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MODELLFLYGSFÖRORDNING 5/2021
Medlemmar i Jakobstadsnejdens RC-flygare
Allmän princip
Traficoms förordning OPS M1-32 kapitel 4
Förordningen gäller inte för modellflyg under 250 g
som inte är försedda med kamera.
Föreskrifterna gäller inte friflyggande modellflyg.
Registrering av användaren
En fullvuxen användare bör registrera sig till
Traficom drönarregister.
Det är inte obligatoriskt att genomföra teoriprovet
men JRCF rekomenderar det.
Underårig användare
Det flera alternativ för underåriga användare, tag
kontakt med JRCF:s medlemsansvariga.
Inga övriga åldersgränser.
Aktiviteter på Karby modellflygfält
Fältet får användas av JRCF:s medlemmar. Max.
flyghöjd 400 m.ö.h. (1400 FT MSL).
Max. flyghöjd utanför fältet
150 m, ingen höjdbegränsning för friflygande
modeller.
Krav på modellflyget
Max. massa 25 kg. På vissa platser 3 kg.
Användarens namn och kontaktuppgifter bör finnas
på finnas på modellflyget.
Flygning i tätbebyggelse (boende eller
arbetsplatser över 800/ km²)
Över 3 kg modellflyg förbjudna.
Under 3 kg modellflyg får flygas över utomstående.
Flygning i närheten (under 50 m) eller över
folkmassor (konsert, utomhusevenemang) förbjudet.

Flygning med videolänk (FPV)
Förutsätter en personlig luftrumsövervakare
(spotter). Det räcker att det finns en gemensam
spotter för samtliga flygare på modellflygfältet.

Övriga utövare
Allmän princip
EU:s drönarförordning.
Förordningen gäller inte för modellflyg under 250 g
som inte är försedda med kamera.
Registrering av användaren
En fullvuxen användare bör registrera sig till
Traficom drönarregister och genomföra teoriprovet.
Underårig användare
Den underåriges vårdnadshavare bör registrera sig
till Traficoms drönarregister och genomföra nättent.
Den underåriga användaren bör genomföra nättent.
Under 12-årig får endast flyga under direkt
övervakan av en person över 16-år.
Aktiviteter på Karby modellflygfält
Regsitrerade flygare får undantagsvis använda fältet
som en JRCF medlems gäst. Max. flyghöjd 400
m.ö.h. (1400 FT MSL).
Max. flyghöjd utanför fältet
120 m, gäller också friflygande modeller.
Krav på modellflyget
Max. massa 25 kg. På vissa platser andra
viktbegränsningar. Användarens namn och
kontaktuppgifter bör finnas på finnas på
modellflyget.
Flygning i tätbebyggelse (boende eller
arbetsplatser över 800/ km²)
Över 2 kg modellflyg förbjudna.
Under 0,5 kg får snabbt flygas över utomstående.
Användning av 0,5-2 kg modellflyg förutsätter
genomfört teoriprov och därutöver ett ytterligare
teoriprov.
0,5-2 kg modellflyg bör flygas minst på 50 m vågrätt
avstånde från utomstående.
Flygning med videolänk (FPV)
Förutsätter en personlig luftrumsövervakare
(spotter).

