KSAK nyhetsbrev

2020-07-29

- Till alla KSAK medlemmar

Vi hoppas att ni flyger och fortfarande kan njuta av fina sommarSverige. Och kanske har ni tid för ett sensommar-nyhetsbrev med
lite olika frågor i:
•
SM 2020 i Precisionsflyg i Eslöv 13-15 augusti
•
Hantering av resedagböcker etc.
•
Tips vid utlandsresor
•
Möte med Värmdö Kommun om flygplats
•
Fler tips om trevliga saker att göra
Läs HÄR om EASA och Sunny Swift.

SM i Precisionsflygning och Civil Flygfemkamp (CFFP)
Tack Eslövs FK, som kommer att vara värdar för 2020 års SM i Precisionsflyg och Civil
Flygfemkamp den 13 – 15 augusti. Läs mer och anmäl dig HÄR .

Hantering av resedagböcker
Transportstyrelsen har nu överlåtit all hantering
av Resedagböcker, Teknisk Loggbok, Journal/Kort till
oss på KSAK. Gäller motorflyg, normalklass och UL.
Mejla oss på info@ksak.se och berätta vad du
behöver.
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Att tänka på inför resandet
Corona-pandemin
Har du lite tid kvar på semestern och tänker dig ut i Europa så kan det vara klokt att se över dina
försäkringsvillkor – corona-pandemin har än sitt grepp om Europa och det kan vara skillnad på
den service du får i vanliga fall och den service som kan tillhandahållas denna sommar. Titta
också på SOS Internationals hemsida. Finns HÄR
Var hittar du UL91?
Vår medlem Christer Wretlind har delvis fått besked av BP och Total i frågan om var du kan
tanka UL91; bl. a på följande flygplatser i Europa: Roskilde, Muenster, AG Luebeck,
EGgels.age, Hannover, Meaux LFPE, Les Mureaux LFXU, Lognes LFPL, Montceau les Mines
LFGM, Perpigna PGF, Tarbes LFDT, Meaulte-Albert Bray (LFAQ). Kontakta gärna flygplatsen
innan du far iväg på dina äventyr för att säkerställa UL91-tillgången.
Vänligen notera att listan inte är komplett utan vi kommer fortsätta komplettera på vilka platser
du kan tanka. Har du själv infomration att ge, vänligen mejla till lars-christer@ksak.se.

Förutsättningslöst med Värmdö Kommun om flygfält
Som bekant arbetar vi för att verka för ett ytterligare flygfält i Stockholmsregionen. Tillsammans
med Dan Wimund och Per Olsson på Svenska Flygplatser (SFSA Holding) har KSAK träffat Värmdö
Kommun för att förutsättningslöst diskutera möjligheter att etablera ett flygfält i kommunen. Vi
hoppas att detta möte ska genera en fortsättning. Vi återkommer med mer information under
hösten.

Nya tips om trevliga ”att-göra”-platser att flyga till
Har du tips om trevliga platser att flyga till där det finns speciella aktiviteter nära, som t.ex.
bada, spela golf, historiska eller kulturella upplevelser så vill vi att du hör av dig till oss så vi
kan tipsa dina flygarkollegor. Skicka en kort beskrivning; flygplatsnamn och -kod, kort om
platsen och avstånd till badplatsen, restaurangen, museet etc. så publicerar vi det HÄR. Och
så förstås gärna en bild. Skicka till info@ksak.se

Nästa Motorflygchefskurs – den 5-6 december 2020
Motorflygchefen är ju flygklubbarnas viktigaste roll med ansvar för klubbens flygsäkerhet när
det gäller allmän kunskap om regelverk, piloters färdighet, individers attityder etc. Och en
certifierad Motorflygchef är ju dessutom villkoret för att klubben ska kunna åta sig
brandflygsuppdrag. Läs mer HÄR .
Nästa Motorflygchefs-utbildning är planerad till 5 - 6 december 2020 på KSAKs kansli i Alvik i
Stockholm. Intresseanmälan görs till lars-christer@ksak.se
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Siljansnäshuset ledigt i slutet av augusti och september. Passa på!
Det finns fortfarande lite lediga tider i slutet av augusti och september i KSAKs hus i Siljansnäs
Airpark. Gå in och boka HÄR

