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Välkomna! 

Claes Isacsson Motorflygchef tillsammans Tomas Kraft ordförande från Skövde Motorflygklubb 

hälsade välkomna till Västra regionmöte. Klubben bjöd på lunch och fika vilket uppskattades stort.  

Lars-Christer Andersson KSAK inledde kort om dagordning och vikten av att träffas för 

erfarenhetsutbyte mellan flygklubbarna i regionen. Inte minst behovet av att samordna de viktigaste 

frågorna som KSAK bör arbeta med utifrån flygklubbarnas behov. 

 

Närvarande: 
Lidköpings FK, Nilsmartin Karlsson, Skövde MFK, Claes Isacsson, Alf Ingesson Thoor (även FG VFF), 

Leif Lindlöw, Tord Södergård, Jörgen Davidsson (även Arvika FK), Ingvar Gustafsson, Tomas Kraft, 

Stefan Ingemarsson, Eva Johansson, Per Nordbrandt, Thomas Bergkvist, Ingemar Larsson, Christer 

Claesson, Sören Lindquist, Joakim Rickardson, Per Sjöman, Strömstads FK Christer Borg,  

Örestens FK Kjell Saxevall och KSAK, Lars-Christer Andersson. Sammantaget blev vi 23 personer.  

Pga. dåligt väder (ej flygbart) blev antalet flygklubbar och besökare reducerat. 

 

Laget runt: 

Allmän presentation runt bordet företogs. Christer Claesson bad att få lägga till en punkt i 

programmet angående alla R-områden som ställer till stora problem för privatflyget. 

 

Strömstad Flygklubb http://www.stromstadflygklubb.se/ 
Christer Borg från Strömstad presenterade lite kring sin klubb Strömstad flygklubb. Han informerade 
att klubben har ca 30 medlemmar och de flyger ca 100 tim/år samt ca lika många timmar till på 
privatägda kärror. Tillsammans sker ca 2000 flygplatsrörelser/år. De upplever att rekryteringen av 
nya flygare är svår. Det är väldigt få ungdomar som söker sig till flygverksamhet. Det vanligaste 
argumentet är att de inte har råd med PPL vilket gör en kantring mot UL. Pandemin slog hårt mot 
klubben som innebar att norrmän som tidigare var medlemmar och flög i klubben inte kom över 
gränsen. Sedan har nya regler gjort att de med norska UL cert inte får flyga svenskreggade kärror. 
Strömstad kommun äger fältet men klubben sköter administrationen. De upplever att det inte finns 
något hot mot deras verksamhet pga kommunen. 

Lidköpings Motorflygklubb http://www.lmfk.se/ 
Nils-Martin från Lidköping informerade att de är 25-30 medlemmar och producerar ca 200 tim/år 
plus lika mycket till på privata kärror. Klubben har en PA28 och den används mycket till brandflyg 
samt FFK flyg för att få ihop till kostnaderna. Klubben bedriver flygskola tillsammans med SMFK. Krav 
på att kärran går i CAMO upplevs som väldigt fördyrande. Klubben upplever inga problem från 
kommunen just nu. Kommunen satsar på en solcellspark inom flygplatsområdet. 

Öresten Flygklubb http://www.orestensfk.se/ 
Kjell från Öresten fördrog om sin klubb. De är ca 45 medlemmar varav ca 10 är medlemmar i flera 
klubbar. Även Öresten upplever att nyrekrytering är svårt. Klubben äger själva sitt fält då de fick köpa 
loss det för några år sedan. Dock med stigande räntor har de nu fått det kämpigt med ekonomin. 
Klubben har tillgång till 2 st Cessnor som ej går i Camo. Detta gör att de inte kan skola på dem nu. 
Camo utgör ett problem för alla mindre klubbar. Klubben flyger ca 200 tim/år. De har svårt att få till 
instruktörer. 
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Skövde Motorflygklubb http://www.skovdemotorflygklubb.se/ 
Tomas Kraft pratade om SMFK och problemen de har med kommunen som beslutat att lägga ned 
fältet. Klubben har 2 st Cessnor. Den ena havererade för 2 år sedan. Ny inköptes från Belgien med 
utgången motor. Den har nu fått ny motor och är utrustad med lika avionik som i klubbens andra 
Cessna. Klubben har 2 st flyglärare som skolar UL, PPL, avance, formationsflygning, mörker, samt 

möjlighet till IFR och typinflygning på Boing 737 0ch 767       Klubben upplever som de andra att 
nyrekrytering är svårt. Klubben har ca 50 medlemmar som flyger ca 300 tim/år. Sedan tillkommer 
uppskattningsvis ca 200-250 tim till i privata kärror. 

