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Referat SU-møte # 3, 19.10.2010 
Sted:  F/NLF.   
Tilstede: Knut Lien, Rolf Inge Sotberg, Tone Bergan, Alvin Fyhn og Jan Wang (ref.) 

 
1. Godkjenning av innkalling og gjennomgang av referat fra forrige møte 

 
Innkallingen og sakslisten ble godkjent.  Referatet fra møte # 2/10 er tidligere blitt 
godkjent.  Siden siste møte i SU har Morten Kristoffersen etter eget ønske trukket seg 
fra SU og Alvin Fyhn har erstattet han. SU vil innledningsvis takke Morten for den 
innsatsen han har gjort og håper at SU fortsatt kan trekke veksler på hans 
fagkunnskap. 
 

2. Godkjenning HI  
 
Siden forrige møte har SU godkjent HI bytter i følgende klubber  

- I Veteranene FSK er Erik Lindquist blitt HI 
- I Voss FSK er Espen Høst blitt HI 
- I Bodø FSK er Jan-Tore Edvardsen blitt HI 

SU vil benytte muligheten for å takke de respektive avtroppede HI’ene Stig 
Bjørneberg, Hans Christian Heer Amlie og Arild Rasmussen for den innsatsen de har 
nedlagt i disse klubbene i en årrekke! 

 
3. Fra B kurset tematikk til ST. DIR i HB 

 
Kursansvarlige for B kurset sendte inn forslag til endringer i krav for deltagere på B-
kurs og forslag til endringer i Standardiseringsdirektivet. For endringene i krav for 
deltagere på B-kurset, stadfester SU følgende: 
 
Alle deltagere skal, som I-3, minimum ha holdt 3 fullstendige leksjoner ifm grunnkurs 
i klubbene før de møter. Videre skal alle ha utarbeidet og medbringe leksjonsopplegg 
til samtlige leksjoner i grunnkurset. Disse kravene ble kommunisert til alle HI’er 
04.05.10 kl 14:34 slik at alle klubber kunne kvalifisere sine I-2 kandidater gjennom 
sommerens grunnkurs. 
 
Når det gjelder forslagene til endringer i Standardiseringsdirektivet ønsker SU en 
presentasjon av dette på Fagseminaret i 2011 av Kursansvarlige Christian Slinning 
med påfølgende diskusjon. 
 

4. Granskningskommisjon 1/2010   
 
Granskningsrapporten etter ulykken på Bømoen 1. juli 2010 er på det nærmeste 
ferdigskrevet. Skadeomfanget er vesentlig redusert enn da granskningen startet. SU 
ønsker imidlertid at rapporten ferdigstilles da det er gjort funn som trenger å bli 
belyst/drøftet. Leder av kommisjonen vil ta kontakt med hopperen og hans HI før 
rapporten sluttføres.  
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5. Forslag til endringer i HB pkt 102.10 Minimum sikkerhetsutstyr 
 
SU har mottatt en henvendelse om å vurdere innholdet i pkt 102.10 og spesielt forhold 
omkring båre, smertestillende medikamenter og vindpølse. Alvin Fyhn hadde på 
forhånd gjort en vurdering av saken og etter en diskusjon ble følgende vedtatt: Kravet 
om smertestillende medikamenter tas ut mens kravet om båre beholdes. Vindpølse skal 
videre skrives om som vindindikator (vindpølse, kreppapir, flagg eller annen 
innretning som viser vind og styrke). Dette rettes i HB ved første revisjon. 
 

6. Innspill ad HB pkt 308.2 Rettigheter og begrensninger for A hoppere  
 

Det er kommet inn en betenkning om formulering og intensjon ift nåværende tekst i 
HB pkt 308.2 andre avsnitt. SU drøftet innspillet og kom til at teksten bør endres for å 
fjerne rom for feiltolkning. Ny tekst i andre avsnitt blir: 
Innehaver av A sertifikat kan kun delta i formasjonshopping (FS, VFS) under 
veiledning av instruktør. Formasjonene må ikke bestå av mer enn totalt tre hoppere og 
minimum en skal ha B-sert eller høyere.  
 

