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Grunnkurs  

HANGGLIDING / PARAGLIDING /SPEEDGLIDING 

 

Grunnkurs i: □ Hanggliding □ Paragliding □ Speedgliding 

  Egenerklæringsskjema for grunnkurs i hang-, para- eller speedgliding  
  
1. Generell informasjon  

Et grunnkurs i hang-, para- eller speedgliding kan bare avholdes i regi av hang-, para- og speedgliderseksjonen i NLF 
(NLF/HPS) eller i regi av en av NLFs hang-, para- og speedglider klubber. Kurset gir deltakeren teoretisk og praktisk 
opplæring slik at man etter endt kurs vil være i stand til å fly hang- eller paraglider etter de regler som myndigheter og 
NLF/HPS sikkerhetssystem beskriver.  

For å oppnå elevbevis for hang-, para- eller speedglider må deltakeren demonstrere praktiske ferdigheter for instruktøren, 
samt bestå teoretisk prøve i de fag som hører med i opplæringen.  

For å delta på et grunnkurs må man være medlem i NLF, HPS-seksjonen og tilsluttet klubb samt ha minimum 
grunnforsikring. Medlemskap og ulykkes-/ansvarsforsikring tegnes via Min Idrett. Utvidet forsikring, utover den 
obligatoriske, er også tilgjengelig via Min Idrett. (https://www.nlf.no/hps/forsikring - Snakk med din instruktør!)  

2. Erklæring  

Jeg forstår og erkjenner at min deltakelse i flyaktiviteter på grunnkurset innebærer en risiko for skade på min person som 
ikke kan elimineres til tross for de forhåndsregler som tas og jeg påtar meg frivillig den risiko for skader som er forbundet 
med flyaktivitetene. Jeg har gjort en selvstendig vurdering av og er klar over mitt eget vurderingsansvar i forhold til risikoen. 

Jeg har tegnet medlemskap i NLF, HPS-seksjonen og klubb og har kjøpt obligatorisk forsikring gjennom Min Idrett som 
dekker eventuelle ulykkesskader eller ansvarsskader som oppstår under grunnkurset. Jeg er kjent med vilkårene for denne 
forsikringen. Jeg er også kjent med at mange alminnelige livs- og ulykkesforsikringer ikke dekker skader oppstått ved 
flyaktiviteter knyttet til hang-, para- eller speedgliding.  

Jeg har informert de ansvarlige for grunnkurset og instruktørene om alle sykdommer jeg har og som kan ha betydning i 
forbindelse med flyaktivitetene, herunder f.eks. diabetes, epilepsi og hjertesykdommer.  

Undertegnede er innforstått med at instruktørene, NLF/HPS (inkl. NLFs medlemsklubber) eller NLFs (inkl. NLFs 
medlemsklubbers) ansatte og øvrige representanter ikke kan holdes erstatningsansvarlige som følge av skader på min 
person, eller andre typer av skader, oppstått i forbindelse med flyaktivitetene som gjennomføres på grunnkurset.  

Undertegnedes er innforstått med at mine etterlatte/arvinger heller ikke kan holde instruktørene, NLF/HPS (inkl. NLFs 
medlemsklubber) eller NLFs (inkl. NLFs medlemsklubbers) ansatte og øvrige representanter erstatningsansvarlige som følge 
av skader på min person, eller andre typer av skader, oppstått i forbindelse med flyaktivitetene som gjennomføres på 
grunnkurset. 

 

 

_____________    ________________________________  ___________________________  

Sted og dato    Deltakerens underskrift     Navn med blokkbokstaver  

 

Hvis eleven er under 18 år skal begge foreldre/foresatte skrive under på at de tillater at eleven som er under 18 år kan 

delta på et grunnkurs i hang- eller paragliding og at de er innforstått med at dette innebærer risiko for skade som ikke kan 

elimineres. Det signeres også på at man er orientert for den obligatoriske forsikringen. 

 
_____________________________  __________________________________  

Underskrift av foresatt       Navn med blokkbokstaver 

 
_____________________________  __________________________________  

Underskrift av foresatt       Navn med blokkbokstaver  
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