MEDLEMSSKAP

F LY G P R I S E R

Segelflyg

> 25 år ≤ 25 år

Segelflygplan

Helmedlem och SSF*

3050 kr 1500 kr

Gästmedlem

1800 kr

900 kr

ASK-21, Duo-Discus T,
ASH-25, ASW-27, K8,
Slingsby T-21, SG-38.

600 kr

600 kr

50 kr

50 kr

Stödjande medlem
Stödjande familjemedlem
Temporärt medlemsskap

> 25 år ≤ 25 år

Årsmedlem

1800 kr

900 kr

0 kr

0 kr

300 kr

300 kr

0 kr

0 kr

Prova-på medlem (en dag)
FAI Sportlicens
Nationell Sportlicens

* Avgifter som ingår till Svenska Segelflygförbundet, SSF.
- Senior (>25 år): 1.250 kr (inkl tidningen Nordic Gliding)
- Ungdom (≤25 år): 600 kr (inkl tidningen Nordic Gliding)

> 25 år

≤ 25 år

900 kr/h

450 kr/h
< 20 år
0 kr/h

Motorsegelflygplan

> 25 år

≤ 25 år

SF-25c Falke, tach tid.

600 kr/h

600 kr/h

SF-25c Falke, flygtid *
* 0 kr om du har ett flygpaket.

300 kr/h

150 kr/h

BOGSERING
Höjd

Pris

Avbruten start

0 kr

400 m (minsta debitering).

320 kr

500 m

350 kr

600 m

380 kr

700 m

430 kr

800 m

480 kr

900 m

530 kr

Flygtidsabonemang

> 25 år

≤ 25 år

1000 m

580 kr

Flygpaket / år

9000 kr

4500 kr
< 20 år
0 kr

1100 m

630 kr

1200 m

680 kr

2250 kr
< 20 år
0 kr

1300 m

730 kr

1400 m

780 kr

1500 m

830 kr

1600 m

900 kr

1700 m

1000 kr

1800 m

1130 kr

(flyg så mycket du vill för ett fast pris)

Flygpaket / vecka

4500 kr

(flyg så mycket du vill för ett fast pris)

Motorflygplan

kr / tach h

PA-25 friflyg

2100 kr

PA-25 i transportbogsering

2400 kr

E S K I L S T U N A F LY G K L U B B
Ekeby Flygfält, 632 23 Eskilstuna
+46-16-513489, flyg@efk.nu
Kalenderår 2022

För varje ytterligare 100 m

+ 160 kr

Priset kan komma att justeras under året vid ändrade bränslepriser.

EKEBY LOGI

ANLÄGGNING
Privata flygplan
Fältavgift* för flygplan / år.
Fältavgift* för flygplan / dygn.

3000 kr
100 kr

* Avser driftkostnad av flygfält, uppställningsplats för
flygplan, vinterförvaring av flygplansvagn i plåthangaren.
Tillgång till verkstad för korttidsreparationer och
årstillsyn ingår.

Vinterförvaring i plåthangaren, i mån
av plats: Bil, båt, husvagn m.m.

1200 kr

Vinterförvaring av flygplanskropp i
uppvärmd lokal.

2400 kr

Rabatterbjudande
3000 kr rabatt på flygpaket om flygplansägare
debiterats 3000 kr i fältavgift.*
* Gäller en av delägarna vid delägarskap.

ÖVRIGT

Vid hel- och gästmedlemskap i EFK

Pris

Klubbstuga med kök, kyl & frys

Pris

Årsavgift för stuga / husvagn / husbil.

2400 kr

Självhushåll, ingår i medlemskap.

0 kr

Elförbrukning, debiteras / kWh.

2,00 kr

* Elförbrukning skall rapporteras två gånger /
år, under mars och september månad.
* Vid utebliven rapportering av el- förbrukning,
debiteras avgift som återbetalas efter erlagd
betalning av faktisk elförbrukning.

Vid stödjande medlemskap i EFK
Tillfälliga platser
Egen husvagn eller husbil
El, husvagn eller husbil
EFK Stuga

2000 kr

Pris
/ dygn
200 kr
ingår
/ dygn

Bastu och pool *
För hel- och gästmedlemmar.

0 kr

Stödjande medlemmar > 25 år.

0 kr

Stödjande medlemmar < 25 år.

0 kr

Modellflygsektionens medlemmar

0 kr

* De som ej är medlemmar är välkomna att använda
anläggningen vid enstaka tillfällen och då i sällskap av
annan medlem. För återkommande besök är alla välkomna
att söka medlemskap i Eskilstuna Flygklubb.

