
Säkerhetsregler för Ale Modellflygklubb 
 
 

För detta fält gäller SMFF:s säkerhetsregler och angivna lokala regler 
 
SMFF:s regler gällande all modellflygverksamhet 

 
• 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 luftfartyg närmar sig 

• 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 

• 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 ej 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 
• Modellen skall vara märkt med pilotens namn och telefonnummer väl synligt utan 

att demontera modellen 
 
Lokala regler för Ale Modellflygs flygfält 
 

• Uppställning av modeller och all annan utrustning för modellflygandet skall göras 
i depån och företrädes vis på de bord som tillverkats för ändamålet 

• Depåområdet är området intill start/landningsbanan på norra sidan om denna 
• Frekvensflagga för 27, 35 eller 40 Mhz banden skall finnas på sändaren 
• Före sändaren används skall frekvenskort hämtas i frekvenslådan och bäras väl 

synligt, detta gäller 27, 35 och 40 Mhz utrustning 
• Flygning med turbinmotor är tillåten om en motorutrustning med högst 4000,00 

grams statisk dragkraft per flygfarkost används och efter särskild tillåtelse från 
säkerhetsansvarig 

• Flygning med modeller vars vikt överstiger 25 kg är inte tillåten 
• Taxning inom depåområdet är inte tillåten 
• Ropa vid start, landning och nödlandning så att andra medlemmar 

uppmärksammas på detta  
• Gästmedlem skall alltid vid flygning ha en ordinarie medlem närvarande 
• Ny medlem skall vid första besöket på flygfältet ha en ordinarie medlem i sällskap 

som kan orientera om säkerhetsregler och allmänna förhållande i och runt 
flygområdet 

 



 
 


