
Stevnehå ndbok – NLF Småckdown 2014 

Velkommen som pilot på NLF smackdown! Arrangementet foregår på Ole Reistad Senter (ORS) på Starmoen flyplass. 

Vertskap er NLF og Elverum Flyklubb/modell. Vi gleder oss til 4 dager med trygg flyging i flotte omgivelser. 

Sikkerhet 
All flyging skal foregå på en trygg og sikker måte. Ved farlig flyging eller brudd på disse reglene gis en advarsel. Ved 

gjentatte brudd på bestemmelsene får piloten flyforbud. Det er ikke lov til å fly uten å ha gjort seg kjent med 

sikkerhetsbestemmelsene, og det er kun sikkerhetsansvarlig som har myndighet til å godkjenne eller stoppe flyging. 

Sikkerhetsansvarlige:   

Jon Gunnar Wold (torsdag og fredag), Hans Christian Tjømøe (lørdag og søndag). 

 Flyging foregår kun på anvist område på modellflyplassen (flight line 1 og 2, se kart på neste side). Flyging på 

flight line 3 og 4 kan foregå i avtalte perioder og kun etter avtale med sikkerhetsansvarlig. 

 Sikkerhetsansvarlig skal lytte på Starmoen traffic (flyradio) til enhver tid 

 Modell har alltid vikeplikt for fullskala fly. 

 Piloten skal til en hver tid holde betryggende sikkerhetsavstand til seg selv, minst 15 meter ved 3D-flyging. 

 Parkering/bilkjøring kun på anvist sted. Husk at dette er en flyplass! 

 Det skal ikke forekomme flyging i alkoholpåvirket tilstand. (Personalet ved ORS vil ikke skjenke alkohol før 

modellen din er satt inn på hytta eller rommet ditt.) 

 Ved evt. skade/ulykke skal varslingsinstruks for ORS og NLF modellflyseksjonen følges. 

 Rapporteringspliktige hendelser rapporteres av piloten selv på web: www.nlf.no/modellfly 

 Alle piloter må ha gyldig medlemskap i NLF-tilsluttet klubb, eller forevise gyldig medlemskap i tilsvarende 

utenlandsk organisasjon 

 Oppstart av nitro-motorer og tilkobling av drivbatteri skal kun skje på flightline. 

 Flyging på baksiden av sikkerhetslinjen skal ikke forekomme.  

 Det er kun 1 pilot og 1 hjelper pr. flightline som skal ferdes utenfor sikkerhetsnettet til enhver tid. Vent bak 

nettet til piloten før deg har landet. 

 LiPo-batterier må ikke lades i hytter eller på ORS og campingen uten kontinuerlig tilsyn. 

  
 

  

http://www.nlf.no/modellfly


Praktisk informasjon 
 Deltakeravgift kr 300 betales kontant eller med kort på ORS. 

 Vær smidig ved lading- det er kun 10 ampere kurs i brakka på modellflyplassen. Bruk den innleide generator 

så mye som mulig. 

 Kiosk finnes på modellflyplassen, eller på ORS foran hovedinngangen.  

 Dusj/WC i egen bygning ved ORS, mellom hovedbygningen og campingen 

 Ved ferdsel mellom modellflyplassen og ORS kan du gå ved siden av taksebanen, eller ved hyttene. Vis 

aktsomhet mht. evt. flytrafikk 

 Det er ikke lov å ferdes på modellflyplassen etter at bommen til kjøreveien er låst. 

 

 

 


