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VEJLEDNING
Vedrørende dispensation for brug af sikkerhedsudløser
( GB nr. 30, pkt. 9.e )

Ifølge GB nr. 30, pkt. 9.b. skal der ved spring anvendes godkendt og aktiveret
sikkerhedsudløser monteret på reserven.
I GB nr. 30, pkt. 9.d er der en fast undtagelse med hensyn til vandspring med mindre
end 10 sekunders fritfald.
Derudover er der i GB nr. 30, pkt. 9.e givet Instruktørudvalget ( IU ) bemyndigelse til
at dispensere fra kravet om sikkerhedsudløser.
(Dog kan der ikke gives dispensation for så vidt angår opvisningsspring eller elevspring, da kravet om sikkerhedsudløser her er fastsat af myndighederne i BL 9-1.)
Der er nu til brug for disciplinen Canopy Piloting kommet skærme frem, hvor det kan
være et sikkerhedsmæssigt problem at anvende sikkerhedsudløser.
Derfor skal herved informeres nærmere om dispensationsmulighederne og den
praktiske fremgangsmåde ved ansøgning.
Det skal understreges, at der alene er tale om en vejledning.
Selvom de følgende typiske forudsætninger er opfyldt, har man ikke noget krav på at
få dispensation. Det er stadig en individuel vurdering, hvor det er helt op til IU, om
der kan gives dispensation og på hvilke vilkår.
Der kan ikke klages over IU’s afgørelse til andre organer i DFU, medmindre IU ikke
har overholdt formelle regler om sagsbehandling, jf. AB, nr. 11, 7.c.
1.

Der kan søges om dispensation, hvis
- producenten af skærmen anbefaler eller kræver, at der ikke benyttes
sikkerhedsudløser
- skærmen skal bruges til træning eller konkurrence i CP
- springeren ifølge erklæring fra CPU kan betragtes som elitespringer inden for
CP,
- CPU anbefaler, at der gives dispensation.

2.

Ansøgningen til IU skal indeholde:
- dokumentation for grundkravene i pkt. 1.
- oplysning om springerens erfaring ( antal spring, år i sporten)
- for ikke-medlemmer af DFU, tillige oplysning om, hvilken konkurrence/træning
dispensationen skal gælde.

3.

Ekspeditionstid:
Specielt for udenlandske springere, der har behov for dispensation for at deltage i træning eller konkurrence i Danmark, skal opmærksomheden henledes på,
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at der må forventes en ekspeditionstid på mindst 2 uger fra IU’s modtagelse af
en ansøgning, der opfylder kravene i pkt. 2.
4.

Der vil normalt blive fastsat blandt andet følgende betingelser for dispensationen:
- dispensation vil blive givet for en bestemt periode
( for ikke-DFU-medlemmer typisk konkurrence- eller træningsperioden)
- dispensation gælder kun for spring med højst 5 sekunders fritfald
- dispensationen gælder ikke opvisningsspring, jf. BL 9-1.
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