Tullinge modellflygare
Info 2020-11-16

Viktig information till alla modellflygare!
Två viktiga händelser för oss:
SMFF extra förbundsmöte 9-14 november, där en ny inriktning för SMFF lagts fast, med bl.a. en sänkt avgift
för medlemskapet.
Nya regler från Transportstyrelsen (TS) för obemannade luftfarkoster, som även gäller för modellflyget.
Reglerna gäller från den 1 januari 2021, med en viss övergångstid till 9 januari 2021.
Nedan följer mer information om detta. Vi återkommer då det är dags för oss alla att registrera sig som
drönaroperatör.
Glöm inte att kolla hemsidan för aktuell information! https://www.tullingemf.se

Från SMFF extra förbundsmöte
Den 14 november avslutades SMFF extra
förbundsmöte som behandlade framtida inriktning och
avgifter.
Från 2021 kommer verksamheten att förändras:
•
•
•
•
•

Medlemsavgiften sänks från nuvarande 420
kr/år till 145 kr/år (senior). Juniorer (födda
1996 eller senare) 100 kr som tidigare.
Modellflygnytt blir en valbar del till
medlemsavgiften (om tillräckligt många
väljer detta). Kostnad ca 250 kr/år
Bidragen till Elit-verksamhet tas bort. Deras
verksamhet får finansieras helt genom
licensavgifterna.
Kanslistödet minskas.
Informationsblad 4 ggr/år..

Medlemskort SMFF utfärdas som nu endast i
Cardskipper. Då har du medlemskortet i din mobil
eller kan skriva ut det från en pdf-fil. Vill man ha ett
plastkort från SMFF kostar det 100 kr.

Det nya regelverket
Från den 1 januari 2021 gäller nya regler för flygning
med obemannade luftfarkoster. Även modellflyget
innefattas av bestämmelserna, som bygger på de nya
gemensamma EU-reglerna.
Regelverket finns på Transportstyrelsens (TS)
hemsida: TS_Nya regler1.
Den största nyheten för oss modellflygare är att vi
måste registrera oss som drönaroperatörer.

Medlemsavgiften i TMF för 2021 är därför:

Om vi sedan flyger på vårt klubbfält, eller på något
annat registrerat klubbfält, gäller allt som tidigare –
fältregler, höjdbegränsningar, SMFF-försäkring m.m.

Senior 390 kr. SMFF avgift är 145 kr. Totalt 535 kr
för de som inte betalar SMFF-avgiften via en annan
klubb.

Skall man flyga ”fritt”, utanför klubbfälten krävs
behörighet som fjärrpilot.

Junior (född 1996 eller senare): 100 kr. SMFF avgift
är 100 kr. Totalt 200 kr.

Läs mer på nästa sida om hur du registrerar dig som
drönaroperatör.

Om du vill ha Modellflygnytt under 2021, lägg till
250 kr på din inbetalning till TMF.

Betala medlemsavgiften senast 31 mars 2021 för att kunna flyga vidare på
Tullingefältet och inte missa SMFF försäkring!
Sänd gärna ett mail till kassören (erik.stenback@hotmail.se) så fort du betalat in medlemsavgiften, så han kan
registrera dig hos SMFF. Meddela också om du vill ha Modellflygnytt och betalat även för detta.
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Länk: https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartyg-och-luftvardighet/dronare/nya-regler-fran-1-juli-2020/

För dig som är över 18 år och medlem i TMF och SMFF gäller från den 1 januari 2021:
1. Betala medlemsavgiften till TMF och SMFF.
2. Registrera dig hos TS som drönaroperatör. Görs från och med den 4 januari på TS hemsida. Avgiften
är 50 kr och därefter tar TS en årlig registerhållningsavgift. Här kan du registrera dig:
TS_registrering1.
3. Du får nu flyga på vårt klubbfält på Tullinge och som gästflygare på andra fält som är registrerade vid
TS. Listan på godkända fält och gällande restriktioner finns på: Fältregister.1 Observera att varje
klubb dessutom har sina egna regler för gästflygning.
Om du är 18 år eller yngre måste någon annan stå som operatör för ditt flygande. Det kan vara en som är
över 18 år och är registrerad drönaroperatör (och medlem i SMFF).
Obs! Om du vill flyga på andra platser än de registrerade klubbfälten måste du förutom att vara drönaroperatör
även ha ett giltigt behörighetsbevis som fjärrpilot, ”drönarkort”. Prov för behörighetsbeviset görs hos TS:
TS_drönarkort och utbildning2. Du får därefter flyga på lämpliga platser och upp till max 120 m flyghöjd över
mark. Observera att man alltid dessutom måste vara registrerad som drönaroperatör, eller flyga under
överinseende av registrerad drönaroperatör.
Våra fältregler för Tullinge kommer att uppdateras med ett tillägg avseende registrering som drönaroperatör
som ett krav för flygning.

Flygtider på Tullingefältet
Vardagar 07.00 – 21.00
Lör/sön/helgdag 09.00 – 21.00
Eventuella ändringar av tiderna p.g.a. arrangemang
eller annat annonseras på hemsidan.
Du har väl studerat våra senaste fält- och
säkerhetsregler (fastställda mars 2019)? De finns på
hemsidan, under ”Säkerhet_Ordningsregler”.
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Viktigt! Grindar och bommar som är låsta vid
ankomst ska alltid låsas vid in- och utfart.
Undantag är den inre bommen, före banan, där
alltid siste man ut låser. Detta är viktigt att
komma ihåg.
Koderna får inte spridas utanför klubben !!!

https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartyg-och-luftvardighet/dronare/nya-regler-fran-1-juli-2020/dronarkort-ochutbildning/

