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Pitts S1 på Eslöv flygfält 

Tiden går snabbt. Nu är det 
snart ett och ett halvt  år se-
dan RCFF bildades. RCFF 
har växt över förväntan. Ca 10 
procent av landets organise-
rade modellflygare har valt att 
stödja RCFF. Det är ingen 
hemlighet att vi har motarbe-
tats hårt från ett annat modell-
flygförbund i landet. Lite be-
klagligt är det att det förbun-
det inte möter det de upplever 
som konkurrens från RCFF 
med en ännu bättre produkt. 
Istället har RCFF utsatts för 
förtal, smutskastningar och 
hot mot våra styrelsemedlem-
mar.  
 
RCFF vill att valfrihet ska råda 
och att det ska vara fritt att 
välja vilket förbund man vill 
tillhöra. Man ska inte tvinga 
ideella föreningar att dansa 
efter förbundets pipa. Hot om 
repressalier hör inte hemma i 
dagens föreningsliv. 
 
Men man kan ha lite förståel-
se för att paniken sprider sig i  

det förbundet då närmare 10 
procent av deras medlems-
klubbar förra året begärt sitt 
utträde ur förbundet. Troligen 
för att många klubbar reagerar 
negativt på förbundets tvångs-
anslutningskrav och inte minst 
på att en normalstor klubb får 
betala in mellan 10.000 — 
25.000 kr årligen till förbundet 
med minimal återbäring. 
 
Genialiskt enkelt! 
 
Idén med RCFF är mycket 
enkel. RCFF ska vara ett för-
bund som riktar sig direkt till 
modellflygare och deras klub-
bar. Inga mellanhänder och 
så mycket som möjligt av 
medlemsavgifterna ska slus-
sas tillbaka ut till klubbar och 
verksamheten på gräsrotsnivå 
för att göra nytta där.  
 
Vi kartlade behoven för enskil-
da modellflygare och deras 
klubbar i landet. Vi kom fram 
till att vad man behöver mest 
är: 

•  Ett bra flygfält 
•  En bra försäkring 
•  En god ekonomi 
•  Hjälp och rådgivning 
•  Bra information 
•  Meetings 
 
RCFF har också en viktig mål-
sättning. Nämligen ”Hälften 
tillbaka”. Dvs att av medlems-
avgiften på 100 kr skall hälf-
ten slussas tillbaka ut i landet 
för att hjälpa och stödja med-
lemmar och deras klubbar.  
 
RCFF ska bli ännu bättre. Nu 
under  2008 ska vi ha tre sto-
ra Meetings från norr till söder 
i samarbete med de lokala 
klubbarna. Vi ska ha Work-
shops och föredrag, gemen-
samma resor och vad Ni med-
lemmar föreslår. I mån av tid 
och medel ska så mycket som 
möjligt av vår målsättning 
genomföras. Ju fler vi blir — ju 
mer hjälp kan vi ge. 
RCFF har kommit för att 
stanna. RCFF sätter Dig 

som medlem i fokus. 

LEDAREN — RCFF har fyllt ett år! 
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VALMÖJLIGHETER 

Det talas mycket i landets 
klubbar om att kunna ansluta 
sina medlemmar till bägge 
förbunden. Några klubbar har 
ändrat sina stadgar, andra har 
helt enkelt bara frågat sina 
medlemmar vilket förbund de 
vill tillhöra och följt det klubbe-
slutet. 
 
Tyvärr håller det andra förbun-
det stenhårt på sin paragraf 
37 som dikterar att alla aktiva  

i en modellflygklubb MÅSTE 
vara anslutna till det förbun-
det. Detta avskräcker en del 
klubbar från att låta demokra-
tin leva i klubben. De vågar 
helt enkelt inte gå emot de 
påtryckningar det andra för-
bundet utövar.  
En förening skall ENDAST 
följa sine egna stadgar —
ingenting annat. Om förening-
ens stadgar skulle strida mot 
det andra förbundets paragraf 

37 är det ett problem för det 
förbundet som då endast kan 
besluta om en eventuell ute-
slutning av klubben. Någon 
annan tolkning finns inte. 
Tolkningen av föreningsstad-
garna är gjord av Riksidrotts-
förbundets chefsjurist. Samma 
sak gäller medlemsavgiften. 
Man betalar alltid i förskott 
och ett förbund eller klubb kan 
inte kräva in medlemsavgifter 
eller hota med indrivning. 

