DFU, aktivitetsudvalget (AU)
og Aversi Faldskærms Club inviterer til
AFF-uddannelse (Accelereret frit fald) og
formations uge i USA
Eksisterende, kommende og nye elever, ja selv jer der allerede har certifikat, som kunne have
interesse i en tur til USA – læs videre:
På baggrund af den kæmpe succes vi har set de seneste par år, hvor næsten alle har valgt at blive i
sporten og fortsætte deres virke, har vi fået bekræftet at disse ture er vejen frem. Derfor har vi igen i
år valgt at udfordre mulighedernes land.
Derfor kan Aversi Faldskærms Club i samarbejde med DFU, tilbyde årets første springuger, væk fra
kulden, mørket og i varme lyse himmelstrøg.

Sted: Skydive City, Zephyr Hills, Florida.
Tid: Lørdag d. 12. marts til torsdag d. 24. Marts 2016.
Dette er et super tilbud til dig, som på rekordtid ønsker at gennemgå og / eller færdiggøre din AFFuddannelse, få dit FS stempel – ja, måske nå hele vejen frem til dit certifikat, og dermed være
hundrede procent klar til årets boogier i det danske land.
På denne tur vil der stå danske AFF / FS instruktører til rådighed under hele forløbet.
Igen i år, har vi udbygget turen så den også vil indeholde en koncentreret uge med formationsspring
og FS udtjek.
Turen går til Skydive City, hvor alt kører på skinner. De råder over super fede fly med masser af plads.
Det er en professionel springplads, som er en af de største, mest effektive og anerkendte i hele USA.
http://www.skydivecity.com
Der vil efter endt AFF uddannelse, være mulighed for at tage masser af andre spring. Det vil også
være meget muligt at nå sit FS-udtjek og / eller sit C-certifikat.
Skulle du stå i den situation, at du er godt i gang med din manuelle uddannelse (staticline), så fortvivl
ikke.
På denne tur kan vi desværre ikke tilbyde manuel uddannelse, men det vil være muligt at konvertere
dit niveau til AFF-uddannelsen. Det er dog en individuel sag hvilket AFF-level man starter på, alt efter
hvor langt man er i den manuelle uddannelse. Du skal kontakte os så vi kan finde ud af hvad netop
dine muligheder er.

Prisen kan variere meget alt efter, hvor ivrig du er. Dog kan vi sige, at prisen for AFF-uddannelsen er
noget billigere end hvad den er i Danmark. Derudover kommer der selvfølgelig rejseomkostninger og
ophold oveni. Forvent en samlet udgift på omkring DKK 25.000,-. Dette inkluderer AFF pakke (level 1
til 8), billeje, hotel, pakninger, grejleje, mad og solospring. Du når op på forventet 20 spring total, hvis
man starter fra nul. Der kan selvfølgelig købes yderligere spring, hvis behovet opstår.
Til sammenligning koster AFF Level 1 til 8 + 12 spring, i Danmark ca. DKK 13000,Priserne vi har fået forhandlet os frem til er:

AFF pakke Level 1 til 8 inkl. grejleje og pakning pris: DKK 6700,Solospring DKK 160,Instruktørspring DKK 205,Grejleje inkl. pakning DKK 130,Pakninger DKK 50,Hotel DKK 230,- pr overnatning inkl. morgenmad
Billeje og brændstof deles imellem tilmeldte. (Forventet udgift ca. 850,- pr person)
(Ovenstående priser er vejledende og baserer sig på en USD kurs på 6,8).
Til gengæld er der mulighed for på de 11 spring dage, at nå et niveau som i Danmark kan tage meget
tæt på en sæson at nå.
Der vil være et tilmeldingsgebyr på DKK 2.000,00 DKK
Bemærk derfor, at man IKKE er tilmeldt før overførslen er modtaget.
Tilmeldingsgebyret dækker nogle af fællesudgifterne til billeje, hotel og på springpladsen. De
refunderes ikke hvis man melder fra. Kun hvis turen bliver aflyst, refunderes gebyret.
Tilmeldingsgebyret er inkluderet i den forventede total pris på DKK 25.000,-.
Tøv ikke! Se at få tilmeldt dig årets definitivt fedeste elev-tur med det samme, da der ikke er
ubegrænset pladser.
Jo før du for sikret din plads og bestilt din flybillet, jo billigere bliver det.
HUSK at skrive din mailadresse og telefonnummer under tilmelding, hvis du ikke har en facebook profil
vil vi opfordre dig på det kraftigste til at oprette en.
Sidste tilmelding er fredag d. 12. februar 2016.
Tilmelding sendes til:
Steen Riis-Petersen
sp@yzervision.dk
Mere info tilgår ved tilmelding. Skulle du brænde inde med at par spørgsmål så tøv ikke med at ringe.
Steen Riis Petersen, 31 62 196 8 eller mail sp@yzervision.dk
Tom Jørgensen, tlf. 28 78 51 75 eller mail apexfreefly@gmail.com
Blue skies.
Aversi Faldskærmsklub og Dansk Faldskærms Union.

