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Vil du være AFF Instruktør i 2023?  
Så er det nu, at du skal tilmelde dig AFF instruktør kursus og eksamen. 

Her er muligheden for at blive AFF-instruktør i 2023.   

HVOR: Skydive Spain nær Sevilla i Spanien. Skydivespain.com 

Alternativt Skytime i Valencia. Afventer svar fra dem. Ellers en fin mulighed for at se noget andet. 

Læs også https://www.skydivespain.com/experienced-skydivers/ 

HVORNÅR: Fra søndag d. 2/4 2023 til søndag d. 9/4 2022. Kursus starter søndag d. 2/4 2023 og du skal 
være klar til at springe søndag morgen. 

HVORDAN: Tilmelding sendes til AFF Examinere via e-mail til iu@dfu.dk. Brug ansøgningsskemaet på 
www.dfu.dk under Instruktør - Uddannelsesmateriale - Ansøgningsblanketter og vedhæft dokumentation 
for opfyldelse af gældende krav jf. FB'erens UB 51 stk 12: 

AFF-INSTRUKTØR  

12. Krav til at begynde uddannelse som AFF-instruktør: 

a. Certifikat som instruktør-I eller instruktør-II. 
b. Mindst 500 formationsspring, dog kun 400 formationsspring såfremt der kan demonstreres 

tilsvarende færdigheder. 
c. Anbefaling af to instruktør-I. 

13. AFF-instruktøruddannelsen forestås af DFU’s AFF-instruktørexaminere. 

• Gyldigt førstehjælpsbevis (kopi af førstehjælpsbevis) 

• Indstilling fra klubben (tilmeldingsblanket) 

Hvis du ikke opfylder ét af kravene nu, men forventer at have det på plads inden kurset, kan du godt 
tilmelde dig alligevel. 

PRIS OG BETALING: Prisen for at deltage på kurset er kr. 1500,- som skal overføres til reg/konto 3543- 
0004127390. Husk at angive navn på overførslen! 

Derudover skal du selv betale for dine spring og den/de examiner der er med på dit spring. Såfremt i er 
flere instruktørkandidater på samme spring, må i selv internt dele udgiften til examiners spring. 

Der vil komme udgifter til leje og pakning af elevgrej, som examiner benytter. Disse vil blive fordelt på de 
kursister der er.  
Du skal desuden selv betale for transport, hotel, billeje og brændstof samt kost og forplejning. 

DEADLINE: Tilmeldingsfristen er lørdag d. 25. marts 2023 kl. 12.00. 

BEKRÆFTELSE: IU bekræfter modtagelsen af din tilmelding inden for 3 dage. Modtager du ikke 
bekræftelsen inden for dén tid, skal du selv følge op, da din email kan være fanget af spamfilter, fejl o.lign. 

ANBEFALING: Sørg nu for at have styr på dit coronapas, vaccinationer o.l.  

Vær sikker på at flybilletter, hotel og bilreservation kan annulleres eller refunderes.    

SPØRGSMÅL Sendes pr. email til AFF-eksaminere på aff@dfu.dk. Eller ved at kontakte Rasmus eller Tom 
direkte.  

Med venlig hilsen 

DFU AFF-eksaminers Rasmus Thomsen 2437 5764 – Tom Jørgensen 2878 5175 

https://www.skydivespain.com/experienced-skydivers/

