
KSAK – Kungliga Svenska Aeroklubben 
Gustavslundsvägen 137, 167 51 Bromma. Telefon 08-764 60 90. www.ksak.se  

Praktisk information om hur du gör en anmälan till kursen 

Den totala kostnaden för kursen är 15.500 kronor. Då ingår allt från mat och logi till teoripaket och 
14 flygningar (7 flygningar med segel och 7 med UL-motor).  

Steg 1 

För att vi ska kunna planera vidare och göra denna vecka så bra som möjligt så kommer vi behöva en 
bindande anmälan och den görs genom att fylla i blanketten på sidan två samt att du betalar in 
5000[1] kronor till Bankgiro: 5814–2654 märkt med namn och ungdomsläger 2021. Om du är under 18 
år så behöver du även skicka in blanketten med målmans intyg. Det skickar du till KSAK, 
Gustavslundsvägen 137, 167 51 Bromma eller till info@ksak.se. 

Steg-1-betalningen, bindande anmälan samt målsmans intyg (om du är under 18 år) behöver vi 
senast 16 maj 2021 

Steg 2 

När du slutfört steg 1 och blivit antagen till kursen, behöver vi din slutbetalning det vill säga de 
resterande 10.500 kronorna. 

Steg 2-betalningen behöver vara oss tillhanda senast 31 maj 2021 

[1] Dessa pengar är inte återbetalningsbara vid avhopp, men självklart finns det omständigheter som ger
undantag, som vid sjukdom med sjukintyg eller kursen ställs in läs mer i bifogat dokument regler vid återbud
eller inställd kurs

http://www.ksak.se/
mailto:info@ksak.se


Bindande anmälan till KSAKs Ungdomsläger för UL 
och Segelflygning 2021 

Den här anmälan till kursen, som äger rum 3 juli – 10 juli på Ålleberg, Falköping, är tillsammans med 
delbetalningen på 5.000 kronor bindande. Anmälan skickas till info@ksak.se senast den 16 maj 2021. 
Betalning av 5.000 kronor görs till KSAKs Bankgiro: 5814–2654 märkt med namn och ungdomsläger 
20201senast den 16 maj 2021. 
Anmälan samt betalning av 5.000 kronor utgör Steg 1. 
Steg 2, slutbetalning (resterande 10.500kronor) behöver vara oss tillhanda senast den 31 maj 2021 

1. Namn (för- och efternamn)*

2. Adress*

3. Postnummer och Postort*

4. Födelsedatum*

5. Telefonnummer*

6. Mejladress*

7. Skriv kortfattat om ditt flygintresse eller vad du ser är ditt mål med lägret.*

8. Jag är införstådd med reglerna för avbokning och återbud samt, om jag är under 18år, har jag
skickat in målsmans godkännande. *

    Markera med X 
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