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NLF/Motorflyseksjonen inviterer i samarbeid med Luftfartsskolen AS til seminarhelg
17. til 18. november på Comfort Runway Hotel Gardermoen.
1. Innbydelse
Motorflyseksjonen/NLF innbyr flyklubbenes skolesjefer, instruktører, operative ledere og
flytryggingsledere til fagseminarhelg på Comfort Runway Hotel Gardermoen.
Denne innbydelsen sendes til klubbenes e-post adresser. Den som mottar e-post på vegne
av klubben bes om å videresende innbydelsen til de nevnte fagpersonene.
Innbydelsen er også tilgjengelig på: http://nlf.no/motorfly
2. Rammeprogram
Helgen består av et FI-refresher seminar som avholdes 17. og 18. november, samt et
skolesjef- og operativt seminar for hhv. skolesjefer, operative ledere og flytryggingsledere på
søndag 18.november.
•
•

FI-refresher seminar:
Skolesjef- og operativt seminar:

17. og 18. nov. (Lør. 10:00-18:00 / søn. 09:00-17:00)
18. nov. (09:00 - 17:00)

Seminaret på lørdag er for skolesjefer og instruktører som ønsker FI-refresher seminar,
mens andre dag av FI-refresher seminaret vil være et felles arrangement sammen med
skolesjefer, operative ledere og flytryggingsledere.
FI-refresher seminaret er åpent for alle instruktører på like vilkår, og arrangeres under faglig
ledelse av Luftfartsskolen. Seminaret tilfredsstiller kravene i FCL.940.FI for å fornye FI rettigheter.
For instruktører tilsluttet NLF-skoler (RF) som deltar på FI-refresher seminar subsidierer
Motorflyseksjonen kost og losji for inntil to instruktører per klubb.
Også skolesjefs- og operativt seminar subsidieres, dette avspeiles i prisene.

Norges luftsportforbund
Møllergata 39, 0179 Oslo, Tlf.: +47 23 01 04 50, post@nlf.no www.nlf.no
Bankgiro 5002 05 01577, Foretaksnr: 974 953552 MVA

3. Tema
Fristen for å endre fra RF til DTO (Decleared Training Organisation) er 8. april 2019.
NLF er godt forberedt på overgangen fra RF til DTO, og ønsker å presentere og gi en
innføring i ny dokumentasjon.
Luftfartsskolen A/S er ansvarlig for FI-refresher seminaret, og innholdet som er planlagt for
skolesjefene, operative ledere og flytryggingslederne anses også som relevant for deltagerne
på FI-refresherseminaret. Det betyr at søndagens del av FI-refresher- og operativt seminar
foregår i samme rom.
4. Program
Endelig program er under utarbeidelse, og vil bli sendt ut senere.
Oppdatert informasjon og program publiseres på Motorflyseksjonens hjemmeside.
http://nlf.no/motorfly
5. Finne frem til Comfort Runway Hotel Gardermoen
Adresse: Hans Gaardersvei 27, 2060 Gardermoen
Shuttlebuss S44 tur-retur Oslo Lufthavn Gardermoen - Comfort Hotel Runway finner du rett
utenfor ankomsthallen.Turen tar ca. 6 minutter, og du finner tidene her .
6. Reise til/fra Gardermoen
Deltakerne må selv bestille og betale reise.
Inntil tre deltagere fra hver klubb til operativt seminar på søndag 18.11 (skolesjef, operativ
leder og flytryggingsleder) inngår i reisefordelingsprinsippet.
Alle deltagere på FI-refresherseminar må selv dekke sine reisekostnader.
De som er avhengige av flyreiser til/fra Gardermoen oppfordres til å bestille flybilletter
snarest mulig. Dette for å oppnå lavest mulig billettpris. NLF har avtale med SAS om
sportsbilletter, dette kan gjøres via denne siden https://www.sas.no/fly-med-oss/sportsreiser/
og velge Norges Luftsportforbund, eller CMP kode «LUFT999».
Vi oppfordrer deltagerne likevel til å bestille de billigste billettene uavhengig av denne
avtalen.
Det er mulighet for ankomst fredag 16. november for deltagere på FI-refresherseminaret som
ikke har mulighet til å nå frem til seminaret starter klokken 10:00 lørdag 17. november.
Tilsvarende med ankomst lørdag 17. november for deltagere som ikke har mulighet til å nå
frem til seminar-start søndag 18. november klokken 09:00.
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7. Kostnader
Prisene for seminarene er som følger:
FI-refresher seminar kr 3.500,Dagpakke 18.11
kr 500,- (Deltakere på Skolesjef- og operativt seminar uten overnatting)
I alle seminarene er lunsj og kaffepauser inkludert i prisen.
Overnatting fredag - søndag inkl. middag begge dager, kr 1.900,-. Dette tilbudet gjelder
deltagere på FI-refresher seminaret som er medlem av NLF (begrenset til to instruktører fra
hver klubb).
Overnatting lørdag - søndag inkl. middag, kr 900,-. (Begrenset til tre deltagere fra hver klubb;
skolesjefer, operative- og flytryggingsledere).
For øvrige deltagere øker prisen for overnatting og middag med kr 500,- per døgn.
•

Drikkevarer utover vann er ikke inkludert i de oppgitte priser og gjøres opp direkte
med hotellet av den enkelte.

Oppgjør for reisefordelingen (belastning eller utbetaling) vil bli sendt til klubben etter
seminaret - ikke til deltagerne. Det er derfor viktig at klubbene følger opp avregningen.

9. Påmelding
Påmelding på Motorflyseksjonens hjemmeside: http://www.nlf.no/motorfly
Etter påmelding vil man motta en bekreftelse om at påmeldingen er registrert.
Det er begrenset kapasitet på hotellrom. Vi kan derfor ikke garantere rom for påmeldte etter
29. oktober.

Kontaktperson for Norges Luftsportforbund angående arrangementet er Stian D. Kultorp.
Telefon 957 87 100 og e-post: stian.kultorp@nlf.no
Faglige spørsmål knyttet til FI-refresher seminar rettes til Santiago Amengual.
Telefon 472 55 490 og e-post: santiago.amengual@luftfartsskolen.no

Med vennlig hilsen
for NLF Motorflyseksjonen
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