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Till samtliga medlemmar
2020-04-08

Hej!
Nu står vi alla inför det bästa vi vet – en ny flygsäsong.
Samtidigt berörs vi mer eller mindre av den corona-pandemi som
nu konstaterats vara här. Så var rädda om varandra!
Har du funderingar på hur du ska bete dig i din flygvardag, kan du
få några tips HÄR Men framförallt följ myndigheters
rekommendationer.

Läs HÄR om EASA och Sunny Swift genom att
klicka på bilden. Nya kapitel varje månad

Våra årsstämmor – 5, 7 och 11 maj
Vi kommer att genomföra våra årsstämmor, KSAK och KSAK-M, digitalt på Microsoft Teams.
Tisdag 5/5 (dag 1)
kl. 18:30 – ca 19.30
Torsdag 7/5 (dag 2) kl. 18:30 – ca 19.30
Måndag 11/5 (dag 3) kl. 18:30 – ca 19.30

Uppstart och genomgång av teknik samt dokument
Diskussionsmöte
Årsstämma KSAK Motorflygförbund och KSAK

Mer information kommer att skickas i god tid före första stämmodagen. Vårt upplägg kommer att följa
Flygsports som genomför sina stämmor tisdag 14, torsdag 16 och måndag den 20 april.

Nästa KSAK -DM-föredrag den 22 april
Denna gång kommer vi få lyssna till Thomas Alexandersson, Kårchef FFK, via en digital sändning.
Thomas kommer att berätta om FFKs viktiga verksamhet. Du kommer kunna följa FFKs föredrag via
länk på KSAKs hemsida. Separat inbjudan kommer under nästa vecka.
Tid: onsdag den 22 april kl. 17.30.

Förtydligande vad gäller försäkringsrabatt från HDI
HDI Global Specialty, flygklubbarnas försäkringsbolag, har stor förståelse för att den rådande
pandemin innebär en stor påfrestning för allmänflyget och den klubbverksamhet som KSAKmedlemmarna står för. HDI vill därför förtydliga vad det är som gäller i dessa Covid-19-tider vad avser
försäkringsrabatten till KSAK-klubbarna. Läs mer HÄR
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Välkommen Veli-Matti – er nye Tekniska Chef
Vi är glada att hälsa Veli-Matti Sorvari välkommen ombord till KSAK.
Han kommer att arbeta som Teknisk Chef för UL och kommande Nationella
Lätta Flygplan (UL 600Kg).
Veli-Matti började hos oss den 1 april och går parallellt med Matti Sipilä,
vår Tf Tekniske Chef, som slutar den 31 april.
Veli-Matti kontaktas lättast via veli-matti@ksak.se.
Läs mer om Veli-Matti HÄR.
Återigen varmt välkommen Veli-Matti!

Formationsutbildning på Ålleberg – Kristi himmelsfärdshelgen
Istället för UL-flyglärarutbildningen, som vi har flyttat fram till 2021, genomför vi en kurs i
formationsflygning den 21, 22 och 23 maj 2020. Denna utbildning sker i internatform på fantastiska
Ålleberg. För mer information och anmälan se HÄR. Eller ring Anders Lundell på 0703-05 74 00.

Ungdomsläger på Ålleberg den 27 juni – 4 juli
När sommaren är som bäst, arrangerar KSAK och Segelflygförbundet sitt årliga segel- och motorflygsläger
för ungdomar mellan 16 – ca 22 år i flygets vagga – Ålleberg, Falköping. Kanske har du något barn eller
barnbarn som du tycker skulle få möjlighet att få njuta av flygandets ädla konst. Anmälan är öppen fram
till den 15 maj. Du läser mer om lägret HÄR eller om du har frågor så ringer du Anders Lundell, Skolchef
på tel.nr. 0703-05 74 00.

Tillgodoräkna dig UL-tid för SEP/TMG och Annex I i flygutbildning
Nya lättnader - EASA fortsätter att förenkla för oss inom allmänflyget – härligt. Läs mer HÄR

Konvertera från PPL (A) till LAPL (A)
Många PPL (A)-innehavare har nog alltid sett LAPL (A) som ett certifikat som begränsar flygandet. Men
faktum är att den stora massan skulle klara sig lika bra, eller bättre, med ett LAPL.
Så här gör du – läs mer HÄR.

Transportstyrelsen informerar om undantag för personliga behörigheter
EASA har kommit ut med information som möjliggör för piloter – även PPL/LAPL och UL – att beviljas
undantag från vissa prov, träningar och undersökningar på grund av resebegränsningar, reseförbud
eller karantänsregler/rekommendationer under Corona-pandemin. Läs mer HÄR

Bränslebrist?
Behöver ni beställa bränsle till klubben? Bränslet är fortfarande en bristvara på flera ställen i vårt
avlånga land. Vid beställningar kan du kontakta de olika bränslebolagen HÄR.
KSAK arbetar därför vidare med att lobba, hos flygplatser och kommuner, för säkrade möjligheter till
att nyttja tankanläggningar - inte minst med bäring på brandflyget.
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Stöd Västerås flygplats
Vårt stöd till varandra när det gäller nedläggningshotade flygplatser är sannolikt viktigare än någonsin.
För oss som gillar och behöver Västerås Flygplats eller ser dess betydelse för allmänflygets utveckling –
gå in och ge ditt stöd på FB-gruppen Västerås Flygplats vänner HÄR.

Intressanta datum för 2020
Det hittar ni som vanligt på vår hemsida, se 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 och GLAD PÅSK!
Gunilla, Anders, Matti, Veli-Matti och Lars-Christer

För frågor på ovan vänligen kontakta oss på nedan:
Gunilla Dufour

Anders Lundell

Matti Sipilä

Lars-Christer Andersson

072-248 46 46

070-305 74 00

072-712 46 46

076-131 46 46

gunilla@ksak.se

anders@ksak.se

matti@ksak.se

lars-christer@ksak.se
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