2019-03-21

c/o Göran Andreasson, Laggarvägen 1, 524 32 Herrljunga
Tel. flygfältet: 0513-230 29 Bankgiro: 483-0329

Avgifter 2019
Medlemsavgifter
Kategori

Medlemsavgift

Förbundsavgifter

Summa avgifter Anmärkning

Senior.……………………… 1 150 kr………… 1 025 kr…………… 2 175 kr………… inkl. tidning Nordic Gliding (NG)
Junior………………………. 500 kr…………... 460 kr……………… 960 kr…………... t.o.m. 25 år, inkl. tidning NG
Familj……………………… 1 150 kr………… 520 kr……………… 1 670 kr………... Familjemedl. exkl. tidning NG
Stödjande ………………….. 485 kr………………………………………………………. exkl. tidning NG
Stödjande(tidning)…………. 485 kr…………... 450 kr……………… 935 kr…………... inkl. tidning NG
Föreningsmedlem ungdom… 20 kr………………………………………………………... prova-på-medlem (Idrott online)
Gästmedlem………………... 660 kr………………………………………………………. huvudmedlem i annan klubb
Veckomedlem ……………... 265 kr………………………………………………………. gäller en vecka
Hedersmedlem……………... 0 kr…………………………………………………………. Styrelsen föreslår

Flygavgifter segel

(Gäller för de klubbägda segelflygplanen SLB, UMD, ULZ och USI samt eventuella
inlånade segelflygplan)
Friflygning……………………... 500 kr/tim
Abonnemang senior………….... 4500 kr
Abonnemang junior …………… 3675 kr
Abonnemang skall lösas av huvudmedlem som avser flyga segelflyg eller motorseglare och kan lösas av gästmedlem i
Herrljunga Flygklubb. Abonnemang gäller för obegränsad segelflygtid under flygsäsongen 2018 med klubbens
segelflygplan.
Medlemsavgiften ska inbetalas senast 31 jan
Abonnemanget ska inbetalas senast 15 april - alternativt görs halva inbetalningen senast 15 april och den sista
inbetalningen senast 1 juli.
OBS! Före första flygning eller senast den 15 april skall alla certinnehavare som avser använda klubbens
segelflygflygplan under säsongen ha ett förskott om 1500 kronor till eget flygkonto. (Gäller ej de medlemmar som har
motsvarande fordran på sitt flygkonto).
Skolavgifter
Skolstart senior……….. ………… 100 kr/start, plus tillkommande bogserkostnad
Skolstart junior............................... 50 kr/start, plus tillkommande bogserkostnad
Kurslitteratur..…….………........... 1500 kr
Vid utbildning till S–certifikat skall vid kursens början inbetalas avgifter för medlemskap, kurslitteratur samt minst
1500 kronor till flygkontot för de första skolstarterna.
Säsongsinflygning, typinflygning och vidareutbildning.
Flygningarna debiteras i enlighet med medlemmens ordinarie deb.

I övrigt gäller att medlem själv håller kontroll på sitt flygande/kontoställning så att detta normalt inte
föranleder fordran från klubben. Vid saldo mindre än 200 kr kan medlem ej boka plan via myWebLog. Vid
negativt saldo på flygkonto i myWebLog kan medlemsansvarig skicka ut saldobesked via mail med uppmaning
att snarast reglera skulden, eljest debiteras dröjsmålsränta.
OBSERVERA att under tiden råder då flygförbud.
Ett tips: Saldot på ditt personliga konto i myWebLog uppdateras automatiskt när inbetalning sker med
personligt OCR-nummer till nya bankgirot 437-3452. Om betalning sker till gamla bg kan det ta flera veckor in
det kommer in på flygkontot.
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Avgifter 2019
Timdebitering
Bogsering debiteras med 44 kr/min. och transportbogsering med 31 kr/min.
Motorseglare: Super-Dimona UCZ
Debiteras efter motorns tachometertid från motorstart till coupe.
Segelflygtid med avstängd motor är gratis.
Timdeb. ……………………….. 650 kr
Timdeb. >10 h………......……... 550 kr
Timdeb. >20 h………......……... 450 kr
Timdeb. Skol…..……………… 750 kr
Timdeb. Extern……...………… 790 kr
Minimum debiteringstid per start är 15 minuter. Sammanhängande starter och landningar räknas som en flygning.

Övrigt
Hangarhyra för segelflygplan och husvagn
Hangarhyra för mindre husvagn under vintersäsong medlem ................................................................. 1200 kr
Hangarhyra för större husvagn under vintersäsong medlem .................................................................... 1400 kr
Hangarhyra för mindre husvagn under vintersäsong icke medlem .......................................................... 1400 kr
Hangarhyra för större husvagn under vintersäsong icke medlem ............................................................ 1600 kr
Hangarhyra för stor husbil under vintersäsong icke medlem ................................................................... 2000 kr
Hangarhyra för privatägt flygplan sommar ............................................................................................. 1200 kr
Hangarhyra för privatägt flygplan vinter ................................................................................................ 1200 kr
Campingavgift för hel sommarsäsong (husvagn, husbil, tält) ................................................................ 2000 kr
Campingavgift för en vecka (husvagn, husbil, tält) ................................................................................. 500 kr
Övernattning i klubbstugan, 1 person/natt (gäller ej huvudmedlemmar) ................................................. 100 kr
Presentkort och företagsflygning
Presentkort standard (segelflyg med bogsering till 700m eller motorseglare 30 min) ............................. 1200 kr
Presentkort premium (segelflyg med bogsering till 1200m eller motorseglare 60 min) ......................... 1800 kr
Företagsflygning med segelflygplan (förutsätter min 4 deltagare) ........................................................... 900 kr
Företagsflygning med motorseglare .......................................................................................................... 900 kr
Prova-på segelflygstart junior tom 25 år ................................................................................................... 350 kr
Prova-på segelflygstart senior ................................................................................................................... 500 kr
(Gäller besökare som kommer till klubben och vill prova segelflygning, i mån av tid och segelflygplan)
Kortkurs med 5 flygningar (senior) samt teoriboken ”Du flyger” .......................................................... 2500 kr
Kortkurs med 5 flygningar (junior) samt teoriboken ”Du flyger” ........................................................... 2000 kr
(Kortkurser gäller för segelflygplan eller motorseglare)

