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Segelflygarna Uppsala flygklubb. Prislista 2022

22-01-17
Förklaringar se sid 3 ff

Medlemskategorier och medlemsavgifter
Grundmedlemskap (medger ej
flygning)

200 Kr

Grundmedlemskapet på 200 kr gör dig
till medlem i formell mening och ger
rösträtt vid Valmöte och Årsmöte.

Flygande senior - Äldre än 25 år

5 500 kr

Inklusive segelflygplanshyra

Flygande junior - 25 år och yngre
(t.o.m det år man fyller 25)

2 500 kr

Inklusive segelflygplanshyra

Flygande senior -Familj - äldre än
25 år

5 200 kr

Inklusive segelflygplanshyra

Flygande junior -Familj - 25 år och 2 200 kr
yngre (t.o.m det år man fyller 25)

Inklusive segelflygplanshyra

Flygande senior -Blandmedlem
äldre än 25 år

Inklusive segelflygplanshyra.

Medlemsavgifter inklusive
Grundmedlemskap

2 400 kr

Förutsätter huvudmedlemsskap i
annan UFK ansluten förening

Flygande junior - Blandmedlem 25 950 kr
år och yngre (t.o.m det år man
fyller 25)

Inklusive segelflygplanshyra

Flygande senior - Redan ansluten
till Segelflyget

4 600 kr

Inklusive segelflygplanshyra

Flygande senior - Redan ansluten
till Segelflyget och blandmedlem

1 500 kr

Förutsätter huvudmedlemsskap i
annan UFK ansluten förening

Förutsätter medlemskap i annan
segelflygklubb
Inklusive segelflygplanshyra
Förutsätter medlemskap i annan
segelflygklubb och huvudmedlem i
annan UFK ansluten förening

Flygande junior 25 år och yngre
2 500 kr
(t.o.m det år man fyller 25) -Redan
ansluten till Segelflyget

Inklusive segelflygplanshyra

Flygande junior 25 år och yngre
950 kr
(t.o.m det år man fyller 25) -Redan
ansluten till Segelflyget och
blandmedlem

Inklusive segelflygplanshyra

Associerad medlem

Inklusive segelflygplanshyra

600 kr

Förutsätter medlemskap i annan
segelflygklubb

Förutsätter medlemskap i annan
segelflygklubb och huvudmedlem i
annan UFK ansluten förening
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Tillfälligt flygande.
Gästmedlemskap.
Arbetspliktsavgift

800 kr/vecka egen utrusting
1500 kr/vecka om klubbens mtrl utnyttjas

2 000 kr
Gäller alla medlemmar utom
För medlem som äger eller är delägare i ett
styrelse, Sec, SkolC, tekniker, AM privat flygplan uppställt på Sundbro, är
och tillfälliga medlemmar.
motsvarande avgift 1 000 kr
Blandmedlem eller medlam redan
ansluten till Segelflyget via annan
klubb betraktas i detta
sammanhang som privatägare.

Se vidare här:
Gästmedlemspaket
Avgiften betalas i förskott
tillsammans med medlemsavgiften
den 31/1
Avgiften räknas av efter redovisad
aktivitet. Se nedan om arbetsplikt.
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Flygpriser
Utan deposition

Med deposition eller junior

Bogsering EZ

55 kr/min

45 kr/min

Bogsering CS

45 kr/min

35 kr/min

Under perioden 1/9 - 30/4 gäller för SUFK medlemmar en rabatt på 10 % på ovanstående bogserpriser på
Sundbro.
För Samburo och F-flygning/skolning är tiden för rabatten 1/10 – 31/3. Se mera nedan.
Startavgift.

70 kr

60 kr

Tas ej ut för
● certskolning
● flygning med motorseglare
● flygning med EZ som ej är
bogsering
Motorseglare SE-UCS

850 kr/timme
Under perioden 1/10-31/3 gäller
Under rabattperiod 765 kr/timme
för SUFK medlemmar en rabatt på
10% på motorseglarpriser (även
skolning, se nedan)

750 kr/timme
Under rabattperiod 675 kr/timme

Priser Utbildning, certifikatskolning

Segelflyg äldre än 25 år

500 kr/start

inkl 60 kr/start utläggsbidrag

Segelflyg 25 år och yngre

400 kr/start

inkl 60 kr/start utläggsbidrag

Motorseglare äldre än 25 år

970 kr/timme.

