
Fornavn Vekt

Etternavn Lengde

Adresse Skjermtype

Født Skjermstr.

Mobil Seletype

E-post Selestr.

Tur nr. Dato Beskrivelse

Dato Dato Dato

Dato Dato Dato

Dato Dato Dato

Bestått teoriprøve Dato Sign

Bestått

5-punktsjekk

Flyplan

Inst. Sign.

Legge inn ører

Navn:

10 høydeturer (minimum)

4 timer skjermkontroll

Navn:

Navn:

Fartskontroll

360-svinger

Styre med bakre risere i god høyde

8-talls- og firkantinnflyging

Pitch-øvelse

Erfaringskrav

Øvelser i skolebakke

Utlegging og klargjøring av glider og pakking av glider

Forlengs- og baklengsstart, og landinger - avbrutt start

Sign:

Øvelser flytur fra elevstart

20 turer i skolebakken

6 vellykkede flydager 

Progresjonskort PP2 - Skolebakke og flyging fra elevstart

LOGGBOK

Instruktører som har signert dette progresjonskortet

Medl.nr.: Sign:

Grunnkurs - PP2

Medl.nr.:

Medl.nr.: Sign:



DEL 1: Introduksjon og bakke gliding 

1. Transport, behandling, vedlikehold av paraglider og utstyr. 
2. Før- og etterflygings rutiner: Utlegging, justeringer, line- og

karabinkontroll, kontroll av seletøy, førflygingssjekk, demontering og
pakking. 

3. Startposisjon og siste kontroll: Posisjon og plassering av raisere og
styreliner, kropps- og armstilling, siste kontroll av feste (karabiner, 
risere og bæreliner/risteprøven), forhold (vindstyrke og retning), fri
(start og utflygingsbane). 

4. Start øvelser/paraglideren til flystilling. Bestemt og korrekt løping for å
få opp paraglideren, se på paraglideren, kontrollere at den står korrekt,
slippe fremre raisere og korreksjoner. Paraglideren rett over piloten, alle
cellene er åpne, retningskorreksjoner. Fortsette å løpe, jevn
akselerasjon. 

5. Løping med paraglider: Kontroll av paragliderens posisjon, angrepsvinkel
og roll ved løping på flatmark og i slakk bakke. 

6. Landingsøvelse: På flatmark og i bakke. Riktig landingsteknikk. 
7. Planlegging: Vurdering av flysted og forhold, beslutning og gi flyplan. 
8. Start og utflyging: Startposisjon, jevn akselerasjon med god farts- og 

retningskontroll. 
9. Fartskontroll: Hastighetskontroll, fart for beste glidetall, ingen tendens

til sakteflyging eller steiling. 
10. Retningskontroll: Stø kurs, jevne korreksjoner og svinger opp til 90. 
11. Kurs og avdriftskorreksjon: Små, forsiktige avvik. 
12. Landinger: Stående inn i vinden. 

Del 2: Høydeglidingsturer i mellomstadiebakker 

1. Planlegging: Innsikt, vurdering, beslutning og gi flyplan. 
2. Forberedelser: Repetisjon, utlegging, klargjøring og førflygingskontroll. 
3. Start og utflyving, startstilling, siste sjekk, jevn akselerasjon, løpe til man flyr, 
god fart og retningskontroll, varierte forhold. Start i vind. Med og uten hjelp. 
4. Fartskontrolløvelser: Flyving på fart for trim, beste glidetall og minimum synk. 
5. Sving: Inngang sving (vektskifte), 90 til 360 graders svinger med varierende 
hastighet og krengning. Høyre og venstre. Koordinert. 
7. Nedstigning: Legge inn ørene, retningsstabilitet og sving med ørene inne. 
8. Vindkorreksjonsøvelser: Flyging etter bakkereferanser med vindkorreksjoner. 
Åttetallsflyging og firkantflyging. 
9. Trafikkregler: Flyging med hensyn til annen trafikk. 
10. Innflyging: Oppfølging av planlagt prosedyre. I lite vind: Klassisk 
innflyvingsmønster (firkantinnflyging - inngang, medvind, base og finale). I vind: 
8-talls svinger. Kontroll i vindgradient. 
11. For økt sikkerhet: Styring ved bruk av de bakre risere. 
12. Landinger: Sikre landinger innen et område som på forhånd er fastsatt av 
instruktøren. God fartskontroll. Sakteflyging er ikke tillatt. 

V3.3.4 Para Pro trinn 2, erfaringskrav 

1. Totalt et minimum av 6 vellykkede flydager. 
2. Totalt minimum 4 timers trening i bakkekontroll av vinge i ulike

vindforhold
3. Totalt et minimum av 30 vellykkede flyturer, hvorav 10 høyde-

glidingsturer i mellomstadiebakke med høydeforskjell på 
minimum 250 m. 

V3.3.5 Para Pro trinn 2, airmanshipkrav 

Instruktøren skal være overbevist om at eleven er i stand til å ivareta sin egen 
og andres sikkerhet under bakke- og høydegliding innen de retningslinjer som er 
gitt. 


