
Indbydelse til instruktørårsmøde  

Instruktørårsmøde 2017

HVEM
For alle instruktør-II og instruktør-I samt tandemmastere i Dansk Faldskærms Union. For deltagere 
på sidste årsmøde i 2015 samt instruktører som har bestået eksamen i 2017, er deltagelsen valgfri.
Tandemmastere, der ikke er instruktører, skal kun deltage i tandemmødet.

HVOR
Stevninghus Spejderlejr, Holmvej 9, Kliplev, 6200 Aabenraa

HVORNÅR
Lørdag den 25. november 2017 kl. 12.00 til 20.30. Tandemmastere har et separat møde lørdag kl. 
9.00 - 10.45 og AFF-instruktører har et separat møde lørdag kl. 11.00 - 12.00.

PROGRAM
Der vil være diverse indlæg som vedrører instruktørarbejdet, bla. fra AFF- og tandemeksaminers, 
materieludvalget, samt en opsummering af hændelserne på DFU-springpladser.

Instruktørudvalgets årsberetning fremlægges og der vælges nye medlemmer. Hvis du ønsker valg til 
IU er du meget velkommen til at kontakte os på forhånd via mail eller telefon (kontaktinfo nederst i 
indbydelsen).

Hvis du har emner, du ønsker at få bragt op, skal du kontakte os i god tid inden årsmødet så det kan 
blive programlagt.

Endeligt program udsendes forventeligt mandag den 20. november om aftenen.

FORPLEJNING
Der serveres en let middagsanretning kl. 12.00. Der vil være kaffe og kage i løbet af eftermiddagen. 
Lørdag aften serveres der aftensmad.

PRIS OG BETALING PR. DELTAGER
Der er 2 tilmeldingsmuligheder:

1. Deltagelse, kun tandemmøde/ AFF-møde (eller begge) kr. 100,-
2. Deltagelse, instruktørmøde (inkluderer også evt. deltagelse i tandem/AFF) kr. 250,-

Beløbet betales ved bankoverførsel til DFU reg/konto 3543 0004127390 eller Mobilepay 2942 0085.
Deltagerprisen inkluderer 2 måltider lørdag og søndag, kaffe, the og kage (dog ikke ved udelukkende 
deltagelse i tandem/AFF).

SOCIALT OG OVERNATNING
Der vil være mulighed for socialt samvær lørdag aften efter programmets afslutning; der sælges øl, 
vin, sodavand og chips. Mobilepaybetaling modtages.

Der kan overnattes i lejren uden beregning i gruppehuse med plads til 9 personer samt sovesal med 
plads til 14 mand. Desuden er der et meget begrænset antal 2x og 4x værelser. Bestilles ved 
tilmelding (angiv hvem der skal deles med ved 2x/4x værelse).

TILMELDING
Tilmelding sker ved at sende en mail til dfu@dfu.dk med følge info: navn, klub, telefon, deltagelse-
type (angiv nr. 1-2 jf. ovenstående).

Fristen for tilmelding er søndag den 19. november kl. 23.59.



FORNYELSE AF CERTIFIKATER
Instruktører og tandemmastere opfordres til at medbringe certifikater samt selvangivelse med henblik 
på at blive fornyet for 2018 Selvangivelsen kan hentes på www.dfu.dk under IU.

KRAV OM DELTAGELSE
For at opfylde kravet om deltagelse skal man være med på hele årsmødet. Vi håber naturligvis at der 
mødes talstærkt op. Ikke kun fordi det er et krav, men fordi man er interesseret i hvad rører sig 
omkring faldskærmsuddannelse og springvirksomhed, og gerne vil være med til at præge 
udviklingen.

TILBAGEBETALING
Programmet er reduceret til én dag, i forhold til de planlagte to. Således skal alle som har betalt for 
overnatning have et beløb tilbagebetalt. Hvis det er muligt vil dette ske via Mobilepay. Hvis dette ikke 
er muligt, send da kontooplysninger til dfu@dfu.dk.

SPØRGSMÅL
Kan sendes til IU på iu@dfu.dk eller et medlem af IU (telefonnumre nedenfor).
Spørgsmål vedrørende indkvartering og betaling direkte til DFUs kontor dfu@dfu.dk.

Med venlig hilsen
Instruktørudvalget

Thomas Thorndahl (formand) 6070 5457 – Rasmus Mackeprang 5374 4323 - Michael Christensen 4040 8640 – Peter Christensen 2990 66432990 6643

mailto:iu@dfu.dk

