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NLF Motorflyseksjonen inviterer til seminarhelg 23. - 24. oktober 2021 på Gardermoen. 
 
 
1. Innbydelse 
 
Motorflyseksjonen innbyr flyklubbenes skolesjefer, instruktører, operative ledere og 
flytryggingsledere til seminarhelg på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. 
 
Denne innbydelsen sendes til flyklubbenes e-postadresser. Den som mottar e-post på vegne 
av flyklubben bes om å videresende innbydelsen til de nevnte fagpersonene.  
Innbydelsen er også tilgjengelig på: http://nlf.no/motorfly 
 
 
 
2. Rammeprogram 

Helgen vil bestå av et program der alle deltakere tilbringer noe tid sammen, også vil deler av 
tiden bli benyttet i grupper ut fra hvilken rolle man har. Det vil bli utarbeidet program for 
samlingen innenfor følgende tidsrom: 

• Lørdag 23. oktober: 10.00 – 17.00 
• Søndag 24. oktober: 09.00 – 15.00 

Detaljert program vil bli utsendt nærmere samlingen.  
Det vil legges opp til en felles sosial samling på lørdag kveld. 
NLF Flytjenesten kommer til å ha samling på samme sted til samme tid. 
 
 
 
3. Tema 
 
Tema for samlingen vil omhandle operative forhold ved drift av flyklubb, og drift av flyskole 
(DTO) i flyklubb.  
Flytryggingsleder er en rolle NLF ønsker å vie fokus, og som høyst sannsynlig vil ha en 
sentral plass i driften av flyklubber fremover. NLF og Harald Krogs Minnefond har i den 
sammenheng et pågående samarbeid som har fått navnet "Flysikkerhetsledelse", noe som 
denne seminarhelgen vil ta utgangspunkt i.     
Det legges opp til en samling basert på dialog, og med deling av erfaringer på tvers av 
klubber og miljøer, stor grad av involvering av deltakerne under hele samlingen vil derfor 
prioriteres. 
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4. Finne frem til Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. 
 
Adresse: Hans Gaardersvei 15, 2060 Gardermoen 
 
Shuttlebuss S44 tur-retur Oslo Lufthavn Gardermoen – Clarion Hotel finner du rett utenfor 
ankomsthallen. Turen tar ca. 6 minutter.  
 
 
 
5. Reise til/fra Gardermoen 
 
Deltakerne må selv bestille og betale reise. Inntil tre deltagere med gyldig medlemskap fra 
hver flyklubb inngår i reisefordelingsprinsippet når deres deltakelse er godkjent av deres 
flyklubb.  
 
De som er avhengige av flyreiser til/fra Gardermoen oppfordres til å bestille flybilletter 
snarest mulig for å oppnå lavest mulig billettpris. NLF har avtale med SAS om sportsbilletter, 
bestilling av disse gjøres via denne siden https://www.sas.no/fly-med-oss/sportsreiser/ ved å 
velge Norges Luftsportforbund, eller CMP kode «LUFT999».  
Vi oppfordrer alle som reiser med fly om å benytte denne avtalen da billettene er 
refunderbare, noe som kan være nødvendig om det skulle bli endringer med kort varsel, for 
eksempel grunnet koronasituasjonen. NLF kommer ikke til å refundere ubenyttede billetter i 
tilfelle slike endringer. Billigste reisealternativ på strekningen skal benyttes for å bli en del av 
reisefordelingsprinsippet.  
 
Det er mulighet for ankomst fredag 22. oktober for deltagere som ikke har mulighet til å nå 
frem til seminaret starter klokken 10:00 lørdag 23. oktober. Man må da sørge for middag selv 
på fredag. 
 
 
 
6. Kostnader 
 
Prisene for deltakelse på seminarhelgen er som følger: 
 
Overnatting lørdag - søndag inkl. middag lørdag kveld:   kr    900,- 
Overnatting fredag - søndag inkl. middag lørdag kveld:   kr 1 400,- 
Deltakelse uten overnatting:          kr    500,-  

• Lunsj og kaffepauser begge dager er inkludert i prisen. 
• Middag lørdag kveld er ikke inkludert for deltakere uten overnatting.  
• Drikkevarer utover vann er ikke inkludert i de oppgitte priser og gjøres opp direkte 

med hotellet av den enkelte. 

Oppgjør for kostnader for kost og losji samt reisefordelingen (belastning eller utbetaling) vil 
bli sendt til klubben etter seminaret - ikke til deltagerne. Det er derfor viktig at klubbene følger 
opp avregningen.  
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7. Påmelding 
 
Påmelding gjøres via NLFs påmeldingssystem: 
https://nlf.pameldingssystem.no/motorflyseksjonens-fagseminar-1 innen søndag 3. oktober. 
Etter påmelding vil man motta en bekreftelse om at påmeldingen er registrert.  
Vi kan ikke garantere rom for påmeldte etter 3. oktober. 
 
 
Kontaktperson for Norges Luftsportforbund angående arrangementet er Stian D. Kultorp. 
Telefon 957 87 100 og e-post: stian.kultorp@nlf.no 
 

 
 
 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
 

NLF Motorflyseksjonen 
 


