Leiepriser Nome Flyklubb
Gjeldende prisliste (datert 06.03.2018)
* Slep for ikke-medlemmer med eget seilfly og for medlemmer av Gardermoen
Seilflyklubb, se punkt 12 og 13.

1. Innbetalinger
Alle innbetalinger i forbindelse med flyging gjøres på eget initiativ snarling etter
endt flyging med et av følgende alternativer:
•
•
•

Bankkonto: 2665.07.00685 (merk innbetalingen hva det gjelder)
VIPPS overføring. Søk opp klubbens VIPPS butikk via kode: 115925
Kontantbetaling til en av følgende personer: Anders Bergane, Frode
Sveinungsen eller Egil Roland

Vi gjør oppmerksom på at prisene i VIPPS appen ligger noe høyere enn prisene i dette
dokumentet. Dette for å dekke inn omkostninger og gebyrer ved overføring som da
dekkes av betaler.
Innbetalinger for flyging skal gjøres FØR flyging, untaket gjelder for “timesleie motorfly”
og “enkeltstart-avgift på seilfly” som betales etterskuddsvis. Oversikt over din egen
saldo (som regel kalt flykonto) blir utsendt fra klubben minimum en gang per år eller
per forespørsel til kasserer. Merk! Innbetalt sum til klubben refunderes IKKE selv om
pengene ikke er “fløyet opp”.

2. Medlemskap
Enhver person som skal fly Nome Flyklubbs fly plikter å ha gyldig betalt
medlemskap i Nome Flyklubb, Norges Luftsportforbund (NLF) og i den respektive
seksjon i NLF (seilfly- eller motorflyseksjonen). Inn- og utmelding gjøres via NLF
sine nettsider. Faktura for medlemskap gjøres opp med NLF direkte, hvert år I
januar. Støttemedlemskap er ikke gyldig medlemskap ifbm. flyging i klubben.
Styret kan ved spesielle anledninger gjøre unntak for flyginger uten gyldig
medlemskap.
For priser på medlemskap, se NLF.no.

3. Brukeravgift
Alle medlemmer som benytter Lunde flyplass eller et av klubbens fly plikter å betale
brukeravgift, uavhengig om man er fartøysjef eller elev.
Årsbrukeravgift
Ukesbrukeravgift
Dagsbrukeravgift

1200,600,200,-

(gjelder for inneværende kalenderår)
(gjelder for inntil syv sammenhengende dager)
(gjelder for én dag)

4. Selvassuranse
Alle medlemmer som flyr som fartøysjef på ett av klubbens fly plikter å betale
selvassuranse. Dette skal dekke egenandelen ved eventuelle uhell. Ved tilfeller hvor
fartøysjefen har handlet mot klubbens regler eller luftfartsmyndigheters lover og
bestemmelser kan styret beslutte at selvassuransefondet ikke vil dekke egenandelen.
Denne må da dekkes av fartøysjefen.
Selvassuranse

350,-

(gjelder for inneværende kalenderår)

5. Motorflyleie
Alle medlemmer som leier klubbens motorfly plikter å betale leie. Det regnes alltid 5
minutter taxetid ekstra. Ved skiflyging regnes den reelle taxetiden på snø/is (minimum
5 minutter).

Alternativ 1, ordinær timesleie:
Flyleie LN-AEW per time

1680,-

Alternativ 2, årskort (gjelder for inneværende kalenderår):
Årskort LN-AEW

4000,-

deretter 1200,- per time

Godtgjørelse for klubbens slepeflygere:
Slepeflygere som setter seg opp på onlinekalenderen på klubbens nettside minst 8
ganger hvert kalenderår får årskortet på motorfly gratis.
Styret setter hvert år i mars/april -måned opp forhåndsplanlagte seilflydager i
kalenderen (se etter dager merket som «planlagte - JA»). På disse dagene kan man
sette seg opp som slepeflyger. Slepeflygere som ønsker å ta del i ordningen må ha
satt opp sine dager innen 15. mai hvert år. Blir dagen avlyst pga værforhold, tekniske
årsaker, ingen som vil fly, osv. så regnes dagen likevel som en av dine 8 godkjente
dager.
Merk! Det må gis beskjed til styret på forhånd hvis man ønsker å benytte seg av
ordningen som gir gratis årskort.

