
 

Pilot Brief 

Warbird Weekend 2022 

 

Velkommen 
Trondheim Modellflyklubb ønsker deg hjertelig velkommen til den 16. Warbird Weekend på Udduvoll 

Airfield. 

Vi ønsker også i år ditt bidrag til å gjøre denne like god og trygg som de 15 tidligere samlingene. Lykke 

til alle sammen og ha en fantastisk Warbird Weekend 2022 – Fly safe! 

Brief – for din sikkerhet. 

● Fly, radioer og failsafe må programmeres i henhold til modellflybevis A og B. 

● Medlemmer av sikkerhetspersonalet har rett til å inspisere flyet ditt når som helst. 

● Motor skal startes i startboks. Bruk stroppene til å binde fast flyet ditt. 

● Elektrisk drevne fly: batteriet må ikke kobles til i depot, dette må gjøres i startboksen - 

propell vendt mot rullebanen. 

● Bare personen som «snurrer» propellen skal være foran flyet ved start av motoren. 

● Stopp motoren / motorene før du kommer inn i startboksen, flyet skal da peke parallelt med 

rullebanen. 

● Fly et ovalt mønster når mer enn ett fly i lufta med mindre annet er avtalt mellom pilotene. 

o Maksimum fly i luften er 4 

o Maksimalt antall fly i formasjon er 8 

● Kommunisere med andre piloter når flere flyr sammen. 

o Annonser start, landing og lowpass 

o En spotter, som ikke flyr, må være til stede under flyging 

o Spotter har ansvar for å varsle med å rope: ‘FARE’ for å trekke oppmerksomhet til at 

et fly mister kontrollene eller noe uforutsett skjer. 

● Flyging over rullebanen er bare tillatt under start- og landing/-innlegg, og annonsert lowpass. 

Piloter har lov til å øve på landingsinnlegg og utføre touch and go’s. 

● Lowpass kan utføres forutsatt at det er trygt å utføre og at det er ok for andre piloter som 

flyr samtidig. Lowpass skal ALLTID annonseres. 

● Flyet kan krysse den utvidede senterlinjen sør for flyplassen, forutsatt at alle svinger mot 

publikum blir fullført i tilstrekkelig avstand fra publikumsområdet. 

● Når du lander fly, må svingen mot final gjøres i sikker avstand fra enden av rullebanen. 

● Flysone:  

  



 

Parkering og camping. 

1. Parkering av biler skal foregå på parkeringsplass til venstre etter 

nedkjøringen. 

2. Campingvogner, bobiler og telt skal oppstilles på nytt depotområde så langt 

det er plass.  

● Sikkerhetsavstand mellom vogner, bobiler og telt skal være minst 3 

meter. Biler som ikke skal brukes til overnatting kan parkeres i 

mellomrommet.  

3. Alternativt kan/må Øysand Camping benyttes.  

 

Handlingsplan ved ulykke/skade. 

● Ved alvorlig skade, start førstehjelp umiddelbart. 

● Tilkall lege dersom dette anses nødvendig (Tlf: 113) 

● Stevneleder og sikkerhetsansvarlig skal varsles umiddelbart.  

 

VIKTIGE TELEFONNUMMER 

Stevneleder  - André Meldal  - 91866614 

Stevne crew  - Roger Johansen - 90703323  

Sikkerhetsansvarlig - Ulf Hustad  - 95149774 

Catering/Kiosk  - Stein Brendryen - 48231598 

 

Brann 110 - Politi 112 – Lege 113 

 



Pilot registrering  (Leveres I sekretariatet ved ankomst) 

Navn: 
 
_________________________________ 

Klubb  
 
___________ 

Sender frekvens hvis ikke 2.4 Ghz: _______ 
Mobil nummer: ______________ 

 
 

Modell information: 
 

Modell Kitt Størrelse / 
Skala 

Motor Kommentar 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 
Jeg er medlem av NLF eller en tilsvarende internasjonal organisasjon og innehar de obligatoriske sertifikater 
for flyene jeg flyr. 
 
 
Signatur: 
 

______________________________________________ 

 

 

 

 

For sekretariatet: 

Ankom treffet: 

Forlot treffet: 


