
Betingelser tandemhopp 
Bestilling 

Bestillingen gjøres via hjemmesiden www.nimbusfsk.no 
Bestilte hopp refunderes ikke, men dato kan endres. Dersom dato endres mindre enn 1 uke før 
booket hoppdag, belastes dette med et gebyr på 400,-. Har du ønsker om andre hoppdager enn det 
som står tigjengelig i kalenderen, så send gjerne en epost til tandem@nimbusfsk.no 

Gavekort 

Gavekort kjøpes via hjemmesiden www.nimbusfsk.no 
Gavekortet sendes elektronisk når innbetalingen er registrert.  Gavekortet er gyldig i 1 år fra 
kjøpsdato. Gavekort refunderes ikke, men kan fritt overføres til en annen person. 

Oppmøte 

Alle tidspunktene vi oppgir, er tidspunkt for oppmøte. Møt opp i god tid. Dersom du kommer for sent, 
risikerer du å ikke få hoppet. Vi refunderer ikke hopp i tilfeller hvor hopper ikke har møtt opp, eller 
møter for sent. 

Veibeskrivelse 

Følg Åstorpveien frem til Nimbusskiltet mellom hangar og enebolig. Følg grusveien bak hangarene, 
og hold til høyre ved bommen. Vi holder til i den innerste hangaren. 

Alkohol og rusmidler 

Vi hopper kun med deg hvis du er helt edru. Dersom du har drukket alkohol (eller benyttet andre 
rusmidler) før oppmøte, vil du nektes å hoppe, og vi refunderer ikke hoppet. Alkohol skal ikke nytes i 
eller rundt hangaren. 

Bekledning 

Du låner heldekkende hoppdress av oss. Ha på behagelige klær under, for eksempel treningsklær 
eller lignende, samt joggesko. Unngå hetter og snorer. Husk hårstrikk dersom du har langt hår. Høst, 
vår og vinter anbefaler vi ull/fleece, samt buff/hals og vinterhansker. 

Vekt og høyde 

Vi opererer med en øvre vektgrense på 95-100 kg, hvor 100 kg er absolutt maksimum. Dette er både 
av sikkerhetsmessige hensyn og av hensyn til instruktørene våre. Ved tvil, veies du før hoppet. Maks 
høyde er 200cm.  

Alder 

Er du mellom 16 og 18 må vi ha fullmakt fra en foresatt. Er du over 70, må vi ha godkjent legeattest. 

Helse 

Følgende egenerklæring må underskrives før hoppet; 
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“Jeg erklærer at jeg er fysisk normal og at jeg ikke lider av eller har vært under behandling for hjertefeil eller 
nyresykdom, langvarig sykdom som har gitt varige mén, sukkersyke, epilepsi, besvimelsesanfall eller kramper, 
nervøse lidelser, nyresykdom, høyt eller lavt blodtrykk. (Ved tvilstilfelle om medisinsk godkjennelse skal lege 
konsulteres og F/NLFs legeundersøkelsesskjema fylles ut). Jeg er kjent med risikoen som er knyttet til 
fallskjermhopping og jeg har gjort en selvstendig vurdering av og er klar over mitt eget vurderingsansvar i 
forhold til risikoen.” 

Er du i tvil om du oppfyller de helsemessige kravene, ta kontakt med tandemkoordinator. 

På flyplassen 

Vi har til tider stor aktivitet på flyplassen, med dertil mange fly og propeller i gang. Pass godt på barn 
og hunder. Røyking er strengt forbudt i nærheten av hangaren, og vi henviser til parkeringsplassen. 
Det er også forbudt å røyke iført hoppdress/sele, samt i nærheten av en ferdig påkledd tandemelev. 
Kun tandemeleven tillates å oppholde seg i hangaren. Hoppfeltleder gir ellers anvisninger om hvor 
familie og venner kan oppholde seg mens man venter. Vi har blant annet et klubbrom som kan 
benyttes, hvor man også kan få kjøpt kaffe, brus, og noe mat. Kiosken tar vipps og kontanter. 

Været 

Været får vi ikke gjort noe med. Det er aldri noe gøy å måtte avlyse hopping, men sikkerheten går 
alltid først. Vi forholder oss til Norges Luftsportsforbunds regler angående vind, skydekke med mer, 
og forbeholder oss retten til å avlyse dersom værforholdene ikke tillater hopping. I slike tilfeller vi du få 
tilbud om å gjennomføre hoppet en annen dag. Dersom hoppingen kanselleres dagen i forveien, vil du 
få epost om dette. Det kan også være dager hvor hoppingen kanselleres for deler av dagen. Hører du 
ikke noe fra oss, er det bare å møte opp til avtalt tid og krysse fingrene for godt vær. Ofte finner vi 
åpninger for å hoppe, selv på grå dager. Slike dager kan dog medføre noe venting, så ta det med i 
planleggingen av dagen. 

Film 

Fra tid til annen hender det at kamerautstyret feiler grunnet de store påkjenningene det utsettes for, i 
form av vær, vind og fart. Dersom dette skulle skje under hoppet ditt, refunderes pengene for filmen, 
men ikke for selve tandemhoppet. 

For øvrig anbefaler vi at du leser informasjonen som finnes på nimbusfsk.no. Vi gleder oss til å dele 
denne fantastiske sporten med deg! Som vi sier på fallskjermspråket, Blue skies! 

 Med hilsen 

  

Nimbus Fallskjermklubb 

  

 


