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DATUM

VÅR REFERENS/MAIL/MOBIL

2017-03-05

Tingvall/Jatko

AVTAL
Mellan Luleå-Boden Flygklubb och Kiruna Flygklubb
Tillfälligt avtal för reglering av lån av flygplan mellan klubbarna.
Flygplanlån avser privatflygning, skolning och uppdragsflygning genom FFK under en begränsad
period. Styrelserna i resp. klubb bestämmer lånetiden i förhållande till behoven av planen.
Avtalet mellan klubbarna gäller enligt följande:
Gästmedlemsavgift; 250:-/halvår, 500:-/år inbetalas till resp. klubbs konto.
Medlemmarna skall vara huvudmedlem i moderklubben för att bli gästmedlem.
Medlemmarna meddelar persondata, telefon, mail och registreras som gästmedlemmar i resp.
klubb.
1. Flygtimpris: 1100:-/tim (ECZ hjul/skid/sjö-version, GKZ i hjulversion).
2. Timpris ECZ enligt tacho, timpris GKZ enligt airborn time.
3. Fast årsavgift för ECZ sjö, 3650:- (Gäller för LBFK-piloter vid lån av sjömaskinen kortare
perioder. Fördelas på sjöpiloterna).
4. Typinflygning och checkride med flyglärare gäller för bägge planen samt sjöflygcheck.
De som är influgen på maskinerna men ej flugit dem på ett tag flyger in med pilot som har
flygtrim på maskinen och utses av motorflygchef.
5. Planen hangareras, resp. klubb ansvarar för detta.
6. LBFK sjöflyggrupp ansvarar för baseringen av ECZ samt står för kostnaderna.
7. Motorn uppvärms om planen förvaras kallt.
8. Försäkring skall finnas, inkl kasko.
9. L-kort måste finnas för bägge maskinerna.
10. Inlåningstiden av resp. maskin bestäms av resp. styrelse.
11. Ferryflygningar bestäms vid lånet. Ev. nyttjas övningsflygövningstid i FFK, bestäms av
resp. gruppchef.
12. Underhåll av maskinerna beaktas, vid underhållsbehov kontaktas resp. ansvarig i
klubbarna.
13. Bränsle ingår i timpriset, tankning utförs med resp. tankkort (Shell).
14. Vid tankning utan kort regleras bränslekostnaden mellan klubbarna.
15. Resp. klubb ansvarar för flygplanet och bokning samt pilotkompetensen.

Luleå____________________2017

Kiruna______________________2017

Bror Tingvall/Luleå-Boden Flygklubb

Thomas Jatko/Kiruna Flygklubb

Postadress
Box 98
971 04 Luleå
Organisationsnummer
897000-9612

Besöksadress
Kallaxvägen 1
Luleå airport
F-skatt
Finns

Telefon
0920-12523
Klubbhus
Bankgiro
5535-1977

Telefax
0920-81450

E-post
info@lbfk.com

Bokning flygplan
http://lbfk.tethuvudet.se

Hemsida
www.lbfk.com
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Administrativa rutiner vid flygning med SE-ECZ och SE-GKZ
SE-ECZ Piper PA18-150 Super Cub Kiruna Flygklubb - Tillfällig basering: LBFK
SE-GKZ Cessna 172 Luleå-Boden Flygklubb
- Tillfällig basering: Kiruna FK
Uppgifter i respektive flygklubb
Kiruna flygklubb
Thomas Jatko, kontaktperson 070-5544889
J-O Nilsson, Kassör 0702028767
Bankgiro: 755-8950 eller Plusgiro: 483344-8
Webadress: www.kirunaflygklubb.se

