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Grundmedlemskap 500kr 
Täcker klubbens omkostnader plus liten buffert för oförutsedda kostnader. Medlemmarna 
bestämmer själva priset för den här kategorin. Ju fler medlemmar vi blir så minskar kostnaden per 
medlem drastiskt. Den här avgiften betalar alla medlemmar. Fulla medlemsrättigheter erhålls med 
rösträtt etc. 

Junior 100kr 
Till och med 12 års ålder är barnidrott enligt RF. Vi tillämpar begreppet Junior till och med 15 års 
ålder. 

Ungdom 250kr 
Ungdomsidrott gäller för de från 13- till och med 25års ålder enligt RF. Vi tillämpar begreppet 
ungdom från 16- till och med 25års ålder. 

Medlemsavgift SKFF 100kr 
SKFF debiterar UPAC 100kr per medlem som är aktiv i idrotten konstflyg. Således tillkommer 
avgiften som obligatorisk för varje aktiv medlem. Gäller även ungdom. 

Tävlingslicens SKFF 30kr alternativt 100kr 
För att kunna delta i tävlingar i UPACs namn. Har du licens utställd genom en annan klubb så 
tävlar du för den klubben det här året. Licensen, som är frivillig, gäller även för internationella 
tävlingar. För en elektronisk licens tar Flygsportförbundet 30kr och för en licens i plast, 
kontokortsstorlek, tar de 100kr. UPAC ansöker om licensen och SKFF beviljar. Flygsportförbundet 
debiterar SKFF som inte tar ut någon extra kostnad utan debiterar i sin tur samma belopp till 
klubben. Klubben tar inte heller ut någon extra kostnad utan debiterar 30- respektive 100kr för 
tävlingslicens. 

Medlemsavgift till UFK 
Varje klubb som agerar på Sundbro verkar under moderklubben Uppsala Flygklubb, UFK, som en 
medlemsförening till UFK. Medlemsföreningarna står gemensamt för kostnaden att driva klubbhus 
och fält. Även arrendekostnaden fördelas på samma sätt. 

Medlemsföreningarna betalar till UFK för sina "huvudmedlemmar". En huvudmedlem är berättigad 
att vara verksam på Sundbro. Är man huvudmedlem i en medlemsförening och vill vara medlem i 
ytterligare en medlemsförening betalar man ingen avgift till UFK genom den klubben utan bara den 
rena klubbavgiften. 



UPAC har valt att dela upp kostnaden till UFK i två delar. 
- Arrendekostnad + Försäkring UFK 1200kr 
- Underhåll UFK 800kr 
Priserna baserar sig på tidigare års kostnader per medlem mot UFK. Alla medlemsföreningar 
debiterar samma kostnad för sina huvudmedlemmar. 




