Hvordan fylle ut et pdf skjema
Vårt fornyelsesskjema i pdf form lar seg enkelt fylle ut i Adobe Reader som er et
gratisprogram de fleste har.
1. Åpne pdf dokumentet
2. Trykk fyll ut og signer

2

3. Når du klikker der du vil fylle ut kommer den frem en rute du kan skrive i.
4. Skriv inn data, juster evt bokstavstørrelse ved å markere teksten du skrev ved et
dobbelklikk + trykk deretter på liten eller stor A for å gjøre mindre/større
Flytt eventuelt rammen ved å peke på kanten så du får frem
vil.
(Syns ikke rammen du vil flytte så klikk en gang på teksten)

og dra den dit du

5. Bla til neste side (forsikring) ved å trykke på pil ned
6. Når det er ferdig utfylt så stenger du utfyllingsfunksjonen ved å klikke på x-en nest
øverst til høyre
7. Lagre det ferdig utfylt så du har det til neste fornyelse
8. Skriv ut, signer, skann og send inn (eller send til instruktør for signatur)
Vi innser at denne prosessen kan være relativt tungvint om man mangler skanner eller til og
med skriver. Signatur av skjema kan derfor erstattes av at du kopierer inn følgende tekst i
mailen når du sender inn skjemaet:

Jeg erklærer herved at jeg er fysisk og psykisk skikket til å fly hang-, para- og/eller
speedglider etter Hang-, para- og speedgliderseksjonens sikkerhetssystem.
Jeg er klar over at jeg til enhver tid plikter å underkaste meg doping- eller rusmiddelkontroll,
herunder blodprøve.
Jeg er kjent med risikoen som er knyttet til hang- para- og speedgliding, og har gjort en
selvstendig vurdering av og er klar over mitt eget vurderingsansvar i forhold til risikoen.
Jeg ønsker følgende forsikring: Grunnforsikring ←(Husk å korrigere denne!)

Husk å skrive ditt fulle navn og medlemsnummer i mailsignaturen

Om din fornyelse krever signatur av instruktør så kan du sende mailen med
fornyelsesskjemaet til instruktøren som så sender den videre til oss, instruktørens signatur
på skjemaet kan da erstattes av følgende tekst:

Undertegnede instruktør har kontrollert/eksaminert søkerens kvalifikasjoner og attesterer
at søkeren tilfredsstiller HP/NLFs ferdighetskrav, erfaringskrav og krav til airmanship som
kreves til det aktuelle trinn i henhold til HP/NLFs sikkerhetssystem.
Instruktøren må selvsagt fylle ut nivå på skjemaet før det sendes videre:

