Referat SU-møte # 2, 22.09.2009
Sted: F/NLF.
Tilstede: Bjørnar Haukstad, Rolf Inge Sotberg, Morten Kristoffersen, og Jan Wang (ref.)

1. Godkjenning av innkalling og gjennomgang av referat fra forrige møte
Innkallingen og sakslisten ble godkjent. Referatet fra møte # 1/09 er tidligere blitt
godkjent. Leder SU var under møtet tilgjengelig på konferansetelefon.
2. Retningslinjer for utenlandske instruktører
SU har ved noen tilfeller registrert unødvendige hendelser og dårlig kvalitet på
hoppingen hos utenlandske instruktører med midlertidig instruktørlisenser i Norge. SU
har vurdert å heve kravet på antall AFF respektive Tandem hopp som i dag er på 200.
Hva som bør gjøres for å forbedre systemet med godkjenning av utenlandske
instruktører, er gitt som I-1 oppgave i år og en anbefaling vil fremlegges og diskuteres
på del 2 av kurset i november. Deretter vil SU drøfte saken og presentere dette på
fagseminaret. SU vil konkludere i saken i etterkant av fagseminaret.
3. Retningslinjer for militær hopping /utdanning innen F/NLF
SU har, på basis av de siste års erfaringer med gjennomføringen av AFF grunnkurs for
militære avdelinger i regi av klubber i F/NLF, ønsket å avklare hvilke regler som skal
følges. Hærens Jegerkommando har tatt kontakt og meddelt at Forsvaret vil avklare
hvilke regler de setter, og basert på dette vil da SU i ettertid vurdere hvilke regler som
F/NLF skal sette innenfor rammen av Forsvarets sine. Saken ble derfor utsatt i påvente
av avklaringen fra Forsvaret.
4. Søknad om disp fra krav om antall hopp for fornyelse av AFF I2
SU fikk, under NM, inn en søknad om dispensasjon fra fornyelseskravene på 25 AFF
hopp fra Carl Erik Tuv som manglet noen ift fornyelseskravet. Basert på søknaden og
kjennskap til hopperen, fattet Leder SU og Fagsjef på vegne av SU beslutning om å
innvilge søknaden.
5. Vurdering av nye krav til vingedress
Ifm I-1 kurset 2008 ble det, av Odd J. Pedersen Kjevik FSK, gjort en utredning om
Vingedress, herunder regler, utdanning og progresjon. I tillegg ble det utarbeidet et
kompendium. Intensjonen var å behandle dette på fagseminaret 2009, men Odd J.
Pedersen var forhindret fra å delta og presentere sine forslag. SU besluttet at dette skal
opp på Fagseminaret 2010 og Odd J Pedersen er forberedt på å presentere dette.
6. Obligatorisk bruk av nødåpner ved hopping I Norge
SU hadde denne saken oppe til drøfting under årets Fagseminar. Det var en
overveldende majoritet som ga sin tilslutning til dette og flere klubber har allerede
innført dette som standard på sine hoppfelt.
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SU besluttet at det er obligatorisk med bruk av nødåpner ved hopping i Norge fra
1. april 2010. HI kan gi dispensasjon fra dette ved særskilte typer hopping som for
eksempel vannhopp mfl. Dette skal ikke være av generell- og ubegrenset karakter. Det
skal være dokumentert.
7. Retningslinjer for flyging i fjellet
Flyging i fjell er blitt vanligere og SU ser seg nødt til å stramme inn denne praksisen
på bakgrunn av erfaringer. Klubber som ønsker å ha fjellflyging som en aktivitet, må
fra 2010 ha dette dokumentert i HI plan. HI skal, når slik aktivitet gjennomføres, ha
godkjent den og deltagerne.
I tillegg må HI sende inn en spesifisert plan/beskrivelse av hvordan denne aktiviteten
skal gjennomføres og det skal fremgå hvilke krav som settes for å delta, hvordan
traséer skal godkjennes, hvilke traséer som skal benyttes og hvordan HL og HFL
tjenesten skal ivaretas. Denne overordnede planen skal godkjennes av SU.
8. HI plikter og rettigheter
SU har fanget opp signaler om at flere HI’er utfordres og det spesielt av D hoppere.
Det er HI som forvalter klubbens Operasjonstillatelse og som har totalansvaret for all
hopping i klubbens regi. All hopping i klubbregi skal derfor følge HI sine
retningslinjer. I forbindelse med den pågående revisjon av HB del 300 som resultat av
at sertifikatene fra 1. januar 2010 skal følge kalenderåret, vil D hopperes rettigheter til
å ta ut eget hoppfelt bli fjernet.
9. Elektronisk kursrapportering
SU ga sin tilslutning til at det innføres elektronisk kursrapportering på linje med
tandemrapporteringen. Det vil skje ved at alle med gyldige I-1 og I-2 lisenser får
tilgang via Melwin slik det er for tandem, men dette vil også bli mulig via websiden til
F/NLF. Rapporteringen skal gjøres ved at et Excel ark fylles ut med kursdeltager
informasjon og deretter trykkes det send. Det skal tas en kopi av Excel arket som
legges sammen med kurspapirene som skal sendes inn. Dette sikrer at Medlems
registeret lett finner frem til gjeldende kurs når forsendelsen mottas. Dette innføres fra
1 januar 2010..
10. Materiellsaker
-

