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KSAK nyhetsbrev  
Till alla KSAK medlemmar 

September och oktober 2019 
 

  
Flygplatser 
Positivt och negativt kring våra flygplatser. Vi får rapporter om 
att Ljusdal och Oskarshamn har fått lättnader i sina respektive 
hot. Vilket har föranlett att Oskarshamn Flygklubb är nu på väg 
att återigen bli en del av KSAK. Idreflygplats flaggar för 
nyöppning och är mycket positiv till allmänflyget. Som bekant 
öppnar Rörbäcksnäs i slutet av december, lagom till 
vintersäsongen. El-flyget med El-flygplatser kommer att påverka 
utveckling positivt för bevarandet av flygplatser. Mer information 
kommer från Hans Dunder, SN regionföreträdare, som arbetar 
med infrastruktur för att kunna välkomna el-flygplan. Gävle har 
fortsatt utmaningar för bevarandet av sin flygplats och 
Kommunen har ännu inte fått fram ett alternativ till annan 
flygplats.  

Introduktion till tävlingsformen Rally 
För några år sedan hölls en introduktionskurs till den i Sverige lite 

”okända” tävlingsformen Rally. Nu är det dags att blåsa liv i kunskaperna hos dem som deltog den 
gången - och att locka fler intresserade att sätta sig in i vad tävlingsformen innebär. 

Är du intresserad? Anmäl dig då till den introduktionsweekend som organiseras av KSAK-M på 
Västerås Flygklubb den 16–17 november och hålls av Claes M Johansson (som har erfarenhet av 
tävlingsformen genom att ha deltagit i fyra internationella mästerskap) och Ann-Sophie Tersmeden, 
lagledare för det svenska landslaget i NM/VM-sammanhang. Läs mer HÄR 

Anmäl dig till Motorflygchefskurs 7–8 december 
Motorflygchefens roll är att tillsammans med flygsäkerhetschef, skolchef och teknisk chef arbeta aktivt 
med information och upplysningsarbete för att höja flygsäkerheten i klubben. Inte minst arbeta för att 
piloterna har en positiv attityd till flygsäkerhet och klubbens flygsäkerhetsarbete. Vi ser även att MFC är 
en viktig kanal för klubben att implementera arbetet med Flygsäkerhetsprogrammet som är en del av 
tidigare H50P projektet. Klubbens motorflygchef ska vara medlem i flygklubben och utses av klubbens 
styrelse samt ha en bred erfarenhet inom flygets område och ha ett giltigt certifikat.  
För klubbar med brandflygverksamhet är det obligatoriskt med en motorflygchef. 

 

 

 
Läs mer om EASA och Sunny Swift genom att       

klicka på bilden. Nya kapitel varje månad  

http://www.ksak.se/
https://ksak.se/kalendarium/2019/introduktionskurs-i-rally/
https://ksak.se/easa/


KSAK – Kungliga Svenska Aeroklubben 
Gustavslundsvägen 137, 167 51 Bromma. Telefon 08-764 60 90. www.ksak.se  

 

Nästa kurs är lördag och söndag den 7–8 december med plats Alvik. Platsen blir på kansliet, Vasakronans 
konferens eller på Scandic Hotell. Allt beroende på hur många vi blir och vad konferenslokalerna kostar. 
Du kan läsa mer om kursen HÄR 

Anmälan: Anmäl senast den 31 oktober 2019. Vänligen skicka bekräftelse av ditt deltagande 
till lars-christer@ksak.se eller ring 076-131 46 46 

 

Bilder kopplade till allmänflyget 
Vi på KSAK är alltid ute efter att förnya vårt bildarkiv som vi kan använda till artiklar, sociala medier 
och hemsidan. Sitter du inne på några härliga flygrelaterade bilder och vill hjälpa oss att fylla på vår 
bildbank?  
Mejla då gärna dessa till maria@ksak.se  
 

Kansliet får tillökning 
Som många av er vet så väntar kommunikatör Maria en 
blivande pilot och med en stundande mammaledighet runt 
hörnet så vill vi presentera hennes vikarie Gunilla Dufour. 

Från och med vecka 42 kommer 
Maria arbeta halvtid på kansliet 
och Gunilla kommer gå parallellt 
med Maria under hösten för att 
överlämningen ska bli så smidig 
som möjlig för alla.  

Gunilla kommer att nås på 
gunilla@ksak.se och när tiden är 
inne kommer hon ha samma 
telefonnummer som Maria har i 
dagsläget 072-248 46 46 

 
Ett spännande yrke – Att vara flygfotograf 
Tim Jansson tillbringar mycket av sin lediga tid i luften både genom skärmflyg men framförallt genom 
sitt allra största intresse – flygfotografering. Ena dagen kan han hänga ut från en helikopter för att 
fota Arlanda från luften medan han en annan dag fotar militärflygplan från en Cessna grand Caravan. 
Läs hela intervjun med Tim HÄR 

 
Intressanta datum  
21 september Södra Norrlands regionmöte, Läs minnesanteckningar från mötet HÄR 
 
23 oktober KSAK DM föredrag på Tekniska museet i Stockholm klockan 17:30 (Föredraget kommer 
livesändas på facebook). Kvällens föredragshållare är Thorbjörn Engback ”Mitt liv med Herkules” Läs 
mer HÄR 
 
9 november Södra regionmöte, Blekinge Flygklubb i Ronneby. Läs mer HÄR 

Kommunikatör Maria väntar tillökning  

Gunilla Dufour   

http://www.ksak.se/
https://ksak.se/kalendarium/2019/grundkurs-for-motorflygchefer-och-bitradande-motorflygchefer-2/
mailto:lars-christer@ksak.se
mailto:maria@ksak.se
mailto:gunilla@ksak.se
https://ksak.se/2019/10/08/ett-spannande-yrke-att-vara-flygfotograf/
https://ksak.se/for-medlemmar/regioner/sodra-norrland/
https://ksak.se/2019/10/15/ksak-dm-foredrag-thorbjorn-engback/
http://www.blekingefk.org/
https://ksak.se/kalendarium/2019/ksak-regionmote-sodra/
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16 november Västra regionmöte hos Varbergs flygklubb. Läs mer HÄR 

23–24 november UL Flyglärarseminarium hos KSAK i Alvik, Stockholm 

27 november KSAK DM föredrag på Tekniska Museet 
 
7–8 december Motorflygchefskurs hos KSAK i Alvik, Stockholm. Anmäl dig 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/kalendarium/2019/ksak-vastra-regionmote/
https://www.facebook.com/motorflygforbundet/
mailto:lars-christer@ksak.se
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