inkl 120 kr/timme utläggsbidrag

Under rabattperiod enl ovan 885 kr/tim
Motorseglare 25 år och yngre

870 kr/timme

inkl 120 kr/timme utläggsbidrag

Under rabattperiod enl ovan 795 kr/tim
Övrig flygning

Ferry Pawnee

2000 kr/timme

Ferry SE-UCS

1000 kr/timme

Inflygning Pawnee

1000 kr/timme

Demostart, äventyrkurs och presentflygning

Demostart
700 kr

Ca 15 min. Ej bokningsbar.
Bogserhöjd 600 m

2000 kr

20-30 min. Bokningsbar. Bogserhöjd
1000 m

3000 kr

3 starter med lärare. Lunch ingår

Presentflygning/provlektion
Äventyrskurs
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Övrig information och förklaringar
Arbetsplikt

Minst 20 h timmar per kalenderår ska arbetas av i
klubbens verksamhet på Sundbro, eller på annat sätt
som godkänts av styrelsen eller funktionär i klubben.
För privatägare är antalet timmar 10 h.

Genomförd arbetsplikt redovisas
via länk på klubbens webbsida.
Arbetsinsats värderas till 50
kr/tim och ledare attesterar
inkomna redovisningar.
Max 20 h kan räknas. Ägare av
privat fpl uppställt på sundbro 10
h.

Associerad medlem (AM)

Medlem som saknar giltigt certifikat eller medical och
inte heller deltar i skolning. AM kan påkalla flygning
tillsammans med klubbkamrat som har gällande cert
efter överenskommelse, och då stå för kostnaden för
flygningen. Flygpriser enligt prislista.

Vill du veta mera om detta
medlemskap, kontakta styrelsen.

Betalning

Vid alla betalningar skall namn anges före
medlemsnummer. Medlemsavgiften betalas till
plusgirokonto 416557-7. Ange namn,
medlemsnummer och att det gäller medlemsavgift.

Inbetalningarna är huvudsaligen
av tre typer:

1. Medlemsavgift (betalas
senast 31/1)
2. Avgift för arbetsplikt i
förskott (betalas senast 31/1)
3. Avgift till flygkontot (aldrig
underskott)
4. Extraordinär avgift av typ
depositon.
Det är mycket viktig att du anger
vad inbetalningen avser

Blandmedlem

En person som redan är medlem i UFK Motor
och/eller UPAC. Avgiften till fältföreningen delas
mellan verksamhetsklubbarna.

Deposition

För att flyga till de lägre priserna krävs deposition
(räntefritt medlemslån 12 500kr med 1 års
uppsägningstid) eller att medlem är junior (t.o.m det
år piloten fyller 25 år).

Familjemedlem

En person som delar hushåll med ordinarie medlem
(endast 1 prenumeration på Nordic Gliding per
hushåll)

Ferryflygning

Med ferryflygning avses transportbogsering av
segelflygplan till och från andra flyg- eller
landningsplatser. Även flygning som bogserplanet gör
utan släp vid transportbogsering, t.ex. hämtning efter
utelandning, debiteras som ferryflygning.

Flygledartjänst

Alla medlemmar, exkl tekniker och lärare, skall
verka som flygledare 2 dagar enligt behov som SEC
utlyser.
Medlem är skyldig att utföra flygledartjänst.

Räknas EJ som arbetsplikt.
Medlemmar kan byta/sälja sin
del.
Medlem kan ta på sig att göra
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Vid förhinder är den utsedde skyldig att finna
ersättare.
Vid utebliven flygledartjänst debiteras en avgift av
500 kr per dag via medlemmens flygkonto.

extra flygledartjänst. Denna
räknas då som utförd arbetsplikt.
Räknas som 6 h arbetsplikt för en
dags flygledartjänst.

Gäller dem med giltigt segelflygcert (ej de som enbart
har cert för TMG).
Fullbetalande medlem

För flygande senior och junior ingår
självriskeliminering och flygplanshyra.

Fältavgift för privata
flygplan

För flygande senior och juniorers privata flygplan
som är stationerade på fältet, ingår fältavgiften i
medlemsavgiften för fullbetalande medlem. För
övriga debiteras en avgift på 900 kr/år.

Förnyat medlemskap

Vid förnyat medlemskap skall avgift betalas in senast
den 31 januari. Om betalning för förnyat medlemskap
fortfarande, efter påminnelse, inte inkommit den 28/2,
påförs en expeditionsavgift om 250 kr.

