
  
 

Program för Idre Fly-In och säkerhetskonferens 
12-14 augusti 2022 

   

Fredag 12 augusti 

Ankomst under dagen med sjöflyg eller landflyg (1600 meter nylaggd asfalt). 

Inkvartering på sporthotellet eller campingstugor. 

1700  samling  vid hangaren och mingel 

1800  PP (Pizza o Pilsner) Idres världsberömda hangarpizza 
bakad i egna ungnar på plats i hangaren. 

       …flygsnack 



      …flygsnack 

           och mer flygsnack…. 

Lördag 13 augusti, prel program/tid 

0830-0930 - briefing UPRT träning för de som avser att genomgå UPRT(även 
andra är intresserade av att lyssna och lära). Flygning under dagen. 

0930-1000 - föredrag Peter Braasch, Euroaviation försäkringar, Hamburg 

1000-1030 - föredrag Tore Moskvil, HDI försäkringar, Norge 

1030-1045 - bensträääckare, fika 

1045- 1130 - föredrag Johan Nikolau och Mats Trense, Haverikommissionen 

1130 - 1315 - Magnus Axelsson, Transportstyrelsen (TBC) 

1315 - Lunch 

1415 - 1445 - SSA, Robert Wagner/Filip Nilsson snabb genomgång 
avrostningsprogram och sammanfattning. 

1445 - avslut och diskussioner 

1800 - middag på restaurang Lodjuret. 

 

Söndag 14 augusti 

Eventuell flygning  till närliggande fjällsjöar, UPRT flygning 

 

Medöljande och övriga aktiviteter 

Under både lördag och söndag  kommer det finnas en Beagle Bulldog med 
Niclas Algotsson för att träna onormala flyglägen t.ex. spinn,  misshandlad 

sväng  från bas till final och givetvis recovery ur detta. 

 

filipnilsson
Överstruket

filipnilsson
Överstruket

filipnilsson
Överstruket



Priset för ett pass är 3000 kronor inklusive allt. Flygtid ca 20-25 minuter. Totala 
tiden för ett pass blir ca 1,5 - 2 timmar med briefing och debriefing. 

Under konferenstiden  lördag kommer ett ”medföljandeprogram” att anordnas. 
På söndag kommer det att finnas oilka aktiviteter (klappa renar, besöka 

samekåta med lunch, plocka     hjortron, fiska etc). Detaljerad planering för 
detta kommer senare. 

 

Sjöflygplan:  tilläggsplats finns på campingstrand 

Landflygplan: parkeringsplats på flygplatsen 

Frekvenser mm: se ksak/Svenska Flygfält  

Info:  info@swedishseaplane.se 

 

 

 

Anmälan till Fly-In 
Anmälan bokas medelst mail till bjorn.t.andersson@telia.com eller till 

info@swedishseaplane.se 

Betalning och anmälan SENAST den 1 JULI. 

Betalning i förskott till SSA. Denna avgift är inte återbetalbar. 
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Bokning och ankomstanmälan 

OBS anmälan är preliminär och blir bindande 
när betalning gjorts, senast 1 Juli 2022. 

Bokningarna görs i den ordning de ankommer 
till SSA, (bekräftelse på anmälan skickas) 

 
Följande deltagare anmäler sig till Fly-In i Idre: 

Namn: ……………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………….. 

Email: …………………………………………………………………………….. 

Tfn: ……………………………………………………………………………. 

 

Ankomst fredag 12/8 ca. klockan ………. Lördag 13/8 ca. klockan ……… 

Avresa  lördag 13/8 ca. klockan ………. Söndag 14/8 ca. klockan ..………. 

Flygplan sjöparkering ………. Landparkering …..….. registrering ………….. 

Bränsle  100LL liter ………… annnat bränsle liter  ………. 

Jag vill flyga ett UPRT pass …………………. Betalning 3000 kronor måste göras i 
förskott till SSA. Om dåligt väder eller inställt återbetalas pengarna. 

            



Boende  Sporthotellet (1200 kronor/dubbelrum med dusch på 
rummet/natt) inklusive frukost (10 rum tillgängliga). 

 
Jag bokar ……….. st. dubbelrum 

Boende  Sporthotellet 1200 kronor/familjelrum(3bäddar) med enskild 
dusch mittemot i korridoren/natt) inklusive frukost (5 rum 

tillgängliga). 

Jag bokar ……….. st. familjerum 

Boende campingstuga för 3 personer 700 kronor/dygn (4 stugor) 

Jag bokar………… st. stuga i ………….. natt/nätter 

 

 

Middag lördag 13/8 Restaurang Lodjuret 300 
kronor/person med ett glas öl/vin. Hangarpizza med öl  

150 kronor/pers   

Jag bokar Lodjuret för ……….. personer  

Jag bokar Hangarpizza för ……….. personer 

 

 

 

 

 

 

 



OBS ange det totala bokningsbeloppet  

här…………………………………..SEK. 

Betala senast 1 Juli 2022 enligt nedan 

 

 
Q R kod för betalning av medlemsavgifter och andra betalningar till SSA. 

Bara att gå in på Swish och scanna, eller betala via: 
plusgiro 54 29 60-0 

BIC kod (= SWIFT adr.): NDEASESS 
IBAN : SE 17 9500 0099 6026 0542 9600 

 

 

  

 

 

 

 

 


