
 
    Köpings Flygklubb 

 

Verksamhetsberättelse för tiden 2016-01-01 - 2016-12-31 

 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2016 haft följande sammansättning:  

Ordförande Tommy Erixon, adjungerad ledamot och kassör Rolf Hollsten, sekreterare Mats Bergius. Övriga 

ledamöter har varit Göran Karlsson, Veli-Matti Sorvari och Ola Lindblad. Suppleanter har varit Svante Jansson, 

Henric Liljeström och vice ordförande Bengt Palmestål. 

 

Styrelsen har sammanträtt vid 11 protokollförda möten under året. Ett av dessa var ett extra styrelsemöte inför 

flygplansförsäljning. Två var öppna möten samtliga medlemmar.  

Antalet medlemmar har varit totalt 75 stycken, 3 kvinnor och 72 män. Varav 2 hedersmedlemmar, 52 ordinarie 

medlemmar och 17 stödmedlemmar. Utöver dessa hade vi även 20 avtalsmedlemmar i registret, 7 stycken från 

Arboga flygklubb och 13 stycken från Västerås segelflygklubb.   

 

Flygtidsuttaget för verksamhetsåret ligger rejält över genomsnittet för de senaste åren och vi kan notera 2016 som 

ett nytt rekordår. Cessnan flög 92,7 timmar. Ransen flög 179,4 timmar. Zephyren flög 257,9 timmar. Vårt senaste 

tillskott Skylanen hann med att flyga 63,4 timmar. Jabirun som vi sålde hann flyga 10 timmar. Bidragande orsaker 

till det höga flygtidsuttaget har varit många nya elever och våra samarbetsavtal med angränsande flygklubbar. Vi 

kan även notera ett nytt toppresultat på flygtidsuttaget på hela 603,4 timmar! 

 

Teorikurs har hållits och det har skolats praktiskt med nya och gamla teoristudenter och 4 nya piloter examinerades 

under året. Flera piloter har genomfört vidareutbildning med tillhörande typinflygning på klubbens ultralätta 

flygmaskin. Vid årets slut fanns 9 elever under pågående utbildning. 

 

Föreningen drabbades av ett haveri vid landning med SE-YUH under verksamhetsårets sista dag. Det klassades 

senare som totalhaveri. Lyckligtvis skadades ingen ombord. Tyvärr har vi också haft ett par smärre incidenter som 

lett till kortare flygplansstillestånd. Säkerhetsfokuseringen i klubben är fortsatt hög. Målsättningen att hålla två 

säkerhetsseminarier under säsongen har delvis infriats.  
 

Fält och anläggningar har hållits igång i bra skick under hela året. Extra glädjande var kommunens ekonomiska 

bidrag till driften och ett trivselskapande projekt med resning av en ny flaggstång. Fältet har varit användbart hela 

året, den korta vintern och varma hösten var till fördel. 

 

Genom ett medvetet miljöarbete med noggrann ordning och information om flygvägar och regler vid fältet så har vi 

klarat året helt utan klagomål. Även på marken har miljöhänsyn haft stort fokus och hög prioritet. Nivån lyfts hela 

tiden tack vare gott samarbete med kommunen.  

 

I början av säsongen, den 7/5, hölls ett välbesökt och uppskattat FlyIn i Köping. Ett 20-tal flygplan gästade oss. 

Under resten av året har flertal besökande gäster i både svenska och utländska luftfartyg har besökt vårt fält. 

Klubbens onsdagsflygningar med tillhörande grillning har bibehållit populariteten med stundtals många besökande 

flygplan. Flygskolorna i Västerås, Eskilstuna, Örebro och Stockholm Frölunda har frekvent nyttjat vår fina 

anläggning för övningsflygning. Frivilliga Flygkåren använder också vårt fält vid sina övningsflygningar.  

 

Vi medverkade i det årliga flyglägret i Siljansnäs (med boende i KSAK-stugan).  

