Referat SU-møte # 3, 14.05.2019, kl 20:00
Sted:
Via Skype.
Tilstede: Espen Høst, Tone Bergan, Harald Kvande, Anders Mæland, Jan Einar Soltvedt og
Jan Wang.
1. Møtet ble gjennomført som et Skype møte.
2. Fagseminar 2019
SU gikk gjennom erfaringer fra fagseminaret. SU er fornøyd med det som kom ut av
fagseminaret og orienteringene ble tatt vel imot og spesielt var tilbakemeldingen god
vedrørende det Wingsuit arbeidsgruppen har fått gjort. NTNU presenterte også en
«prototype» av en 3D-simulator for skjermflyging for elever. Klubben har forsøkt den i
forbindelse med et grunnkurs og mener å kunne se en effekt på
skjermflygingskvaliteten til elevene.
3. Hopping med Rocke-ringer
Tønsberg fsk har fått en henvendelse fra NRK om å gjennomføre et hopp med tre
rocke-ringer. Det skal flys gjennom rocke-ringene så mange ganger som mulig innen
tidsrammen. Klubben har sendt inn en søknad om dette til SU. SU har sett på planen og
godkjente den med følgende to kommentarer:
- Rockeringene skal ikke fylles med sand eller annet som øker vekten på ringene.
- Det skal gjøres en vurdering av om det er nødvendig å ta ekstraordinære tiltak ifm en
ev nødprosedyre i forhold til rocke-ringene. HI Tønsberg er orientert om dette av
fagsjef.
4. Tandeminstruktørkurs 2019.
Det er kun en kandidat påmeldt tandeminstruktørkurset. Han hadde gyldige
tandempapirer til 31.12 2015. Det ble besluttet å rekvalifisere vedkommende gjennom
et tilpasset opplegg sammen med tandemansvarlige i SU.
Tandemkurset 2019 ble samtidig kansellert.
5. Farlig Ukontrollerte hopp (FU)
SU gikk gjennom og diskuterte aktuelle ORSer, Vi har hatt flere meget alvorlige
hendelser. To av disse er, reservepilot ut flydøra for lineelev, der en snarrådig
hoppmester reddet både dagen og liv.
Videre en elev innviklet i pilotlina, ingen nødprosedyre, med to skjermer ute og landene
i noe som lignet en down plane. Den er en klar FU og SU har signalisert at
instruktørene ikke skal være så restriktive når det vurderes FU.
Det er 70 innsendte ORSer fra 2019 som undertegnede har behandlet og det er gitt FU
i fem. HB sier at «dersom en hopper får kjennelsen FU to ganger innenfor et tidsrom på
3 år, vil kjennelsen normalt resultere i permanent hoppforbud».
Det er således avgjørende at søk på navn må inn som en mulighet i ORS, slik at HIer
mfl kan følge opp å fange opp slike tilfeller for å avverge en mulig fremtidig ulykke.
SU ønsker et møte med ORS styringsgruppen.

6. Bytte av HI
Christian Slinning ny HI i fallskjermklubben KS.
Gaute Sten Hansen ny HI i Bodø fsk.
Odd Jørund Pedersen ny HI i Kjevik fsk.
En takk til Hans Christian Abell, Jan-Tore Edvardsen og Lars Haukom for den jobben
de har gjort som HI i sine respektive klubben.
7. Neste SU møte er også et Skype møte torsdag 20/6 kl 20:00
8. Eventuelt

Møtet ble hevet kl 22:15.

Jan Wang
Fagsjef/Referent

