Sikkerhetsbulletin 1/2019
Sikkerhetsutvalget blir til Fagutvalget
Som følge av forberedelser til å få Modellflyhåndboka godkjent av Luftfartstilsynet som NLFs
sikkerhetssystem for modellflyging, endrer sikkerhetsutvalget i Modellflyseksjonen navn til
«Fagutvalget». Fagutvalgets leder er Magne Hegstad, og Jon Gunnar Wold fra NLF deltar
heretter som fast medlem med stemmerett. Utvalgets mandat er beskrevet i
NLFs styre- og delegasjonsreglement, kapittel 7. (PDF)

Valg av flysted
En nylig hendelse hvor piloten fløy utenfor etablert modellflyplass har forårsaket en
forsikringsskade. I den forbindelse ble det avdekket at modellflyseksjonen IKKE har gjort
tilgjengelig for medlemmene noen generelle råd for valg av flysted. Vi vil derfor anbefale alle
om å følge denne sjekklisten når de skal fly utenom en etablert modellflyplass:






Er det tilstrekkelig sikkerhetsavstand til personer og andre objekter?
Er det minst 5 km til nærmeste lufthavn, med mindre annet er avtalt med flyplass?
Er det fare for at personer uforvarende kan komme inn i flysone eller landingssted?
(Bør det være en utkikksperson tilstede?)
Har du sjekket for trygg is ved flyging på islagt vann, og har du med ispigger?
Finnes det gjeldende vernebestemmelser for området du skal fly i? Du kan søke eter
dette i Miljødirektoratets portal, https://kart.naturbase.no

Husk at du som modellflyger er ansvarlig for at valg av flysted ikke utgjør en uakseptabel
risiko for skade på 3. part.
Videre er det ikke tillatt å fly modellfly over eller i nærheten av militære områder,
ambassader eller fengsler uten etter tillatelse fra stedlig leder. Det er ikke tillatt å fly i
restriksjonsområder opprettet med hjemmel i luftfartsloven eller politiloven, og ikke over
eller i nærheten av et sted nødetatene eller Forsvaret har etablert et innsatsområde i
forbindelse med ulykke eller annen ekstraordinær hendelse.
Fly safe!
Med vennlig hilsen
Fagutvalget i Modellflyseksjonen
Magne Hegstad (leder)
Jon Gunnar Wold (medlem)
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