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Låna till nytt flygplan 
Nu kan ni låna till nytt flygplan. Alla KSAK anslutna flygklubbar 
kan finansiera flygplansköp via KSAK. Ni som är intresserade 
kan fylla i er ansökan HÄR. Där finner du mer information om 
vår samarbetspartner och räntesatser. 
 
Är du KSAK:s nye Skolchef? 
Efter 10 år som skolchef har Håkan valt att lämna sin tjänst. 
Mer om tjänsten finner du HÄR. 

 
Är du teknikintresserad och söker jobb? 
Nu söker vi 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 

 
Brandflyg 2020 
Vill ni brandflyga 2020 anmäler ni er HÄR. För mer information om vilka villkor, MSBs riktlinjer och 
vad som gäller för KSAKs brandflyg 2020 vänligen se HÄR 
 
Bli UL-flyglärare 
Anmälan till 2020 års UL-flyginstruktörskurs är nu öppen  
KSAK Motorflygförbund driver Sveriges UL-flygskola 
genom anslutna klubbar. För att kunna möta 
tillströmningen av elever behövs ytterligare UL-flyglärare 
på flera håll i landet, i alla tre klasserna: UL-A, UL-B och 
UL gyrokopter. 
Utbildningen sker i internatform på Ålleberg, 2 veckor 
under tiden 16 maj – 31 maj 2020  
Läs mer och anmäl dig HÄR 
 
 
 

 

 

 
Läs mer om EASA och Sunny Swift genom att       

klicka på bilden. Nya kapitel varje månad  

Nya UL-lärare 2019 (Övre raden) Kursens instruktörer (Nedre raden) 

http://www.ksak.se/
https://ksak.se/finansiering/
https://ksak.se/2019/11/01/skolchef-till-ksak/
https://ksak.se/2019/11/27/nu-soker-vi-en-teknisk-chef-till-ksak/
https://ksak.se/brandflyg/#prettyPhoto/0/
https://ksak.se/brandflyg/#prettyPhoto
https://ksak.se/2019/11/20/anmalan-till-2020-ars-ul-flyginstruktorskurs-ar-nu-oppen/
https://ksak.se/easa/
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UL-Lärarseminariet 2019… 
… samlade ett trettiotal kollegor, från Luleå i norr till Trelleborg i söder. Dessa träffar är lärarkårens 
främsta forum för fortbildning. De ger oss tillfälle att utbyta erfarenheter av det gångna skolåret och 
lägga ut kursen mot framtiden. Förväntningarna på UL-600 kg och elflyg är stora. Fokus förblir på 
flygsäkerhet. Riskanalys blir ett allt viktigare verktyg för förbättringsarbete. Mötet fick därför i uppgift 
att, i grupparbete, värdera riskerna på en skala 1–5 av de flygövningar som ingår i vår läroplan. Detta 
är ett sätt att se på verksamheten som kan göra 
skolningen tryggare för både lärare och elev. Allt fler 
av våra skolplan har nu fast monterad 
räddningsskärm. Den samlade kunskapen om vad 
systemet kan och hur det bäst hanteras växer. Mötet 
fick en gedigen rapport om kunskapsläget, att ta 
med hem som underlag för utbildningsinsatser och 
checklistor. UL-året 2019 bjöd på 6 nya 
flyginstruktörer, 14 nyregistrerade flygplan, tre nya 
typintyg, och en fortsatt förbättring av vår 
säkerhetsstatistik. Ett bra utgångsläge för 2020! 
/avgående UL-skolchefen   
 

Anmäl dig till 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. 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. 
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 

Nu kan du flyga sjöflyg med ditt LAPL(A)! 
Måndagen den 11 november trädde en ny EU-förordning i kraft som berör utbildningsdelarna inom 
EASAs regelverk. Regeländringen innehåller en del anpassningar och bland dem hittar vi t.ex. att 
sjöbehörigheten SEP(sea) kan användas för den som har ett LAPL(A). Läs mer HÄR 

Nya regler för certifikat och flygutbildning 
Den 11 november träder uppdaterade regler inom flygutbildning och pilotcertifikat i kraft. Det finns 
flertalet ändringar, allt ifrån rena rättelser till nyheter. Det är totalt 71 stycken ändringar, som berör 
Del-FCL, Del-ARA, Del-ORA och Del-DTO. 
För att läsa mer HÄR  

 
  

Rolf Björkman och Håkan Ahlström  

http://www.ksak.se/
https://ksak.se/kalendarium/2019/grundkurs-for-motorflygchefer-och-bitradande-motorflygchefer-2/
mailto:lars-christer@ksak.se
https://ksak.se/2019/11/14/nu-kan-du-flyga-sjoflyg-med-ditt-lapla/?fbclid=IwAR2Ty5o2CACG_COtPnkYZysBd9bosPh8aIahwIsuWFJddZLb8_sZPsIjOWY#.XdJLWXK-KAs.facebook
https://ksak.se/2019/11/04/nya-regler-for-certifikat-och-flygutbildning/?fbclid=IwAR1EWYt80QWpKzLLi1SuJtyjKS8sqWvXxk_1hCzBIAF7Go8co2U9rd8QB_g
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Uppdatering kring våra luftrum 
Transportstyrelsen hade ett intressant seminarium för oss luftrumsanvändare som genomfördes i 
Kista den 23 oktober. Mer om vad seminariet innehöll, nya regler och luftrumsändringar läs med 
HÄR. 

Ny procedur för EK-bevis 
Transportstyrelsen har ändrat rutinerna för EK-bevis. Numera finns en blankett att ladda ner på 
Transportstyrelsens hemsida som man enkelt kan skriva ut. 
Inte lika fint papper men troligtvis smidigare hantering för alla våra DTOer.  
Här hittar du länken till blanketten: Behörighetsbevis för ensamflygning – BSL14448 

Marina tog Women in aviation till skandinavien 
Trots att Marina Berggren aldrig haft någon familjeanknytning till flyget, bestämde hon sig för att 
forska om flyg redan som femåring. När hon gick i gymnasiet utbildade hon sig till elektriker men fick 
höra av sin mattelärare: ”Du ska inte alls bli starkströmselektriker utan du ska arbeta med flyg”. 
Idag är hon utbildad flygtekniker men karriären har tagit henne till att bli transportledare inom 
tågbranschen. Sitt privata engagemang lägger hon på flygsverige. Hon har ett eget flygplan och har 
startat nätverket Women in Aviation Scandinavia Chapter. 
Läs mer om Marinas spännande resa HÄR 

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 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 
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