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Referat SU-møte # 1, 07.03.2011 
Sted:  F/NLF.   
Tilstede: Knut Lien, Rolf Inge Sotberg, Tone Bergan, Alvin Fyhn og Jan Wang (ref.) 

 
1. Godkjenning av innkalling og gjennomgang av referat fra forrige møte 

 
Innkallingen og sakslisten ble godkjent.  Referatet fra møte # 4/10 er tidligere blitt 
godkjent.   
 

2. Veteranenes sikkerhetsdiplom  
 

SU hadde innkalt representanter fra Veteranenes FSK for å diskutere statuttene for 
tildelingen av sikkerhetsdiplomet. VFSK var representert med Kjell T Olsen, Hallvard 
Stensaas og Erik Lindquist. VFSK fremla sine statutter og deretter fremla SU sitt syn 
på det samme. Det var enighet om at det fortsatt er VFSK som skal eie 
Sikkerhetsdiplomet. Det ble også enighet om at VFSK oversender sin innstilling til SU 
som foretar sin vurdering av innstillingen i form av klubbenes rapporteringsrutiner, 
kvalitet, tiltak og oppfølging av klubbene samt om det er særskilte avviksrapporter 
som ses på spesielt positivt av SU. Når dette er gjort tar VFSK og gjør sin endelige 
vurdering av hvilken klubb som skal få diplomet.  

 
3. Godkjenning av HI  

 

• Siden forrige møte har SU godkjent Sindre Frigstad som HI i Tønsberg FSK. 
SU vil benytte muligheten for å takke Christian Krognes for den innsatsen han 
har nedlagt i Tønsberg FSK 

• Stavanger FSK har søkt SU om å få en ordning der forrige HI, Heidi Ege, 
fungerer som HI i de periodene Jørgen Kaarvaag befinner seg i utlandet. Siden 
Heidi Ege er I-E og har flere års HI erfaring i Stavanger, besluttet SU å 
innvilge søknaden.  
 

4. Granskningskommisjon 1/10   
 
Granskningsrapporten etter Ulykken på Voss 1. juli 2010 ble presentert med 
anbefalinger til SU. Styret F/NLF som er oppdragsgiver vil få den presentert på 
styremøte 10. mars 2011. Deretter vil rapporten bli distribuert iht fastsatt 
fordelingsliste, samtidig som en anonymisert versjon vil bli lagt ut på websidene bla 
under siste nytt.  
 

5. Fagseminar 2011  
 

SU behandlet og fastsatte agendaen for fagseminaret som gjennomføres 3. april på 
Radisson Blu, Gardermoen. Tidsangivelsen er et estimat og vil bli justert ift faktorer 
som når seksjonen skal spise lunsj. Pauser vil bli innpasset etter hvert. 
Agendaen blir som følger: 
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Start Slutt Emne 
Ansvarlig 

08.30 08.45 Innledning og presentasjoner 
KL 

08:45 09:30 Statistikk  MNK 
09.30 09:45 Veteranenes sikkerhetsdiplom KTO 
09:45 10.00 Pause  
10:00 11:00 SU forhold 

- SU aktivitet 2010 
- SU plan 
- Hendelsesrapporter og funn 
- Behandlingskostnader/forsikring 
- Hopprapportering AFF og Tandem 

KL/JW/TDB/AF 

11:00 11:30 MSJ forhold 
-  
 

RS 

11:30 12:15 Lunsj Restauranten 
12:15 12:45 XT HD lineutdannelse MK 
12:45 13:30 Skjermutdannelse EJ 
13:30 14:00 Forhold fra I-2 utdannelsen 

 
CS 

14:00 15.00 Saker fra Luftfartstilsynet AR 
15:00 15:30 Oppsummering KL 
15:30 16:00 AFF instruktørkurset  AF 

 
KL= Knut Lien 
MNK- Marianne Nielsen Kvande 
RS = Rolf Sotberg (Burre) 

TDB = Tone D Bergan 
AF = Alvin Fyhn 
MK = Morten Kristoffersen 
EJ = Endre Jacobsen 
KTO = Kjell T. Olsen 
CS = Christian Slinning 
AR = Arild Rasmussen 

JW = Jan Wang 
 
 

