Svenska Flygutbildarföreningen - SFUF

Inbjudan till SFUF 21:a Flygutbildarseminarium (3sid)
Lördag 9 april – söndag 10 april 2016 på Billingehus nära Skövde
Seminariet är avsett för alla kategorier flyglärare / instruktörer / utbildare inom
lätt och tung luftfart, flygplan och helikopter, VFR och IFR, samt segelflyg och är
godkänt av Transportstyrelsen som förnyelsegrundande för flyginstruktörsbehörigheter FI(A), FI(H), FI(S) och IRI.
Program enligt sid 2-3. Ytterligare informationer inkl deltagarlista i
postnummerordning för planering av ev samåkning skickas till anmälda
deltagare. Se även SFUF hemsida www.flygutbildare.se
Seminarieavgift inklusive luncher o fika är 1500 kr för medlemmar i SFUF, icke
medlemmar betalar 1900 kr. För medlemmar under 30 år är seminarieavgiften
nedsatt till 1200 kr. Ange om Du även vill delta i gemensam middag på
lördagkvällen, pris 300 kr.
Avgifterna kan insättas på SFUF plusgiro 504055 –5 eller bankgiro 758-0251
senast 31 mars. Fakturering kan ordnas för företag, meddela i så fall
faktureringsadress i samband med anmälan.
Hotellrum bokas individuellt direkt hos Billingehus, kostar 759 kr / natt
i enkelrum (man anger deltagande i SPUF seminarium) .
Rummen bokas på tel 0500-445700 eller via mail billingehus@firsthotels.se
Anmälan sker till info@flygutbildare.se helst före 20 mars, men senast 1 april,
därefter i mån av plats. Meddela om du deltar i den gemensamma middagen.

Varmt välkommen till årets seminarium.
Lars Sveding
ordförande SFUF

Sture Bjelkåker
kassör SFUF
0705-916062
vgv
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Seminarieprogram 2016
Lördag 9 april
0830-1000:
Ankomst, registrering och välkomstfika med kaffe, macka mm (inkluderar även
mingel och pedagogiskt utbyte mellan flyglärare /instruktörer och utställare).
Föreläsningarna äger rum i lokal Lilla Teatern
1000-1055:
Dags för uppflygning… Arne Nylén, legendar inom allmänflyg, kontrollant och
flyglärare.
1105-1200:
Kompetensbaserad utbildning (CBIR) och Enroute IR (EIR)
Bo-Gunnar Ingfeldt kontrollant, flyglärare och skolchef Airways Flygutbildning.
Lunch
1300-1430:
Olika utbildningsfilosofier; Kjell Böhl och Lars Sveding,
båda flyglärare och simulatorinstruktörer, samt en flygelev.
1445-1730:
Gruppövningar med presentation av respektive ämne;
Lars Sveding SFUF och instruktör SAS Flygklubb.
Respektive grupp med blandad erfarenhet och bakgrund roterar till ett antal
moderatorer som har ett specifikt ämne som skall diskuteras och belysas.
Byte sker med jämna mellanrum, respektive moderator tar anteckningar och
sammanställer.
Ämnen: Språk/Language, Betyg/Grading, Human Factors/Flygmedicin,
Elevhandbok,
1830-sent: Middag
med presentation av Årets flygutbildare 2016
samt utdelning ur Christian Forsängs Stipendiefond
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Söndag 10 april
0815-0915:
Genomgång samt redovisning med respektive moderator.
Förmiddagsfika
1000-1055:
Miljöaspekter i samband med flygutbildning:
Kjell-Åke Brorsson, klassinstruktör.
1105-1200:
Helikopter Aerodynamik/Principles of Flight: Dan Borgström SFUF.
Lunch
1300-1400:
Utbildningsmetoder inom segelflyget:
Henrik Svensson, Segelflyget, segelflyglärare.
1410-1445:
SFUF Årsmöte
Eftermiddagsfika
1500-1600:
Information från Transportstyrelsen.
1600-1615:
Avslutning och utlämning av seminarieintyg

