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Årsmötet
Årets möte, som lockat 19 medlemmar avklarades utan några direkta överraskningar.
Dock kan nämnas att styrelsens förslag på att införa ett prissystem baserat på
segelflygpaket och ett lägre timpris istället för ett rent timpris bifölls av årsmötet, se
under flygpriser för mera information.
Mötet avslutades med prisutdelning och sedan fika med smörgåstårta.

Säsongsstart

Tisdagen 12/4 klockan 1800 samlas vi för att så många plan som vi hinner med. Den
organiserade flygningen, med inbokad flygledare och bogserförare, börjar 16/4.

Valborgsmässoafton
Om vädret tillåter så tänder vi som vanligt en brasa i skymningen och äter lite korv och
fikar i all enkelhet. Välkomna till flygfältet på valborgsmässoafton.

Grillfest
De senaste årens grillfester under försommaren har blivit mycket uppskattade så därför
fortsätter vi på den inslagna vägen. Årets grillfest går av stapeln lördagen den 11/6 kl 1900.
Klubben tillhandahåller, för en ringa penning, en köttbit, grönsallad och bröd. Drycker, andra
än de som finns i klubbens kylskåp, tas med av deltagarna. Tag gärna med dina nära och kära.

Alla är hjärtligt välkomna.

Lottning
Lottning av turordningen för dagens flygningar sker normalt kl. 10.00 och listan börjar
gälla kl. 12.00.
De som anländer senare skriver upp sig sist på listan. Se även de lokala
bestämmelserna.

Segelflygets dag
Vi har även i år för avsikt att hålla öppet hus med information och provstarter på
segelflygets dag, gemensam PR dag för hela Norden.
Segelflygets dag går av stapeln söndagen 21/8 så boka in den dagen för att
hjälpa till på flygfältet.

Segelflygväder
Även denna sommar kommer det att finnas en vädertjänst inriktad på segelflygväder skapad
av en segelflygare från Avesta. Internetadressen till den nya tjänsten är ”rasp.skyltdirect.se”.
Samme man, Stefan Lövgren, har också gjort en ”app” till smartphones som finns att köpa för
både Iphones och Android. Den heter ”Soaring Weather Europe 2016”.
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Inflygning Janus CM
För de flesta innebär det inflygning på själva segelflygplanet, som ju också är klaffat,
samt inflygning på SLG (självstartande segelflygplan).
Alltså är det inte något krav på att göra en komplett inflygning på SLG utan det kan
kanske för vara en god idé att börja med att bara flyga in sig på flygplanstypen med
flygbogsering och senare komplettera med SLG behörighet.
Tänk på att du ska ha gjort minst 5 flygningar de senaste 2 månaderna för att flyga in
dig (vi kan nog börja med DK starter i Janus innan du gjort alla dina 5 flygningar).

Parkeringsvakter
Under Skogsmaskindagarna och Karlskoga motorsport vecka är det tänkt att Motor- och
Segelflygklubben skall stå för bemanningen och få intäkterna från parkeringen under dessa
aktiviteter. Om allt går väl kan det bli intäkter på 20 000 kr/klubb eller förhoppningsvis ännu
mera.
Det förutsätter dock att vi ställer upp mangrant vid dessa tillfällen, 2 dagar under respektive
arrangemang. De dagar som det gäller är 3-4/6 och 18-19/6 vad vi vet just nu.

Aktiviteter på flygplatsen
I sommar kommer det att vara ett antal aktiviter på flygplatsen som kommer att inskränka våra
möjligheter till att flyga vid ett antal tillfällen. Skulle det bli möjligt att flyga trots att vi inte
planerat för det så får vi se det som en bonus.
Skogsmaskindagarna 3-4 juni
Det skall bli en skogsmässa, Skogsmaskindagarna, under tiden 3-4/6. Det lär bli ett stort
arrangemang så vi kan inte räkna med att flyga i perioden 30/5-7/6 (beroende på hur lång
förberedelse och avvecklingstid det blir kan bli ytterligare någon dag som vi inte kan flyga).
Karlskoga motorsport vecka 18-19 juni på Karlskoga Flygplats
Under tiden 18-19/6 kommer Karlskoga motorsportvecka att ha aktiviteter på flygfältet.
Nytt för i år är att inriktningen på aktiviteterna på flygfältet kommer att bli flyg och
traktor pulling.
Under dessa dagar räknar vi inte med att kunna flyga i normal omfattning men vi
kommer, om möjligt, att anordna provlektioner med segelflyg under dessa dagar.

