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KURSVILKÅR 
Vilkår for deltakelse på paragliderkurs ved Hvittingfoss Luftsportklubb (heretter kalt HLSK). 

 

1. Generell informasjon 

a. Et nybegynnerkurs i paragliding kan bare avholdes av hang og paragliderseksjonen NLF 

eller av noen av NLFs klubber. Kurset gir deltakeren teoretisk og praktisk opplæring slik 

at man etter endt kurs vil være i stand til å fly PG etter de regler som myndigheter og 

NLFs håndbok beskriver.  

b. For å oppnå lisens må deltakeren demonstrere praktiske ferdigheter for instruktøren. 

Han/hun må i tillegg bestå teoretisk prøve i de fag som hører med i opplæringen. For å få 

gjennomført kurset trenger man de rette værforholdene.  

c. Alle som deltar på et nybegynnerkurs må være medlemmer i HLSK og  HP/NLF (Norges 

Luftsportklubb). Samtidig blir det tegnet obligatorisk ulykkesforsikring  og 

ansvarsforsikring for skader på 3 mann. 

d. Alle som deltar må skrive under på NLF sitt standard ansvarsfraskrivelsesskjema. 

 

 

2. Kursavgift, medlemskap og forsikring. 

a. Kursavgiften er kr. 6000,-, i tillegg kommer kostnad for medlemskap og forsikring. 

b. Kursavgiften innbetales til konto 2291.66.18283 og må være betalt før første kursdag. 

c. Kontingenter og forsikring betales via Min Idrett. Disse betales også før første kursdag. 

d. Kursavgiften inkluderer: 

- praktisk og teoretisk opplæring fram til PP2 

- utstyrsleie 

- teorimateriell 

- årskort for flyging på Grøtterud inneværende år for vårkurselever 

- årskort for flyging på Grøtterud inneværende år og neste år for høstkurselever 

e. Medlemskap  inkluderer: 

- Medlemskap i Hvittingfoss Luftsportklubb: 

- Medlemskap i Hang og paragliderseksjonen / Norges Luftsport Forbund (HP/NLF) 

- Abonnement på medlemsbladet ”Fri Flukt” 

f. Egen paraglider gir en reduksjon i kursavgiften på kr. 1000, - forutsatt at paraglideren er 

egnet for kursing og har EN-A godkjenning. Dette skal avtales med instruktør før 

kursstart. Det forutsettes også at eleven bruker denne paraglideren under hele kursets 

varighet. 

g. Egen sele og hjelm gir også en reduksjon i kursavgiften med kr 500,- forutsatt at det er 

egnet for kursing. Hjelmen skal ha EN-966 godkjenning. Dette skal avtales med 

instruktør før kursstart. Det forutsettes også at eleven bruker dette utstyret under hele 

kursets varighet. 

h. Ved avtale om avdragsvis betaling av kursavgift utstedes ikke lisens før hele beløpet er 

innbetalt. 

 

3. Varighet 

a. Kurset vil normalt utføres på 5-7 effektive helger og 3-5 teorikvelder i ukedagene  

         (1 teorikveld pr. uke). 

 

4. Instruktørens ansvar  

a. Instruktøren forplikter seg til å gjennomføre kurset uten unødige opphold og i henhold til 

HP/NLF’s regelverk (Hang og paraglider håndboken). 

b. Instruktøren melder inn kurset til HP/NLF og sørger for tegning av forsikring. 

c. Instruktøren fremskaffer teorimateriell og tilgang til teorilokaler. 

d. Instruktøren plikter å ikke være påvirket av alkohol eller medikamenter under 

gjennomføringen av kurset. 
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5. Elevens ansvar  

a. Deltagere på kurs er forpliktet til å møte alle kursdager. Unntak avtales med instruktør. 

Dette for å forhindre at kurset trekker ut unødvendig lenge.  

b. Eleven forplikter seg til å følge de instruksjoner som blir gitt av instruktøren. 

c. Elever som med vilje utsetter seg selv og / eller andre for unødig fare eller som anses som 

uskikket kan bli ekskludert fra kurset.  

d. Eleven kan holdes ansvarlig for skade på utstyr som følge av at eleven har opptrådt grovt 

uaktsomt eller i strid med instruktørens instruksjoner. 

e. Det kreves at eleven ikke under noen omstendighet er påvirket av alkohol eller 

medikamenter under gjennomføring av kurset. 

f. Eleven skal ikke under noen omstendighet trene eller fly utenom kurset, verken med egen 

eller andres paraglider. Dette i følge HP/NLF’s regelverk. Overtredelse medfører 

ekskludering fra kurset. 

g. Eleven plikter å alltid bruke egnet hjelm (EN966) når paraglideren er i bruk. 

 

6. Frafall 

a. Dersom eleven ønsker å trekke seg fra kurset kan dette gjøres senest etter første kursdag. 

Kursavgiften vil da bli refundert i sin helhet men ikke medlemskapskontingenter og 

forsikringspremie. Meddelelse om å trekke seg skal gjøres skriftlig og direkte til 

instruktør. Etter denne fristen vil kursavgiften ikke bli refundert. 

b. Ved frafall som direkte følge av skader pådratt under kursingen vil eleven få mulighet til 

å delta på et senere kurs uten å betale ny kursavgift. Medlemskap og forsikring må dog 

betales på nytt dersom det nye kurset ikke avholdes samme kalenderår som det første 

kurset. 

7. Utstyr 

a. Klubben skaffer paraglider og nødvendig utstyr til kurset. 

b. Elever som har kjøpt egen paraglider før kursstart kan bruke denne på kurset, forutsatt at 

paraglideren er egnet for kursing og har EN-A godkjenning. Dette skal avtales med 

instruktør før kursstart. 

c. Elever kan kjøpe egnet utstyr underveis i kurset etter rådføring med instruktør. 

Paraglideren skal da ha EN-A eller EN-B godkjenning. Seletøy skal ha ryggbeskyttelse i 

form av skum og/eller airbag.  

d. Av hensyn til egen sikkerhet oppfordres eleven til å bruke fottøy med god ankelstøtte, 

hansker, varmt og vindtett tøy. 

 

8. Værforbehold 

a. Det tas værforbehold under gjennomføringen av praktisk flyging. Vanskelige værforhold 

kan forårsake at kurset strekker seg over flere dager enn antatt. Eleven vil ikke miste sin 

rett til å gjennomføre kurset pga. dette.  

 

 

Hvittingfoss Luftsportklubb ved instruktør vil kurse eleven i henhold til kursvilkårene. 

 

 

Instruktørens underskrift            Instruktørs medlemsnummer (HP/NLF) 
 

 

_________________________________              ___________________ 

(Side 1, 2 og 3 beholdes av elev, påmeldingen på side 4 rives av og gis til instruktør) 
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PÅMELDING 
Navn -  (Blokkbokstaver): 

 

                                                                         
 

 

Jeg aksepterer vilkårene i kurskontrakten med Hvittingfoss Luftsportklubb. 

 

Jeg har også lest, forstått og underskrevet «Ansvarsfraskrivelsesskjema for nybegynnerkurs i Hang-, Para- 

og Speedgliding». 
 

 

Sted    Dato    Elevens underskrift 

 

 
     

 


