Invitasjon til Flylitterært seminar 2014
Til alle som er interessert i luftfartslitteratur – enten som leser, samler, forfatter, fotograf,
tegner, forlegger, bibliotekar, forsker, eller alle med interesse for dette, er velkommen til

Forsvarets flysamling Gardermoen
Lørdag 18. oktober – søndag 19. oktober 2014

Program
Lørdag 18. oktober
10.00 – 10.30 Ankomst – registrering v/ May Karin Albertsen.
Kaffe
10.30 – 10.45 Velkomsthilsen v/ direktør Erling Kjærnes
Seminarinfo v/ seminarleder Sven Scheiderbauer

10.45 – 11.15 Sesjon A:

Årets norske flybok 2014
Presentasjon av kandidater v/ juryen

11.15 – 12.00 Sesjon B:

Et utvalg utenlandske flybøker – v/Rob Mulder og Mats
Averkvist og Framtidige flybøker v/seminarkomiteen

12.00 – 13.00

Lunsj

13.00 – 13.45 Sesjon C:

Markedsføring med fokus på flybøker – v/Rob Mulder

13.50 – 14.30 Sesjon D:

Fornebu 75 år – Fornebu i litteraturen – v/Knut Arveng

14.30 – 14.45

Kaffepause

14.45– 15.30 Sesjon E:

Deltakernes frie forum – v/ Knut Arveng
Deltakerne inviteres til å orientere om aktuelle ting
Angi i påmeldingsskjemaet at du ønsker informere (10 min).

15.30 – 16.15 Sesjon F:

Flysamlingen før og nå – v/ Anders Utgård

16.15 – 17.00 Sesjon G:

Mine bøker om norske flygere – v/Tor Idar Larsen

17.00

Frist for å stemme på Årets norske flybok 2014!

19.00

Middag i Best Western Oslo Airport Hotel – Årets norske flybok 2014 kåres

Søndag 19. oktober
09.00 – 10.00 Sesjon H:

Jagerflyger under den kalde krigen – v/Birger Martin Strand

10.00 – 11.00 Sesjon I:

Historien om Fornebu fram til 1940 – v/Rob Mulder

11.00 – 11.30

Kaffepause

11.30 – 12.30 Sesjon J:

Boeing med norsk blod – v/Bjørn Olsen

12.30 – 13.00

Evaluering - erfaring v/ Sven Scheiderbauer

Avslutning v/ direktør Erling Kjærnes

Program og andre detaljer kommer etter hvert og oppdateres på våre websider
Det tas forbehold om endringer i programmet!

Deltakerne er velkomne til å selge eller bytte bøker (nye eller antikvariske), blader og annet
relevant materiell. Angi dette i påmeldingen så vi kan forberede plass.

Praktiske opplysninger
Seminaravgift
Seminaravgift er 900 kroner for hele seminaret. Dette inkluderer kaffe i pausene,
lunsj lørdag og trerettersmiddag lørdag. (ikke drikke).
Bare lørdag uten middag koster 400 kroner. Inkluderer kaffe i pausene og lunsj.
Bare søndag koster 200 kroner. Inkluderer kaffe i pausene.
Middag
Ønsker du å bli med på vår middag der årets flybok kåres?
Middagen (treretters) koster 355 kroner. Betales til hotellet.
Drikke er ikke inkludert, det kjøper du selv ved bordet eller i baren.

Overnatting
Det er reservert et antall rom på Best Western Oslo Airport Hotell til gunstige priser.
Alle priser er inkl. frokost.
Enkeltrom
Dobbeltrom

590 kr pr. rom
790 kr pr. rom

Rom bestiller du selv senest innen 3. oktober direkte til hotellet per e-post eller
telefon till bookingsjef@osloairporthotell.no eller telefon 63 94 95 07, att: Bookingsjef
NB: Oppgi referansenr. 165734 ved bestilling!
Middag og rom betales direkte til hotellet.
Hotellet har fri parkering for sine gjester. Dersom dere ankommer via flyplassen har hotellet egen shuttle bus
med avgang 10, 30 og 50 min over hel time fra plattform 37. Tjenesten koster kr 70,- per person (de tar kor t
om bord på bussen) og leveres av Nettbuss. Bussen er merket med S33, BEST WESTERN Oslo Airport Hotell og
Gardermoen Parkering.

Påmelding
Påmelding pr. e-post til May Karin Albertsen: (mka@luftfartsmuseum.no)
eller brev til Norsk Luftfartsmuseum, Pb 1124, 8001 Bodø.
Fyll ut ett påmeldingsskjema pr. deltaker.
Hvis du ønsker å dele dobbeltrom eller tresengsrom, før opp hvem du vil dele rom med.
Bruk gjerne elektronisk skjema. Alle som har et e-postprogram kan benytte seg av dette.
Følg instruksen i dialogboksen som kommer opp når man markerer ”Send som e-post”.
Oppgi navn, evt. organisasjon, e-postadresse, hjem- eller fakturaadresse, mobiltelefon.
Angi også om du ønsker å presentere deg/dere på stand, og om du ønsker å presentere noe
i sesjon E – se programmet.
Betaling
Seminaravgift faktureres fra Norsk Luftfartsmuseum til deltakerne. .
Faktura vil bli fortløpende utsendt så snart vi har påmeldingsskjemaet i hende.
Frist for bindende påmelding er fredag 10. oktober 2014. For avbestilling etter fristen
debiteres 100 kr.
For utenlandske deltakere vil det ved registrering bli anledning til å betale med NOK i
kontanter mot utstedt faktura.
Ved spørsmål kan May Karin Albertsen kontaktes på e-post eller telefon.
(mka@luftfartsmuseum.no eller telefon 75 50 78 62- mobilnr 48117582)
Hjertelig velkommen!