7. Innspill til nye regler for hopping nær vann 
 
SU har fått inn et forslag til endring av pkt 102.8.3 Vann. Forslaget var å innføre et 
nytt punkt 102.8.3.4 Hoppere med mer enn 1500 hopp. Ingen krav til flytevest. 
 
SU drøftet dette og avviste forslaget. SU finner det ikke forsvarlig å komme med en 
generell endring da forholdene er så vidt forskjellige fra sted til sted og fra årstid til 
årstid. I den sammenhengen vises det til ulykken i Bodø FSK 20. juni 2009 der en D 
hopper havnet i fjorden. Hopperen ble plukket opp av redningshelikopter etter 12-15 
minutter med en kroppstemperatur på 32 grader. Hopperen benyttet redningsvest selv 
om avstanden fra landingsfeltet er mer enn 250 meter fra sjøen (SOP i BoFSK). Det er 
høyst usikkert om hopperen hadde overlevd dersom han ikke hadde brukt 
redningsvest.  
 

8. Nye regler for tandemhopping med Handy cam 
 
Etter en vurdering og drøfting mellom leder SU og Kursansvarlige for TM kurset, ble 
det besluttet at kravet for å kunne hoppe tandem med Handy cam endres fra 500 til 250 
tandemhopp.  
 
Kravet for å hoppe med Handy cam blir da 250 tandemhopp og utsjekk. Utsjekken 
gjennomføres av I/E utpekt av SU og p.t. er det Jørgen Kaarvaag. Utsjekken blir slik 
den er beskrevet tidligere, gjennomgang av utstyret og drill på bakken, solohopp med 
eget utstyr eller tandemrigg så ett hopp med tandem og en erfaren hopper som elev 
(min 100 hopp). Her legges det mye vekt på håndtakskontrollen som skal utføres i 
frittfalldelen. Tandeminstruktører som ikke tar håndtakskontrollen i frittfall er ikke 
skikket til og hoppe tandem. 
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9. Utnevnelse av Instruktør Eksaminatorer 
 
SU har utnevnt Espen Høst som I/E  

 
10. Unntak fra fornyelseskrav 

 
SU har i 2010 gitt unntak fra fornyelseskrav for AFF - I og Tandem - I etter 
individuell vurdering til: 

- Trond Bolstad for AFF 
- Ståle Øisang for AFF 
- Esben Evensen for AFF og Tandem 
- Gorm Hassum for AFF 

 
11. SU kalender for 2011  

 
- Rapportering av 4 kvartal 2010, 10. januar  
- Påmeldingsfrist B-kurs 01. februar 
- Påmeldingsfrist Tandem- og AFF instruktørkurs 01. mars 
- Fagseminar 03. april på Gardermoen 
- Rapportering av 1. kvartal 20. april 
- B-kurs 28. april til 01.mai sted ikke avklart  
- Tandeminstruktørkurs 13. til 16. mai på Rikssenteret se under! 
- AFF instruktørkurs 12. til 19. juni på Rikssenteret 
- Rapportering av 2. kvartal 20. juli 
- Påmeldingsfrist C kurset 01. august 
- C-kurs del 1, 03. til 04. september på Toppidrettssenteret 
- MK kurs 14. til 16. oktober (noe usikkert mht tid og sted) 
- Rapportering av 3. kvartal 20. oktober 
- Påmeldingsfrist MK kurs 2012, 01. november 
- C- kurs del 2, 11. til 13. november på Toppidrettssenteret 
 

Det er også to alternative tider for TM kurset og det er 2 til 5/6 på Rikssenteret og 10      
 til 13/6 på Stavanger Lufthavn Sola. Årsaken til flere alternativ skyldes en  

henvendelse fra Grenland FSK som trenger avklaring, før tid og sted fastsettes. 
 

12. Godkjenning av NZ Aerosport 
 

Det vises til SU referat 2/2010 pkt 12 og mail av 5. mai fra Fagsjef til klubber, MR, 
MK med mer. NZ Aerosport sine produkter er godkjent for bruk i Norge. 