Luleå-Boden Flygklubb
Bror Tingvall, Ordf, 070-5587912
Anders Magnusson, flygkonto, 076-7881864
Ingemar Hellgren, Kassör, 070-5250211
Bankgiro: 5535-1977
Webadress: www.lbfk.com

thomas.jatko@amjpapper.se
job.nilsson@bredband.net

bror.tingvall@tele2.se
ragge@ludd.ltu.se
ingemar.hellgren@teliasonera.com

Inloggning till bokningssystemet - Alla flygningar ska registreras här:
Öppna hemsidan först www.lbfk.com
Välj Boka flyg, öppna http://lbfk.tethuvudet.se/login.php
Login: medlem
Password: espa14
Medlemsavgifter/flygpris – gäller för gästmedlemsskap mellan klubbarna
250:- för halvår – betalas in till resp. flygklubb
500:- för helår – betalas in till resp. flygklubb
3.650:- fast årsavgift för ECZ sjö (LBFK-piloter)
Medlemsanmälan
Anmälan skall göras till resp. flygklubb. Ange namn, adress, mobilnummer, personnummer.
Maila uppgifterna till resp. klubbansvarig på mailadress ovan.
Alla gästmedlemmar kommer att registreras in i lbfk:s kontosystem där alla flygningar ska registreras,
både privat och FFK-flygningar.
Privat flygning
1100:- flygpris för bägge maskinerna (gäller tills vidare för hjul/skidversion)
Betalas in till resp. klubbs girokonto i förskott. Sätt in pengar på resp. konto.
Flygningarna skall registreras som privatflyg i lbfk:s boknings/tidssystem på adressen
http://lbfk.tethuvudet.se/login.php se exempel nedan.
För SE-ELC debiteras efter tachotid (Räkna om till minuter när ni registrerar flygtid/airborn i tidssystemet)
SE-GKZ debiteras airborn som anges i resedagbok och i tidssystemet.
Uppdragsflygning – FFK-HV, FFK-FIG
Alla FFK-flygningar faktureras FFK på särskild uppdragsblankett eller genom digital blankett
Som finns på adressen: http://ffk.se/flygrapport/
Flygningarna skall också registreras som FFK-uppdrag (FIG eller HV) i lbfk:s boknings/tidssystem på adressen
http://lbfk.tethuvudet.se/login.php
OBS - Uppdragsflygningar och FFK-övningsflygningar skall vara beordrade av resp. gruppchef.
Gruppchefen ansvarar för att flygningarna anmäls, registreras och faktureras.
Flygplan och piloter skall uppfylla FFK:s krav för det aktuella uppdraget eller övningen.
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Inloggning till:

http://ffk.se/flygrapport/

Tankning, olja, hangar, landningskort, parkering, uppvärmning, service
Planen tankas genom resp. klubbs kortbetalning. Om tankning utförs via andra kreditkort
Regleras kostnaderna mellan klubbarna. OBS-tag kvitto på betalningen!
Flygolja – medföres SE-GKZ, i övrigt regleras oljeförbrukningen mellan klubbarna.
Notera oljeförbrukningen i resedagboken. Shell flygolja används i bägge planen.
Landningskort skall finnas till bägge maskinerna. Obs - gäller på Swedavias avtalsflygplatser.
På övriga flygplatser – kontrollera landningsavgifterna. Resp. pilot står för landningsavgifterna på andra
flygplatser.
Maskinerna skall vara uppvärmda innan flygning, antingen i varmhangar eller annan uppvärmning.
Maskinerna skall hangareras när dom inte används.
Serviceintervaller – ge akt på kvarvarande flygtid innan service. Meddela ansvariga i tid för bokning av
service.

Piloternas flygstatus, typinflygning eller checkflygning
Flygstatusen skall kontrolleras av motorflygchef för privatflygning eller gruppchef vid uppdragsflygning.
Piloterna skall vara väl förtrogen och typinflugna på typen. Flyglärare utför alla typinflygningar.
Om piloten är influgen på typen och behöver en checkflygning kan motorflygchef eller flyglärare utföra
den. Förutsättningen är att M-flygchefen har bra flygstatus själv på den aktuella typen. M-flygchef kan
vid behov sätta en pilot med bra flygstatus i sitt ställe för checkflygning.
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Startsida – val av bokning eller flygtidregistrering

Flygplanlistan – välj sedan boka flygplan

Boka flygplanet – fyll i datum och tid (inga mellantecken)

Registrera flygtid – Fyll i flygplanbet., namn, starttid – landningstid airborn
Blocktid kan fyllas i manuellt, annars läggs det aut. till 10 minuter

