
 
 

AFF NIVÅ 1 – KROPPSKONTROLL (2 HM) 
 

Mål:  
Frittfall tilvenning 

Hoppet: 
BISP 
3 x DUMMY 
BI – BI – BI - ... 
5.500`: WAVE-OFF 
PRESS – TA - TREKK 

Godkjenningskrav: 
• ”Kommunisere” med HM 
• God fallstilling 
• Høydebevisst 
• Trekke selv i riktig høyde 
• Fly skjerm og lande kontrollert og riktig 

 
 
BISP = «Bakke – Instrument – Sekundær – Primær» 
Dummy = Dummy trekk av håndtak 
BI = «Bakke – Instrument» 
 
Husk: 

• «Sjekk inn – Sjekk ut» 
• Tell til 5 – tusen etter trekk av skjerm 
• «Bakke» er bakke langt der fremme (horisonten) 
• Pass på å vent til du har fått «OK» før du går videre 
• Å puste – slappe av ;) 
•  

___________________________________________________ 
 
 
Tips: 
-‐ Husk å telle til 5 – tusen etter trekk av skjerm 
-‐ ”Bakke” er bakke langt der fremme (horisonten) 
-‐ Pass på å vent til du får ”ok” før du går videre 
-‐ Husk å puste – slappe av – smile 



 
 

 
AFF NIVÅ 2 – KROPPSKONTROLL+  (2 HM) 
 

Mål:  
Headingbevisst 
Svinger og framover 

Hoppet: 
BISP 
3 x DUMMY 
BI 
90° venstre (hvis over 6.000`) 
BI 
Framover (hvis over 6.000`) 
BI 
90°høyre (hvis over 6.000`) 
BI – BI – BI - ... 
5.500`: WAVE-OFF 
PRESS – TA – TREKK 

Godkjenningskrav: 
• ”Kommunisere” med HM 
• God fallstilling 
• Høydebevisst 
• Gjennomføre minst 2 øvelser 
• Stabilt trekk i riktig høyde 
• Fly skjerm og lande kontrollert og riktig 

 
 
 
______________________________________________________________ 
 
 
 
Tips: 

-‐ Tenk at du har svelget ett spett slik at ryggen din er strak, og det kun er 
skulderplanet som benyttes til å svinge med 

-‐ Å strekke på bena er det viktigste i fremoverbevegelsen  - press tærne 
gjennom skosålen din 

-‐ Husk å puste – slappe av – smile 
 



 
 

 

AFF NIVÅ 3 – SELVSTENDIGHETSHOPPET (2 HM) 
 

Mål:  
Fly selvstendig og kontrollert 
Trekke selvstendig og kontrollert 

Hoppet: 
BISP 
1 x DUMMY 
TÅ-KLIKK 
BI – BI – BI - .... 
5.500`: WAVE-OFF 
PRESS – TA – TREKK 
 

Godkjenningskrav: 
• Retningsstabil 
• Høydebevisst 
• Selvstendig og stabilt trekk i riktig høyde 

Nytt: 
Hvis du er alene i frittfall og er komfortabel, høydebevisst og stabil så 
kan du fortsette hoppet alene.  
”Rulle over fra rygg”-teknikken. 
 
 
______________________________________________________ 
 
 
Tips: 
 

• Løft blikket opp til horisonten og ta ut referansepunkt 
• Prøv å holde headingen, men ikke for enhver pris 
•  
• Om du dreier, prøv å kompanser med kontrasving 
• Om du dreier over ca 45° - ta ut en ny heading og prøv å hold 

denne i stedet. 
• Nøkkelen til et suksessfullt fallskjermhopp er å slappe av ;) 

 
 



 
 

 

AFF NIVÅ 4 –  90° SVINGER OG FOROVER (1 HM) 
 

Mål:  
Selvstendige svinger og forover 

Hoppet: 
BIP 
90° venstre (hvis over 6.000`) 
BI 
Framover (hvis over 6.000`) 
BI 
90° høyre (hvis over 6.000`) 
Repetere øvelsene hvis over 6.000 
5.500`: WAVE-OFF 
PRESS – TA – TREKK 

