörkret ta plats och det är dags att förlänga 
dagens solljus. En mörkerbehörighet LAPL/PPL är ett bra sätt att 
fortbilda dig och inte minst får du mer ut av din flygning. För mer 
information om var och hur tala med din flygklubb/flygskola eller 
kontakta oss på KSAK.  
Mer om mörkerflygning hittar du HÄR. 
Teoriboken för Mörker hittar du på Pilotshop för 362 kr   

 
Vill du bli flyglärare – utbilda dig till LAPL Flyginstruktör 
Som bekant behöver allmänflyget fler flyglärare, behovet finns i alla kategorier av luftfartyg både UL, 
LAPL och PPL. 
 
På några av Sveriges ATO skolor kan du utbilda dig till flyglärare för LAPL. Som LAPL FI finns det 
lättnader jämfört med PPL FI bl. a. slipper du att läsa CPL teorin. För att få din LAPL FI behörighet får 
du räkna med att lägga ut knappt 100 000 kr. Vi har ringt runt till några av ATO flygskolor som 
utbildar flyginstruktörer för LAPL. Tyvärr är det endast ett fåtal ATO skolor som utbildar till FI LAPL. 

Läs mer om hur Volflight har lagt upp sin LAPL FI utbildning HÄR. Eller kontakta Volflight i Jönköping 
på 076-106 06 11 

 

LFV luftrumsstudie 
Luftfartsverket (LFV) erhöll i maj 2018 regeringens uppdrag att genomföra en fördjupad studie 
avseende utformning av det svenska luftrummet.  

 

 

 
Läs mer om EASA och Sunny Swift genom att       

klicka på bilden. Nya kapitel varje månad  

http://www.ksak.se/
https://ksak.se/for-medlemmar/flygsakerhet-h50p/
https://www.pilotshop.se/product/morker-vfr-2015
https://ksak.se/hur-man-blir-flyglarare/
https://ksak.se/easa/
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Vi tackar LFV för att KSAK har fått vara med och delge allmänflygets behov av det framtida 
luftrummet. Är du intresserad av att läsa studien hittar du den HÄR 

 
Luftrumsförändring vid Borlänge Flygplats 
Transportstyrelsen har mottagit en ansökan om luftrumsförändring från Borlänge flygplats. 

Syftet med luftrumsförändringen vid Borlänge flygplats är att anpassa befintligt luftrum till kravet på 
att inrymma befintliga flygprocedurer, nya RNAV SID/STAR samt planerade RNP-inflygningar. 
Luftrummet anpassas också till dagens trafikflöde. För mer information om förändringen se remiss 
HÄR och kartor HÄR  

Påverkas du/ni av denna luftrumsförändring skicka era synpunkter och svar till 
luftfart@transportstyrelsen.se senast den 22 september 2019.  

KSAK Regionmöten hösten 2019 

Nu är nästan alla datum för höstens regionmöten spikade. På regionmötena delar vi erfarenheter och 
utvecklar verksamheten inom regionen och mellan klubbarna.  

Alla är välkomna och ni får mer än gärna packa flygplan eller bil full med kamrater och 
flygentusiaster. 

21 september Södra Norrland regionmöte, hos Siljansnäs flygklubb, se inbjudan HÄR 

5 oktober Östra regionmöte, hos Norrköpings automobil- och flygklubb  

12 oktober Västra regionmöte, inom kort återkommer vi med plats för mötet 

9 november Södra regionmöte, Blekinge Flygklubb i Ronneby 

Är du osäker på vilken region du eller din flygklubb tillhör tveka inte på att höra av dig till 
maria@ksak.se för att ta reda på detta.  

Snart kommer nya versionen av Svenska 
Flygfälts-appen!  
Pilotshops tidigare separata app TMA-kartan flyttar in i Svenska 
Flygfält och bilder ett nytt, kraftfullt och lättanvänt appverktyg för din 
VFR-flygning i Sverige. Vårt tidigare system med licensnycklar är utbytt 
mot ett modernare kontosystem. Håll ögonen öppna – mer info 
kommer inom kort på pilotshop.se.  

Intressanta datum i september 2019 
21 september 
KSAK Södra Norrland regionmöte se till informationen ovan. 

25 september 
KSAK DM föredrag på Tekniska museet i Stockholm klockan 17:30 (Föredraget kommer livesändas). 
Det är Rémi Vesvre från transportstyrelsen som berättar om drönarnas framtid. Inbjudan med mer 
information hittar du HÄR  

http://www.ksak.se/
https://ksak.se/2019/09/04/lfv-luftrumsstudie/
mailto:luftfart@transportstyrelsen.se
http://www.siljansnasfk.com/
https://ksak.se/wp-content/uploads/2019/09/V%C3%A4lkommen-till-regionm%C3%B6te-hos-Siljansn%C3%A4s-flygklubb-l%C3%B6rdag-den-21-september.pdf
http://www.nafk.se/
http://www.blekingefk.org/
mailto:maria@ksak.se
http://www.pilotshop.se/
https://ksak.se/kalendarium/2019/ksak-dm-foredrag-3/
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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 

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 

Bästa hälsningar 
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://ksak.se/event/
https://www.facebook.com/motorflygforbundet/
mailto:lars-christer@ksak.se
mailto:maria@ksak.se
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