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samt

Stadgar
för

Malmö Radioflygsällskap

Information

Detta dokument är en sammanslagning av två dokument i syfte att kunna bifoga två dokument i vår 
andökan om att bli en godkänd modellflygklubb. Dokumenten som slagits samman är Malmö 
Radioflygsällskap (MRFS) Fält- och säkerhetsregler samt föreningens stadgar.

Skälet till att dokumenten slagits samman inför ansökan är att vi i ansökningsformuläret enbart kan 
bifoga ett dokument och vi anser att Fält- och säkerhetsreglerna måste kompleteras med stadgarna 
för att tydliggöra kravet att MRFS medlemmar också måste vara medlem i något av de 
modellflygförbund som finns, för att på så sätt täckas av endera förbunds ansvarsförsäkring.
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Fält- och säkerhetsregler
för

Malmö Radioflygsällskap

Våra regler på flygfältet

Kvarnlanda ligger i ruta 6329 om olyckan skulle vara framme. Ange alltså "Ruta 6329" till SOS 
Alarm så vet de precis var Kvarnlanda ligger.

Allmänt

För Kvarnlanda modellflygfält (nedan kallat flygfältet) och Kvarnlanda FPV Drone-racingbana 
(nedan kallat racingbanan) gäller Malmö Radioflygsällskaps (MRFS) säkerhetsregler. 

Det är allas skyldighet, piloter såväl som medlemmar och gäster att ta del av och efterfölja dessa 
regler.

För allas trivsel och säkerhet - använd sunt förnuft och uppträd på ett vänligt och hänsynsfullt sätt. 
Är Du osäker på något rörande kring våra regler, säkerheten på fältet eller flygning – FRÅGA!

Dessa regler är i justerade efter RCFF:s säkerhetsregler daterade 2018-03-15 samt SMFF:s 
instruktion för tillståndsansökan om för modellflygfält daterad 2018-04-02. Det är MRFS 
bedömning att dessa regler är striktare än både RCFF:s och SMFF:s säkerhetsregler och därför 
uppfyller både RCFF:s och SMFF:s krav.

Åskådare

1. Åskådare ska normalt uppehålla sig i området kring klubbstugan, se Illustration 1: Översikt 
över Kvarnlanda på sidan 7. Åskådare får normalt även uppehålla sig på parkeringen. 

Vid vissa evenemang kan åskådare anvisas annan plats och då gäller den framför det som 
står ovan.
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Flygning

2. All flygning ska, om inte annat anges, följa de allmänna reglerna som beskrivs under denna 
rubrik och underrubriker.

3. Avsnittet om "Generell flygning" nedan gäller ej de som flyger s.k. FPV drone-racing 
(nedan kallat drone-racing).

4. Avsnittet om "Drone-racing" nedan gäller enbart de som flyger drone-racing.

Allmänna regler om flygning

5. Flygning ska ske inom angivet flygområde, se Illustration 2: Kvarnlanda flygområde på 
sidan 8. Karta med markerat flygområde finns också anslagen på anslagstavlan vid 
klubbstugan.

6. Flygning över, nära, eller emot, depåområde, klubbstuga, åskådare samt parkering är 
förbjuden, se Illustration 2: Kvarnlanda flygområde på sidan 8. Undantag är 
segelplan/motorseglare på mer än 200m höjd.

7. All flygning över ridhuset och angränsande parkering samt bakomliggande bostadshus är 
förbjuden, se Illustration 2: Kvarnlanda flygområde på sidan 8.

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

9. Vid flygning över 120 meters höjd rekommenderas att en observatör som hjälper till att 
övervaka omgivande luftrum utses för att hjälpa piloterna.

10. Flygning ska ske på ett sådant sätt att risken för skada på människor, djur och omgivning 
minimeras så långt det rimligen är möjligt.

11. Pilot som flyger utan assistans:
• Ska ha tillräcklig kunskap och kompetens för att framföra modellen på ett säkert sätt. 

Piloten är också själv ansvarig för att se till att så är fallet.
• Ska antingen vara ansluten till SMFF, eller vara medlem i RCFF.
• Ansvarar för att flyga på ett sådant sätt att tillämpligt förbunds ansvarsförsäkring gäller.

