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Uppfyllnadskrav innan SFU/AFF instruktörskurs: 
 
Grundkrav enligt SBF 402:01 1.4.2.6 
 
Förtydligande om färdighetsnivå och öka möjligheterna till att nå godkänt resultat på Examination ser SFF 
och Kursledning för SFU/AFF instruktörsutbildning ett stort behov av att samtliga kandidater genomför 
nedanstående uppgifter inför utbildning: 
Innan SFU/AFF kandidat kommer till Central examination eller öppen examination skall nedanstående 
moment genomförts. 
 
Genomfört 10 Simulerade AFF hopp.  
5 st dubbelnivåer. 
5 st enkelnivåer. 
 
Dubbelnivå: 
Alt 1. En blivande AFF kandidat:  
Elev spelas av lägst A-D hoppare men kan med fördel vara AFF instruktör. Sekundärinstruktör ska vara 
lägst AFF instruktör. 
 
Alt 2. Två blivande AFF kandidater: 
Elev spelas av AFF instruktör. 
 
Enkelnivå:  
Elev spelas av AFF instruktör. 
 
Bedömningsgrunder vid Examination. 

• God förståelse för hur man agerar och uppträder som SFU/AFF instruktör. 
• Ha god kunskap om SFU och AFF utbildningsplanen. 
• Kunna SFU/AFF instruktörens ansvarsområden som primär och sekundär. 
• Kunna breifa en elev, kreativt och pedagogiskt med en röd tråd. 
• Kunna avgöra när en elev är tillräckligt förbered/tränad för ett hopp. 
• Kunna SFU/AFF nödprocedurerna utantill. 
• Kunna alla AFF tecken utantill och förstå när och hur de ska användas. (hand, huvud, fysiska) 
• Kunna hantera en AFF elev på ett korrekt sätt under ilastning, omkring flygplanet & i flygplanet. 
• Kunna göra en exit som primär eller sekundär utan att påverka eleven negativt. 
• Kunna stabilisera en ostabil exit snabbt & kunna agera på ett korrekt/säkert sätt om stabilitet inte 

uppnås. 
• Kunna hantera och utbilda en elev i frifall utan att påverka elevens flygning negativt. 
• Ha god förståelse för vad som förväntas i de olika nivåerna av eleven. 
• Ha en klar plan på hur ett AFF hopp ska utföras från, innan hoppet till efter hoppet. 
• Kunna göra en avvägd och rättvis bedömning av ett AFF elevhopp. 
• Kunna debriefa en elev, korrekt och pedagogiskt. 
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