Fallskjermseksjonen
Hei alle HI’er
Som i fjor planlegger F/NLF å avholde skjermkurs for instruktører. Dette gjøres i regi av Voss
fsk /v Kristian Moxnes. Vi er heldige og har med oss Curt Bartholomew fra Alter Ego. Det
er nødvendig med forhåndspåmelding, maks 12 plasser.
F/NLF ønsker i utgangspunktet kandidater som allerede er I-2 og som HI ser for seg kan
holde skjermkurs i egen klubb (Grunnleggende skjermkurs). Pedagogiske evner samt
motivasjon for å gjennomføre skjermkurs i egen klubb bør prioriteres heller enn ferdigheter i
skjerm.
Førstemann til mølla, og prioritet går til I-2 som ikke har vært på skjermkurs for instruktører
tidligere. Det vil kun ble aktuelt å få med mer enn en deltager pr klubb - dersom det fortsatt er
ledige plasser etter at alle klubber har hatt muligheten til å få med en deltager. Bruk linken
under for påmelding:
Påmeldingsskjema F/NLF skjermkurs for instruktører
Program:
Fredag 17. juni: Oppmøte kl 0830, teori og hopping frem til 1800.
Lørdag 18. juni: Oppmøte 0830, teori og hopping frem til 1800.
F/NLF dekker 50% av utgiftene med kurset, så dette er et tilbud det er verdt å benytte seg
av!
Påmeldingsavgift er på 1300kr og inkluderer to dager med kursing
Både påmelding, reise, opphold, mat og hopp bør dekkes av klubben din (snakk med daglig
leder eller styret). Overnatting kan bookes gjennom linken under, og koster 175kr pr natt i
tillegg til 50 kr i vask.
Det blir reisefordeling av reisekostnader som betyr at du må ta vare på kvittering for dine
reiseutgifter. I etterkant får klubben enten igjen penger eller må betale penger, slik at alle
klubbene betaler gjennomsnittet av reiseutgiftene.
Som en forberedelse til kurset bør du ha lest igjennom vedlagte dokumenter, samt det som
handler om "Grunnleggende kurs i skjermkjøring" i vedlegg 3 del 600 i Håndboka (notater til
instruktør, power-point slides, notater til slides etc):
http://www.nlf.no/fallskjerm/fnlf-h-ndbok-8-utgave