6. Seilflyleie
Alle medlemmer som leier klubbens seilfly plikter å betale leie. Det finnes to
betalingsalternativer.

Alternativ 1, årskort:
Årskort
Årskort
Årskort

over 25 år
mellom 19 – 25 år
mellom 13 – 18 år

6500,5000,3000,-

(gjelder for inneværende kalenderår)
(gjelder for inneværende kalenderår)
(gjelder for inneværende kalenderår)

Etter 1. august halveres alle årskort prisene.
Etter 1. oktober betaler man full pris, men neste kalenderår følger med på kjøpet.

Alternativ 2. For de som ikke ønsker årskort på seilfly kan man betale for enkeltstarter:
Enkeltstart
Minuttleie

300,- (gjelder én start og inkluderer 30 minutter seilflyleie)
7,(minuttleie utover de 30 minuttene som er inkludert enkeltstartavgift,
pris per minutt)

Godtgjørelse for klubbens seilflyinstruktører:
Seilflyinstruktører som setter seg opp på onlinekalenderen på klubbens nettside
minst 8 ganger hvert kalenderår får årskortet på seilfly gratis.
Styret setter hvert år i mars/april måned opp forhåndsplanlagte seilflydager i
kalenderen (se etter dager merket som «planlagte - JA»). På disse dagene kan man
sette seg opp som seilflyinstruktør. Seilflyinstruktører som ønsker å ta del i ordningen
må ha satt opp sine dager innen 15. mai hvert år. Blir dagen avlyst pga værforhold,
tekniske årsaker, ingen som vil fly, osv. så regnes dagen likevel som en av dine 8
godkjente dager.
Merk! Det må gis beskjed til styret på forhånd hvis man ønsker å benytte seg av
ordningen som gir gratis årskort.

7. Seilflyslep
Alle medlemmer som benytter seg av slep fra klubbens eget slepefly eller innleid
slepefly I regi av Nome Flyklubb, plikter å betale for slep (kjøpe slepelapper).
Slepelappene (små klistremerker) skal klistres inn i dagloggen på de aktuelle turene du
skal betale for. Slepehøyden på klistremerkene som klistres på dagloggen skal
samsvare med aktuell slepehøyde på aktuell tur.
Slepelapper utleveres enten etter kontantbetaling, ved fremvisning av utskrift fra
nettbank, eller etter betaling med VIPPS. Antall slepelapper leveres da ut i samsvar med
betalingen.
100m slep

50,-

Slepelapper fås per nå av:
-

Frode Sveinungsen
Egil Roland
Anders Bergane

8. Transportslep seilfly
Normalt ikke i bruk. Brukes som regel ved transport mellom for eks. to flyplasser eller
hvis seilflyger ønsker å bli slepet til et spesielt sted.
Transportslep

20,-

(pris per minutt)

9. Booking av seilfly
Hvis ønskelig kan seilflygere og elever booke et av klubbens seilfly til et bestemt kl.
slett på dager der klubben fra før av skal fly. Flyet vil stå klart til bestilt tidspunkt med
eller uten instruktør. Booking foregår via vår onlinekalender. Sett opp ditt navn med
ønsket kl. slett i parentes. For eks: Erik (booket LS4 kl. 12-14).
Seilflybooking

300,-

(pris per time, avrundes til nærmeste kvarter etter reell flytid)

10. Passturer
Seilfly flytur
Seilfly Akro
Seilfly Akro m/filming
Seilfly Introkurs
Seilfly Introkurs m/teori
Motorfly 60 minutter
Motorfly 30 minutter

700,2500,3500,2100,3000,2500,1300,-

(slep 500m)
(slep 1000m)
(slep 1300m)
(3x slep 500m)
(3x slep 500m)

11. Grunnkurs seilfly

Grunnkurs seilfly gjelder kun for nye seilflyelever og er startpakken som inkluderer
det man trenger frem til man flyr solo (* med visse unntak).

