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LEVELS i TANDEMMASTERUDDANNELSEN 

 
 
Level nr. 1:  (solo) 

Exithøjde:          mindst 2000 m  
Trækhøjde:        mindst 1300 m  
 

Program:  

Stabilt afspring med træk af drogue max. 5 sek. efter exit.  
Der foretages 3 dummy-træk og 1 dummy-nødprocedure.  
Overskydende tid bruges til at indøve drej.  
 

Antal spring:  Mindst 1  

 
Level nr. 2:    (tandemeksaminer som passager) 
 

Exithøjde:         mindst 3000 m.  
Trækhøjde:   mindst 1400 m  
 

Program:  

Stabilt afspring med træk af drogue max 5 sek. efter exit.  
Der foretages 3 dummy-træk og 1 dummy-nødprocedure.  
Derefter foretages to 360 graders drej modsat hinanden, og der demonstreres 
kontrol af heading.  
Landing max 50 meter fra udlagt mærke.  
 

Antal spring :  Mindst 2 

  

Level nr. 3:  (tandemeksaminer som passager)  
 

Exithøjde: Mindst 3500 m  
Trækhøjde: 1400 m  
 

Program:  
Stabilt afspring.  
Inden træk af drogue foretages to 360 graders drej modsat hinanden. 

Træk af drogue foretages i mindst 2000 m, og der fortsættes med stabilt fald til 
trækhøjde, hvorunder der foretages dummytræk af begge slags.  
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Landing max 50 m fra ud lagt mærke.  
 

Antal spring:  Mindst 1  

 

Level nr. 4:  (tandemeksaminer som passager)  
 

Exithøjde: Mindst 3500 m  
Trækhøjde: 1400 m  
 

Program:  

Ustabilt afspring. hvor aspiranten skal være istand til at genvinde stabili tet inden for 
10 sek.  

Herefter træk af drouge samt dummytræk af begge slags. Der foretages to 360 
grader drej modsat hinanden.  

Landing, stående, max. 50 m. fra udlagt mærke.  
 

Antal spring:  Mindst 3  

 

Level nr. 5:  (Certifikatspringer som passager) 

  
Exithøjde Mindst 2500 m  
Trækhøjde: 1400 m  
 

Program:  

Sædvanligt tandemspring, gennemført så realistisk som muligt med formål at 
tilvænne tandemmasteren at springe med "rigtige" passagerer.  
 

Antal spring:  Mindst 5 

  

NOTE:  

 
Level nr. 2-4 er at betragte som duelighedsspring, og aspiranten kan ikke fortsætte 
uddannelsen, hvis sidst udførte spring ikke er gennemført tilfredsstillende.  

Hvis vindhastigheden er mindre end 3 m/s, vil en siddende, glidende landing være 
tilfredsstillende.  
 

 


