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1. Det er kun aktive medlemmer af Thisted Flyveklub med gyldigt UL certifikat der kan booke og fungere som fartøjschef 

på OY-9258. 

2. Inden et medlem kan fungere som fartøjschef på OY-9258 skal denne være omskolet herpå. 
3. På tidspunktet for flyvningen må fartøjschefen ikke være i restance i alle forhold til Thisted Flyveklub. 
4. Thisted Flyveklub har på OY-9258 tegnet ansvar-, kasko- og passagerforsikring. 
5. Fartøjschefen har en selvrisiko på DKK 10.000 ved en evt. skade på OY-9258. Selvrisikoen kan dog maksimalt andrage 

den aktuelle reparations pris. Thisted Flyveklub hæfter for selvrisikoen hvis fartøjschefen på skadetidspunktet 

fungerede som instruktør. 

6. Hvis et havari bevisligt er foranlediget af materiale fejl, som ikke ved omhyggeligt eftersyn inden flyvningen kunne være 
konstateret, hæfter Thisted Flyveklub for selvrisikoen. 

7. Fartøjschefen hæfter ikke for almindelig slid og ælde på OY-9258. 
8. Den materielansvarlige i Thisted Flyveklub er ansvarlig for OY-9258’s vedligehold i henhold til bl.a. fly og motor 

fabrikanternes anvisninger samt gældende lovgivning. 

9. Konstateres der fejl eller mangler på OY-9258 orienteres den materielansvarlige snarest herom. 
10. Fartøjschefen skal sikre sig, at olie og benzin stand kontrolleres og efterfyldes hvis nødvendig på OY-9258 inden 

flyvningen påbegyndes. 
11. Den materielansvarlige er ansvarlig for at korrekt olie til OY-9258 forefindes tilgængeligt på EKTS. 
12. Booking af OY-9258 kan alene ske på www.thisted-flyveklub.dk 

13. En booket tid på OY-9258 kan uden gebyr annulleres indtil en time før starttidspunktet. 

14. Benyttes en booket tid på OY-9258 ikke indenfor 30 min. efter bookingens starttidspunkt, ophæves bookingen, således 

en anden medlem kan anvende OY-9258 i det bookede tidsrum. 

15. Benyttes en booket tid på OY-9258 ikke kan der opkræves et gebyr på DKK 500. 

16. OY-9258 skal være tilbage på EKTS inden den bookede tid udløber. 
17. Timeprisen for OY-9258 er DKK 500 og DKK 750 for skoleflyvning. I timeprisen er inkluderet forsikringer, brændstof og 

vedligehold. Der afregnes efter timetælleren i OY-9258.  Timeprisen fastsættes af Thisted Flyveklubs bestyrelse. 
18. Kassereren i Thisted Flyveklub udsender hver måned opkrævning for flyvning som skal indbetales til klubbens konto 

reg, nr. 9083 kontonr. 0000151483 senest på forfaldsdatoen som er sidste hverdag i måneden efter flyvningen. Ved 
senere betaling kan der pålægges renter og rykkergebyr på DKK 100. 

19. Kassereren i Thisted Flyveklubs bestyrelse er ansvarlig for administration af OY-9258 økonomi, herunder evt. rykkere 

for manglende indbetaling. Er et medlem i restance kan bestyrelsen udstede flyveforbud til medlemmet. 

20. OY-9258 skal generelt være stationeret i hangar på EKTS – bestyrelsen i Thisted Flyveklub kan dispensere herfor. 
21. I tilfælde, hvor OY-9258 må efterlades på en fremmed destination på grund af uforudsete omstændigheder underrettes 

den materielansvarlige samt medlemmer der står på bookinglisten frem til det tidspunkt hvor OY-9258 igen er på EKTS. 
Eventuelle udgifter til hjemtransport af OY-9258 afholdes af fartøjschefen. I tilfælde af havari, der ikke kan holdes 
fartøjschefen ansvarlig, afholdes transportudgifter der relaterer sig til havariet af Thisted Flyveklub. 

22. Fartøjschefen er ansvarlig for at OY-9258 afleveres i rengjort, ryddelig stand og fuldt tanket med benzin. 
23. Fartøjschefen skal sikre at OY-9258 efterlades forsvarligt parkeret. 
24. Fartøjschefen skal efter endt flyvning føre OY-9258’s logbøger forskriftsmæssigt. 
25. Såfremt nærværende retningslinjer ikke overholdes af et medlem, kan et flertal i Thisted Flyveklubs bestyrelse udstede 

flyve forbud i OY-9258 til det pågældende medlem. 

26. Nærværende retningslinjer skal være underskrevet af et medlem før denne kan fungere som fartøjschef på OY-9258. 
 

 

 

Dato:   Underskrift medlem: 

_____________________________________________________________________________________________ 

http://www.thisted-flyveklub.dk/

