
Teoriprøver F/NLF 2021

• Spørsmålene og svarene kommer i tilfeldig rekkefølge. For noen prøver er det utarbeidet flere spørsmål enn det prøven inneholder. Her 
kommer det tilfeldige spørsmål fra en spørsmålsbank 

• De første sidene i denne brukerveiledningen er for de som skal ta prøven, for de som skal rette den kommer dette fra side 13

• Dere er som I1’er lagt inn både som instruktør og som student.

• For alle prøver er det satt at det skal gå min 2 dager mellom forsøk 1 og 2 og min 1 uke mellom forsøk 2 og 3 dersom man stryker

• Dersom det oppdages feil i spørsmål eller svar eller at man har andre forslag relatert til tema, send en mail til knut.lien@nlf.no
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mailto:knut.lien@nlf.no


Man melder seg på Teoriprøve som på andre kurs i Minidrett (f.eks. fornyelseskurs)
(Får du feilmelding når du prøver å gå inn på valgt prøve se her)

https://www.nlf.no/sites/default/files/fallskjerm/dokument/beklager_kurset_ble_ikke_funnet.pdf
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Passord:
Sendes HI’er i egen mail

Disse passordene må ikke gis til andre 
enn de som skal ta prøven. De vil bli 
endret med ujevne mellomrom og nytt 
vil bli tilsendt HI’er og I1’er på mail.
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Ut til høyre har man en oversikt over spørsmålene samt tiden som gjenstår
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Når man er ferdig trykkes «Fullfør quizen»
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Man får opp en oversikt over hva man har svart på og kan evt velge å gå 
tilbake til forsøket eller sende inn.
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For instruktører som skal rette prøven

Gå enten inn via Minidrett som om du melder deg på prøven (side 2) eller logg 
direkte  inn på ekurs.nif.no
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Kommer du inn via e-kurs gjør som følger: 
Gå inn på Særforbund -> Norges luftsportsforbund, velg Fallskjerm litt ned på siden
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Du får da opp en oversikt over alle kursene som ligger inne, velg det kurset/den 
prøven du skal sjekke
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Gå inn på karakterbok på venstre meny (denne får du frem/skjuler ved å trykke på 

Du ser scoren på prøven 
under prøvenavnet og kan 
gå inn på prøven ved å 
trykke på 
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Ut til høyre vil du se en oversikt over spørsmålene (grønt er riktig svar, rødt er feil svar),
Under spørsmålet kommer det opp hva som er riktig svar

Du kan gå rett til et 
spørsmål ved å trykke på 
det
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Via karakterbok får man en rask oversikt over alle som 
har tatt en prøve


