OPRÅB TIL NR. FELDING

FÆRDSEL PÅ
FLYVEPLADSEN
Alt færdsel skal ske uden at
være til fare for flytrafikken
samt materiel i øvrigt.
Færdsel må kun ske via de
på kortet markerede veje og
stier - GUL RUTE.
Gæster er FORPLIGTET til at
følge anvisninger fra
klubbens medlemmer.
Det er STRENGT FORBUDT
at færdes på bane- og
sikkerhedsområdet med
mindre det sker som led i
afvikling af flyvning, og da
kun i henhold til gældende
briefing for flyvedagen.

Kære medborgere.
I bedes venligst respektere de gældende regler ved Flyvepladsen.
Jeg er blevet orienteret om farlige situationer på flyvepladsen, hvor især
problemer med løsgående hunde og kasten med pinde i fm. leg med hunde
har givet farlige situationer på landingsbanen.
Flyvepladsen har indtil dato fået 3 indberetninger fra Trafikstyrelsen, hvor
landende fly har følt sig usikker på indtrængende personer og hunde på start
– og landingsbanen. For ca. en måned siden skadede de en propel ved, at der
var efterladt en større pind på banen, den bar tydlige præg af bidmærker fra
en hund. Reparationen koster rundt ved kr. 7.000, men det kunne have gået
meget værre med menneskelig skade.
Det er uacceptabelt, at folk slipper hunde løs på området og i det hele taget at
færdes på det forbudte område både på gåturen, løbeturen, cykelturen og
rideturen. Yderste konsekvens kan blive, at Flyveklubben må indhegne hele
området og det ville være ødelæggende for os alle.
Informer venligst hele din husstand og besøgende, hvis I går tur i området.

Er der tvivl, kontaktes
vagthavende instruktør.
Hunde skal holdes i snor på
hele flyvepladsen og må
IKKE være på bane- og
sikkerhedsområdet.
Løstgående hunde tillades
kun i klubhus- og
hytteområdet under særligt
opsyn, og når der ikke
afvikles flyaktiviteter.
Det er FORBUDT at færdes
på RC banen med mindre
det sker som led i afvikling
af RC flyvning. Unødig
færdsel i øvrigt på RC
flyveområdet FRARÅDES.
Ulovlig baneindtrængen kan
anmeldes og straffes efter
gældende lovgivning.

På Borgerforeningens vegne – Elsebeth Glinvad Jensen

