
Regler för flyg på Backlanda flygfält! 

OBS! Vid all flygning skall giltigt medlemskort medföras. 

Flygfältet är avsett för medlemmar i Gråbo Modellflygklubb. Gästande flygare är 

endast tillåtna i sällskap med medlem, eller med tillstånd från styrelsen, ex vid 

tävlingar eller meetings. RC-certifikat /  giltigt medlemskort i SMFF ansluten klubb 

erfordras. 

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

• 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.  

• Vid flygning med modeller tyngre än 25 kg skall de primära systemen vara 

dubblerade: 

• 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. 

• 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. 

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

särskilt tillstånd. 

• Flygning skall enbart ske inom angivet och godkänt flygområde. Flygning över, 

nära eller emot depå, åskådare och parkering får inte förekomma. 

• Vid flygning med modell försedd med turbinmotor skall kolsyresläckare finnas 

inom räckhåll vid motorstart. 

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

• Åskådare skall uppehålla sig på anvisad plats. 

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

att demontera modellen. 

• Max 3 förbränningsmotordrivna modeller får vara i luften samtidigt. Detta för att 

hålla nere bullernivåerna. 

• Eldrivet och seglare får givetvis flygas obehindrat hela året. 



De flygtider som gäller för förbränningsmotorer, är: 

(Även större eldrivna helikoptrar skall flygas med omdöme avseende ljudnivåer dessa tider) 

o måndag 17-21 

o tisdag-fredag 09-21 

o lördag och aftnar 09-17 

o söndag 1/4-1/10 Flygförbud med förbränningsmotorer 

o övriga röda dagar 09-15 

• Undvik under alla omständigheter att nödlanda i någon av åkrarna mitt emot 

fältet, bakom parkeringen. Vid eventuell bärgning av modeller i dessa skall 

markägaren tillfrågas. Bo Johansson 0302-44133 och Stefan Wickelgren 0735-

240044, är klubbens kontaktperson mot grannarna. I övrig åkermark gäller 

försiktighet vid bärgning av nödlandade modeller. 

• Ingen flygning får förekomma på fältet när gräsklippning pågår, parkflyers 

undantagna. 


