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PA UB-50 Elevuddannelsen, sammenhængsoversigt 

Der findes 2 uddannelsesspor: automat-/manueluddannelsen og AFF-uddannelsen.  
Der er en del fælleselementer i grundkurset. Stade III og skærmflyvningsuddannelsen er fuldstændig ens for de to uddannelsesspor.  
Det er muligt at skifte fra det ene uddannelsesspor til det andet. Dog er det ikke hensigstmæssigt at skifte flere gange mellem uddannelserne og et 
skifte undervejs giver ikke ”merit” for hverken enkeltspring eller uddannelsesstader. Det eneste der kan overføres direkte er 
skærmflyvningsøvelserne og stade III spring, da de er ens for begge uddannelsesspor.  
Uddannelsen ledes af en instruktør I, og der skal altid være en instruktør-I på pladsen når elever springer faldskærm. Man er elev indtil C-certifikat 
er opnået.  
 
Vejen fra første møde med sporten til C-springer er skitseret herunder. Antallet af spring er udtryk for et minimumskrav, endvidere kan der være 
behov for supplerende spring. Det enkelte spring/level skal være bestået inden man kan fortsætte til næste trin.   
 
De enkelte punkter er nærmere beskrevet i Elevhåndbogen, AFF elevhåndbogen og Skærmflyvningsmanualen.  

Stade I (grundkursus gennemføres målrettet mod ét af de to uddannelsesspor: Automat-
/manueluddannelse eller AFF-uddannelsen) 
 
Teori  
- Udstyr 
- Forhold på springplads  
- Forhold i fly  
- Afspring  
- Problemer og fejlfunktioner med skærme  
- Nødprocedure   
- Manuelt træk af skærm (kun AFF)  
- Stabil fritfaldsstilling (”boks” ) og deltastilling (kun AFF)  
 
Praktik  
- Nødprocedure  
- Flyprocedure  

SKÆRMFLYVNINGSUDDANNELSE  
Gennemføres sideløbende med automat/-
manueluddannelsen eller AFF-uddannelsen. 
 
Stade I (gennemføres som del af grundkursus)  
Skærmflyvning 

● Styringsprincipper  

● Flyveplan  

Landing 
● Finale  

● Flare  

● Landefald  

Sikkerhed  
● Forhindringer  
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- manuelt træk af skærm (kun AFF) 
 

 

Automat/manuel uddannelsen  
Automatisk træk af skærm indtil første spring med 
frit fald. Derefter er alle spring med manuelt træk 
af skærm.  

AFF-uddannelse 
Alle spring er med manuelt træk af 
skærm.  

 

Spring: 2 spring med stabilt afspring ved 
automatisk træk af skærm. 

Spring (foretages sammen med 2 
instruktører):  
AFF lvl 1: 3 spring med dummytræk.  
AFF lvl 2: 2 spring med dummytræk, 
fremadflyvning, 90° drej højre og 
90° drej venstre.  
AFF lvl 3:  1 spring med dummytræk, 
soloflyvning. 

Stade II 
 
TEORI  
Skærmflyvning 

● Flyveplan  

● Styring  

Landing 
● Landingsprioriteter  

● Typiske landingsproblemer 

Sikkerhed  
● Turbulens  

● Landingsrunde 

 
ØVELSER  
Alle øvelser laves på mindst 2 spring  
II-A: Flareøvelser   
II-B: Flyveplan   
II-C: Grøn og gul zone  

Stade II 
 
Teori 
- Manuelt træk af skærm  
- Stabil fritfaldsstilling (”boks”) og deltastilling 
- Streamerkast og spot  
 
Praktik 
- Manuelt træk af skærm (øves før spring)  
- Spot (øves ifm. med spring)  
 
Spring 
- 3 spring med ”dummytræk” (automatisk træk)  
- 2 spring med 5 sek. frit fald (manuelt træk)  
- 2 spring med 10 sek. frit fald (manuelt træk)  
- 2 spring med 15 sek. frit fald (manuelt træk)  

Stade II  
Spring med 1 instruktør:  
 
AFF lvl 4: fremadflyvning, 90° drej 
højre, 90° drej venstre.  
 
AFF lvl 5: fremadflyvning, 360° drej 
til højre, 360° drej til venstre. 
  
AFF lvl 6: 2xbackloops, track.  
 
AFF lvl 7: backloop, 360° drej til 
højre, 360° drej til venstre. 
 
Solospring:  
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- 2 spring med 30 sek. frit fald, boks og delta 
(manuelt træk)  

AFF lvl 8: 5 sek. frit fald,  
Spot.  

A-certifikat: mindst 13 spring.  
Når A-certifikat er opnået må eleven overgå til digitalt aflæselig højdemåler efter briefing og min. 5 tilvænningsspring.  

Stade III 
  
Teori  
- Forskellige former for afspring  
- Drej  
- Loops  
- Track 
 
Spring  
- 8 spring med forskellige former for afspring og indøvning af drej, loops og track (kun 
automat-/manueluddannelsen) 
- 1 spring med stabilitetsprøve  
- 1 spring med færdighedsprøve  
- 2 spring med trackprøve  
 
 

Stade III  
 
Skærmflyvning  

● Flyveplan  

Landing 
● Andre landingsretninger  

Sikkerhed 
● Flere skærme i luften  

 
ØVELSER 
Alle øvelser laves på mindst 2 spring 
III-A: Stall 
III-B: Flare fra gul zone  
III-C: Rød zone  
III-D: Nødflare  
III-E: Sidevindslanding  

B-certifikat: mindst 25 spring samt påbegyndt pakkeuddannelse.  
 
Når B-certifikat er opnået må en elev:  
Påbegynde FS-udtjek.  
Med FS-udtjek må eleven springe i grupper på op til 5 springere (min. brydehøjde 1500m.). Instr. I skal i hvert enkelt tilfælde godkende gruppens 
sammensætning og planlagte program.  
Udtrækssystem med pilotskærm uden fjeder  
Elever der er uddannet på udstyr med fjederbelastet pilotskærm kan med B-certifikat godkendes til pilotskærm uden fjeder.  
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Stade III 
 
Teori  
- Landingspræcision  
 
Spring  
- Mindst 5 spring med landing max. 25 meter fra udlagt mærke  
 

C-certifikat: Mindst 40 spring + pakkecertifikat + teoriprøve + eget sikkerhedsudtjek 
 
Med C-certifikat er du certificeret faldskærmsspringer og må springe uden at der er en instruktør på pladsen. Der er flere muligheder for 
springerudvikling og videreuddannelse i de forskellige discipliner.  

 


