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TERMIK

ALLMÄNT MÖTE

Nummer 5
Årgång 72
2016-11-11

Torsdagen 24/11

Den 24/11 klockan 1900 är det allmänt möte i klubbstugan. Bland annat kommer följande punkter att
avhandlas. VÄLKOMNA!






Sommarens aktiviteter.
Höjdpunkterna från ”Billingehuskonferensen”.
Utdelning av C-diplom
Presentation av almanacka 2016.
Kaffe med bröd.

LANDNINGSTÄVLINGEN
Årets landningstävling kunde genomföras på ordinarie dag i marginellt gråmulet höstväder med
5 deltagare. Vann gjorde Nils Johansson med Linus Olsson på andra plats och Lars Eliasson på tredje.

BYGGLOKALEN
Även om vi i vinter inte har några större arbeten på gång ska vi försöka att göra färdigt så mycket som
möjligt så fort som möjligt och allas medverkan är önskvärd.
Den stora anledningen till att vi vill skynda på är att det blir ett längre juluppehåll av den organiserade
verksamheten i bygglokalen på grund av att byggledaren (L Eliasson) åker på semester.
Verksamheten pågår normalt varje tisdag och torsdag kväll mellan cirka 1815 och 2100 med ett uppehåll
från och med 2016-12-13 till och med 2017-01-12 (första byggkväll efter uppehållet är alltså
2017-01-17).

MOTORSEGLARE SE-UAB
Fredagen 28/10 flög Dan hem den inköpta ersättaren till den havererade SE-UDM till Karlskoga.
Ersättaren blev en Grob 109B från Lidköping som kunde inköpas för pengarna som vi fick från
försäkringsbolaget för SE-UDM utan att vi behövde lägga till något mera. SE-UAB är en nyare version av
Grob 109, en B-version, och är välutrustad med bland annat FLARM och en modern 8,33 kHz radio. Den
har ganska många flygtimmar bakom sig och motorn går på förlängning, men om inget händer kan motorn
gå ytterligare 800 timmar.

BILDKALENDER 2017
Vi har som mål att det skall finnas ett antal exemplar klara för försäljning på höstmötet och vi kommer att
sätta upp en beställningslista i klubbstugan inom kort. Se alltså till att göra din beställning av kalendrar
som du kan ge bort i julklapp. Det går även bra att beställa via e-post och vi kan skicka kalendrar med post
(porto tillkommer).
Priset för årets upplaga är 120 kr.
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E-POST ADRESSER OCH UTSKICK
Vi har under några år skickat ut Termik och andra kallelser med E-post till dem som accepterat det. På
så sätt kan vi minska arbetet med utskicken och tjäna lite pengar på att vi slipper kostnaden för kopior,
kuvert och porto.
I avsikt att öka användningen av E-post så uppmanar vi dig igen som har en aktiv E-post adress,
och som kan tänka sig att använda den för Termik och andra kallelser från klubben, att skicka ett
meddelande till kontakt@karlskogasfk.se där ni anger att ni vill vara med på E-post listan (ni som
redan får Termik och andra kallelse via E-post från klubben behöver givetvis inte göra det).
OBS! Du som inte har någon E-post eller föredrar den vanliga posten kommer givetvis även i
fortsättningen att informationen den vägen.

MEDLEMSAVGIFTER 2017
Medlemsavgifterna faktureras medlemmarna under hösten och de aktuella medlemsavgifterna framgår av
tabellen nedan.
Är inte avgiften inbetald i tid kommer du att avregistreras ur Segelflygförbundet. Vill du inte förbli
medlem i klubben eller om du vill ändra anslutningsform så kontakta kassören Anders Forsberg
(telefon 073-446 14 72).
Gästmedlemmar och stödjande medlemmar betalar endast avgiften till segelflygklubben men får inte
segelflygtidningen Nordic Gliding.
För familjemedlemmar gäller att EN i familjen betalar fullt pris och får tidningen Nordic Gliding, övriga
betalar ett reducerat pris enligt nedan.
Är du medlem i flera flygklubbar behöver du bara betala avgiften till Segelflygförbundet genom en klubb.
T.o.m. 25 år

Över 25 år

KSFK
SSF, FSF

100 kr
460 kr

225 kr
1025 kr

SUMMA

560 kr

1250 kr

Familjemedlem
t.o.m. 20 år
100 kr
150 kr
(ingen tidning)
250 kr

Familjemedlem
över 20 år
225 kr
520 kr
(ingen tidning)
745 kr

Karlskoga Segelflygklubb
Hangarvägen 3B
691 35 Karlskoga
Bankgiro 5943-9257
www.karlskogasfk.se
kontakt@karlskogasfk.se
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