Ansøgning til Tandemmastercertifikat
Undertegnede anmoder hermed om udstedelse af certifikat som DFU-Tandemmaster:
Fulde navn

Født den

Adresse

Tlf. nr.

Postnr. & By

Faldskærmsklub

E-mail

Aspiranten opfylder nedenstående DFU krav jvf. Faldskærms bestemmelserne:
a. Mindst 18 år gammel og ikke under værgemål
b. Mindst 2 år i sporten
c. C-certifikat eller højere
d. Mindst 500 spring med firkantet skærm
e. Gyldigt bevis for Dansk Røde Kors grundkursus i førstehjælp eller tilsvarende kursus
f. Lægeattest omfattende EKG-måling
g. Anbefaling af 2 instruktør-I
h. Indstilling fra klubben
i. Have foretaget et spring som passager, indenfor de sidste 2 måneder
ATTEST, TANDEMEKSAMINER
Undertegnede tandemeksaminer attesterer hermed, at have gennemført ansøgerens
uddannelse til tandemmaster efter kravene i faldskærmsbestemmelserne.
Uddannelsen er gennemført med tilfredsstillende resultat og aspiranten opfylder
kravene a - i, samt Level 1 - 4
Navn:_______________________________________________
Dato og underskrift:__________________________TDM-E nr.:____________
Ansøgerens underskrift
Navn:_______________________________________________
Dato og underskrift:____________________________________

Dansk Faldskærms Union – www.dfu.dk –

+45 43 26 27 77 –
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Nr. Dato

Flytype

Passager

Bemærkninger

Godkendelser:

Tilvænningsspring:
Level nr.: 1
Exithøjde: mindst 2000 m
Trækhøjde: mindst 1300 m
Program: Drogue trækkes max.5 sek. Efter exit.
Herefter foretages 3 dummy-træk og 1 dummy
nødprocedure.
Overskydende tid bruges til at indøve drej
Passager: ingen
Antal: mindst 1
Uddannelsesspring:
Level nr.: 2
Exithøjde: mindst 3000 m
Trækhøjde: mindst 1400 m
Program: Stabilt exit. Drogue trækkes efter max.5 sek.
Herefter foretages 3 dummy-træk og 1 dummy nødprocedure. Derefter foretages to 360 gr. Drej modsat
hinanden, og der demonstreres kontrol af heading.
Landing max. 50 m. fra udlagt mærke
Passager: Tandemeksaminer
Antal: mindst 2
Level nr.: 3
Exithøjde: mindst 3500 m
Trækhøjde: mindst 1400 m
Program: Stabilt exit. Herefter foretages to 360 gr.
drej modsat hinanden. Træk af drogue foretages I
mindst 2000 m. og der fortsættes med stabilt fald til
trækhøjde, hvorunder der der foretages dummy-træk
af begge slags. Landing max. 50 m fra udlagt mærke
Passager: Tandemeksaminer
Antal: mindst 1

Attest

UDSTYR

Dato

Attest

Level nr.: 4
Exithøjde: mindst 3500 m
Trækhøjde: mindst 1400 m
Program: Ustabilt exit, hvor aspiranten skal være istand til
at genvinde stabiliteten indenfor 10 sek. Herefter træk af
drogue samt dummytræk af begge slags. Der foretages to
360 gr.drej modsat hinanden.
Landing, stående, max. 50 m fra udlagt mærke
Passager: Tandemeksaminer
Antal: mindst 3
Level nr.: 5
Exithøjde: mindst 2500 m
Trækhøjde: mindst 1400 m
Program: Gennemføres på så realistisk vis som muligt
da disse spring har til formål at vænne tandemmasteren
til at springe med "rigtige" passagerer
Passager: Certifikat springer
Antal: mindst 5

Indsend ansøgningen til tandemmastercertifikatet i udfyldt stand, inkl. 1 pasfoto til:
DFU’s kontor – Idrættens Hus – Brøndby Stadion 20 – 2605 Brøndby
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