Hjelpeinstruktørutdannelsen.

Informasjon som tar for seg
hjelpinstruktørutdannelsen og veien
videre til å bli hovedinstruktør.

Skrevet mai 2003 av Arne H. Hillestad, Fagsjef / NLF

Instruktørutdannelsen,
eller hvordan lære andre å ha det like spennende som vi selv har det!

Instruktør i hanggliding og paragliding, en gjennomgang av faglig
ansvars-struktur i seksjonen.
Det er NLFs sekretariat som utsteder instruktørbevis og hjelpeinstruktørbevis for
hanggliding/paragliding. Instruktørbevis (HI/PI) utstedes etter attestasjon fra HP/NLFs faglige
ledelse. Hjelpeinstruktørbevis (HHI/PHI) utstedes etter attestasjon av gyldig instruktør i
aktuell aktivitet.

Ansvars- og kommunikasjonslinje i faglige saker innen hanggliding/paragliding.

Norske Myndigheter
Luftfartstilsynet (LT)

Forbundsnivå NLF/NAK
Generalsekretær

Seksjonsnivå HP/NLF
Fagsjef

Faglig ledergruppe
(tre personer)

I faglige saker som angår
hanggliding og paragliding
har HP/NLFs fagsjef direkte
kontakt med LT .
Faglig kommunikasjon
mellom klubb og HP/NLF
går direkte mellom fagsjef
og klubbens faglige leder.

Klubbnivå
Faglig leder

Sikkerhetskontakt
Skoleansvarlig
Skole

Pilot med operativt
ansvar

Instruktør med
operativt ansvar

Elev

Klubbens faglige leder
kan inneha alle
ansvarsfunksjoner
(sikkerhetskontakt,
skoleansvarlig og
instruktør) under
forutsetning av at han
har nødvendig
kompetanse.

Instruktører:
Instruktører kan bare operere under en av HP/NLFs lokale klubbers faglige ledelse, eller
direkte under HP/NLFs faglige ledelse.
Faglig ledelse
Seksjonens faglige ledelse består av fagsjef og en faglig ledergruppe bestående av tre
personer.
Fagsjef:
Fagsjefen er den øverste faglige leder i Hang- og paragliderseksjonen, med fullmakt til å fatte
beslutninger i regelverk, utdanning og operasjon/sikkerhet. Fagsjefen er ansvarlig for at
faglige arbeid innen Hang- og paragliderseksjonen utføres av kompetent personale, og at
arbeidet gjøres i samsvar med offentlige lover/forskrifter, samt organisasjonens interne
regelverk.
Seksjonsstyret innstiller en person som skal vurderes for utnevnelse/ansettelse til fagsjef. Den
formelle vurdering og utnevnelse/ansettelse er det generalsekretæren i NLF/NAK som er
ansvarlig for.
Faglig ledergruppe:
Fagsjefen skal utnevne Faglig ledergruppe bestående av tre kvalifiserte personer. Utnevnelsen
skal skje etter vurdering av kvalifikasjoner innen regelverk, utdanning og operasjon/ sikkerhet
i hanggliding/paragliding.
Faglig ledergruppe skal:
• Fungere som konsultasjonsorgan overfor fagsjef.
• Foreta faglige vurderinger og bestemmelser etter mandat fra fagsjef.
• Utføre faglig arbeid etter mandat fra fagsjef.
En navngitt person i Faglig ledergruppe kan fungere som stedfortreder for fagsjef.
Oppstår det en situasjon der Hang- og paragliderseksjonen står uten fagsjef, kan en navngitt
person i Faglig ledergruppe overta fullmaktene inntil ny fagsjef er utnevnt/ansatt.
Ved behov kan seksjonens faglige ledelse utnevne tidsavgrensede arbeidsgrupper med spesielt
ansvar for undersøkelser eller prosjekter under faglig ansvarsområde. Eksempel på slike
arbeidsgrupper er undersøkelseskommisjoner og styringsgrupper for prøveprosjekter.

Et instruktørkurs avholdes under Fasjef og det er utdanningskommiteen som står for
den praktiske og fagmessige ved et instruktørkurs.
Instruktørkategorier
De fire instruktørkategorier er:
• Safe Pro Instruktør – HI.
• Safe Pro Hjelpeinstruktør – HHI.
• Para Pro Instruktør – PI.
• Para Pro Hjelpeinstruktør – PHI.

Hjelpeinstruktøren:
Hjelpeinstruktør er en del av utdannelsen til å bli en hovedinstruktør.
I hang og paragliding opererer vi med 2 instruktørnivåer; hjelpeinstruktør HHI /PHI og
hovedinstruktør HI/PI. For å bli hjelpeinstruktør er det følgende krav (hentet fra vår
håndbok):
Oppnåelse:
For å oppnå hjelpeinstruktørbevis (HHI/PHI) må man:
• Gjennomgå et 4 timers teorikurs ledet av godkjent instruktør.
Dette innebærer at en instruktør går igjennom gir deg full innføring i hvordan et kurs
er lagt opp, hvilke områder som er viktig, hvilke holdninger en (hjelpe)instruktør bør
vise elevene, hvordan man takler evt sperrer, høydeskrekk osv.
•

Delta aktivt i teoriundervisning og praktisk undervisning på et begynnerkurs i
hanggliding/paragliding.
Dette innebærer at du får et eller flere fag du skal undervise i. Instruktøren vil
kontrollere dette slik at du blir korrigert for evt. feil før elevene får denne
undervisningen.

