
M
ot

al
a 

F
ly

gk
lu

bb
 2

01
8

Namnteckning: Namnteckning:

I egenskap av förmyndare för ovannämnda förklarar jag/vi mig/oss godkänna ovanstående förbindelse samt
tillstyrker att segelflygutbildning kan påbörjas.

................................................den .....................
Namnteckning:

1. Jag förbinder mig att noga följa de för verksamheten och flygplatsen med tillhörande lokaler gällande
bestämmelser och föreskrifter. Även de som utfärdats av klubben eller dess funktionärer för ordningens,
säkerhetens och trevnadens upprätthållande.

2. Jag deltager i klubbens verksamhet helt och fullt på egen risk och avstår härmed från alla ersättningsanspråk
mot klubben eller dess funktionärer i anledning av skador, oavsett huru dessa förorsakats å min eller annans
person eller egendom i samband med deltagande i klubbens verksamhet.

3. Jag förbinder mig att, om en helt enig klubbstyrelse anser att jag genom uppenbart slarv eller vårdslöshet
åsamkat klubben skada, omgående betala de självriskbelopp klubben belastas med, maximerat till 5.000,- Kr
vid varje skadetillfälle.

4. Jag förbinder mig att årligen inbetala medlemsavgifter och förbundsavgifter och att skriftligen senast 31
januari meddela kassören utträde ur klubben.

5. Jag förbinder mig att förskottsbetala  de på mig debiterade flyg och skolavgifter samt eventuella av styrelsen
fastställda fakturerings och ränteavgifter vid negativt saldo på mitt egna medlemskonto.

6. Jag har läst klubbens integritetspolicy och godkänner registrering i klubbens alla dataregister.

Som medlem i Motala Flygklubb förbinder jag mig att iakttaga och följa nedanstående:
ANSVARSFÖRBINDELSE

Övrig upplysning: (skriv gärna på baksidan)

SEL Nr: ..............

SEI  Nr: ..............

IMC-tillstånd

AVA-Gr.       -Forts

Silver-C Nr: ...........

Guld-C  Nr: ...........
S-certifikat typ: ......................

Sträck-tillstånd

C-diplom Nr: ...............

S-teknik. Nr: ............

Certifikat typ............................

Bogser-tillstånd

Mörker-tillstånd

I-bevis Influgen på PA-28

Influgen på PA-25 Total flygtid: .............h

Antal starter: .............

Total flygtid: .............h

Antal starter: .............

Motorflygerfarenhet

Segelflygerfarenhet

Icke flygande medlemmar

..............................

.........................

Ansökan om medlemskap i Motala Flygklubb
Undertecknad bekräftar ansökan genom ifyllande av personuppgifter val av förbundstillhörighet samt undertecknande av ansvarsförbindelse.

För och efternamn

Bostad:

Arbete:

Mobil:

-

TelefonGatuadress

Postnummer/Postadress

Svensk medborgare

Personnummer

Nationalitet:

Flygande medlemmar, Medlemskategori/Förbundstillhörighet

Gästmedl. motor förbundsansluten via:.........................................................FK till motorflygförbundet.

Stödmedlem

Medical gällande t.o.m...................

Medlems/Pilot nummer

e-mail:

Ordinarie flygande medlem ansluten till: Motorflygförbundet    och/eller Segelflygförbundet *

Reducerad fam.medlemsavgift Gemensamt hushåll m annan ordinarie medl. .......................................................*

Gästmedl. segel förbundsansluten via:.........................................................FK till segelflygförbundet.

Östgötamedlem,  förbundsansluten via: LSFK NSFK

(Namn och personnummer kan anges på baksidan)Familjemedlemmar

Medical gällande t.o.m...................

TMG Behörighet .........................


