
Regler för modellflygning på Edsbyns flygfält 
Allmänt 
Förutom de obligatoriska och överordnade säkerhetsregler som Sveriges Modellflygförbund 
(SMFF) och Svenska RC-Flygförbundet (RCFF) gemensamt fastställt, finns några lokala 
regler/uppmaningar att förhålla sig till. 

Se SMFF:s och RCFF:s gemensamma regler på separata sidor! 

Flygning 
- Fullskalaflyg har företräde att landa. 
- Prata gärna med fullskalapiloter innan dom startar för att få reda på deras avsikter med 

flygningen, till exempel hur länge dom beräknas vara borta, om start och landning ska 
övas eller något annat som kan påverka modellflygandet. 

- Vid modellflygning bör det finnas en radiomottagare påslagen med flygklubbens frekvens, 
123,550, inställd för att kunna höra eventuella radioanrop. 

- Flygning får endast ske över det markerade flygområdet som Transportstyrelsen godkänt 
och upp till en höjd av 600 meter. Se översiktsbild på separat sida! 

På marken 
- Modeller ska parkeras utanför fullskalafältet när dom inte används. 
- Endast modellflygare får, efter noggrann kontroll efter eventuella flygfarkoster, köra ut 

med fordon på fullskalafältet för att komma till modellflygets parkering vid depåområdet. 
- Alla typer av fordon ska parkeras utanför fullskalafältet på avsedd plats intill depån. 
- Lösspringande hundar får ej förekomma på eller vid flygfältet vid flygning. Det åligger 

flygare och medhjälpare att meddela närvarande hundförare detta. 

Flygfältsinformation 
- Fullskalfältet är 700 meter långt och 30 meter brett 
- Modellfältet är 60 meter långt och 13 meter brett 
- Banriktningarna är 11 och 29 
- Flygfältets ICAO-kod är ESUY 
- Flygklubbens radiofrekvens är 123,550 
- Läge: 6123.2 N 1550.0 E, 1 NM/2 km NE Edsbyn 
- Höjd: 515 ft/157 m 
- Flygklubbens hemsida är www.edsbynsflygklubb.se 
- I AIP (Aeronautical Information Publication) och Svenska Flygfält finns texten 

”Överflygning av fältet före landning extra viktigt p.g.a. modellflygning” infört. 
- Modellflygområdet som är markerat på översiktsbilden är godkänt av Transportstyrelsen 

enl. TSFS 2017:110 med en flyghöjd upp till 600 meter. 

 

Modell- och fullskalflygarna i Edsbyns Flygklubb 
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