Velkommen til Sola Mikroflyklubb!
Vi gleder oss til å hjelpe deg med å nå målet ditt om å lære å fly! Her er en kort oppsummering
av det formelle som må gjennomføres for å komme i gang med veien til mikroflybeviset hos oss.
1.

Bli medlem i klubben
a)

For å kunne starte opplæring må du være medlem i flyklubben. Slik blir du medlem:

b)

Gå inn på https://minidrett.nif.no/

c)

Har du allerede bruker? Logg inn. Hvis ikke, lag ny bruker.

d)

Etter du har logget inn, gå inn på fanen «Medlemskap». Klikk deretter på «Finn ny klubb».

e)

Søk etter «Sola Mikroflyklubb», klikk på klubben i søkeresultat og velg «send søknad» for å bli
med i klubben.

f)

Når du er blitt medlem i klubben må du gå til fanen «Betaling». Her betales medlemskap direkte
i nettleser ved bruk av visa/kredittkort.

2.

Elevbevis
a)

Innen den 4. flytimen må eleven skaffe seg et «elevbevis». Elevbevis bestilles ved å sende en
epost til post@nlf.no, etter at du er innmeldt i klubben. Mail til NLF må inneholde:
Navn, Klubb du er medlem i, «Bestilling av elevbevis for skoling til mikroflybevis»

3.

Selvassuransefond
a)

Alle brukere av klubbflyet må være medlem av klubbens selvassuransefond. Medlemskap
koster kroner 500,- per år, og løper i 1. år fra innmelding.
Betales til klubbens konto, 0530 01 33454, merkes med "navn + selvassuransefond».
Mer om fondet, og fondets statuetter finnes her: http://solamikrofly.nlf.no/node/96

4.

Leie av klubbfly – LN-YNP
a)

Priser og retningslinjer for leie av klubbflyet LN-YNP finner du her:
http://solamikrofly.nlf.no/node/120
Per April 2018 finnes det to alternativer for leie:
Uten årskort – 1000 kroner per time
Med årskort – 600 kroner per time

b)
5.

Betaling av flytimer til klubbens konto, 0530 01 33454, merkes med "navn + flytime dato»

Instruktører
a)

Du finner oppdatert oversikt over instruktører i klubben her: http://solamikrofly.nlf.no/node/122

b)

Klubben har fastsatt instruktørhonorar til kroner 400,- per flytime. Honoraret betales direkte til
instruktør.

6.

Bookingsystem - MyWebLog
a)

Klubben benytter bookingsystemet MyWebLog for booking av fly og loggføring av timer. Les
mer om hvordan systemet fungerer og hvordan du får tilgang her:
http://solamikrofly.nlf.no/node/121

7.

Materiell
a)

For at du skal slippe å lete etter alt materiellet du trenger for å begynne å fly prøver klubben til
enhver tid å lagerføre det mest nødvendige materiellet:

b)

Loggbok, Knebrett, Kart og progresjonskort kan kjøpes fra sola mikroflyklubb. Kontakt din
instruktør eller klubbens kasserer, Nils Magne Gilje, for å kjøpe!

Lurer du på noe mer? Ikke nøl med å spørre instruktøren din eller send oss en epost til solamikrofly@gmail.com
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