Referat SU-møte 2/07, 28.02.07
Sted: NLF, kl 17:15
Tilstede: Knut Lien, Rolf ”Burre” Sotberg, Bjørnar Frigstad, Ingar Moen. Erling Sagen, Tore
Buer, Øystein Engelsen og Jan Wang (ref.)

1. Godkjenning av innkalling og gjennomgang av referat fra forrige møte
Innkallingen og sakslisten ble godkjent. Referatet fra møte # 1/07 er tidligere blitt
godkjent. Erling Sagen og Tore Buer var innkalt ifm wingloadgrenser og
tandemvedlikehold, mens Øystein Engelsen var innkalt ifm planleggingen av
fagseminaret som F/NLF statistikkansvarlige.
2. Wingloadgrenser for elever
SU har arbeidet med denne saken over noe tid. Ekspertise både nasjonalt og
internasjonalt har vært konsultert for å få alle sider ved en forenkling av
wingloadgrenser for elever belyst. Etter dette og den avsluttende diskusjonen har SU
vedtatt følgende endringer som vil innarbeides i HB 102.4.1.1 og MHB 6.2.1.1:
Førstegangshoppere og uerfarne elever skal ha en lavere vingbelastning enn 0,95.
Erfarne elever som hopper 0P/hybrid kan overstige 0,95 men aldri 1.0 i
vingebelastning. Vekt på utstyret som skal legges til kroppsvekten skal være 15 kg.
3. Vedlikehold og oppfølging av tandemutstyr
SU har gjennomført en spørreundersøkelse mht blant annet håndtering av
tandemvedlikeholdet. Undersøkelsen viser at klubbene generelt har liten kontroll med
bruksfrekvensen og det kan også tyde på at det er mangelfull loggføring. Det var flere
klubber som ikke kunne komme opp med eksakte tall mht totalantall hopp på den
enkelte rigg og for enkelt komponentene. F/NLF er helt avhengig av å heve
materiellkompetansen for tandemmateriellet. SU vil presentere hvordan det nye
tandemmateriellsystemet skal være på Fagseminaret 18. mars. Det skal vektlegges
materiellvedlikehold både på Tandem hoppmester kursene og på Tandemseminarene
som gjennomføres annet hvert år.
Endringene i håndtering av tandemmateriell er følgende:
Brukskontroll:
Intervallene for brukskontroll vil fra nå av også kunne bestemmes av antall hopp som
gjøres på utstyret. Brukskontroll skal gjøres for hvert 50. tandemhopp på riggen,
alternativt etter 3 mnd’er avhenging hva som kommer først. Kontrollen som går på
antall hopp kan gjøres på +/- 5 hopp for å kunne tilpasses aktiviteten. Det skal føres
brukskontrollogg som skal oppbevares hos HI og medtas på tandemseminarer.
De MK’er som ønsker å være aktive på håndtering av tandemmateriell må godkjennes
for dette gjennom deltagelse på kurs/seminarer og vedlikeholde dette gjennom praktisk
arbeid på tandemutstyr. Hver enkelt tandemrigg må minimum en gang i året gjennom
en Hovedkontroll hos en Tandem MK.
Klubber som fullt ut ønsker å håndtere sitt tandemmateriell selv må dermed sørge for å
ha en Tandem MK i sine rekker. Denne skal tilføres kompetanse ved å delta på
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tandemseminarer og tandemkurs. Alternativet til dette er å sende inn tandemriggene til
Hovedkontroll til andre klubber som har slik kompetanse. SU vil føre kontroll med
dette. For å vedlikeholde kompetansen må tandem MK dokumentere min 5
”håndteringer” pr år og med det skal forstås hovedkontroller og brukskontroller.
Det skal utarbeides en statusrapport på hvert tandemindivid ved årets slutt som skal
sendes SU før 1 mars året etter. SU sammenfatter informasjonen for å bruke denne på
tandemseminarer og kurser.
4. Fagseminaret
Fagseminaret gjennomføres på Thon Arena hotell på Lillestrøm 18 mars.
1. økt er fra 09:30 til 13:00 i møterom Oslo (1. etg)
Lunsj er fra 13:00 til 14:00 i Restauranten (2.etg)
2. økt er fra 14:00 til 16:00 i møterom Oslo.
Hovedpunktene i agendaen vil være
Innledning og presentasjoner
Statistikk 2006
Veteranenes Sikkerhetsdiplom
SU forhold
- BSL og operasjonstillatelsen til 1 mars 2008
- Hendelsesrapporter og funn
- SU plan
Materiellrelaterte saker
- Vingebelastning elever
- Tandemvedlikeholdet
- Fra PIA symposiet
- Cypres 2
Lunsj
Presentasjon av C kursoppgave:
Hvordan kan vi kvalifisere hoppere til I-2 kurs i en klubb som ikke har lineutdanning
Påfølgende diskusjon ev gruppeoppgaver
Eventuelt
HI’ene inviteres til å fremme saker til eventuelt
5. HI situasjonen og OT
Fagsjef orienterte om HI situasjonen og Operasjonstillatelsene.
Det er HI bytte i prosess i følgende klubber; Grenland, Voss, Tønsberg og Bergen. SU
avventer søknader og utkast til HI planer fra Bergen, Tønsberg og Voss.
Stavanger FSK, har søkt om utsettelse av HI plan 2007 for å avvente beslutningen av
Sola som hoppfelt og hvilke restriksjoner dette vil medføre. SU godkjenner dette.
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Følgende klubber har ikke levert HI planer iht tidsfristen satt i SU plan 2007:
Føniks, Troms, Tromsø og Nimbus og risikerer å miste OT.

6. Søknad om ny HI i Grenland FSK
SU har mottatt søknad fra Grenland FSK om bytte av HI. SU har også fått tilsendt og
vurdert utkastet til ny HI’s plan for 2007.
SU utnevner herved Thomas Solli som ny HI i Grenland FSK med virkning fra 1. mars
2007.
SU vil benytte anledningen til å takke Erik Johnsen for den jobben han har gjort som
HI i Grenland og håper også på å kunne trekke veksler på hans fagkompetanse
fremover.
7. Søknad om eksperimenttillatelse
SU behandlet en søknad fra Hans Christian Heer Amlie om å få XT om å utprøve
Removable Deployment System for å redusere drag ifm trening og konkurranser i CP.
Søknaden har god dokumentasjon av RDS’en det søkes om XT for.
SU gir Hans Christian Heer Amlie XT for å utprøve RDS. XT’en gjelder for perioden
1. mars til 1. november 2007. Det skal skrives rapport om resultatene av prøvene som
sendes SU etter endt XT.
Hans Christian Amlie er selv ansvarlig for en fortløpende vurdering av prøvene og
avbryte forsøket dersom reservetrekkfrekvensen blir uakseptabel høy.
SU ønsker lykke til med prøvene.
8. Neste møte
Neste møte ble ikke tidsfestet
Møtet hevet kl 21:00

Jan Wang
Fagsjef
F/NLF
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