
INFO til SPG konv kurs i regi av Voss HPK

PÅMELDING :

For å melde deg på paraglider kurs må dette også gjøres i Min Idrett, heretter MI
Hvis du ikke har en profil i MI fra før må du opprette «ny bruker» her : https://mi.nif.no
Har du en bruker fra før så IKKE opprett en ny, men bruk den du har.

Gå til gjeldende kurs du vil melde deg på : http://www.vosshpk.no/kurs/2020-2021-konvertering-
kurs-speedriding-4-dager/
Logg inn, velg deltaker, Idrettslag, og skriv en evnt. kommentar før du trykker « legg til 
påmelding»
Påmeldingen havner da i handlekurven der du må bekrefte den FØR den er gyldig.
Du vil normalt få en SMS/mail med bekreftelse og finne den under dine «påmeldte kurs»
Kurset kan IKKE betales i MI, men betales manuelt til Voss HPK

Betaling : 4.900,-  

For å sikre seg plassen sin så må depositum på kr. 2.000,- betales.        

Nettbank til konto 9581.05.18384 , merk med navn og hvilket kurs
IBAN : NO0895810518384
SWIFT: VVELNO21XXX

Eks 1 : Ola Olsen , kursbetaling PG GK juni 2020 , depositum

Eks 2 : Per Hansen , Kursbetaling SPG KK mars 2020 , restbetaling

En kan også benytte VIPPS , velg betal til Voss HPK Kurs eller scann QR ,

men husk også å merke disse innbetalingene på samme måte

Minst 1 uke før kurset starter må restebetaling kr. På 2.900,- betales til
Voss HPK 
Denne må også merkes på samme måte. , da med RESTBETALING
Man kan seff. også velge å betale alt med en gang, betal da 4.900,-  til Voss HPK 
Denne må også merkes på samme måte, da med BETALING FULLT KURS

Innmelding i HPS seksjonen og Voss HPK :

Minst 2 uke før kurset må du ha melde deg inn i Hang og paragliderseksjonen ( HPS ) i Norges 
Luftsports Forbund ( NLF ) : https://mi.nif.no/Membership
Der velger en "Finn ny klubb" , søk etter Voss Hang , velg Voss HPK , kryss av BÅDE klubb og 
Hang/para/speed ( Luftsport skal komme av seg selv ) men pass på at ALLE 3 er krysset av før 
et trykker "Send søknad" Det vil normalt ta 2-3 arbeidsdager før betaling for dette dukker opp 
under BETALING og/eller som en ubetalt regning i "Kontigenter og avgifter" Dette er avgift til 
forbund ( NLF ) seksjonen ( HPS ) og medlemskap i klubben ( Voss HPK ) og vil vises under 
medlemskort etter betaling.
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Forsikring :

Dette må du også ha ordnet minst 1 uke før kurset starter.
Det skal dukke opp en regning under "Lisenser" ( forsikring ) på profilen din, etter at du har 
ordnet innmeldingen i HPS og Voss HPK.
Her må en selv velge enten den ordinære forsikringen eller utvidet før en får mulighet til å betale
for denne. De fleste velger ordinær forsikring, men en kan selvsagt endre denne i ettertid.

Min Idrett APP :

Innmelding i HPS / Voss HPK og lisens ( forsikring ) kan også gjøres via Min Idrett sin APP
I APPen er det også lett å se i etterkant om en har gjort alt ovenfor riktig, da vil de dukke opp 
som under Medlemskort som AKTIVE Medlemskort, under Lisenser som AKTIVE Lisenser og 
seksjonsavgiften under Kontigent og avgifter som ARKIV og ikke under UBETALT

Loggbok :

Til å loggføre alle turene vi gjør med paraglider bruker vi alle den samme elektroniske 
loggboken, Flightlog.org
Her er vi pålagt å logge turene våre slik at vi kan kontrollere de ved f.eks. fornyelser.
Hvis du ikke har en bruker der fra før av kan du opprette en ved hjelp av denne linken :
http://flightlog.org/fl.html?a=36&l=2

Lærebok :

Her er boken som vi bruker som lærebok under kurset.
Anbefaler ALLE til å kjøpe denne og lese gjennom den før kurset.
Kan kjøpes på nettet her : https://pilotbutikken.no/paragliding-lrebok.html.html
Rekker du ikke å kjøpe den på nettet før kurset, kan den kjøpes av klubben ved oppstart av 
kurset for 400,-

Facebook :

Det er laget en lukket FB gruppe som du vil bli lagt til etter påmelding.
Her vil en finne ytterlig info ang. kurset.
Der kan en ta opp flere spørsmål og vi bruker denne gruppen som en portal under kurset.
Det er også laget en PM gruppe som dere blir lagt til hvor vi sender ut fortløpende meldinger 
som angår kurset og som dere står fritt til å bruke både før og under kurset.

Håper dette var til hjelp.
Ta kontakt med med meg hvis det fortsatt er noe du lurer på

MVH Kjell Svanes
Sjipparen@online.no
+47 995 47 501
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