Nyhetsbrev från Svenska RC-Flygförbundet 
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Ett räkneexempel 

Ganska många klubbar har valt att lämna 
sitt tidigare förbund och antingen ansluta 
sig till RCFF eller vara helt fristående. En 
del klubbar har själv tecknat en ansvars-
försäkring för klubben och nöjer sig bra 
med det. Huvudsaken är att de på så sätt 
väsentligt förbättrat klubbens ekonomi. 
Men det finns fler fördelar i att ansluta sig 
till RCFF.  
Klubbanslutningen är gratis och varje 
medlem kostar 100 kr per år. Familje-
medlem 200 kr oavsett antal medlemmar 
i familjen. Vill man ha tidningen Allt om 
Hobby kostar medlemskap plus tidningen 
380 kr/år. 
OM man tänker sig att en klubb tröttnar 
på att betala 10.000—30.000 kr 

årligen till landets andra modellflygför-
bund kan klubben välja att själv lösa en 
försäkring för 2.000—5.000 kr/år. En be-
tydande besparing för klubben. MEN då 
har klubben och medlemmarna ingen 
chans att söka bidrag från RCFF och 
vara delaktig i den service som RCFF 
erbjuder. Och det går åt 20 — 50 med-
lemmar, om de avsätter 100 kr var, för att 
betala klubbens egen försäkring. 
 
Då är det en bättre affär att för samma 
summa ansluta sig till RCFF — som är 
ett helt fritt, politiskt och religiöst obundet 
förbund och därigenom komma med i 
gemenskapen. Dessutom kan klubben få 
del av ”återbäringen”. 

RCFF har ingen plan på att ansluta sig till 
ett större förbund. Vi har på nära håll er-
farit hur det fungerar inom det andra för-
bundet i landet. Det innebär en tung 
kvarnsten om halsen att följa stadgar och 
en organisation som är ämnad för specifi-
ka idrottsutövande klubbar såsom fotboll, 
handboll, hockey, etc. 
 
Modellflyg är så mycket mer — och en-
dast väldigt lite tävling. Kravet att ALLA 
aktiva ska ansluta sig till förbundet är na-
turligt, om även lite gammalmodigt, i en 
fotbollsklubb men vansinnigt i en modell-
flygverksamhet där medlemmarna har 
helt andra behov. 

RC-klubben Viking vann på att gå med i RCFF 

Modellflygklubben Viking i Löddeköpinge 
i Skåne ställdes inför ett faktum att deras 
markarrende höjdes kraftigt. Styrelsen 
hade valet att kraftigt höja medlemsavgif-
terna eller att kort och gott lämna det 
andra förbundet de varit medlemmar i 
under många år. De lämnade förbundet 
och gick med i RCFF. Detta resulterade i 
att de kunde bibehålla sina medlemsav-
gifter och t.o.m. få pengar över. Liknande 
problem kommer säkert fler klubbar i lan-
det att råka ut för. EU betalar inte längre 
bidrag för mark i träda, vilket gör att en 
del klubbar riskerar dyrare arrenden. 

Nya problem för RC-klubben Viking är att 
de behöver anlägga en ny väg till fältet. 
Men problem är till för att lösas. Med 
klubbens nu stärkta ekonomi finns det en 
bra start på det nya projektet.  

 
Glöm inte att nu i mars ansöka om 
bidrag till klubben i Er kommun! 

Res med RCFF 

strax utanför Moskva. — Att resa dit be-
höver inte bli så dyrt. En tågbiljett tur och 
retur från Helsingfors kostar under tusen-
lappen och det är en kul upplevelse att 
åka sträckan motsvarande Malmö till 
Uppsala med tåg, säger Jakob Rydinger.  
 
Är DU intresserad så hör av dig på 
RCFF:s forum www.rcflyg.se. 
 
Andra tänkbara resmål: 
• Sun ’N Fun, Florida USA 
• Joe Nall, South Carolina 
•Oshkosh, USA 
• Jetmeeting, Tyskland 
•Cosford, England 
•Duxford, England 
•Meetings i Danmark & Norge 

”Jag fick inte välja D-FUCK suckade ägaren 
av denna fina AT6 Texan besviket”. 

Ju fler man är ju roligare kan man ha. Vår 
vice ordförande i RCFF, Jakob Rydinger, 
är rysslandsexpert och upplyser om att 
ett av världens största flygmuseer ligger  

Läs mer om Monino på sidan 4. 
 