Godkjenningskrav: 
• Inspisere eget utstyr 
• Kontrollert gjennomføre svinger og forover 
• Wave-off og stabilt trekk i riktig høyde 

Nytt: 
Nye signaler: tunge og wave-off 
 
 
 
 
 
Tips: 

• Tenk at du har svelget et spett slik at ryggen din er strak, og det 
kun er skulder planet som benyttes til å svinge med 

• Å strekke på beina er det viktigste i fremoverbevegelsen – press 
tærne gjennom skosålen din 

• Husk å puste – slappe av - SMILE 



 
 

 

AFF NIVÅ 5 –  360° SVINGER OG FOROVER (1 HM) 
 

Mål:  
Selvstendige svinger og forover 
 

Hoppet: 
BIP 
360° venstre (hvis over 6.000`) 
BI 
Framover (hvis over 6.000`) 
BI 
360° høyre (hvis over 6.000`) 
Repetere øvelsene hvis over 6.000 
5.000`: WAVE-OFF 
PRESS – TA – TREKK 
 

Godkjenningskrav: 
• Inspisere eget utstyr 
• Kontrollert gjennomføre svinger og forover 
• Wave-off og stabilt trekk i riktig høyde 

 
 
 
Tips: 

• Tenk at du har svelget et spett slik at ryggen din er strak, og det 
kun er skulder planet som benyttes til å svinge med 

• Å strekke på beina er det viktigste i fremoverbevegelsen – press 
tærne gjennom skosålen din 

• Husk å puste – slappe av - SMILE 



 
 

AFF NIVÅ 6 –  SOLO EXIT (1 HM) 
 

Mål:  
Solo exit 
Gjenvinne stabilitet 
Delta 

Hoppet: 
Solo exit 
BI 
Baklengs salto (hvis over 6.000`) 
BI 
Baklengs salto (hvis over 6.000`) 
BI 
Delta (hvis over 6.000`) 
Repeter delta (hvis over 6.000`) 
5.000`: WAVE-OFF 
PRESS –TA – TREKK 
 

Godkjenningskrav: 
• Inspisere eget utstyr 
• Bli raskt stabil etter exit 
• Bli raskt stabil etter saltoer 
• Retningsstabil delta 
• Wave-off og stabilt trekk i riktig høyde 

 
 
 
 
 
 
Tips:  
-‐ Exit på samme måte som tidligere med god press og se på flyet 
-‐ Ta ut heading og stopp dreiing før 18 grader 
-‐ Husk å puste – slappe av – smile 

 



 
 

 

AFF NIVÅ 7 – SOLO HOPPET (1 HM) 
 

Mål:  
Være selvstendig i alle deler av forberedelser og hopp 

Hoppet: 
Dette nivået kan tilpasses individuelt av HM 
 
Ustabilt utsprang 
Forlengs salto 
Evt. svinger 
Delta og marsj 
4.500`: WAVE-OFF 
PRESS – TA - TREKK 

Godkjenningskrav: 
• Inspisere eget utstyr 
• Bli raskt stabil etter exit og etter salto 
• Retningsstabil delta/marsj 
• Gjennomføre hele programmet 
• Wave-off og trekk i riktig høyde 
• Som elev skal du vise at du har kontroll på alle faser av hoppet 

uten hjelp fra instruktør 
 
 
 
 
Husk: 
Før nivå 8 skal du ha en brief av din instruktør som omhandler: 
-‐ Ansvar for selvstedig hopper som elev – planlegging – 

forberedelser – utstyrsjekk 
-‐ Fortsatt utstyrssjekk fra HM (som minimum skal være instruktør 3) 
-‐ Separasjon mellom grupper i frittfall 
-‐ Hvordan du skal gjennomføre delta/mars hvor du flytter deg 

horisontalt (på tvers av run) 
-‐ Trekkhøyder for elever 
-‐ Skjermkjøring med flere hoppere i nærheten 
-‐ Progresjonsplan og utdanning helt frem til A-lisens 

