


Bilaga 1 
Uthyrning av utrustning  

1. Bakgrund 
1.1. Dessa allmänna villkor gäller mellan hyrestagare och Paragliding Friends Gotland 

(föreningen). 
2. Betalning  

2.1. Pris för utrustning enligt gällande prislista.  
2.2. Betalning sker vid samma tillfälle som utrustningen återlämnas, till föreningens 

PostGiro: 1186487-3.  
3. Bokning  

3.1. Bokning sker via e-post eller telefon till föreningens materialansvarig.  
3.2. Bokningen är bekräftad först när föreningens materialansvarig har svarat och 

bekräftat bokningen.  
4. Avbokning  

4.1. Avbokning sker via e-post eller telefon till föreningens materialansvarig, utan 
kostnad, när som helst innan hyresperioden.  

5. Försäkring  
5.1. All flygning skall ske i enlighet med Svenska Hängflygsförbundets 

verksamhetshandbok.  
5.2. Elev eller instruktör måste ha en giltig licens.  

6. Loggning 
6.1. Hyrestagare ansvarar för att sanningsenligt logga hur utrustningen har använts i de 

loggböcker som finns på fodralet till utrustningen, samt eventuella skador som har 
uppkommit.  

7. Hyrestagares besiktning  
7.1. Hyrestagare ansvarar själv för att göra en slutlig besiktning & bedömning av 

materialets skicka innan bruk. Föreningen har inget ansvar för materialets skick vid 
bruk.  

8. Föreningens besiktning vid återlämning  
8.1. Utrustningen kommer att besiktigas vid återlämning av föreningens 

materialansvarig.  
8.2. Om skada hittas kommer hyrestagare att kontaktas inom 30 dagar.  

9. Skador på utrustning  
9.1. Skador ersätts av hyrestagare enligt prislista.  
9.2. Skadorna repareras av föreningen.  

10. Utrustningens skick 
10.1. Föreningen ansvarar för att materialet är underhållet enligt tillverkarens 

rekommendationer.  
  



Bilaga 2 
 
Hej! 
Paragliding Friends Gotland (PFG) ansöker om bidrag på 18750 kr för att köpa in en skolvinge 
av typen Wills Wing Alpha 180, vars inköpspris är 25000 kr. 
 
Vad har klubben för strategi för att få fler nya hängflygare och behålla de befintliga? 
En del i vår strategi för att få nya elever är att vi arrangerar en lärgrupp under 
våren/sommaren (nästa år har vi för avsikt att ha den under senvintern/våren) för helt 
färska elever. Förutsättningen för att få delta i lärogruppen är att man löser medlemskap i 
föreningen. 
Idén med lärgruppen är att man: 

• går igenom teorin tillsammans, utifrån utbildningsplanen för Elevlicens (i samråd med 
instruktör, på distans) 

• lär sig begrepp, terminologi samt organisation 
• riggar vinge 
• testar markhantering, att bära vinge och att få vingen att lyfta genom att springa 

Denna lärgrupp är förberedande inför sommarlägret som vi för avsikt att fortsätta arrangera. 
För befintliga elever/piloter så är lärgruppen ett sätt att hålla allt färskt i minne. Ett bra sätt 
att lära sig mer på djupet är att stöta och blöta frågeställningar, och här fyller nybörjarna en 
viktig funktion för de mer erfarna som ”redan kan” och behöver försöka förklara på ett sätt 
som nybörjarna förstår. 
En av våra geografiska utmaningar är det faktum att vi bor på en ö, och saknar egna 
instruktörer. För att minska belastningen för instruktörerna som tar sig hit så vore det 
idealiskt att ha passande utrustning på plats. 
 
Hur ska utrustningen hållas i flygsäkert skick? 
De rekommendationer som finns i manualen för hängglidaren skall efterföljas, och 
dokumenteras i ett protokoll som finns i en plastficka i vingfodralet, tillsammans med en 
flyglogg. 
Vem tar ansvar för att utrustningen hålls i flygsäkert skick (t.ex. kassören eller ordförande)? 
Någon ur föreningens hängflygssektion, utsedd av styrelsen vid ett styrelsemöte. 
Under vilka villkor lånas utrusningen ut, t.ex. bokningsförfarande, hur länge …? 
Bokning sker via e-post eller telefon till den personen som ansvarar för att utrustningen hålls 
i flygsäkert skick. Utrustning lånas ut så länge som det är aktivitet. 
 
Vi har blivit beviljade IdrottsLyft på 6250 kr för inköp av skolmaterial (25% av inköpspris). Vår 
ansökan rör resterande belopp på 18750 kr (75% av inköpspriset). 
 
Mvh Robin Jakobsson 
Paragliding Friends Gotland 