 
13. Hendelser generelt 

 
SU drøftet en rekke hendelser opp i mot henvendelser og innspill fra HI’er mfl. En 
henvendelse gikk på hendelser med fastspenning for take off med store fly og et 
forslag om at det skulle være flyeier som vurderte om fastspenning skulle benyttes 
eller ikke. Dette var fundamentert i hendelser der hoppere hadde glemt å spenne seg 
løs og var kommet opp i uheldige episoder ifm utstabling. SU har ikke myndighet til å 
dispensere fra regelen om fastspenning og vil ikke tillate lokale endringer om dette. 
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Hendelser og henvendelser til SU skaper bekymring hos 
SU ift utstyrsvalg og da spesielt for lette personer. Det 
anskaffes og hoppes for små skjermer ift erfaringsnivå. Det virker som om de som skal 
gi råd og veiledning om anskaffelser gjør dette for ensidig ift vingebelastning. SU 
finner det derfor nødvendig å få utarbeidet utfyllende regler og bestemmelser for 
størrelser og beskaffenhet. Dette vil bli presentert for diskusjon på fagseminaret. Målet 
er å ha de nye supplerende bestemmelser på plass før sesongstart. Nye bestemmelser 
vil også berøre hoppere som allerede har anskaffet utstyr som faller innenfor nye 
bestemmelser.  

 
14. Oversikt over AFF- og Tandemhopp for instruktører 2010 

 
Det vises til pkt 10 i dette referatet. Kontrollen med instruktørhopp og fornyelseskrav 
for AFF-I og TM vil fortsette. Forespørsel til alle klubber om antall utførte AFF hopp 
og Tandem hopp er sendt ut til klubbene med svarfrist 5. desember. 
 

15. Forslag til nye gjenoppfriskningsrutiner for TM 
 
Det er kommet inn et forslag om endring for gjenoppfriskningshopp TM ref HB pkt 
402.4.6. Forslaget går på at det, ved opphold lenger enn 180 dager i stedet for Solo 
utstyrshopp, kan gjennomføres tandemhopp med annen TM som elev. SU oppfatter 
ikke forslaget relatert til sikkerhet men mer et bekvemmelighets hensyn. Dagens 
ordning baserer seg på USPA sitt system og lang erfaring. SU syn er at utstyrshoppet 
skal ha maksimalt fokus på utstyret og at regelen for dette er innført på basis av 
hendelser og erfaringer opp gjennom tiden. Av den årsak vil SU videreføre dagens 
ordning. 

 
16. Dropp av fallskjerm fra Paraglider 

 
Luftfartstilsynet har henvendt seg til SU med spørsmål om hvordan SU stiller seg til å 
åpne for hopp fra Paraglider. SU har sett på organisering, sikkerhetsregler og ikke 
minst kontroll med slik hopping. SU har derfor svart LT at det ikke er ønskelig å 
innføre dette under F/NLF sin virksomhet. SU vil i denne sammenhengen takke HI 
Trondarnes Frilynte for innspill til saken.  
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17. Henvendelse fra Frode Baklien 

 
Det vises til SU referat 2 2010 pkt 11. Det er kommet forespørsel fra Frode Baklien om 
å påvirke slik at han igjen får utføre alle hopp ift sine rettigheter på sertifikatet i regi av 
HAGL. SU har igjen sett på saken og kommet til at SU ikke vil involvere seg i lokale 
forhold så sant det ikke dreier seg om saker relatert til sikkerhet. SU anser det som HI 
sitt ansvar å bestemme hvem som skal brukes til hvilke operative oppgaver i klubben. 
Dersom ikke klubben er enig med HI kan ev styret i HAGL fremme søknad om HI 
bytte. HAGL sendte i sin tid inn anmodning om inndragelse av rettigheter for Frode 
Baklien under henvisning til HB pkt 401.6 og spesielt formuleringen nødvendig av 
hensyn til … og fallskjermidrettens anseelse…. Denne formuleringen stammer fra 
tiden med base forbud og har ikke noe lenger med SU å gjøre. Slike saker løses fra nå, 
av klubbstyret og ev idrettens domsutvalg. HB pkt 401.6 vil bli rettet opp. 
 
Neste SU møte er 13.12.10 kl 17:00. Møtet hevet kl 20:37 
 
Etter fullmakt 
 

 
Jan Wang 
Fagsjef F/NLF 


