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Dessa säkerhetsregler gäller för all modellflygverksamhet på Bökeslunds Modellflygfält i 

Limhamns Modellflygklubbs regi och är en komplettering till de regler som fastställts av Sveriges 

Modellflygförbund (SMFF) och Svenska RC-flygförbundet (RCFF) den 27 juni 2018.  

För att kunna tolka SMFF/RCFFs regler på ett korrekt sätt gäller följande förutsättningar för fältets 

godkännande: Transportstyrelsen (TS) har godkänt Bökeslund enligt bifogad flygområdeskarta, för en 

maximal flyghöjd 100 meter och en maximal flygplansvikt på 25 kg. Flygfältet ligger inom 

kontrollerat luftrum. Nedanstående regler gäller med följande huvudregel: 

Ordna flygtillstånd hos Sturup 

Innan flygning får ske ska tillstånd begäras från flygledningen Sturup. Vi ska då meddela namn och 

telefon samt tidpunkt då flygning påbörjas och då flygning förväntas avslutas. Meddelandet görs på 

telefon nr 040-613 15 50. Ring också alltid och meddela att flygning upphört efter sista landning. Om 

personen som har lämnat telefonnummer åker från fältet, ska en ny person, som finns kvar på fältet, 

ringa tornet och meddela telefonnummer. 

Utan tillstånd, ingen flygning 

 

ALLMÄNT 

 

1. Flygning får ske i en ruta med 500 m sida, vars centrum utgörs av bankorsets mitt. Rutans 

sidor är orienterade i norr-söder och öster-väster. Se banskiss. Hämtning av nödlandade 

modeller ska göras med omsorg om växande grödor. När det finns aktivitet på crossbanan 

får det gulfärgade området över crossbanan inte överflygas. 

2. Pilot skall vara försäkrad antingen via RCFF eller via SMFF. 

3. Åskådare skall uppehålla sig på anvisad plats utanför depå och flygfält. 

4. Vid flygning är det förbjudet att beträda aktiv start/landningsbana om inte tillåtelse 

inhämtats från flygande piloter. 

5. Iakttag försiktighet vid laddning av batterier. Användning av brandsäkra påsar eller lådor 

rekommenderas för att minimera skaderisken. 

6. Brott mot fält/säkerhetsreglerna kan medföra avstängning från flygfältet. 

7. Gästmedlemmar och nya medlemmar får endast flyga på Bökeslund med assistans av 

klubbmedlem till dess att säkerhetschefen eller någon som denne har delegerat ärendet till, 

anser att personen kan flyga på egen hand. 

8. I händelse av olycka skall denna anmälas till räddningstjänsten 046 – 35 81 00. Vårt flygfält 

ligger i räddningstjänstens ruta 6244. Skylt ang. olycka skall sitta på dörren till klubbstugan. 
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FÖRBEREDELSER. 

 

9. Flyg inte över olycksplatser. 

10. Flygning får inte ske på sådant avstånd eller på sådant sätt att det kan störa en pågående 

räddningsinsats. 

11. Om annan sändarfrekvens används än 2.4GHz används, skall berörd användare säkra upp att 

ingen frekvenskollision uppstår med annan användare av samma frekvens. 

 

FLYGPLANET. 

 

12. Flygning med turbinmotor får inte ske vid Bökeslund. 

13. Modellflygning får bedrivas med modeller som väger maximalt 25 kg. 

 

FLYGNING. 

 

14. Uppställning av modeller, mekboxar och annan tillhörande utrustning skall göras i depå. 

15. Max tillåten flyghöjd är 100 m över banans nivå. 

16. Flygning skall ske inom angivet flygområde. Flygning mot eller över åskådare, depå eller 

parkering är förbjuden. Likaså är flygning över motocrossbanan förbjuden när verksamhet 

förekommer. Säkerställ att all flygning sker så att risken för skada på människor, djur och 

egendom minimeras så långt som rimligen är möjligt. 

17. Piloten ska övervaka det omgivande luftrummet för att kunna väja för all annan luftfart. 

18. Om det skulle inträffa en händelse eller incident där vårt modellflygplan är inblandat 

tillsammans med ett fullskala flygplan skall detta omedelbart rapporteras till 

flygtrafikledningen. 

  -oOo- 


