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Sveriges Modellflygförbund 

 
SMFF:s infoblad nr 7 2021 

 
Detta infoblad går till alla SMFF klubbars medlemmar.  
 

Medlemsutveckling 

Under 2021 så har vi sett ett ökande medlemsantal vilket är glädjande! Vi får hoppas att den 
utvecklingen håller i sig även i framtiden. 
 

Ekonomi 

Under oktober så kommer slutfaktureringen att skickas ut till klubbarna. I början av året så 
fakturerades klubbarna för 85% av medlemmarna och licenser vid årsskiftet och nu kommer 
slutfaktureringen. 
 

Information från VO Elit 

Du som tävlar, kom ihåg att köpa din tävlingslicens. Pengarna går direkt tillbaka till Elit samt i 
RC till den gren du tävlar i. Avgiften är för Tävlingslicensen för Friflyg 100 kr, för Lina 100 kr 
och för alla RC-grenar 400 kr. Tävlar du i flera klasser, ex både i Friflyg och RC räcker det att 
du köper EN LICENS, i detta exempel köper du alltså en RC licens och får då tävla i både 
din RC klass samt i friflyg.   
Tävlingar 2022, om din klubb vill arrangera tävlingar, kontakta respektive GA för att stämma 
av så vi kan ha en så komplett tävlingskalender som möjligt. Viktigt är att ni som tänker 
arrangera SM 2022 är tidigt ute, Flygsportförbundet vill att SM – tävlingarna är sanktionerade 
redan i februari för att få gälla som SM.  

Fältansökningar 

Fram till den sista september så är höstens omgång för fältansökningar öppen så har ni 
förändringar, kompletteringar eller nya fält som ni vill söka för så är det hög tid att göra det 
nu. Mer info hur ni gör finns på faltregister.se och där kan ni även se vad som är beslutat 
idag avseende höjder, typ av modeller mm. Karta över alla godkända fält finns även där. 
 

IdrottOnline 

Det är fortfarande många som saknar uppgifter i IdrottOnline om man godkänt de 
gemensamma säkerhetsreglerna men även sitt operatörs-ID saknas. Om dessa uppgifter 
saknas på ert medlemskort (Cardskipper) så be er IdrottOnline administratör att föra in dessa 
uppgifter. 
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Aktiviteter 

Flygsportförbundet har gått ut med ett mejl till samtliga klubbar med denna information: 
 
Nu kan du och din förening anmäla er till våra föreningsutvecklingsworkshopar inom 
antingen: 
Barn & ungdom 
65+ 
Paraflygsport 
 
Deltagande föreningar som efter workshopen väljer att försöka genomföra ett av de valbara 
paketen, som presenteras under workshopen, får ett bidrag på mellan 1 500 och 7 500 kr.  
 
Läs mer på: 
https://www.flygsport.se/Bidrag/foreningsbidraget2/ 
 
Detta kan vara ett bra tillfälle både för att eventuellt få in några kronor till klubben men inte 
minst viktigt för att kunna öka medlemsantalet. Gå in via länken och läs mer. 
 

Ekonomi (Främst för kassörer) 

Under oktober så kommer slutfaktureringen att skickas ut till klubbarna. I början av året så 
fakturerades klubbarna för 85% av medlemmarna och licenser vid årsskiftet och nu kommer 
slutfaktureringen. 
Kontrollera i IdrottOnline att uppgifterna är rätt. 
 

 
 
Borlänge den 12 september 2021 
 
 
Anders Jonsson 
Ordförande SMFF 


