Dansk Faldskærms Union
Tilmelding til instruktørforkursus II 2022
Hvor
Odense Faldskærmscenter (OFC)
Lufthavnsvej 131, 5270 Odense N

Hvornår
Opstart d. 4. juni 2022 kl. 10.00.
Sluttidspunkt d. 5. juni 2022 kl. 17.00.

Hvordan
Tilmelding sker ved udfyldelse af tilmeldingsformular senest d. 20. maj kl. 1200.
Dokumentation for opfyldelse af gældende krav jf. FB’erens UB 51 stk. 6 sendes til IU@dfu.dk
Benyt ansøgningsskemaet på www.dfu.dk under Instruktør - Uddannelsesmateriale - Ansøgningsblanketter og
vedhæft dokumentation for opfyldelse af gældende krav jf. FB'erens UB 51 stk 6:
• Mindst 18 år gammel og ikke under værgemål (kopi af kørekort el. lign)
• Mindst 2 år i sporten efter erhvervelse af C-certifikat (kopi af certifikat)
• 250 spring, heraf 100 indenfor de sidste 2 år (kopi af logbogens seneste spring samt siden 100 spring
tidligere)
• DFU-materielkursus (hvis der ikke er udstedt bevis for deltagelse eller kurset er dokumenteret i klubadmin,
så angiv dato for deltagelse og navnet på den, der har afholdt kurset)
• Gyldigt bevis for førstehjælpskursus, der lever op til krav jf. PA-UB 51.a
• Anbefaling af to instruktør-I, hvoraf den ene påtager sig at forestå den praktiske
instruktørelevuddannelse (navn og e-mailadresse angives i tilmeldingsformular)
• Indstilling fra klubben (navn og e-mailadresse angives i tilmeldingsformular)
• Hvis du ikke opfylder ét af kravene nu, men forventer at have det på plads inden kurset, kan du godt
tilmelde dig alligevel.
Hvis du ikke opfylder ét af kravene nu, men forventer at have det på plads inden kurset, kan du godt tilmelde dig
alligevel.

Forberedelse
Der skal forventes lidt forberedelse forud for kursus.
Pensum sendes til alle tilmeldte senest d. 22. maj.

Pris og betaling
Prisen for at deltage på kurset er kr. 700,- som skal overføres til reg/konto 3543 0004127390. Husk at angive
navn på overførslen. Undersøg evt. om din klub eller kommunen kan give et tilskud til din kursusdeltagelse.

Tilmeldingsfrist
Tilmeld dig senest fredag d. 20. maj 2022 kl. 1200.

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 e-mail kan være fanget af spamfilter, fejl o. lign. Detaljeret program samt
deltagerliste tilgår alle tilmeldte senest d. 22. maj.

Spørgsmål
Sendes pr. e-mail til IU på iu@dfu.dk eller et ved at kontakte et medlem af IU.