Grundmedlemskap

En förutsättning för allt deltagande i klubbens
aktiviteter. Avgiften ska ses som den grundläggande
administrativa medlemsavgiften till klubben.

Användning av bygglokal

I mån av plats kan medlemmar utföra underhåll av
privata flygplan i klubbens bygglokaler.

Lån av flygplan

Vid privat lån av flygplan av medlem till ex. tävling
är kostnaden 550 kr per tävlingsdag/flygdag.

Medlem som redan är
ansluten till Segelflyget

En person som är medlem i annan segelflygklubb i
Sverige och betalar medlemskap till Segelflyget via
denna klubb. Avgiften till Segelflyget tas därför inte
ut av Segelflygarna i Uppsala. Medlemmen betraktas
som en ordinarie medlem i alla andra avseenden med
de rättigheter och skyldigheter som gäller för SUFK:s
medlemmar.

Medlemskonto som ligger
på minus en
sammanhängande period
om 30 dagar

Påminnelseavgift tas ut med 50 kr/ påminnelse

Segelflygets utbildningsoch tävlingsfond

Avgift till segelflygets utbildnings- och tävlingsfond
betalas solidariskt av klubben.

Tidig medlemsavgift sista
kvartalet år 1

Avgift för medlemskap som påbörjas 1 oktober eller
senare under året gäller även för hela kommande år.

Ungdomar (t.o.m det år de
fyller 25)

Har en lägre avgift till Segelflyget och betalar ingen
avgift till fältföreningen. Får också flyga till samma
priser som seniorer med depostion.

Uppdelad årsavgift

Det är möjligt att dela upp årsavgiften på två
tillfällen. Halva avgiften betalas in före den 31/1 och
andra halvan skall vara inbetalad senast den 30/6.
Uppdelning av årsavgift påförs en expeditionsavgift –
300 kr.

Inkluderar även
arbetspliktsavgiften

Uppställning på

Exkl el under säsong (1/4-31/10)

Tid därutöver 500 kr eller 50%

Avtal upprättas enl klubbens
avtalsmall för alla privata fpl.

OBS expeditionsavgiften vid sen
betalning.

Samordnas av tekniskt ansvarig

Ditt konto hittar du i MWL
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campingplats av
husvagn/husbil

25 kr/dygn, 100 kr/v (7 nätter), 250kr/mån (30 nätter),
1000 kr hel säsong

Gäller medlem i en UFK
klubb.

Inkl el (ej för värme) under säsong (1/4-31/10)

lägre/tidsenhet.
Tid därutöver 1000 kr eller 50%
lägre/tidsenhet.

50 kr, 150 kr, 400 kr resp 1500 kr

Ej medlem + 100 %
Utbildning,
certifikatskolning

Grundskolning debiteras en fast avgift per start
(undantaget motorseglarskolning) Vidareutbildning
för S-Cert innehavare debiteras ordinarie flygpriser
med tillägget utläggsbidrag.

Ytterligare information om
utbildningspriserna finns i de
informationsbroschyrer som
ligger på klubbens webbsida.

Vidareutbildning
Motorseglare

Vidareutbildning på motorseglaren betalas
flygavgifter enligt lågpris/normalpris. Därutöver
tillkommer utläggsbidrag på 120 kr per timme för
lärarens kostnader.

Vidareutbildning = utbildning till
ny behörighet inom ramen för
segelfygcertifikatet och ledd av
segelflyglärare.

Vidareutbildning
segelflygplan

I samband med vidareutbildning i segelflygplan
debiteras flygavgifter och bogseravgifter enligt
lågpris/normalpris, samt ett utläggsbidrag på 60 kr per
start för lärarens kostnader.

Vidareutbildning = utbildning till
ny behörighet inom ramen för
segelfygcertifikatet och ledd av
segelflyglärare.

Vinteruppställning av
flygplansvagn eller
husvagn och liknande, i
klubbens utrymmen.

1 Flygplansvagnar

Vid övernskommelse om
förvaring enligt pkt 2, skall avtal
skrivas enligt klubbens
avtalsmall.

I mån av plats kan flygplansvagnar erbjudas plats för
vinterförvaring i klubbens hangarer. Ej avgift för
medlemmar i SUFK.
2 Andra typer av fordon

(Bil, husvagn o liknande)
För säsongen 1 november till 15 mars debiteras 1500
kr. Priset gäller för medlemmar i UFK. För
utomstående är priset 2000 kr.

