
 
 Köpings Flygklubb 

Flygpriser 2020 
 

Oförändrade sedan 2019. Fastställda på årsmötet 2020-03-19 och gällande tills vidare. 
 

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-Motorflyg¹ 

Atec Zephyr 2000C SE-VIN,  Atec 122 Zephyr SE-VKE,  AirLony Skylane SE-VUB   
 

 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 15 minuter 
efter att bokningen har börjat annars debiteras 1 timmes flygtid. 

 

Rabattavgift A eller B: 
Reducerat timpris kan erhållas genom att teckna ett bindande avtal för 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. Debitering sker löpande i förskott med en fjärdedel per kvartal. Tid 
kvar fram till närmaste kvartalsskifte debiteras omgående med andel dagar kvar delat med 
365 x kostnaden. 
Båda rabatterna lönar sig efter 13 tim 20 min, (4000/300 el. 2000/150 = 13,3). 
Rabatterna går att använda vid skolflygning på samma sätt men då kostar det lite mer. 
A-rabatt vid skolflyg kostar 6 000 kr och B-rabatt vid 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 ska göras till flygkontot innan skolflygningen startar. 

 

Medlemskap: 
Medlemskap kostar 1200 kr. Stödmedlemskap kostar 100 kr. 
Obligatorisk förbundsavgift 530 kr betalas antingen via Köpings FK eller via annan svensk 
flygklubb som är ansluten till KSAK-M.  

 

 

Självrisk: 
Självriskeliminering ingår i medlemsavgiften 1200 kr för ordinarie medlem.  
Avtalsmedlem kan köpa självriskeliminering för 300 kr annars är självrisken 10.000 kr. 
(Kommer att bli obligatorisk 2021). 


