
 

Med venlig Hilsen  
Flyvepladschefen 

 

 

Regler for flyvning på Ringsted flyveplads, markeret med en gul tværstreg på rød baggrund. 

Lukket uden PPR. 

Hvis der i signalgraven er en gul tværstreg på rød baggrund er der skærpede forsigtigheds regler, og der er 

udstedt et NOTAM for PPR! (banen er lukket for alle udefrakommende fly, de har mulighed for PPR ved at 

ringe til flyvepladschefen eller dennes hjælper se hjemmesiden).   

Fly/personer der flyver fra EKRS har mulighed for at flyve uden PPR. Man skal selv stå for at kontrollere 

banen om den kan bære flyet. Det betyder at personer der skal flyve fra EKRS accepterer at de selv har 

ansvaret for at kontrollere banen, og derved tildele sig selv en PPR. Hvis der sker skader på banen vil 

eventuelle udgifter for udbedring blive pålagt flyet og så er det flyets ejer´s ansvar at sende bøden til rette 

vedkommende. 

 

Hvad skal du altid kontrolleres inden du flyver. 

1. Syntes du banen er for blød, så bliv på jorden  

2. Står der vand på banen, eller virker det sjappet når du går, så bliv på jorden. 

3. Hvilken sikkerheds zone er bedst at køre på op til bane 05 nordlige eller sydlige sikkerheds zonen 

4. Husk selvjustits for at ikke beskadige banen for alles bedste. 

5. Husk at lette fly nok kan flyve selv om du ikke kan!  

6. Start og land ikke samme sted som alle de andre, dette for at skåne græsset. 

7. Brems ikke! Lad flyet selv løbe farten af hvis mulig.  

8. Drej ikke ved at bremse på et hjul hvis det kan undgås. 

9. Ofte er der blødt ved signalgraven da det er et lavt område. Kør så vidt mulig ikke i dette område. 

10. Hvis du kommer udefra uden PPR, så vil der blive udstedt afgift på 500 kr. til alle også medlemmer. 

(Eventuel modvilje mod at betales kan forlægges bestyrelsen ved næste bestyrelsesmøde) 

 


