Administrativ informasjon
seksjonsmøtene og Luftsportstinget 2017
1.
MØTESTED
Som det fremgår av innkallingen avholdes seksjonsmøtene og Luftsportstinget lørdag
1. april 2017.
Søndag 2. april avholder Fallskjermseksjonen, Hangglider- og paragliderseksjonen,
Motorflyseksjonen og Seilflyseksjonen faglige møter. Nærmere informasjon om fagmøtene
sendes fra seksjonene til angjeldende klubber, og/eller gjøres tilgjengelig på seksjonens
webside.
Samtlige møter avholdes på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen. Det
går buss fra terminalbygget på flyplassen til hotellet fra nedre plan. Se transportalternativer
under punkt 3.3

2.
RAMMEPROGRAM
Det er lagt opp til følgende foreløpige program:
Fredag 31. mars
Ettermiddag/
Ankomster og uformelt samvær for de som velger å ankomme hotellet
kveld
på fredag. Det er middagsbuffet tilgjengelig fra 18:00 til 21:30.
Lørdag 1. april
En time før
Registrering av deltakerne til seksjonsmøtene
møtestart
09:00
Seksjonsmøtet for fallskjerm starter
10:00
Seksjonsmøtet for øvrige seksjoner starter, med unntak av ballong
11:00
Seksjonsmøtet for ballong starter
Fra kl 13:00
Lunsj for møtedeltakerne, frem til 15:00 ved behov
14:00 – 14:45
Registrering av deltagere til Luftsportstinget
15:00 – 18:00
Luftsportstinget avholdes
20:00
Tingmiddag
Søndag 2. april
09:00 – 10:00
Seminar for styrer og komitéer
10:00
Fagmøtene starter
Forskjellige tider
Lunsj for møtedeltakerne
Ca 15:00/16:00
Møtene avsluttes – hjemreise

3.

REISE OG REISEKOSTNADER

3.1
Reisefordelingsprinsippet
Reiseutgifter (ikke opphold og diett) for klubbenes stemmeberettigede representanter
avregnes etter reisefordelingsprinsippet. Det forutsettes at representantene benytter billigste
praktisk mulige reisealternativ. Reiseutgifter for observatører må dekkes av klubben eller av
den enkelte deltaker.

3.2
Flyreise til/fra møtet
For å holde reisekostnadene så lave som mulig oppfordres alle til å bestille sine flybilletter så
tidlig som mulig for å oppnå de rabatter som er tilgjengelige. Sjekk mulighetene for å få
lavprisbilletter med Norwegian, SAS eller Widerøes.

Møtedeltakerne kan benytte «sportsbilletter» med SAS eller Widerøes, som kan bestilles her:
https://www.sas.no/tilbud-og-priser/priser/sport/Bestill-sportsreise/
Merk at du må velge Norges Luftsportforbund.
Det vil ikke bli akseptert høyere reisekostnader i reisefordelingsprinsippet enn flyselskapenes
sportsbillettpriser/tilsvarende. Vær derfor ute i god tid med å bestille flybilletter.
3.3
Reise til Gardermoen med tog, buss eller bil!
Av miljøhensyn oppfordres det til å reise kollektivt til/fra Gardermoen.
Tog til Gardermoen:
 Flytoget har avgang hvert 10. minutt og koster 180,–
 NSB (Ruterbillett) har tre avganger fra Oslo S til Gardermoen hver time og koster 93,Buss fra terminalbygget til hotellet:
 Lokalbuss merket «855 Maura» fra plattform 48
o Ordinær pris 33,–
o Ruterbilletten fra Oslo S (NSB) gjelder helt til hotellet.
 Shuttlebuss 44 til hotellet, fra plattform B25
o Ordinær pris 60,–
Dersom du/dere er avhengig av å benytte bil oppfordres det til å samle flere i samme bil,
kostnaden for parkering er kr 100,– per dag.
Kostnader med parkering på andre parkeringsområder enn det som tilhører hotellet, kan ikke
tas med i reisefordelingsoppgjøret.

4.
HOTELL- OG MØTEKOSTNADER
Klubbene vil bli belastet for hotell- og møtekostnader, slik det fremgår av påmeldingssiden til
møtene (klubbene har mottatt link til denne siden, hvis din klubb ikke har mottatt dette,
kontakt din seksjon sin fagsjef).
Ved valg av dobbeltrom forutsettes det at det på forhånd er gjort avtale med en annen
representant om å dele rom. Begge beboerne må registrere egen påmelding. De som
medbringer ledsager, må registrere egen påmelding for denne.
Boende på hotellet og ikke boende som ønsker å delta på tingmiddagen lørdag kveld betaler
kr 650, dette inkluderer tre glass mineralvann, øl eller vin.
NLFs sekretariat vil fakturere den enkelte klubb for hotell eller dagpakke for klubbens
representanter/observatører i etterkant. Den enkelte betaler selv for drikkevarer og
andre ekstra kostnader direkte til hotellet før avreise.

5.

PÅMELDING TIL MØTENE OG BESTILLING AV HOTELL

All reservering av rom på hotellet skal gå via den påmeldingslinken som klubbene har
mottatt.
Melding om hvem som er klubbens representant/er og eventuell hotellbestilling må være
foretatt senest fredag 10. mars 2017. NLF kan ikke garantere plass på hotellet for de som
er sent ute med påmeldingen!

