Referat SU-møte # 4, 24.09.2012
Sted: F/NLF.
Tilstede: Knut Lien(leder), Rolf Inge Sotberg (MSJ)Tone Bergan og Jan Wang (ref.)

1. Godkjenne agenda og innkalling
Agenda og innkalling ble godkjent.
2. Proximityflyging fly vs vingedress
Tone Bergan ga en orientering om XT som var gitt i forbindelse med trening til og
gjennomføring under Jarlsberg Air show vedrørende proximity flyging mellom fly og
to vingedresshoppere. SU er av den oppfatningen at XTen er blitt forvaltet ryddig og
godt av de impliserte parter. XTen er nå utløpt og dersom den ønskes fornyet neste år,
må det søkes på nytt om dette og da først via LT og deretter F/NLF. SU vil be om en
rapport etter utført XT.
3. Hopping i forbindelse med flyshow
I forbindelse med hopping ved flyshow har LT tatt opp med SU praksisen som
klubbene har hatt der også hoppere uten demolisens tillates å delta. SU har utarbeidet
nye bestemmelser for dette som er godkjent av LT. Disse lyder som følger:
”Flyshow åpner av og til for muligheten til å få hoppe fra fly vi ikke til daglig får
tilgang til. Dersom HI finner det forsvarlig, kan det tas med hoppere uten
demolisens, men i så fall skal dropp av disse skje i tilknytning til klubbens
normale landingsområde og det skal også landes på dette. Klubbens
landingsområde må i så fall ligge i god avstand til publikum og flyshowet for
øvrig.”
4. Hopping med ALS pasient
Det er kommet inn en søknad om å tillate et tandemhopp med en funksjonshemmet
ALS pasient som er lam fra nakken og ned. Hoppet må gjennomføres med respirator.
Dette er to ganger tidligere utført med Ola Hermo, tidligere landslagshopper som ble
lam fra halsen og ned i forbindelse med en stupeulykke. Under det første hoppet kom
slangen til respiratoren i klem med derpå følgende respirasjonsproblemer. Det andre
hoppet gikk bedre, men man konkluderte den gang med at det ikke var ønskelig å
gjenta denne typen hopping. Risikoen for at noe skal gå galt under et slikt hopp
vurderes som høy.
Det vil skape store media oppslag hvis han dør under hoppet, noe som igjen vil
være negativt med bakgrunn i de to dødsfallene som allerede har vært i år. Her vil vi
være utenfor akseptabel risiko og alminnelig samfunnsaksept. Etter en totalvurdering
av risikoen ved et slikt hopp, godkjenner ikke SU at det gjøres et hopp med ALS
pasienten.
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5. Permanent hoppforbud Omid Koshravani
SU stadfester at Aff elev Omid Khosravani, 18. juni 2012 ble ilagt permanent
hoppforbud av SU. Han har vært elev i NTNU og Oslo FSK. Han har hatt store
problemer i begge klubbene og han har ikke tilstrekkelig ”situation awareness” som
hopper og er mentalt ute av kontroll når han hopper. Som sådan er han mest er en fare
for seg selv, men i noen grad også for andre hoppere. Tidligere er aktuelle klubber
samt det svenske fallskjermforbundet varslet om dette.
6. Bekymringsmeldinger vedrørende virksomhet i to klubber
Det er kommet inn to bekymringsmeldinger vedrørende to forskjellige klubber. Den
ene klubben er allerede adressert og har sendt sin forklaring. Den andre klubben vil
bli kontaktet av SU v/ leder, som vil be om en forklaring på forholdet.
7. Søknad om unntak fra regler om skjermstørrelser Wilhelm Kynø
Det er kommet inn en søknad fra Wilhelm Kynø om å få hoppe sin innkjøpte PD
Sabre 2 på 135 sqf. Hopperen har B-106074, 88 hopp og en exitvekt på 80 kg.
Anbefalt minste skjermstørrelse er 170 sqf og minimum skjermstørrelse som HI kan
gi særskilt tillatelse til å hoppe er 148 sqf. Det er så stor forskjell mellom minste
størrelse på 148 og det hopperen søker om på135 sqf at SU ikke finner det tilrådelig å
gi særskilt tillatelse. Søknaden avslås.
8. Bestemmelser i HB 103 Spesielle hopp, CF, Natthopp og Vannhopp
I forbindelse med C oppgave harmonisering av delene 100, 300, 400 og 500 i HB har
SU truffet en beslutning om følgende endring i HB:
Pkt 102.13.2 Utstyr:
Kun skjermer som er produsert for bruk til CF tillates benyttet. Andre skjermer som
er har forsterket front, som er tilnærmet kvadratiske og er uten knuter i
lineforgreningene, kan ved søknad godkjennes særskilt av SU v/ MSJ.
Pkt 102.13.4 Opplæring:
Følgende bestemmelser gjelder for opplæring i CF:
Minimum 150 hopp
Utdannelse og utsjekk skal gis av instruktør godkjent av SU spesifikt for dette.
Godkjenning for gjennomført utsjekk skal være attestert for i hopperens loggbok.
Pkt 103.2.4 Kvalifikasjoner
Natthopp tillates bare utført av hoppere med C-lisens eller høyere. Før planlagt
natthopping kan gjennomføres, skal HI utarbeide et eget opplegg for dette som for
hvert enkelt tilfelle skal godkjennes av SU. Hoppere skal før de tillates å utføre
natthopp, ha gjennomgått trening for dette.
Pkt 103.3.3 Kvalifikasjoner:
Vannhopp tillates bare utført av hoppere med B-lisens eller høyere. Før planlagt
utdanningsvannhopping kan gjennomføres skal HI utarbeide et eget opplegg for dette
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som for hvert enkelt tilfelle skal godkjennes av SU. Hoppere skal, før de tillates å
utføre vannhopp, ha gjennomgått trening for dette.
9. Elevskjermer 190 sqf
Det er kommet inn en søknad om å se nærmere på skjermstørrelse for elever i forhold
til 190 sqf elevskjerm. Da denne ble godkjent for elevhopping var det for å gi lette
hoppere en mer håndterlig skjerm, samtidig som kravet om vingload på 0,95 og 1,0
ble overholdt. I forbindelse med de nye skjermstørrelsesreglene falt enkelte hoppere
utenfor bruken av 190 sft. Dette forholdet vil, sammen med andre erfaringer som er
gjort fra sesongen 2012, bli vurdert når SU skal gjennomgå og vurdere endringer i
reglene før oppstart av fulldriften i 2013.
10. Materiell
-

