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NLF/Motorflyseksjonen inviterer sammen med Harald Krogs minnefond til digitalt 
dialogmøte for Flytryggingsledere tirsdag 24.11.2020 kl 19.00 
 
 
1. Innbydelse 
 
NLF har inngått et langsiktig samarbeid med Harald Krogs minnefond hvor vi i fellesskap skal 
jobbe med målsetning om å heve flysikkerheten gjennom et program som har fått 
navnet Flysikkerhetsledelse. 

Flere prosjekter er i startfasen, og i denne sammenhengen ønsker vi å fokusere- og satse på 
flyklubbenes Flytryggingsledere. 

Møtet skulle egentlig vært en del av høstens Fagseminar, men på grunn av situasjonen med 
Covid-19 må det gjennomføres digitalt vi Teams. Vi inviterer derfor til dette digitale 
dialogmøtet som første trinn i dette prosjektet, og vi planlegger med en samling over nyttår 
hvor vi jobber videre med momentene fra dialogmøtet.    

Vi håper at så mange som mulig som har, eller er tiltenkt, rollen Flytryggingsleder (eller 
tilsvarende) i motorflyklubber tilsluttet NLF deltar på dette digitale møtet, og de videre 
arrangementene i forbindelse med dette prosjektet. 

Denne innbydelsen sendes til klubbenes e-post adresser. Den som mottar e-post på vegne 
av klubben bes om å videresende innbydelsen til den eller de relevante fagpersonene.  

Innbydelsen er også tilgjengelig på: http://nlf.no/motorfly 
 
 
2. Program 
 
Temaet for møtet er: Høyere flysikkerhet 
Prosjektet er i startfasen, og vi ønsker å se på noen konkrete tiltak som kan settes i gang i 
flyklubbene i løpet av den nærmeste tiden, og har følgende agenda for møtet: 
 

- Presentasjon av prosjektet Flysikkerhetsledelse 
 - Rollen som Flytrygginsleder 

- OBSREG – Gjennomgang av praktisk bruk samt Flytryggingsleders rolle fremover. 
- Ordet er fritt / Spørsmål og bidrag fra deltakerne 
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Vi ønsker en høy grad av involvering ved møtet og i prosjektet. Det er aktørene ute i miljøene 
som vet hvor behovene er størst, og det er der tiltakene skal gjøres. Det settes derfor av god 
tid hvor vi ønsker dialog med deltakerne, både ved at det kan stilles spørsmål til oss i NLF, 
men vi håper også deltakerne ønsker å bidra ved å dele egne erfaringer og forventninger i 
rollen som Flytrygginsleder.  
 
 
3. Påmelding og digital deltakelse 
 
Påmelding gjøres via denne lenken: https://nlf.pameldingssystem.no/digitalt-dialogmote-for-
flytryggingslederne-i-motorflyseksjonen 
Etter påmelding vil man motta en bekreftelse om at påmeldingen er registrert, og deltakerne 
vil få tilsendt informasjon om digital deltakelse via Teams i god tid før møtet. 
 
Fagkontakt Stian Kultorp vil være pålogget og tilgjengelig i god tid før møtet for å eventuelt 
bistå de som måtte ha utfordringer med å logge seg på for digital deltakelse. 
 
 
 
Kontaktperson for Norges Luftsportforbund angående arrangementet er Stian D. Kultorp. 
Telefon 957 87 100 og e-post: stian.kultorp@nlf.no 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
 
 
 

      Stian D. Kultorp                 Tom Røren 
for NLF Motorflyseksjonen              for Harald Krogs minnefond 
 

 


