Referat SU-møte # 1, 26.1.2010
Sted: F/NLF.
Tilstede: Knut Lien, Bjørnar Haukstad, Rolf Inge Sotberg, Morten Kristoffersen, og Jan Wang
(ref.)

1. Godkjenning av innkalling og gjennomgang av referat fra forrige møte
Innkallingen og sakslisten ble godkjent. Referatet fra møte # 3/09 er tidligere blitt
godkjent.
2. Personellbytte i SU
Bjørnar Haukstad anmodet på SU møte 3/09 å få tre ut av SU. SU har etter det jobbet
med aktuelle kandidater og sendt ut forespørsler til to I-1’er. Tone D Bergan går inn
som nytt medlem av SU hvilket også vil fremgå av SU plan for 2010. Hun ble
samtidig utnevnt til Eksaminator.
SU vil benytte anledningen til å takke Bjørnar Haukstad for den jobben han har gjort
de siste årene i SU, og ser fram til å kunne benytte seg av hans ekspertise ved
fremtidige anledninger også.
3. SU plan 2010
SU behandlet utkast til ny SU plan og vedtok den på møtet. Planen vil sendes styret
for stadfesting/godkjenning av styrets oppdrag til SU. Dette vil bli gjort på styremøtet
12. februar og presentert på Fagseminaret. Planen vil bli lagt ut på nettsiden og sendt
HI’er og klubber etter styremøtet.
4. Retningslinjer for grunnkurs for militære hoppere
De siste årene er det gjennomført AFF grunnkurs for Militære hoppere. I tilknytning
til det har det også kommet opp ønsker om både militær tandemhopping og
vedlikeholdshopping. F/NLF er blitt kontaktet av den militære fagmyndigheten
vedrørende denne hoppingen. Basert på det som er kommet fram i den forbindelse,
finner SU å komme med en presisering av hva som kan gjennomføres i denne
sammenhengen
Kurs som gjennomføres for Forsvaret er rene sivile kurs og skal gjennomføres på
utstyr som er godkjent av SU og helt i tråd med HB. Det tillates ingen former for
militær vedlikeholdshopping og militære tandemhopp.
5. Søknad om disp fra krav om antall hopp for fornyelse av AFF I2
SU behandlet en søknad om dispensasjon fra fornyelseskravene for AFF I-2. Søkeren
er en erfaren AFF instruktør, som pga et engasjement på Svalbard har vært forhindret
fra å tilegne seg tilstrekkelig antall hopp ift fornyelseskravet. Rune Skogly Olsen gis
dispensasjon fra fornyelseskravet for 2010. Det vil ikke bli gitt ny disp dersom samme
eller lignende forhold gjentar seg.
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6. Retningslinjer for utenlandske instruktører
SU har gjennom året drøftet forholdene omkring utenlandske instruktører som nyttes i
Norge i ganske stor grad. En del uheldige forhold har fra tid til annen oppstått og med
den bakgrunnen ble det i høst gitt to I-1 oppgaver som skulle belyse forhold omkring
dette. Dessverre ble ingen av disse studiene skrevet og SU har ikke konkludert i saken.
SU besluttet å legge opp til en liten diskusjon om dette forholdet på Fagseminaret.
7. Fagseminaret 2010
SU gikk igjennom den foreslåtte agendaen. Det er noen utfordringer mht å tidsfastsette
deler av orienteringene. Det må anmodes om fleksibilitet slik at tidsrommene som er
skissert om kan endres etter tilgjengelighet for foredragsholdere. Følgende agenda er
lagt:
Lørdag 13 februar 15.00 -19.30
- SU innledning og presentasjon
- Statistikk 2009
- Veteranenes sikkerhetsdiplom
- SU aktivitet 2009
- SU plan 2010
- Hendelsesrapporter og funn

v/Leder SU
v/Øystein T Engelsen
v/VFSK
v/Leder SU
v/Leder SU
v/Morten Kristoffersen/SU