12. Gästflygare ska på begäran kunna uppvisa giltigt medlemskort från annan modellflygklubb.

13. Flyg aldrig under påverkan av alkohol, droger eller mediciner som kan inverka menligt på 
uppmärksamhet och reaktionsförmåga.

14. Vid s.k. FPV-flygning är det piloternas ansvar att kommunicera och prata ihop sig så att 
kollisioner för videolänkarnas frekvens ej uppstår. Detta ansvar vilar på samtliga piloter som
ägnar sig åt FPV-flygning, oavsett om det är drone-racing eller inte.
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15. Flygning får ske på följande angivna tider:
• Vardagar: 09:00 - 22:00
• Lördag, söndag samt helgdag: 09:00 - 20:00
• Tidsbegränsningar gäller inte segelflyg och tysta eldrivna modeller.
• Utöver dessa tidsbegränsningar kan det utlysas helt, eller delvis, flygförbud vissa dagar 

på grund av olika aktiviteter inom, eller i närheten av, vårt flygområde. Dessa anslås på 
anslagstavlan samt i kalendern på klubbens hemsida (http://www.mrfs.se)

Generell flygning

16. Flygning ska ske inom visuellt synhåll, vilket innebär att modellen inte får flygas längre bort
än att piloten säkert kan manövrera den utan andra synhjälpmedel än glasögon eller linser.

17. Vid s.k. FPV-flygning ska en observatör som hela tiden kan se modellen och övervaka det 
omgivande luftrummet finnas närvarande. Observatören ska vid behov kunna 
uppmärksamma piloten på relevanta omvärldsfaktorer.

18. När racingbanan är i bruk är all flygning över, nära, eller emot, racingbanan och dess 
pilotruta förbjuden, se Illustration 1: Översikt över Kvarnlanda och Illustration 2: 
Kvarnlanda flygområde på sidorna 7 och 8. Det är varje pilots skyldighet att hålla reda om 
racingbanans är i bruk, dess utsträckning, samt var dess pilotruta är förlagd.

19. Flygfältet har en fast pilotruta. Vid flygning ska alla piloter av säkerhetsskäl befinna sig i 
pilotrutan för att möjliggöra muntlig kommunikation.

20. Start och landning ska ske från flygfältet.

21. Följande anrop/procedur gäller vid flygning:
• Vid start: ”Kan jag starta?”, invänta sedan svar från pilotrutan
• Vid landning: ”Landning!”, invänta sedan svar från pilotrutan
• Om du får problem: ”Nödlandning!”, detta ska framföras så högt som möjligt för att i 

möjligaste mån påkalla uppmärksamhet även hos åskådare och andra utanför pilotrutan.
• Hämtning av modell: ”Kan jag gå ut och hämta?”, invänta svar från pilotrutan.

22. Landande modeller har företräde framför annat modellflyg. Landande segelflygmodeller har
företräde framför landande motordrivna modeller.

23. Under pågående flygning får flygfältet endast beträdas efter samråd med piloten/piloterna i 
pilotrutan.
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Drone-racing

24. All flygning ska ske inom racingbanans område.

25. All flygning ska ske på låg höjd över marken.

26. Racingbanan har vid varje tillfälle en designerad pilotruta.. Då racingbanans utsträckning ej 
är fixerad, så är ej heller dess pilotruta fixerad.

27. Det är varje pilots skyldighet att hålla reda på var pilotrutan för tillfället är förlagd.

28. Vid flygning ska alla piloter av säkerhetsskäl befinna sig i samma pilotruta för att 
möjliggöra muntlig kommunikation.

29. Under pågående flygning får racingbanan endast beträdas efter samråd med piloten/piloterna
i pilotrutan.

30. I möjligaste mån rekommenderas att en observatör utses för att hjälpa piloterna övervaka 
omgivningen.

31. Om problem med modell eller omgivning uppmärksammas ska piloten omedelbart stänga 
motorerna och låta modellen falla till marken.

