
 

Indbydelse til efteruddannelse for instruktører:   

Faldskærmsrelateret førstehjælp 

 

 

 

Er du opdateret på førstehjælp?  

Ved udgivelsen af den seneste version af faldskærmsbestemmelserne har Dansk 

Faldskærmsunion skærpet kravene til instruktørerne vedr. krav om gyldigt førstehjælpsbevis.  

I den forbindelse udbyder Dansk Faldskærmsunion nu efteruddannelse for instruktører, der 

ikke længere har et gyldigt førstehjælpsbevis og derfor ikke må virke som instruktør.  

 

Lørdag d. 14. august afholdes der førstehjælpskursus i Varde Faldskærmsklub, hvor 

førstehjælpsinstruktør og faldskærmsspringer Kenneth Dalby gennemfører grundkursus i 

førstehjælp. Kursets varighed er 9 timer.  

Kurset vil være tilpasset så der anvendes praktiske eksempler fra faldskærmssporten og der vil 

blive lagt vægt på de skader vi typisk ser ifm. faldskærmsulykker.  

 

Der udstedes bevis fra Dansk Røde Kors efter gennemført kursus.  

 

Tilmelding  

Tilmelding kan ske via opslag på facebooksiden ”Dansk Faldskærms Unions Instruktørstab” 

(oplag d. 21. juli) eller via e-mail iu@dfu.dk.   

Max. deltagerantal er 16. Der gives prioritet til instruktører der ikke har et gyldigt 

førstehjælpsbevis, men alle nuværende og kommende instruktører kan tilmelde sig såfremt 

der er plads.  

 

PRIS OG BETALING 

Prisen for at deltage på kurset er kr. 610,- som skal overføres til reg/konto 3543 0004127390. 

Husk at angive navn på overførslen! Hvis klubbens kasserer betaler for medlemmer, så husk at 

anføre navn på deltagere der afregnes for. 

 

 

DET PRAKTISKE 

Der kan tilkøbes frokost og aftensmad til rimelige priser (vi bestiller takeaway eller finder en 

der vil kokkerere) eller du kan medbringe egen madpakke, der kan opbevares i køleskab.  

 

Kurset starter d. 14. august kl. 1000 i Varde Faldskærmsklub, Flyvepladsvej 2, 6800 Varde.  

 

DEADLINE 

Tilmeldingsfristen er fredag den 13. august 2021 kl. 1200. 

 

BEKRÆFTELSE 

IU bekræfter modtagelsen af din tilmelding senest d. 13. august kl. 1600. Modtager du ikke 

bekræftelsen inden for dén tid, skal du selv følge op, da din email kan være fanget af 

spamfilter, fejl o.lign. 

 

Med venlig hilsen 

Instruktørudvalget 
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