
Regler for brug af 9-293

- Flyet skal stå i hangar i EKHG og skal normalt være stationeret på denne plads.
- Flyet må starte og lande fra pladser på min 250 meter.
- Såfremt dette overtrædes, uanset om der sker skade på flyet, får den pågældende forbud mod at flyve flyet i et år fra forbud
nedlægges. Hvis der ved en overtrædelse sker skade på flyet, hæfter piloten for samtlige tab herved, bla. forhøjelse/manglende
nedsættelse af forsikringspræmie og manglende dækningsbidrag ved medlemmernes brug af flyet (forventet årligt minimum 200 timer
med dækningsbidrag til faste omkostninger på budgetteret 200 kr. per time foruden den nedenfor nævnte selvrisiko på 10.000 kr.).

- Der er oprettet en bookingside på internettet (https://bookingportal.com/herningul), og alle medlemmer er berettiget til på denne at
have op til 2 reservationer ad gangen af max en hel dag. Reservationerne må 2 gange om året ligge i umiddelbar forlængelse af
hinanden og 2 gange om året må et medlem reservere flyet i 7 sammenhængende dage.
- En reservation på mere end 5 timer betragtes betalingsmæssigt som en heldags reservation.
- Ved reservation af hele dage skal der betales for 2 flyvetimer per dag, uanset om medlemmet har fløjet dette antal timer.
- Ved reservation af flere sammenhængende dage og flyet står ved anden plads uden at være benyttet betales der 200 kr. per dag.
- Timer der skal betales for og som ikke er fløjet kan ikke efter reservationens udløb flyves (timerne er endeligt tabt).
- Der skal dog ikke betales, hvis reservationen slettes mindst 24 timer før reservationens start eller vejret forhindrer flyvning fra EKHG.
- Såfremt flyet pga. vejret ikke kan bringes tilbage til EKHG ved en reservations ophør, skal der straks ske underretning til kassereren.
- Når vejret igen tillader det skal flyet straks bringes tilbage til EKHG.
- Hvis ingen har reserveret flyet, må det uden reservation benyttes af et medlem til solnedgang.
- Hvis den der har reserveret flyet ikke er kommet til stede senest 30 min efter reservationens begyndelse, er reservationen bortfaldet,
og andre medlemmer må benytte flyet - ud fra at den der først kom i klubben har første ret.

- Kun medlemmer af Herning Ultralet Flyveklub må være fartøjschefer på flyet.
- Omskoling må kun finde sted med Herning Ultralet Flyveklubs instruktører.
- Inden et medlem må være fartøjschef på fly, skal han omskoles til flyet.
- Såfremt et medlem inden for det sidste år ikke har fløjet 10 timer i UL, skal han inden brug af flyet udtjekkes af en instruktør -
gyldighed heraf 3 måneder, således at der på ny skal ske en udtjekning efter 3 måneder, såfremt timekravet fortsat ikke er opfyldt.

- Medlemmet opfordres til grundigt at efterse flyet inden brug, og hvis noget synes ukorrekt ved flyets stand da undlade at flyve før der
er sket en afklaring heraf.
- Flyet afleveres i samme stand, som det er modtaget. Det betyder bl.a., at ruder, vingeforkanter og andre udsatte steder efter hver
flyvning efterses og om nødvendigt afvaskes.

- Flyet tankes fra det fælles tankanlæg. Registrering af antal liter og fly registreringsnummer skal foretages på tablet i klublokalet. Dette
er yderst vigtigt for at kunne opnå evt. refusion af brændstofafgift.

Betaling og forsikring
- For brug af flyet betales der indtil videre 450 kr. per tacho-time.
- Medlemmerne skal registrere flyvningen på tablet i klublokalet, og der betales via terminal eller opkrævning.
- Derudover betales der flykontingent på 500 kr. per halve år ved brug af flyet. Afregning af dette sker bagud d. 30 juni og d. 31
december.

- Der er tegnet ansvars-, kasko- og passagerforsikring.
- Medlemmet har ved skader på flyet en selvrisiko på 10.000 kr. - uanset årsag til havariet.
- Medlemmet er fuldt ansvarligt for skade på motor, der skyldes manglende vand og olie på motoren, eller at denne ikke er varmet
tilstrækkeligt op inden start (der er ingen forsikringsdækning for sådanne skader).

Disse regler skal underskrives før omskoling begyndes.
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