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102.12  FLYGING UNDER SKJERM 
 
 
102.12 .1 VIKEPLIKT 
Under skjerm påligger det alle hoppere å utøve aktiv observasjon for å unngå 
skjermkollisjon. Under flygende skjerm har overhengende hopper vikeplikt. 
Dersom to hoppere kommer på kollisjonskurs skal begge hoppere svinge 
høyre. Se også Del 600, vedlegg 1, Grunnkurset del 1 og AFF Gjennomføring, 
Del 6 Styringsteknikk og Observasjon. 
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102.12  FLYGING UNDER SKJERM 
 
 
102.12 .2 NY MANØVER 
Nye manøver i landingsfasen skal trenes på i høyden for å sikre at hopperen 
har kontroll på blant annet høydetap og hvordan skjermen oppfører seg før 
en starter med manøveren inn for landing.  
  
Ny manøver i landingsfasen skal trenes på når en er alene i luften, dvs. at 
en går på eget run, eller trekker høyt og lander sist, slik at en er sikker på at 
en er alene. Lander en samtidig med andre på et normalt run, skal en holde 
seg til manøver en har kontroll på, slik at en alltid har overskudd til å kunne 
avbryte forsøket dersom en kan komme i konflikt med andre. 



 

4 

102.12  FLYGING UNDER SKJERM 
 
 
102.12 .2 BESTEMMELSER FOR HØYHASTIGHETSLANDING 
  
Definisjon: 
Enhver landing hvor hopperen svinger mer enn 90 grader i den 
hensikt å bygge opp og beholde fart i landingens utflatingsfase. 
  
For å kunne gjennomføre en høyhastighetslanding gjelder følgende 
minimumskrav: 

• Godkjenning av HI eller den instruktør HI bemyndiger 
• Minimum 200 hopp 
• Gjennomført videregående kurs i skjermkjøring  
 

Følge anbefalt progresjonsplan med oppfølging fra HI eller den 
instruktør HI bemyndiger 
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402.1 INSTRUKTØR 3 (I-3) 
 
402.1.1 ERFARINGSKRAV 
Inneha norsk C-lisens. Ha gjort tjeneste som HFL ved hopping med elever 
minst 5 ganger. Ha vært hjelpeinstruktør på minst 3 grunnkurs del 1 og 
minst 2 grunnkurs del 2. Ha gjennomført videregående kurs i 
skjermkjøring. 
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402.2 INSTRUKTØR 2 (I-2) 
 
402.2.1 ERFARINGSKRAV 
Ha deltatt i til sammen 2 års praktisk hoppvirksomhet, herav minst 12 
mndr som Instruktør 3, og derigjennom tilegnet seg allsidig erfaring i 
hoppmestring av elever, samt erfaring med hoppfeltorganisasjon (HFL-
tjeneste). Ha vært hjelpeinstruktør på minst 2 komplette grunnkurs (både 
del 1 og del 2) og minst 1 grunnleggende kurs i skjermkjøring, etter utstedt 
Instruktørlisens 3. Inneha minimum norsk C-lisens. 
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402.3 INSTRUKTØR 1 (I-1) 
 
402.3.1 ERFARINGSKRAV 
Ha deltatt i minst 3 års praktisk hoppvirksomhet, herav minst 12 mndr 
som I-2 og derigjennom ha tilegnet seg allsidig erfaring i grunnleggende 
og videregående utdannelse og kontroll av elever på alle trinn, samt 
erfaring som Hoppleder. Som instruktør 2 ha vært instruktør ved minst 3 
komplette grunnkurs frem til elevenes FF-status, dvs. grunnkurs line 
og/eller AFF, samt minst 1 grunnleggende kurs i skjermkjøring. Inneha 
norsk D-lisens og Demolisens. 
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MÅL 
 

Øke forståelsen for hvordan du som instruktør kan  
 planlegge, gjennomføre og debriefe et skjermkjøringshopp 
 planlegge og gjennomføre et skjermkjøringskurs 
 
Innføring i:  

• Grunnleggende kurs i skjermkjøring 
• Videregående kurs i skjermkjøring 
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Praktisk 
 

2 instruktører fra hver klubb (I-2 eller høyere) 
 
• Satt av midler fra forbundet 
• Reisefordeling 
• Klubb/deltaker må dekke hopp, sosialt, mat og overnatting. 
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Backup 
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