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Sveriges
Modellflygfiirbund

Ans6kan om godkannande av modellflygplatssr ftir klubbar som ar anslutna till SMFF

Nedansteende uppgifter skall uppges samt bifogas, samtliga f6[ maste fyllas i:
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2. F6rsakring:

SMFF har ansvarsforsakring hos lF som galler pa alla platser som ingar i ansokan efter
qodkannande av TS for respektive modellflygfalt
6et dr endast SMFF:s verksamhet som omfattas av fdrsakringen.

3. Verksamhet vid mod€llflYgfah:

FSF id: FS Ma-db id: SEX

(Exenpel: P,tos'ngnna hetet FSF ld 26 od1 MA'DB lD SE-8874)

. molor. segel

. helikopter

. drone race

. jet

. tavling

. rekreation

. Ar falet Lampligt ftir modeller 6ver 25 kg

. Kan faftet godkannas ftir flygning 6ver 120 m. enl. punkt 4 nedan
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Sveriges
Modellflygftirbund

4.FlygomrAden: (Bilaga 1.)

Karta fr6n tex Google maps med koordinater i decimalgrader (Borlange har hex.60,421M I
15,5153) koordinaten skall tas i centrum av landningsbanan.
Viiare s't<all parkering, depA, pilotruta, vigar och andra omrAden och byggnader som ej fAr

<iverflygas markeras.

Typ av luftrum (C eller GJuft) och maximal mcijlig flyghdjd enligt flygkarta i meter. (Ett

tips dr att leta pA nAgon app. tex "fly is fun" eller flygkarta'

Dronarkartan pA httos://daim.lfv,se/echarts/dronecharU kan ocksA anvdndas fcir att se flyghojder
och kontrollzoner.)

5. Avtal: (Ev. bilaga 2.) .4v' l"'a u i) rr'-. o '? vt ArrtG 'z t-t2 '

Kopia pa avtal med lokal trafikledning f<ir de klubbar som flyger i kontrollzon ( cJuft )

6. Stadgar: (Bilaga 3.)

Kopia pA fdltets lokala sikerhetsregler.

Godkinnande att uppgifterna delas med Transportstyrelsen och lagras hos SMFF.
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Fdlt/Sdkerhetsregler fiir Tidaholms MFK Flygplats Stacklanda.

F6. detta feh Seller SMFF:s sekerhetsregler och an8ivna lokala regler.

vid fiygning pA h6jd tiver 120 meler SI.ILL modellen omedelbart brintas ner till en

hiijd under 120 meter eller lagre om sA kr6vs f6r att undvika kollision om en bemannat

luftfa rartyg nermar sig.

Vid flytning med modellertyntre an 25 kt skallde primara systemen vara dubblerade.

o Detta betyder bland annat: dubbla mottagare, dubbla batterisystem,

minst wa seNon per primdrroder etc. Vidare skall dessa modeller ha

gans itenom och tekniskt granskats av en erfaren modellbyggare.

o Detta skallS6rasftire provflytnin8 och efter st6rre repa rationer e ller

modifieringar. lnspektionen skalldokumenteras pa enklaste vis och

dokumentet skallfinnas med pa feftet ndr modellen flyts.

Modeller st6rre en SMFF:s definition pe modellflygplan flr inte flygas utan serskilt

tillstend.

Flygning skallenbart ske inom angivetoch todkant flygomrade. Flygning 6ver, ndra

eller emot depr, askadare och parkeringfar inte f6rekomma.

Vid flyBning med modell fitrsedd med turbinmotor skall kolsyreslecka.e finnas inom

r:ckhlll vid motorstart.

Tenk p6 att alltid upptreda och atera pa ettvenli$ och hensynsfullt satt.

fukadare skall uppehalla si8 p, anvisad plats.

Modell skallvara merkt med pilotens namn och telefonnummer,

vdlsynligt utan aft demontera modellen.

Varvning av motorer i uppstellningsdepen drfdrbjuden - skallske pA

motork6rningplats.

Taxning ioch mot dep,6r fijrbiuden.

Ropa vid start JAG STARTAR. Vid behov.

Ropa vid landnint JAG LANDAR. Vid behov.

Ropa vid problem NoDLAN0NING, och landa sA snart som m6jliSt

Endast SMFF eller RCFF anslutna medlemmarager rett att flyga pA detta felt.

Brott mot fek/sekerhetsreglerna kan medf6ra avstan8ninB fran a ktuell flytplats.
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Flygomrade GND 400 m
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