Utdanning av Instruktør 2
Utdanningen av instruktører er avgjørende for å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå i den
operative aktiviteten. Den grunnleggende instruktørutdanningen, Instruktør 3, gjennomføres i
dag av lokal Hovedinstruktør. Den videre instruktørutdanningen (Instruktør 2, Instruktør 1 og
Instruktør Eksaminator) har F/NLF ved SU det faglige ansvaret for.
Det å bli Instruktør 2 er en utdanningsprosess som starter i egen klubb.
Hovedinstruktør skal ha vurdert kandidaten som
•
•

fysisk og psykisk skikket til å påta seg ansvaret for å gi førstegangshoppere
grunnleggende fallskjermutdanning og
skikket til å organisere, lede og gjennomføre grunnkurs i fallskjermhopping fram til
eksamen.

Kandidaten skal videre peke seg ut som en sikkerhets- og ansvarsbevisst person med de
positive holdninger som klubben ønsker.
Godkjenning av om kandidatene har nødvendig kompetanse til å utøve rollen som
Instruktør 2, blir vurdert av Instruktør Eksaminator når kandidaten avlegger
praktisk og teoretisk eksamen.
Krav til forkunnskaper og erfaring
Utdanning av instruktør 2 skal i hovedsak skje i egen klubb, og SU er ansvarlige for at
eksaminering skjer i henhold til gitte krav, jf. standardiseringsdirektivet. Gjennom
kunnskaper, ferdigheter og holdninger skal kandidatene være i stand til å lede og
gjennomføre GK Line / GK AFF.
Den sentrale samlingen skal tilføre allerede gode instruktører kunnskap og tips til å bli enda
bedre instruktører. SU forventer derfor at alle kandidatene oppfyller kompetanse- og
erfaringskravene til Instruktør 2 før de møter på samlingen.
Kandidatene skal ha (jf. Håndboka del 400):
•
•
•
•
•

deltatt i til sammen 2 års praktisk hoppvirksomhet, hvorav minst 12 md som Instruktør
3,
vært hjelpeinstruktør på minst to komplette grunnkurs,
holdt minimum tre selvstendige leksjoner på grunnkursene etter utstedt Instruktør 3lisens,
vært hjelpeinstruktør på et grunnleggende kurs i skjermflyging og
minimum norsk C-lisens.

Kandidatene skal ha utarbeidet leksjonsopplegg til samtlige leksjoner i grunnkurset, og dette
skal tas med til samlingen. Leksjonsopplegget anses som et hjelpemiddel for kandidaten
under gjennomføringen av leksjoner. Det er nødvendig at kandidatene har øvd på å holde
leksjoner basert på eget leksjonsopplegg. Det er ikke påkrevd at dette er gjort overfor skarpe
elever.

Gjennomføring av utdanningsløpet
Hovedinstruktøren har ansvaret for at klubbens kandidat(er) er vel forberedt når de møter til
Instruktør 2-samling. Selve oppgaven kan delegeres. Dette innebærer foruten generell
veiledning og støtte, en kontroll av kandidatenes ferdigheter og at de har holdt egne,
selvstendige leksjoner.
Utdanningsløpet til Instruktør 2-lisens er todelt:

1. Del 1 gjennomføres i regi av den enkelte klubb som en kombinasjon av teoretisk og
praktiske opplæring ved å holde leksjoner.
Instruktør 2-utdanningen er krevende og stiller store krav til kandidatenes
forberedelser. For å være sikret et godt resultat kreves det derfor at kandidatene
starter sine forberedelser i god tid. SU anbefaler at HI-ene legger til rette for at
kandidatene får øve på å gjennomføre leksjoner under realistiske forhold og får
veiledning av erfarne instruktører.

2. Del 2 gjennomføres hver vår som en samling med avsluttende teoretisk og praktisk
eksamen. Samlingen er en kontroll på at kandidatene har tilegnet seg nødvendig
kunnskap og erfaring i lokal klubb for å få utstedt Instruktør 2-lisens.
Samlingen vil i liten grad gå gjennom teorigrunnlaget, men forutsetter at kandidatene
er kjent med dette og at de er i stand til å benytte teorigrunnlaget for planlegging og
gjennomføring av praktisk instruksjon. Hovedfokuset er å kontrollere at kandidatene
er i stand til å kunne lede og nå målet med leksjonene, jf. standardiseringsdirektivet.
Ved vurderingen blir kandidaten målt på om de aktivt benytter
instruksjonsprinsippene ved gjennomføring av leksjonene. Praktisk eksamen vil bli
avlagt overfor Instruktør Eksaminator.
SU vil understreke at samlingen er en kontroll på at kandidatene har nødvendig
kompetanse for å kunne utføre rollen som Instruktør 2. Samlingen er ikke lagt opp
som et kurs for å lære å bli instruktør eller for å øve på praktisk instruksjon.
Eksamen
Etter bestått teoretisk og praktisk eksamen, kvalifiserer kandidatene som Instruktør 2.
Instruktør 2 kan hoppmestre og instruere hoppere på alle trinn (unntatt AFF nivå 1-7) etter
standardiseringsdirektivet og retningslinjer gitt av Instruktør 1.

