Referat SU-møte # 2, 24.04.2014
Sted: F/NLF.
Tilstede: Knut Lien(leder), Eirik Breen (MSJ), Espen Høst og Jan Wang. Ramsy Suleiman
over telefon i forbindelse med sak 3.
Inviterte: Einar Huseby, Morten Kristoffersen, Tore Buer og Eivind Jacobsen var invitert i
forbindelse med sak 4.

1. Godkjenne agenda og innkalling
Agenda og innkalling ble godkjent
2. Bytte av HI NTNU
NTNU har søkt om bytte av HI, Anders Emil Hustoft. Jfr SU ref 1/14 pkt 12. SU har
mottatt og godkjent den fremsendte HI planen, og således også Anders Emil Hustoft
som ny HI NTNU. SU vil i den anledningen takke Harald Kvande for den innsatsen
han har nedlagt over mange åt som klubbens HI, og håper fortsatt å trekke veksler på
han i sikkerhetsarbeidet innen F/NLF.
3. Henvendelse fra styret F/NLF til SU
Styret F/NLF har henvendt seg til SU for å få økt det proaktive sikkerhetsarbeidet.
SU ser positivt på at styret engasjerer seg i sikkerhetsarbeidet og ser frem til et videre
samarbeid på dette området. I den forbindelse har SU henvendt seg til styret og
foreslått at arbeidsutvalget blir med på noen av møtene for å se nærmere på dette
området.
SU har som en start oversendt arbeidsplanen til styret.
4. Nytt rapporteringssystem
Gruppen som har arbeidet med utvikling av nytt avviksrapporteringssystem, var
invitert til å presentere status. De er kommet langt men det er bl.a ikke gjennomført
noen testing av systemet ennå. Gruppen vil bruke resten av tiden frem til ultimo mai
på dokumentasjon. Den viktigste utfordringen for SU er nå å sikre kontinuitet i
prosjektet ved at nye ressurspersoner kommer inn i arbeidet med å videreføre
gruppens arbeid. Tore Buer og Morten Kristoffersen vil være tilgjengelig i en periode
for erfaringsoverføring og støtte for de som skal videreføre arbeidet. SU har som
målsetning å få bemannet opp prosjektet i løpet av 14 dager. Planen er å kjøre testing
med skarpe rapporter ved bruk av tidligere hendelser og/eller at enkelte klubber
bruker dette systemet i tillegg til det gamle gjennom sesongen 2014 Målsetningen om
at dette systemet fullt ut skal erstatte gammelt rapporteringssystem pr. 01.01.2015
står fortsatt ved lag.
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5. Materiellsaker
Eirik Breen innledet
Materiellhåndboka.
Fremdriftsplan for MHB
Det skal innen 1.juni, etablere en komite for revisjon av MHB, bestående av Msj, en
til  to  MK’er  eventuelt  en  MR og en I-1/HI.
1.juni til 1. september skal innhold og disposisjon revideres.
Innen 1. oktober, gjennomføre en arbeidshelg.
Innen 1. november, ferdigstille utkast til MHB og sende dette på høring.
Innen 1. januar, legge ny MHB på nlf.no
Justere pensum MK-kurs, MK- prøver etc innen 1. januar 2015.
Ny modell for MK-kurs
C-kurs oppgave fra Tore Buer påpekte at det vil være mer hensiktsmessig å
gjennomføre MK-kurset over to helger. Eksempel:
Del 1 som inneholder teorileksjoner og praktisk gjennomgang av hovedkontroll,
reservepakking og pakking av elevskjermer.
Del 2 som inneholder praktiske oppgaver (for eksempel vurdering og kjennskap),
teoretisk og praktisk eksamen.
Det blir et kurs som er tyngre å gjennomføre og dyrere for klubbene. Det sikrer
imidlertid likt grunnlag for alle kandidater første helgen og gir rom for mer fokus på
eksamen/sensur andre helgen. Det vil også utarbeides nytt pensum med fokus mot ny
MHB  og  ”Parachute  Rigger  Handbook”  av  Sandy  Reid.  Poynters vol 1 og 2 blir mer
tilleggslitteratur.
Revisjon av materiellfaglige leksjoner og prøver
Stort sett alle kurs trenger justering av materiellfaglig leksjoner. Dette er oppgaver
som tar tid og bør gjøres etter at ny MHB er ferdigstilt. Tidsplanen er som følger:
1. Materiell oppgaver og leksjon til B-kurs – innen B-kurs 2016
2. Materiell oppgaver og leksjon til C-kurs – innen C-kurs 2016
3. Teoriprøver MK-kurs – innen MK-kurs 2015
Aktiveringshøyde for nødåpnere
Airtec GmBH har kommet med muligheten for å justere fyringshøyden på Cypres,
noe som også Vigil har innebygd. Basert på hendelser i utlandet og ulykken på
Oppdal 20. oktober 2013 (GK 2/13), vil det bli gjort en vurdering om justering av
fyringshøyde for nødåpnere. I den sammenheng vil SU også innhente informasjon fra
andre land før det fattes beslutning i denne saken.
Materiell
MARD løsning fra Sunrise - Reserve boost – ble typegodkjent for bruk i Norge.
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Fornyet vurdering Anders Tesaker
SU har mottatt en anmodning om å gjennomføre en fornyet vurdering av kjennelsen
som ble gitt Anders Tesaker i 2013, jfr SU referat #3 2013. Etter fornyet vurdering
besluttet SU å opprettholde kjennelsen.
6. Oppdaterte prøver
På vegne av SU har Tone Bergan sammen med Jarle Hus jobbet med nytt prøvesett ED og I3. Prøvesettet er på det nærmeste ferdig og vil sendes til SU for gjennomsyn.
Det planlegges innført medio mai.
7. Tiltak etter anbefalingene til GK 1/13
På bakgrunn av anbefalte sentrale tiltak etter GK 1/13 ønsker SU å etablere en
arbeidsgruppe/ workshop med erfarne WS-hoppere. Dette for å sikre best mulig
kompetanse og erfaring for utvikling av gode tiltak mot dagens og fremtidige
utfordringer med WS-hopping i F/NLF regi. Espen Høst ansvarlig i SU.
8. Reguleringer av Trackingaktiviteten
Pga. den stadige økende trackingaktiviteten ser SU med bekymring på at dette i større
og større grad utøves av hoppere med varierende erfaring. Senest i fjor høst var det en
hendelse på Bjorli hvor to hoppere kolliderte i frittfall. Sammen med erfarne
trackinghoppere vil det bli vurdert å innføre retningslinjer (minimumskrav) for å utøve
denne aktiviteten. Espen Høst ansvarlig i SU
9. Fra fagseminaret
Statistikk og SU orienteringer ligger ute på nlf.no
Det var stor enighet om innføringen av hurtigtester som et verktøy for HI. HL vil
fortsatt ha utvidede fullmakter til å ilegge hoppnekt eller bortvise hoppere med
uønsket adferd, deriblant ev berusede/rusede hoppere. Hurtigtesten må ses på som en
mulighet for de som nektes hopping å bevise det motsatte ved å ta en hurtigtest.
Videre var det bred enighet om at FU ikke bare begrenser seg som kjennelse for
elever. Slike kjennelser kan gis alle hoppere som har gjort et farlig og ukontrollert
hopp. HB vil bli gjort tydeligere på dette.
6. Eventuelt
Intet
Møtet hevet kl 21:00

Jan Wang
Fagsjef F/NLF
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