
AVIATOR 
Aalborg Svæveflyveklub 

 

Kontingenter, indskud og afgifter pr. 1. april 2010: 
 
Bemærk at disse priser er inklusive skoleflyvning. 
Der tillægges således ingen ekstra udgifter til instruktør. 
 

Indskud: 
Indskud på i alt kr. 2.800 betales således: 
 1. rate ved indmeldelse i klubben kr.  800 
 2. rate den efterfølgende 01.01  kr.  500 
 3. rate et år efter 2.rate  kr.  500 
 4. rate et år efter 3.rate  kr.  500 
 5. rate et år efter 4.rate  kr.  500 
 

Prøvemedlemskab: 
Opdateret af bestyrelsen 27. maj 2010 
Prøvemedlemskab kr. 250 (+ evt. spilstartsafgift kr. 50, eller Dimonastarter efter AKTIV2-tacho)  
 
Prøvemedlemskab gælder max 3 mdr. eller max 10 starter, hvad der kommer først. Yderligere flyvning herefter kræver 
indmeldelse i klubben. Flyvning på klubbens fly kræver mindst et prøvemedlemskab, et medlemskab af en anden 
svæveflyveklub kan evt. erstatte dette krav. 

 
Skolepakke: 
FTST startpakke inkl. 6 lektioner á 50 min.  kr.  2.200 
 

Kontingent         excl. kontingent til KDA og DSvU:            incl. nuværende kontingent til KDA og DSvU: 
Senior Aktiv 1 pr. måned kr.  660 kr.   774 
 Aktiv 2 pr. måned kr.  264 kr.   378 
 Aktiv 3 pr. år kr.  523 kr. 1895 
 
Junior Aktiv 1 pr. måned kr.  396 kr.   510 
 Aktiv 2 pr. måned kr.  160 kr.   274 
 
Passiv  pr. år.  kr.  250 
 
Kontingent betales fra førstkommende månedsskifte efter indmeldelse.  
DSvU og KDA kontingent udgør kr. 1.372,50 årligt. Justeres disse kontingenter bliver á conto kontingentet justeret 
tilsvarende. Beløbet er sidst opdateret 6. april 2010. 
 

Startafgifter svævefly:  
Gælder kun for starter udført med klubbens spil. 
 Aktiv 1.   kr.      0 
 Aktiv 2.   kr.    55 
 Aktiv 3.   kr.  135 

Gæstemedlemmer  kr.  135 
  
Anvendes klubbens spil ikke, betales ikke startafgift. 
 

Flyveafgifter svævefly: 
For flyvning i klubbens fly udgør minutafgiften: 
 Aktiv 1.  pr. minut kr.    0 
 Aktiv 2.  pr. minut kr.    5,50 
 Aktiv 3.  pr. minut kr.  11 
 Gæstemedlemmer pr. minut kr.  17 
 
Minuttakster betales fra og med det 16. minut fri svæveflyvetid. 
 



Tachoafgift: 
Pris pr. tachotime TMG (afregnes iht. fartøjschefs-tid): 
 Aktiv 1.  pr. time kr.     330 
 Aktiv 2.  pr. time kr.     660 
 Aktiv 3.  pr. time kr.  1.100 
 Gæstemedlemmer pr. time kr.  1.650 
 
Pris pr. tachotime Turbo (Duo Discus, LS-10t) (afregnes iht. tacho-seddel): 
 Aktiv 1.  pr. time kr.     165 
 Aktiv 2.  pr. time kr.     330 
 Aktiv 3.  pr. time kr.     660 
 Gæstemedlemmer pr. time kr.  1.650 
 

Flyslæb tachoafgift: 
Pris pr. tachotime TMG 
 Aktiv 1  pr. time kr.    412 
 Aktiv 2  pr. time kr.    578 
 Aktiv 3  pr. time kr.  1.073 
 Gæstemedlemmer pr. time kr.  1.073 
 

Privatejergebyr: 
For opbevaring af nedspændte fly under tag i vinterperioden inkl. strøm til affugter og inkl. 2 ugers tid i værkstedet om 
vinteren efter aftale med klubbens materielmand. Pr. fly 
 Aktiv 1  pr. år kr.     550 
 Aktiv 2  pr. år kr.  1.100 
 Aktiv 3  pr. år kr.  2.200 
 

Fly rådighedsgebyr: 
Ved lån af fly pr. dag flyet er væk fra pladsen pr. dag kr.    100 
 

Selvrisiko: 
Aktive medlemmer, maksimalt   kr.   2.000 
Gæstemedlemmer, svævefly   kr. 25.000 (klubbens selvrisiko) 
Gæstemedlemmer, motor- og motorsvævefly  kr. 25.000 (klubbens selvrisiko)  
 

Hangar- og værkstedsleje: 
Campingvogne, overvintring 1/11 – 20/3  kr.  550 
Fly opspændt i hangar  pr. mdr. kr.  330 
Motorfly i hangar  pr. mdr. kr.  550 
Kan kun tilbydes, såfremt der er plads i hangarer. 
 
Hytteafgifter (pr. 1/4): 
A-hytter   pr. år kr.    500 
Små hytter   pr. år kr.  2.000 
 

Andre bestemmelser: 
 
Kontingent til KDA og DSvU opkræves separat i månedsvise á conto rater. 
 
Aktiv 3 kontingent inkluderer nødvendige starter til PFT dog min. 3 starter. 
Det årlige aktiv 3 kontingent opkræves den 1. april. Hvis et medlem med anden status overgår til aktiv 3 status efter den 1. april opkræves summen af det årlige 
kontingent forholdsmæssigt. Beløbet forfalder ved overgangen til aktiv 3 medlemskab. 
 
Hvor 2 piloter flyver sammen i et 2-sædet fly, betaler hver pilot halvdelen af normal takst for sin medlemskategori. 
 
Passive medlemmer har ret til 1 gratis årlig start, samt 1 start efter satser for Aktiv 2 medlemstakster. Dette kræver, at navnet skrives på startlisten. Starter 
derudover afregnes som passagerstarter. 
 
Flyvning med nærmeste familie og venner sker til takster for medlemmets aktiv status. Medlemmets navn skal anføres på startlisten. 
 
Aviator er medlem af DSvU’s indskudspulje. Nye medlemmer fra andre klubber godskrives indskud efter reglerne i Unionshåndbogen. 
http://dsvu.dk/union/uhb/UHB212.pdf 

 
Bestyrelsen bemyndiges til, i særlige tilfælde, at dispensere for ovenstående bestemmelser og aftale særlige arrangementer. 


