Referat SU-møte # 3, 15.12.2009
Sted: F/NLF.
Tilstede: Knut Lien, 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 # 2/09 er tidligere blitt
godkjent.
2. Søknad om disp fra krav om antall hopp for fornyelse av AFF I2
SU behandlet innkomne søknader om dispensasjon fra fornyelseskravene for AFF I-2.
Alle søknadene er fra erfarne AFF instruktører som av ulike årsaker har vært
forhindret fra å tilegne seg tilstrekkelig antall hopp ift fornyelseskravet. Følgende fikk
innvilget sine søknader og det som en engangsforeteelse:
- Bjørnar Jensen pga langt skadeavbrekk men det ble satt som krav at utsjekkshopp
skal gjøres med AFF Eksaminator
- Hans Kristian Abell pga utenlandsoppdrag for Forsvaret
- Alvin Fyhn pga utenlandsoppdrag for Forsvaret
3. Søknad om disp fra krav om antall hopp for fornyelse av Tandem lisens
SU behandlet innkomne søknader om dispensasjon fra fornyelseskravene for
Tandemmestere. Alle søknadene er fra erfarne Tandem instruktører som av ulike
årsaker har vært forhindret fra å tilegne seg tilstrekkelig antall hopp ift
fornyelseskravet. Følgende fikk innvilget sine søknader og det som en
engangsforeteelse:
- Bjørnar Jensen pga langt skadeavbrekk, vanlig utsjekk med TM
- Alvin Fyhn pga utenlandsoppdrag for Forsvaret, vanlig utsjekk med TM
- Leif Hedland pga vanskelig fly og driftssituasjon i Stavanger og etter søknad fra
HI, vanlig utsjekk med TM.
4. Søknad fra Bergen FSK om ny Hovedinstruktør
SU har fått inn søknad fra Styret i Bergen FSK om å få Philip Nordås utnevnt som ny
HI i klubben. Vedlagt søknaden var Philip Nordås sitt utkast til ny HI plan for
klubben. SU har gått i gjennom denne og godkjent den, dog med en kommentar om
materiellsamarbeidet med Voss FSK. Se også pkt 6.1 i dette referatet. SU godkjente
søknaden og utnevnte Philip Nordås som klubben nye Hovedinstruktør. Samtidig
takker SU Morten Prante for den jobben han har gjort for Bergen FSK.
5. Hendelsesrapporter
SU gikk igjennom hendelsesrapportene som er kommet inn pr 15 desember. Ift fjoråret
er det en bedring i rapportering ift tidsfrister. Det har imidlertid vært noen hendelser
der HL ikke har sendt inn hendelsesrapport i saker dette definitivt skulle vært gjort noe
som har medført at Fagsjef har etterlyst hendelsesrapporter i saker der HI har vært
uvitende om hendelsene. Det er viktig at klubbene med jevne mellomrom tar rutinene
opp med de som har ulike operative oppgaver. De klubber dette gjelder er kjent med
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forholdet. Pr dd mangler det 3 hendelsesrapporter
reserver og en AAD fyring som ikke er med i
statistikken nedenfor:
- ca 54.500 hopp, baserer seg på 3 kvartals tall 09 og antallet i 4 kvartal 08.
- antall hendelser er 107 totalt, 38 for E og A, 59 for B-D og 10 Tandemer
- antall reserver er 65 totalt, 17 for E-A, 43 for B-D og 5 Tandemer
- AAD fyringer 3 totalt, 2 for E-A, 1 for B-D
- Antall skader 34 totalt, 16 for E-A, 16 for B-D og 2 Tandemelever (stort og smått)
- Spesielle forhold den siste tiden har vært 3 wingedress/tracking gear hendelser alle
med tvinn og spinn i åpningen, påfølgende reservetrekk og for en også AAD fyring.
To av disse hendelsene involverte hoppere som brøt med kravene til slik hopping og
dette er tatt opp med de to respektive klubbene.
