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Ansökan om medlemskap 2023 i Kungsbacka Modellflygklubb 
och i förekommande fall även Svenska Modellflygförbundet 
 
För att få flyga på klubbens flygfält krävs medlemskap Kungsbacka Modellflygklubb (KMFK) samt 
giltig ansvarsförsäkring genom Sveriges Modellflygförbund (SMFF) eller Svenska RC-flygförbundet 
(RCFF). 
 
Undertecknad har tagit del av KMFK:s stadgar, flygfältsbestämmelser, RCFF-SMFF Säkerhetsregler 
för modellflyg utomhus samt hur mina personuppgifter och anmälda familjemedlemmar, för vilka jag 
är målsman, hanteras av KMFK i det av Riksidrottsförbundet anvisade medlemsregistret IdrottOnline. 
 
För RC-flyg har jag också ett Operatörs-ID hos Transportstyrelsen. Jag ansöker om medlemskap i 
Kungsbacka Modellflygklubb enligt nedanstående alternativ: 

□  Medlemskap i KMFK och SMFF (med ansvarsförsökring) 

□ Jag anser mig var nybörjare inom modellflygsporten. 

□ Jag har mångårig erfarenhet av modellflyg. 

□ Endast medlemskap i KMFK. Undertecknad är ansluten till SMFF genom annan 
organisation. Ange klubb…………………….. Medlemsnr i SMFF…………………… 

□ Tävlingslicens, typ…………………………………….. 
 
Medlemsavgifter för 2023 
Senior (född 2004-12-31 och tidigare):  875 kr  
Junior (född 2005-01-01 eller senare): 500 kr 
Gästmedlem:    775 kr 
 
För tävlingslicens, se info på Avgifter 2023 | Svenska Flygsportförbundet 

• Grundlicens (Seniorer Friflyg, Linflyg och RC-flyg)      
100 kr/år  

• Till grundlicens tillkommer 
o Startavgift Friflyg                               

100 kr/klass för seniorer VM klass och 0 kr/klass för juniorer. 
o Startavgift småklasser Friflyg                                               

40 kr/klass för seniorer och juniorer 0 kr/klass 
o Startavgifter Linflyg                                   

60 kr/tävling för seniorer och 30 kr/tävling för juniorer 
o Tävlingslicens RC-flyg        

300 kr/år (går till den RC-gren som man tävlar i) 
  

För Er som behöver en internationell tävlingslicens (FAI-sportlicens) görs denna ansökan direkt på 
Flygsports hemsida, FAI-sportlicens | Svenska Flygsportförbundet. 
 
För nedanstående personuppgifter ger också mitt Samtycke till registrering i IdrottOnline. 
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https://kungsbackamodellflygklubb.se/files/stadgar-KMFK-2004-02-01.pdf
https://kungsbackamodellflygklubb.se/files/Flygfaltsbestammelser-2021-ver.-4.9.pdf
https://kungsbackamodellflygklubb.se/files/rcff-smff-regler-v-1.4.2-2021c.pdf
https://kungsbackamodellflygklubb.se/files/Samtycke-hantering-av-personuppgift-IOL-SMFF.pdf
https://dronarsidan.transportstyrelsen.se/operator
https://flygsport.se/grenar/modellflyg/SMFF/organisation/for-foreningsadminstratorer/avgifter-2023
https://flygsport.se/verksamhet/tavlingsverksamhet/fai-sportlicens
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