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FØR FLYVNING
Dronebevis er gyldigt (Min. 5 timers flyvning fordelt over min. 15 flyvninger inden
for de sidste 12 måneder).
Dronen er egnet til den planlagte flyvning.
• Har den nyeste opdatering.
• Batterier er opladt.
• SD-Kort klargjort.
• Propeller uden hakker og ridser.
• Kontakt mellem drone og fjernbetjening.
• Tablet/Smartphone opladet.
Politi er underrettet (Senest 24 timer før planlagt flyvning i bymæssigt område).
VFR-Flyvekort / Droneluftrum.dk.
• Afstand til flyvepladser overholdt (2 km i maksimalt 40 meters højde over banens
terræn, ellers 5 km til lufthavn og 8 km til militærlufthavn).
• Afstand til lægehelikopterplads overholdt (1 km i maksimalt 50 meters højde over
pladsens terræn, ellers 2 km afstand).
• Intet aktivt restriktionsområde.
• Intet aktivt fareområde (Flyvning kan dog ske på eget ansvar).
• Ikke naturfølsomt område (Inspektionsopgaver kan foretages).
• Ingen andre brugere af luftrummet (Svævefly, faldskærmsudspring ol.).
Vejrudsigt kontrolleret.
KP-Index kontrolleret.
Opgaven kan udføres inden for synsvidde.
Øvrige tilladelser indhentet, hvis nødvendigt.
• Beboere/Lodsejer (Ved flyvning over hegn/hæk/mur eller tættere end 5 meter på
beboelsesejendom. Tættere end 150 meter på fængsler, arresthuse, kongehusets
ejendomme, kolonne 3 virksomheder).
• infrastrukturforvalter (Sikkerhedszone kommer over jernbane, eller offentlige veje
med hastighedsbegrænsning på 70 km/t eller mere).
• Trafikstyrelsen (§10 Særlige flyvninger eller naturfølsomt område).
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LIGE FØR FLYVNING
Ingen ændringer på Droneluftrum.dk.
• Vejret OK.
• KP-Index OK.
Ingen flyvning nær uheldssteder (Minimum 150 meters afstand).
Etablering af sikkerhedszone.
• Kendte fareelementer er identificeret, vurderet og taget højde for.
• Samtykke modtaget fra folk inden for sikkerhedszonen.
• Nødlandingsområder planlagt.
Sikkerhedsinformation/Sikkerhedsbriefing.
Tjek af udstyr.
• Visuel kontrol af dronen.
• Sikkerhedsfunktioner er kontrolleret og aktiveret.
• Propeller uden hakker og ridser.
• Motorer kan med håndkraft bevæge sig frit rundt uden mislyde.
• Ved start af dronen kører motorer med jævn hastighed uden mislyde.
• Kompasset er kalibreret.
• Fjernbetjening virksom og har forbindelse til dronen.
• Kamera indstillet til det ønskede (Evt. ND-filter påsat).
Registrering af starttid.

UNDER FLYVNING
Vejrforhold er inden for dronens begrænsninger.
Sikkerhedsfunktioner er aktiverede.
Overvåg dronens status og batteristatus undervejs.

EFTER FLYVNING
Registrer landingstiden.
Eftersyn af dronen (Ingen skader under flyvning og/eller landing).
Udfyld logbog.

WWW.MYDRONEACADEMY.COM

