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Anmäl dig till Flyginstruktörskurs, FIK 2023, 13-26 maj 

KSAK Motorflygförbund har ett tillstånd från Transportstyrelsen att driva en UL-flygskola. Vi har 42 anslutna 
flygklubbar, från Arvidsjaur till Söderslätt. För att möta efterfrågan av nya elever, behövs ytterligare UL-
instruktörer på flera håll i landet. 

Anmälan är öppen för aspiranter till Flyginstruktörskurs, FIK för UL certifikat, med eller utan tidigare 
erfarenhet,. Utbildningen genomförs på Ålleberg, 13-26 maj 2023, med reservdagar 27-28 maj. Utbildningen 
sker under 14 sammanhängade dagar. Alla kandidater och lärare bor i lägret vid flygplatsen  

För dig som saknar tidigare erfarenhet:  

• Du ska ha minst 200 flygtimmar, varav 50 
flygtimmar kan vara på TMG 

• Minst 50 timmar i NUF/NLF 
• Du får väga max 85 kg 
• Utbildning 14 dagar, 13-26 maj, Ålleberg 

 

 

För dig som har en F/I behörighet: 

• Du ska ha UL-certifikat eller UL-Bilaga 
• Du ska ha minst 10 flygtimmar i NUF/NLF 
• Du får väga max 85 kg 
• Utbildning 2 dagar, 13-14 maj, Ålleberg 

Den lokala utbildningsledaren på klubben där du vill undervisa, intygar till KSAK, att det finns ett behov av 
instruktörer och att du bedöms vara lämplig. 

Skicka ett mejl till Skolchefen: skolchef@ksak.se där du berättar varför du vill bli UL-Instruktör. Bifoga ditt CV 
med personlig information och en sammanställning över din flygerfarenhet. 

Anmäl dig senast den 28 februari 2023. 

När vi har fått din ansökan, kallas du till ett 
uttagningstest på KSAKs kansli i Stockholm, 
eller via Teams. Du får göra ett 
personlighetstest och ett enklare test av dina 
teoretiska kunskaper. 

Kursavgiften för dig utan erfarenhet är 49 500 
kronor inklusive mat, boende, kursmaterial 
och flygning, ca 16-20 flygtimmar. 

Kursavgiften för dig med en giltig 
F/I behörighet är 8 900 kronor inklusive mat, 
boende, kursmaterial och flygning, ca 4-6 
flygtimmar. 

 

Välkommen 

 
Christer Harju 
Skolchef KSAK UL skola 

 

http://www.ksak.se/

