Sveriges Modellflygförbund
Förslag 3 från styrelsen

Tävlingslicenser 2021
Ett förtydligande är att om en klubb arrangerar en klubbtävling eller mindre lokal tävling i
instegsklasser (Ej VM-klass) där tävlingen inte är sanktionerad så behövs inte RC-licens. Beakta dock
för att försäkringar ska gälla så måste piloterna vara anslutna till SMFF.

Om alternativ 1 i vägvalet vinner
Grundlicens (Seniorer F1, F2 och F3)

100 kr/år (går till Elit som fördelar dessa pengar som de vill)

Startavgift Friflyg F1

100 kr/klass för seniorer VM klass och 0 kr/klass för
juniorer. Småklasser 40 kr/klass för seniorer och juniorer 0
kr/klass

Startavgifter Lina F2

60 kr/tävling för seniorer och 30 kr/tävling för juniorer

Tävlingslicens RC F3 & F4 samt F9

300 kr/år (går till den RC-gren som man tävlar i)

Om alternativ 2 i vägvalet vinner
Startavgift Friflyg F1

100 kr/klass för seniorer VM klass och 0 kr/klass för
juniorer. Småklasser 40 kr/klass för seniorer och juniorer 0
kr/klass

Startavgifter Lina F2

60 kr/klass för seniorer och 30 kr/klass för juniorer

Tävlingslicens RC F3 & F4 samt F9

300 kr/år (går till den RC-gren som man tävlar i)

FAI-licensen betalas direkt till Flygsportförbundet av den tävlande.

Styrelsen föreslår mötet att besluta enligt ovan.

Oavsett alternativ ovan så gäller även detta:
Endags tävlingslicens För RC flyg
Endagars licens kan tecknas av medlemmar i SMFF till en kostnad av 50 kr/tillfälle vid max två
tillfällen/år.

Sveriges Modellflygförbund
Förslag 3 från styrelsen
Icke medlemmar som önskar prova på att tävla kan teckna en tävlingslicens för 100 kr/tillfälle vid
max två tillfällen/år. Detta medför medlemskap under tävlingen samt ansvarsförsäkring.
Licensavgiften tillfaller den verksamhet som arrangerar tävlingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

F3A Konstflyg
F3B Segel
F3C/F3N Helikopter
F3D/Q 500/F3R/F3T Pylon
F3J/F5J Segel
F3K Segel
F3U Drone racing
F4C/F4H Skala
Aircombat
IMAC

För icke medlemmar tillfaller 50 kr förbundet centralt för att täcka kostnader för försäkring.
För båda gäller att hela erlagda avgifter under ett år tillgodoräknas vid lösen av ordinarie
tävlingslicens och medlemskap med tillhörande tävlingslicens för icke medlemmar.
Avgiften erlägges till förbundets Swish-konto.
Detta administreras av verksamhetsområdet Elit.