 

RCFF på webben: www.rcflyg.se 

En del av världens största flygmuseum — Mo-
nino utanför Moskva. 



Tanken bakom RCFF 
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I många år har missnöjet med 
SMFF vuxit i klubbarna runtom i 
landet. 
Man tycker att SMFF inte gör något 
för sina icketävlande medlemmar. Vi 
är ett flertal i RCFF som tidigare med 
motioner och debattinlägg försökt 
påverka SMFF att ändra sin inriktning 
att ge mer tillbaka till ”Nöjes-
flygarna”. SMFF består av olika gre-
nar – där den nya grenen BREDD 
skapades så sent som 2007 (kort ef-
ter RCFF bildats). SMFF:s delegater 
röstar fram hur förbundet ska se ut 
på sin årsstämma. Då sitter grenen 
BREDD som EN av uppemot tjugo 
grenföreträdare och ska ta tillvara 
90% av medlemskårens intressen. 
Alla grenföreträdare har en röst. Re-
sultatet blir ju garanterat 19 mot 1. 
Så chansen att SMFF skall omorgani-
seras så att nöjesflygarna får mer 
uppmärksamhet och stöd - ett stöd 
som står i paritet till de pengar med-
lemmarna betalar in – är obetydlig. 
Detta insåg vi under 2006 och tanken 
på ett renodlat ”Nöjesförbund” växte 
sig allt starkare. Vi satte upp några 
mål och riktlinjer för hur förbundet 
skulle fungera: 
• RCFF ska rikta sig enbart till landets 

nöjesflygare – tävlandet är SMFF:s sak 
 

• RCFF ska ge sina medlemmar ett bra 
försäkringsskydd 

 

• RCFF ska bevaka och representera 
medlemmarnas intressen gentemot 
myndigheterna (bl.a Lfv och PTS) 

 

• RCFF ska ha korta beslutsvägar 
 

• RCFF ska ha en liten och kostnadseffek-
tiv administration – förbundet får aldrig 
bli ett självändamål 

 

• RCFF ska inte ha något kansli – kansliet 
finns i cyberrymden och RCFlyg.se är 
plattformen 

 

• RCFF ska på bästa sätt stötta och 
hjälpa landets nöjesflygare och de-
ras klubbar för att främja modellfly-
get i landet 

 

• RCFF ska ha ett forum där modell-
flygare kan träffas, ge tips och få 
Information 

 

• RCFF har som mål att ge minst 
hälften tillbaka till medlemmarna 
och deras klubbar i form av ekono-
miskt stöd, rådgivning och hjälp i 
juridiska ärenden. 

 
 

Kort och gott så listade vi upp de saker 
som en modellflygklubb behöver; Försäk-
ring, rådgivning, ekonomsikt stöd och 
juridisk hjälp. 
 
Klubbanslutning 
 
Att ansluta klubben är kostnadsfritt och 
innebär att de medlemmar i klubben som 
betalt RCFF-medlemskapet är försäkra-
de, för det andra att Ni som klubb har 
större möjlighet att kunna få hjälp och 
bidrag från RCFF. Man kan ju som en-
skild RCFF-medlem söka hjälp hos 
RCFF, men ju fler man är ju större del av 
kakan har man ”rätt” till. 
 
Fritt och Obundet Förbund 
 
RCFF är inte anslutet till någon ”högre” 
organisation eller anslutet till Riksidrotts-
förbundet. Detta är bra tycker vi. Riksid-
rottsförbundet är organiserat så att dess 
struktur skall passa idrottsföreningar som 
sysslar med aktiv idrottsverksamhet. Ett 
obetvingat krav är att alla medlemmar i 
en idrottsförening ska vara anslutna till 
riksförbundet och där betala medlemsav-
gift. Som medlem i det andra förbundet 
går exempelvis 45 kr direkt till Flygsports-
förbundet. 
 
