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NLF Motorflyseksjonen inviterer til samling for etablerte korps i 
NLF Flytjenesten 31. oktober til 1. november 2020 på Gardermoen. 
 
 
 
1. Innbydelse 
 
NLF Motorflyseksjonen innbyr etablerte korps i NLF Flytjenesten til samling på  
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.  
 
Denne innbydelsen sendes til flyklubbenes e-post adresser. Den som mottar e-post på 
vegne av flyklubben bes om å videresende innbydelsen til flyklubbens leder for NLF 
Flytjenesten. Innbydelsen er også tilgjengelig på: http://nlf.no/motorfly 
 
 
2. Rammeprogram 
 
Helgen består av en samling med faglige oppdateringer og arbeid med sikkerhetssystemet 
som utvikles for å ivareta krav iht. Forskrift om sivil statsluftfart. 
   
Tidsramme: lørdag 31. oktober:  kl. 10–17  
  søndag 1. november:  kl.   9–14  
 
 
3. Tema 
 
NLF Flytjenesten utfører årlig mange svært samfunnsnyttige oppdrag, og er i beredskap for 
en rekke instanser hele året. Dette arbeidet må fremover organiseres og gjennomføres iht. 
krav beskrevet i Forskrift om sivil statsluftfart. I hovedsak ønsker vi å operere iht. etablerte 
rutiner, men det medfører noen tilpasninger i hvordan vi organiserer oss, hvordan vi 
forbereder oss, og hvordan vi utfører oppdrag.  
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4. Program 
 
Program er under utarbeidelse, men det vil bla. inneholde: 

- Informasjon fra NLF Flytjenesten sentralt 
- Rapportering fra flykorpsene – aktivitet og fokusområder 
- Informasjon om forskrift om sivil statsluftfart og fokusområder – Luftfartstilsynet 
- Informasjon om utviklingen av sikkerhetssystem 
- Informasjon om utvikling av andre støttesystemer 
- Arbeidsgrupper innenfor områder av sikkerhetssystemet, herunder krav, trening, 

prosedyrer, risikostyring og håndtering 
- Informasjon om nødnett 
- Informasjon om Mandalulykken 

 
Det kan komme tillegg og justeringer av programmet, men det er helt klart at det blir en 
sosial kveld på lørdagen med middag kl. 19.  
 
Oppdatert informasjon og program publiseres på Motorflyseksjonens hjemmeside. 
http://nlf.no/motorfly  

 
5. Påmelding 
 
Påmelding må gjøres via NLFs påmeldingssystem via denne lenken: 
https://nlf.pameldingssystem.no/nlf-flytjenesten-samling-31-oktober-til-1-november-2020 
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 
14. oktober. 
 
 
6. Reise til/fra Gardermoen 
 
NLF Flytjenesten dekker reise og opphold med mat for deltakere som representerer 
flyklubber tilknyttet registrerte korps i Flytjenesten. 
 
NLF Flytjenesten bestiller og betaler billetter til de som er avhengige av flyreiser til/fra 
Gardermoen, og behov for flybilletter må meldes snarest til Stian Kultorp på følgende 
emailadresse:  stian.kultorp@nlf.no  
Tidspunktene i programmet er lagt opp slik at flest mulig kan reise til Gardermoen på lørdag 
morgen og tilbake søndag ettermiddag. 
 
Følgende informasjon må oppgis ifm flybilletter: 
 - Reisestrekning 
 - Ca tidspunkt for reise 
 - Navn 
 - E-post 
 - Telefon 
 - Om du trenger innsjekket bagasje eller ikke 
 
Øvrig transport må bestilles og betales av den enkelte deltakere, og vil refunderes mot 
kvittering i etterkant. Det tas som en selvfølge at billigste reisemåte benyttes. 
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7. 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. Bussen går hvert 15.minutt og turen tar ca. 6 minutter.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Leder for NLF Flytjenesten John Eivind Skogøy  
Telefon 901 47 701 og e-post: john-eivind@skogoy.com 
 
Kontaktperson for Norges Luftsportforbund angående arrangementet er Stian D. Kultorp. 
Telefon 957 87 100 og e-post: stian.kultorp@nlf.no 
 

 
Da håper vi at så mange som mulig ønsker å delta og bidra på årets samling i Flytjenesten 
så vi får en hyggelig sosial helg med god stemning og faglig høyt nivå!  

 
 
 
 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
 

John Eivind Skogøy 
leder NLF Flytjenesten 

 


