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KSAK nyhetsbrev 
Till alla KSAK medlemmar 

maj 2019 
 

Våren är här och vi kan notera positiva rapporter från de flesta 
av flygklubbarna. Nu inrapporterade flygtidsuttag 2018 kan vi se 
ett ökat flygtidsuttag både för privat och skolning. Vi nådde 
drygt 41 000 timmar jämfört med 33 000 timmar 2017. 
Brandflyget står för merparten av ökningen men vi noterar att 
all typ av flygningar har ökat, både PPL och UL. Roligt att vi 
flyger mer än någonsin! 

För enstaka flygklubbar på vissa håll i landet, framförallt i 
glesbygden, går klubbar mot en tynande tillvaro. På kansliet vill 
vi verka för vitaliserad aktivering av er flygklubb och tror oss 
kunna hjälpa till. Ni flygklubbar som befinner er i ett sådant läge 
ring till någon av undertecknade. 

Vi jobbar med att hitta en finansieringspartner för flygplansköp, 
motverkande av brist på tekniker och verkstäder som är fortsatt 
en utmaning tillsammans med bränsletillgången. Naturligtvis 
står flygplatser, luftrum och bränsle som alltid högt på agendan. 

 

FIK 
Just nu så pågår årets Flyginstruktörskurs på Ålleberg i Falköping. Kursen kommer att pågå från och 
med 20 maj till 31 maj. Vi hoppas att den avslutas med sju nya UL-lärare till vårt avlånga land. 
Flygsverige behöver fler flyglärare! 

Eskaderflygning 
Den 9 mars anordnades en temadag om Europaflygning i KSAK:s 
Södra region. Det var över 50 personer som deltog i en dag fylld 
av genomgångar av appar, meteorologi, färdplanering prestanda 
och planering. Detta resulterade i en europaflygning den 11 maj 
där 14 flygplan och över 30 personer flög till Lübeck och 
Heringsdorf i Tyskland. Vi kommer under försommaren publicera 
en reseberättelse och underlag för både temadagen och 
flygningen.  

Vi på Kansliet hjälper gärna till med administration om fler 
regioner vill genomföra detta. Hör av er till maria@ksak.se  

 

 

 
Läs mer om EASA och Sunny Swift genom att       

klicka på bilden. Nya kapitel varje månad  

En stor del av gänget som deltog i 
Eskaderflygningen den 11 maj 

http://www.ksak.se/
mailto:maria@ksak.se
https://ksak.se/easa/
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Brandflyget 
Nu är vi återigen uppe i luften för att spana efter bränder. Säsongen har tagit fart och det verkar 
dessutom som uppdragen avropas något tidigare än vanligt. Det flesta flygklubbar som har ingått 
avtal för brandflyget har kommit igång med skogsbrandsbevakningen. Vidare kan vi se att kravet från 
Transportstyrelsen avseende administration och uppföljning av våra åtagande för brandflyget är i 
stort sätt på banan. Bra jobbat! 

Restriktionsområde i Norrland 22 maj – 4 juni  
Under perioden 22 maj till 4 juni 2019 genomförs en internationell militär flygövning ACE 19 i norra 
delen av Sweden FIR. Flygupplysningen ingår i övningsledningen och svarar för råd, upplysningar och 
tillståndsgivning till luftfart som inte deltar i övningen. V.g. ring 0920-23 45 39 
För mer information se HÄR  

Regionmöten 
Under maj har vi haft två KSAK regionmöten. Första 
var för Östra regionen den 4e där vi höll till hos 
Motorflygarna Uppsala. Det var representanter från 8 
olika klubbar och vi fick känslan att det går framåt för 
de flesta. Värdklubben Motorflygarna Uppsala visade 
upp ett oerhört positivt resultat med ökar 
flygtidsuttag och fulla skolplatser. Kul!  

Det andra mötet var 11e och då var det Södra 
Norrlands tur, vi höll då till på Sundsvall Timrå Airport. 
Deltagande vart oerhört positivt med representanter 
från 13 klubbar med 35 deltagare. Vi fick bland annat 
besöka Remote Tower och se hur digitaliseringen och 
centraliseringen av tornen fortskrider. Vi pratade även 
om framtiden, UL 600 kg, elflyg och lite sociala 
medier. Självklart togs brandflyg upp och klubbarna 
berättade om sina verksamheter vilket gav kansliet idéer till ytterligare förbättringar. 

Intressanta datum i juni 2019 
31 maj  
EAA-träffen 2019 i Falköping 31 maj – 2 juni. Läs mer HÄR 

6 juni 
Nationaldags Fly-in och öppet hus på Lidköpings flygplats ESGL. Läs mer HÄR 

9 juni 
Fly-in hos F15 Flygmuseum i Söderhamn. Läs mer HÄR 

15 juni  
Fly in hos Varbergs flygklubb. Läs mer HÄR 

15–16 juni 
Internationellt RV-Fly In på Höganäs Flygplats 

Erik Bäckman från SAAB visar Remote Tower Center i Sundsvall 
Timerå Airport  

http://www.ksak.se/
https://aro.lfv.se/Editorial/View/6050/SUP_29_19%20ACE%2019
https://ksak.se/kalendarium/2019/eaas-fly-in/
https://ksak.se/kalendarium/2019/fly-in-hos-lidkopings-flygplats/
http://www.soderhamnflygmuseum.se/
https://ksak.se/kalendarium/2019/fly-in-varberg-flygklubb/
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16 juni 
Öppet hus hos Nyköpings Flygklubb med rabatterat pris på spaka själv för kvinnor för att främja 
”women in aviation” Läs mer HÄR 

För fler utflyktsdatum 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 

Med hälsningar från kansliet 

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/oppet-hus-hos-nykopings-flygklubb/
https://ksak.se/event/
https://www.facebook.com/motorflygforbundet/
mailto:lars-christer@ksak.se
mailto:maria@ksak.se
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