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Svar til Sikkerhetsutvalget 
 
Etter å ha lest igjennom forslaget om regelverk for bruk av modellfly i Norge reiser det 
seg en del utfordringer. Allerede på modeller med startmasse fra 1 kilogram og til 7 
kilogram så får vi problemer med å håndheve regelverket.  

Det er i og for seg en ”sjekkliste” som hver pilot går igjennom mens man 
bygger/monterer fly, og før take-off. Men, når det kommer til stevner er arrangøren av 
stevnet ifølge regelverket ansvarlig for at samtlige modeller som flys på stevnet er i 
forskriftsmessig stand. Og stevnet skal ha en kontrollør som skal kontrollere alle fly etter 
en sjekkliste. Det å kontrollere at propellen er hel, at hengsler og rorhorn sitter fast er 
ikke den største utfordringen, men når det kommer til å kontrollere at motorfester er 
korrekt montert, at servoer sitter fast, er plugget i mottager, at sender- og 
mottagerbatteri er tilstrekkelig oppladet, osv, så innebærer det at kontrolløren på stevnet 
ikke bare skal overvære monteringen av hvert enkelt fly, vedkommende må også ha med 
seg diverse godkjent utstyr til å kontrollere batterispenninger i alle mulige forskjellige 
typer systemer fra helt vanlige mottagersystemer til de mest komplekse powerboks 
systemer. Vedkommende som kontrollerer, bør ha god(!) kunnskap om slike systemer, 
og helst bedre kunnskap på området, enn det eier av flyet har. 

Det å drive med modellfly er en hobby. Det å kunne arrangere modellflystevner 
krever mye frivillig arbeid. Det å drive en modellflyplass krever mye tid og frivillig arbeid. 
Hvis man skal håndheve dette regelverket, så kreves det mye mer frivillig arbeid enn det 
allerede er. Det tror vi vil redusere aktiviteten i modellflygermiljøet kraftig. 
Hvis sikkerhetsutvalget får gjennomslag for alle sine punkter vil mange drive sporten vår 
uten å være tilsluttet noen klubb/organisasjon. 
Vi oppfordrer med dette sikkerhetsutvalget til å starte på nytt med blanke ark,  
og med det i bakhodet at vi driver med modellfly der man står på bakken å flyr! 
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