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Information om rådande eldningsförbud under Meeting 2018. 
 
Det råder totalt eldningsförbud inom hela skjutsfältsområdet och även  in över 
vårt flyg/depåområde. Det är grillförbud med alla typer av grillar med öppen låga 
eller glöd, El grill ej tillåten då inte strömkapaciteten räcker till för det. 
Jag kräver att alla hjälper till att undvika all öppen eld/låga utomhus. 
 
Jag har tagit  beslut att även inte Jetmotorer ska användas under det  totala 
eldningsförbudet. 
 
Ovanstående beslut är tagna med samråd av räddningstjänsten i Vaggeryds 
Kommun. 
 
Det finns en vattentank och vattenhinkar att avhjälpa ev brand i 
depå/campingområde. 
Vi har en fyrhjuling med brandsläckare som kommer att rycka ut vid krasch under 
flygning för att snabbt påbörja ev släckningsarbete. Vi ska också larma 112 så fort 
brandrisk  kan uppkomma för att få ut räddningstjänst snabbt samtidigt som vi 
har påbörjat släckningsarbete. 
 
Det finns också brandsläckare tillgängliga i serveringstältet och depåtält. Det finns 
också vattenslang i serveringstältet och vid staketets hörn mot värmeverket/depå. 
 
Piloter ska innan flygning ha läst igenom gällande regler på anslagstavlan på 
kuren och även följa nedanstående rekommendation. 
 
Vid laddning vid laddbänken på kuren ska man ha koll över sin laddcykel och 
även vara noga att laddaren är rätt inställd innan laddning påbörjas. 
Vid flygning så ska modeller över 7 kilo ha failsafen inprogrammerad enligt nya 
reglerna och du bör även ha detta på modeller under 7 kilo i rådande 
brandriskläge för att modeller inte ska fara iväg utanför flygområdet. 
 
Fotografering kommer att ske av Rfk Skillings funktionärer för publicering på 
sociala medier och om inte detta godtas ber vi dig lämna området eller kontakta 
fotografen. 
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