Velkommen til
Sønderborg Modelflyveklub

En guide til nye medlemmer.

Indmelding i klubben

Instruktør

Kom og besøg os!
Du er altid velkommen til at aflægge flyvepladsen et besøg. Det vil give
dig mulighed for at se hvem vi er, og desuden få en god snak om
modelflyvning og en masse gode råd. Vi har desuden en klubflyver som
du kan prøve at flyve, så du kan få en fornemmelse af, om modelflyvning
er noget for dig!

I luften første gang
Sønderborg Modelflyveklub har et antal instruktører, som uden beregning
hjælper ny-begynder indtil de kan stå på egne ben. For at vi kan lære dig
at flyve må du være indstillet på at du også selv skal yde en indsats,
dette indebærer f.eks. at du kommer med jævne mellemrum (ikke bare
en gang om måneden) og at du altid sørger for at have dit grej i orden
inden du kommer på pladsen (batterier er opladet osv.)

Medlemskab
Du skal være medlem af Sønderborg Modelflyveklub for at benytte vores
bane og øvrige faciliteter. Vore kontigentsatser er i 2013 junior kr. 440,og Senior kr. 840,- pr. år.
Modeflyvning Danmark (www.modelflyvning.dk)
Du skal for at blive medlem i klubben også være medlem af
Modelflyvning Danmark, idet du gennem medlemskab i Modelflyvning
Danmark er forsikret i tilfælde af skader på mennesker og ting på
flyvepladsen, som følge af din flyveaktivitet. Kontingentet for voksne
koster i 2012, 600,- pr. år og for Junior koster det 300,- pr. År. For begge
medlemsgrupper koster det 100,- i indmeldelses gebyr (Se mere
information omkring de forskellige betingelser på www.modelflyvning.dk)
Køb af udstyr
Før du går i gang!
Det er altid en god ide at kontakte en modelflyveklub, inden du bruger
penge på udstyr. Spørg efter en instruktør og lyt til hans råd. På den
måde undgår du unødige havarier.
Hvad koster det?
Køber du nyt grej, skal du regne med totalt ca. 2500 kr. for en
svæveflyver og 4000 kr. for en motorflyver.

●
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Man får 1 til 3 ture med klubflyveren gratis, før man melder sig ind
i klubben og Modelflyvning Danmark
Herefter kan der købes et 10-turs kort for 200 kroner - som
dækker slitage på klubbens udstyr

Logbog
Nye pilot elever udstyres med en lille logbog, hvori alle elevens flyvninger
noteres.
Det ses gerne at nye medlemmer afslutter deres skoling med at aflægge
en A-certifikatprøve.
Flyvepladsregler
Sønderborg Modelflyveklub prioritere sikkerheden meget højt. Derfor skal
du være bekendt med vore pladsregler samt flyvetider og naturligvis
efterleve disse. Flyvepladsreglerne finder du i klubhuset eller på vores
hjemmeside.
For mere info og aktivitetskalender:
www.sonderborgmodelflyveklub.dk

