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Referat SU-møte # 3, 10.09.2013 
Sted:  F/NLF.   
Tilstede: Knut Lien(leder), Rolf Inge Sotberg, Tone Bergan, Espen Høst, Eirik Breen, og Jan 
Wang. 
 
Forfall: Ingen 
 

 
 

1. Godkjenne agenda og innkalling 
 
Agenda og innkalling ble godkjent. 
  

2. Rusmidler på norske hoppfelt 
 
Espen Høst innledet til diskusjon om hvordan vi fremover bør håndtere situasjoner 
ved mistanke om bruk av rusmidler på hoppfeltene. Hver hopper signerer hvert år 
under på at de er klar over at de til enhver tid plikter å underkaste seg doping- og 
rusmiddelkontroll, herunder blodprøve. SU vil også ta dette opp som sak under 
fagseminaret. Alkohol problematikk og hopping bør være enkel å håndtere og de 
større hoppfeltene med en del gjestehoppere er utstyrt med alkotester. 
 
Når det gjelder testing av illegale rusmidler, er det intensjonen å gå til anskaffelse av 
hurtigtester slik at man ved mistanke kan gjennomføre en rask test på hoppfeltet. De 
som får utslag eller nekter å gjennomføre testen skal bortvises. F/NLF har i flere år 
samarbeidet med NNPF (Norsk narkotikapolitiforening) og har dialog med VWR 
Norge om anskaffelse av hurtigtester som tester for sju ulike illegale stoffer. 
Intensjonen er at alle hoppfelt skal ha hurtigtester tilgjengelig fra sesongstart 2014.  

 
3. Hendelser 2013 

 
Forut for møtet var alle hendelsesrapporter pr 05. september distribuert. Det var da 
meldt inn 99 hendelser. Det er et lavere antall enn tidligere år og SU er bekymret for 
ev underrapportering eller at det ligger rapporter i klubbene som skulle vært sendt inn 
for lenge siden. Det er ilagt fem FU på landsbasis. En på Østre Æra, en på Jarlsberg, 
en på Voss og to i Grenland. FU er gitt til en lineelev, to B hoppere, en C hopper og 
en D hopper. SU stiller seg bak disse avgjørelsene, men antar at det kunne/ skulle 
vært ilagt flere FU! Dette vil komme opp som et tema på Fagseminaret 16. februar og 
dette er et moment som også må ses nøye på i prosessen med å utvikle nytt 
rapporteringssystem.  
  

4. Materiellsaker  
 
Forut for SU møtet ble det gjennomført et materiellmøte mellom av- og påtroppende 
materiellsjef samt fagsjef. Overtakelsesforretning og gjennomføring av MK kurset 18 
til 19. oktober ble drøftet sammen med en rekke materiellrelaterte saker. Ut i fra det 
som var drøftet ble følgende anbefalt til SU og besluttet: 
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- Anders Tesaker 
Det er kommet inn flere materiellrapporter 
som til sammen ble sett på som såpass alvorlig at Anders Tesaker midlertidig 
fikk inndratt sin MK lisens. Etter det har SU innhentet en forklaring fra han 
selv og enkelte andre involverte. Basert på dette har SU besluttet å inndra MK 
lisensen på permanent basis.  

 
- Softslinks på elevutstyr 

 
Softlinks på elevseletøy er godkjent. Se også SU bulletin #3 2013 pkt 1.2. 
 

- Sying av softlinks på reserver 
 
SU opphever kravet om sying av reservesoftlinks for bedre å kunne kontrollere 
monteringen i forbindelsen med hovedkontroller. Se SU bulletin #3 2013 pkt 
1.3 for detaljer. 
 

- Atom seletøy 
 
Det er registrert at det på noen Atom seletøy med dobbel LOR benyttes reserve 
håndtak med metall øye som i gitte tilfeller kan forårsake låsing/ ikke frigjøring 
mellom øye og låsepinner.  
 
På Atom seletøy med reserve håndtak med metall øye, skal reservehåndtak 
skiftes før neste hopp. Se SU bulletin #3 2013 pkt 1.5 for detaljer. 
 

- Bruk av reservehåndtak av Spectra line på elevrigger (Vector) 
 

SU stadfester at det er tillatt benyttet reservehåndtak med Spectra line på 
Vector elevrigger. Se også SU bulletin #3 2013 pkt 1.4. 
 

- Digitale høydemålere på elever 
 

SU stadfester at det er tillatt for elever å benytte digitale høydemålere. Se SU 
bulletin #3 2013 pkt 1.7 for detaljer. 
 

- Justering av fyringshøyde på Cypres 
 

SU har besluttet at justering av fyringshøyden kun tillates dersom produsent av 
rigg og/eller reserveskjerm anbefaler dette. Ev justering av fyringshøyden på 
Cypres skal gjennomføres av MK. Se SU bulletin #3 2013 pkt 1.6. 
 

5. Oppdatering av prøvene 
 
Tone Bergan har tatt på seg å utarbeide/revidere prøver/tester for elevbevis og alle 
lisenser som gjennomføres lokalt. Hun ga en orientering om status i det arbeidet. 
Intensjonen er å ha nye prøver innen fagseminaret 16. februar. SU vil også involvere 
Jarle Hus i revisjonsarbeidet 
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6. Nytt rapporteringssystem 

 
Leder SU og fagsjef redegjorde kort for møtet som var gjennomført 22. juli av 
arbeidsgruppa og om orienteringen som ble gitt til styret på møtet 27. august. En 
utvidet gruppe bestående at sentrale personer vil ila september bli innkalt til møte om 
framdriftsplan mm.  

 
7. SU kalender 2014 

 
Fagsjef hadde sendt ut et utkast til kalender med alternative datoer til styret F/NLF på 
forhånd. Spesielt var dette gjort pga dato for fagseminaret som er ønskelig å 
gjennomføres koordinert med F/NLF ledermøte. Basert på tilbakemeldinger og 
diskusjon på SU møtet ble følgende kalender for sentrale kurs og seminarer besluttet: 

 
- B-kurs    24-27/4 
- Tandeminstruktørkurs 29/5-1/6 
- AFF I2 kurs   8-15/6 
- C-kurs    Del 1 6-7/9 og Del 2 7-9/11 
- MK kurs   24-26/10 

 
- Fagseminar   16/2  
- Tandem instruktørseminar 15/3 

 
SU antar at styret F/NLF planlegger å gjennomføre ledermøtet 2014 lørdag 15. 
februar 2014 koordinert med SU og fagseminaret. Det kommer styret tilbake til ifm 
styremøtet 10. desember 2013. 
 

8. SU møter 
 
Neste planlagte SU møte er torsdag 12. desember kl 17  

 
 Møtet hevet kl 20:32 

 
Jan Wang 
Fagsjef F/NLF 


