
Fältregler 

• Många gånger är det egentligen bara sunt förnuft som gäller men för att det inte ska bli några missförstånd 
så har vi listat reglerna här. De finns även uppsatta på anslagstavlan som sitter på klubbstugan ute vid fältet. 

• 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. Mobiltelefoner får inte medföras innanför markerat område.  

• Uppställning av modeller, mekboxar och annan övrig materiel skall göras i depå.  

• Frekvensflagga med rätt färg och kanalnummer skall finnas på sändaren då o 27 MHz, 35 

MHz eller 40 MHz-radioanläggningar används.  

•  Innan sändaren slås på, måste rätt frekvensklämma hämtas och bäras synlig. o När sändaren 

inte används skall den förvaras frånslagen i sändarstället med inskjuten antenn eller 

avskruvad kortantenn. Detta gäller 27 MHz, 35 MHz och 40 MHzapparater.  

• Varvning av motorer i uppställningsdepån är förbjuden - skall ske på motorkörningplats.  

• Taxning i depå är förbjuden.  

• Ropa vid start JAG STARTAR.  

• Ropa vid landning JAG LANDAR.  
• Ropa vid problem NÖDLANDNING, och landa så snart som möjligt. 

Till våra gäster: 
Om du är medlem i SMFF eller RCFF och har 
en försäkring som täcker skada på tredje 
person och egendom vid modellflygning så är 
du välkommen att flyga på vårt fält. 
Vid regelbunden flygning krävs medlemskap i 
SMFK (Sölvesborgs Modellflygklubb). 

• Sätt aldrig på radion förrän du har 
tagit din frekvensklämma och 
informerat övriga om vilken 
frekvens du har. (gäller 35 Mhz) 



• Flyg aldrig över depå och parkering. 

• Stå tillsammans på pilotplats vid flygning. 

• Styr aldrig modellen mot depå eller publik. 

• Annonsera högt dina avsikter, START, LANDNING, NÖDLANDNING. 

• När du inte använder din sändare - Skjut in antennen! (gäller 35 Mhz) 

• Varva inte upp motorerna i depån. 

  

       Då skärmflygning pågår på paramotorfältet norr om modellflygfältet gäller följande: 

• Håll nogrann uppsikt efter skärmar som startar och landar 

• Modellflygning får absolut ej ske under 50 meters höjd över paramotorfältet då skärmflygare startar eller 
landar. Håll nogrann uppsikt då paramotorverksamhet pågår så att inga kollisioner sker. 

• Skärmflygarna får heller inte under några omständigheter befinna sig över modellflygfältet eller området 
mellan fälten då modellflyg pågår. De får heller inte ligga och cirkulera inom ett område som nås av 
modellflyget runt modellflygfältet. Endast start och landning får ske inom området! 

• Ansvaret ligger hos de enskilda piloterna att inga kollisioner sker. Ingen annan kan ställas till ansvar 

• Skärmflygare får ej starta eller landa på modellflygfältet.  

       HAPPY LANDINGS!  

 


