Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund
Søknadsskjema for UTSTEDELSE/FORNYELSE av fallskjermlisens/elevbevis
Jeg søker med dette om utstedelse/fornyelse av fallskjermlisens. For utstedelse av elevbevis er vedlagt utfylt F/NLFs legekjennelsesskjema
(ikke eldre enn 3 mnd). Kontingent NLF må være betalt før lisens utstedes.
Medlemsnr:

Fødsels-

Dag

Måned

År

dato:

Fornyelse

Utstedelse

Etternavn:

Tlf. privat:

Fornavn:

Tlf. arbeid:

Adresse:

Mobiltelefon:

Postnr:

Lokalklubb:

Poststed:

e-post:

Jeg erklærer at jeg er fysisk normal og at jeg ikke lider av eller har vært under behandling for hjertefeil eller nyresykdom, langvarig sykdom som har gitt varige mén, sukkersyke, epilepsi,
besvimelsesanfall eller kramper, nervøse lidelser, nyresykdom, høyt eller lavt blodtrykk. Jeg er klar over at jeg til enhver tid plikter å underkaste meg doping- eller rusmiddelkontroll,
herunder blodprøve. Som elev er jeg informert om at elevbeviset bare er gyldig lenger enn 3 måneder fra utstedelsesdatoen der som vedlikeholdskravene er oppfylt, og bare gjelder for
hopping gjennomført i regi av egen lokalklubb eller under kontroll av instruktør fra egen lokalklubb. Jeg er kjent med risikoen som er knyttet til fallskjermhopping og jeg har gjort en
selvstendig vurdering av og er klar over mitt eget vurderingsansvar i forhold til risikoen.
Sted:

Dato:

Signatur:

Undertegnede instruktør har kontrollert at søkerens kvalifikasjoner etter registreringer i loggboken er i samsvar med de krav som stilles til
fornyelse
utstedelse
av lisens eller fornyelse av elevbevis iht. F/NLFs Håndbok.
Sted

Dato:

Instruktørens signatur:

Lisens

Medlemsnr.:

IUndertegnede instruktør 2 (I-2) erklærer at søkeren har gjennomgått grunnkurs etter fastsatt program iht. F/NLFs Håndbok.
Grunnkurs line

Instruktørens signatur:

Grunnkurs AFF

Lisens

Medlemsnr.:

I-

Fylles ut dersom søkeren er under myndighetsalder: Søkerens
foresatte gir herved tillatelse til at han/hun kan gjennomgå
fallskjermutdannelse og delta i praktisk fallskjermhopping innen
Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund og seksjonens
tilsluttede lokalklubber.

Undertegnede instruktør 1 (I-1) har eksaminert søkeren og attesterer at
søkeren er fysisk, psykisk og ferdighetsmessig i stand til å utføre
fallskjermutsprang iht. Progresjonsplanen i F/NLFs Håndbok.

Sted:

Sted:

Dato:

Signatur I-1:

Medlemsnr.:

Foresattes signatur:

Lisens/elevbevis [vedl.krav]

Dato:

Foresattes signatur:

Instr. medlnr. Instruktørs signatur

Lisens/elevbevis [vedl.krav]

Elevbevis – line (EL)

Instruktør 2 (I2) [Gyldig C eller D]

Elevbevis – AFF (EA)

Instruktør 1 (I1) [Gyldig C eller D]

A-lisens(A) [20 hopp]

Instruktør / Eksaminator (IE)

B-lisenst (B) [20 hopp]

Instruktør Tandem (T) [50 tandem eller
100 hopp hvorav 25 tandem, legesjekk]

C-lisens(C) [40 hopp]

Instruktør 3/AFF (I3AFF) [50 AFF eller
100 hopp hvorav 25 AFF]

D-lisens (D) [40 hopp]

Instruktør 2/AFF (I2AFF) [50 AFF eller
100 hopp hvorav 25 AFF]

Demolisens II (DM2) [Gyldig C eller D]

Instruktør / Eksaminator AFF (IAE)

Demolisens I (DM1) [Gyldig D]

Instruktør / Eksaminator Tandem (ITE)

Demolisens Tandem (TD) [50 hopp
siste 12 mnd., gyldig tandem]

Materiellkontrollør (MK)

