Referat SU-møte # 2, 24.3.2010
Sted: F/NLF.
Tilstede: Knut Lien, Tone Bergan, 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.
2. I-1 oppgaver 2010
SU diskuterte aktuelle I-1 oppgaver til årets C-kurs. Det er pr i dag 5 oppgaver som er
aktuelle og avhengig av hvor stort årets kurs blir, er det behov for å få laget flere
oppgaver i emner som SU ønsker å få utredet.
Pr i dag er følgende oppgaver aktuelle:
- ”Kamera regler” – utred eventuelle kvalifikasjonskrav/minimumskrav når det
gjelder hopping med kamera i ulike situasjoner
- Revisjon av A sert kurs
- Revisjon av utsjekkskompendium høyverdig fallskjerm og progresjonshopp til
B sert
- Utred skjermkjøringsprogresjon for uerfarne hoppere på de ulike
progresjonstrinnene Håndboka beskriver grenser ifm hvordan bakke og
middelvind skal håndteres. Til nå har dette vært tilstrekkelig for utdannelse av
elever. Etter at AFF utdannelsen ble tatt i bruk har vi flere ganger opplevd
hendelser som i noen grad er høydevindsrelatert. Utred problemstillingen og
kom med forslag til tiltak
- Utarbeid krav til utenlandske instruktører og hva de kan brukes til, samt
utarbeid engelsk brief for norske forhold på AFF og Tandem
SU oppfordrer alle klubber v/HI om å komme med innspill til oppgaver i samsvar med
gjeldende krav til kompleksitet og lengde.
3. Hopping med vingedress
Behovet for å få et oppdatert regelverk for hopping med vingedress har vært der noen
år. Problemstillingen ble utredet i en I-1 oppgave i 2008 som ble presentert og
diskutert på årets fagseminar. SU drøftet saken og besluttet å innføre de anbefalte
løsningene med noe justering. Bestemmelsene er innarbeidet i HB del 1 versjon mars
2010 pkt 103.7. Lesehefte og sjekkliste for instruktører er tilgjengelig på websiden
under medlemssider/Sikkerhet og utdanningskomiteen/Kurs/Vingedress.
4. Hopping med tube
Basert på 2 år med XT i regi av Voss FSK er SU innstilt på å innføre nye regler for
hopping med tube. En SU bulletin 01.10 vil bli utarbeidet og vil erstatte
SU bulletin 01.01, og vil innholde komplette bestemmelser vedrørende hopping med
tube. Det er imidlertid fortsatt flere forhold ift rapporter som er innsendt og innholdet i
SU bulletin 01.01 som må avklares. Dette dreier seg om evt fotmonterte tuber samt to
forhold som ikke er omtalt i rapportene etter XT’en som SU må få en anbefaling på,
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og det er råd vedrørende separasjonshøyde samt lengder
og diameter på tuber det tillates å hoppe med. HI Voss
anmodes om å utarbeide et utkast til ny SU bulletin.
5. Godkjenning av ny HI Kjevik FSK
Etter søknad fra Kjevik FSK og mottatt utkast til HI plan, utnevnte SU Odd J.
Pedersen som ny HI i klubben. SU vil samtidig takke Espen Gundersen for den jobben
han har gjort som HI Kjevik og håper at F/NLF også i fremtiden kan få trekke veksler
på hans kompetanse.
6. Søknad om forlenget tillatelse som hoppleder ved elevhopping
Det vises til SU referat 01.09 pkt 10 samt mottatt søknad fra Troms FSK. SU forlenger
den særskilte tillatelsen for Reidar Krogstad C/I-3 83419 og Pål Figenschou C/I-3
84423. Den særskilte tillatelsen gjelder kun når klubbflyet benyttes samt tidsbegrenset
frem til årets B kurs, der begge er kandidater.
7. Retningslinjer for utenlandske instruktører
SU fikk etter det nordiske instruktørmøtet i oktober 09 en henvendelse fra DFU om
også å godkjenne den danske AFF instruktørutdannelsen som grunnlag for
midlertidige godkjenninger som AFF I-3 i Norge. Leder SU har hatt DFU sitt
utdanningsprogram til gjennomsyn. SU besluttet at den danske AFF utdannelsen
kvalitativt er god nok til å godkjennes på linje med USPA, BPA mfl. Det betyr at
klubber som ønsker å benytte danske AFF instruktører, kan gjøre det etter søknad til
SU med samme kriterier som tidligere dvs, gyldige nasjonale medlemskap og lisenser
samt minimum 200 AFF instruktørhopp.
Ved bruk av utenlandske instruktører må klubbene påse at disse gjøres oppmerksom
på forskjeller i utdanningsprogrammene landene i mellom. Norsk
standardiseringsdirektiv skal følges.
8. Søknad om disp for Halvor Levang NTNU
SU har etter søknad fra HI NTNU, innvilget Halvor Levang unntak fra
fornyelseskravet for I-1 for 2010.
9. Utnevnelse av Instruktør Eksaminatorer
SU har utnevnt følgende nye I/E’er
- Arne Rydning, Trondarnes FSK
- Jan Stenmo, Oslo FSK
- Thomas Becke, Oslo FSK
- Christian Slinning, Oslo FSK
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10. Behandling av HI planene 2010
SU har gått i gjennom de innsendte HI planene for 2010. Generelt påpekes behovet for
et system i klubbene for å følge opp vedlikehold og brukskontroll på tandemutstyr.
HIene blir bedt om å redegjøre for systemet, samt innarbeide det i neste års HI-planer.
11. Anmodning fra HAGL FSK om inndragning av rettigheter
Det vises til SU referat 02.09 pkt 12 andre strekpunkt. SU startet med å erklære
Morten Kristoffersen som HI i HAGL innhabil ifm behandlingen av agendapunktet.
SU gikk deretter igjennom det tilsendte materialet og uttalelsene fra begge parter. SU
slutter seg til at det er utøvd en uakseptabel oppførsel overfor de involverte kvinnene i
klubben. SU er imidlertid av den oppfatning at dette evt er en sak for styret F/NLF og
at HAGL evt fremmer dette til styret.
12. Godkjenning av NZ Aerosport
SU og MSJ har planer om å godkjenne NZ Aerosport som leverandør av
hovedskjermer. Det har vært forsøkt innhentet uttalelser og dokumentasjon fra firmaet.
Først nylig er det kommet god dokumentasjon fra firmaet og MSJ har sendt en
ytterligere konkret forespørsel om Service ordrer og distribusjon av disse. Dette er
ikke blitt besvart av NZ Aerosport og SU utsetter derved godkjennelsen og overlater
til MSJ å gjøre dette når all dokumentasjon som MSJ ønsker er på plass.
13. Eventuelt
LT har endret på datoen for revisjon av F/NLF sitt sikkerhetssystem. Det flyttes fra
16-18 april til 28 til 30 mai. Det begynner med en gjennomgang av F/NLF sentralt og
går videre ut til en klubb/hoppfelt som har aktivitet denne helgen.
14. Neste SU møte
Neste møte er ikke fastsatt.
Møtet hevet kl 20:25

Jan Wang
Fagsjef F/NLF
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