
Att lära sig flyga och bli pilot är faktiskt enklare än de flesta tror och det ger dig en enorm frihet... 

Det finns ingen övre ålder och man kan börja ta certifikat redan från fyllda 16 år! 

Du kan ta ditt certifikat hos oss för både Ultralätt flygplan och gyrokopter. 

 

Är du det minsta intresserad rekommenderar vi dig att boka in en provlektion tillsammans med en instruktör. 

  

Kungsbacka ultralätt flygklubb är en ideell förening som bedriver sin flyg och skolverksamhet på och kring sin 

egen flygplats belägen i Fjärås, strax söder om Kungsbacka. Klubben förfogar över en grässtrip, klubbhus och 

en hangar. Till medlemmarnas förfogande finns också ett klubbflygplan.  

Tänk dig friheten att ta en lunch på Laesö eller en sväng till Getterön och ta en räckmacka. 

Möjligheterna är oändliga och det är bara fantasin som sätter begränsningarna. 



För skolning av UL-B, dvs för Ultralätt flygplan använder vi oss av klubbens Ikarus C42. 

 

Kungsbacka ultralätt flygklubb är en ideell förening som bedriver sin flyg och skolverksamhet på och kring sin 

egen flygplats belägen i Fjärås, strax söder om Kungsbacka. Klubben förfogar över en grässtrip, klubbhus och 

en hangar. Till medlemmarnas förfogande finns också ett klubbflygplan.  

Grundkrav för certifikat 

• Att du är vid god hälsa, bra syn och hörsel - och det är helt OK med glasögon. 

• Ansökt om elevtillstånd hos transportstyrelsen 

• Genomgått godkänd teoriutbildning 

• Minst 20 timmar i luften med instruktör och 5 timmar ensamflygning. 

 



För skolning av UL-Gyro, dvs för Ultralätt Gyrokopter använder vi oss av en MTO-Sport från Autogyro. 

 

Kungsbacka ultralätt flygklubb är en ideell förening som bedriver sin flyg och skolverksamhet på och kring sin 

egen flygplats belägen i Fjärås, strax söder om Kungsbacka. Klubben förfogar över en grässtrip, klubbhus och 

en hangar. Till medlemmarnas förfogande finns också ett klubbflygplan.  

Kostnader är ungefärliga och individuella men ger dig en uppfattning vad det handlar om. 

Den största posten är själva flyglektionerna och du styr själv helt och hållet hur intensivt du vill skola. 

• Kursavgift teori och utbildningsmateriel, ca 7500 kr. 

• Kostnad per skoltimma 950 kr. (Räkna med runt 30 timmar, dvs totalt ca 28.500kr) 

• Läkarundersökning, ca 1500 kr. 

• Elevtillstånd och certifikat, ca 2000 kr. 



Kontaktinformation 

Instruktör  Rickard Wanderydz  0705-557877 ricwan@wcom.se 

Instruktör  Tomas Andersson 0705-641916  

Teori   Mikael Blomqvist  0766-318214 pilotmicke@gmail.com 

Teori   Henrik Martinsson 0733-578918 henrik.martinsson@svenskamassan.se 

Ordförande Tonny Tunared  0704-202182 tml@tunared.com 

Vi rekommenderar innerligt att du hör av dig till oss och bokar upp en förutsättningslös provlektion. 

Du kommer tillsammans med en instruktör få en introduktion runt hur det går till praktiskt. 

Vi börjar med en genomgång av flygplanet, planering och säkerhet samt en briefing över flygningen. 

Väl i luften kommer du under kontrollerade former få själv prova på att styra flygplanet. 

Kostnaden för en provlektion är 1200 kr och denna flygtimma får du tillgodoräkna dig på ditt certifikat! 

 

Hör av dig till någon av instruktörerna så bokar vi in en tid! 


