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För detta fält gäller SMFF:s säkerhetsregler och angivna lokala regler. 
 

1. Vid flygning på höjd över 120 meter SKALL modellen omedelbart bringas ner till 
en höjd under 120 meter eller lägre om så krävs för att undvika kollision om ett 
bemannat luftfarartyg närmar sig. 

2. Vid flygning med modeller tyngre än 25 kg skall de primära systemen vara 
dubblerade.  

o  Detta betyder bland annat: dubbla mottagare, dubbla batterisystem, 
minst två servon per primärroder etc. Vidare skall dessa modeller ha gåtts 
igenom och tekniskt granskats av en erfaren modellbyggare. 

o  Detta skall göras före provflygning och efter större reparationer eller 
modifieringar. Inspektionen skall dokumenteras på enklaste vis och 

dokumentet skall finnas med på fältet när modellen flygs. 

3. Modeller större än SMFF’s definition på modellflygplan får inte flygas utan särskilt 
tillstånd. 

4. Flygning skall enbart ske inom angivet och godkänt flygområde. Flygning över, 
nära eller emot depå, åskådare och parkering får inte förekomma. 

5. Vid flygning med modell försedd med turbinmotor skall kolsyresläckare finnas 
inom räckhåll vid motorstart. 

6. Tänk på att alltid uppträda och agera på ett vänligt och hänsynsfullt sätt. 

7. Åskådare skall uppehålla sig på anvisad plats. 

8. Modell skall vara märkt med pilotens namn och telefonnummer, väl synligt utan 

att demontera modellen. 

9. För flygning på 27/35/40 MHz banden ansvarar piloten för att frekvensen är ledig 

och inte brukas av annan pilot inom flygområdet. 

10. Vid start av motor skall flygmaskinen hållas fast av lämplig anordning.  

11. Varvning av motorer i uppställningsdepån är förbjudet.  Vid varvning av motor i 

depå skall det ske på därför avsedd plats. 

12. Vid motorbortfall eller andra tekniska problem skall man lämna flygfältet 

skyndsamt, dvs inget mekande eller start av motor ute på fältet. 

13. Taxning i depå är förbjudet. 

14. Vid flygning skall piloterna stå samlade i pilotruta för att kunna kommunicera 

verbalt. 

15. Pilot ska tydligt anmäla START, LANDNING respektive NÖDLANDNING. 


