Referat SU-møte 4/07, 06.09.07
Sted: NLF.
Tilstede på Østre Æra: Knut Lien, Rolf Inge Sotberg, Bjørnar Haukstad, Ingar Moen, Øystein
Tenfjord Engelsen og Jan Wang (ref.)

1. Godkjenning av innkalling og gjennomgang av referat fra forrige møte
Innkallingen og sakslisten ble godkjent. Referatet fra møte # 3/07 er tidligere blitt
godkjent.
2. Instruktør eksaminator
Det vises til SU referat 3/07 angående behov for utnevnelse av I-E.
På møtet ble Erik Lindquist I-1 597, utnevnt til I/E. Han vil i første omgang bli
knyttet til I-2 utdannelsen.
3. Argus nødåpner
SU har fått tilsendt en forespørsel om å godkjenne Argus nødåpner for bruk i Norge.
Med søknaden fulgte produsentens dokumentasjon. Denne er nå gjennomgått og
vurdert. Dokumentasjonen er meget detaljert og god og nødåpneren er underlagt 4 års
kontrollsykluser, som er en av forutsetningene for at SU skal godkjenne en nødåpner
for bruk i Norge. SU godkjenner Argus for bruk i norsk fallskjermutstyr.
4. Hendelser i Voss FSK sommeren 2007
Det har vært to alvorlige hendelser ifm oppvisningshopping/D-hopper har tatt ut eget
hoppfelt i sommer der 2 hoppere kom alvorlig til skade. Basert på de innsendte
hendelsesrapporter, annen vedlagt dokumentasjon samt mottatte forklaringer drøftet
SU hendelsene og kom til følgende enstemmige konklusjon:
Rune Leirvåg medlem # 46115 fratas sitt D- og Demosertifikat. Det kan tidligst søkes
om å få disse rettighetene tilbake 1. jun 2009.
Even Rokne medlem # 18765 fratas sitt D- og Demosertifikat samt I-1 lisens. Det kan
tidligst søkes om å få disse rettighetene tilbake 1. juli 2009.
5. Materiellrapporter
SU behandlet 2 innkomne materiellrapporter. De MKer det gjelder er/vil bli kontaktet.
6. Utvidet XT for RDS
SU viser til referat fra møte 2/07 der Hans Christian Amlie fikk tildelt en XT for å
utprøve avtakbar slider. SU fikk i ettertid tilsendt ytterligere søknader, slik at XT’en
ble utvidet til også å gjelde:
- Mathias Holtz, Kristian Moxnes, Håvard Flaat, André Mehland
- Jostein Nordby, Lars Erik Sivertsen, Kjetil Suserud
- Endre Jacobsen
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Krav og betingelser er for alle lik det som fremgår av SU referat 2/07 pkt 7. I tillegg
til HC er Mathias Holtz, Jostein Nordby og Endre Jacobsen pålagt å sende inn rapport
etter endt XT 1. november 2007.
7. I-1 kurset 2007 status
SU ble orientert om statusen på I-1 kurset som gjennomføres 8 og 9 september og 9 til
11 november. Det deltar 10 kandidater på årets kurs. Det var i tillegg ytterligere 2
som ble avmeldt av klubbene etter utløp av søknadsfristen. Klubbene vil bli fakturert
de faktiske kostnadene som er påløpt for disse noe som i all vesentlig grad er
begrenset til litteraturkostnader da det ble etteranmeldt 3 på kurset.
8. Hovedtrekk i Terminlisten for 2008
Følgende terminliste ble fastsatt av SU for neste år:
2 – 3 feb Fagseminar - mulig i kombinasjon med ledermøtet (sted ikke avklart)
1 mar Påmeldingsfrist B kurs
8 mars Tandemseminar (sted ikke avklart)
30 mar Påmeldingsfrist Tandem- og AFF kurs
1 – 4 mai B-kurs (sted Østre Æra)
9 – 12 mai Tandeminstruktørkurs (sted Østre Æra)
28 jun – 6 juli AFF instruktørkurs (sted Østre Æra)
1 aug Påmeldingsfrist C-kurs
13 – 14 sep Del 1 C-kurs (sted Toppidrettssenteret)
17- 19 okt MK kurs (sted Solastrand)
1 nov Påmeldingsfrist MK kurs 2009
14 – 16 nov Del 2 C-kurs (sted Toppidrettssenteret)
9. Presisering av bestemmelser for Wingload
SU har funnet det nødvendig å komme ut med en presisering ifm de nye wingload
bestemmelsene som er kommet. Jfr HB 102.4.1.1. Vekten for utstyr som skal legges
til kroppsvekten er 15 kg ved bruk av elevutstyr og 12 kg ved bruk av sportsutstyr.
Vanlige forhøyelsesregler gjelder hvilket vil si at for eksempel 1,3 = max 1,349. Dette
vil bli presisert i HB.
10. Fornyelsessyklus for sertifikater og lisenser
SU besluttet å starte et arbeid med å se på konsekvenser ved å gå tilbake til ordningen
med at også sertifikat og lisenser er gyldige innenfor et kalender år, dvs følge samme
syklus som medlemskapet. Dette kommer sannsynligvis opp til diskusjon både på
fagseminaret og ledermøtet i 2008.
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11. Neste møte
Neste møte er planlagt til 12. desember kl 15:00
Møtet hevet kl 20:32

Jan Wang
Fagsjef
F/NLF

Sikkerhets- og utdanningskomiteen, Møte 06.09.07, Side 3

