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Skolesjefseminar på Rica Hotell Gardermoen 17. november 2012. 
 
1. Innbydelse. 
Motorflyseksjonen/NLF innbyr fortrinnsvis klubbenes skolesjefer til skolesjefseminar  
17. november 2012 på Rica Hotell Gardermoen.  
Vi ber om at assisterende skolesjef eller annen representant fra klubbskolen møter dersom 
skolesjef ikke har anledning. 
 
Denne innbydelsen sendes til klubbens e-post adresse med kopi til de skolesjefer som vi har 
e-mail adressen til. Den som mottar e-post på vegne av klubben bes å forvisse seg om at 
skolesjefen har mottatt innbydelsen. Innbydelsen er også tilgjengelig på internett; 
www.nlf.no/seksjon/motorfly  
 
Det vil ikke bli avholdt FI-refresher kurs i forbindelse med dette seminaret i år. Vi kommer 
tilbake til FI-refresher ila vinteren. 
 
2. Rammeprogram (med forbehold om endringer) 
 
Lørdag 17. november 
1000 – 13.00 EASA, CAMO og tilbakemelding fra seniorkontrollant i LT 
13:00 – 14.00 Lunsj 
14.00 – 17.30 Part-FCL, Part-NCO/SPA og nye skolefly 
 
19.00  Middag 
 
 
3. Skolesjefseminaret 
Seminarene er primært beregnet for klubbenes skolesjefer. Dersom skolesjefen ikke kan 
møte, anmodes klubben om å sende en annen i hans sted. Fortrinnsvis assisterende 
skolesjef eller en av instruktørene. Det er anledning til deltagelse med flere representanter 
fra hver klubb, men dette dekkes da av klubben, eller personen selv. 
 
 

http://www.nlf.no/seksjon/motorfly


580736v1  Side 2 av 3 

 
4. Tema. 
Seminaret vil i år være rettet mot EASA-regelverk. Følgende temaer og foredragsholdere er 
foreløpig bekreftet 
 
- EASA: Helena Pietilä om Part-ORA, Part-ARA og Rulemaking tasks FCL.008 and FCL.014   
- Luftfartstilsynet: Wiggo Nystuen om Part-FCL  
- Luftfartstilsynet: Thomas Hytten om Part-NCO og SPA 
- Luftfartstilsynet: Vidar Bottolvs om tilbakemeldinger fra ferdighetsprøver og bruk av 
elektroniske hjelpemidler 
-NLF: Lars Øyno om motorflyseksjonen og CAMO 
 
Det tas forbehold om endringer. Endelig program og ytterligere informasjon vil bli sendt til 
alle påmeldte før seminaret.  
 
Det er en sjelden anledning til å stille spørsmål direkte til EASA. Vi oppfordrer derfor 
deltagerne til å sette seg inn i relevant regelverk i forkant av seminaret.  
 
5. Rica Hotel Gardermoen. 
Rica Hotel Gardermoen ligger E6 en avkjøring nord for avkjøringen mot Gardermoen (på 
vestsiden av E6 – ved McDonalds) ca 7 minutters kjøring fra Gardermoen. ”Shuttel-buss” 
kjører mellom terminalbygget og hotellet. 
 
6. Reise til/fra Gardermoen. 
Deltakerne må selv bestille og betale reise til/fra seminaret. De som er avhengige av flyreiser 
til/fra Gardermoen oppfordres til å bestille flybilletter snarest. Dette for å oppnå billigst mulig 
billetter.  
 
7. Kostnader. 
Motorflyseksjonen dekker kostnader for opphold for en person fra hver klubb med 
skoletillatelse (skolesjefen eller stedfortreder). 
 
For de må som må reise på fredag for å nå seminar start på lørdag, vil det være mulig å 
overnatte på Rica Hotell Gardermoen fra fredag.Det vil bli en felles middag for de som 
ønsker på lørdag kveld og overnatting fra lørdag til søndag.  
 
Utgiftene for reise vil bli avregnet etter reisefordelingsprinsippet for én deltaker pr klubb 
(skolesjefen eller hans/hennes stedfortreder). Ta med originalkvitteringer for reise og legg 
ved reiseregningen som fylles ut på seminaret. Det vil ikke bli akseptert høyere 
reisekostnader enn de som gjelder for sportspris på flyreiser. Reisefordelingsprinsippet 
medfører at reisekostnadene vil bli de samme for en deltaker fra Kirkenes som en fra 
Gardermoen. 
 
Alle øvrige deltakere må selv dekke kostnadene for reise og deltagelse.  
 
Vi har avtalt følgende priser med Rica Hotell Gardermoen. 
 

 Hotellovernatting og helpensjon (inkludert middag) kr 880,-. 
 

 Dagpakke kr 390,-. 
 

 Middag kr. 365,-. 
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 Drikkevarer utover vann er ikke inkludert i de oppgitte priser og gjøres opp av den 
enkelte deltager 

 
Oppgjør for reisefordelingen (belastning eller utbetaling) vil bli sendt til klubben etter 
seminaret - ikke til den enkelte deltaker. 
 
9. Påmelding 
Påmelding snarest via internett på adresse: www.nlf.no/seksjon/motorfly   
Grunnet erfaring med vansker for å overholde påmeldingsfrister har vi gått bort fra å sette en 
dato. Vi har holdt av et antall rom på hotellet, men garanterer ikke ledige rom for overnatting. 
De som bestiller først får rom for overnatting. Det er ubegrenset med plasser for deltagelse 
på seminaret. 
 
Spørsmål vedkommende seminarene kan rettes på telefon til George Lundberg, 976 66 179. 
Eventuelt på e-post; gl@nlf.no 
 
 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
Motorflyseksjonen 

 
 
 
Lars Øyno (sign)       George Lundberg (sign) 
leder Motorflyseksjonen      fag- og avdelingssjef  
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