
DE ERFARNE INSTRUKTØRER 
fra DROPZONE DENMARK.DK vil starte 
med at give os en grundig instruktion i 
hvad der kommer til at ske, inden vi - i 
hold af 5 personer - stiger ombord i fly-
veren, og bliver fløjet op i 4.000 m højde 
hvor selve springet starter.

DU VIL BLIVE SPÆNDT FAST   
på maven af en instruktør, der vil sørge for 
alt det praktiske, og vil udløse faldskær-
men på det rigtige tidspunkt.

SELVE SPRINGET  starter med ca. 
45 sekunders frit fald, før instruktøren 
udløser faldskærmen i 1.500 m højde 

Herefter har du 5 min. til at nyde roen og 
udsigten over Herning, inden du lander 
stille og blødt lige foran dine venner der 
venter spændt.

Tør du tage Tør du tage 
springet?springet?

Pris: 1.500,-

I samarbejde med Dropzone Denmark.DK tilbyder vi nu en helt unik mulighed for at 

springe ud med springe ud med faldskærmfaldskærm
sammen med en erfaren instruktør - til en uhørt lav pris.

PRIS KUN:

kr. 1.500,-kr. 1.500,-
(Normalpris kr. 2.770,-)

Prisen er for 1 tandemspring 
Inkl. en burger og 0,5l sodavand.

AFGANG:
Lørdag d. 28 august

Kl. 9:30 fra Grenaa klub
kl. 9:50 fra Ørum klub

kl. 10:20 fra Allingåbro klub

Vi kører fra flyvepladsen i Herning 
når alle har sprunget 

(ca. kl. 16:00)

YDERLIGERE INFO:
Se næste side



BETINGELSER FOR AT KUNNE SPRINGE!BETINGELSER FOR AT KUNNE SPRINGE!
• Som tandemspringer er der ikke noget alderskrav. Men er 

du under 18 år, kræver din deltagelse en forældreunder-
skrift.

• Du skal have alle dine lemmers fulde brug og være psykisk 
og fysisk rask.

• Du må ikke have epilepsi eller tendens til at besvime. Hvis 
du har sukkersyge eller lign. sygdomme, skal du have en 
lægeerklæring med.

• Din vægt må ikke være over 110 kg.

har du spørgsmål?har du spørgsmål?
Så kontakt en af de to ansvarlige 
for turen fra UngNorddjurs:

Leif Andersen: 20 35 99 33
Jan Flak: 24 94 39 49

Praktisk infoPraktisk info

Meget VIGTIGT!!Meget VIGTIGT!!
FORSIKRINGSFORHOLD!FORSIKRINGSFORHOLD!

• Al springaktivitet gennemføres på eget ansvar. 
• Faldskærmsspring er i kategorien “farlig sport.”
• Der kan hos dit eget forsikringsselskab tegnes en forsikring 

som dækker denne kategori. 
• Når du skriver under på tandemerklæringen, bliver du auto-

matisk forsikret igennem Dropzone Denmarks tredjepartsfor-
sikring som dækker skade på ting eller andre personer - men 
IKKE PÅ DIG! 

• Hvis du ønsker yderligere forsikring, skal du kontakte dit eget 
forsikringsselskab.

ForældreForældre
underskriftunderskrift
I forbindelse med tandemspring d. 28 august 2021 med 
UngNorddjurs SKAL DENNE SIDE UNDERSKRIVES OG 
MEDBRINGES PÅ SELVE DAGEN!

Elevens fulde navn: ...............................................................................................................

Elevens Mobil nr.  ..................................................................................................................

Forældres mobil nr.  ..............................................................................................................

Forældres underskrift ............................................................................................................

Med min underskrift har jeg hermed bekræftet, at jeg har 
læst og forstået alle oplysningerne på denne side, og at 
jeg har givet mit barn lov til at udføre et tandemspring 
med en instruktør fra DROPZONE DENMARK.DK

FORHOLDSREGLER ANG. COVID 19FORHOLDSREGLER ANG. COVID 19
• Af hensyn til smittefare, vil der ikke blive udleveret 

dragter til benyttelse i forbindelse med springet. Du 
skal selv medbringe tøj der er varmt nok. ”Varmt nok” 
betyder mindst 2 lag overtøj og gerne en jakke uden 
hætte. 

• Man bør være opmærksom på at bukserne kan blive 
beskidte, da man glider landingen af på numsen.

• Der skal også bæres handsker og halsedisse (der dækker 
for munden) gennem hele oplevelsen. Disse ting kan 
tilkøbes i receptionen til 75 kr. såfremt man ikke med-
bringer dem selv.

• Husk praktisk tøj - herunder også sko 
• Hvis man er over 15 år skal der medbringes coronapas!


