FLYGPRISER KARLSKOGA SEGELFLYGKLUBB 2022
Motorflyg

TMG

SE-ECT
Bogsering
Friflyg *)
Friflyg bogserförare *)
Hämtbogsering

36 Kr/min
(deb. till urkoppling + 3 min.)
1806 Kr/tim
(min deb. 10 min.)
1755 Kr/tim
(min deb. 10 min.)
1755 *) / 1806 Kr/tim

Flygpaket motorseglare SE-UAB

3200 kr/år (50 % rabatt efter 1/9)

Om flygpaketet betalats senast 30/4 gäller pakettimpris för hela året (även före 30/4),
annars gäller pakettimpris från och med den dag klubben tagit emot betalning för paket.
Observera att separat flygpaket gäller för motorseglaren.

Segelflyg

Timpris andelsägare med flygpaket *)
Timpris övriga *)
Timpris övriga med flygpaket *)

625 kr/tim (tackotid)
1180 kr/tim (tackotid)
730 kr/tim (tackotid)

Segelflygpaket
Segelflygpaket, ungdom **)

3000 kr/år (50 % rabatt efter 1/9)
2000 kr/år (50 % rabatt efter 1/9)

Om segelflygpaketet betalats senast 30/4 gäller pakettimpris för hela året (även före 30/4),
annars gäller pakettimpris från och med den dag klubben tagit emot betalning för paket.
Elev som erhåller S-certifikat under året flyger till pakettimpris resterande
del av året utan att behöva betala för ett segelflygpaket.

Timpris med segelflygpaket
Timpris med segelflygpaket, ungdom **)
Timpris utan segelflypaket
Motortid Janus CM
Segelflygkurser Introduktionskurs
Introduktionskurs, ungdom **)
S - kurs del 1
S - kurs del 1, ungdom **) ***)
S - kurs del 2
S - kurs del 2, ungdom **)

150 kr/tim (alla segelflygplan)
100 kr/tim (alla segelflygplan)
500 kr/tim (alla segelflygplan)
36 Kr/min (tackotid)
4 starter (inkl. boken ”Du Flyger”) 2150 Kr
4 starter (inkl. boken ”Du Flyger”) 1750 Kr
440 Kr/start
365 kr/start
145 kr/start + bogserkostnad
95 kr/start + bogserkostnad

*) Krav på medlemskap i KSFK
**) Ungdom = född 1997 eller senare.
***) Efter genomförd kurs erhålls ett stipendium på 1000 Kr att användas för fortsatt
segelflygutbildning i Karlskoga Segelflygklubb.
Övrigt

Provstart, urkoppling ca 500 m höjd
Förbeställd provlektion (presentflygning) till 800 m / ca 20 min TMG
Förbeställd provlektion (presentflygning) till 1000 m / ca 30 min TMG
RST avgift

500 Kr
1000 Kr
1200 Kr
100 Kr

Byggrabatt

0,5 % per arbetad byggtimme upp till max 15 %.
Byggrabatt fås enbart på segelflygtimpriset.

Bensinskatt

Samtliga friflygpriser för ECT ovan inkluderar bensinskatt.
Bogserpriserna inkluderar ingen bensinskatt (bogsering är f.n. skattebefriad).

GRATISFLYGNING
Första 5 - timmarsflygningen ( Silver-C ), Klubbrekord och
Segelflygtid efter 5 timmar

Med reservation för ändringar.
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