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Nr. Specifikation Mottagare Belopp Kr 

 Klubbavgifter   

1. Medlemsavgift för flygande medlem (junior och senior). Köpings FK 1200 

2. Medlemsavgift för stödmedlem (utan rösträtt). Köpings FK 100 

 Förbundsavgifter   

3. Obligatorisk avgift för senior motorflygare, från 25 år. M-KSAK/FSF 550 

4. Obligatorisk avgift för junior motorflygare, under 25år M-KSAK/FSF 150 

 Självriskeliminering   

5. Är obligatorisk för avtalsmedlem som avser flyga i KFK. 

Ingår i medlemsavgiften för ordinarie medlem. 

Köpings FK 300 

 Rabattavgift Flygpriser¹   

6. A-rabatt 300 kr/tim. Kvartalsvis debitering 1000 kr. Köpings FK 4000 

7. B-rabatt 150 kr/tim. Kvartalsvis debitering 500 kr. Köpings FK 2000 

8. A-rabatt Skolning 300 kr/tim. Debiteras med 1500 kr/kv. Köpings FK 6000 

9. B-rabatt Skolning 150 kr/tim. Debiteras med 750 kr/kv. Köpings FK 3000 

 

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. rabattavgift. 

 

Avtalsmedlemmar från Arboga FK som avser flyga betalar självriskeliminering, 5, samt ev. rabattavgift, 6,7,8,9, 

till Köpings FK. Övriga avgifter (utom flygning) regleras via hemmaklubben. 

Självriskeliminering är obligatorisk för den som avser flyga med klubbens flygplan. 

Klubbavtalet avser ordinarie flygande medlem från respektive förening (inte stöd-/familje-medlem etc). 

 

För nya medlemmar som betalt medlemsavgiften 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  1200 1.  1200 

   (Cessna, Zephyr och Skylane UL-B) 3.   Förbundsavgift    550 4.    150 

   (Junior i KSAK tom 24 år)                             Summa: 1750 Kr        1350 Kr 

 

Självriskeliminering (300 kr) ingår i medlemsavgiften för ordinarie medlem från och med 2020. 

För avtalsmedlemmar som avser flyga med klubbens flygplan är avgiften obligatorisk from 2021. 

 

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

Avgiften är bindande för ett kalenderår. Den går att köpa under pågående år men blir då bindande även för 

nästkommande kalenderår. Särskilt avtal tecknas innan det börjar gälla. Se hemsidan under flygpriser. 

Rabatt vid skolflygning löses med rabattavgift nr. 8 eller 9. Använd samma avtal som ovan. 

 

Avgifterna betalas innan flygning dock senast den 31/1.  
Vid eventuella frågor kring avgifterna kontakta klubbens sekreterare på kopings.fk@gmail.com 
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