Segel- och Motorflygungdomsläger på Ålleberg den 27 juni – 4 juli
Ungdomslägret blev en succé!
Flygande lärare och markledare gav allt tillsammans
med 12 härligt entusiastiska ungdomar i åldrarna 15
till 22 år. Och samtliga elever kunde genomföra
kursprogrammet mycket tack vare att vi hade bra
flyglärare som hela tiden fick anpassa flygpassen
efter hårda väder- och vind-förhållanden.
Ungdomsflyglägret, en introduktion till flyget, får en uppföljning 2021 med ambitionen att vi
gör en fullt ut rikstäckande aktivitet under 2022.
Helt fantastiskt att se att ungdomarna upplevde att det var hur kul som helst att få både segeloch motorflyga vid ett och samma tillfälle. Och utifrån vår nya lärdom så känner KSAK och
Segelflygförbundet att det är lyckosamt att samarbeta för att nå vår ambitionsnivå om 200 - 400
nya flygande medlemmar årligen. Med bäring på detta och ni är en kombinationsflygklubb,
Segel- och UL, och har intresse av att vara värdar för ett ungdomsläger, vänligen kontakta LarsChrister för UL på 076-131 46 46, lars-christer@ksak.se , eller Henrik Svensson för Segelflyget på
henrik.svensson@segelflyget.se
Du finner mer på KSAK facebook där du hittar korta notiser från varje flyglägerdag; se mer HÄR

Östra Regionens regionmöte
Östra Regionen välkomnar sina medlemmar till Bunge Flygplats, Gotland, för årets
regionmöte den 15 augusti. Har du inte fått kallelsen så hör av dig till info@ksak.se .
För den som vill övernatta före eller efter mötet finns det möjlighet att bo i hangaren (ring
Inger Martinsson på 070-496 86 41) eller på det närliggande vandrarhemmet (ring till Bunge
Vandrarhem på 0498-22 14 90)
För mer info, ring Karl-Ivar Karlsson, 070-582 24 16.

Motorflygets dag – 29/30 augusti
Häng på och låt oss göra Motorflyget synligt i hela Sverige – arrangera ett Motorflygets Dag-aktivitet på er
flygplats. Lördag 29 och/eller söndag 30 augusti. Hör av er och berätta om hur ni har tänkt arrangera
flygaktiviteter den helgen. Hör av dig till info@ksak.se om du vill ha hjälp och vill ingå i KSAK:s
marknadsföring av Motorflygets dag.
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Evenemangsdatum för 2020
Det hittar ni som vanligt HÄR . Men som ni förstår, så är det många evenemang som ställts in, både på
klubbnivå och på högre nivå. Därför är vi extra glada åt att SM i Precisionsflygning kommer
genomföras.
Men för dig som vill ”uppleva” flyg digitalt så finns det mycket roligt och inspirerande att titta på. Se
t.ex. HÄR om charmen med flygtävlandet. Eller följ äventyrarna som ska flyga till Nordkorea HÄR eller
fredsmäklaren som flyger från pol till pol HÄR

Tack för din tid Gunilla - förändringar på kansliet
KSAKs ordinarie kommunikatör – Maria – är på väg tillbaka från sin mammaledighet. Den 1
september finns hon på plats igen – och du når henne på maria@ksak.se och på samma
telefonnummer som tidigare och som Gunilla haft i mellantiden - 0722 48 46 46.
Men Gunilla som varit hennes vikarie slutar
redan den 6 augusti, så för att täcka upp i
mellantiden kommer Sofia Jonsson, van och
erfaren flygare från Dala-Järna, att täcka upp
några dagar i veckan. Sofia når du på
sofia.jonsson@ksak.se och på 0722-48 46 46.
Gunilla (vänster) och Sofia (höger) på KSAKs kansli)

Gunilla hälsar och tackar för en spännande och lärorik tid på KSAK. Till sin tidigare erfarenhet
från Luftfartsverket och Swedavia har hon nu även lagt en kunskap om allmänflygets villkor,
vilket hon kommer att fortsätta kämpa för – fast på helt privat basis.
…………………………………
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 trevlig Midsommarhelg!
Gunilla, Anders, Veli-Matti och Lars-Christer
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