
Avtal  för  bidrag  till  skolutrustning

Bakgrund

Detta  avtal  gäller  mellan  Svenska  Hängflygförbundet  (SHF)  och Skånes  Drakflygklubb
(SDFK).  Avtalet  gäller  bidrag  till inköp  av skolutrustning,  i form  av:

Releasevajer  för  dragvåg.
Swivel  till vändhjul.

Dragvåg,  vändhjul  oeh skärm.
Trumma  och kärra  för lina.

Ågande  &  förvaltning

*  AII skolutrustning  ke5ps med hjä1p av bidrag  från SHF. SHF bidrar  med 1500  kr, vilket
motsvarar  75 o/o av inköpspriset.

*  Skolutrustningen  ägs och förvaltas  av SDFK.
*  Skolutrustningen  får  inte säljas  eller  överlåtas  utan skriftligt  medgivande  från  SHFs

styrelse.

*  Förvaringsplatsen  av skolutrustningen  ska vara bestående  och väl syn1igt märkt  med
"Skolmateriel"  och klubbens  namn,  samt  "med  bidrag  från  SHF"  i fomi  av en
inventarielista  (gärna  inplastad).

«h Nyttjandet  av materiellen  ska ske i 1inje med SHFKs  ansökan  om bidrag  och SHFKs  villkor
för  lån av skolutrustningen,  se bilaga  1. Kraven  i Proposition  I - bidrag  skolutrustning  som
antogs  på SHFs  årsmöte  2018-03-18  ska Töljas.

Avtalsbrott

*  Om inte utrustningen  används  så som angivits  i bidragsansökan  eller  om villkoren  ovan  i
övrigt  inte följs,  kan bidraget  utebli  eller  återkrävas,  alternativt  beslagtas  utrustningen  för
att säljas  vidare  av SHF  styrelse.  Intäkterna  Trån försäljningen  tillfaller  då SHF  till 4 00 %.
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Bilaga  1.

Ansökan  om  bidrag  till

bogserutrustning

SDFK ansöker  om  bidrag  på 1500  kr för  inköp  av bogserutrustning  som  ska användas  för

skolning  till  markbogsering-  och höjdflygbehörighet.

Vad har  klubben  för  strategi  för  att  få fler  nya hängflygare  och  behålla  de befintliga?

Under  en längre  tid  har  det  saknats  möjlighet  att  ta markbogsering-  och  höjdflygbehörighet  i

Skåne.  Detta  medför  att  elever  får  problem  att  ta sig vidare  från  grundskolningen  som

bedrivs  i backe,  vilket  i sin tur  medför  förlorat  intresse  och  tappade  medlemmar  för  SDFK.

För  att  råda  bot  på detta  har  SDFK för  avsikt  att  anskaffa  utrustning  till  att  bedriva

markbogsering  med  vändhjul  och  AT\/  på Skånes  Fagerhults  flygfält,  där  vi även  bedriver  vår

fIygbogseringsverksamhet.  Lokaliseringen  gör  det  även  enklare  för  nyblivna  elever  att

komma  in i ordinarie  klubbverksamhet  och  få kontakt  med  övriga  medlemmar  i klubben.

Vad är det  för  utrustning  bidraget  söks  för?

Utrustning  för  markbogsering.  Utöver  linan  som  redan  är inköpt  och  vi fått  bidrag  för,

tillkommer  det  utrustning  för  att  kunna  markbogsera  med  ATV. Följande  utrustning  har

därför  införskaffats  till  en totalkostnad  av 2000  kr:

Releasevajer  för  dragvåg.

Swivel  till  vändhjul.

Dragvåg,  vändhjul  och  skärm.

Trumma  och  kärra  för  lina.

Hur  ska  utrustningen  hållas  i flygsäkert  skick?

Precis  som  linan  ingår  utrustningen  ovan  i övrig  bogserutrustning  som  sköts  och underhålls

av en av styrelsen  utsedd  klubbmedlem.

Vem tar  ansvar  för  att  utrustningen  hålls  i flygsäkert  skick  (t.ex.  kassören  eller  ordförande)?

Bogserutrustningen  sköts  av en av styrelsen  utsedd  klubbmedlem.  Inledningsvis  kommer  det

att  vara  samma  person  som  ansvarar  för  trike  och  fIygbogserutrustning.

Under  vilka  villkor  lånas  utrusningen  ut, t.ex. bokningsförfarande,  hur  länge  ...?

Avsikten  är att  markbogserutrustningen  ska vara  tillgänglig  för  klubbens  instruktörer  och  de

piloter  som  behöver  träna  bogsering  innan  man  kan gå vidare  med  flygbogsering.

För  att  låna markbogserutrustning  krävs  medlemskap  i Skånes  Drakflygklubb  samt

behörigheten  Bogserledare.  Den av styrelsen  utsedda  klubbmedlemen  ser  till  att

bogserutrustningen  hålls  i flygsäkert  skick.

Mvh

Styrelsen

Skånes  Drakflygklubb
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