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KSAK nyhetsbrev  
Till alla KSAK medlemmar 

december 2019 

 
God Jul och Gott Nytt År! 
Vi på KSAK Kansliet vill börja med att önska er alla en god jul och ett gott nytt år. Samt att vi vill tacka 
för ännu ett fantastiskt år tillsammans.  
Det har varit ett händelserikt år. Vi har bland annat fått sex nya UL-flyginstruktörer, 15 nyregistreringar 
av UL, 5 Black Wing var av 3 på export och 4 Gyrokoptrar, skapat ett avtal med en samarbetspartner 
om flygplansfinansiering och haft fullt med härliga möten med flygklubbarna genom regionmötena.  
 

Vi har också haft produktiva möten med 
Transportstyrelsen, Luftfartsverket, FFK och Segel 
m.fl. allmänflygorganisationer. Därmed kan vi 
förvänta oss att 2020 blir ett spännande och 
givande år för oss piloter och flygintresserade. 
Flera regellättnader är på gång för piloter och 
flygplanägare och det ryktas om flera 
flygplansförvärv vilket är en förutsättning för att 
hålla oss i luften.  
 
 
 

Maria går på föräldraledighet 19 december 
Jag vill tacka er alla för ett fantastiskt år på KSAK Kansliet där jag haft många härliga kontakter med er 
medlemmar. Mycket skratt och härlig ny kunskap har ni gett 
mig när ni delar era erfarenheter.  Nu är det dags för mig att 
sätta (förhoppningsvis) en ny liten pilot till världen och vara 
hemma och ta hand om denna ett tag framöver. Men detta 
vill jag ju inte göra utan att säga tack för att ni gör mitt arbete 
här på KSAK Kansliet givande, roligt och lärorikt.  
Ta nu hand om varandra både på marken och i luften så hörs 
vi snart igen. Till dess att jag är tillbaka är ni varmt välkomna 
att alltid höra av er till min vikarie Gunilla på gunilla@ksak.se 
eller på telefon 072 248 46 46! 
God jul och gott nytt år! 
Önskar den mejlbombande kanslisten Maria   
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Låna till nytt flygplan 
Alla KSAK anslutna flygklubbar kan finansiera flygplansköp via KSAK. Ni som är intresserade kan fylla i 
er ansökan HÄR.  
 
Är du vår nya tekniska chef? 
Vi söker en Teknisk Chef då Robin har bestämt sig för att gå vidare. Du är en teknisk specialist som 
kan driva och utveckla vårt UL-delegerande, både strategiskt och operativt. Läs mer om tjänsten HÄR 

 
Motorflygchefskurs lördag och söndag 29 februari – 1 mars 
Motorflygchefens roll är att tillsammans med flygsäkerhetschef, skolchef och teknisk chef arbeta aktivt 
med information och upplysningsarbete för att höja flygsäkerheten i klubben.  
Nästa kurs är lördag och söndag den 29 februari – 1 mars med plats Alvik. Du kan läsa mer om kursen HÄR 

Anmälan: Anmäl senast den 19 januari 2020. Vänligen skicka bekräftelse av ditt deltagande 
till lars-christer@ksak.se eller ring 076-131 46 46 

 
Intressanta datum som är klara för våren 2020 
8 – 9 februari KSAK besiktningsmannamöte 
19 februari KSAK DM föredrag på Tekniska Museet 
 
29 februari – 1 mars Motorflygchefskurs i Alvik, Stockholm. Anmäl dig HÄR 
 
11 mars KSAK DM föredrag på Tekniska Museet 

21 mars Flygsports årsstämma 

22 mars KSAK och KSAK-M:s årsstämmor 

22 april KSAK DM föredrag på Tekniska Museet 

 
Och glöm inte följa oss på Facebook – KSAK Motorflyg 

Oavsett vad du har på hjärtat, önskemål, förbättringsåtgärder eller bara vill snacka flyg.                     
Hör av dig – du är viktig för oss! 

Bästa hälsningar 
Maria, Håkan, Robin, Gunilla och Lars-Christer 

För frågor på ovan vänligen kontakt oss på nedan: 

Lars-Christer 
076-131 46 46 
lars-christer@ksak.se 
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