Den omtalade paragraf 37 tvingar också 
klubbarna i landet att alla aktiva modell-
flygare SKALL betala avgift till det andra 
förbundet. Och det blir ett antal tusenlap-
par om året. 
RCFF är fritt och vi tycker att det ska vara 
frivilligt för en klubbs medlemmar att an-
sluta sig till det förbund de vill tillhöra. Så 
om de flesta i Er klubb vill vara medlem-
mar i RCFF tycker vi Ni ska ansluta klub-
ben till RCFF – det kostar inte mer än ett 
mail. Och som sagt helt frivilligt. Det är 
endast det andra förbundet som ställer 
krav på ”blind lydnad”. RCFF lägger sig 
inte i hur Ni utformar Era stadgar så 
länge de inte strider mot de mänskliga fri- 
och rättigheterna och inte accepterar dro-
ger etc. Klubben rår sig helt och hållet 
själv och Ni bestämmer själv över allt. Så 
ska det naturligtvis vara. Det andra för-
bundet kräver att klubbarna skickar in 
sina stadgar för granskning – och det är 
klart för där måste det stå att alla aktiva 
medlemmar SKALL vara anslutna till för-
bundet. 

Har Ni någon klubbmedlem som fortfaran-
de vill vara ansluten till det andra förbundet 
kan han/hon gå in i ”MFK Direkt” så är pro-
blemet löst. Många klubbar i landet visar 
också civil olydnad och struntar i detta och 
tillåter dubbelt förbundsmedlemskap. Det 
enda det andra förbundet kan göra är att 
hota klubben med uteslutning ur det för-
bundet. Det har ännu inte skett och är inte 
speciellt sannolikt. 
 
Ekonomi 
 
Avgiften till RCFF är 100 kr/år per medlem. 
Då kan klubben exempelvis sätta en med-
lemsavgift på 500 kr och därigenom få in 
400 kr/år för varje medlem. Avgiften hade 
blivit motsvarande 730 kr för det andra för-
bundet (330 kr + 400 kr). Vi har exemplet 
med modellflygklubben Viking i Löddekö-
pinge. Deras arrende för fältet skulle höjas 
kraftigt och de stod inför ett faktum att kraf-
tigt höja medlemsavgiften. De gick ur det 
andra förbundet, bibehöll sin medlemsav-
gift, och fick pengar över. De är mycket 
nöjda och ångrar inte beslutet. 
 
Bidrag 
 
Vi har som mål i RCFF att betala tillbaka 
minst hälften av medlemsavgifterna varje 
år. RCFF kostar just nu ca 30.000 kr om 
året. Det inkluderar försäkringarna och drift 
av webbsidan samt årsmötet som är i form 
av ett meeting. Ingen i RCFF:s styrelse får 
någon ersättning för sitt arbete. Allt är ide-
ellt. Så vid ca 600 medlemmar kan vi upp-
nå 50%-gränsen där hälften av medlems-
avgifterna fördelas tillbaka ut i verksamhe-
ten. Och vad ska det vara bra för. Jo, det 
är en viktig del av verksamheten som för-
bund att man riktar sig direkt till sina med-
lemmar och deras klubbar. Vi ger råd och 
stöd och ekonomisk hjälp till klubbar – och 
medlemmar – som exempelvis arrangerar 
ett meeting, kurs eller annan aktivitet med 
allmänt modellflygintresse. 
 
Det är lika viktigt att vi kan ge råd och stöd 
till klubbar som kanske hamnat i dispyt 
med grannar som klagar på buller. I värsta 
fall vill vi kunna avlöna en jurist att repre-
sentera en klubb i ärendet gentemot myn-
digheterna. Vi vill också kunna ge stöd till 
klubbar som är av akut behov av hjälp. Helt 
enkelt fungera som ett förbund skall funge-
ra. 

I många år har missnöjet med det and-
ra förbundet vuxit i klubbarna runtom i 
landet. 
 
Man tycker att det andra förbundet inte 
gör något för sina icketävlande medlem-
mar. Vi är ett flertal i RCFF som tidigare 
med motioner och debattinlägg försökt 
påverka det andra förbundet att ändra sin 
inriktning att ge mer tillbaka till ”Nöjes-
flygarna”. Det andra förbundet består av 
olika grenar – där den nya grenen 
BREDD skapades så sent som 2007 
(kort efter RCFF bildats). Det andra för-
bundets delegater röstar fram hur förbun-
det ska se ut på sin årsstämma. Då sitter 
grenen BREDD som EN av ett flertal 
grenföreträdare och ska ta tillvara 90% 
av medlemskårens intressen. Alla grenfö-
reträdare har en röst. Resultatet blir ju att 
BREDD alltid förlorar. Sannolikheten att 
det andra förbundet omorganiseras så att 
nöjesflygarna får mer uppmärksamhet 
och stöd - ett stöd som står i paritet till de 
pengar medlemmarna betalar in – är obe-
tydlig. 
Detta insåg vi under 2006 och tanken på 
ett renodlat ”Nöjesförbund” växte sig allt 
starkare. Vi satte upp några mål och rikt-
linjer för hur förbundet skulle fungera: 
 