Arvika Flygklubb http://www.arvikaflygklubb.se/ 
Jörgen Davidsson pratade om Arvika flygklubb som har lyckats öka sin verksamhet från ca 50 tim/år 
och nu till 300 tim/år. Detta till stor del att de har en aktiv flyglärare på UL. 

Kort från Västra regionen: 

Dick meddelar att han kommer att avsluta sin tjänst i KSAK som ledamot och regionföreträdare.  

En uppmaning till medlemmarna är att kontakta er valberedning; Hasse Hellström 0702-953 140 eller  

suppleant Ingolf Johnsson 0733-300 454. 

Vidare påminner Dick om de årliga DTO-rapporterna till TS som är mer omfattande än deklarationen i 

början. Viktigt också att ha reglerat förhållanden med andra parter som man inkluderar i rapporten, 

exempelvis flyglärare.  

Vi diskuterade också nödvändigheten att reglera rätten att flyga klubbens flygplan separat från 

medlemskapet eftersom vi är ideella föreningar och därför har ytterst begränsade möjligheter att 

avskilja någon från medlemskapet, även om de bryter mot klubbreglerna. Enklast är att man skriver 

separata avtal med medlemmarna som reglerar  

 

Kort från KSAK: 
Lars-Christer berättade om vad kansliet jobbar med och om vad som är på gång. Se till bilagd KSAK 

presentation och till nedan: 

• Arbeta för vår infrastruktur, flygplatser, luftrum och bränsle, behålla och utöka samt skapa lättnader 

• Flygklubbarna, attrahera, rekrytera och bibehålla, nya piloter och medlemmar  

• Ta ned trösklarna för att bli medlem, pilot och ledamot i flygklubbsstyrelsen  

• Öka marknadsföringsstödet till flygklubbarna för att stödja rekryteringen av medlemmar och piloter 

• Flygsäkerhet, flygsäkerhetsprogrammet, haveriundersökningar och kunskapen om haverier, 
Flygsäkerhetsprogrammet (H50P)  
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Sammanfattningsvis och mötets medskick till KSAK: 

• Restriktionsområden, allmänt och särskilt Varnhem och Hagelberg. Lars-Christer KSAK talade med 
Håkan Nilsson Mil om Varnhem och Hagelberg hos Transportstyrelsen i Luftrummöte 26/10–22. Håkan 
N lovade att se över luftrummet. LCA har ännu inte följt upp.  

• Flygklubbar utan flyglärare har det väldigt svårt. KSAK jobbar med att hjälpa till med att starta 
flygskolor då dessa är A och O för fortsatt verksamhet. 

• Det finns trend som pekar på sedan tidigare att med den vikande antalet piloter gör att verksamheter 
försvinner vid ca 2030. Dock ser det idag ut som att kurvan har planat ut något. 

• KSAK har erfarenhet av att ungdomsflygläger är bra för återväxt. Läger senast med ca 10 deltagare 
genererade nya piloter i hälften av fallen. 

• Diskussion om reducerande av regler skulle vara av stor vikt för fortsatt verksamhet. Idag finns för 
mycket regler vilket gör det komplicerat som i sin tur gör att folk slutar med flyget. 

• Lättnader av underhåll efterlyses, speciellt för brandflyget 

• Hur kan vi möjliggöra att exempelvis Norrmän får flyga svenska UL-flygplan, NUF och NLF? 
 
Det utbyttes erfarenheter mellan flygklubbarna. Spakasjälv och provapå flygningar är ett mycket bra sätt att 
väcka intresse för flygning. Speciellt framgångsrikt med annonsering på facebook. Till mötet noterades bra 
uppslutning, ett gott humör och engagemang av de närvarande. 
 
Sist men inte minst tackar vi för Skövde Motorflygklubb gästfrihet! 

 

Vid minnesanteckningarna  

 

Per Sjöman SMFK och Lars-Christer KSAK 

 

Kontaktpersoner KSAK: 

Lars-Christer, kansliet, 076-131 46 46 eller lars-christer@ksak.se  

Kristoffer Karlsson, regionföreträdare, 070-918 27 75 eller kristoffer@karlsonhus.com   

 

-  
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