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Medlemsnr  Klubb  

Navn 
  

Adresse  

Postnummer  Poststed  

E-post  

Tlf 
                                        

 
 
Nærmeste pårørende 

Navn  

Tlf  

Relasjon  

 
Erfaring og vekt: 

Antall hopp totalt  Grunnkurs gjennomført (år)  

Antall hopp siste 365 d  Dato siste hopp  

a). Exit vekt    b) wing load 
egen vekt x 2,2 +25 /skjermstr 

 

 
*Blå felter under fylles ut / signeres av resepsjonist/HFL/HL 
 
Hoppfeltbrief 

  Jeg har lest, og fått 

hoppfeltbrief for Voss 
Fallskjermklubb 2016 
 
Dato/sign. instruktør:  

Dato/sign hopper: Dato/sign*: 

 
Lisenser – kryss av for de lisensene du innehar ved registrering 

Lisens: Dato/sign*: Lisens: Dato/sign*: Lisens: Dato/sign*: Lisens: Dato/sign*: 

  EA    B    DM1    I1  

  EL    C    TV    I2/AFF  

  EF    D    I3    I-T  

  A    DM2    I2    MK  

 
Hopper med kamera: JA:  NEI:   Godkjent : _________________________ 
Godkjent tracking leder: JA:  NEI:   Godkjent : _________________________ 
Lisens og medlemskap – signeres av resepsjon 
 

 
 
 
 
 

Medlemskap betalt: Dato/sign*: 

Fødselsdato 

Yrke 
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Fallskjermutstyr       De blå feltene fylles ut av instruktør 

  Har ikke eget fallskjermutstyr                               

Seletøy  Min. sqft hovedskjerm*  

Nødåpner – (Påbudt)  Luftdyktig til (dato)*  

Hovedskjerm - 
type/størrelse 

 
Antall hopp på 
nåværende skjerm: 

 

Reserveskjerm – Type/ 
størrelse 

 RSL/Skyhook:  

  Jeg bekrefter at jeg er kjent med F/NLFs regler for anbefalt, og minimum skjermstørrelse ift. vekt og 

ant. hopp og at jeg retter meg etter dette til enhver tid. 
    

 

 

  Jeg er kjent med at flyplassen ikke oppfyller de krav til brann- og redningsberedskap som 

gjelder for fly med MTOW over 5700 kg og mer enn 9 passasjerer.  

 

  Jeg har ansvar for å sørge for at hoppkonto til enhver tid har kredit når jeg hopper, samt 

kontrollere at hoppkonto er i 0 eller + ved sesongslutt.  

 

  Jeg er klar over at det er ulovlig å hoppe fallskjerm hvis man er påvirket av alkohol eller 

narkotika. Personer som blir oppdaget, eller mistenkt i brudd på disse reglene vil bli bedt om å 

forlate hoppfeltet øyeblikkelig. Personen kan også bli utestengt fra Voss Fallskjermklubb på 

ubestemt tid og få kjennelsen FU. 
 

 

Dato: ____  / ____ 2016        Signatur hopper:  ____________________________ 
 
 
 
 
Kun for Admin. internt bruk – fylles ut av resepsjon: 
 

  Reg. avgift kr 950 / 650, helg 550 

eller dag 250 trukket JR . ANNET:  
Dato Sign 

  Elev VFSK 2016 - fritak reg. avgift 

  

  Telt depositum VFSK medlem 

trukket JR 
  Telt depositum og sanitæravgift 

trukket JR 

Leie skap:500          300     100  
Skap nr: 

 