Depå

32. Uppställning av modeller, flygboxar och övrigt material ska göras på ett ordnat sätt i depån.

33. Vid uppstart av modell med förbränningsmotor, eller större elmotor, ska modellen vara 
ordentligt förankrad eller hållas av annan person.

34. Uppvarvning av motorer på fullvarv är förbjudet inom depåområdet.

35. Taxning inom depåområdet är förbjuden.

Modell, utrustning och övrigt

36. Modell ska vara försedd med märkning som visar ägarens/pilotens namn och 
telefonnummer.

37. Modell ska vara luftvärdig för att få flygas. Säkerhetsansvarig, eller styrelse, får förklara 
modell som icke-luftvärdig.

38. Före flygning ska modellen kontrolleras så att den är flygsäker vilket bland annat innebär att
modellen inte uppvisar skador av betydelse för flygsäkerheten, att propellern i 
förekommande fall är oskadad och att inga detaljer kan lossna under flygning. Kontrollera 
att radioutrustningens batterier har tillräcklig laddning för flygning och att rätt modellminne 
är valt i sändaren.

39. Modeller med en flygvikt överstigande 7 kg ska vara försedda med s.k. ”fail-safe”.
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40. Modeller tyngre än 25 kg får inte flygas utan särskilt tillstånd.

41. Alla förbränningsmotorer skall vara försedda med effektiv ljuddämpare för att hålla 
ljudnivån nere.

42. Flygning med turbindrivna ("jetdrivna") modeller är endast tillåten efter särskilt tillstånd 
från MRFS styrelse.

43. Flygning ska ske med radioutrustning som är lämpad för ändamålet och på frekvensband 
som av Post- och Telestyrelsen tillåts för modellflyg. Vidare ska utrustningen i övrigt följa 
Post- och Telestyrelsen regelverk.

44. Sändare
• Ska oavsett band alltid vara frånslagen när den inte används.
• Sändare, som sänder på frekvensband där teknologi med fasta kanaler används, ska vara

försedd med frekvensflagga.
• MRFS rekommenderar starkt att alla medlemmar endast använder sig av 35 Mhz eller 

2,4 Ghz banden.

45. För sändare på 35- och 40 Mhz banden ska MRFS kanalbokningssystem användas.
• Innan sändaren slås på ska medlemskortet, eller annat kort med pilotens namn, sättas i 

aktuell kanalhållare i sändarstället för att på så sätt reservera och försäkra sig om att man
är ensam på denna kanal.

• Om kanalhållaren redan är upptagen kan således inte kanalen användas förrän den 
nuvarande användaren slutat använda kanalen och bekräftat det genom att själv ta bort 
sitt kort.

• Sändare som inte används bör förvaras i sändarstället med inskjuten antenn eller 
kortantenn avskruvad.

46. Räckviddsprov ska om möjligt genomföras före första flygning för dagen.

47. Helikopterplattan:
• Är endast avsedd för hovring/inställning av helikopter eller inkörning/inställning av 

förbränningsmotorer och då enbart när det kan ske utan att störa 
modellflygverksamheten på flygfältet.

• Vid vissa vindar kan helikopterplattan tas i anspråk för överflygning vid start och 
landning på flygfältet. Vid dessa tillfällen kan helikopterplattan inte användas för annat 
än just överflygning.

48. Vid inkörning, uppvarvning, samt längre inställning och justering av motorer:
• Ska i första hand helikopterplattan användas om den är ledig.
• I andra hand får även den före detta helikopterplattan på racingbanan användas, förutsatt 

att det inte hindrar någon att flyga drone-racing.
• Om ingen av ovanstående platser är lediga kan annan plats (ej depå) användas förutsatt 

att den är lämplig säkerhetssynpunkt och inte hindrar modellflygverksamhet.
• Är det viktigt att propellern riktas så att åskådare och personer runtikring i huvudsak 

befinner sig bakom propellern. 
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Racingbanas utsträckning

49. Racingbanans nominella utsträckning är nord-nordväst om flygfältet, se Illustration 1: 
Översikt över Kvarnlanda på sidan 7.