 

Ett antal klubbutflykter har genomförts under året. Flygdagar och andra mål har besökts. Till exempel träffen i 

Falköping som EAA anordnar tillsammans med Falköpings flygklubb. Dit flög två av våra flygplan. Några lite 

längre resor företogs också, bland annat till Sollefteå, Visby och Arvika. Tre medlemmar gjorde också en utrikes 

flygning till Seinäjoki i Finland för besiktning och provflygning av flygplanet SE-VUB innan köp.   
 

 

Köping den 19/1  2017  Styrelsen i Köpings flygklubb 

 
______________________________ ______________________________ 

Tommy Erixon, Ordförande  Rolf Hollsten, Adjungerad Kassör 

 
______________________________ ______________________________ 

Mats Bergius, Sekreterare   Göran Karlsson, Ledamot 

 
______________________________ ______________________________ 

Ola Lindblad, Ledamot   Veli-Matti Sorvari,Ledamot 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Köpings Flygklubb      
Box 199    731 24 Köping    Tel. 0221-204 45    Org.nr. 878500-2588     Bg. 381-7384 

 

 

Nr. Specifikation Mottagare Belopp Kr 

 Klubbavgifter   

1. Medlemsavgift för huvudmedlem. Köpings FK 900 

2. Medlemsavgift för familje- och stödmedlem Köpings FK 100 

 Förbundsavgifter   

3. Obligatorisk avgift för motorflygare, från 21 år. M-KSAK/FSF 450 

4. Obligatorisk avgift för motorflygare under 21år M-KSAK/FSF 100 

 Självriskeliminering¹   

5. Frivillig självriskeliminering. (Eller 10000 kr självrisk). Köpings FK 200¹ 

 Rabattavgift Flygpriser²   

6. A-rabatt 300 kr/tim. Löpande 6+6 månader.   Köpings FK 4000² 

7. B-rabatt 150 kr/tim. Löpande 6+6 månader. Köpings FK 2000² 

8. A-rabatt Skolning 300 kr/tim. Löpande 12 månader.   Köpings FK 6000² 

9. B-rabatt Skolning 150 kr/tim. Löpande 12 månader.   Köpings FK 3000² 

 

Förbundsavgiften är obligatorisk. Dock frivillig under pågående skolning och för ej flygande medlem. 

Den som betalar förbundsavgift får tidningen Pilot Briefing från M-KSAK. 
 

Hedersmedlem som avser flyga betalar endast förbundsavgift och ev. självriskeliminering samt ev. rabattavgift. 
 

Avtalsmedlemmar från Arboga FK, Katrineholms FK och Västerås SFK betalar endast frivillig självrisk-

eliminering samt ev. rabattavgift till Köpings FK. Övriga avgifter (utom flygning) regleras via hemmaklubben. 

Klubbavtalen avser huvudmedlem från respektive förening. 
 

För nya medlemmar som betalt medlemsavgiften och eventuell självriskeliminering under sista kvartalet förra året 

så gäller avgiften eller avgifterna för hela detta år. Kompletteringsinbetalning med t ex rabattavgift kan göras. 
 

Ej aktiv medlem med pengar på flygkontot debiteras som medlem om inget annat meddelats. 
 

Betala Dina avgifter på lämpligt sätt men KOM IHÅG att tydligt uppge vilka delposter Du betalar. 

Om de obligatoriska avgifterna betalas via en annan klubb anges den klubbens namn i betalningen. 

 

                      Senior             Junior  

Exempel:   Motorflygande medlem betalar: 1.   Medlemsavgift 900 2.  900 

   (Cessna, Rans, Zephyr och Jabiru UL-B) 5.   Förbundsavgift 450 6.  100 

    Junior till och med 20 år i KSAK. 7. Självriskeliminering 200 7.  200 

              Summa:  1550 Kr               1200 Kr 

 
 

¹) Elever är befriade från eventuellt självriskkrav under pågående skolning, även vid EK-skolning. 

 

²) Vill du ha rabatt på flygpriserna betalar du rabattavgift nr. 6 eller 7. 

   Avgiften är bindande. 50% betalas i förskott och resterande 50% debiteras ditt flygkonto 6 månader senare. 

   Rabatt vid skolflygning löses med rabattavgift nr. 8 eller 9. Hela beloppet betalas i förskott. 

