MEDLEMSAVGIFT BORLÄNGE FLYGKLUBB 2017
FLYGANDE (AKTIVA) MEDLEMMAR
Medlemsavgiften för tiden t.o.m. 2017-12-31 består som tidigare år av flera delar för de flygande
medlemmarna. Här nedan anges de vanligaste kombinationerna, men en del ovanligare
kombinationer (som tex. att man är ansluten via en annan klubb till ett centralt förbund och sen är
gästmedlem i Borlänge med anslutning till ett annat centralt förbund) är så många så då får man
kontakta flygklubbens kassör för att få information om rätt avgift.
800 kr av medlemsavgiften för aktiva helårsbetalande medlemmar finns möjlighet att få återbetald
helt eller delvis genom 20 timmars arbete (inkl. klubbvärdskap)under året och återbetalas då i
november 2017.
Senior är född 1991 eller tidigare.
Junior är född 1992-2002
Anslutning via Borlänge Flygklubb till centralt förbund:
Motor senior (inkl. UL)
1950 kr
Motor junior (inkl. UL)
1650 kr
Segel senior
2525 kr
Segel junior
1660 kr
Motor och segel senior
2975 kr
Motor och segel junior
2110 kr
Segel familjemedlem: Dra bort 505 kr för senior och 310 kr för junior från ovanstående. Man ska ha
samma adress som en fullbetalande medlem med samma adress och får ingen segelflygtidning.
Anslutning via annan flygklubb till samma centrala förbund som man flyger i Borlänge Flygklubb:
Senior
1500 kr
Junior
1200 kr
Ange huvudklubbens namn i samband med betalningen.
Gästmedlem som är centralt ansluten till samma förbund från Gagnefs FK, Siljansnäs FK eller Avesta
FK betalar 100 kr.
Medlemsavgiften för person som är ansluten till de centrala förbunden via annan klubb kan istället
för ovanstående betala fast avgift per år (självriskkassa) 100kr + 250 kr per vecka (7-dygnsperiod).

EJ FLYGANDE MEDLEMMAR:
Passiv (stödjande) medlem)
Barn födda 2003 eller senare

100 kr
10 kr

Vänligen betala avgiften senast den 31 december 2016 till bankgiro 5596-6766,
Borlänge Flygklubb. Ange ”motor” ”segel” ”familj” samt vid eventuellt
gästmedlemskap ”gäst” samt huvudklubben. Har Du pengar på flygkontot som du vill
använda för betalningen skriver du ett mejl till kassören Dan Larsson: dan.alvar@bahnhof.se
Om du redan är registrerad i myweblog, kolla att dina uppgifter under ”inställningar” är rätt.
Rätta vid behov namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
Övrigt:
Om du inte flyger klubbens flygplan kan du dra av 100 kr som avser klubbens självriskkassa.
Klubbnyckeldeposition är 500 kr.
Återregistreringavgift 100:- tas ut av de medlemmar som inte betalat in medlemsavgiften innan de
avförts från de centrala förbunden och som sen återinträder under 2017 efter den 31 januari.