Grunnkurs seilfly inkluderer følgende:
-

Brukeravgift
Selvassuranse
Årskort seilfly
Teoribøker
Teorikurs
Teorieksamen
Medlemskap første kalenderår

* I tillegg betaler man for slep (se punkt 7) og medlemskap (se punkt 2).
Grunnkurs seilfly
Grunnkurs seilfly
Grunnkurs seilfly

over 25 år
mellom 19 – 25 år
mellom 13 – 18 år

12.500,10.500,8000,-

OBS!
Grunnkurs seilfly er kun gyldig frem til man flyr første solotur. Når man har fløyet første
solotur så vil pakken fortsatt vare ut inneværende kalenderår, men ved overgangen til
neste kalenderår så avsluttes grunnkurs seilfly og man må kjøpe brukeravgift,
selvassuranse og årskort separat. Merk også at medlemskap i klubben betales fra andre
året av medlemmet selv. Har man likevel ikke rukket å fly solo i løpet av de to første
kalenderårene så avsluttes grunnkurs seilfly og man kjøper brukeravgift, selvassuranse og
årskort separat for det tredje kalenderåret.

12. Slep for ikke-medlemmer med eget seilfly
For seilflyging på Lunde Flyplass for ikke-medlemmer med eget seilfly betales 75,- per
100 meter slepehøyde. Dette inkluderer obligatorisk brukeravgift.

13. Slep for GSFKs medlemmer
Gardermoen seilflyklubbs medlemmer med gyldig årskort på GSFK sine seilfly betaler
75,- per 100 meter slepehøyde ved bruk av Nome Flyklubbs seilfly. Dette inkluderer
obligatorisk brukeravgift. For medlemmer I GSFK uten årskort kan enkeltstartavgift på
300,- per tur betales til Nome Flyklubb I steden. For slep av GSFKs egne seilfly betales
det også 75,- per 100 meter slepehøyde.

14. Lagring i hangar / hangarplass
Det er mulig å leie lagringsplass i flyklubbens hangar. Styret avgjør dette mht.
tilgjengelig plass og fremtidig behov. Styret setter betingelsene for utleie i hvert enkelt
tilfelle. Flyklubben fraskriver seg ethvert ansvar for sikkerheten til flyet/objektet.
Lagring i hangar

800,-

Lagring av fly eller objekt i hangar i vinter (nov-apr),

eller sommer (mai-okt.) Pris er per halvår.

15. Campingvogn/telt
Klubbens medlemmer camper gratis på Lunde flyplass med campingvogn og telt.
Strøm fra flyklubben kan kobles til, så lenge forbruket er normalt. Flyklubben fraskriver
seg ethvert ansvar for sikkerheten til vognen/teltet.
For campende ikke-medlemmer så avtales en pris for tilknytning av strøm i hvert
enkelt tilfelle. Flyklubben fraskriver seg ethvert ansvar for sikkerheten til
vognen/teltet.

16. Klubbhus
Klubbens klubbhus benyttes fritt av klubbens medlemmer til
klubbrelaterte ting. Styret kan leie ut klubbhuset til andre grupper
til avtalt pris.

17. Utleie av flyplass eller klubbens fasiliteter
Styret kan leie ut flyplass eller klubbens fasiliteter i en tidsbegrenset periode til
arrangementer, større grupper av piloter, andre klubber, etc. Styret setter betingelser for
utleie i hvert enkelt tilfelle.

18. Startavgift Lunde flyplass
Startavgift Lunde flyplass:
Enkeltstart
Årskort

150,800,-

OBS! Gjelder kun for besøkende helikopter, motor- og mikrofly (ikke tilhørende Nome
Flyklubb). Har du fra før betalt brukeravgift til klubben så slipper du å betale startavgift
selv om du kommer med et annet fly enn klubbens egne fly.

