
   

Protokoll fra SU-møte # 3, 10.09.2020, kl 19:00 
Sted: Teams  
Tilstede: Espen Høst (EH), Jan Stenmoe (JS), Harald Kvande (HK), Anders Mæland (AM), 
og Knut Lien (KL) (referent) 
 
Fraværende: Jan Einar Soltvedt  (JES) 

 
1. Orientering fra Granskningskommisjon 1/19 

Rapporten er ferdig og godkjent av luftsportsstyret, er sendt til kopiering. Møte med pårørende 
21.september i Kristiansand 

 
2. A-kurs revisjon  

 
AM orienterte om endringer, frist for kommentarer i SU: 18.9  
 

3. Håndboksrevisjon 
 

Oppstartsmøte 11.desember i M39 – EH, HK, KL 
 

4. I1-kurs 
 

Avlyst i 2020 på grunn av for få deltagere, diskusjon omkring mulige årsaker til at det nå måtte 
avlyses for andre gang på 3 år. 
 

 
5. Landingsområde & Innflygingsmønster elever 

 
Disse to punktene ses i sammenheng, JES har ansvaret og ser på dette sammen med HI i  Oslo 
FSK og fagsjef 

 
 

6. Søknad om å få tilbake lisens etter permanent hoppforbud 
 
Det er kommet inn en søknad fra en hopper som fikk hoppforbud i 2018 om å få tilbake 
papirene for å kunne hoppe igjen fra 2021. Dette vil bli ferdigbehandlet i god tid før sesongen 
2020. 
 

7. Henvendelse fra Tromsø 
 
Det er kommet inn en bekymring fra Tromsø FSK om at det for mange av hopperne i klubben vil 
bli vanskelig å få gjort nok hopp i 2020 til å vedlikeholde lisenser pga. mangel på eget hoppfelt, 
nedskalert Elvenes uten storfly samt ingen mulighet pga Covid 19 til å dra til utlandet for å 
hoppe.  
 
SU skjønner bekymringen samtidig som det har vært muligheter til å hoppe mye ved flere 
hoppfelt i Norge som et alternativ til utenlandsturer. Dersom en hopper ikke har nådd 
tilstrekkelig antall vedlikeholdshopp reguleres dette av HB og rettighetene HI har. 



   
Dersom behov kan det søkes SU for å ivareta kritiske instruktørroller i forkant av sesongen 
2021.  
 
 

8. Runde rundt bordet 
 

HK:  
Orienterte fra møte med Einar Huseby og KL vedr. ORS – ønskede endringer er blant annet: 
styring av mail internt i SU til «riktig» person for behandling, tydeligere og mer intuitivt hvor 
man sender en opprettet ORS til HI. 
 
AM: 
Wingsuit Cypres – her vil bli utarbeidet retningslinjer etter en hendelse i sommer (ORS nr.1722) 
 
JS: 
Det ses behov for tydeligere retningslinjer hva gjelder følgende: 
AFF – resertifisering 
Kamera på AFF instruktør 
 

 
Neste SU møte er 11.des kl 1700 

 

 
Knut Lien 
  
   
Fagsjef/Referent 


