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juni 2019 
 

Mycket positivt på gång!  
• Tummen upp för UL 600 kg 
• Nylansering av H50P 
• Finansiering av flygplansköp 

UL 600 kg 
Transportstyrelsen har beslutat att implementera Opt-out enligt 
EU 2018/1139, 600 kg. Transportstyrelsen jobbar febrilt för att 
uppdatera regelverket. Innan de nya reglerna antas kommer de 
ut på remiss då ni har möjlighet att yttra er. På KSAK är vi med i 
processen vid framtagandet av det nya regelverket. Vi 
återkommer med besked när de nya reglerna beräknas träda i 
kraft. Den preliminära tidsplanen är satt till september 2020. 
 

Uppdaterade flygsäkerhetskompendier 
Tillsammans med transportstyrelsen håller vi på att ta fram en 
ny H50P. Syftet är att återigen mer aktivt arbeta med 

flygsäkerheten. 1: a kompendiet lanseras under hösten 2019. Se mer om H50P HÄR 

Vår 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.  

Formationskurs 26–28 juli 
Nytt tillfälle för dig som vill utvecklas som pilot genom att skaffa behörighet att flyga formation/rote. 
Utbildningen vänder sig till både PPL- och UL-flygare. Teori, flygning, kost och logi erbjuds till 
paketpris 12 000 kr (gäller vid fulltecknad kurs). Boka HÄR Välkommen! 

Introduktionsflygningar 
Det har undrats över vad som kan anses vara en marginell del av verksamheten när det kommer till 
introduktionsflygningar. Nu har TS gjort en tolkning där man kommit fram till att 8% är marginellt i 
deras ögon. Läs mer om introduktionsflygningar HÄR och vill ni läsa transportstyrelsens meddelande 
hittar ni det HÄR. 

 

 

 
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://ksak.se/finansiering/
https://ksak.se/2019/06/17/lar-dig-formationsflyga-pa-alleberg-26-28-juli/
https://ksak.se/vad-ar-introduktionsflygningar-enligt-easa/
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/mfl/ops-3-2019-ny.pdf
https://ksak.se/easa/
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Sjöbehörighet 
Funderar du på att ta sjöbehörighet, läs HÄR. För närvarande vet vi att Arvidsjaur flygklubb (UL), 
Sjöflyg Syd (UL), Swedish Ultraflyers (UL), Östra Sörmlands flygklubb (PPL) och Täby Sjöflygklubb (PPL) 
har utbildning för sjöbehörighet. Ni flygklubbar som utbildar i sjöbehörighet hör av er till kansliet så 
vi får berätta om er verksamhet. Vill du jobba som sjöflyglärare är du välkommen att höra av dig. 

VM i Precisionsflyg 
Nu är Sveriges representanter hemma från VM i Precisionsflyg. KSAK vill säga ett stort grattis till 
fantastiska resultat med två pallplatser, två 4:e platser och en 5:e plats. Ni hittar alla resultat HÄR 

Verksamhetskontroller 
Under högsommaren 2019 planerar Håkan och Robin att hälsa på hos flygklubbar i Mellansverige. 
Besöken är dels ett led i den operativa och tekniska tillsyn över UL-flyget som Transportstyrelsen gett 
KSAK Motorflygförbund i uppdrag att utöva; dels egenkontroll av verksamheten i UL-flygskolan. De 
klubbar som berörs av detta har kontaktats via mejl.  

LFV:s rapport – utformning av vårt luftrum 
LFV fick i maj 2018 regeringsuppdraget att göra en fördjupad studie avseende utformning av svenska 
luftrummet. KSAK har medverkat i framtagningen genom flertalet möten med LFV för att ge underlag 
om allmänflygets behov av luftrum. Rapporten är nu klar och har överlämnats till regeringen. Läs mer 
HÄR  

Välkomna till KSAK 
KSAK hälsar Lapplands Flygsällskap och Orust Flygsällskap välkomna in i värmen. Vi välkomnar också 
Barkarby Flygklubb tillbaka till KSAK efter några års frånvaro.  

Intressanta datum i juli 2019 
29 juni 
NM i Västerås Johannisberg, ESSX. Läs mer HÄR 

6 juli 
Bungeflygfält (ESVB) på Gotland firar 80 år. Hangarfest på kvällen. Kontakt: Martinsson på 
telefon 0704 96 86 41 

13 juli  
Föreningen Rv62 bjuder in till Flyg och Hobbyfordonsträff, 
Finnskoga/Backa flygfält, Värmland. Hangarfest på 
kvällen.  Kontakt: Dan Persson på telefon 070-533 51 48 

24 – 28 juli 
SM i Precision och CFFK i Gävle. 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 

http://www.ksak.se/
https://ksak.se/wp-content/uploads/2019/06/Utbildningsprogram-Sj%C3%B6beh%C3%B6righet-SEPsea-v2-FINAL-003.pdf
https://ksak.se/tavlingar/tavlingsresultat/
http://www.lfv.se/globalassets/nyheter/nyheter-2019/d-2019-161405-luftrumsstudie.pdf
http://www.vfk.nu/npfc-2019.html
https://ksak.se/tavlingar/kommande-tavlingar/
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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 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://ksak.se/event/
https://www.facebook.com/motorflygforbundet/
https://www.facebook.com/motorflygforbundet/
mailto:lars-christer@ksak.se
mailto:maria@ksak.se
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