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Sådan lærer du at svæveflyve:

Skoleflyvning i Fyns Svæveflyveklub
Grundskolingen:
Skoleflyvningen i Fyns Svæveflyveklub er inddelt A- og B-normer.
Skolingen finder sted lørdag
formiddag fra klokken 8:15 til 14:00
og onsdag eftermiddag fra kl. 16:00
til solnedgang, hvor der er to
instruktører på vagt.
Eleverne deltager i klargøring af
skolefly og det kørende materiel.
Der kan eventuelt skoles på andre
tidspunkter efter individuel aftale.
Eleverne skiftes til at flyve (normalt
ca. 3 starter/elev), hente wire, hente
fly og passe startbord.
Under A-normerne flyves der i et tosædet fly sammen med instruktøren.
Efter ca. 60-140 starter flyver du på
en instruktørs opfordring solo, dvs.
du flyver uden instruktør. Derefter
påbegyndes B-normerne, der alle
foregår i såvel en-sædet som to-sædet
fly.
Inden du flyver solo (alene), skal du
have bestået en teoriprøve eller mini
teoriprøve, samt fået en
helbredsmæssig godkendelse, der er
foretaget af en flyvelæge, der er
godkendt af Trafikstyrelsen (tidligere
SLV). B-skolingen afsluttes med en
prøve til lokalflyvnings-tilladelse, og
efter et vist antal timer kan du blive
indstillet til S-prøve og få dit
certifikat.

Gebyrer 2018
Kontingenter:
A-medlemmer
B-medlemmer
C-medlemmer
D-prøvemedlem
uddannelseslogbog).

740,- kr./måned
390,- kr./måned
190,- kr./halvår
900,- kr. (inklusiv

Flyvning:
Efter man har betalt kontingent, kan man
flyve ubegrænset i klubbens fly. Dvs. ingen
ekstra udgifter uanset, hvor meget du flyver!
Indskud:
Indskud A-medlemmer 2000,- kr.
Indskuddet kan deles på 2 rater á 1000kr.

For at blive undervist i Fyns
Svæveflyveklub kræves det, at du er
A-medlem og har betalt 1. rate af
indskuddet, eller at du er prøvemedlem.
Prøvemedlemskab:
Som et tilbud til kommende piloter
tilbyder Fyns Svæveflyveklub et
prøvemedlemskab (D-medlemskab).
Du betaler 900 kr., hvilket berettiger
dig til 10 starter på et af skoleholdene. Det er gyldigt i 2 måneder
og kan kun tegnes én gang. Dette er
din store mulighed for at prøve at
være en del af klubben og
svæveflyverlivet og se, om det er
noget for dig, før du betaler indskud
og melder dig ind som A-medlem.

Diverse Satser:**)
S-teorikursus:
A- og B-medlemmer 500,- kr./kursus *)
C-medlemmer
800,- kr./kursus *)
VHF-kursus
2500,- kr./kursus *)
Lægeattest: **)
Første gang ca. 2500,- kr. inkl. gebyr til
SLV.
Fornyelse af lægeattest ca. 1200,- kr.
Gebyrer til Trafikstyrelsen:**)
S-certifikat: 1.gang:
1435,- kr.
VHF-bevis: 1.gang:
700,- kr.
*) Kursuspriserne er inkl. prøvegebyr.
Ekskl. undervisningsmateriale.
**) (alle priser er ca.-priser)
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Klubadresse:
Fyns Svæveflyveklub
Vøjstrupvej 19 A
5672 Broby
tlf: 6263 1331
www.fyns-svaeveflyveklub.dk

