Referat SU-møte #1, 25.10.2018, kl 20:00
Sted: Via Skype.
Tilstede: Espen Høst, Tone Bergan, Harald Kvande, Anders Mæland og Jan Wang

1. Status ORS
Det er til sammen 225 hendelser som er ferdigbehandlet. Statistikken er ikke
kvalitetssikret, så dette er kun en oversikt.
Hendelser i 2018 som anses som de alvorligste:
ORS#911 Wingsuit-hopp, lander roterende hovedskjerm, Østre Æra.
ORS#914 Eldre hopper lander med roterende hovedskjerm-ikke utført korrekt
nødprosedyre, Jarlsberg-død.
ORS#953 Eldre hopper som kløner til landing og får alvorlige skader, Østre Æra.
ORS#991 Kollisjon på bakken, Voss.
ORS#1018 Dobbel feilfunksjon, Voss.
ORS#1079 Styreline hovedskjermen hang seg fast i rigg, Jarlsberg.
Antall reserver: 49
Wingsuit relaterte hendelser: 16
Regelbrudd: 32
FU: 9 (herav ett permanent hoppforbud).
Fyring nødåpner: 2 stk (hopper med henholdsvis 41 hopp og 82 hopp).
Personskader: 61 (alt fra større skader til legebesøk).
MK/MR-feil: 12 (her inngår bla ORS#1079).
Hopper som skadet seg i utlandet uten nødvendig forsikring.
To hoppere som har blitt fulgt opp spesielt av SU.
Trender: wingsuit holder seg fortsatt høyt på reservestatistikk, skumle exiter og
utelandinger.
Tønsberg har flere hendelser med turbulens enn tidligere. Elevhopping i turbulens.
Utfordringen er alltid: nok rapportering? Hva er det som går under radaren? Har vi
aktive nok HI'er?
2. Fornyelser for 2019
Medlemskapsfakturaene legges ut hver enkelte sin bruker innen 1. desember.
Likeledes gjøres også forsikringene tilgjengelig for den enkelte. Sørg for å betale
dette før dere fornyer fallskjermkompetansen. Innen da er de elektroniske
fornyelseskursene utviklet og på plass.
Det er de som skal hoppe i utlandet i januar 2019 og de med I-1 og I-2 som skal
fornye andres kompetanse, som må få dette i orden før nyttår. Øvrige kan godt vente
til januar 2019 med å fornye kompetansen.

Detaljert informasjon vil sendes ut, og i hver klubb skal hovedinstruktørene betale og
fornye sin fallskjermkompetanse før nyttår! Det er for å sikre at de kan fornye for
klubbens medlemmer i januar 2019. HI må også forsikre seg om at det er et
tilstrekkelig antall I-2er og I1er som gjør det samme! HIene må påregne å fornye for
I-2AFF, TI og MK. Videre er det om er besluttet er at alle fornyelser som krever
legeattest skal håndteres av fagsjef, dvs TI fra fylte 50 og hoppere fra fylte 70. I de
tilfellene skal legeattesten sendes inn manuelt, alternativt kan forsiden scannes og
sendes inn. Dato, legens navn og kjennelsen skal fremgå tydelig for å bli godkjent.
3. Søknad fra Espen Fadnes og Amber Forte
SU har mottatt en søknad om støtte til kompetanseheving på å planlegge, lede samt
instruere vingedraktflyging i Norge for tiden fremover.
SU diskuterte søknaden inngående og besluttet og innvilget søknaden, med en
begrensning på 22 500 nok og skal være oppgjort innen 31.12.2018. Alle kostnader
skal dokumenteres og belastes SU på 120 70022. Leder SU vil gjennomføre en
samtale vedrørende hvilke krav SU stiller i forbindelse med støtten.
4. Wingsuit/Trackingsuit
De siste årene har utviklingen hos wingsuitprodusentene gått mot større og større
"onepiece" trackingsuits. Disse stiller lignende krav til hoppere når det kommer til
påseling, nødprosedyrer, flyvemønster og trekk som ved bruk av wingsuit. Det finnes
både store og mindre store "onepiecer" på markedet, og SU setter nå et skille mellom
"onepiece" og todelte trackingdresser. Store trackingdresser (Onepiece) (Onsie,
Sausage, rbasegXXX, BEaSt, Mutation osv) er sidestilt med wingsuit når det kommer
til krav om erfaring og opplæring/utsjekk.
For små todelte trackingsuiter (PF Tracksuit, Sumo osv) er det fortsatt opp til HI å
styre aktiviteten i sine klubber.
Håndboka vil bli oppdatert på dette punktet.
5. Wingtip pouch wioletta
Det er de siste årene utviklet et nytt system for trekk av BASE/hovedskjerm i
vingedress som flere vingedraktprodusenter nå tilbyr å installere. Systemet
kjennetegnes ved at pilotskjermen ligger pakket ytterst på vingen, og pilotbåndet
rutes langs oversiden på vingedressen.
https://drive.google.com/file/d/0B8p20O0e_QFpSzd6OW5Za1psWms/view?fbclid=IwAR31DfsAu6gpsNFzZHqJ97ELDiXVGLyYlcTsT69W0PKTQ3vYFVVF61tNYY