•

Sjekkes ut som hjelpeinstruktør av godkjent instruktør.
Når du har gjennomført disse punktene så vil din instruktør vurdere om du tilfredstiller
kravene som håndboka setter for å bli hjelpeinstruktør og hvis alt er ok, vil han/hun
underskrive på et utstedelses-skjema for din HHI/PHI-lisens som NLF vil utstede.

Rettigheter og plikter:
En hjelpeinstruktør kan assistere en instruktør under kurs eller utsjekk. Hjelpeinstruktører skal
skal alltid arbeide under veiledning av person med gyldig instruktørbevis.
Dette betyr at instruktøren eller klubbens skoleansvarlig/faglig leder har det formelle ansvaret.
Du arbeider under deres tilsyn. Hvis de gir deg oppgaver som de mener du kan gjøre alene så
finnes det følgende muligheter:
”Under forutsetning av at øvelsene tidligere er instruert av godkjent instruktør, kan
hjelpeinstruktør trene elever i start, landing og bakkegliding i begynnerbakke uten at
instruktøren er tilstede. Utover dette kan hjelpeinstruktør bare instruere med godkjent
instruktør til stede.”
Fornyelse
Hjelpeinstruktørbeviset (HHI/PHI) fornyes sammen med flygebeviset, maksimalt to år utover
utløpsdato.
Ditt hjelpeinstruktørbevis er gyldig så lenge du tilfredstiller kravene for å inneha flybevis. Det
fornyes automatisk ved fornyelse av din lisens.
Inndragning
HP/NLFs faglige ledelse kan inndra hjelpeinstruktørbevis etter brudd på gjeldende
bestemmelser i vår håndbok. Inndragningen kan gjøres permanent eller midlertidig.

Dette er noe som kan skje ved disiplinærsaker. Du får anledning til å forklare deg før en slik
disiplinærstraff evt. vil bli iverksatt.
Noen velger å bli på dette stadiet i sin instruktørutdannelse, men de fleste ønsker å gå videre
og bli instruktør.

Instruktør (HI/PI)
Oppnåelse:
For å oppnå instruktørbevis (HI/PI) må man:
• Være fylt 18 år.
• Inneha flybevis Safe Pro 3/Para Pro 3 eller høyere.
• Ha flydd hangglider/paraglider i minst 2 år.
• Inneha hjelpeinstruktørbevis.
• Være anbefalt og påmeldt instruktørkurs av faglig ledelse i den klubb man er medlem i.
• Ha deltatt på og bestått HP/NLFs instruktørkurs.

Dette er de krav som stilles til deg før du vil bli instruktør.
Rettigheter og plikter:
Instruktør i hanggliding/paragliding kan, under faglige ledelse av HP/NLF eller en av
HP/NLFs klubber, skole og sjekke ut utøvere i hanggliding/paragliding opp til og med eget
flygebevisnivå.
Du kan altså ikke starte et kurs på eget initiativ. Det er ingen ting i veien for at du økonomisk
kan tjene penger på å avholde et kurs, men det må enten gå i regi av en av våre klubber, eller
så må du søke om tillatelse til å avholde kurs i egen regi, men elevene på kurset må medles inn
som medlem i en av våre klubber. Det er veldig viktig at man underviser andre fordi man vil
lære dem å fly og ikke fordi man er blakk og ønsker å tjene ekstra penger.
All instruktørvirksomhet skal skje i henhold til bestemmelser gitt i denne håndbok.
Fornyelse og oppdatering
Instruktørbeviset (HI/PI) fornyes sammen med flygebeviset, maksimalt to år utover
utløpsdato. Instruktøren må ha deltatt på oppdateringsseminar i regi av HP/NLFs faglige
ledelse i løpet av de siste fire år før fornyelsesdato.
Hvert år hovedsaklig på høsten, arrangeres det instruktørseminarer. Disse er vanligvis delt i to
kategorier, et for PG instruktører og et for HG instruktører som vil eller må fornye.
Hvis en instruktør ikke har deltatt på oppdateringsseminar etter gjeldende frist, vil
instruktørlisensen gå ut. Hvis instruktøren i løpet av 2 år etter utgåelsen deltar på
oppdateringsseminar vil instruktørlisensen bli utstedt på nytt.
Instruktørbevis som har vært ugyldig over to år kan bare utstedes på nytt etter individuell
søknad til HP/NLFs faglige ledelse, eller etter deltakelse på nytt instruktørkurs.
Når et instruktørbevis ikke lenger er gyldig på grunn av det som er nevnt ovenfor, vil
vedkommende få tilsendt nytt flybevis, denne gang med hjelpeinstruktørbevis på. På denne

måten havner vedkommende ikke utenfor kursingsdelen av sporten og vil kanskje etter en
stund prøve å komme seg tilbake til instruktør igjen.
Inndragning
HP/NLFs faglige ledelse kan inndra instruktørbevis etter brudd på gjeldende bestemmelser i
denne håndbok. Inndragningen kan gjøres permanent eller midlertidig.
Du får anledning til å uttale deg før dette evt skjer.

