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Indbydelse til instruktørseminar   

 
 
Instruktørseminar 2019 
 
 
HVEM 
For alle instruktør-II og instruktør-I samt tandemmastere i Dansk Faldskærms Union. For 
deltagere på sidste årsmøde i 2017 samt instruktører som har bestået eksamen i 2017 
eller 2018, er deltagelsen valgfri. Tandemmastere, der ikke er instruktører, skal kun 
deltage i tandemmødet. 
 
HVOR 
Nymindegablejren, Vesterhavsvej 302, 6830 Nørre Nebel 
 
HVORNÅR 
Lørdag den 23. november 2019 kl. 12.00 til søndag den 24. november 2019 kl. 15.00. 
Tandemmastere har et separat møde lørdag kl. 9.00 - 10.30 og AFF-instruktører har et 
separat møde lørdag kl. 10.30 - 12.00. 
 
PROGRAM 
Der vil være diverse indlæg og workshops som vedrører instruktørarbejdet, bla. fra AFF- 
og tandemeksaminers, materieludvalget, alle disciplinerne (hvis de ønsker taletid) samt 
en opsummering af hændelserne på DFU-springpladser. 
 
Instruktørudvalgets beretning 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. 
 
OVERNATNING 
Der vil være mulighed for indkvartering på kasernen i forskellige former. Detaljer og 
priser følger, når tilmeldingen åbner. 
 
TILMELDING 
Der vil være mulighed for at tilmelde sig både AFF/tandemmøderne for sig samt 
instruktørseminaret som helhed. 
 
SOCIALT 
Der vil være mulighed for socialt samvær lørdag aften efter programmets afslutning. Der 
vil blive solgt drikkevarer/snacks efter behov. 
 
FORNYELSE AF CERTIFIKATER 
Instruktører og tandemmastere opfordres til at medbringe certifikater samt selvangivelse 
med henblik på at blive fornyet for 2020 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. 
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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 
 


