
Fältregler för BusyBee's flygplats Norrboda

Gästflygare är alltid välkomna när vi finns på plats, men vi vill att våra fältregler efterlevs. Speciellt på grund av 
försäkringsfrågan. Klubben har ingen möjlighet att ta på sig något ansvar för eventuella anspråk som skulle 
kunna ställas. Närheten till ett aktivt lantbruk med hästhagar samt att riksväg 269 gränsar till flygfältet utgör en 
potentiell risk för stora ersättningskrav ifall något skulle hända.

Vi har för närvarande inga krav på flygcertifikat. Vanligt sunt förnuft duger. Skulle det visa sig att någon utgör en
fara för sig själv eller omgivningen förbehåller vi oss rätten att belägga denne med flygförbud.

Norrboda ligger utanför Luftfartsverkets kontrollzoner varför inga speciella förhållningsregler gäller förutom att 
max flyghöjd är 120 meter.

• Alla är välkomna att besöka oss. Tänk bara på att modellflygplan, drönare och helikoptrar inte är leksaker 
utan kan vara rent livsfarliga.

• Om du har hund eller annat sällskapsdjur med dig måste den vara kopplad för både dess egen och vår 
säkerhet.

• Varje pilot måste ha en försäkring som håller klubben skadefri i händelse av olycka. En enklare förbands- 
låda finns i frekvensskåpet.

• Respektera flygområdet, se kartan. I möjligaste mån undvik att flyga i närheten av Norrboda Gård. 

• Förbjudet att flyga i över eller i närheten av hästar. Norrboda Gård vill inte ha klagomål från deras ägare.

• Max flyghöjd 120 meter. Max modellvikt 7 kg.

• Absolut förbjudet flygområde är över riksvägen, återvinningsanläggningen och över depån.

• Använd frekvensklämmor (finns i frekvensskåpet). Ingen annan än innehavaren av frekvensklämman får 
slå på sändaren. Gäller dock inte RC-anläggningar som inte kan störa ut annan radiotrafik (2,4 GHz).

• Varje modell måste vara försedd med ägarens namn och telefonnummer. Modellhittare rekommenderas.

• Piloten bör stå i pilotruta och flygning sker enskilt såvida inte piloterna kommit överens om samflygning.

• Gästflygare är välkomna. På grund av att det är parkeringsförbud på riksväg 269 går det endast att ställa 
fordon inne på området. Det är lämpligt att ta reda på om någon av klubbmedlemmarna kommer att vara 
på plats då bommen i normala fall är låst. Fältregler finns uppsatta på anslagstavlan.

• Ta hänsyn till att parkeringen tidvis är oanvändbar pga. markförhållanden. Kör inte längre in än nödvändigt.

• Bilkörning på banorna förbjudet. Gäller ej modellbilar.

• Ingen flygning i närheten av markägaren eller dennes anställda/familj när de befinner sig inom flygområdet.

• Markägarens sädescontainrar eller annan utrustning har alltid företräde på parkeringen.

• Håll rent på och kring fältet.

• Flyg och ha det trevligt!

Tänk på att alltid uppträda och agera på ett vänligt och hänsynsfullt sätt.
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