
 

 

Formationsspring aktivitetsudvalget (FS AU) inviterer i samarbejde med DFU til 

4-way FS talentudvikling 2017. 

 

 

Der vil blive udtaget 1 hold af 5 personer (4-FS springere og en videospringer), og der kan ansøges som 
etableret hold.  

Formålet med projektet er at udbrede kendskabet til 4-way i Danmark og udvikle disciplinen samt øge 
konkurrencedeltagelsen og bygge bro mellem bredden og eliten. Helt konkret betyder dette bl.a., at holdet 
skal deltage i A-rækken i 2017. 

Projektet henvender sig som udgangspunkt til springere, der allerede har erfaring fra 4-way disciplinen, og 
tidligere har deltaget i B-rækken.  

Holdet vil få tildelt en mentor (erfaren 4-way springer), hvis de ønsker det. Denne kan hjælpe ved 
eksempelvis tilrettelæggelse af træningsplan, udvikling, sparring mv. Videospringeren vil ligeledes få tildelt 
en mentor. 

Holdet udtages på baggrund af ambitioner og eventuelle tidligere præstationer, samt den indsendte 
samlede træningsplan og budget. 

 

Nøgleord: 

- Er I som hold interesseret i at udvikle jer inden for 4-way? 
- Er I ambitiøse i forhold til konkurrenceelementet i 4-way og vil gerne dygtiggøre jer? 
- Vil I lægge en træningsplan i samarbejde og tilstræbe at overholde denne? 
-  

Kan I sige ja til overstående, er talentprojektet noget for jer! 

 

DFU støtter med: 

- Sparring med en mentor fra 4-way landsholdet 
- 14000,- kr. pr. hold, der skal bidrage til træning og udvikling af holdet. 
- FS udviklingsweekend med coaching fra landsholdet (Skyvanboogie i juni) 

 

Krav til deltagerne:  

- Deltagelse i A-rækken i konkurrencerne DFU-open (12-14 maj FDK -Maribo) samt DM (uge 27; 6-9 
juli, Skydive 2000 - Vamdrup) 

- At holdet deltager på den arrangerede FS-skillcamp i juni (Skyvanboogie 22-25 juni FDK - Maribo) 
- Eget indskud på 10000,- for FS-springer og 2500,- for videospringer 
- Holdet udarbejder og indsender en træningsplan samt budget for sæson 2017 sammen med 

ansøgningen. 

 



 

 

Der søges som hold, men der sendes individuel ansøgning for hver springer.  

For at søge om optagelse på FS 4-way talentudvikling 2017, sendes en personlig ansøgning, der skal 
indeholde følgende 

 

- Navn, adresse, tlf nr, mail og klub 
- Holdnavn og øvrige holddeltagere, herunder tidligere konkurrencedeltagelse og opnået snit 
- Om man søger som videospringer eller FS springer 
- Antal spring, heraf antal Video/FS-spring (afhængigt af hvad man søger) 
- Tunneltid (på maven). 
- En lille motiveret ansøgning: hvorfor skal I med på projektet? Mål og ambitioner m.m. 
- Der indsendes en træningsplan og et budget (pr hold, ikke pr. deltager) 

 
 

Ansøgning sendes til FS AU repræsentant, Nathalie Kressner senest 15 februar 2017. 

 

Yderligere spørgsmål og information, samt ansøgning sendes til: 

Nathalie Kressner, FS AU repræsentant: n.m.kressner@gmail.com  

 

mailto:n.m.kressner@gmail.com

