Säkerhetsregler
1.

För detta flygfält gäller Eslövs flygfälts lokala regler och Eslövs modellflygklubbs (EMFK) säkerhetsregler.
Det är allas skyldighet, piloter såväl som gäster, att ta del av och efterfölja dessa regler.

2.

Du som flyger här måste vara medlem i EMFK. Gästande piloter får flyga på vårt fält vid enstaka
tillfällen utan att behöva gå med i EMFK, men endast under överinseende av medlem. Gästflygare skall
kunna uppvisa giltigt medlemskort från annan modellflygklubb på begäran.

3.

Hjälp varandra att hålla utsikt efter ”fullskalaflygplan” och fallskärmshoppare. Flyg undan och lämna alltid
företräde till dessa. Piloten i ett flygplan ser knappast ett modellflygplan.

4.

Flygning skall ske inom angivet flygområde . Flygning får ej ske över fullskalafältets landningsbanor.
Undvik även flygning över villor i sydöst. Karta med markerat flygområde finns anslagen här intill. All
flygning över eller mot depåområde, åskådare samt parkering är förbjuden.

5.

Vid flygning skall ALLA piloter stå i PILOTRUTAN (se fältskiss). För att minska risken för
incidenter, tala om för övriga i pilotrutan att ”JAG STARTAR” – ”JAG LANDAR”-¨JAG HÄMTAR
MODELLEN¨-¨NÖDLANDNING¨. Tillfällig pilotplats kan anordnas vid behov.
ENDAST PILOTER får vistas i pilotrutan när flygning pågår.

6.

För undvikande av störningsrisker när 35MHz används skall frekvensklämma användas och om flera piloter
har samma frekvens får endast den som har klämman starta sin radiosändare. Frekvensklämmor finns på
baksidan av detta plank.

7.

Vid uppstart av modell, skall modellen vara ordentligt förankrad eller hållas av annan person med
propellern riktad ut mot flygfältet.

8.

Undvik att köra motorer på fullvarv i depån. Alla förbränningsmotorer skall vara försedda med effektiv
ljuddämpare för att hålla ljudnivån nere. Vid långvarig inkörning eller inställning av motor hänvisas till
området vid containern. Visa hänsyn och omdöme och tänk på andras hörsel.

9.

Taxning inom depåområdet är förbjuden.

10. FPV flygning är endast tillåten inom synhåll för piloten och med medhjälpare som kan ha uppsikt över
övrig trafik i luftrummet och ta över vid problem.
11. FPV flygning är endast tillåten då flygning sker inom de ramar och lagar som anges av berörda
myndigheter. Dvs Eslövs flygfälts lokala regler, Transportstyrelsen, Datainspektionen och Länsstyrelsen.
12. För allas trivsel och säkerhet - använd sunt förnuft och uppträd på ett vänligt och hänsynsfullt sätt. Är du
osäker på något rörande säkerheten på fältet eller flygning – FRÅGA!

Tänk på att du använder fältet på egen risk och eget ansvar. Eslövs modellflygklubb påtar sig inget ansvar
för skador som du kan råka ut för eller vålla. Ovanstående regler har som syfte att höja trevnaden och
säkerheten på flygfältet för piloter och åskådare, dvs. för alla som uppehåller sig på modellflygfältet. Skulle
olyckan ändå vara framme, så säkerställer medlemskap i RCFF eller SMFF, att ett försäkringsskydd finns.
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