
   

Agenda/Protokoll fra SU-møte # 3, 20.09.2022 
Sted: Teams  
Tilstede: Jan Stenmoe (JS), Harald Kvande (HK), Anders Mæland (AM), Jan Einar Soltvedt  
(JES) (delvis), og Knut Lien (KL) (referent) 
 
Eksterne:  
 
Fraværende:  

 
1. Gjennomgang referat møte #2-2022 

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 høyhastighetslandinger over vann. I tillegg bør det 

utarbeides et standardisert utdanningsopplegg for klubbene. 

 

Ansvar: Harald/Jan Einar/Knut 

 

Et forslag til løsning er at dette beskrives i HI plan, alternativt søkes om i hvert enkelt tilfelle 

dersom dette ikke er gjort 

3. OBSREG 

Det er registrert urovekkende mange alvorlige OBSREG gjennom sesongen. Hvordan man skal 

unngå lignende neste sesong vil bli et fokusområde for SU gjennom vinteren.  

4. Sammensetning SU 

Da enkelte medlemmer ønsker å tre ut av SU jobbes det med å finne erstatning for disse 

5. Inndragelse av rettigheter 

Rettigheter som I3 og C-lisens er inndratt for en hopper etter at det er oppdaget 

uregelmessigheter blant annet i forhold til antall hopp når vedkommende tok ut lisens. 

6. Sentrale kurs 2023 

 
MK kurs – Tore/Anders – det jobbes for å finne er ny ansvarlig for MK kurset 

I2-samling – Monica – 8.-11.juni 

I1-samling – Tommy – 4-5.mars, 15.-17.sept 

TI kurs – Harald – 25.-28.mai 

AFF-I kurs – Knut – 2.-8.juli 



   
 

 

7. Pkt 311 i håndboka – gjenutstedelse av lisens etter opphold 

Det jobbes med å revidere pkt 311 i håndboka. Revisjon skal være på plass i god tid før neste 

sesong. 

8. Oppheng elever 

Det er kommet inn forslag om å droppe bruk av oppheng for nødprosedyretrening under 

grunnkurs blant annet med bakgrunn i mye tidsbruk og ubehagelig løsning. 

SU mener nytteverdien av at elevene tas igjennom oppheng som en del av grunnkurset er 

større enn ulempene og beholder dette som et krav. Man vil jobbe for å finne hensiktsmessige 

løsninger for dette og også foreslå at dette tas med på I2-kuset 

 

9. Ny HI Tønsberg fallskjermklubb 
 
Det er kommet inn en søknad fra styret i Tønsberg fallskjermklubb om Aage Sørensen kan 
overta som HI. SU har ingen innvendinger mot dette og ønsker Aage lykke til i vervet. Samtidig 
benyttes anledningen til å takke avtroppende HI Odd J. Pedersen for innsatsen. 
 

10. Runde rundt bordet 
 

SU ønsker bedre kvalitet på OBSREG’er. Som et minimum må Tittel og Involvert (med erfaring) 
inn i tillegg til beskrivelse av hendelsen. Dersom det er et reservetrekk skal i tillegg info om type 
reserve, pakkedato og MK inn under Involvert. Da skal det også merkes av under attributter på 
«Reserve benyttet» som finnes i boble under «Forløpet» 
 
 



   

 
 

11. Julebordsmøte 

SU starter møte kl 12 den 9.desember 

 
12. Evt 

 

• Intet 
 

 
Knut Lien 
  
   
Fagsjef/Referent 