Modellflygträff på Karlskoga Flygplats 7-10 juli
Även i år blir det en modellflygträff på Karlskoga flygplats där man kommer att flyga
med jetdrivna modellflygplan. Träffen är planerad till 7-10/7. På lördagen ska det bli en
uppvisning och då kommer vi inte att få segelflyga. Övriga dagar finns det inget förbud
för oss att flyga enstaka starter i samråd med modellflygarna, men det kommer givetvis
att rent praktiskt bli restriktioner när det gäller att flyga i fältets närhet, inklusive
trafikvarvet (vi planerar alltså ingen organiserad flygning under själva träffen).
UAV flygningar
I skrivande stund vet jag inte om försvaret kommer att flyga UAV:er (obemannade
flygplan) från Karlskoga Flygplats under året. Om det blir några sådana aktiviteter som
berör segelflyget så får vi återkomma.
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Presentflygningar
Hör du någon som söker en bra present till en jubilar (födelsedag, svensexa, möhippa
och liknande) så kom ihåg att vi har ”presentkort” på provlektioner att sälja. Försök att
propagera för presentflygningar eftersom det innebär att vi kan ta in lite friska pengar
utifrån som inte belastar medlemmarnas budget.
En provlektion med bogsering till 800 m kostar 800:- och en start med bogsering upp till
1000 m kostar 1000:-.

Att tänka på inför flygsäsongen
 Att betala ditt segelflygpaket senast 2016-04-30 eller därefter före din första flygning,
om du vill flyga till det lägre flygpriset.
 Att du måste göra kontrollstart med lärare om du har mindre än 150 timmars flygtid
och inte har flugit på 6 månader (exakta regler finns i segelflyghandboken
artikel 475).
 Att du måste göra PC om du inte uppfyller kraven på aktuell flygerfarenhet enligt
certifikatbestämmelserna. Aktuell flygerfarenhet innebär att varje gång du sätter dig
för att flyga skall du gå bakåt 12 månader i tiden och kolla att du har flugit minst
10 starter och 5 timmar (något mindre om du har motorflygcert).
 Kontrollera att certifikatet är giltigt (både läkarundersökningen och certifikathandlingen),

förnya i god tid (har du några frågor eller problem att ordna med läkare så kontakta gärna
Lars Eliasson, 070-5652715).
Flygläkare kan sökas på transportstyrelsens hemsida:
http://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Privat--och-allmanflyg/
 Att komma ut till fältet den dag du är segelflygledare.
 Att du under de senaste 90 dagarna måste ha gjort minst 3 starter, varav en på
typen, för att ta med passagerare och minst 3 starter, varav två på typen, för att
utföra sträckflygning.

Aktuell flygerfarenhet för de nya FCL certifikaten
I framtiden (senast från april 2018) gäller följande för att du ska få flyga segelflygplan
på ditt certifikat (mera detaljerad information finns på Segelflygets hemsida):
 Att du har en giltig certifikathandling (det nya FCL certifikatet gäller tills vidare
och behöver inte skickas in på förnyelse).
 Att du ha en giltig ”medical” (läkarundersökning).
 Att du de senaste 24 månaderna på segelflygplan genomfört minst: 5 timmar som
befälhavare på 15 flygningar och 2 träningsflygningar med segelflyglärare (FI).
Under en övergångsperiod tillämpas de gamla nationella kraven på aktuell
flygerfarenhet (5 timmar/ 10 starter de senaste 12 månaderna), men eftersom
de nya reglerna kommer att börja gälla någon gång före april 2018 så är det
viktigt att också se till att uppfylla de nya kraven på antal timmar/starter och
speciellt se till att snarast göra någon/några träningsflygningar med lärare så
att du inte står där och måste göra dessa när de nya reglerna träder i kraft.

Passagerarflygningar
Passa på att utnyttja, skolkvällarna (i mån av plats) samt förmiddagarna under
helgerna för att ta med dina vänner på en flygtur.
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Även om du inte har något eget giltigt certifikat så är du som klubbmedlem givetvis
välkommen att komma ut och ta en tur till ordinarie timpris. Ring gärna ut till klubben
(0586-32555) för att göra upp om en tid för att flyga. Lämplig tid att ringa (eller komma
ut) på helgerna är 1000 - 1030.
För de som inte vill segelflyga går det givetvis även att motorflyga, det kan t.ex. vara
riktigt fint att se Karlskoga från ovan en sen kväll när alla ljusen är tända.
Kontakta lämpligtvis någon av bogserförarna för en motorflygtur.

Sträckflygtillstånd
Om du är intresserad av att börja utbildningen till sträckflygtillstånd så hör av dig till
kursledaren, Thorbjörn Andersson (070-3608899).

Skolning 2016
Just nu har vi eventuellt någon enstaka elev till att starta sommarens kurser med. Dock
måste vi fortsätta att leta efter nya elever, så känner du någon som är intresserad så är
han/hon välkommen att prova på någon skolkväll (det går bra på andra tider också).
Vi planerar som vanligt för att skola två kvällar i veckan tills vidare (normalt måndagar
och torsdagar).