6. HI planer 
 
SU har mottatt HI planer fra alle klubber og akseptert disse. Det er imidlertid ikke alle 
klubber som har tandem på programmet, som har innarbeidet et punkt om 
tandemvedlikeholdet, jfr SU referat 2/10 pkt 10. Dersom tandemhoppingen 
gjennomføres med andre rigger enn klubbens egne, skal dette også angis. Se også dette 
referatets pkt 7a.  
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7. Materiellsaker 
 

a. Rapportering av status tandemrigger 
 
SU har gått igjennom status for innrapportering av tilstandsrapport for alle 
tandemindivider(rigger) som skal være gjort innen 1. mars, ref SU referat 2/07 
pkt 3. Det er fortsatt enkelte klubber som ikke har gjort det og noen viser til at de 
leier inn TM og rigg ved behov. Det er videre flere tandemrigger som er i privat 
eie som heller ikke er rapportert inn. Militære rigger som benyttets til sivile 
tandemhopp skal også rapporteres. Dersom dette ikke etterkommes vil riggene 
ikke tillates benyttet.  
 

b. Luftdyktighet elevutstyr 
 
SU har fått en forespørsel vedrørende elevutstyr og luftdyktighet. Dersom 
elevutstyr og utleierigger holdes innenfor hovedkontrollsyklus på 12 måneder, 
og utstyret er lagret iht bestemmelsene i HB pkt 211, så kan riggene 
hovedkontrolleres og luftdyktighet settes fra dato utstyret skal tas i bruk og seks 
måneder frem. I de tilfellene skal pakkedato så vel som i hvilken tidsperiode 
riggen er luftdyktig, fra dato til dato, noteres på hovedkontrollkortet. Klubber 
som benytter seg av ordningen skal informere og begrunne dette overfor SU. 
  

c. Brukskontroll tandemrigger 
 
Det er også kommet inn en forespørsel om noe mer fleksibilitet ifm 
brukskontroller for tandemrigger. SU er ikke forberedt på å endre bestemmelsen 
når det gjelder dette, men justerer teksten i HB pkt 207.2.2 til Brukskontroll skal 
gjennomføres innen 55 hopp eller tre måneder, avhengig av hva som kommer 
først. 

 
d. Aqutron elevskjerm produsert av Quantum 

 
SU ble, ifm gjennomgang av hendelsesrapporter, oppmerksom på at en 260 sqf 
Aqutron elevskjerm produsert av Quantum 9.12-1993, var i bruk i Tromsø FSK. 
Tillatelsen ble gitt 27. september 1994 av Materiellkomiteen og var ikke 
tidsbegrenset. SU er av den oppfatningen at denne skjermen som i år er 18 år 
gammel, begynner å bli for gammel uansett antall hopp på skjermen. SU ber 
Tromsø FSK vurdere snarlig utskifte av denne. Dersom den ikke tas ut før 
sesongstart, pålegger SU Tromsø FSK å la en erfaren instruktør hoppe den for å 
vurdere skjermens flare egenskaper. Resultatet skal rapporteres til SU. 

 
8. Etterhenger line 

 
SU fikk for en tid siden en forespørsel fra Danmark, om i hvilken utstrekning vi 
fortsatt praktiserte egen prosedyre for linehoppere som henger fast etter lina. Danskene 
vurderer å avvikle det å signalisere med begge hendene til hjelmen for å vise at man er 
bevisst før HM kutter lina. Dette er en gammel regel som egentlig stammer fra den 
tiden der elevene ikke var utstyrt med nødåpnere.  
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Etter en lengre diskusjon besluttet SU at 
prosedyren med å holde hendene til hjelmen 
opprettholdes, men at begrunnelsen strykes i HB del 600 vedl 1 side 633. Dersom 
drillen fjernes vil sannsynligheten for at elevene går på nødprosedyre øke, noe som er 
svært uønsket. Pga store høydeforskjeller rundt en del norske hoppfelt, kan det også i 
gitte situasjoner være nødvendig å ha en elev på slep vekk fra større høyder slik at 
nødåpneren kan fyre i tilstrekkelig høyde 
 

9. Neste SU møte 
 

Neste møte er ikke fastsatt. 
 
Møtet hevet kl 19:32 

 
Jan Wang 
Fagsjef F/NLF 


