
Med piloter … 
                     
                     ...for framtiden

Norsk Dronepilotforening



Om du er ansatt som heltids pilot eller dronetekniker, 
om du flyr droner som en del av en annen jobb, 
eller som selvstendig næringsdrivende, ….  

Norsk Dronepilotforening (NDPF) organiserer drone/
RPAS piloter, klasse RO2 og RO3 eller tilsvarende 
EASA klassifisering (spesific – certified). Vi tilbyr også 
gratis medlemskap til dronepilotstudenter under 
utdanning på godkjent skole/program. 

 «Framtiden er ubemannet», …

… men det handler fortsatt om mennesker



Du får mye for pengene

…. NDPF er til for deg, enten du trenger en arbeidstager-
organisasjon, eller en interesseorganisasjon. Forenings-
kontingenten er fradragsberettiget, og med god utnyttelse 
av rabatter og fordelsprogram, vil besparelsene kunne bli 
større enn kostnaden.

           Se  for oppdaterte vilkår.www.droneflyger.org



Arbeidslivets beste medlemsfordeler

I medlemskapet inngår det en obligatorisk kollektiv 
reiseforsikring, og markedets beste innboforsikring, 
både med hensyn til pris og innhold. 

I tillegg får du:

- Et framoverlent faglig nettverk, nasjonalt og internasjonalt

- 15% rabatt på lovpålagt ansvarsforsikring, som fyller 
kravene i EC785/2004. www.droneforsikring.no

- Gunstig kaskoforsikring www.nordiskeforsikring.no

- Bistand mht. avtaler, lover, regler, rettigheter og plikter på 
arbeidsplassen

- Tilgang til faglige eksperter og juridiske kompetanse

- Representasjon i et organisert arbeidsliv, 
bransjesamarbeidet, og alle viktige organisasjoner og 
fora, nasjonalt og internasjonalt

- Faglige og sosiale sammenkomster 

- Tilgang til fordelsprogrammet LOfavør



LOfavør er arbeidslivets mest omfattende fordelsprogram, 
for både arbeidsliv og privatliv. Med nesten 1 mill. medlemmer 
i ordningen, er vilkårene vanskelig å slå.   

                   Se  for mer detaljer.www.lofavor.no



Norsk Dronepilotforening er en politisk uavhengig forening i 
Norsk Flygerforbund (NF) -   , den mest www.flyger.no
kompetente og innflytelsesrike pilotorganisasjonen i Norge. 
NF representerer norske piloter internasjonalt, og har 
gjennom European Cockpit Association (ECA), bidratt til å 
sette RPAS på dagorden i Europeisk luftfart.
 

Vi er alle piloter

NDPFs oppdrag er todelt, men det begynner med deg.  
Som pilot har du et stort ansvar, og vi skal først og fremst 
støtte og hjelpe deg til et ryddig arbeidsforhold. Samtidig 
er et ansvarlig og anstendig arbeidsliv også avhengig av 
gode rammebetingelser. Ubemannet luftfart skal være bra 
for deg, bedriften, kundene og samfunnet. 
Sammen med Norsk Flygerforbund, jobber vi for at 
regulering og luftfartspolitikk også ivaretar dine interesser 
som pilot.  
Våre droneeksperter deltar i LO Flysikkerhet (LFS), 
den viktigste høringsinstansen for flysikkerhet i Norge. 
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Med seriøse aktører i framtidens luftfart.

Et organisert arbeidsliv med ansvarlig partssamarbeid, 
er fundamentet i den nordiske samfunnsmodellen.  
Et samarbeid om arbeidsliv og næringsliv på tvers av 
partigrensene, og som høster annerkjennelse over 
hele verden. 
Men, det er viktig å få flest mulig med på laget. 
Det ville være synd om useriøse kortsiktige aktører tvinger 
fram restriksjoner og unødvendig regulering. 
Ubemannet luftfart er spennende, og mulighetene er mange. 
La oss fortsette å bygge en offensiv og konstruktiv bransje, 
med positivt omdømme, bærekraft, og en fornuftig 
sikkerhetskultur. 



Meld deg inn i Norsk Dronepilotforening via www.flyger.no

Det er lett, og NF sekretariatet vil sørge for at hele 
innmeldingsprosessen går i orden. 
NDPF er din partner i en spennende bransje. 

Velkommen!

Norsk Dronepilotforening

Luftfartens Hus

Drammensveien 43, 0271 Oslo 

E-post: nf@fl yger.no 

Tlf: +47 67 10 26 10

www.dronefl yger.org