Godkjenning av Vector MSE Elevseletøy. Denne godkjenningen er tidligere
gitt i en egen mail til landets klubber og MR/MK’er. Dette er således en
stadfesting at det er tillatt å benytte Vector MSE elevseletøy. Seletøyet skal ha
standard brede løftestropper og standard store 3-rings eller rustfritt 3-rings
utløsersystem.

-

FF utsjekk for A hoppere
Elevutstyr er i utgangspunktet ikke konstruert for FF. Dersom klubbeid utstyr
benyttes til FF hopping, skal dette være godkjent av HI eller den han/hun
bemyndiger. Klubbene skal merke det klubbeide utstyret som er godkjent for
FF. Det må utvises aktsomhet.

-

BOC på elevutstyr vs sekundærhåndtak
Det er kommet inn en søknad om å fjerne sekundærhåndtaket på rigger som
skal benyttes til AFF hopping. SU drøftet saken og trukket konklusjonen at
sekundærhåndtaket skal beholdes. Problemet som er adressert skyldes at en
tillater at deler av piloten ligger utenfor pilotlommen for å bedre grepet i
trekkfasen. Hele piloten skal ligge inne i pilotlommen og kun hacker/
plastgrepet liggende utenfor. Dersom det er problemer med å få dette til, er det
mulig å få modifisert pilotlommen.

11. Hendelser generelt
SU drøftet hendelsene som var kommet inn, og det var ikke mulig å danne seg et
inntrykk om utviklingstrender. Det SU derimot drøftet inngående er det faktum at
rapporterte hendelser pr 24.09.12 har sunket med 33% (50 stk) i forhold til samme tid
i 2011. Det er vanskelig å se nærmere på dette før SU får eksakte aktivitetstall for 3.
kvartal, men en drastisk reduksjon i antallet utførte hopp i 3. kvartal i år i forhold til i
fjor, kan ev være en underliggende årsak. Denne hypotesen forsterkes dersom man
gjør tilsvarende sammenligning pr 30. juni i år. Da var det kun 6 færre hendelser enn
på samme tid i fjor, samtidig som det var gjort 168 færre hopp i år.
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12. Status på granskningskommisjonene
SU er presentert i begge granskingskommisjonene. Granskingskommisjon 1 (ulykken
i Simadalen) skal ha sitt andre møte inneværende uke, og den største utfordringen ser
ut til å bli enige om anbefalte tiltak. Ellers vet kommisjonen hva som har skjedd,
hvordan det skjedde og hvorfor det skjedde. Det er usikkert når kommisjonen kan
avslutte sitt arbeid.
Granskingskommisjon 2 (ulykken på Sola) er i avslutningsfasen av sitt arbeid og det
ser ut til at rapporten kan overleveres styret F/NLF og SU i oktober. Umiddelbart etter
vil rapporten bli distribuert iht adresselisen.
13. Statutter Veteranenes sikkerhetsdiplom
SU har mottatt forslag til reviderte statutter for tildeling av Veteranenes
sikkerhetsdiplom. SU er meget fornøyd med de foreslåtte endringene og ser fram til å
samarbeide med Veteranene i utvelgelsesprosessen.
14. Neste møte
Neste SU møte er onsdag 19. desember 2012 kl 17:00.

Jan Wang
Fagsjef F/NLF
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