Regler for modellflyging på Lunde Flyplass
1. All modellflyging skal skje i henhold til «Regler for modellflyging på Lunde flyplass».
2. Nome Modellflyklubb er ansvarlig for at alle som benytter Lunde Flyplass til modellflyging har gyldig
medlemskap i Nome Modellflyklubb, samt har lest, forstått og akseptert «Regler for modellflyging på
Lunde flyplass», samt kvittert ut for dette på brukerkvitteringen.
3. Alle som opererer modellfly, modellhelikopter eller tilsvarende fjernstyrte systemer på Lunde
Flyplass skal ha gyldig ansvarsforsikring gjennom NLF eller annen tilsvarende ordning.
4. Stikkprøver for sjekk av gyldig medlemskap vil utføres av Nome Flyklubb og Nome Modellflyklubb.
5. Gjesteflyging tillates såfremt et medlem i Nome Modellflyklubb er tilstede under flygingen.
Medlemmet har ansvaret for gjesteflyger under flygingen og er ansvarlig for at gjesteflyger har satt
seg inn i «Regler for modellflyging på Lunde flyplass». Gjesteflyger skal være dekket av gyldig
ansvarsforsikring gjennom NLF eller annen tilsvarende ordning.
6. Bilveien over demningen skal benyttes og biler parkeres ved anvist plass (se kart). Vær obs på fly
under landing og avgang ved bilkjøring over demningen. Utstyr kan lastes av bilene ved
modellflydepotet inne på stripen før bilene settes tilbake på anvist parkeringsplass.
7. Sikkerhetssonen mellom modellflystripe og full-size flystripen må holdes helt fri for gjenstander.
8. Det skal under modellflyging benyttes flyradio for lytting på Lunde Flyplass frekvens 122,85 MHz.
9. Alle motorer skal være utstyrt med effektive lyddempere. Lavt lydnivå må etterstrebes. Ved
eventuelle klager fra naboer skal modellflyging opphøre umiddelbart frem til det er funnet løsninger
som forhindrer nye støyklager.
10. På søndager og helligdager skal modellflygingen ikke starte før kl. 13.00. På lørdager,
søndager og helligdager skal flygingen avsluttes senest kl. 21.00. Bruk av støyende modellfly
begrenses på kvelder (etter kl. 18) og søndager og helligdager.
11. All modellflyging skal skje fra modellflystripen og skal kun skje innenfor definert modellflyområde
nord for selve flyplassen (se kart). Maksimum flyhøyde for modellfly innenfor modellflyområdet er
300 meter over bakken. Det er strengt forbudt å fly over eller i nærheten av Nome flyklubb sin
flystripe eller over fuglefredningsområde øst for demningen.
12. Hvis full-size fly ønsker at modellfly skal holdes på bakken under en avgang, landing eller annen
bevegelse for full-size flyet, skal modellflygere rette seg etter dette.
13. Eventuelle hendelser som anses som farlig eller en hendelse som ikke er etter reglene skal
rapporteres til modellflyklubbens kontaktperson, som igjen rapporterer til flyklubbens kontaktperson.
Gi også beskjed til vedkommende der og da slik at lignende situasjoner ikke forekommer i
fremtiden. Noter gjerne registreringsmerke på flyet, navn på modellflyger etc., samt dato og
tidspunkt for hendelse.
14. Dersom noen av disse bestemmelsene skulle komme i konflikt med instrukser gitt av
Luftfartsmyndigheten, skal Luftfartsmyndighetens regler og bestemmelser gjelde.
15. Hvis vesentlige endringer av regelverket gjøres, vil Nome Flyklubb vurdere om det trengs ny
brukerkvittering av hver enkelt modellflyger på nytt.

28.04.2016

Brukerkvittering
Undertegnede

Navn __________________________________________________________
skriv tydelig – bruk blokkbokstaver

Telefon________________________________________________________

Tilhørende klubb eller aktivitet ______________________________________

har lest, forstått og akseptert «Regler for modellflyging på Lunde Flyplass».

Sted og dato: ____________________________________________________

Signatur: ________________________________________________________

Denne kvittering leveres i kvittert stand til ansvarlig i Nome Modellflyklubb.

28.04.2016
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