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 PROCEDURE FOR RE-GODKENDELSE AF  

STORMODELS FLYVEPLADSER I DANMARK. 

 

Alle pladser er godkendt for en periode på 5 år. Derefter skal klubberne igen godkendes. Hermed 

procedure for godkendelse. 

 Klubben skal varsles om besøg min. 4 dage før besøg. 

 Klubben skal fremvise sin originale tilladelse fra kommunen (landzone mm) 

 Klubbens stormodelsansvarlige skal være tilstedet under besøget. 

 Flg. Skal iagttages under godkendelsen 

 

 

 

1. Er pladsreglementet ophængt synligt ?    

2. Er oversigts forholdene for ind og udflyvning i orden. 

3. Er de generelle oversigts forehold i orden. 

4. Bed den sikkerheds ansvarlige om at udpege luftrummet. 

5. Såfremt der flyves med jet, kan der så flyves inden for det af klubbens luftrum.  

6. Er der kommet bebyggelse tættere på klubben end 150 m. der kan udgøre en fare ved flyvningen med 

modelfly. 

7. Ligger pladsen udenfor de i BL 7 -15 nævnte særligt følsomme naturområder? 

8. Er der mindst 150 m til større offentlig vej, fra luftrummets nærmeste grænse ? 

9. Spørg både den sikkerhedsansvarlige samt evt. klubbens formand om 3-4 spørgsmål gældende for Bl. 

9-4 rettet specifikt på sikkerhed og stormodeller. 
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For at en plads kan opretholde sin godkendelse skal flg. kriterier være opnået under tilsynet. 

Spørgsmål nr. 1 skal være JA hvis ikke skal dette STARKS bringes i orden. 

Spørgsmål nr. 2 skal være JA hvis ikke skal dette STAKS bringes i orden. Såfremt dette ikke er 

muligt kan klubben IKKE re-godkendes 

Spørgsmål nr. 3 skal være JA hvis ikke skal dette STAKS bringes i orden. Såfremt dette ikke er 

muligt kan klubben IKKE re-godkendes 

Spørgsmål nr. 4 Såfremt at den sikkerheds ansvarlige ikke kan dette Skal der gives en skriftlig 

påtale til klubbens formand. 

Spørgsmål nr. 5 Hvis ikke dette kan overholdes inddrages klubbens tilladelse til flyvning med JET. 

Klubben kan evt. søge om udvidelse af luftrummet. 

Spørgsmål nr. 6 Hvis ja. Klubben kan IKKE re-godkendes 

Spørgsmål nr. 7 Hvis Nej. Klubben skal standse aktiviteten og søge om sær tilladelse ved 

naturstyrelsen. Såfremt en tilladelse her ikke kan opnås. klubben kan IKKE re-godkendes. 

Spørgsmål nr. 8 Hvis nej. Klubben kan IKKE re-godkendes  

Spørgsmål nr. 9 Hvis de ikke kan BL 9-4 skal der henstilles til at denne læres. 

 

Såfremt klubben Re-godkendes indsendes oplysninger til MDK med dato for godkendelse. 

Rapporten der er udfyldt sendes til formanden for flyvepladsudvalget der gemmer denne sammen 

med klubbens godkendelser. Det hele samles herefter digitalt. 

Opnår klubben ikke Re-godkendelse sendes der straks besked til formanden for MDK samt 

formanden for flyvepladsudvalget.  Klubben SKAL inden for 5 dage modtage brev fra MDK-

Flyvepladsudvalget om at klubben ikke kan opretholde sin status som stormodelsgodkendt 

flyveplads. Rapporten der danner grundlag for dette skal sendes til klubben. Såfremt Re-

godkendelsen ikke har kunne opnås grundet ting der kræver ændringer, fortages der ny inspektion 

af klubben inden for 2 md.  Ligeledes sendes der information til trafikstyrelsen om lukning af den 

gældende plads. 


