Regler för

FLYGNING PÅ ACROFLYERS MODELLFLYGFÄLT
PÅ SJÖBO/SÖVDE FLYGFÄLT
Dessa regler gäller som tillägg till FAI:s och SMFF:s säkerhetsbestämmelser för radiostyrda
Modellflygplan.
På grund av att modellflygfältet är samlokaliserat med motor- och segelflygklubbar måste
särskild hänsyn tas till dessa verksamheter.
1. Vid fullskala aktivitet skall RC-flygare ha en rutinerad medhjälpare som håller uppsikt på
övriga flygplan och ger “RC-piloten den information och handräckning som behövs för att
flygningen
skall bli så säker som möjligt. När ingen fullskala aktivitet föreligger får flygning ske utan
medhjälpare.
2. RC-flygare får aldrig skära motor- och segelflygplans kurser. Vidare skall RC-flygare tillse att
modellen inte befinner sig över fullskala flygets start- och landningsbanor när något plan startar
eller landar.
3. För att vara behörig att flyga på Sövde fältet måste RC-piloten inneha RC-certifikat. Den som
inte är medlem i Acroflyers måste på annat sätt vara ansluten till Sveriges Modellflygförbund
SMFF och före flygning ha kontaktat någon i styrelsen.
4. Start och planerad landning skall ske på modellflygfältets banor. Kontrollera före start att
Luftrummet är fritt från startande eller landande fullskala plan.
5. Flygning skall alltid begränsas till det på kartan angivna luftrummet. I första hand bör
flygning
företas i öst-västlig riktning norr om startbanorna och grusvägen. Avancerad flygning får endast
ske här. Tänk på att området är smalt i nord-sydlig riktning då segelflygsverksamhet pågår. Söder
om denna linje gäller, utom vid start och landning en minsta höjd av 5m. Speciellt bör
noteras att flygning över byggnader, bilparkeringar, uppställningsplatser och depå är förbjudet.
Detta gäller inte RC-segel om överflygning sker på betryggande höjd (minst 100 meter)
6. Då fler än en person flyger samtidigt skall dessa stå i grupp. Flyg aldrig nära annan pilot.
Syftet är att minimera risken för radiostörning.
7. All vistelse på landningsbanorna utom vid start och landning är förbjuden då fler än en person
är
aktiv på modellflygfältet.
8. Sändare skall alltid förvaras avstängd i sändarstället med inskjuten antenn respektive
avskruvad
Kortantenn utom vid, och direkt anslutning till, flygning. Tillse alltid att rätt frekvensklämma

medföres då en sändare finns på annan plats än i sändarstället, utom vid transport till och från
fordon. Sändare får endast aktiveras om rätt frekvensklämma medföres.
9. Körning av motorer är förbjuden på parkeringen

Säkerhets ansvarig
ACROFLYERS

