
  
  Dansk Svæveflyvehistorisk Klub  
  Svæveflyvecenter Arnborg 
  Fasterholtvej 10 

  Arnborg  
  DK-7400 Herning 
  E-mail: dask@dask-vgc.dk 
  www.dask-vgc.dk 

 

 
CFR-nr: 1302322 
CVR: 34634831 
Bank: Arbejdernes Landsbank 

Konto nr. 5383-0241934 
IBAN: DK0553830000241934 
SWIFT/BIC: ALBADKKK 
MobilePay: 45693 

 

         Medlem af  
Dansk Svæveflyver Union   Danmarks Idræts Forbund Kongelig Dansk Aeroklub Den internationale   

Vintage Gliding Club 

 

Aftale om lån af fly 

Mellem DaSK-medlem nr.: ____________________ 

Navn:                               ______________________________________________________ 

Adresse:                            ______________________________________________________ 

Tlf. nr.  ____________         Mail- adresse: ________________________________________ 

er der for perioden fra den: _______________ 

truffet aftale om lån af følgende fly:   

til den: _________________ 

 

Type: _______________________ 

 

Reg: ______________ 

 

Transport til og fra Arnborg eller sidst anvendte sted betales af låner.  

Flyet skal, når det ikke anvendes, opbevares i hangar eller lukket transportvogn.  

Flyet skal afleveres i samme stand, som det er udleveret.  

DaSK fly er ansvarsforsikrede.  

Sker der skade på flyet i låneperioden betaler låner en selvrisiko på 1.000 kr.  

 

DaSK kræver:  

 at fartøjscheferne er medlem af DaSK (med kontingent betalt)  

 at fartøjscheferne har gyldigt S/PFT.  

 at fartøjscheferne er omskolet til typen (sker omskoling i klubben, skal det ske efter aftale 

med DaSK)  

 

Noter hver flyvning med 1 linje pr. flyvning i logbogen.  

 

Flyveafgifter 50,00 kr. pr start indtil 10 minutter, herefter 2,00 kr. pr. minut.  

Flyveafgift som passager er, hvis man er DSvU medlem 75 kr. pr. flyvning.  

Flyveafgift som passager er, hvis man ikke er DSvU medlem 150 kr. pr. flyvning.  

Låner hæfter for betaling af startafgifter og flyvetid i henhold til flyets journal.  

 

Journal og startliste afleveres sammen med det lånte fly.  

Startafgifter kan opgøres på en særlig startliste, der kan downloades fra DaSK’s hjemmeside og 

afregnes til DaSK’s bankkonto  

  Arbejdernes Landsbank reg. nr. 5383 konto 0241934  

  med tydelig angivelse af indbetales navn.  

Minutafgifter vil blive opkræves sammen med årskontingent.  

 

Kontaktperson i DaSK  

 

Klaus Degner  

Tlf. nr.  4081 7381  Mail- adresse:  Klaus.Degner@icloud.com  

 

Dato  

 

Låner ___________________________ 

 

DaSK ___________________________ 

 


