
Dansk Faldskærms Union 
Tilmeldingsblanket til instruktørforkursus 2022 

 

Tilmelding  

 

Udfyld nedenstående oplysninger elektronisk. Alle felter med kursiv skal udfyldes. 

 

Navn:  

Adresse:  

Postnr.:  By:  

E-mailadresse:  

Telefon: Klub: 

 

Indstillende instruktør-I'ere 

Øverste instruktør er ansvarlig for den praktiske instruktøruddannelse. 

I-nummer Navn E-mailadresse 

   

   

 

Godkendende klubformand 

Navn:  E-mailadresse 

  

 

 

Dokumentation som skal vedhæftes 

Se side 2. 

 

Underskrifter 

Tilmeldingen skal hverken udskrives eller underskrives. 

 

Modtagere af din tilmelding 

Tilmeldingen sendes kun til IU@DFU.DK. Ved bekræftelse på din tilmelding skriver vi også til 

indstillende instruktører og klubformand. 

 

Tilmeldingsfrist 

Søndag den 28. februar 2022 kl. 23.59. 

 

Bekræftelse 

IU bekræfter din tilmelding inden for 3 dage. Modtages bekræftelsen ikke, skal du selv følge op. 

Detaljeret program tilgår alle tilmeldte mandag den 7. marts 2022. 

 

Betaling 

Betaling, jf. indbydelsen, skal være DFU i hænde senest ved kursusstart.  

 

Spørgsmål 

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

 

 



Dokumentation 

 

Opfyldelse af følgende krav skal dokumenteres i forbindelse med tilmelding til kursut. Krav der ikke 

opfyldes ved tilmelding skal dokumenteres så snart de er opfyldt: 

 
Vedhæft venligst 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, så angiv dato for 

deltagelse og navnet på den, der har afholdt kurset)  

• Gyldigt, højst 3 år gammelt, bevis for grundkursus i førstehjælp (kopi af førstehjælpsbevis)  

• Anbefaling af to instruktør-I, hvoraf den ene påtager sig at forestå den praktiske 

instruktørelevuddannelse (tilmeldingsblanket)  

• 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. 

 

Bemærk 

 

Indstillende I'ere og klubformænd vil modtage kopi af bekræftelsen på tilmeldingen. De skal kun 

foretage sig noget, hvis de ikke kan vedkende sig at ville indstille personen. Tavshed tolkes altså 

som samtykke. 
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