
 
                                                                                                                                 Fallskjermseksjonen 

Retningslinjer for utstedelse av særskilt rettighet til AFF instruktør (AFF-I) 
 

I. Utenlandsk AFF-I 
 

Minimumskravet for utenlandsk AFF‐I er 1000 hopp hvorav 200 eller fler er AFF hopp 1). Det gis ikke 

særskilt rettighet, uansett årsak, til hopper som ikke tilfredsstiller dette kravet. 

1. Utenlandsk AFF‐I skal først godkjennes på generelt grunnlag av SU, for hopping i Norge – 

etter søknad fra lokal HI.  

2. Uavhengig av antall tidligere AFF‐hopp skal utenlandsk AFF‐I deretter gjennomgå minimum 

to utsjekkshopp med AFF‐IE. (Skills og nivå 5) AFF‐IEs vurdering etter disse to hoppene kan 

være: 

 Bestått 

 Må bestå 5 av 6 eksamenshopp – norsk modell 

 Ikke bestått 

Hoppene scores på samme måte som ved det norske AFF instruktørkurset. 

3. Utenlandsk AFF‐I skal videre kjenne til, og kunne redegjøre for norsk nivå 1 til 7, samt 

overgang til nivå 8 og kunne demonstrere korrekt nødprosedyre. 

4. For fornyelse av særskilt rettighet for utenlandsk AFF‐I, se hovedpunkt III. 

 

II. Norsk hopper som har bestått USPA AFF instruktørkurs 
1. Må bestå teoriprøve for norsk AFF‐I. 
2. Må bestå 5 av 6 mulige eksamenshopp med AFF‐IE. Hoppene scores på samme måte som ved 

det norske AFF instruktørkurset. 

3. Må kjenne til og kunne redegjøre for norsk nivå 1 til 7, samt overgang til nivå 8. 

4. Må være norsk I2. (Det kan gis særskilt rettighet for AFF‐I3 i én sesong dersom kandidaten 

meldes på førstkommende B‐kurs.) 

 

III. AFFI som ikke har oppfylt krav til antall hopp foregående kalenderår 
Dersom AFF‐I ikke kan dokumentere minimum 25 AFF og 75 andre hopp eller 50 AFF foregående 

kalenderår gjelder følgende: AFF‐I lisens kan ikke fornyes før vurdering av AFF‐IE er gjennomført. 

Avhengig av antall hopp foregående kalenderår og historikk de tre siste år er det flere mulige utfall av 

vurderingen. Særskilt rettighet ("Disp.") kan utstedes: 

 uten krav til utsjekkshopp  

 etter godkjent nivå 5  

 etter godkjent nivå 5 og skillshopp  

 etter godkjent nivå 5, skillshopp og nivå 3 

 etter godkjente 5 av 6 eksamenshopp 

Utsjekkshoppene scores på samme måte som ved det norske AFF instruktørkurset. Dersom kandidaten 

stryker på 2 hopp skal det gå minimum 30 dager før nytt forsøk. Dersom kandidaten stryker på sitt 

andre forsøk skal nytt AFF‐I kurs gjennomføres. 

 

18. april 2016 

 

Knut Lien 

Kursansvarlig AFF-I2 kurset 

 

 
1). Utenlandsk AFF‐I med mindre enn 200 AFF hopp, som allerede er kjent på norsk hoppfelt, og som anbefales skriftlig fra 

lokal HI, kan få særskilt tillatelse etter gjennomført og godkjent hovedpunkt I underpkt. 1 samt hovedpunkt II underpunkt 2 

og 3. Etter evt. godkjenning skal nevnte AFF‐I minimum hoppe 25 AFF som sekundær eller primær på nivå 1‐3, med norsk 

AFF‐I som makker, før han/hun hopper AFF på nivå̊ 4‐7. 


