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SMFF:s infoblad nr 2 2021
Operatörs-ID
Transportstyrelsen har förlängt övergångsperioden fram till den 31 januari.
För er som avser att bara flyga från godkända fält behöver bara ansöka om ett operatörs-ID.
Detta operatörs-ID ska märkas på samtliga modeller. Dock finns det undantag för modeller
som väger mindre än 250 g och inte har kamera. Då får ni flyga från lämplig plats upp till max
120 m, max hastighet är 19 m/s utan operatörs-ID.
Operatörs-ID kommer att finnas på medlemskortet i Cardskipper.
Ni som kommer att flyga från andra platser än de godkända fälten kommer även att behöva
ta ett drönarkort. Mer information om detta hittar ni på Transportstyrelsens hemsida.
Vi kan inte registrera några drönarkort i IdrottOnline/Cardskipper eftersom vi inte har någon
koppling mot Transportstyrelsens register.
Registrera operatörs-ID
För att få in sitt operatörs-ID på medlemskortet så måste en klubbadministratör registrera in
det i IdrottOnline. Detta behöver man bara göra en gång.
Man går in under licenser och ansöker licens, välj personlicens.
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Lägg till den/de personer som ni ska registrera operatörs-ID på och klicka på nästa.

Kom ihåg att markera Ja på Godkänn automatiskt efter ansökan. När ni har gjort det så
kommer ett fält med Licensnummer fram, här fyller ni i medlemmens operatörs-ID.
Godkänn villkoren och ansök.
Klart!
Modellflygnytt
För att valberedningen skulle få mer tid att hitta en ny redaktion så har vi förlängt
anmälningstiden till 31 januari. De har några namn på gång men vilka det är kommer att
presenteras på hemsidan och Facebooksidan så fort som allt är klart.
För er som önskar prenumerera på tidningen 2021 och ännu inte har meddelat det till
förbundet behöver göra det snarast, dock senast 31 januari. Detta görs genom att skicka ett
mail till prenumeration@modellflygforbund.se
OBS! ni som redan har meddelat intresse behöver inte göra det igen!
Om vi får ihop 1 000 prenumeranter så kommer tidningen att produceras. Om tidningen
produceras så kommer juniorerna och klubbarna att få tidningen gratis.
För närvarande så har drygt 550 personer anmält intresse.

Borlänge den 10 januari 2021
Anders Jonsson
Ordförande SMFF