 

 

Avgifterna betalas innan flygning dock senast den 31/1. Använd klubbens Bankgiro 381-7384. 

Har du plussaldo på flygkontot och vill att vi ska dra medlemsavgiften därifrån meddelar du oss det. 

Vid eventuella frågor kring avgifterna kontakta klubbens sekreterare Mats Bergius, tel. 070-8639299, 

eller e-post: kopings.fk@gmail.com 

 

Medlemsavgift 2017 



 

 
   Köpings Flygklubb 

 

Köpings Flygklubbs 
 

Verksamhetsplan för flygåret 2017 
 

Som vanligt planerar vi först och främst för flygning. Flygtidsuttag och timpriser är kalkylerade på 

vanligt sätt så att vår flygverksamhet skall bidra med ett positivt nettobidrag. Förslag till flygtidsbudget 

och timpriser enligt bilaga. För övrigt vad gäller flyg så skall vi givetvis sträva efter att klubben 

representeras på huvudförbundens års- och regionmöten. 

 

Det finns många påbörjade diskussioner och aktiviteter inför detta verksamhetsår. Dessa och en del andra 

"rutinaktiviteter” är: 

 Skolflygning med både normalklass och ultralätt flyg med examinering av nya piloter. 

 Ordna prova-på och informationsträff för flygintresserade vid två tillfällen under året. 

Dvs. aktivt verka för att locka nya medlemmar till vår förening. 

 Fortsätta ge teoriutbildning under vinterhalvåret. Ev. tillsammans med grannklubbar. 

 Fortsatt fokus på flygsäkerheten med nya säkerhetsseminarier under säsongen. 

 Underhåll av anläggning och materiel med några gemensamma arbetsdagar. 

Prioritet 2017 har utbildningslokalen och hangarerna med renoverade dörrar och plåttak om 

ekonomin tillåter. Samt montage av ny vindstrutsmast med rejälare belysning för mörkerflygning. 

 Ordna FlyIn i Köping under försommaren. 

 Ordna flygträff och gemensamma flygkvällar på fältet under vår och försommar. 

 Ordna klubbflygningar, t ex träffarna på Feringe, Visingsö, Dala-Järna samt EAA’s årsträff. 

 Deltagande i det årliga flyglägret i Siljansnäs under sommaren. 

 

Det finns således många bra idéer inför flygåret 2017. Som vanligt gäller att vi ska ha kul tillsammans 

med så mycket flygning som möjligt. Därigenom kan vi se till att upprätthålla goda förutsättningar för 

klubbens verksamhet under lång tid framåt. 

 

 

 

Köping den 19/1 2017 

 

Styrelsen i Köpings FK under verksamhetsåret 2016 

 

 

 

 



 

 

 
 Köpings Flygklubb 

Flygpriser 2017 
 
Fastställda på årsmötet 2017-01-26. Gällande fr.o.m. den 1/2 2017 och tills vidare. 
Priserna är oförändrade på de ultralätta flygplanen. Cessnan är höjd med 180 kr/tim. 
 

Motorflyg, Cessna 172 N SE-KFY¹ 

 Medlemspris   1680 kr/tim 28:00 kr/min 

 B-rabatt 150 kr/tim   1530 kr/tim 25:50 kr/min 

 A-rabatt 300 kr/tim   1380 kr/tim 23:00 kr/min 
 

1) Debitering efter tachotid, eller flygtid om den är längre än tachotiden. 
 

UL-Motorflyg, AirLony Skylane SE-VUB¹ 

 Medlemspris     840 kr/tim 14:00 kr/min 

 B-rabatt 150 kr/tim     690 kr/tim 11:50 kr/min 

 A-rabatt 300 kr/tim     540 kr/tim   9:00 kr/min 
 

1) Debitering efter tachotid, eller flygtid om den är längre än tachotiden.  
 

UL-Motorflyg, Zephyr 2000C SE-VIN¹ 

 Medlemspris     750 kr/tim 12:50 kr/min 

 B-rabatt 150 kr/tim     600 kr/tim 10:00 kr/min 

 A-rabatt 300 kr/tim     450 kr/tim   7:50 kr/min 
 

1) Debitering efter tachotid, eller flygtid om den är längre än tachotiden.  
 

