TILMELDING TIL

Faldskærmskursus
TORSDAG D. 9. JUNI 2022
PRIS: 1.800,800,- betales ved tilmelding på www. usk.dk

Navn:
Elevnr. eller cpr.nr.:
Adresse:

Fakta

Ikast-Brande
Ungdomsskole

Faldskærm

Tidspunkt: Torsdag
d. 9. juni 2022 om
aftenen.
Normalpris: 2695 kr.
Med USKs rabat:

Kun 1800 kr.

Egen mobil:
Forældretelefon:
Medicin/allergi mm.:

Egen underskrift

Forældreunderskrift

SELV OM DU ER TILMELDT PÅ WWW.USK.DK SKAL
DENNE SEDDEL AFLEVERES TIL UNGDOMSSKOLEN
FORÆLDREUNDERSKRIFT ER ET KRAV, HVIS DU ER
UNDER 18 ÅR

Depositum 800 kr.
betales ved tilmelding. Resten betales
senest 25. maj 2022
på mobilepay 76153
Aldersgrænse:
Fra 7. klasse

Gave:

Tænker du
på at give et faldskærmsspring som
gave fx til konfirmation, så kontakt venligst ungdomsskolen
på telefon vedr. tilmelding og gavekort.
Ti-Fr kl. 8-14.
Kongevejen 61 - 7430 Ikast - Tlf. 99 60 48 80

www.usk.dk

FALDSKÆRMSKURSUS
Tandem spring
Et tandemspring er den mest kendte form for
faldskærmsudspring og samtidig også den
lettest tilgængelige.
Hvis man vælger et tandemspring, bliver
man spændt på maven af en vores dygtige
og professionelle instruktører og springer på
denne måde ud af flyet.
Der er ingen aldersbegrænsning på tandemspring.
Hvad skal der ske?
1. Du mødes med din gruppe i Ikast eller
Brande og kører sammen til Drop Zone
Denmarks faciliteter ved Herning Flyveplads

2 I modtager undervisning til jeres spring.
Det tager 10 min.
3 Når det er din tur iklædes du springdragt
og seletøj, hvorefter dig og din instruktør går
til flyveren evt. sammen med endnu 1-3 unge
med hver sin instruktør.
4 I flyver ca. 20 min. før i skal springe ud i
det blå. Når I er sprunget har I frit fald i ca.
45 sekunder, før instruktøren trækker faldskærmen.
5 I hænger nu i faldskærmen i ca. 1500 meters højde. Herfra kan i på klare/skyfrie dage
se havet. I flyver rundt i ca. 5 min hvor i nyder udsigten og roen omkring jer.
6 I lander stille og roligt og du kan komme
ned til dine venner, der venter.