50. Racingbanans utsträckning ska i möjligaste mån förläggas, och vid behov justeras när 
omständigheterna förändras, så att samtidig flygverksamhet möjliggörs för både de som 
flyger drone-racing och de som flyger andra modeller på flygfältet.

När racingbanans utsträckning justeras ska, om så krävs, även placeringen av dess pilotruta 
justeras. Justering av racingbanans utsträckning och placeringen av dess pilotruta får endast 
ske när paus råder i all flygverksamhet, både på racingbanan och på flygfältet.

Det är samtliga aktiva piloters skyldighet att se till att kommunicera och samarbeta så att 
detta fungerar.

51. Beroende på rådande vindar och andra omständigheter (t.ex. om flygfältet för tillfället inte 
nyttjas) får racingbanan förläggas helt, eller delvis, till flygfältet när så är lämpligt och 
möjligt.

52. Beroende på rådande vindar kan racingbanans nominella utsträckning komma att behöva tas 
i anspråk för överflygning vid start eller landning. Vid dessa sällsynta tillfällen är det inte 
möjligt att bedriva samtidig flygverksamhet för både de piloter flyger drone-racing och de 
som flyger andra modeller på flygfältet. Vid sådana tillfällen gäller att verksamheterna får 
turas om.
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Illustrationer

Översikt över Kvarnlanda

Notera att flygförbud alltid råder över parkering, klubbstuga, åskådare, depå samt racingbanans 
pilotruta. Notera också att racingbanans utsträckning och dess pilotruta ej är fixerade och att deras 
placering kan variera. Översiktsbilden visar således deras normala placering.
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Flygområde

Flygning endast är tillåten inom flygområdet (grönmarkerad yta). Det är inte tillåtet att flyga utanför
flygområdet. Flygförbud gäller vid de kryssmarkerade röda ytorna! När racingbanan är i bruk 
(gulmarkerad yta) råder flygförbud även där. Notera att denna karta visar racingbanans nominella 
placering och att verklig placering kan variera.

Notera att även om ridskolan och bostadshus ej ingår i flygområdet, så har de särskilt markerats 
med flygförbud på denna karta för att ytterligare poängtera; flygning över ridskolan, dess 
parkering, samt bakomliggande bostadshus får aldrig ske!
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Stadgar

För MALMÖ RADIOFLYGSÄLLSKAP (MRFS) tillhörande Sveriges Modellflygförbund (SMFF)

§ 1. Ändamål

MRFS har till uppgift att inom klubbens verksamhetsområde arbeta för 
modellflygsportens utbredning i syfte att samla ungdom till stimulerande och 
fostrande fritidssysselsättning i kamratlig miljö

§ 2. Firma

MRFS’s firma är MALMÖ RADIOFLYGSÄLLSKAP och tecknas av de ledamöter 
som styrelsen beslutar.

§ 3. Medlemskap

3:1 Var och en som ansluter sig till klubbens stadgar äger rätt att ingå 
som godkänd medlem i MRFS.

3:2 Medlemskap beviljas av styrelsen.

3:3 Medlem kan samtidigt tillhöra olika klubbar. Medlem kan dock vid
tävling ej representera mer än en klubb per tävlingsform.

3:4 Medlemskap kan upphöra genom att en medlem begär utträde, 
eller genom att en medlem utesluts ur föreningen. En medlem 
anses automatiskt ha begärt utträde om medlemsavgiften ej 
erlagts.

3:5 MRFS kan bedriva verksamhet bland medlemmar under tolv (12) 
års ålder.

3:6 Medlem skall vara ansluten till något av modellflygförbunden: 
Sveriges modellflygförbund (SMFF) eller Svenska RC-flygförbundet
(RCFF).

3:7 Medlem som bryter mot dessa stadgar, eller som verkar mot 
föreningens bästa, eller som bryter mot föreningens 
säkerhetsföreskrifter, kan uteslutas.

Uteslutning beslutas av styrelsen vid protokollfört styrelsemöte, 
där uteslutningen samt skälen till den ska föras till protokollet.
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Information om uteslutningen och dess skäl ska skriftligen skickas 
till den uteslutne enligt de adressuppgifter som denne uppgivit till
föreningens medlemsregister.

