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SSFK Avgifter 2023                      Rev 4.0  2023-03-15 

 

Medlemsavgifter 

   SSFK SSF Totalt 

Ordinarie medlem, Senior                           2450 kr 1250 kr 3700 kr 

 

Ordinarie medlem, Junior  950 kr 600 kr 1550 kr 

Stödjande medlem  400 kr  400 kr 

 

Gästmedlem, Senior *)                           2450 kr  2450 kr 

Gästmedlem, Junior *)  950 kr  950 kr 

 

Tillfällig medlem  **) max 9 dagar/år 100 kr/dag  100 kr/dag 
Molnmedlemskap  100 kr  100 kr 

 

*) Medlem som betalar SSF-avgift via annan flygklubb 

**) Flyger eget flygplan   

 

Åldersgräns: Junior är man till och med det kalenderår man fyller 25 år.  

Medlemsavgift betald mellan 1/10 och 31/12 gäller även för kommande år med ev. tilläggsfakturering 
för kommande års prisjusteringar. 

 
Flygavgifter 

Betalning av avgifter till SSFK sker via verktyget ”MyWeblog” (MWL), se hemsidan för instruktioner. 

- Inga fakturor skickas ut till medlemmarna, annat än på egen begäran (se nedan) 
- Grundregeln är att det alltid skall finnas ett överskott (plus) på kontot i MWL 
- Om det är underskott på kontot skickas en påminnelse ut 
- Om ingen betalning sker efter första påminnelsen så blir det flygförbud på Långtora 
- Faktureringsavgift på 100 kr/faktura tas ut av den som önskar sådan 

 
Bogsering (priset kan komma att ändras med kort varsel pga världsläget) 
Höjd      Avgift  
350 m *)      275 kr  
450 m      330 kr  
600 m      385 kr  
750 m      450 kr  
900 m      520 kr  
1050 m      585 kr  
1250 m **)       680 kr  
1350 m      740 kr  
1500 m      820 kr  
1650 m      913 kr  
1800 m    1000 kr  
*) Endast med lärare, eller efter godkännande från lärare 
**) Ava-anpassad höjd 1200 + 50 m för att ge möjlighet att starta program från 1200 m 
Bogsering över 1800 m utförs ej. 
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Motorflygplan (priset kan komma att ändras med kort varsel pga världsläget) 
Piper Cub: Transportbogsering  2300 kr/tim  
Piper Cub: Privatflygning, inskolning   1900 kr/tim  
Piper Pawnee: Transportbogsering  3000 kr/tim  
Piper Pawnee: Privatflygning, inskolning  2600 kr/tim  

 

Flygabonnemang 
Helårsabonnemang (Kalenderår)  6200 kr  
Helårsabonnemang juniorer (Kalenderår)  3600 kr  

Helårsabonnemang grundskolning *)  3100 kr  

Helårsabonnemang grundskolning juniorer *) 1800 kr  

Abonnemang ger 100% rabatt på flygtid för segelflygplan (startavgift och minutpris), 
samt 23% rabatt på flygtid för Super Dimona. 
*) Gäller elever innan godkänt flygprov för certifikat 
 

Hyra av segelflygplan   Startavgift Flygpris 
SSFK:s Segelflygplan   185 kr 9,00 kr/min  
 
För att flyga Super Dimona krävs en deposition på 10.000 kr, undantaget är flygning med lärare som del 
av segelflygutbildning, ex.vis utelandningsträning, IMC-kurs etc. 
 
Super Dimona Flygtid   1600 kr/tim  
Super Dimona Skolning   100 kr/tim tillägg på ovanstående 
 

Provlektion  
Provlektion    1900 kr  

Den som skall flyga är under 18 år vid inköpet 1500 kr  

 

Prova-på-start *)   850 kr  

*) Kort flygning, betalning direkt på fältet vid flygningen, max 600 m bogsering 

  

Hyra för tävling 
Avgift vid tävling: Avgift motsvarande hyra av segelflygplan 1 timme (med startavgift) för varje påbörjad 
dag flygplanet är borta från ordinarie verksamhet:  
 
Hyra för tävling, Senior    725 kr/dag  
Hyra för tävling, Junior   Gratis 
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Utbildning 
Förutsättning: Elev skall vara ordinarie medlem och inneha ett 

helårsabonnemang grundskolning (bogsering tillkommer enligt ordinarie prislista). 

