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MEDLEMSANSÖKAN TILL STOCKHOLMS FLYGKLUBB 
 
Förnamn: Efternamn: Personnummer: 

   

Bostadsadress: Postadress: Telefon: 

   

E-post adress: För- och efternamn närmast anhörig: Telefon närmast anhörig: 

   

Tidigare medlem i följande flygklubbar: 

 

Jag innehar följande giltiga certifikat och behörigheter: 

 

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 hos Stockholms Flygklubb för:  

 PPL (Privatflygarcertifikat) 
 Kompletterande behörighet (t.ex. mörker) 

 
Som elev: 

 är jag medveten om, att erhålla privatflygarcertifikat fordrar viss lämplighet som innefattar både medicinska och 
psykologiska minimikrav samt ett hederligt leverne. 

 ska jag skyndsamt genomföra den flygmedicinska undersökningen, vid misstanke om hälsostatus som kan äventyra 
flygcertifikatinnehav. 

 är jag medveten om att, ett belastat brottsregisterutdrag kan äventyra flygcertifikatinnehav samt även om det 
framkommer under utbildningens gång att jag inte uppfyller lämplighetskraven, så kan jag inte kräva tillbaka de 
utgifter jag haft under utbildningen (lektioner, läkarundersökningar, litteratur, m.m.). 

 
Jag förbinder mig att: 

 följa klubbens stadgar, ordningsföreskrifter, bokningsbestämmelser och de övriga anvisningar och bestämmelser 
som gäller för klubbens verksamhet. 

 erlägga av klubben beslutade medlems- flyg- och övriga fastställda avgifter på tid och sätt som klubben fastställer. 

 följa de beslut som medlemsmöten och styrelsen fattar för klubbens verksamhet. 

 följa de föreskrifter som meddelas mig av flygklubben, befälhavaren, luftfartsmyndigheten, 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. Stockholms flygklubb följer Personuppgiftslagen – PUL, och vid varje förändring av hur 
medlems personuppgifter publiceras, ska dennes samtycke inhämtas. 

 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 med klubbens flygplan samt avstängd från eventuell pågående utbildning. 

 
Jag har tagit del av ovanstående regler och ansöker härmed om medlemskap i Stockholms flygklubb: 
 
Ort:  Datum:  
 

Underskrift:  