Uteslutningen samt dess skäl ska också meddelas till föreningens 
medlemmar.

§ 4. Avgifter

Samtliga medlemmar skall till MRFS erlägga avgift som fastställs av klubbmöte 
(årsmöte).

§ 5. Möten

5:1 Klubbmötet är MRFS’s högsta beslutande myndighet. Klubbmöte 
hålles då styrelsen finner det behövligt eller då minst 1/10 av 
klubbens medlemmar det påfordrar, dock minst en gång årligen.

5:2 Förslagsrätt och rösträtt tillkommer varje medlem. Dock äger 
ingen rösträtt i fråga som rör revisorers rapportering för det 
verksamhets - / räkenskapsår förvaltningen avser.

5:3 Yttranderätt tillkommer varje godkänd medlem tillhörande såväl 
den egna klubben, samt representanter för de organisationer 
MRFS är ansluten till.

5:4 Beslut fattas enligt Riksidrottsförbundets förslag till 
normalstadgar.

5:5 Klubbmötet är beslutandemässigt då minst 1/10-del av 
medlemmarna är närvarande och då kallelse skett på föreskrivet 
sätt.

5:6 Klubbmötets hållande skall kungöras senast sex (6) dagar före 
mötets hållande och på sätt som av klubbmötet beslutats

§ 6. Styrelse

6:1 MRFS’s styrelse handhar klubbens angelägenheter och förvaltning
i överensstämmelse med gällande stadgar och instruktioner samt 
vederbörligen fattade beslut.

6:2 Styrelsen skall bestå av ordförande, sekreterare, kassör, 
materialförvaltare samt det ytterligare antal ledamöter 
klubbmötet beslutar. Styrelsen skall bestå av minst tre (3) 
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ledamöter. Samma ledamot kan inneha två (2) uppdrag. Det skall 
även utses en säkerhetschef, som är väl insatt i säkerhetsfrågor 
avseende modellflygning.

6:3 Styrelsen väljes för tid som klubbmötet beslutar, dock minst sex 
(6)månader.

6:4 För samma tid som styrelsens ledamöter väljes minst en 
suppleant.

§ 7. Ekonomisk förvaltning, räkenskaper och revision

7:1 Kassören förvaltar med revisionsskyldighet MRFS’s medel.

7:2 Kassören gör utbetalningar endast på grund av klubbmötets eller 
styrelsens beslut.

7:3 Räkenskaperna skall vara avslutade och tillgängliga för revision 
minst två (2) veckor före det klubbmöte där räkenskaperna skall 
behandlas.

7:4 Räkenskaperna skall omfatta den tid klubbmötet beslutar.

7:5 Två (2) revisorer, jämte en suppleant, väljes samtidigt med 
styrelsen. Dessa skall revidera räkenskaperna och före det 
årsmöte då räkenskaperna skall behandlas avgiva berättelse med 
till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet.

§ 8. Upplösning

8:1 För att beslut om MRFS´s upplösning skall äga giltighet fodras:

a) Att till möte där fråga om upplösning skall behandlas skriftlig 
kallelse tillställes varje medlem minst en (1) vecka före mötets
hållande, varvid i kallelsen särskilt skall angivas att sådan fråga
skall förekomma.

b) Att inte fem (5) eller fler av klubbens medlemmar röstar mot 
upplösningen.

8:2 Vid eventuell upplösning bestämmer klubbens medlemmar över 
klubbens tillgångar och inventarier.

§ 9. Stadgeändringar

Ändring av dessa stadgar skall godkännas av två (2) på vardera följande 
klubbmöten som hålles med minst två (2) veckors mellanrum.
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Beslut om stadgeändring skall delgivas SMFF’s förbundsstyrelse för yttrande

§ 10. Tolkning av stadgarna

Det är klubbmötets ansvar att tolka stadgarna. Vid brådskande tolkningsfrågor, 
där klubbmöte ej hinner sammankallas, får styrelsen avgöra hur stadgarna skall
tolkas. Styrelsens tolkning gäller då fram tills påföljande ordinarie klubbmöte 
där tolkningsfrågan ska tas upp och avgöras.
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