Phoenix fly har advart mot bruken, men vil installere på nye dresser. SU ønsker å
være i forkant på denne saken. Bruk av dette systemet vil ikke bli tillatt ved
fallskjermhopping fra fly grunnet stor fare for snag. Det blir derfor et unntak fra
håndboka punkt 104.7.3 som sier:
«Pilotskjerm kan kun være plassert i BOC lomme eller i lomme på dressen laget for
dette formålet av produsenten».

6. Materiellsaker
Status MK-kursene.
Det har vært et uakseptabelt stort frafall under Materiellkontrollørkursene de siste
årene. I snitt har det vært 50% frafall på kursene de siste fire årene, og klubbene som
melder på kandidater må gi prioritet til oppfølgingen av sine kandidater.
Omleggingen til et todelt kurs har i seg selv ikke fått bukt med det høye frafallet som
også var tidligere, selv om dagens kurs er mye bedre tilrettelagt.
Typegodkjenning Atair
Det er kommet inn en søknad om godkjenning av Atair hovedskjerm. Produsenten
har en god kvalitetskontroll. Ingen SO/SB på nettsiden, men det er ikke uvanlig
praksis. Mange SO/SB blir “fanget opp” i miljøet. Materiellkomiteen anbefalte at
søknaden godkjennes og at Atair typegodkjennes på hovedskjermer datert fra og
med 01.01.2015. Det gjelder kun hovedskjermer produsert for fallskjermhopping.
SU ga sin tilslutning og materiellkomiteen gjør det som må til for å få den inn i
systemet.
PIA symposiet
SU vil være representert med MSJ på PIA-symposiet 2019. Dersom det er fokus på
tandem på symposiet, vil også tandemansvarlige i SU reise.
Endring i Del 600 vedlegg 1
Praktisk pakkeeksamen med muntlige spørsmål om skjermteori avlagt overfor
Materiellkontrollør eller I-2. Dette er rettet opp i versjonen som ligger på nlf.no.
7. Fagseminar 2019: 6. og 7. april
Seksjonsårsmøtet luftsportstinget og fagseminaret vil avholdes på Clarion Hotel Air
på Sola 6 og 7. april. Seksjonsårsmøtet vil starte ved 9 tiden lørdag og må være
avsluttet før Luftsportstinger starter ved 15 tiden. Fagseminaret vil så gjennomføres
parallelt med luftsportstingen lørdag og fortsette søndag. Slutt senest klokken 16.
Utkast til agenda på fagseminaret er hovedsak på neste SU møte fredag 14.
desember. Siden I-1 kurset er avlyst vil det ikke bli noen presentasjon av oppgaver.
Min idrett vil få stor plass på møtet! Ut over faste saker som statistikk etc vurderer
SU vurderer saker som hopping med kamera, eldre hoppere med utfordringer,
Wingsuit, CREW.
Hovedinstruktørene oppfordres til å fremme saker de ønsker tatt opp.

8. Eventuelt.
Intet
Møtet ble hevet kl 22:15.

Jan Wang
Fagsjef/Referent

