
   

Agenda/Referat fra SU-møte # 1, 30.06.2020, kl 19:00 
Sted: Teams  
Tilstede: Espen Høst, Jan Stenmoe, Harald Kvande, Anders Mæland og Jan Einar Soltvedt 

 
1. Orientering fra Granskningskommisjon 1/19 

 
Rapporten forventes ferdig senest medio juli 
 

2. Materiellsaker  
 
Materiellkurset får gode tilbakemeldinger etter at klubbene har kommet i gang. En feil i 
kurspresentasjonen om lengde på kuttkabler er funnet og rettet opp. Kurset virker å ta noe 
lenger enn 1 time å gjennomføre som også vil bli tatt med ved en eventuell revisjon. Så lenge 
deltagerne holder oppmerksomheten og man når målene med kurset er det bedre å gå litt over 
tiden enn å presse det ned på 1 time.  
 
Det åpnes for bruk av plast-plomber i tillegg til bly-plomber på reservecontaineren. 
Plastplomber er mer miljøvennlig, litt billigere, og får plombekoden fra plombetangen på lik 
linje med blyplomber.  
 
 

3. HI bytter 2020 
 
Følgende klubber har fått godkjent bytte av HI: 
 
Tønsberg   Siri Victoria Lund ut og Odd Jørund Pedersen inn 
Kjevik    Odd Jørund Pedersen ut og Arne Ranvik inn 
Voss   Inger Margrethe Bøe ut og Rune Narum inn 
Oslo    Helge Rotmo ut og Iver Amundsgård inn 
Stavanger   Heikki Oltedal ut og Elin Helen Risvik inn 
Lesja    Jan Einar Soltvedt ut og Øyvind Randen inn 
Troms   Torbjørn Haugen ut og Reidar Krogstad inn 
Hagl   Olbjørn Lien ut og Halvor Hagen inn 
 
Alle klubber har fått godkjent HI planer for 2020. 

 
4. Rutiner rundt HI planer og godkjenning av disse 

 
Fom 2021 så vil SU gjennomlese og godkjenne hver enkelt HI plan senest 14 dager etter det 
enkelte årets fagseminar. Inneværende års godkjennelse gjelder til dette tidspunkt. Det vil bli 
vurdert ny mal for HI plan. 
 
HI planer for klubbene legges ut på SU sine sider på nlf.no 
 

 
5. Håndboksrevisjon 

 
Oppstart høsten 2020 

 



   
6. I1-kurs 

 
Det er pr. 30.06.20 påmeldt 3 stk på I1-kurs 
Oppgaver: 
Konvertering utenlandske hoppere inn på norsk lisens 
Vannhopp (ref Jan Einar Soltvedt) 
 
Andre forslag til oppgaver avklares med kursansvarlig Hans Christian Amlie 

 
 

7. Tandem 
 

• Endre fra I2 til I3 krav 
Det ble diskutert å endre kravene til å bli tandeminstruktør fra I2 til I3.  
Det blir ingen endring for 2020 men man tar en beslutning på dette etter årets sesong. 
Dersom endringen skulle bli vedtatt vil det bli en utvidet instruksjonsdel på 
tandemkurset samt at de formelle kravene for å bli tandeminstruktør vil bli lik de som 
er for å gå I2 kurs. 

 

• Legesjekk 
Påbudet om legesjekk for alle tandeminstruktører etter fylte 50 år fjernes. 

 
8. Landingsområde 

 
Det jobbes med å oppdatere pkt. 103.7 i HB og det vil komme en revisjon på dette i løpet av 
sommeren. 

 
 

9. Håndtering av ORS’er 
 

Tone Bergan har hatt hovedansvaret i SU for behandling av innkomne ORS'er.  Dette arbeidet 
overtas av Harald Kvande som også tar ansvaret for statistikkhåndtering (fagseminar mm) 
 
 

10. Hopping med en hånd 
 

Det er kommet inn en søknad fra Tønsberg FSK om å la en person med  
dysmeli (mangler fingre på venstre hånd) gå grunnkurs AFF. Dette godkjennes av SU med HI 
Tønsberg som prosjektleder og forutsatt tett dialog med SU v/leder underveis i planlegging og 
gjennomførinng. 

 
11. Kap.7  materiellhåndboka 

 
Kapittel 7 Reserveskjerm er tenkt å være en sammenstilling av klassiske problemer som 
aktualiserer seg under pakking av reserveskjerm. Typiske eksempler er fordeling av duk på ulike 
rigger, stram festing av lanyard på skyhook, ruting av reservewire på gammel/ny wings og 
pilotpakking på javelin. Det er viktig å understreke at all informasjon allerede er tilgjengelig i 
produsentenes manualer og andre kapittel av MHB. 

 
 
 



   
12. Runde rundt bordet 

 
 
 

 
Neste SU møte er tirsdag 4.aug kl 1900 

 

 
Knut Lien 
  
   
Fagsjef/Referent 