Next tandemrigg
Voss FSK og Steve Newman fikk tidligere i år tillatelse til å benytte
en Next tandemrigg. Kravet som ble satt var at det kun er Steve
Newman som tillates å bruke riggen og at Vigilen som satt i måtte
byttes med Tandem Cypres. SU forlenget tillatelsen til å gjelde i det
tidsrommet Steve Newman gis midlertidige instruktørrettighet som
TM. SU vil samtidig presisere at dette er et engangs tilfelle og at det
ikke åpner for en ny policy for utenlandske hoppere.
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-

Cypres batterier
SU har gjennom materiellrapporter, registrert tre tilfeller der MK’er
har gitt fallskjermrigger luftdyktighet ut over gyldig dato for Cypres
batteri. SU vil presisere at dette er feil og at luftdyktigheten går frem
til det første som forfaller, det være seg Cypres batteri, Cypres
fabrikkvedlikehold eller pakkesyklusen. SU pålegger MK’ene å følge
denne praksisen.

-

Trulock Toggles
SU viser til Service bulletine #1 2009 som gjelder overskuddlinen på
styrelinene. Det ble besluttet å sende ut en revidert bulletine som
fortsatt anbefaler at overskuddslinen ikke låses av nedre låsepinne på
styrehåndtakene, og som samtidig pålegger de som fortsatt ønsker å
følge pakkemanualen om å påse at overskuddslinen ikke legger seg
over øyet på låsepinnen.

11. Eksperiment tillatelser
-

Det er hoppet med Tube på XT i regi av Voss i år som i fjor. SU har
nå mottatt rapporten og sett gjennom filmmaterialet som fulgt med
rapporten. SU takker for en ryddig og god gjennomføring ifm
etterarbeidet fra Voss FSK sin side. Regelverk omkring Tube hopping
vil bli drøftet på fagseminaret i februar.

-

XT for bruk av hand deploy ved lineutdannelse gjennomføres for
tiden i regi av Hagl FSK, det vises til SU referat 1/09 pkt 12. Klubben
har gjennomført 2 kurs på systemet med gode resultater.
Tallmaterialet er imidlertid lite, slik at hoppingen fortsetter for å
samle mer erfaring og disse vil bli presentert på fagseminaret, med
håp om å kunne utvide XT’en til å gjelde noen flere klubber.

-

Søknad om XT for bruk av JVX Aerosport NZ. Det er kommet inn en
søknad om å teste ut JVX. SU valgte å avvente med å behandle
søknaden i påvente av svar på spørsmål som MSJ har sendt til
fabrikken.

12. Personal saker til behandling
-

Geir Meyer, Nimbus
Han har vært involvert i to hendelser på Rygge som gjelder brudd på
lokale bestemmelser på Flystasjonen og som har resultert i at klubben
ble utestengt fra hoppfeltet. SU støtter HI i de lokale tiltak som er
iverksatt, men finner ikke at hendelsene bør få noen konsekvens for
hoppstatusen ifa reduserte lisensrettigheter.
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-

Frode Baklien, Hagl.
Saken har funnet sin løsning og SU behandlet således ikke saken.
Styret og HI Hagl bes om å redegjøre overfor Frode Baklien hva som
konkret var fremkommet i saken. SU ønsker tilbakemelding når dette
er gjort

-

Yvonne Tuv, Tønsberg
Det er registrert uregelmessigheter ifm fornyelse av lisens. Saken ble
ikke behandlet da det ikke er kommet inn fornyelsessøknad eller
søknad om dispensasjon fra fornyelseskrav.

13. Hendelser generelt
Morten Kristoffersen orienterte om hendelsene hittil i år. Det er mindre hendelser i år
ift 2008, selv om det sannsynligvis er gjort vesentlig flere hopp i 2009. Det vil
avklares når 3 kvartal rapporteres 20. oktober. Halvparten av alle reserver skyldes
tvinn og spinn og det er urovekkende mange store skjermer som også får denne
kjennelsen. Detter er en sak som SU vil se nærmere på.

14. Datoer for SU aktivitet 2010
10 januar
13. – 14. februar
01. mars
01. mars
13. mars
26. mars
20. April
29. April til 02. mai
21. – 24. mai
03. – 11. juli
20. juli
2. august
04. – 05. september
15. – 17. oktober
20. oktober
12. – 14. november

Rapporteringsfrist 4. kvartal 2009
Fagseminar sammen med Ledermøtet
Frist for innsendelse av HI Plan
Påmeldingsfrist I-2 kurs
Tandemseminar
Påmeldingsfrist TM kurs og Aff-I2 kurs
Rapporteringsfrist 1. kvartal 2010
I-2 kurs, sted ikke avklart
Tandeminstruktørkurs, sted Rikssenteret
AFF I-2 kurs, sted Rikssenteret
Innrapporteringsfrist 2. kvartal
Påmeldingsfrist I-1 kurset
I-1 kurset Del 1, sted Toppidrettssenteret
MK kurs, sted Solastrand
Rapporteringsfrist 3. kvartal
I-1 kurset Del 2, sted Toppidrettssenteret
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15. Fagseminar 2010
Følgende saker står på agendaen for Fagseminaret:
- SU saker
- Materiell saker fra MSJ
- Statistikk
- Hand deploy ved lineutdanning
- Obligatorisk nødåpner fra 1. april
- Vingedress
- Krav til utenlandske instruktører
- Tube hopping
SU inviterer HI’ene til å sende inn saksforslag. Frist settes til 10 januar.
16. Neste SU møte
Neste møte planlegges til 15. desember

Møtet hevet kl 19:32

Jan Wang
Fagsjef
F/NLF
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