Tävlingskalender 2016
RST/segelflygallsvenskan
Eskilstuna Open
SM Racing och Open
AVA SM
DM Västra regionen
SM 18m, Klubbklass o. 20-meter
DM Östra regionen
Inter-Hannovers cup (flera deltävlingar)

Två perioder 1/3 – 30/6 och 1/7 – 30/9
Eskilstuna, 30/4 – 7/5
Feringe, 15/5 – 21/5
Norrköping, 6/7 – 8/7
Skövde, 9/7 – 15/7
Långtora, 15/7 – 22/7
Vängsö, 24/7 – 30/7
Herrljunga, 5/5 – 8/5
Avesta, 17/6 – 19/6
Vängsö, 22/7 – 24/7
Örebro, 5/8 – 7/8

Styrelse 2016
Ordförande:
Segelflygchef, vice ordf:
Sekreterare:
Kassör:
Materielförvaltare:
Motorflygteknisk ansvarig:
Kursledare:
Tävlingsledare:
Suppleant:
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Dan Borgström
Lars Eliasson
Bo Winqvist
Anders Forsberg
Tomas Karlsson
Dan Borgström
Thorbjörn Andersson
Linus Olsson
Per Jansson
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Funktionärer 2016
Klubbmästare:

L. Olsson

Bogseransvarig:

L-Å. Eriksson

Fastighetsförv.:

N. Johansson

Redaktion, PR:

T. Karlsson

Valberedning:

P. Arvidsson
M. Olofsson

Revisorer:

K. Lindkvist
H. Larsson

Revisorsuppl:

P. Arvidsson
M. Eliasson

Flygtidsregistrator:

T. Andersson

Flygpriser 2016
I år så har vi gjort en mindre höjning av bogserpriset samt infört ett nytt system med
segelflygpaket. Även priset på vissa andra starter/kurser, såsom prov- och
presentstarter har också höjts lite.
De kompletta priserna återfinns på nästa sida.

Karlskoga Segelflygklubb
Hangarvägen 3B
691 35 Karlskoga
Bankgiro 5943-9257
kontakt@karlskogasfk.se

www.karlskogasfk.se
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FLYGPRISER KARLSKOGA SEGELFLYGKLUBB 2016
Motorflygpriser

Segelflygpriser

SE-ECT
Bogsering
Friflyg *)
Friflyg bogserförare *)
Hämtbogsering

30 Kr/min
(deb. till urkoppling + 3 min.)
1530 Kr/tim
(min deb. 10 min.)
1479 Kr/tim
(min deb. 10 min.)
1479 *) / 1530 Kr/tim

Segelflygpaket
Segelflygpaket, ungdom **)

2200 kr/år
1500 kr/år

Om segelflygpaketet betalats senast 30/4 gäller pakettimpris för hela
året (även före 30/4), annars gäller pakettimpris från och med den dag
klubben tagit emot betalning för paket.
Elev som erhåller S-certifikat under året flyger till pakettimpris resterande
del av året utan att behöva betala för ett segelflygpaket.

Kurser

Timpris med segelflygpaket
Timpris med segelflygpaket, ungdom **)
Timpris utan segelflypaket
Motortid Janus CM

150 kr/tim (alla segelflygplan)
100 kr/tim (alla segelflygplan)
420 kr/tim (alla segelflygplan)
30 Kr/min (tackotid)

Introduktionskurs
Introduktionskurs, ungdom **)
S - kurs del 1
S - kurs del 1, ungdom **) ***)
S - kurs del 2
S - kurs del 2, ungdom **)
Teoripaket 1000 Kr

4 starter (inkl. boken ”Du Flyger”) 1600 Kr
4 starter (inkl. boken ”Du Flyger”) 1400 Kr
350 Kr/start
275 kr/start
125 kr/start + bogserkostnad
75 kr/start + bogserkostnad

*) Krav på medlemskap i KSFK
**) Ungdom = född 1991 eller senare.
***) Efter genomförd kurs erhålls ett stipendium på 1000 Kr att användas för fortsatt
segelflygutbildning i Karlskoga Segelflygklubb.
Övrigt

Provstart, urkoppling ca 500 m höjd
Förbeställd provlektion (presentflygning) med bogsering till 800 m
Förbeställd provlektion (presentflygning) med bogsering till 1000 m
RST avgift

400 Kr
800 Kr
1000 Kr
100 Kr

Byggrabatt

0,5 % per arbetad byggtimme upp till max 15 %.
Byggrabatt fås enbart på segelflygtimpriset.

Bensinskatt

Samtliga friflygpriser för ECT ovan inkluderar bensinskatt.
Bogserpriserna inkluderar ingen bensinskatt (bogsering är f.n. skattebefriad).

GRATISFLYGNING
Första 5 - timmarsflygningen ( Silver-C ), Klubbrekord och
Segelflygtid efter 5 timmar

Med reservation för ändringar.
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