• RCFF ska rikta sig enbart till landets 

nöjesflygare – tävlandet är det andra 
förbundets sak 

 
• RCFF ska ge sina medlemmar ett bra 

försäkringsskydd 
 
• RCFF ska bevaka och representera 

medlemmarnas intressen gentemot 
myndigheterna (bl.a LFS och PTS) 

 
• RCFF ska ha korta beslutsvägar 
 
• RCFF ska ha en liten och kostnadsef-

fektiv administration – förbundet får 
aldrig bli ett självändamål 

 
• RCFF ska inte ha något kansli – 

kansliet finns i cyberrymden och 
www.rcflyg.se är plattformen 

 
• RCFF ska på bästa sätt stötta och 

hjälpa landets nöjesflygare och de-
ras klubbar för att främja modellfly-
get i landet 

 



Det ska fungera lite som den Nobelpris-
belönade ”Mikroekonomin” där man arbe-
tar på gräsrotsnivå och tar bort alla mel-
lanhänder och på så sätt får korta effekti-
va vägar mellan förbund och medlem.  
 
Som klubb kan Ni även söka statliga och 
kommunala bidrag. Exempelvis Hyresbi-
drag, Anläggningsbidrag, Aktivitetsbidrag 
och Engångsbidrag för enskilda aktivite-
ter. Det finns även på sikt aktivitetsbidrag 
liknande LOK, projektpengar och möjlig-
heter att förändra klubbarna betydligt ef-
fektivare än vad Riksidrottsförbundet er-
bjuder. Bidragsgrundande ålder är 7—26 
år. Det skrivs att man för att få bidrag   
måste klubbarna AKTIVERA sina klubb-
medlemmarna – då finns det pengar att 
hämta inom RF.  
I praktiken behöver en klubb ett par rikti-

ga eldsjälar som lägger ner all sin fritid på 
att arbeta med klubbens ungdomar 
(under 26 år) då kan man i bästa fall dra 
in kanske 10.000 kr till klubben. Det är 
väldigt få som vill - och kan - lägga så 
mycket arbete på sin klubb. De hade nog 
hellre lättat på plånboken och jobbat över 
några timmar till istället. Man måste vara 
realist – modellflyg är i mångt och mycket 
en ”gubbhobby” med en medelålder klart 
över 20 år. Då får man lita till de statliga 
och kommunala bidragen som man inte 
behöver vara RF-ansluten för att få. 
 
2008 
 
Under 2008 genomför vi minst tre större 
Meetings i landet. Södra Sverige, Mellan-
sverige och Norrland.  
Det blir arrangemang i samarbete med 

klubbar på plats. Vi stödjer och sponsrar 
efter bästa förmåga. Vi satsar också på 
modellkurser, Workshops och utbildning-
ar där man kan förkovra sig inom sin hob-
by. Vi planerar även att organisera några 
resor utomlands till intressanta ställen. 
 
Så det händer mycket i RCFF – aktivite-
ter som är riktade direkt till medlemmarna 
och deras klubbar. Ju fler vi är – ju mer 
kan vi åstadkomma. 
 

 
Välkommen ombord! 

 
 
Mvh 
 
Styrelsen RCFF 
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Tanken bakom RCFF ….fortsättning från sidan 3. 

STOOR Yak-54 som flögs på RCFF:s 
meeting i Eslöv 2007 

Mikael Carlsson i sin Pitts S1 över  den skånska landsbygden 

Försäkring 
 
När vi startade RCFF i slutet av 2006 
kontaktade vi ett antal försäkringsbolag 
för att ta fram en bra försäkring för våra 
medlemmar. Det bolag som hade en pas-
sande produkt som gick att anpassa till 
modellflygverksamhet var If. Sagt och 
gjort vi tecknade försäkringarna där 
(Olycksfall och Ansvarsförsäkring). Sena-
re – i början av 2007 – valde även det 
andra förbundet samma försäkringar till 
sina medlemmar.  
Försäkringarna består av en Olycksfalls-
försäkring och en Ansvarsförsäkring. Den 
gäller utan anmälan inom Norden —
utanför Norden ska en enkel anmälan 
göras till RCFF:s styrelse. Den täcker 
även personer på ett meeting som klub-
ben arrangerar — både deltagare och 
åskådare. Så en RCFF-klubb behöver 
inte teckna en separat ”meetingför-
säkring”. 