 
Garantitid vid bokning: 

Garantitiden vid bokningar längre än 6 timmar är 1 timme per dag. Dvs bokar du t ex 8 timmar 
och flyger endast 30 minuter debiteras mellanskillnaden upp till en timme samt en timme per dag 
om flygplanet står still på marken. Bokningar längre än 3 dagar ska godkännas av styrelsen. 
 

Outnyttjad bokning: 
Om du inte kan flyga när du har bokat är du skyldig att ta bort bokningen senast 1 timme efter att 
bokningen har börjat annars debiteras 1 timmes flygtid. 

 

Rabattavgift A eller B: 
Reducerat timpris kan erhållas genom inbetalning av rabattavgift A eller B.  
A sänker timpriset med 300 kr/tim och B med 150 kr/tim. A kostar 4 000 kr och B 2 000 kr per 12 
månader kalendertid med start den första i månaden. Hälften betalas in i förskott och den andra 
hälften debiteras flygkontot 6 månader senare. Båda rabatterna lönar sig efter 13 tim 20 min, 
(4000/300 el. 2000/150 = 13,3). 
Rabatterna går att använda vid skolflygning men då erläggs hela beloppet i förskott och det 
kostar lite mer. A-rabatt vid skolningflygning kostar 6 000 kr och B-rabatt skolning kostar 3 000 kr. 
 

Skolning: 
Flygplanhyra vid skolflygning debiteras enligt ovan, exklusive arvode till flyglärare. 
Teorikostnader tillkommer. Lärararvode enlig överenskommelse med respektive lärare. 
Förskottsbetalning på 4 000 kr görs till flygkontot innan skolflygningen startar. 

 

Medlemskap: 
Medlemskap kostar 900 kr. Obligatorisk förbundsavgift betalas antingen via Köpings FK eller via 
annan svensk flygklubb som är ansluten till KSAK-M. 
Stödmedlemskap kostar 100 kr. 
 
 
 
 
 
 



 

 
    Köpings Flygklubb 

 

 

Valberedning 2017 
 

 

Styrelse 2016 Förslag 2017 

Post Namn Period Namn Kommentar 

Ordförande 1 Tommy Erixon 1 år Tommy Erixon Omval 1 år 

Kassör (Adj) Rolf Hollsten 2 år Rolf Hollsten Adjungerad 1 år * 

Sekreterare 2 Mats Bergius 2 år Mats Bergius Kvarstår 1 år 

Ledamot 3 Göran Karlsson 2 år Göran Karlsson Kvarstår 1 år 

Ledamot 4 Veli-Matti Sorvari 2 år Veli-Matti Sorvari Omval 2 år 

Ledamot 5 Ola Lindblad 2 år Ola Lindblad Omval 2 år 

Suppleant 1 Bengt Palmestål 1 år Bengt Palmestål  Omval 1 år 

Suppleant 2 Svante Jansson 1 år Henric Liljeström Nyval 1 år  

Suppleant 3 Henric Liljeström 1 år Samuel Widarsson Nyval 1 år 

Revisor 1 Lars-Arne Rosdahl 1 år Lars-Arne Rosdahl Omval 1 år 

Revisor 2 Stefan Gabrielsson 1 år Joakim Sjögren Nyval 1 år 

Rev.suppl. 1 Joakim Sjögren 1 år Martin Hyensjö Nyval 1 år 

Rev.suppl. 2 Seppo Mäkinen 1 år Seppo Mäkinen Omval 1 år 

*) Kan ej väljas som ledamot enligt stadgarna pga utgånget certifikat, mer än 24 månader. 

 

 

 

 

Styrelseförslag Valberedning 

 
Avgående styrelsens förslag till Valberedning 2017 

2016  2017 

Post Namn Period Namn Kommentar 

Valberedning 1 Stefan Gabrielsson 1 år Joakim Sjögren Nyval 1 år 

Valberedning 2 Joakim Sjögren 1 år Lars-Arne Rosdahl Nyval 1 år 

Valberedning 3 Lars-Arne Rosdahl 1 år Martin Hyensjö Nyval 1 år 

 

 
 


