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Mandat 

 

På bakgrunn av tidligere utredninger, kom med forslag til 

konkrete tiltak for hvordan heve kompetansen innen 

skjermkjøring i Norge 



Program 

1. Tidligere arbeid 

2. Dagens situasjon 

3. Grunnleggende kurs skjermkjøring 

 (progresjon frem til B-lisens) 

4. Videregående kurs skjermkjøring 



Tidligere arbeider 
 Endre Jacobsen 2010: 

 Internasjonal statistikk 

 Nasjonale trender 

 Bjørn Magne Bryn 2011: 

 Leksjonsopplegg obligatorisk skjermkurs videregående 

 Anders Emil Hustoft (2010?): 

 Standardiseringsdirektiv A-sert 



Granskingskommisjon 2011 
 Tiltak: 

1. Gjennomgå dagens utdanning av elever og hoppere 

med A-lisens med tanke på om det er nok fokus på 

forutsigbart flyvemønster for å unngå kollisjoner 

2. Vurdere å øke utdanningstilbudet innen 

skjermflyving for elever, uerfarne og erfarne 

hoppere. 

3. Vurdere krav om kurs før man får lov å trene på 

høyhastighetslandinger 



Dagens situasjon  
 Det er et behov for mer kursing 

 Det er et behov for standardiserte kursopplegg 

 Det er et behov for opplæring av instruktører 

 



Todelt oppgave 
 DEL 1: “Grunnleggende kurs i skjermkjøring”  

 Forslag til hvordan gjennomføre skjermhoppene 

beskrevet i standardiseringsdirektivet for A-sertifikat 

 

 DEL 2: “Videregående kurs i skjermkjøring” 

 Forslag til hvordan gjennomføre og implementere et 

obligatorisk skjermkurs for alle som vil gjøre mer enn 90-

graders sving i landingen. 



Grunneleggende kurs i skjermkjøring 

 Helgekurs for å få hoppere gjennom skjermhoppene i 

A-lisensprogresjonen 

 Fokus på trafikk og innflygingsmønster 

 Fokus på bedring av landingsteknikk 

 Kurset anbefales gjennomført i alle klubber 

 



Kursets målsetning 
 

Deltakerne skal i etterkant av kurset være i stand til å lage 

sin egen innflygningsplan, beholde rekkefølgen fra 

utsprang til landing, og demonstrere korrekt 

landingsteknikk og lande innenfor 20 m fra planlagt 

landingspunkt. 

 



Rammebetingelser 
 Kurset består av 2 timer teori samt 5 hopp med brief 

og debrief.  

 Alle landinger skal filmes. 

 Alle hopp fra minimum 5000 fot, men gjerne høyere. 

 Alle hopp skal signeres for i hopperens loggbok.  

 Det er IKKE anbefalt å kombinere frittfall-hopp med 
skjermkjøring-hopp.  

 Tidsbehov: 2 timer teori og beregnet 2 timer pr hopp 
(inkl. brief, hopp, pakking, og debrief) 

 



 Statistikk 

 Krefter som påvirker skjermen  

 Type skjermer 

 Vingebelastning (WL) 

 Forholdet mellom 

skjermstørrelser og 

vingebelastning  

 Pilotens styremuligheter 

 Utstyr 

 Et hopp fra A-Å 

 Planlegging 

 Etter åpning 

 Innflygingsmønster 

 Når det blåser kraftig 

 Skjermkollisjon 

 Plan B 

 Landingsteknikk 

 Landingsprioriteringer 

 Progresjon 

 Video 

Teoretisk innhold 



 Hopp 1 – Landing og flare  

 Hopp 2 – Stallmanøver og flyving på dyp brems 

 Hopp 3 – Styringsteknikker  

 Hopp 4 – Unnamanøver: Svingreversering 

 Hopp 5 – Valgfri øvelse fra kompendiet til Brian 

Germain 

Praktiske øvelser 



Videregående kurs i skjermkjøring 

 Bygge videre på Bjørn Magne Bryn sin oppgave fra 

2011 

 Vektlegge holdningsskapende arbeid ved: 

1. Presentere statistikk 

2. Vise hendelser 

3. Gradvis tilnærming 

4. Bevisstgjøre deltakerne på faremomenter 

 



Kursets målsetning 

 

Hovedmålet med kurset er å øke kompetansen til 

mellomerfarne hoppere ved å gjennomføre 

avanserte øvelser under trygge rammer. 

 

 



Rammebetingelser 
 Kurset består av 2 timer teori samt 5 hopp med brief og 

debrief.  

 Alle landinger skal filmes. 

 Alle hopp fra minimum 5000 fot, men gjerne høyere. 

 Gjennomført kurs skal signeres for i hopperens 
loggbok.  

 Tidsbehov: 2 timer teori og beregnet 2 timer pr hopp 
(inkl. brief, hopp, pakking, og debrief) 



 Statistikk 

 Progresjon 

 Pilotens styremuligheter 

 Utstyr 

 Et hopp fra A-Å: 

 Planlegging 

 Under skjerm 

 Skjermkollisjon 

 Plan B 

 Innflygingsmønster 

 Landingsteknikk 

 Video av hendelser 

 

Teoretisk innhold 



 Hopp 1: Flygning på dyp brems, stall på bakrisere 

 Hopp 2: Bruk av fremre løftestropper   

 Hopp 3: Avbrytingsmanøver  

 Hopp 4: Bruk av seletøy  

 Hopp 5: Valgfri øvelse fra kompendiet til Brian Germain 

Praktiske øvelser 



Til hjelp for instruktør  
1. PowerPoint slides  

2. Notater til slides (Word) 

3. Veiledning til instruktør (Word) 

4. Brian Germain oversatt kompendium 

 



Videre arbeid 
 Statistikk bør oppdateres  (2009-2012)  

 Innhold i kursene oppdateres etter endt sesong 

 Det må fokuseres på opplæring av instruktører 

 Håndboka må oppdateres 

 



 Takk for meg! 



 