Vad har RCFF åstadkommit? 

Ja, det kan man undra. Enligt belackarna har 
RCFF inte lyckats med något. Så här är det: 
 
• Vi har byggt upp ett förbund från scratch. 
 
• Vi har byggt upp ett bra och välbesökt fo-

rum för nöjesflygarna. 
 
• Vi har skapat valfrihet! 
 
• Vi har tagit fram en bättre Ansvars– och 

Olycksfallsförsäkring med säkerhetsregler. 
 
 

• Vi har sänkt medlemsavgiften till 100 kr ge-
nom en liten och effektiv administration utan 
avlönad personal vilket fått till följd att klub-
barna fått pengar över till sin verksamhet vil-
ket kanske är det viktigaste. 

 
• Vi arrangerade en stor modellflygdag i Eslöv 

som var välbesökt trots regn. 
 
• Vi har besökt ett flertal klubbar som vi blivit 

inbjudna till. 
 
• Vi har ställt upp med hjälp i sakfrågor som 

exempelvis buller. 
 



• Vi har fört ändlösa diskussioner på foru-
met om vår existens vilket tagit mycket 
kraft och tid.  

 
• Detta har dock haft det positiva med sig 

att det blivit en välbehövlig debatt om 
vad vi kan göra för att förbättra situatio-
nen för nöjesflygarna.  

 
• Vi har haft schemalagda chattar. 
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Framgångsrikt Eslövsmeeting 

Förbundets årsmöte var förlagt till Es-
löv flygfält under Kristi Himmelsfärds-
helgen. Det kom deltagare från hela 
Skåne till mötet och det flögs, snacka-
des och njöts.  
Vädret var inte det bästa, men det hindra-
de inte flygning hela dagarna. Mötet var 
en framgång. 
Inne i hangaren visades allt från segel-
plan till jetplan och turbiner upp. På kväl-
larna satt modellflygare i långa rader och 
diskuterade sina projekt.   

Vad har RCFF åstadkommit  ...forts från sidan 4? 

• Vi har kontakt med PTS angående fre-
kvenser 

 

• Vi har ansökt om medlemskap i Korpen 
som blev avslaget även om de var 
mycket positiva till att börja med. Vi vet 
nu varför. 

 

• Vi har delat ut diplom till 3 personer 
som genom sina gärningar befrämjat 
nöjesmodellflyget i Sverige. 

 

• Tagit fram dekaler med vår logga samt 
annan pr för vår verksamhet som artiklar 
och annonser om RCFF. 

 
• Vi har haft 9 styrelsemöte och ett årsmö-

te. 
 
• Vi har ordnat en billig prenumerationer till 

medlemmarna. Allt om Hobby kan vi er-
bjuda för 280 kr/år. 

Snygg Corsair på Eslövmeetinget Ett lyckat meeting för RCFF 2007 

Världens största flygmuseum ligger i Moskva 

Monino är ett av världens största flygmu-
seum och finns i Ryssland. Trots detta är 
det totalt okänt för de flesta av oss i väst. 
Museet är beläget 38 km från Moskva och 
väl värt ett besök.  
 
Flygmuseet Monino startade 1958 och är det 
största i det forna Sovjetunionen. Flygmuseet 
öppnade för besökare 1960 och hade då 
9585 besökare. Idag besöker mer än 150.000 
besökare museet årligen och det blir fler och 
fler varje år. Från 1932 har det även funnits 
en fungerande flygbas intill för utbildning av 
militära piloter och den verksamheten fortsät-
ter än idag.  
Den första chefen över flygmuseet var 

major Konstantin Petrovitj. 
 
Museet visar hela den ryska flyghistorien och 
dess milstolpar fram till våra dagar. Idag rym-
mer museets samlingar mer än 170 flygplan, 
helikoptrar och segelflygplan, dessutom över 
120 flygmotorer både konventionella och gas-
turbiner samt raketmotorer. 
 
