Hej Modellflygare!
Våren är i antågande och modellflyget utomhus börjar ta fart på allvar. Luftrummet är vår arena och
det är där vi vill att våra modeller ska vara så fort de lämnat byggbordet. För att vi ska kunna njuta av
den hobby som vi tycker så mycket om så krävs dock rätt mycket jobb utanför byggbordet och
bortom modellflygfälten. Här kommer en kort uppdatering om en del av detta arbete.
Det finns idag två modellflygorganisationer i Sverige, SMFF och RCFF. Bägge förbunden arbetar
målmedvetet för sina medlemmars intressen, men också för modellflygets gemensamma framtid.
Målsättningen är att vi ska kunna fortsätta bedriva modellflyg med så få inskränkningar som möjligt.
Det är av stor betydelse att förbunden samarbetar runt dessa viktiga frågor och detta samarbete har
inletts med mycket gott resultat och med stor vilja att hitta lösningar förbunden emellan.
Som ett resultat av beslut på EU-nivå har det tillkommit nya krav och regler som Transportstyrelsen
(TS) i Sverige är tvungna att följa och som innebär både merarbete och extra kostnader för
modellflygets organisationer.
För att göra den ansökningsprocess som krävs gentemot TS så smidig och kostnadseffektiv som
möjligt för alla inblandade parter har SMFF och RCFF i samråd med TS handläggare, gjort följande:
1/ Vi har reviderat SMFFs och RCFFs säkerhetsregler och tagit fram en gemensam skrivning så att
modellflyget i Sverige från den 1 juli 2018 kommer att ha enhetliga säkerhetsregler. Dessa regler
ingår i det underlag som TS kräver för att hantera ansökningar om godkännande av organisationer
och fält.
2/ Vi har skapat en webbaserad databas för att samla ihop uppgifter om alla klubbar och deras
modellflygfält samt uppgifter från enskilda RCFF-medlemmar som ansöker om godkännande för sina
”privata” modellflygfält.
3/ Vi har beslutat att SMFF och RCFF ska lämna in EN GEMENSAM ansökan till TS om att få bedriva
modellflyget enligt de egna gemensamma säkerhetsreglerna och riktlinjerna på alla modellflygfält.
Till ansökan fogas den gemensamma databasen med alla detaljuppgifter om klubbar, fält och lokala
överenskommelser. Databasen blir därigenom tillgänglig för TS vilket underlättar deras arbete och
bidrar till en kostnadseffektiv handläggning.
4/ Vi har också beslutat att kostnaden för hela tillståndsprocessen ska täckas av SMFF och RCFF
centralt.
5/ Arbetsgruppen som jobbat med dessa frågor har också utarbetat ett remissvar till TS remiss om
nya avgifter för olika typer av tillståndsprövningar. Vi har poängterat att SMFF och RCFF som ideella
organisationer ser det som mycket viktigt att dessa kostnader hålls på en minimal nivå för våra
ansökningar.
6/ Vi är tillsammans överens om att vårt samarbete ska fortsätta runt viktiga frågor som påverkar vår
gemensamma hobby på kort och lång sikt. Samarbetet har som syfte att förenkla och förbättra för
alla medlemmar oavsett förbundstillhörighet samt att låta vårt gemensamma intresse förena oss.

Avslutningsvis några praktiska detaljer:
1/ RCFF- och SMFF-klubbar samt enskilda RCFF-medlemmar som redan fyllt i sin ansökan i databasen
http://rcff-register.se/fields/ behöver inte göra något ytterligare.
2/ De SMFF-klubbar som skickat in sin ansökan till SMFFs kansli behöver inte heller göra något
ytterligare. Kansliet kommer att lägga in uppgifterna i den gemensamma databasen.
3/ Den som ännu inte skickat in eller registrerat uppgifter kan:
a/antingen skicka in dessa till SMFFs kansli enligt de instruktioner som tidigare skickats ut av
SMFF
b/ eller direkt fylla i uppgifterna i databasen.
OBS! Man behöver INTE registrera sitt fält genom ansökningar hos båda organisationerna. Endast EN
ansökan behöver lämnas in!

Vad blir de praktiska konsekvenserna ute på modellflygfältet?
Genom att SMFF och RCFF lämnar in en gemensam ansökan för samtliga modellflygfält med
gemensamma säkerhetsregler innebär det att alla fält som godkänns av TS med automatik är
godkända för båda organisationernas medlemmar. Medlemmarna kan därigenom flyga från samtliga
TS-godkända modellflygfält under den egna organisationens försäkringsskydd.
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