
 Agenda/Protokoll fra SU-møte # 1, 14.03.2023 kl. 1900 
 Sted: Teams 
 Tilstede: Harald Kvande (HK), Anders Mæland (AM), Tommy Botten Jensen (TBJ), Kristian 
 Moxnes (KM), Anna Fasting (AF) og Knut Lien (KL) (referent) 

 Eksterne: 

 Fraværende: 

 1.  Gjennomgang referat møte #4-2022 

 Referat godkjent 

 Hengepunkter: 

 2.  Status Tilrådninger etter Granskningskommisjon 1/19 

 d)  F/NLF bør revidere “bestemmelse for vannhopp” i HB del 104.3. Hensikten bør være å 
 oppdatere innholdet slik at det tar høyde for høyhas�ghetslandinger over vann. I �llegg bør det 
 utarbeides et standardisert utdanningsopplegg for klubbene. 

 Ansvar: Tommy tar de�e inn i skjermflygingsgruppa 

 3.  Kons�tuering SU 2023 

 SU-leder ønsket nye medlemmer velkommen og  orienterte om hvordan SU jobber 

 4.  Status klubber 

 HI-by�er - Kjevik vil komme med en søknad om by�e av HI 

 5.  Materiell 

 Pkt 207.1.3 i håndboka: “Unntak ved ompakk av reserveskjerm i utlandet” 

 Det jobbes med å endre ordlyden i pkt 207.1.3 - de�e vil bli ta� opp igjen på neste møte 24.mars 

 6.  Fagseminar 2023 

 Tentativ agenda 

 Lørdag: 15.00-17.30 

 Tema for diskusjon: 
 ●  Kort presentasjon av SU og HIer 
 ●  Normalization of deviation 
 ●  Unntak fra håndboka 
 ●  Hva bør/skal vi forvente av HL? 
 ●  Hva kan SU gjøre for klubbene? 



 ●  Lokale rettigheter ved HI-bytte 
 ●  Pakking fra A til B? 

 Søndag: 09.00-16.00 

 09.00 - 10.15  Presentasjon av SU medlemmer  Alle 
 Presentasjon HIer, HI kommer med en kort status fra sin klubb 
 med en positiv greie fra driften i 2022 

 10.30 - 11.00  Materiell  AM 
 11.00 - 12.00  Statistikk, aktivitetstall, OBSREG mm  HK/KL 
 12.00 - 13.00  Lunsj 
 13.00 - 13.30  SU arbeid  HK/KL 
 13.30 - 14.15  TSOer og utstyrsproduksjon  PB 
 14.30 - 15.30  Landingsvurdering  TBJ 
 15.30 - 16.00  SU’s kvarter  SU 

 7.  SUs virksomhetsplan 2023 

 SU-plan 2023 er under revisjon og planlegges å være ferdig �l fagseminaret. Det gjøres 
 oppmerksom på at endringer kan komme underveis i sesongen 

 8.  Evt 

 Pkt 100.4.3 - Krav �l lisens for utenlandske hoppere i Norge - det er usikkert hva en FAI lisens 
 egentlig viser - i praksis er det lisenser utstedt av de forskjellige organisasjoner som beny�es ved 
 sjekk på norske hoppfelt og man ser på en endring av ordlyden under pkt 100.4.3. 

 Knut Lien 

 Fagsjef/Referent 


