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Även du kan bli en Biggles! 

Radiostyrt modellflyg är en teknisk och kreativ hobby, med fördelen att kunna  

bedrivas såväl ute som inne. Våra modeller bygger vi under mörka vinterkvällar och  

när våren och sommaren kommer är det flygningen som dominerar.  

Åldern spelar heller ingen roll, modellflyg är en hobby för både ung och gammal. Om  

radiostyrt modellflyg intresserar Dig, kontakta någon av oss i Ystads Radioflygklubb. 

www.yrfk.se – Vår mötesplats på nätet! 

På vår hemsida, www.yrfk.se, hittar du massor av information om klubben,  

modellflyg och våra aktiviteter. Där finns också bilder och videos.  

Så gör ett besök på vår hemsida!   

Våra aktiviteter 

Under vintersäsongen, oktober – mars, tränar klubben inomhusflyg i Svarte Sporthall  

varje lördag kl 14:00 - 16:00. Här finns möjlighet att prova på inomhusflyg med  

klubbens små enkla modeller. 

Sommartid flyger vi utomhus med lite större modeller. Bl a kommer speciella  

träningskvällar med dubbelkommandoflygning att arrangeras. 

Vill Du bli medlem i Ystads Radioflygklubb? 

Vill du bli medlem i vår aktiva radioflygklubb ordnar du det enkelt genom att gå  

in på vår hemsida och ladda ner en medlemsansökan (finns även på flygfältet),  

fyll i och skicka/lämna in. Som medlem får du även tillgång till vårt forum på  

hemsidan där du kan diskutera radioflyg med andra medlemmar. 

Medlemsavgifter för 2013 

- Junior (upp till 20 år): YRFK 75 kr + SMFF 100 kr = Totalt 175 kr 

- Senior: YRFK 150 kr + SMFF 370 kr = Totalt 520 kr 

- Stödmedlem: YRFK 75 kr  

Genom SMFF (Sveriges Modellflygförbund) är du försäkrad när du flyger.  

Även tidningen Modellflygnytt ingår i SMFF-medlemskapet.  

Känner du någon annan som är intresserad av modellflyg? Tipsa då gärna henne/honom  

om klubben!  

 

Hjärtligt välkommen till våra aktiviteter! 



Program 
10:00 Sommarmeeting 2013 öppnas 

10:10 Flyguppvisning  

11:30 Grillen tänds och serveringen öppnar 

12:00 Prova på flygning med dubbelkommando 

13:00 Flyguppvisning 

15:00 Prova på flygning med dubbelkommando 

16:00  Flyguppvisning 

17:00 Sommarmeeting 2013 avslutas 

 

Anmäl dig till ”Prova på flygning” på anvisad plats. Ålder från 12 år. Pris 50 kr / flygpass. 

 

Under hela dagen finns fika att köpa i YRFKs serveringstält! 

 

 

Styrelse 

Ordförande:   Eivind Schriwer 

Kassör:  Anne-Mette Hjordt-Ekström 

Sekreterare:  Pierre Hansson 

 

Säkerhetsansvarig: Tommy Ekström, tel 070-524 69 71 

 

  



Ystads Radioflygklubb Medlemsansökan 

 

Förnamn Efternamn Personnummer 

Gatuadress Postnummer Ort 

Telefonnummer Mobiltelefonnummer E-postadress 

 
Typ av medlemskap 

Aktivt 
 

Passivt 

Jag är redan medlem i annan 
modellflygklubb och har erlagt 
SMFF-avgiften där 

Ja                                 Nej Mitt registreringsnummer är  
 

SWE- 
 

 

 

Jag har tagit del av Ystads Radioflygklubbs stadgar och säkerhetsföreskrifter, samt är informerad om 
klubbens medlemsavgifter för detta år. 

Ort och datum Namnunderskrift 

 

Medlemsansökan skickas till adressen nedan. 

Medlemsavgiften betalas till något av följande YRFK-konton: 

Plusgirokonto: 52 19 37-3 

Bankgirokonto: 434-8728 

Aktuella medlemsavgifter och övrig information finns på vår hemsida www.yrfk.se. 

 

Medlemskap tillstyrks enligt styrelsebeslut  
Datum 

På styrelsens vägnar 

 

  Ystads Radioflygklubb | c/o Eivind Schriwer | Skolgatan 14 | 271 33 YSTAD | Tel 0705-17 74 04 

  

  



 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görans Rörservice 

070-896 79 69 





Allt för din radiostyrda modellhobby 

 

Bil, Båt, Flyg, Helikopter, 

tillbehör m m 

  

Allt för din radiostyrda modellhobby 

Bil 

Båt 

Flygplan 

Helikopter 

Radioutrustning 

Motorer 

Tillbehör 

Välkommen in i butiken! 

Öppettider: Tisdagar, onsdagar, torsdagar kl 17-19 

eller 

gör ett besök på vår hemsida! 





  



Hitta till flygfältet! 
Fredriksbergs modellflygfält finns ca 8 km öster om Ystads centrum. 

 
Koordinater: 

WGS 84 (lat, lon): N 55° 27.270′, E 13° 54.708′ 

WGS 84 decimal (lat, lon): 55.45449, 13.91180 

RT90: 6148827, 1380210 

SWEREF99 TM: 6145907, 431180 

 

 

Ystads Radioflygklubb 
www.yrfk.se 

c/o Eivind Schriwer 

Skolgatan 14 

271 33  Ystad 

Telefon 0705-17 74 04 

Skanna denna QR-kod med din 

Smartphone för att enkelt hitta 

till flygfältet! 

 


