Vingtor Rc Club Flyplassreglement – 2013
Til alle besøkende til vår modellflyplass:
Vi er svært glade i plassen vår og ber dere derfor ta hensyn til følgende reglement:

VINGTOR RC CLUB’S FLYPLASSREGLEMENT
Reglene er til for alles ve og vel ved flyging på Kråkstad. Først og fremst skal all flyging skje
på en betryggende måte hvor faren for ulykker og uhell er brakt til et minimum. Dernest må
vi oppføre oss på en slik måte at vi får beholde flyplassen også i fremtiden. Det er opp til
medlemmene å påse at reglene blir fulgt, i så måte har vi alle et kollektivt ansvar. For øvrig
refererer vi til NAK’s regler for modellfly.

Adkomst
Adkomst med bil - kjør forsiktig og overhold våre hastighetsbestemmelser. Ved depot lastes
utstyret av, og bilene settes på anvist sted.

Bruksrett
Rett til å bruke plassen har kun medlemmer som har betalt kontingenten. Kvittering kan
forlanges fremlagt. (Nye medlemmer kan godt komme og «teste» før de melder seg inn).

Oppstart av modell
Modellene skal ALLTID startes med propell rettet ut mot åkeren og vekk fra depoet. Alle
glow og bensinmodeller SKAL bruke sikring av modell før oppstart, eller egne startbord.

Flyging
a. Det skal aldri være mere enn 3 fly i luften samtidig.
b. Alle som fly SKAL stå foran terrassen med mulighet for å kommunisere med
hverandre på en god måte.
c. Det skal ALLTID varsles klart og tydelig fra om take off og landing.
d. Det skal aldri forekomme at vi flyr på feil side av sikkerhetsnettet, dette gjelder også
ved landing. (Her må folk rett og slett lære seg å lande med høyresving når vi lander
fra veien).

Støy
Alle motorer skal være utstyrt med effektive lyddempere. Lavt lydnivå må
etterstrebes.

Åpningstider
Plassen er åpen for flyging; man-fre 0900-2100 og lør 0900-1900, SØNDAG STENGT.

Havari
Dersom flyet havner i åkeren, må kun en person hente det. Unødig tråkk i åkeren må ikke
skje.

Det er et kollektivt ansvar for medlemmene å påse at disse reglene blir
overholdt. Alle advarsler som gis vil bli notert. Gjentatte advarsler på et
medlem vil bli behandlet av styret og kan føre til bortvisning fra plassen.

