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Säkerhet 
 

• SMFF:s och lokala säkerhetsregler gäller 

• Vid flygning på höjd över 120 meter SKALL modellen tas ner under 120 meter eller lägre om så 
krävs för att undvika kollision om ett bemannat luftfartyg närmar sig 

• Vid flygning med modeller tyngre än 25 kg. skall de primära systemen vara dubblerade. Detta 
betyder bl.a.: dubbla mottagare, dubbla batterisystem, minst två servon per primärroder etc. 
Dessutom skall dessa modeller ha gåtts igenom av en erfaren modellbyggare – detta skall göras 
före provflygning och efter större reparationer och modifieringar. Inspektionen skall dokumenteras 
och dokumentet skall finnas med på flygfältet när modellen flygs 

• Modeller större än SMFF:s definition på modellflygplan får inte flygas utan särskilt tillstånd 

• Åskådare skall uppehålla sig utanför depå, flygfält och flygområde 

• Frekvensklämma skall användas med 35 MHz sändare 

• Att taxa i eller emot depåområdet är inte tillåtet 

• Att flyga över eller emot depåområdet är inte tillåtet 

• Flygning endast inom flygområdet 

• Om fler än en flyger samtidigt skall piloterna stå i pilotrutan 

• Annonsera start och landning till övriga piloter 

• Vid varvning av motor skall propellern riktas från depå och åskådare 

• Parkering på anvisad plats 

• Jetflyg endast på Hasslösafältet där kolsyresläckare skall finnas inom räckhåll 
vid motorstart 
 

Flygning 
• Flygning sker en i taget om inte piloterna enats om annat 

• Starta inte förbränningsmotor medan någon annan flyger 

• Vid fler än fem piloter är max. flygtid 10 minuter 
 

Allmänt 
• Tänk på att alltid uppträda och agera på ett vänligt och hänsynsfullt sätt 

• Modell skall vara märkt med ägarens namn och telefonnummer, väl synligt från utsidan 

• Förbränningsmotor med hög ljudnivå får inte användas. 

• Var beredd att flytta din bil om markägaren behöver komma fram 

• Om du måste hämta flygplan efter utelandning- gör så lite skada som möjligt 

• Ta med ditt eget skräp hem 

• Första förband och brandsläckare finns i klubbstugan 
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