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Deres ref:                            Vår ref: SF37-39-82                     8. januar 2020 

 

DTO, skolesjef og seilflylederseminar 2020 

 

Seilflyseksjonen / Norges Luftsporforbund (S/NLF) har gleden av å invitere seilflyklubbene 

med skolesjef og klubbleder til samling 15.-16. februar 2020 på Gardermoen. 

 

Samlingen er felles for skolesjefer og ledere frem til lunsj på lørdag. Etter lunsj deles gruppen 

og vil ha separat agenda ut dagen. Kontrollanter som har konvertert fra IK-1 til FE(S) 

oppfordres også til å delta. 

 

DTO og skolesjefseminaret vil ha hovedfokus på oppstart av ny treningsorganisasjon fra 

april 2020. Mye skal videreføres, men mye blir også nytt når vi nå skal over i felleseuropeiske 

regler og utdanning. Fagsjef Steinar Øksenholt er ansvarlig for seminaret, men det er invitert 

flere bidragsytere både fra Sikkerhet og Utdanningsutvalget, Luftsportstilsynet m.fl.  

Skal klubben delta på ett møte i 2020 er det dette! Seminaret holdes over to dager – lørdag 

og søndag, og avsluttes søndag innen kl 16. 

 

Ledermøte vil sette fokus på rolle- og organisasjonsforståelse for bedre å forstå samt 

navigere best i rollen som klubbleder (del 1). Denne delen vil være felles for begge gruppene. 

I del 2 av ledermøte vil det fokuseres på hvordan vi kan styrke og utvikle klubbene. 

Seksjonsleder Rebecca Hansen vil være ansvarlig for disse delene. Ledermøte gjennomføres 

over en dag, lørdag fra kl 10 til ca kl 16. 

 

Møtene finner sted på Comfort Hotel Runway - Gardermoen 

Det faglige programmet starter lørdag 15. februar kl 10:00 med registering fra kl 09:30 

Møte avsluttes senest søndag kl 16:00. 

 

Påmelding: https://nlf.pameldingssystem.no/dto-og-skolesjefsamling 

Påmeldingsfrist: fredag 1. februar 2020 

 

Reiseforedlingsprinsippet vil bli benyttet for klubbrepresentanter, skolesjefer og ledere 

(maks 2 per klubb) 

 

https://nlf.pameldingssystem.no/dto-og-skolesjefsamling
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Kontakt fagsjef, Steinar Øksenholt 99 57 75 98 / snlf@nlf.no dersom du har spørsmål i 

forbindelse med fagmøte, påmelding eller andre praktiske spørsmål. 

 

Med vennlig hilsen 

Norges Luftsportforbund 

 
Steinar Øksenholt 

Avdelings- og Fagsjef seilflyseksjonen 
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