Søndag 14 februar
08.00 - 09.00 Diverse materiellsaker
- cypres påbudet
- SO’er
- Status klubbutstyr inkl tandem
- mm
09.00 - 10.30 Hvordan gjøre elevene bedre i stand til å
mestre sin første tur under skjerm I-1 oppgave
10.30 - 12.00 HD under line og frittfall utdannelsen XT HAGL
12.00 - 12.45 Lunsj
12.45 - 14.00 Wingssuit reglement I-1 oppgave
14.00 - 14.30 Resultater av XT Tubehopping på Voss
14.30 – 15.00 Utenlandske instruktører
15.00 - 15.30 Innmeldte saker fra HI’er
15.30 - 16.00 Oppsummering / til disposisjon SU

v/Msj

v/HI Bergen
v/HI HAGL
v/HI Kjevik
v/HI Voss
v/SU
v/Leder SU

8. Attestasjoner ifm speed -rider og -flyer
Hang og paraglider seksjonen har utarbeidet regler og kurs for speedrider og
speedflyer. Denne utøvelsen har sin begynnelse i ground launching av raske
fallskjermer. I den forbindelse er det utarbeidet et attestasjonsskjema som skal kunne
gi fallskjermhoppere en raskere progresjon under den praktiske delen av utdannelsen.
Det er kommet noen kommentarer ifm ansvaret for den HI som skriver under. SU ser
ikke en slik attestasjon som problematisk siden det kun skal attesteres for hvilken
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vingebelastning vedkommende hopper er klarert
for iht vår HB og hvor stor vingebelastning hopperen har erfaring med.
9. Operasjonstillatelse ifm Norgesrekordforsøket 2010
SU har i forbindelse med sommerens planlagte rekordforsøk i formasjonshopping fått
en henvendelse om Operasjonstillatelse. Dette er samarbeidsprosjekt mellom Forsvaret
og F/NLF og treningen og forsøket skal gjennomføres på Landsørkje på Rena. SU ser
ingen problemer med OT og anbefaler arrangøren å avklare med HI’ene i hhv Oslo og
Tønsberg hvilken OT som skal benyttes. Samtidig vil SU peke på og støtte Styrets
oppfordring til alle klubber og hoppere om å støtte opp om forsøket (se styreprotokoll
1/09 pkt 2.9).
10. Materiellsaker
SO 4-09 om Quick 3 reservepilot fra PdF. SU har mottatt en søknad om dispensasjon
fra Serviceordren. SU må ha ytterligere informasjon fra produsent for ev å kunne
vurdere saken på nytt eller gi dispensasjon fra den for kortere eller lengre tid. Slik
informasjon er ikke mottatt og saken vil ikke bli vurdert før vesentlige nye
opplysninger fra produsent foreligger. MSJ vil igjen gjøre et forsøk på å få respons fra
PdF.
En søknad om XT om å benytte JVX ble mottatt høsten 2009. SU meddelte søkerne
om å avvente, da det ville bli gjort et forsøk på å godkjenne den New Zealandske
produsenten. SU har fått oversendt dokumentasjon fra SFF som de har mottatt fra
produsenten. Det som SU i tillegg trenger er en beskrivelse av kvalitetssikringssystemet som en forsikring om at produsenten følger opp sine produkter med
serviceordrer og bulletiner. Produsenten har til nå ikke respondert på MSJ sine
henvendelser og nytt forsøk vil bli gjort. SU vil i mellomtiden ikke innvilge noen XT.
11. Fagseminar 2011
SU er blitt informert om at Årsmøtet og Luftsportstinget i 2011 planlegges til 2-3
april, alternativt 26-27 mars. Et fagseminar 27 mars eller 3 april vil ligge tett opp til
sesongstart. SU drøftet saken og konkluderte med at dette ikke vil ha for store
konsekvenser, slik at fagseminaret også kan samkjøres med årsmøtet i 2011 dersom
det er ønskelig.
12. Neste SU møte
Neste møte er ikke fastsatt.
Møtet hevet kl 19:32

Jan Wang
Fagsjef F/NLF
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