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UDTJEKSPRØVE FOR INSTRUKTØRER
GENERELT
Formålet med udtjeksprøven er at opretholde et højt niveau ved udtjek, og tilsikre, at
alle instruktører, mindst en gang årligt, træner egne færdigheder og årvågenhed i
forbindelse med udtjek. Det primære formål med udtjeksprøven er repetition og
uddannelse. Såfremt en instruktør overser fejl i forbindelse med aflæggelse af
prøven, bør det føre til selvrefleksion over eget system og procedurer, samt ekstra
træning, således der opnås udvikling hos den enkelte instruktør.
Udtjeksprøven gennemføres af alle instruktører mindst en gang årligt i forbindelse
med fornyelse af instruktørcertifikat – her kan udtjeksprøven forestås af en instruktør
II eller instruktør I.
Når udtjeksprøven gennemføres for instruktørelever skal det være en instruktør I der
forestår prøven.
For at afholde prøven skal der være 1-3 figuranter samt elevgrej til rådighed.
Figuranter iklædes komplet som ved elevspring.
Klubbens eget elevgrej kan anvendes. Det anbefales at der anvendes så meget
forskelligt materiel som muligt – gerne med forskellige udtrækssystemer.
For at have gennemført udtjeksprøven, skal instruktøren have tjekket 3 figuranter ud.
På hver figurant lægges op til 3 fejl ind fra nedenstående skema. Der skal i alt være
mindst 5 fejl og alle kategorier i skemaet skal være repræsenteret. Efter prøvens
gennemførelse meddeles instruktøren resultatet og evt. forbigåede fejl forevises.
Kategori 1
Alvorlige fejl der udgør
en direkte fare eller
sætter
sikkerhedsbarrierer ud af
spil
Reservehåndtag sidder
løst
Cutawaypude sidder løst
Brystrem routet forkert

Kategori 2
Fejl der under visse
omstændigheder kan
være til fare for
springeren

Kategori 3
Mindre fejl, der
umiddelbart ikke
udgør en fare

Lårremsspænder monteret
forkert
Lanyard gemt/ikke monteret
Løst eller flosset loop

Snoet lårrem

3-ringssystem monteret
forkert (en side)
3-ringssystem monteret
forkert (begge sider)

Forkert aktiveringssystem
(staticline/BOC/ripcord)
BOC håndtag gemt i
lommen (skubbet for langt
ind med pilotskærm)
For stor dragt eller løs trøje

Lanyard monteret i 3ringssystem eller snoet om
housing
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Snoet brystrem
Dummy håndtag
mangler
For stram dragt
Løse sko
Højdemåler
monteret på
forkert hånd
(vender på
hovedet ved
aflæsning)
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Cut-away/reserve kabel
monteret på
forkerte side ved
housing/3ring
system
Cypress slukket
Fejlrouting af bridle
Plombe på reservekabel
ved reservehåndtag
mangler
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Elastikker på staticline løse
eller slidte

Digital højdemåler
til stade I elev

Cutaway kabel trukket an
B-12 spænde lukker ikke
Seletøj for kort, langt eller
skævt indstillet
Plombering på reserve
mangler
AFF håndtag mangler
Radio mangler eller er
slukket
Vægtgrænse overskredet
Hægter på støvler
Højdemåler i forket enhed
(fod/meter)
Hjelm hvor line kan hænge
fast
Højdemåler mangler eller er
ikke nulstillet

PRØVENS GENNEMFØRELSE
1. Instruktion af figurant, scenarie og tjekliste forberedes (fejl der lægges ind i
prøven skal skrives ind i tjeklisten).
2. Materiel kontrolleres og klargøres.
3. Figurant instrueres.
4. Scenarie gennemgås for instruktør.
5. Instruktør tjekker ud, mens prøveansvarlig observerer og krydser af på
tjeklisten.
6. Tilbagemelding til instruktør – evt. oversete fejl forevises.
7. Indlagte fejl på materiel fjernes af instruktør og kontrolleres af prøveansvarlig.
Her skal tjeklisten anvendes af begge.
INSTRUKTION AF FIGURANT
Du skal på dit spring nr. _____.
Dit sidste spring/begynderkursus var i går, det gik fint.
Du skal lave ___________ (program fra stade I-III og evt. skærmflyvningsøvelse).
Hvis du bliver spurgt til det, så er du briefet i flyveplan.
Du vejer _______ kg.
Du er godkendt til at springe uden radio ja/nej.
Du er godkendt til at springe uden hopmester ja/nej.
Du er uddannet på BOC/ripcord.
Du er uddannet i fod/meter.
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BESKRIVELSE AF SCENARIE
Du er instruktør på din hjemme dropzone. Eleverne du skal tjekke ud er en blanding
af lokale elever og besøgende fra andre fiktive springpladser, hvor der anvendes
forskellige aktiveringssystemer (BOC eller ripcord). Både elevernes og materiellets
logkort er kontrolleret og i orden.
Vinden er _____ m/s.
TJEKLISTE
Huskede instruktøren at spørge til:
□ Springtype
□ Aktiveringssystem
□ Elevens vægt
□ Trækhøjde (hvis manuel)
□ Kontaktlinser eller briller?
□ Evt. mobil (hvis dette er et lokalt krav)
□ Uddannet i fod eller meter?
□ Flyveplan
□ Radiotjek (hvis elev anvender radio)
Figurant 1

Figurant 2

Rig nr.
Fejl kategori 1
Fejl kategori 2
Fejl kategori 3
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Figurant 3

