ANSÖKAN OM FÖRNYELSE AV SKÄRMFLYGLICENS

Förnyelsen avser år

(anpassad version Glidflygarna)

Licens-nummer

2011

Pilotuppgifter (TEXTA PÅ HELA BLANKETTEN!) (Gråmarkerade fält frivilliga)
Namn

Adress

Post nr

Postadress

Person nr

Mobil/ Tfn bostad

E-post
@

Klubb

Skärmklass

GLIDFLYGARNA H&SkFK
Uppgifter om skärmflygtid (timmar) och antal flyg med flygskärm under 2010 enligt loggbok
Totalt antal flyg under året

Total skärmflygtid

Varav backglidningar

Varav bergsflyg

Varav skärmflygtid i termik

Varav vinschflyg

Varav hang

Varav skärmflygtid på hang

Varav flugna
utomlands

Varav antal
med motor

Varav skärmflygtid MED motor

Ange behörighet du avser att förnya t.ex.: ”P2”, ”STUDENT ” eller liknande.

Att betala in till klubbens konto:
Förbundsavgift
Ansvarsförsäkring (15 MSEK, ej i USA)

500 kr
130 kr

Medlemsavgift till klubben(Glidflygarna)
Olycksfallförsäkring kollektiv Medi (15 bb Världen)
Tilläggsförsäkring (Max ett val)
MAXI
+ 500
(30 bb Världen)
Annat försäkringsval
(Rekomenderas enbart med egen annan olycksfallsförsäkringslösning)
BAS
- 430
(OBS enbart invaliditet & dödsfall)
Alternativet BAS kan inte väljas av instruktörer eller tandempiloter.
Instruktör/Tandem2 extra försäkring (+100 kr)

250 kr
800 kr

Totalsumma att betala till klubben

(för de flesta skall denna summa bli 1680 eller 2180)

Kryssa i denna ruta då du har fyllt din
flygtid på
www.paragliding.se(Logga Flygtid)
Detta är ett krav för att licensen ska
utfärdas !!

Kryssa i denna ruta för att intyga att
du som är Paramotorpilot använder
registreringsnummer i skärmen vid
PM-flygning

Jag har förstått att jag inte har något försäkringsskydd i utlandet för läkarvård samt
hemtransport om jag aktivt har valt försäkringsalternativet BAS. Jag intygar på heder
och samvete att nämnda uppgifter är korrekta samt att jag uppfyller flygkraven för
den sökta licensgraden.
Ort & datum

Namnteckning

Namnförtydligande

OBS! Denna deklarationsblankett behålls av dig som är medlem i Glidflygarna.
Den ska alltså inte skickas någonstans.
Om du vid tidsregistreringen upptäcker att dina adressuppgifter är felaktiga i SSFFs register ,
kontakta kassören i klubben efteråt, så kan han korrigera.
Glidflygarna Häng- och Skärmflygklubb ? www.glidflygarna.se ? Plusgiro: 59 94 90-0

=1680
=2180
=1250

