Referat SU-møte 1/07, 16.01.07
Sted: NLF, kl 17:00
Tilstede: Knut Lien, Rolf ”Burre” Sotberg, Bjørnar Frigstad, Erling Sagen, og Jan Wang (ref.)

1. Godkjenning av innkalling og gjennomgang av referat fra forrige møte
Innkallingen og sakslisten ble godkjent. Referatet fra møte # 7/06 er tidligere blitt
godkjent.
2. Wingload grenser for elever
SU har arbeidet med denne saken over noe tid nå og det har vist seg noe vanskelig å
komme til en klar enighet og konklusjon i denne saken. Det er enighet at teksten i HB
og MHB må klargjøres men fortsatt jobbes det med hvorvidt max vingebelastning skal
differensieres eller ikke og hvorvidt det også skal gis ytterligere begrensninger for de
første hoppene.
For å komme videre ble det bestemt at det skal tas kontakt med noen produsenter, bla
John LeBlanc ifm PIA symposiet og drøfte wingload anbefalingene fra PD. Hva disse
er basert på, hvordan man er kommet frem til dem, om de blir revurdert samt hvordan
de vil vurdere disse opp i mot forskjellighetene mellom det amerikanske og det norske
utdanningssystemet osv.
3. Vedlikehold og oppfølging av tandemutstyr
Til forrige SU møte var svarprosenten fra klubbene lav og det ble purret. Pr dette
møtet var svarprosenten steget men fortsatt mangler det svar fra flere klubber. De ble
tilskrevet etter SU møtet.
For de som har svart, viser undersøkelsen at klubbene generelt har liten kontroll med
bruksfrekvensen og det kan også tyde på at det er mangelfull loggføring. Det var flere
klubber som ikke kunne komme opp med eksakte tall mht totalantall hopp på den
enkelte rigg og for enkelt komponentene.
F/NLF er helt avhengig av å heve materiellkompetansen for tandemmateriellet. SU vil
presentere hvordan det nye tandemmateriellsystemet skal være på Fagseminaret 18.
mars. Stikkord her vil høyst sannsynlig være at materiellvedlikeholdet skal over på
færre hender, MK seminarer og Tandemseminarer skal gjennomføres og streng
loggføring for hver enkelt tandemrigg mht antall hopp, komponentskifter. I tillegg blir
det hyppigere brukskontroller av MK og herved også overgang til antall hopp/
brukskontroll for klubber som gjør mange tandemhopp ila en sesong.
Dette vil også bli gjenstand for diskusjoner under PIA symposiet.
4. HI NTNU
SU behandlet søknaden fra NTNU FSK om å få Sindre Frigstad utnevne som ny HI.
Sindre Frigstads utkast til HI plan ble også behandlet og godkjent. Sindre Frigstad er
utnevnt som HI NTNU fra 17 januar 2007. Klubben er tilskrevet og gitt fornyet OT-1.
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SU vil også takke Bjørg Elin Moen for den jobben hun har gjort som HI og håper
fortsatt å kunne trekke veksler på hennes kompetanse i fremtiden
5. Søknader om dispensasjon fra RSL og nødåpner
Stavanger FSK har søkt om dispensasjon fra bruk av RSL og nødåpner ifm CRW
trening til og oppvisning under et flystevne. Årsaken til søknaden er at det skal
gjennomføres en ”downplane”. Kombinasjonen RSL og CRW er ikke den beste og
når downplane skal gjøres er heller ikke en nødåpner forsvarlig. Søknaden ble
innvilget. Den gjelder kun for treningen til flystevnet og gjennomføringen under dette
samt at den kun gjelder for Heiki Oltedal og Eivind Undheim.
6. Nominasjon av Eksaminatorer for sentrale kurs 2007
Det ble gjennomført en nominasjon av mulige instruktører og eksaminatorer for
følgende kurs:
B-kurset på Østre Æra 28 april til 1 mai:
Ingar Moen (kursansvarlig) HAGL FSK og SU
Kjell Olsen, Veteranene FSK Bodø FSK
Kjetil Borgersen, Tønsberg FSK
Arild Rasmussen, Bodø FSK
Jacob Mo, NTNU FSK
Jan Wang, Fagsjef
Tandeminstruktørkurset på Østre Æra 25. mai til 28 mai
Knut Lien (Kursansvarlig), Oslo FSK og SU
Bjørnar Frigstad, Grenland FSK og SU
AFF instruktørkurset på Østre Æra 30. juni til 8 juli
Knut Magne Ekerhovd (Kursansvarlig), Oslo FSK
Steinar Dromnes, Oslo FSK
Knut Lien, Oslo FSK og SU
Erik Johnsen, Grenland FSK
Aage Thorsen, Voss FSK
C-kurset på Toppidrettssenteret 8 til 9. september og 9 til 11 november
Steinar Dromnes (Kursansvarlig), Oslo FSK
Knut Magne Ekerhovd, Oslo FSK
Jan Wang, Fagsjef
Eirik Breen, Kjevik FSK
Kjetil Firing Hansen, Oslo FSK
Erik Johnsen, Grenland FSK
Aage Thorsen, Voss FSK
Jacob Mo, NTNU FSK
Heiki Oltedal, Stavanger FSK
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MK kurset er avlyst pga manglende påmelding.
De enkelte nominerte vil bli forespurt ila våren.
7. Søknad om disp til tandemkurs
Søknad fra Kjevik vedr. at NN kan delta på tandemkurs uten å ha vært HM mer enn 1
år innvilges. Dette punktet i HB er revidert og kravene for å gå tandemkurs er I-2 dvs
iht HB del 400 som ble lagt ut på web 23.01.07.
8. Neste møte
Neste møte planlegges til medio februar 2007.
Møtet hevet kl 21:20

Jan Wang
Fagsjef
F/NLF

Sikkerhets- og utdanningskomiteen, Møte 16.01.07, Side 3

