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- Till alla KSAK medlemmar
Nordens första el-flygplan har landat på Säve
Vilken lycka och vilket paradigmskifte! Aeroklubben i Göteborg har
nu fått sitt efterlängtade elflygplan SE-KWH. Det är ett stort steg i
den tekniska utvecklingen som nu är på gång. Det är Sveriges
första EASA godkända elflygplan och är av märket Pipistrel.
Mer om nyheten kan du läsa på #Elflyg på FB.

Läs HÄR om EASA och Sunny Swift.

SM i Precisionsflygning och Civil Flygfemkamp (CFFP)
Vilken glädje och vilken kort framförhållning vi fick i årets SM. I år gick precisionsflyg SM i Eslöv
13-15 augusti. Stort tack Eslöv för att ni kunde ställa upp som arrangör. Svenskmästare 2020 blev
Lars-Inge Karlsson Gävlebygdens FK, med 444 prickar. Det var tyvärr för få deltagare för att
kunna arrangera SM i CFFK. Hela resultatlistan kan du läsa HÄR

Nationella Lätta Flygplan (UL 600kg) – Senaste från Transportstyrelsen
Det är nära nu att vi får besked men tyvärr är regelverken framflyttade till i slutet av mars 2021.
Transportstyrelsen meddelar att det har regelbundna interna koordinerings- och arbetsmöten för att
synka ihop de tre områdena (AIR, PEL och OPS) rörande arbetet med regler för den nya kategorin
luftfartyg enligt artikel 2.8 i EU:s grundförordning (de s.k Opt Out-luftfartygen/NLF, Nationella Lätta
Luftfartyg). Läs mer HÄR
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Kan bli folkomröstning om flygplatsen i Västerås
Snyggt jobbat! Vi på KSAK Kansliet vill uppmärksamma det fantastiska arbetet som gjorts kring att
rädda Västerås Flygplats. Det har samlats in över 14 000 namnunderskrifter vilket innebär att det kan
bli en folkomröstning om flygplatsens öde. Detta ha uppmärksammats av bland annat SVT, läs HÄR. Du
kan också besöka bevaraflygplatsen.se för mer information

KSAK DM föredrag i höst
Precis som med många andra evenemang i år så ser situationen lite annorlunda ut och vi har
nyligen fått besked om att vi inte kommer kunna genomföra våra föredrag på tekniska museet
som vi brukar. Vi planerar ändå att genomföra föredragen under hösten men på andra platser
och/eller digitalt.
KSAK DM planerar följande föreläsningar under hösten 2020, men vi ber att få återkomma i
vilket format snarast möjliga.
•
•
•

23 sep ”Flygplatsen Bromma”, Mona Glans
28 okt ”Adenbukten”, Robert Karjel
25 nov ”Modellflyget leder flygets utveckling”, Tomas Leijon

Östra Regionens regionmöte
Vilken härlig dag och plats att få vara med på Östra regionmöte lördag den 15 augusti på
Bunge, Gotland. Inger Martinsson flygentusiast, flyglärare och flygplatschef på Bunge upplät
de bästa lokalerna på Bunge flygmuseum.
Sammantaget kom drygt 10 flygplan med 20 personer som representerades av 8 flygklubbar.
Trosa FK, Swedish Ultraflyers, Roslagens FK, Gotlands FK, Motorflygarna i Uppsala, Nyköpings
FK, Västerås FK, Norrköpings Automobil & Flygklubb och Östra Sörmlands FK. Det blev även
ett spontanbesök av Västerviks FK med Michael.
Högst på programmet stod flygsäkerhet med genomgång av Mörker och Vinterkompendiet.
Men viktigaste av allt är att få träffas och diskutera våra gemensamma utmaningar och hur
KSAK som serviceorganisation ska stötta på bästa sätt. Flygsäkerhet förelästes på ett härligt
sätt av Cleas Bertelstam. Med sin långa erfarenhet av att bla flyga i is och mörker fick vi en
mycket bra uppdatering i ämnet och många tipps utanför skolboken. Inom kort kommer ni att
kunna läsa protokollet på ksak.se
Kul att det finns så många personer i våra flygklubbar med entusiasm och drivkraft. Tack för
att ni deltog!

Nya tips om trevliga ”att-göra”-platser att flyga till
Tipsa oss gärna om fler platser att besöka! För dig som vill ta dig ut på utflykter nu i det fina
sensommarvädret så har vi lite nya tips på vår hemsida HÄR.

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.
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Maria – välkommen åter
Efter åtta månaders föräldraledighet är jag äntligen
tillbaka på kansliet. Resterande tid av 2020 på 50% för
att sedan komma tillbaka på heltid i början av nästa år. Jag är glad att
vara tillbaka och ni når mig som vanligt på maria@ksak.se eller på
telefonnummer 072-248 46 46
Bästa hälsningar
Maria

Jag och Zoe som är anledningen till min frånvaro

Sofia Jonsson – välkommen som Skolchef
Sofia Jonsson är vår nye Skolchef som har både stort
engagemang och rätt utbildning för att kunna ta UL-skolan till
2.0. Flygsäkerhet står som alltid högst på agendan.
Distansutbildningen är högt prioriterad och förväntas vara på
plats i början av 2021. Utveckling och digitalisering är på vår
ambitions- och kravlista.
Det råder tillförsikt för skolverksamheten.
Kort fakta om Sofia;
- Tillhörande Västerdalarnas Flygklubb i Dala-Järna
- UL-lärare, PPL (CPL), AVA, Mörker och Segelcert
- 2020 UL-lärare på Ungdomslägret
- 2019 På FSF årsstämma fick Sofia ta emot hedersbetyg för ungdomssatsningar i Dala-Järna
- 2018-2019 Trafikflygarteori på distans, Lunds universitet
- 2018 FIK, KSAKs utbildning till UL-lärarbehörighet, kurs-etta och Årets Flygare
- 2010-2012 CPL-utbildning vid Hässlögymnasiet (Naturvetenskapliglinje) med utbildning i
Västerås och Arvidsjaur (Niklas Larsson är bland annat den som utbildat Sofia)

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. Nästa
Motorflygchefs-utbildning är planerad till 5 - 6 december 2020 på KSAKs kansli i Alvik i
Stockholm. Intresseanmälan görs till lars-christer@ksak.se Läs mer om Motorflygchefen 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.
Bästa hälsningar och trevlig helg!
Maria, Veli-Matti, Sofia och Lars-Christer
Maria

Veli-Matti

Sofia

Lars-Christer
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