Referat SU-møte # 2, 09.06.2008
Sted: Olympiatoppen.
Tilstede: Knut Lien(på tlf), Bjørnar Haukstad, Rolf Inge Sotberg, Morten Kristoffersen og Jan
Wang (ref.)

1. Godkjenning av innkalling og gjennomgang av referat fra forrige møte
Innkallingen og sakslisten ble godkjent. Referatet fra møte # 1/08 er tidligere blitt
godkjent.
2. OT 1 Voss
Hans Christian Heer Amlie har fått godkjent sitt forslag til HI Plan for Voss FSK og
SU har på det grunnlaget innsatt han som HI Voss. Klubben er tildelt OT 1 for
perioden fram tom 18 august 2008.
3. Videreføring av HI ansvaret i Stavanger FSK
Intensjonen har vært å bytte HI i Stavanger FSK ifm planlagt oppstart på det nye
hoppfeltet på Ege. Dette er blitt utsatt og av den grunn har SU godkjent at Heidi Ege
fortsetter inntil videre som HI Stavanger FSK.
4. Utnevnelser til I-E
Morten Kristoffersen HI Hagl utnevnes til I-E og skal inn som medlem i SU etter
Ingar Moen som ønsket avløsning.
Einar Huseby HI Tønsberg utnevnes som I-E og skal i førte omgang inn som
eksaminator på C-/I-1 kurset.
5. Materiellrelaterte saker
a) Oslo FSK har søkt og fått innvilget XT for hopping med HD fra første AFF hopp.
b) Det var forventet at det ville bli sendt inn en søknad om XT for hopping med Icarus
tandemskjerm. Det har vært problemer med å få tilsendt en slik skjerm og av den
grunn er XT inntil videre lagt på is.
c) Servicebulletinene som er utgitt i år ble gjennomgått og stadfestet.
d) Det er kommet inn rapporter på at MK’er fortsatt har et fallskjermmateriell
samarbeid med Harald Dahl. Dersom dette går ut på noe som involverer MK og/
eller MR arbeid, er det et brudd på F/NLF sine bestemmelser. De det gjelder vil bli
tilskrevet og bedt om å gi en skriftlig redegjørelse.
e) En MK har kommet over en Javelin rigg der det var påmontert Aerodyne sine
løftestropper med sin karakteristiske andre ring, og har henvendt seg til SU om
forholdet. Det er intet galt i dette og utstyret vil fungere. Det en imidlertid skal være
oppmerksom på, er at kuttkabelen kan bli litt kort ift hard housingen, slik at disse
kommer ut igjen og blir eksponert.
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6. Hendelsesrapporter pr 3 juni 2008
Medlemmene hadde fått tilsendt hendelsesrapportene som var innsendt pr 3 juni 2008.
Disse ble gjennomgått og drøftet. Det er til nå 2 lårbensbrudd som utgjør de største
skadene. SU var av den formening at det til nå har vært 3 alvorlige hendelser som
kunne ha fått meget dårlig utfall. Heldigvis medførte ingen av disse til skader. Det ble
ikke avdekket noen trender som SU fant å måtte reagere på. SU vil fremover sende inn
et lite utvalg av hendelsesrapporter til hvert nummer av Frittfall. SU’s nye medlem
Morten Kristoffersen fikk denne oppgaven.
7. Antallet materiellreparatører
SU er blitt forespurt om hvilken policy for å utdanne materiellreparatører de legger til
grunn og hvilket antall MR SU så for seg var tilstrekkelig i Norge. Basert på
henvendelsen og en gjennomgang av hva som var gjort de siste årene diskuterte SU
saken. Det er pr nå 7 med gyldige MR lisens i Norge. En er i Nord Norge, to er på
Jegerkommandoen, to er på Vestlandet og to er på Østlandet. SU konkluderte med at
det ikke var deres jobb å regulere markedet og at det var den enkelte MR som var
ansvarlig for å holde seg selv oppdatert. SU vil imidlertid fortsette sin linje ift de som
ev ønsker å utvide sin MK lisens til MR. Før en starter på en slik utdannelse må den
enkelte søke SU om dette og presentere hvilket opplegg som vil følges. Basert på
søkerens erfaringer i tillegg til en vurdering av utdanningsløpet, vil så SU fatte en
beslutning om det gis tillatelse eller ikke.
8. Anordninger for å feste fallskjermhoppere i flyet
Som kjent skal alle fallskjermhoppere være fastspent under 1000 fot ved take off. Det
benyttes i dag ulike festeanordninger, alt fra vanlige setebelter til wire med
karabinlignende kroker. SU har fått en henvendelse om å se på dette, da en mistenker
at noen av karabinkrokene ikke er lette å komme seg løs fra dersom det er belastning
på krokene. SU har satt i gang et arbeid for å finne frem til bedre egnede krok
systemer enn det som finnes i dag. I den forbindelse er det gjort en henvendelse til
Hans Lange ved SINTEF om å strekkteste store smykkelåser av vanlig fabrikat som
fås i butikkene. SU vil komme tilbake til regulerende bestemmelser om dette med det
første.
9. Nytt FreeFly kompendium
Skywalkers og Helix har på eget initiativ utarbeidet et utkast til nytt Freefly
kompendium. SU gikk gjennom dette og godkjente det som offisielt F/NLF
kompendium i Freefly. Det vil bli lagt ut på hjemmesiden med det første. SU vil takke
Skywalkers og Helix for initiativet de har vist.
10. Midlertidige instruktørrettigheter for AFF instruktører med svensk AFF-I
SU har fått en forespørsel om det var mulig for svenske AFF instruktører å få
midlertidig instruktør rettigheter i Norge dersom det er en klubb som søker om dette.
SU har sett positivt på dette men har bedt om å få tilsendt programmet for det svenske
AFF-I kurset. Det har vært tatt kontakt med det svenske fallskjermsforbundet som
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også har lovet å sende kursprogrammet. Det er imidlertid ikke mottatt, selv etter
purring. SU vil avvente med å behandle saken inntil en får satt seg grundig inn i
kursinnholdet.
11. Status etter gjennomført tandemseminar
Det har vært gjennomført to tandemseminarer med meget godt oppmøte. Av våre
tandeminstruktører er det nå kun en som ikke er kvalifisert etter lengre opphold i
hoppingen. Selv om alt selvfølgelig kan forbedres, så kan SU konkludere med at
brukskontrollene nå fungerer, det føres log på komponentnivå, det er satt fokus på
tandemmateriellet og blitt forståelse for dette. Det som gjenstår er at det må bli et mer
enhetlig loggføringsskjema, slik at relevant informasjon og erfaringer lettere/enklere
kan sammenfattes.
Neste møte planlegges gjennomført i uke 36/37.
I tillegg planlegges det med et møte 18. desember 2008.
Møtet hevet kl 19:32

Jan Wang
Fagsjef
F/NLF
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