
 

 

  

 
INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR 

 
 

Välkommen till Karlskoga Modellflygklubb 
 

 Med detta blad vill vi ge dig lite information om klubben och samtidigt några praktiska tips 

samt redogöra för vissa ordningsregler. För att bli medlem måste Du vara minst 7 år.            

Läs detta noga ! 
 

  
KLUBBENS VERKSAMHET 

 

Klubbens målsättning enligt stadgarna är "att bedriva stimulerande fritidssysselsättning för 

ungdomar samt att verka för modellflygsportens utbredning". 

KMFK:s medlemmar ägnar sig i huvudsak åt fyra grenar av modellflyg:  

• Radiokontroll, motordrivna eller segelplan 

•  Linkontroll 

• Friflygande plan. 

 

 För att samordna verksamheten inom respektive gren, svara för arrangemang av speciella 

aktiviteter samt hjälpa till vid tävlingar, finns grenledare utsedda. 

  

Viktiga händelser inom klubben varje år är: 

                  -    Årsmötet i mitten av februari  

− Flitig flygning på klubbens flygfält vid Åbytorp under sommaren, 

samt tävlingar, utställningar, uppvisningar, träffar etc. som du får särskild kallelse till. 
 

 

MEDLEMSFÖRMÅNER 

 

Som medlem i KMFK har du bland annat följande förmåner: 

 

• Tillgång till klubbens flygfält i Åbytorp 

• Utbildning i RC-flyg med klubbens dubbelkomandoflygplan.  

o Här måste Du ha uppnått 12 års ålder samt att läraren först bedömer din 

lämplighet innan utbildningen påbörjas. 

o Flygsimulatorträning kan ske i vår klubblokal. 

o Ansvarig för RC-flygutbildning är grenledare för RC-motor  

• Subventionerad byggutbildning för ungdomar och nybörjare vintertid. 

• Du är automatiskt ansluten till Sveriges Modellflygförbund, SMFF. Därigenom får du 

förbundets tidning MODELLFLYGNYTT 

• Ansvarsförsäkring som gäller om du råkar ut för haveri som skadar annan person eller 

egendom. Försäkringen gäller endast vid flygning på av klubbens säkerhetschef 

godkänd plats.                                                                                                                                 

• Möjlighet att deltaga i klubbtävlingar, nationella och internationella tävlingar.                                                                                           
 



 

 

  

  

  

  

SÄKERHET 

 

Modellflyg är ingen lek. Varje medlems omdöme och ansvarskänsla är livsviktig för såväl 

personlig säkerhet och trivsel som för klubbens existens. Därför finns säkerhets- och 

ordningsregler som måste efterlevas. 

SMFF:s säkerhetsregler innebär att man måste kunna manövrera sitt RC-plan så att man kan 

starta, svänga och landa på fältet innan man får flyga ensam. När man kan det, vilket 

kontrolleras av en auktoriserad RC-kontrollant, får man ett utbildningsbevis. 

Be alltid någon mer rutinerad kamrat följa med till flygfältet om du känner dig osäker!  

Du sparar många flygplan på det sättet. 

Utbildningsbeviset utfärdas tills vidare av flygläraren samt säkerhetschef. 

  
INFORMATION 

 

På klubbens hemsida, www.kmfk.org , hittar du all information om klubben och klubbens 

aktiviteter. 

 

Du kommer att bli kallad till klubbens viktigaste möten samt få tillgång till olika protokoll.  

 

Du är dessutom alltid välkommen att ringa till grenledare eller någon styrelsemedlem om du 

har några frågor. 
 

 

Ännu en gång hjärtligt välkommen till Karlskoga Modellflygklubb 

 
  

http://www.kmfk.org/

