Rettigheter og begrensninger for hoppere med A-lisens
Innehaver av A-lisens kan ved Voss FSK kun hoppe med andre hoppere
når retningslinjene under følges.
FOR FORMASJONSHOPPING (mage)
 Før FS-utsjekk er utført:
o Maks 2-manns. Hoppingen SKAL være under veiledning av
instruktør (minimum I-3).
 Instruktør kan stå på bakken, og skal som et minimum
vurdere fallhastighet før hoppet. Hvis instruktøren
godkjenner det, kan hopperne fortsette å hoppe 2manns sammen (ta kontakt med instruktør før du
manifisterer deg).
 Etter at FS-utsjekk er utført (2 godkjente hopp):
o Hopperen kan delta i 3-manns formasjonshopping. Hvis
instruktør (minimum I-3) er med på hoppet, kan hopperen
vurderes å være med på større formasjoner enn 3-manns.
Instruktøren skal da i tillegg til å delta på hoppet forestå
brief og debrief.
FOR FREEFLYING
 Før FF-utsjekk er utført:
o Hopperen kan gjennomføre solo freefly (rygg, sitt) etter å ha
lest ”F/NLF KOMPENDIUM I FREEFLYING/ SIKKERHET”
(Google it).
 Etter at FF-utsjekk er utført (2 godkjente hopp):
o Hopperen kan delta i maks 2-manns freefly (rygg/sitt).

FOR HOPPERE SOM ØNSKER Å LÆRE HEAD DOWN ELLER
TRACKING/VINKELFLYVING, TA KONTAKT MED EN INSTRUKTØR FOR
VEILEDNING

Rights and limitations for A-license jumpers
Jumpers with an A-license are at Skydive Voss only allowed to jump
together when these guidelines are followed.
FORMATION SKYDIVING
 Before “FS-utsjekk” is completed:
o Maksimum 2-way. The jumping must be under the
supervision of an instructor (minimum I-3).
 Instructor can stay on the ground, but as a minimum
consider fallrate before the jump. If the instructor
approves it, the jumpers can continue to jump 2-way
together (contact the instructor before you manifest
for the jump).
 After completed “FS-utsjekk” (2 approved jumps):
o The jumpers can participate in 3-way formations. If an
instructor (minimum I-3) is participating on the jump,
he/she can approve bigger formations than 3-way. The
instructor shall then participate on the brief and debrief as
well as the jump.
FREEFLYING
 Before approved “FF-utsjekk”
o The jumper can participate in solo FF after reading
the ”F/NLF KOMPENDIUM I FREEFLYING/ SIKKERHET”
(Google it).
 After approved “FF-utsjekk” (minimum 2 jumps):
o The jumper can participate in maximum 2-way freefly
(backfly/head-up).
IF YOU WANT TO LEARN HEAD DOWN OR TRACKING/ANGLE
FLYING, CONTACT ONE OF OUR INSTRUCTORS FOR GUIDENCE.

