Fallskjermseksjonen

Fornyelse av elevbevis og fallskjermlisenser – hva gjør jeg nå?
Betaling av medlemskap
Alle norske fallskjermhoppere må ha gyldig medlemskap i NLF og i minst en fallskjermklubb.
NLF sender deg giro for innbetaling medio januar hvert kalenderår. Beløpet gjelder
medlemskap i klubb og NLF samt abonnement for Frittfall. Om du ikke har fått giro eller du
ønsker å endre medlemskapet - kontakter du medlemsservice pr e-post her eller pr tlf 916
59 450. Med giroen følger et plastkort. Dette kortet, påført kvittering for betaling, må
fremvises ved registrering på de hoppfelt du vil hoppe på. Ha det alltid med deg når du skal
hoppe. Medlemskapet gjelder for ett kalenderår. DET ER IKKE MULIG Å BETALE
MEDLEMSSKAPET PÅ HOPPFELTET!
Medlemskortet ser slik ut:

Fornyelse av lisenser
Fornyelse av lisenser gjøres av NLFs Medlems- og lisenskontor etter søknad. Søknaden
sendes inn på fornyelsesskjemaet som dere finner her. Husk å fylle ut antall hopp og ev å
velge tilleggsforsikring ved død på side 3 i skjemaet. På skjemaet må en instruktør 2 eller
høyere attestere for at fornyelseskravene er oppfylt. Ta kontakt med en instruktør i klubben
for å få attestasjon.
Fallskjermlisensen ser slik ut:

Fallskjermseksjonen

Fornyelseskrav
Elevbevis line EL - utstedes etter Grunnkurs line (gjelder hele lineprogresjonen)
Elevbevis AFF EA - utstedes etter Grunnkurs AFF (gjelder for nivå 1 til og med nivå 8)
A- og B-lisens - selvstendige hoppere (20 hopp foregående kalenderår)
C- og D-sertifikat - selvstendige hoppere (40 hopp foregående kalenderår)
Etter at du har fylt ut fornyelsesskjemaet for riktig type sertifikat, skal dette sendes
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NLF vil da sende deg din lisens i posten. For at lisensen skal være gyldig, må du betale giroen
innen betalingsfristen og når det er gjort må du få påført kvittering på lisensen (oblat e.l.).
Din forsikring vil først være gyldig når lisensen er betalt.
Du kan også få fornyet din lisens på hoppfeltet og hoppe så snart det er dokumentert at
fornyelsessøknaden er postlagt av minimum en Instruktør 2. Du må fortsatt betale lisensen
innen betalingsfristen for å kunne hoppe.

Du må alltid kunne forevise gyldig og betalt lisensen når du skal hoppe. Ha alltid med deg
både lisens og medlemskort når du hopper.

Gyldighet
Lisensene er gyldige fra 1 januar til 31 desember samme år. Lisensene kan fornyes fra 1
november for de som har behov for gyldig lisens fra 1 januar påfølgende år. Dersom dette
gjøres er det antallet hopp inneværende år som teller. Det vil si at for 2017 er det kun hopp
som er gjort i 2016 som teller ved fornyelse.
Kontroll av gyldighet og vedlikehold av personlige data – se MelWin web
For kontroll av egne lisenser og medlemskap, kan dere sende NLF til 02440 dersom dere har
registrert telefonnummeret i MeWin, alternativ logge inn på MelWin.nlf.no med
medlemsnummeret og personlig nøkkel som dere finner etter medlemsnummeret deres på
medlemskortet.
Du kan også endre ditt medlemskap og oppdatere personlige data på MelWin.

