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AVTAL MELLAN ATCC MALMO OCH YSTAD
RADIOFLYGKLUBB
Överenskommelse mellan ATCC Malmö och Ystad Radioflygklubb angående
tillåtelse att fly ga inom R5 5A, Kabusa, sido griinser.

1

ALLMÄNT
Avsikten med ar,talet är att sörja ftir en säker och godkiind verksamhet av
radiostyrd segelflygverksamhet vid Hammars Backar inom R55A sidogränser.
Ar,talet ska fastställa regler och samverkansrutiner ft)r radioflygverksamheten.

Avtalet ålägger Ystäd Radioflygklubb att utbilda sina medlemmar i de rutiner som
gäller enligt detta ar,tal.

2

HORISONTELL UTSTRIiCKNING
Vid Hammars Backar inom R55A sidogränser.

3

VERTIKAL UTSTRTiCKNING
Höjdgräns max 120M AMSL och enligt gällande regelverk för Drönarverksamhet.

4

RUTIN VID ÖNSKEMÅL OM TILLSTÅND TÖN FLYGNING YID
HAMMARS BACKAR.
Vid önskemål om radioflygverksamhet vid Hammars Backar kontrollera status på
R55A och inhämta tillstand att flyga i området genom att ringa till:
WS ATCC ESMM (Kontrollcentralen på Sturup) 040

-

613 24 00.

Är R-område R55A aktivt har den verksamheten prioritet ftire radioflygning.
Om ingen skjutverksamhet iir planerad i R55A kan radioflygning upp
ske utan tillstand för varje flygning.

till 120M

AMSL

Ett telefonnummer ska kunna uppges till V/S ATCC Malmö diir ansvarig "pilot"
kan nås av WS.
Är flera "piloter" ute och flyger då ska ett telefonnummer uppges till en ansvarig
person som kan nås av WS.
Om WS ATCC Malmö har behov att ta tillbaka givet tillstånd ftir flygning i R55A
ska flygningarna kunna landa ner inom 15 min.
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\lID AVSLUTAD FLYGNING
Efter avslutad flygning meddela snarast WS ATCC ESMM på ovan telefonnummer
att verksamheten avslutats.

ANNULLERING

6

Annullering av detta ar.tal kan ske vid valfri, mellan partema,
överenskommen tidpunkt.
Ensidig annullering av någon part kan ske vid valfri tidpunkt under
fcirutsättning att den andra parten skriftligl meddelas om annullering
senast 180 dagar fore.

GILTIGHET
Avtalet är upprättat i två likalydande exemplar av vilka vardera parten erhållit var
sitt. Överenskommelsen gäller f o m 2018-07-01 tillsvidare.
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Eivind Schriewer
Ordft)rande i Ystad Radioflygklubb
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