 



 
 

 

AFF NIVÅ 8 – TILVENNING (8 HOPP) 
 

Mål:  
Klare seg ”alene” både før, under og etter hoppene 
Hoppe fra lav høyde 

6 av hoppene: 
Utsprang fra full høyde 
Valgfritt frittfall – men ha en plan for hoppet!! 
Ingen ustabile manøvre under 6.000 Fot 
Wave-off i 4.500 Fot 
Trekk senest i 3.500 Fot 
 
Anbefalte øvelser: 

• valgfri exit med stabilt dummy-trekk innen 5 sekunder 
• svinger, salto, delta 
• separasjon: sving, delta, wave-off og (dummy-)trekk 

 

2 av hoppene: 
Gjennføre de to basis utsprangene - «Diving exit» og «floating exit» fra 
3.500` - stabilt. 
Krav til godkjenning: Stabilt trekk i løpet av 5 sekunder 
 

For alle hoppene: 
Nå skal du på alle måter klare deg selv. Ta ansvar – vær forsiktig – 
repeter det du har lært på kurset. Spør hvis du usikker på noe.  
Uansett hvor gøy du har det: IKKE GLEM HØYDEN!!!!!!! 
 
Det anbefales å trene følgende skjerm-teknikker når du er over 1.500`: 

• styre skjerm med bakre risere før du løsner styrehåndtak 
• styre skjerm med bakre risere etter at du har løsnet styrehåndtak 
• flate svinger/”helikopter”-svinger 
• flare-teknikk 
• dra i fremre risere  

 



 
 

 

 

Hopp 1:   
Minimum 8000 Fot 
Valgfri Exit 
Stabilt Dummy trekk innen 5 sekunder 
Finn en heading/referansepunkt 
3x Dummy – sjekk med headingen om du dreier eller noe annet skjer i 
trekket ditt 
Snu 180° - finn ny heading  
3x Dummy 
... 
Trekk av hovedskjerm 4500 Fot 
 

Hopp 2:   
Minimum 8000 Fot 
Hopp som hopp 1 
Trekk av hovedskjerm 3500 Fot 
 

Hopp 3:   
Utsprang 3500 Fot 
Valgfri Exit 
Stabilt trekk av hovedskjerm innen 5 sekunder 
 

Pakkekurs 
 
Pakkekurs gjennomføres Søndag klokken 11:00 – 13:00. 
Ved dårlig vær så kan det gjennomføres på andre tidspunkter. 
Ta kontakt med Elevansvarlig eller Materiellforvalter og gi melding om at 
du 
ønsker å delta på kurs. 
 
Pakkekurset består av: 
1. Pakkeintroduksjon 
2. Selvøvelse i pakking – under oppsyn 
3. Pakkeeksamen – etter minimum 6 pakk 



 
 

 
A-sertifikat 
 
Du kan begynne å tenke på A-sertifikat allerede når du har 
begynt på nivå 8 hoppene dine. 
 
 
Krav til A-Sertifikat: 
• Gjennomført alle hoppene på nivå 8 
• Minimum 18 godkjente frittfallhopp 
• 3 stk godkjente FS hopp med I3 eller høyere 
• Gjennomført pakkekurs 
• Bestått pakke eksamen 
• Bestå teoriprøve for A-sertifikat 
 
 
Forberedelser: 
Les til teorieksamen. Du finner pensum i Håndboka punkt 308 
som også er pensum. Håndboka får du låne i resepsjonen. 
 
Gjennomføring: 
 

1. Delta på A-sertifikat kurs. Avtales med instruktør.  
(Planlagt hver søndag) 

 
2. Ta teori-prøven til A-sertifikat hos instruktør. (Planlagt hver 

søndag etter A-sert. kurs) 
 

3. Ta kontakt med en instruktør og få tatt utsjekkshoppene.  


