Fagseminar fallskjerm
6.-7. april 2019

Min Idrett
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Informasjon til klubbmedlemmer
http://nlf.no/fallskjerm/fornyelse-2019
Fornyelse via E-kurs
E-kursene er en type versjon 0.1 ikke perfekt men den fungerer og
fornyelseskurset er en elektronisk versjon av «grønt skjema»
Hoppere kan betale medlemskap og forsikring på hoppfeltet og
samtidig fornye og etter ca. 1 time er fornyelsen gyldig og
hopperen operativ.
Last opp kompetanse, medlemskap og forsikringsbevis på
mobilen via MI app.

Min Idrett fornyelser….
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ved fornyelse, logg på bruker i MI
Gå til via min profil til lisenser og velg forsikringsalternativ og
legg det til betaling
Betal gjerne medlemskapet og forsikringen samlet.
Gå til påmelding, kurs og søk på fallskjermfornyelse
Ta fornyelseskurset og følg bruksanvisningen.
Du må kunne dokumentere antallet hopp
En I-2 eller høyere vil godkjenne eller avvise fornyelsen.
Godkjennes denne så vil ditt kompetansebevis være gyldig etter ca
en time, og man er klar til å hoppe.

Min Idrett: Hva skal fornyes og av hvem
1.
2.

3.
4.

5.

Alle lisenser og rettigheter som har fornyelseskrav
EA, EL, A, B, C og D kan fornyes av I2 eller høyere og som står på
godkjent liste
AFF I2, TI, MR, MK (alle varianter som har egne fornyelseskrav)
skal fornyes av HI, SU medlemmer og Fagsjef
Rettigheter som er kobler til ulike lisenser som I3, I2, I1, IE,
DM1/2, VT… følger fornyelse av tilhørende lisens
De som sender inn fornyelseskurs sender det til klubb og derfor
må instruktører som skal godkjenne, sjekke jevnlig om det er
søknader som venter

Min Idrett: Hvordan skal det godkjennes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Som tidligere sagt, skal dere vurdere et elektronisk grønt skjema og sjekke
de samme sakene som tidligere
Brukermal: http://nlf.no/sites/default/files/fallskjerm/dokument/godkjenne_fornyelse_fallskjerm_2019.pdf
Sjekk om hopperen har betalt medlemskap og forsikring
Sjekk om hopperen har gjort tilstrekkelige antall hopp, hvis ikke be HI
vurdere tilfellet, for ev disp
Sjekk karakterboka til hopperen
Hvis alt ok så karaktersett og skriv godkjent under kommentar! Vi må vite
hvem som har godkjent den enkelte hopper
Dersom det hopperen må vise legeattest som skikket, hoppere fra året de
fyller 70 og tandeminstruktører fra året de fyller 50. Det skal noteres i
kommentarfeltet at hopperen er skikket samt dato og navn til legen.
Er dere usikre på godkjenningsprosessen gå hit:
http://nlf.no/sites/default/files/fallskjerm/dokument/godkjenne_fornyelse_fallskjerm_2019.pdf

9.

Instruktører og holdninger

Min Idrett fortsetter….
1.
2.

Idrettskurs/fallskjermkurs
Det er kun kurs som utdanner personer som øker aktivitet for flere som
gir VO midler
3. For F/NLF er det kun instruktørkurs og MK kurs
4. Lokalt I3 kurs er det eneste kurset som gir VO midler p.t.
5. Disse kursene skal låses når man er helt sikker på at alt er gjort rett og
oppgjort. Når kuret er låst søkes det automatisk om VO midler
6. Hovedregel er imidlertid at ingen av de øvrige kursene skal låses!!!!
7. Kompetansen gis først når kursets sluttdato er passert
8. Ikke lurt å ha et kurs som starter i januar og slutter i oktober
9. Ingen kurs som starter før 30. september skal ha sluttdato etter 1.
november
10. Klubbene må sikre at de har tilstrekkelige personer med funksjoner som
medlemsansvarlig, kurs-arrangør og lisensansvarlig

Min Idrett fortsetter grunnkurs….
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Grunnkurs fallskjerm er det eneste kurset der side 1 og 2 av grønt skjema
skal benyttes. Kommer etter hvert et revidert skjema.
Legeattest skal fortsatt leveres ved kursstart og kursarrangør er ansvarlig
for at det noteres på skjemaet at legeattest er levert, dato og hvilken lege
som har signert
Skjemaet i klubben i to år, og legeattesten leveres tilbake til eleven
Når dere lager et grunnkurs basert på godkjent NLF mal, så i benevn det
med navnet på malen grunnkurs fallskjerm og skal dere ha mer på så
legg det til i enden betegnelsen
Legges inn som medlemmer og settes opp på kurs og prosessen
gjennomføres som i fjor
Klubbene bør ha rutiner fra i fjor for å følge opp at medlemskap og
forsikring blir betalt i god tid før hopping

Min Idrett fortsetter tandem….
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

NLF kommer til å fakturere på tandemmedlemmer
Alle tandemelevene må legges inn som medlemmer og vil bli fakturert kr
0, fakturaen blir automatisk markert som betalt
Dette åpner for at vi ikke legger tandemene inn på kurs
Tandemskjemaet skal benyttes pga egenmelding og erklæring at de vet at
det er farlig å hoppe fallskjerm. Skjemaene lagres i klubben ut
påfølgende år.
Alle tandemene skal være betalt før det hoppes
Forsikringen gjelder for ett hopp
Tandemelever som hopper flere hopp kan betale en Basic forsikring som
er gyldig til 31.12.
Vi har utfordringer med tandemelever som begynner på grunnkurs fordi
de beholder tandemmedlemskapet sitt. Meld fra til NLF.

Min Idrett fortsetter andre ting….
1.
2.
3.
4.

Jan kan du fikse…..
Klubbdata er linket til Brønnøysund
Opplæring av kursansvarlige
Ting dere har på hjertet

