Referat SU-møte # 1, 22.01.2014
Sted: F/NLF.
Tilstede: Knut Lien(leder), Tone Bergan, Eirik Breen (MSJ), Espen Høst (Skype) og Jan
Wang.
Inviterte: Einar Huseby, Morten Kristoffersen, Tore Buer og Eivind Jacobsen

1. Godkjenne agenda og innkalling
Agenda og innkalling ble godkjent
2. Bytte av materiellsjef
Etter eget ønske gikk Rolf Inge Sotberg av som materiellsjef i F/NLF ved årsskiftet,
etter å ha sitte i SU i mer enn ti år sammenhengende. SU vil benytte anledningen å
takke Rolf Inge (Burre) Sotberg for alt arbeid han har lagt ned i SU gjennom alle
disse årene. F/NLF håper at de fortsatt kan trekke på hans kunnskaper, dersom
behovet skulle oppstå. Tusen takk Burre!
3. Nytt hendelsesrapporteringssystem
SU hadde invitert prosjektgruppen som jobber med å utvikle et nytt
rapporteringssystem til møtet for en kort presentasjon av status for prosjektet. I
tillegg var F/NLF sin veileder Einar Huseby til stede.
Flere inn i utviklingen
4. SU plan 2014
Utkast til SU plan 2014 ble gjennomgått på møtet. Godkjent plan vil bli distribuert så
snart den er korrekturlest. Den vil bli sendt til klubbene i tillegg til å bli lagt ut på
nlf.no.
5. Materiellsaker
Eirik Breen innledet
Materiellhåndboka.
MHB omfattende fortsatt langt igjen til målet msj får fullmakt til å trekke inn flere i
jobben og SU vil også stille midler til rådighet.
Størrelser på reserver.
Det er kommet inn et spørsmål om tillatte størrelser på reserver for elever. SU viser til
SU referat nr 1 2012 pkt 3 der det står: «SU finner det nødvendig å presisere at de
innførte bestemmelsene om wingload, slik de fremkommer i HB pkt 102.4.1.1 kun
gjelder for hovedskjermer. For reserveskjermer gjelder produsentens
vektbegrensninger uansett om det er elev-, tandem- eller sportsutstyr. SU vil samtidig
presisere at reserven bør være så stor som mulig, samtidig som pakkevolumet bør stå i
forhold til hovedskjerm. En liten reserve er mer eksponert for tvinn etc enn en stor
reserve». Dette skulle svare på henvendelsen.
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Softlinks og dakronliner
SU har mottatt en kommentar om at kombinasjonen dakronliner og soft links skal
være en dårlig kombinasjon. MSJ har gjort henvendelser til produsenter og andre
erfarne materiellreparatører og kontrollører og det er til nå ikke kommet inn
informasjon om at dette skal være noe problem med denne kombinasjonen.
FXC
MSJ og SU har vurdert hvor lenge det er tjenlig å beholde FXCene operative. Det er
tatt beslutning om at alle FXC’er skal være utfaset innen 31.12.2015.
UPT Vector og Split Collins Lanyard
I forlengelsen av utgivelsen av serviceordre nr 1 2014 ble MSJ og SU
oppmerksomme på en modifikasjonsanbefaling fra UPT i 2009 som anbefaler bytte til
en split Collins Lanyard RSL på Vector rigger med skyhook, som er produsert før juli
2009. En serviceordre for dette er under utarbeidelse som gjør dette obligatorisk fra
01.01.2015.
6. Fagseminaret 2014
SU gikk gjennom agendaen for fagseminaret.
Utkastet slik det ble diskutert ser nå slik ut:
Lørdag 15. februar:
15.30

19.30

Diverse informasjon fra SU
- innledning og presentasjon
- Statistikk
- materiellbrief
- SU aktivitet 2013
- SU plan 2014
- Hendelsesrapporter og funn
- LT disp brann og havari

Søndag 16. februar
09.00
10.15
11.15
12.00
13:15
14:00
14.45

10.00
11.00
11.45
13.00
13:45
14.30
14.55

14:55

16:00

Nytt rapporteringssystem
Innledning hurtigtester inkl bruk av alkometre
Hurtigtester på hoppfeltene
Lunsj
Nytt prøvesett E-D og I3
Bruk av FU
Innmeldte saker fra HI’er
Kompensasjon utenlandske instruktører
Oppsummering

Dersom klubbene har tema de ønsker å ta opp ber SU om at dette fremmes før 7.
februar 2014.
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7. Hurtigtester
F/NLF må av sikkerhetsmessige årsaker intensivere fokuset på rusproblematikk på
hoppfeltene, og det gjelder både alkohol og annen rus problematikk. Derfor har SU
besluttet at det skal finnes alkometre på alle hoppfelt som skal nyttes ved mistanke for
å hindre alkoholpåvirkede personer fra å hoppe.
Det er også planlagt å gå til anskaffelse av hurtigtester for sju ulike narkotiske stoffer
for å hindre ruspåvirkede personer fra å innregistrere og manifestere seg. Det er et
arbeid som må gjøres ift datatilsynet denne forbindelsen. Temaet vil bli dekket under
fagseminaret.
8. AFF instruktørvideo
Tønsberg fsk har fremmet en søknad om støtte for å lage en instruksjonsvideo som
dekker hele AFF utdannelsen. SU besluttet å dekke kostnader begrenset oppad kr
25.000. Faktura på utgiftene sendes F/NLF.
9. Hendelser 2013
Fagsjef orienterte om den foreløpige statistikken. I 2013 ble det gjennomført 59.311
hopp mot i 2012 56.929. I 2013 ble sendt inn 122 hendelsesrapporter mot 146
hendelsesrapporter i 2012. Dette er en reduksjon på 15 % for hendelsesrapporter,
samtidig som det var en økning på 2.400 hopp.
Statistikkansvarlige Marianne Nielsen Kvande vil ha statistikken klar til fagseminaret
og den vil bli presentert av HI NTNU, Harald Kvande. En foreløpig status er som
følger:
To omkomne hoppere og to hoppere med store skader. Det var 46 moderate og
mindre skader, hvorav fire i forbindelse med tandem. Det var totalt 57 reserver
hvorav to med tandem. Vi hadde fire ADD fyringer, men ingen kvalifiserte
redninger.
SU konkluderte med at nedgangen i antallet rapporterte hendelser er en bekymring
som SU vil adressere til klubbene på fagseminaret 16. februar.
10. Personalsak
I påvente av utfall fra NLF’s saksbehandling av personalsak vedrørende ulovlig
speedriding, tilbakeholder SU alle fallskjermlisenser for Olav Grøttveit. Ved en
eventuell positiv konklusjon fra NLF’s side stiller SU tilleggskrav til
sikkerhetssamtale med Espen Høst før fornyelse av fallskjermlisensen.
11. Instruktørkurs i skjermkjøring
I 2013 innførte F/NLF grunnleggende- og videregåendeskjermkjøringskurs. Det ble
også gjennomført et instruktørkurs i regi av F/NLF på Voss. SU vil fortsette med
dette kurset og har etter samtaler gitt oppdraget om å planlegge og gjennomføre
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instruktørkurset til Endre Jacobsen. SU vil komme tilbake til dette når tidsrom og sted
er fastsatt.
12. Nye HI’er
HI NTNU ønsker avløsning og klubben har varslet SU om bytte av HI. Klubben er
meddelt hva som skal til og klubben har startet prosessen
13. Eventuelt
Intet
Møtet hevet kl 20:55

Jan Wang
Fagsjef F/NLF
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