 

Vid varje flygning under grundutbildningen, innan eleven erhållit certifikat, 

så tillkommer en läraravgift med 50 kr/start. 

Kurslitteratur S-cert                                                                       Enligt Segelflygets pris + fraktkostnader 
 
Avgift lärare ej aktiva medlemmar 750 kr/påbörjad tim  
Avgift lärare aktiva medlemmar 50 kr per start 
 
PC- och kontrollstartsavgift, ej medlemmar SSFK Utförs ej 
 
Läkarintyg, provavgifter för teori- radio och flygprov,  
myndighetsavgifter, mat, resor, logi med mera ingår inte i ovanstående avgifter. 
Tala med Skolchefen eller Sekretariatet för kompletterande information. 
 

Övriga avgifter 
 
Uppställning/Flygning privatflygplan 

Årsavgift privatflygplan (segelflygplan och tillhörande vagn) 2300 kr  

 

I årsavgiften för privatflygplan eller flygabonnemang ingår max 9 dagars tillgång till bygglokal för 

medlemmar samt ARC-granskning av flygplanet av klubbens tekniker. 

 

Om ägaren/någon delägare innehar flygabonnemang debiteras 

ingen årsavgift för privatflygplan (gäller per flygplan/vagn, 

dvs. ett abonnemang betalar uppställning av ett flygplan med ev. tillhörande vagn) 

  

Tillfällig uppställning/flygning med privatflygplan,  

upp till två veckor eller i samband med tävling  Gratis 

 

Bygglokal, flygplan 

Bygglokal, inklusive lån av verktyg och maskiner, är tillgänglig endast för ordinarie medlemmar  

och gästmedlemmar i mån av plats och efter godkännande av byggchefen. 

 

Hyra bygglokal utöver ovanstående 9 dagar, ca 3x10m     200 kr/dygn 

 

Övriga tjänster, flygplan 

ARC-granskning, övriga som ej omfattas av ovanstående  1000 kr/flygplan 

 

  



2023-03-15 Rev 4.0  4 av 5 
  

Hangarplats, flygplan 

Hangarplats monterat flygplan sommartid i mån av plats     1500 kr/säsong 

           100 kr/dygn 

Boende 

Övernattning i klubbhuset, medlem (samtliga kategorier, utom moln-) Gratis 

Övernattning för Molnmedlemmar 100 kr/dygn 

Övernattningsabonnemang, fast eget rum (säsong) 1600 kr 

 

Stugavgift (el debiteras separat och därutöver) 2550 kr/kalenderår 

 

Uppställning husvagn Långtora, korttid (exklusive el) 100 kr/dygn  

Elanslutning + normalförbrukning till korttidsuppställd husvagn +50 kr/dygn 

 

Uppställning husvagn Långtora, sommar (el deb. separat och därutöver) 2550 kr/kalenderår 

 

Övrig uppställning 

Sådant som ej omfattas av ovanstående uppställningsavgifter. Perioder sommar/vinter skall tolkas som 

påbörjad tid mellan uppstart/avslut av säsong. 

 

All uppställning sker i mån av plats och enligt följande prioritering; klubbens materiel, privata flygplan, 

privata flygplanvagnar, privata husvagnar/husbilar, privat övrig utrustning. 

 

Husvagn, vintersäsong hangar 1530 kr 

Flygplanvagn, vintersäsong hangar 1530 kr 

 

Annat i storlek motsvarande en bil/fpl-vagn, vintersäsong hangar 

(ex. vis släpkärra, mindre husbil) 1530 kr 
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Arbetsplikt 

Arbetsplikt utgår med 3 timmar per start, dock max 27 timmar *) . 

*) För elever kvalificerade för elevabonnemang gäller max 13 timmar under utbildningsår. 

 

Arbetsplikt redovisas av varje medlem löpande i MyWebLog (MWL). 

Ej utförd arbetsplikt debiteras med 150 kr per timme.         

Tillfälliga medlemmar har ingen arbetsplikt. 

 

Arbetsrabatt 

Arbete utöver arbetsplikten ger ersättning i MWL med 6 kr/tim. 

  

Svenska Segelflygförbundets avgifter för Tävlings- och utbildningsfond 

Svenska Segelflygförbundet debiterar en avgift per timme till deras tävlings- och utbildningsfond. Denna 

avgift debiteras vidare till den pilot/flygplansägare som flyger och ligger utanför abonnemang eller 

ordinarie flygpriser. 


