ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP I SJÖBO FLYGKLUBB
Förnamn:

Efternamn:

Personnummer:

Bostadsadress:

Postnummer:

Postort:

E‐post adress:

Mobil‐telefon:

Annan Telefon:

Tidigare medlem i följande flygklubbar:
Jag innehar följande giltiga flygcertifikat:
Jag är influgen på följande flygplanstyper:

Jag önskar bli medlem enligt:
Aktiv huvudmedlem inklusive medlemskap i KSAK
Gästmedlem. Jag är KSAK‐ansluten i följande flygklubb:______________
Stödjande medlem och är införstådd med att jag därmed inte får föra befälhavarskap ombord.
Jag önskar genomgå flygutbildning i Sjöbo Flygklubb för:
PPL certifikat
Kompletterande behörighet (t.ex. mörker, G 1000)










Jag förbinder mig att noggrant följa klubbens stadgar, ordningsföreskrifter, bokningsbestämmelser och
de övriga anvisningar och bestämmelser som gäller för klubbens verksamhet
Jag deltar på egen risk och i händelse av olycksfall avstår jag från varje anspråk på ersättning från Sjöbo
Flygklubb, dess‐personal, styrelse eller andra medlemmar.
Jag förbinder mig att erlägga av klubben beslutade medlems‐ flyg‐ och övriga avgifter på tid och sätt
som klubben fastställer
Jag förbinder mig att följa de beslut som medlemsmöten och styrelsen fattar för klubbens verksamhet
Jag förbinder mig att följa de föreskrifter som meddelas mig av flygklubben, befälhavaren, luftfarts‐
myndigheten, flygplatsledningen eller av myndighet som har med ifrågavarande flygning att skaffa
Jag godtar att namn och adress publiceras i myweblog samt i klubbens medlemsförteckning och
förbinder mig att löpande hålla dessa uppgifter uppdaterade.
Som eventuell elev är jag medveten om att för att bli pilot så fordras viss lämplighet och om det under
utbildningen framgår att jag ej uppfyller lämplighetskraven så kan jag ej kräva tillbaka de investeringar
jag gjort i utbildningen (lektioner, läkarundersökningar, litteratur, m.m.).
Jag är medveten om att om jag överträder föreskrifter och regler eller på annat sätt uppträder
olämpligt så kan jag av klubbens styrelse få en varning och vid upprepade eller särskilt allvarliga
överträdelser så kan jag av klubbens styrelse bli avstängd från flygning på klubbens flygplan samt
avstängd från eventuell pågående utbildning.
Jag har tagit del av ovanstående regler och ansöker härmed om medlemskap i Sjöbo flygklubb

Ort:

Ifylles av SFK
Medlemsnummer
Kort nummer

Datum:___________

Underskrift: ________________________________