I samlingarna ryms också många modellflyg-
plan, vapen, missiler, och raketer. En annan 
avdelning visar navigationsinstrument, unifor-
mer, flaggor, böcker och fotografier.  
 
Museet är unikt på grund av sin storlek då det 
täcker 20 hektar och framförallt visar flygplan 
från sovjettiden. Många är de konstruktioner 
som är okända för oss i väst och därför extra 
intressanta. Detta har många upptäckt och 
redan har delegationer från 91 länder besökt 
museet. Dessa delegationer har varit framför-
allt från USA, Storbritannien men också Tysk-
land, Frankrike, och de flesta finner museet 
både intressant och väl värt ett besök.  
De flesta flygplanen är idag uppställda utom-
hus, och trots detta är de i mycket bra kondi-
tion och står på de däck som de landade på 
Monino med. Trots små bidrag från den ryska 
staten har man lyckats bevara museet till  

eftervärlden. En del bidrag till museets drift 
har dock på senare tid kommit från designby-
råer som Tupolev, Ilyushin, Antonov, Mikoyan 
etc. 
Fram till 90-
talet var det 
nästintill omöj-
ligt för civila att 
besöka muse-
et och det var 
inte heller lätt 
att hitta. Fram 
till helt nyligen krävdes också förhandstill-
stånd för icke ryska medborgare om man ville 
besöka museet. Idag är det lättare och man 
fyller endast i en registreringsblankett och 
visar upp sitt pass. Vill man ha en personlig 
guide går detta lätt att ordna. Inträdesavgiften 
är cirka 100 kronor för utländska medborgare 
och får anses vara billigt med tanke på alla 
de flygplan museet rymmer. Ryssar går in för 
ett betydligt lägre pris än utlänningar vilket är 
fallet på de flesta ryska museum.  
 
Så har ni vägarna förbi så tveka inte att ta er 
ut till Monino det är väl värt besväret. 
 
/Jakob Rydinger 

Stor flygpark på Monino 



Svenska RC-Flygförbundet 
Fäladsvägen 4 
245 62 Hjärup 
E-post: RCFF@rcflyg.se 
 
 

Vid varje styrelsemöte i RCFF tänker vi:  
VAD kan RCFF göra 

för Dig och Din klubb! 
 
 
 

VI FINNS PÅ NÄTET! 
WWW.RCFLYG.SE 
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Svenska RC-Flygförbundet arbetar för Dig som modellfly-
ger för nöjes-, rekreation- och din Hälsas skull. RCFF är 
ett fritt, politiskt och religiöst obundet förbund med mål-
sättning att främja RC-Hobbyn i landet. 
 
Medlemsavgiften är 100 kr/år 
 
Familjemedlemsavgift är 200 kr/familj 
 
Klubbavgift är 0 kr 
 
Medlemsavgift inklusive prenumeration på tid-
ningen Allt om Hobby är 380 kr/år 
 
Som medlem i RCFF har Du en bra specialanpassad An-
svarsförsäkring och en bra Olycksfallsförsäkring som gäller i 
hela världen. Ska Du modellflyga utanför Norden gör Du en 
enkel anmälan till RCFF:s styrelse för att försäkringsskyddet 
ska gälla. Målet för RCFF är att minst halva medlemsavgiften 
ska gå tillbaka till behövande medlemmar och anslutna klub-
bar. Idén kan jämföras med den Nobelprisade ”Mikroeko-
nomin” där man arbetar på gräsrotsnivå. Ett effektivt stöd DI-
REKT utan mellanhänder. 

MEDLEMS-
AVGIFTEN 

 
Från och med den 1 okto-
ber går det bra att betala in 
medlemsavgiften för kom-
mande år. Vid förnyande 
av medlemsavgift ska den 
vara betald senast den 31 
december.  
 
Är Du inte redan medlem 
så gå med i RCFF — det 
fria och obundna RC-
Flygförbundet.  
 
RCFF är inte anslutet till 
någon annan organisation 
utan rår helt och hållet över 
sig själv. Detta ger en stor 
fördel  då förbundet har fri-
heten att skräddarsy sin 
organisation att passa sina 
medlemmar och deras 
klubbar på bästa sätt.  
 
Gå även in på RCFF:s 
hemsida  - www.rcflyg.se  - 
kom med i gemenskapen 
och få tips och idéer! RCFF:s meeting i Eslöv 2007. Intresserade modellflygare kretsar runt de utställda modellerna 