Utbildning
Tränare, Instruktörer / Lärare.

Bädd i 4-bädd stuga

100 kr

Ersättning till funktionärer *

Bädd i 2-bädd stuga

100 kr

Tränare, Instruktörer / Lärare.

Tält

0 kr

All logi på campingen kräver medlemskap i EFK enligt
gällande prislista. Plats för husvagn och husbils tilldelas
och bokas genom kassor@efk.nu. Observera att detta
även gäller för hela flygfältsområdet inklusive
parkering, modellflygfält och ytor bredvid hangarer och
andra byggnader.
Kalenderår 2022

/ dygn

360 kr / h

120 kr / h

Materialförvaltare, Tekniker.

40 kr / h

Milersättning.

18,50 kr

* EFK ersätter medlemmar enligt skatteverkets regler för
2021. Alla anspråk på ersättningar måste i förväg vara
godkända av styrelse eller ansvarig funktionär.

U P P L E V S E G E L F LY G - E T T Ä V E N T Y R !
Känslan av att flyga som en fågel, med solens energi och därav uppåtgående vindar, går inte att beskriva
i ord, det måste upplevas. Vi erbjuder dig en provlektion eller utbildning till flygcertifikat, vad som bäst
passar dig. Följ bara med för att det är kul eller låt oss utveckla din förmåga och förverkliga din dröm.

Under Cumulusmolnen finns de ”uppvindar” som segelflygarna
letar efter. Segelflygplanet ASH-25 har 25 meter mellan
vingspetsarna och ett glidtal på 1:62.

T IDS BOKA D PROVLE KTION :
Boka en tid med en av våra erfarna instruktörer.
T IDS BOKA D PROVLE KTION FÖ R T VÅ:

VANLIG A FRÅG OR…
Hur bokar jag en tid?
- Ring 016-51 34 89 eller flyg@eskilstunaflygklubb.se
Hur går det till?
- Du möter din instruktör vid startplatsen och får en
säkerhetsgenomgång samt hur det går till att styra
flygplanet. Därefter flyger ni i 20-30 minuter.
Måste jag styra eller kan jag bara åka med?
- Om du bara vill njuta av utsikten så får du
givetvis göra det. Det finns dubbla styrspakar.
Vad ska jag ha på mig?
- Kläder för utomhusaktivitet.
Får jag fotografera från luften?
- Ja, men inte skyddsobjekt.
När är bästa tiden på dagen att segelflyga?
- För en provlektion är det bäst på förmiddagen.
Har ni en flygskola?
- Ja, vi har tillstånd av luftfartsmyndigheten.
Finns det någon åldersgräns?
- Ja, 14 år för att påbörja flygutbildning.
Finns det några andra begränsningar?
- Max vikt är 110 kg.

1900 KR

3200 KR

Samma som ovan men ta med dig en kompis för ett bättre pris.
GE BORT ET T PRES E NT KO RT:
Kontakta oss via provlektion@eskilstunaflygklubb.se

”PR OVA -PÅ K URS ” & T VÅ F LYGLE KTION E R:

900 KR

Om du har vägarna förbi flygfältet och det pågår flygverksamhet,
kan du få göra en spontan provlektion om lärare är på plats.
S PON TAN PROVL EKT ION FÖR T VÅ :

• Oftast på helger
April - September
• Alla dagar under
sommaren.
• Även vintertid

3200 K R

Denna kurs är för dig som är intresserad av att ta flygcertifikat
men ännu inte är redo att ta det stora steget. Följ med oss under
en dag, hjälp till med förberedelser inför flygning, flyg med våra
instruktörer och upplev gemenskapen på flygfältet. Om du väljer
att samma år påbörja en certifikatutbildning, så får du
tillgodoräkna dig flygtiden och halva kostnaden för ”prova-påkursen”.
PROVL E KTION SPON TAN :

VI FLYGER…

1600 KR

Samma som ovan, men ta med dig en kompis för ett bättre pris.
- Du kan också besöka oss, om du bara vill se hur det går till…

Följ med oss upp i det blå!

PRESENTKORT
•
•
•
•

Provlektion
Födelsedag
Möhippa
Svensexa

www.eskilstunaflygklubb.se

KONTAKTA OSS:
Telefon: 016-513489
e-post: provlektion@
eskilstunafl ygklubb.se
Boka en tid, Lördagar
mellan kl 1000-1600

Våra erfarna flyglärare delar
med sig av sina erfarenheter