Videolisens Tandem (TV)

Materiellkontrollør (MK T)

FAI sportslisens/ kurs ren utøver
gjennomført

Materiellkontrollør (MK R)

Instruktør 3 (I3) [Gyldig C eller D]

Materiellreparatør (MR)

Instr. medlnr. Instruktørs signatur

Fylles ut av lisensutsteder
Kontingent betalt:

Evt. legeattest i orden:

Attesterende instruktører kontrollert:

Sertifikat kl.:

Forrige kartoteknr.:

Kartoteknr.:

Dato:

Sign.:

Kommentar:

F/NLF 2019

 Medlemsservice Norges luftsportforbund, Møllergata 39, 0179 Oslo

PRØVE

C

D

x

x

x

x

Godkjent/gj.ført FS/FF utsjekk/progresjonshopp

x

x

Egen utstyrssjekk

x

Hand-deployed utsjekk

x

Først oppnådde karakter skal påføres. Dersom eleven har
svakere karakter enn A skal vedkommende øves ytterligere/ gis
ytterligere undervisning inntil vedkommende har tilfredsstillende
ferdigheter/kunnskaper.
At målet er nådd attesteres ved at kursinstruktør og eksaminator
signerer på forsiden av dette skjemaet.

Utsjekk sportsutstyr (A-lisenskurs)

x

Del 1

A-lisenskurs

x

PR/Orienteringsmøte

Skriftlig teoriprøve, Håndboka

A
(x)

x

DM
2

DM
1

T
D

I3

I2

I1

I2
AFF
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Hopp
nr.

Dato

Instruktørs sign. og
medlemsnr.

EVALUERINGSSKJEMA GRUNNKURS
Denne ½ siden fylles ut av kursinstruktøren.

B

Pakkeutsjekk [ (x)= for AFF-elev ]

EL
EA
x

Karakterene som skal gis er: A = god, B = middels, C = dårlig

Gjennomført prog. hopp skjermkjøring

x

Leksjon 1. Kursåpning/introduksjon

Gjennomført prog. hopp FS/VFS

x

Leksjon 2. Påseling og fallstilling/innlasting

HFL-tjeneste, 5 ganger

A

B

Leksjon 3. Innlasting, hoppordre og utsprang

x

Demoutsjekk bestått

x

Laget og kastet driver

x

Briefet flyger og spottet

x

Leksjon 4. Skjermvurdering
Leksjon 5. Nødprosedyre

10 oppvisninger, DM2

Leksjon 6. Styringsteknikk og observasjon
Leksjon 7. Landingsteknikk
Leksjon 8. Berging av skjerm

x

Leksjon 9. Nødsituasjoner i flyet
200 tandem, DM1, søknad godkjent SU

x

Leksjon 10. Oppsummering

HFL-tjeneste med elever, 5 ganger

x

Hj. instruktør, GK, 4 ganger

x

Hoppmesterkurs, bestått teori

x

Hoppmesterkurs, bestått praksis

x

Leksjon 11. Avsluttende prøve

FYLLES UT VED FORNYELSE OG UTSTEDELSE AV
FALLSKJERMLISENS

Hj. instruktør, GK, 2 ganger

x

B-kurs, bestått teori

x

x

B-kurs, bestått praksis

x

x

B-kurs, materiell erfaringskrav gj.ført.

x

x

• Hvor mange hopp har du nå?

Hj. Instruktør, GK-AFF, 2 ganger

• Antall hopp siste år?
• Hvor mange av disse var i utlandet?

x

Kursansvarlig grunnkurs, 3 ganger

x

C-kurs, godkjent særoppgave

x

C-kurs, bestått

x

• Hvor mange av disse var som tandeminstruktør ?
• Hvor mange av disse var som AFFinstruktør?

Lokale forberedelser med HI

x

F/NLF AFF IK, bestått teori

x

F/NLF AFF IK, bestått praksis

x

• Antall reservetrekk siste år?
• Antall skader siste år?

Tandem-instruktørkurs, bestått teori

x

Tandem-instruktørkurs, bestått praksis

x

1 år opplæring av MK

x

MK-kurs, bestått

x

MK T Søknad godkjent av SU
MK R Søknad godkjent av SU
Gjennomført kurs ren utøver

x

x

C