6. Materiellforhold
6.1 Voss FSK
MSJ har fått en gjennomgang av materiellstatusen for det klubbeide utstyret i Voss
FSK. Utstyret har vært til hovedkontroll og vedlikehold på Skydesign og var i en
uakseptabel stand. Det er åpenbart at materiellhåndteringen i Voss FSK har sviktet
over flere år og pålegg gitt i Serviceordrer har heller ikke alltid blitt utført. Voss
tillates ikke å benytte sitt klubbeide utstyr før det foreligger en utarbeidet
materiellhåndteringsplan med dedikerte navn og ansvarsforhold som kvalitetssikring
gjennom sesongen. Klubben må utføre sin hovedkontroll hos ekstern MK etter MSJ
bestemmelse.
6.2 Serviceordre - Quick 3/PdF
SU er blitt oppmerksom på en Materiell Teknisk meddelelse som ble utgitt av DFU
tidligere i år. Den satte alle Atomrigger med Quick 3 reservepilot på bakken inntil
kontroll og ev utskifting av reservepiloten Quick 3. Det er gjennom prøver og forsøk
vist at Quick 3 med oval topplate kan få en stor forsinkelse før den kommer ut og
fanger luft. Det vil før Jul komme en Serviceordre 2009-04, som grounder alle Atom
rigger av Condura og det inntil den er kontrollert at det ikke er oval topplate på
reservepiloten eller til denne er bytte ut enten med Quick 3-1 eller 3A (begge med
sirkelrund topplate). For andre Atomrigger der det sitter en Quick 3 med oval topplate
skal det foretas funksjonstester tester etter nærmere spesifikasjon.
6.3 Militærversjon BT 80 i Sivil rigg
SU er av IPC S&T gjennom info notice 06/2009 gjort oppmerksom på at det er funnet
en militær BT 80 i en sivil tandemrigg. Militærversjonen av BT80 er kraftig modifisert
og egner seg ikke for sivil hopping. MSJ antar at dette ikke er en aktuell
problemstilling i Norge men ønsket å sende ut informasjonen.
6.4 MK’er som ikke retter seg etter Serviceordre og andre pålegg fra SU
Det er gjennom bla etterarbeidet med materiellet til Voss, samt annen kommunikasjon
som er fanget opp, at enkelte MK’er ikke retter seg etter SO’er fordi de er uenig med
SU.
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Det er lov å være uenig i sak, men SU aksepterer ikke at denne uenigheten resulterer
i at SO’ene ikke blir etterkommet. Samtidig er det kommet fram at enkelte MK’er
fortsetter å neglisjere bestemmelsene om skifte av Cypres batteri som senest ble
poengtert og utdyper i SU referat 2/09 pkt 10 andre strekpunkt. Den respektive MK vil
bli fulgt opp direkte av MSJ.
7. Foreløpig agenda for Fagseminaret
SU sin foreløpige agenda for Fagseminaret 13 og 14 februar er:
- Innledning og presentasjon
- Statistikk
- Veteranenes sikkerhetsdiplom
- SU forhold
- SU aktivitet 2009
- SU plan 2010
- Hendelsesrapporter og funn
- LT systemettersyn
- MSJ herunder Cypres påbudet
- Hvordan gjøre elevene bedre i stand til å mestre sin første tur under skjerm I-1
oppgave Philip Nordås Bergen FSK
- HD under line og frittfallutdannelsen v/ Morten Kristoffersen XT HAGL
- Wingssuit reglement v/ Odd J Pedersen Kjevik FSK
- Resultater av XT Tubehopping på Voss FSK
- Krav til utenlandske instruktører
SU inviterer HI’ene til å sende inn saksforslag. Frist settes til 10 januar.
8. Neste SU møte
Neste møte planlegges til 26. januar

Møtet hevet kl 19:32

Jan Wang
Fagsjef
F/NLF
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