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Vårt fält bakom COOP rikslager

Klubbstuga och depå

Välkommen som medlem!

Inledningsvis

Du skall känna dig varmt välkommen till vår 
klubb och ett härligt gäng med modellflygare.
Bland medlemmarna finns alla kategorier, från 
vad man kallar rena söndagsflygare, till de 
som flyger så fort vädret tillåter.
Dessutom förekommer alla typer av modeller
som motorflyg, segelflyg och helikopter. Både 
el, metanol och bensindrivna. Du hittar därför 
snabbt likasinnade klubbkompisar att flyga 
med om du så vill.

Inom KMFK tillämpar vi devisen Modellflyg i
trevlig gemenskap , vilket innebär gemytlig 
samvaro där alla hjälper varandra om så 
behövs. Man ska aldrig behöva känna sig 
som att man blir  mästrad  eller är okunnig  
om man så får uttrycka sig. Alla är därmed 
också lika välkomna, oavsett om man är ren 
nybörjare eller kanske en avancerad pilot 
redan. För det är ju så att vi alla börjat med 
modellflyget från samma nivå, d.v.s. noll .

Om våra fältytor

Lite ovanligt är att vi numera (sedan 2012) har 
två olika fält som ligger relativt nära inpå 
varandra. Fodrar en viss frekvensdiciplin för 
de som kör med 35 MHz. Klämma måste all-
tid hämtas på huvudfältet  först innan man 
flyger på vad vi kallar segelfältet , som mest 
är avsett för segelflygare som kanske föredrar 
detta alternativ för sina segelmodeller.
Segelfältet  ligger till höger när man passerat 

den första bommen. På huvudfältet  kan man 
så klart segelflyga om man föredrar detta.

Infartsbommar

Vi har två infartsbommar, dels innan huvud-
vägen till våra fält, samt till själva fältet. Den 
första bommen måste alltid låsas efter det 
man passerat, vilket är säkerhetsdirektiv från
COOP som råder över markytorna. Den andra 
bommen strax innan vårt fält lämnar man all-
tid öppen när någon är på fältet.
Alla medlemmar har koden till bommarna.

Vårt huvudfält med klubbstugan är väl tilltaget och
kan nyttjas för flygning alla dagar i veckan. 

Klubbstugan ligger i direkt anslutning till depå och 
parkering. Kraftigt staket avskiljer fält och depå.

Infartsbommarna
Då COOP dagtid en vardag i veckan under några 
timmar rangerar sina godståg, krävs en alltid låst 
säkerhetsgrind som endast får passeras av KMFK.
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COOP-bommen  måste alltid låsas
efter passage in/ut. Säkerhetskrav!
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Vad alla måste känna till...

Medlemskorten
Vi använder från och med 2012 ett hårplastkort som 
motsvarar ett kreditkort. Kortet förses sedan med en 
årsdekal  på baksidan som visar vilket år med-

lemskapet är giltigt för, samt 
även styrker att du är SMFF-
registrerad, och därmed 
försäkrad. Du erhåller även ett 
separat SMFF-kort direkt från 
förbundet som komplement, 
med ditt unika SMFF-nummer.

KMFK:s fältregler
För modellflygverksamheten 
har vi ett antal fältregler som 
alla måste ta del av. Dessa 
finner du anslagna både på fältet och på vår hem-
sida. Läs igenom dessa, och respektera ex.vis de 
flygförbudszoner som anges över depå och klubb-
stuga/parkering. Viktigt för säkerheten!

Bullriga modeller
För att visa hänsyn är det en rekommendation att 
man inte flyger bort över golfbanan med modeller 
som låter extremt mycket. Vi har en bullergräns på 
84 db (A) mätt på 7 meters avstånd vid tveksamhet.

Om man nu landar  inne hos COOP
En olycka kan inträffa där man råkar ut för en helt 
ofrivillig landning inne på COOP-området. Man har 
då ett telefonnummer som gör att deras vakt snällt 
kommer och hämtar upp resterna och överlämnar 
dessa via grinden som vetter mot fältet.
Viktigt är att man aldrig får klättra över eller krypa 

under stängslet till COOP, eller på annat 
sätt bereda sig tillträde till området på 
egen hand! Dels är det illa för vår klubb, 
men den som ertappas gör sig skyldig 
till olaga intrång, vilket är åtalbart!

Hjälp med flygningen
Du som vill ha hjälp med modellen eller 
flygningen kan kika in på hemsidan om 
detta med skolflygning. Mejla enklast 
sekreteraren för ytterligare information. 

Klubben har pensionerat sin skolkärra då både den 
och den tillhörande radion var rejält ålderstigna.

Frågor eller funderingar
Du kan alltid kontakta någon i styrelsen när du har 
frågor runt verksamheten. Många gånger kan du 
även få svaret via någon klubbkompis när du är 
nere på fältet, eller rätt troligt, även via hemsidan.
Vi hoppas att du skall trivas som medlem hos oss i 
KMFK med mycket skön modellflygning!

Givetvis är det så att all medlemsinformation är oerhört viktig. Det kan vara allt från planerade datum 
till att vädergudarna gör att vi måste ställa in. Dessutom finns även fältregler med mera som alla ska
känna till. På hemsidan hittar du det mesta, samt givetvis även anslaget på fältet där så behövs.
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Om klubbinfo och fältregler

www.kmfk.se

Hemsidan viktig
Vår viktigaste kanal att 
få ut meddelanden om 
aktuella händelser eller 
ändrade datum är via 
vår hemsida.

Därför är det mycket 
viktigt att man besöker 
sidan minst en gång i 
veckan för att se vad 
som kanske planeras 
och är på gång.

Protokoll och skrivelser 
läggs också ut på vår 
site för läsning. En del 
viktig info skickas per
post till medlemmarna.
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Styrelsen KMFK
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