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Instruktøreksamen 2021 
 

 

HVEM 

Alle instruktørelever, der opfylder krav til at gå til eksamen jf. UB 51 pkt. 10. a-g.  

Alle instruktør II, som vil være instruktør I og opfylder krav jf. UB 51 pkt. 11. a-h.  

 

HVOR 

Lykkegårdsskolen, Abildvej 25, 6800 Varde.  

 

HVORNÅR 

Eksamen starter fredag den 8. oktober 2021 kl. 19.00 og slutter senest søndag den 10. 

oktober 2021 kl. 17.00. Skolen er åben for ankomster fredag eftermiddag fra kl. 17.30.  

Vi vil tilstræbe at lave et program hvor den enkelte deltagers eksamen ikke strækker sig over 

hele weekenden, men kun to dage – altså enten fredag-lørdag eller lørdag-søndag. Det er dog 

ikke noget vi kan garantere før vi kender det endelige deltagerantal og det er derfor vigtigt at 

du i første omgang reserverer hele weekenden.  

 

FORBEREDELSE 

2 uger før eksamen vil du modtage program og materiale til forberedelse.  

Det kan være en god idé at sætte lidt forberedelsestid af sammen med din indstillende 

instruktør-I, uanset om du skal til instruktør II eller instruktør I eksamen.  

 

Hvis du skal til instruktør II eksamen vil du få et undervisningsemne fra stade I, som du skal 

forberede inden du møder til eksamen. Din eksamen vil bestå af flg. elementer:  

- ”Den gode instruktør”  

- 2xteoriprøve (paratviden og opslagsprøve) 

- Udtjek af elever  

- Undervisning stade I (forberedt hjemmefra, emne tildeles 2 uger før eksamen) 

- Briefing af stade II, III eller skærmflyvningsøvelse (emne trækkes til eksamen)  

 

Hvis du skal til instruktør I eksamen vil du få en pladsorientering og en beredskabsplan, som 

danner rammen om både din teoriprøve og handlebane. Endvidere vil der være en 

forberedelsesopgave omhandlende opvisning. Din eksamen vil bestå af flg. elementer:  

- ”Den gode instruktør” 

- 2xteoriprøve (paratviden og opslagsprøve) 

- Handlebane 

- Du vil gennem hele forløbet blive testet bredt i din generelle viden inden for faldskærm, 

evnen til at arbejde med og udvikle instruktørelever, din evne til at demonstrere 

handlekraft og overblik.  

 

TILMELDING 

Tilmelding sendes til instruktørudvalget via e-mail iu@dfu.dk Brug tilmeldingsskemaet på 

https://www.dfu.dk/instruktoer/uddannelsesmateriale. Udfyld det elektronisk i Word eller 

OpenOffice format. Vedhæft dokumentation for opfyldelse af gældende krav jf. FB'eren. Liste 

fremgår ligeledes af tilmeldingsskema. Bemærk, tilmeldingsskemaet udfyldes elektronisk. IU 

vil kopiere bekræftelsen til alle indstillende personer. Hvis der er enkelte krav som endnu ikke 

opfyldes, men forventes i orden inden eksamen, kan du godt tilmelde dig alligevel.   

 

HJÆLPERE 

Alle klubber der indstiller en person til eksamen, medsender på tilmeldingen samtidig navn og 

kontaktinfo på en frivillig der vil hjælpe med den praktiske afholdelse af eksamen. Indstiller 

klubben flere personer, kan den samme frivillige godt skrives på flere tilmeldinger. 



 

PRIS OG BETALING 

Prisen for at deltage til eksamen er kr. 700,- som betales via bankoverførsel til reg/konto 3543 

0004127390. Husk at angive navne hvis du betaler for andre end dig selv. Deltagerprisen 

inkluderer overnatning på skolen og fuld forplejning. 

 

TILMELDINGSFRIST 

Tilmeldingsfristen er fredag d. 17. september kl. 2359.  

 

IU bekræfter modtagelsen af din tilmelding inden for 3 dage. Modtager du ikke bekræftelsen 

inden for dén tid, skal du selv følge op. Din e-mail kan være fanget af spamfilter, fejl osv.   

  
SPØRGSMÅL 

Kan sendes til IU på iu@dfu.dk eller du kan kontakte et medlem af IU (se tlf. nr. nedenfor).  

 

 

 

Med venlig hilsen 

Instruktørudvalget 

 

 
Ditte Johnsen (formand) 2072 9687 – Claus Larsen 2729 3401 – Sune Stüker Hansen 2712 7171 – Flemming Borup Andersen 2670 9920 
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