Odoorner Luchtvaart Club
Achterweg 6
7874 TL Odoornerveen

Betreft

Beste modelvliegers,
Van vrijdag 31 augustus tot en met zondag 2 september
2018 organiseert de Odoorner Luchtvaart Club haar
jaarlijks terugkerende Fly-In op het modelvliegveld aan de
Achterweg 6 te Odoornerveen.
U wordt bij deze van harte uitgenodigd om aan dit
fantastische evenement deel te nemen, met historische,
klassieke of actuele RC-modellen.
Motorvliegtuigen, jets, heli’s en zweefmodellen. Om te
vliegen of om alleen maar om ten toon te stellen. Elk
deelnemend vliegtuig is, zoals ieder jaar gebruikelijk,
welkom.

uitnodiging
31 augustus
tot en met

2 september

Op zaterdag vindt de traditionele barbecue plaats.
De kosten daarvan zullen €15,00 per persoon bedragen.
Het opgeven voor de barbecue kan in de kantine tot
13.00 uur nog op dezelfde dag.
Ieder jaar hebben wij weer de ruimte voor een kleine
camping. Reserveer tijdig!
Opgave graag voor uiterlijk donderdag 30 augustus bij
Wim Harwig, email: evenementen@flyolc.nl
Met vriendelijke groet,
Namens de organisatie en het bestuur van de OLC,
Wim Harwig

www.flyolc.nl
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spelregels
Betreft

Voordat u begint met modelvliegen dient u zich op de hoogte te stellen van het
toegestane vlieggebied. Tevens is het niet toegestaan over de Achterweg te vliegen, anders
dan bij landen of starten, tenzij in overleg met de startofficieren en /of organisatie. Een
overzicht van dit vlieggebied is aanwezig in het clubhuis.
Tevens wordt er ten alle tijden gevlogen vanaf het vliegersplatform!
De deelnemer en deelnemende modelvlieger gaat akkoord met de volgende spelregels:
1		 Om reden van veiligheid kunnen alcohol en modelvliegen niet samengaan.
		 Het is daarom het is daarom noodzakelijk deze twee zaken strikt gescheiden te houden.
2 Elke deelnemende modelvlieger dient een geldig lidmaatschapsbewijs KNVvL
		 te kunnen tonen.
3		 Elke deelnemende modelvlieger dient voor het model, waarmee gevlogen wordt,
		 in bezit te zijn van het betreffende KNVvL brevet.
4 Modelvliegers, welke niet zijn aangesloten bij de KNVvL, kunnen alleen deelnemen
		 onder leiding van een instructeur van de OLC.
5 Voor wat betreft het nacht vliegen, hanteren wij de nieuwe regels van de KNVvL.
		Deze zegt; dat er alleen gevlogen kan worden wanneer de modelvlieger goed zicht op het
modelvliegtuig en omgeving heeft. In mist of duisternis is het dus niet toegestaan te vliegen.
6 De modelvlieger is verplicht, voordat hij/zij begint, na te gaan of de frequentie vrij is
		om te gebruiken. De frequentie (knijper) is dan aanwezig in de zenderkast of aangewezen
plaats. Tenzij gevlogen wordt met 2.4 Ghz, CE gecertificeerde apparatuur.
7 Zonder frequentieknijper is het niet toegestaan de zender in werking te hebben of
		anderszins te gebruiken. Na gebruik dient de frequentieknijper direct te worden
teruggeplaatst. Tenzij gevlogen wordt met 2.4 Ghz, CE gecertificeerde apparatuur.
8 Bij schade aan derden is diegene, die de schade heeft veroorzaakt, verplicht dit
		onmiddelijk te melden bij de organisatie en/of het bestuur OLC. De schade dient geregeld te
zijn alvorens het veld wordt verlaten.
9		 Om reden van brandveiligheid, in overleg met de Gemeente Odoorn, is het verboden,
		anders dan o.l.v. het bestuur, open vuur te maken of een elektrische of gas gestookte BBQ
aan te steken.
10 Om reden van capaciteit wordt verzocht niet teveel stroom af te nemen bij de caravan.
11 Het deelnemen aan de Fly-In is geheel voor rekening en risico van de deelnemende
		modelvlieger.
		Eventuele aansprakelijkheden kunnen nimmer ten laste worden gebracht van de OLC, 			
diens leden of bestuursleden.
Wij, organisatie en bestuur OLC, vertrouwen erop dat u deze spelregels in acht neemt
en hopen een goede en vooral gezellige Fly-In met u te beleven.

