Protokoll fra SU-møte # 4, 10.12.2020, kl 20:15
Sted: Teams
Tilstede: Espen Høst (EH), Jan Stenmoe (JS), Harald Kvande (HK), Anders Mæland (AM),
Jan Einar Soltvedt (JES) og Knut Lien (KL) (referent)
Fraværende:
1. Tilrådninger etter Granskningskommisjon 1/19
5.1 Sentrale tilrådinger
a) F/NLF bør kvalitetssikre sitt system for utstedelse av dispensasjoner til operativ organisasjon i
klubbene. Dette for å sikre sporbarhet og informasjon om grunnlag for dispensasjonsutstedelser.
Dette vil også kunne bidra til å kartlegge objektive kriterier for hvilke krav som stilles ved slike
dispensasjoner. Et slikt system bør som minimum inneholde hvem, hva, grunnlag og tidsrom.
Forutsetninger som følger slike dispensasjoner bør også være tydelige på hvilke spesifikke kriterier
som legges til grunn.
Fagsjef/SU oppretter et system for å bedre oversikt over de til enhver gjeldende unntak
(dispensasjoner). Alle gitte unntak blir gitt gyldighet kun ut den aktuelle sesongen for lettere til
enhver tid ha bedre kontroll på gitte unntak.
b) F/NLF bør utføre en gjennomgang av HB del 100, vedlegg 1, tabell for skjermstørrelser for å se om
den er dekkende i henhold til dagens behov. Både for å utrede om tallene som allerede eksisterer er
tilstrekkelige, samt også se på om det er behov for ytterligere regulering innenfor enkelte
skjermtyper. Da spesielt rettet mot moderne høy-ytelsesskjermer og ultra-høy-ytelsesskjermer.
HB del 100, vedlegg 1 tas opp som eget punkt på fagseminar for at HI’ene skal føle eierskap i et
verktøy de må forholde seg til i hopphverdagen. Vurderes “lagt ut” som I1 oppgave i 2021.
Arbeidsgruppe ledet av JES settes ned for å se på dette.
c) F/NLF bør gjennomgå undervisningsmateriellet og standardiseringsdirektivet for skjermflygingsutdanning, og sørge for at instruktørene har det nyeste stoffet tilgjengelig.
Undervisningsmateriell og standardiseringsdirektivet er gjort tilgjengelig for alle
skjermkjøringsinstruktører via egen gruppe på FB.
d) F/NLF bør revidere “bestemmelse for vannhopp” i HB del 104.3. Hensikten bør være å oppdatere
innholdet slik at det tar høyde for høyhastighetslandinger over vann. I tillegg bør det utarbeides et
standardisert utdanningsopplegg for klubbene.
Arbeidsgruppe nedsettes for å se på dette, ansvar EH
e) På generelt grunnlag vil kommisjonen påpeke viktigheten av at HL må gis tilstrekkelig tid til både å
planlegge og å gjennomføre hopping. Dette gjelder særskilt ved gjennomføring av spesielle
hopptyper.
Revisjon punkt b) og d) tas i forbindelse med revisjon av Håndboka

2. Håndboksrevisjon

Arbeidsgruppen består av EH, HK, KL samt Aage Sørensen (AAS). Det er avholdt to møter via
Teams for å klarlegge scopet. Arbeidet er foreløpig fordelt ved at HK har ansvar for layout og
presentasjonsmedium mens AAS har ansvar for instruktørstigen.
3. Søknad om å få tilbake lisens etter hoppforbud
Det er kommet inn en søknad fra en hopper som fikk hoppforbud ultimo desember 2017 om å
få tilbake papirene for å kunne hoppe igjen fra 2021.
SU mener dette er for tidlig med tanke på hva som var bakgrunnen for hoppforbudet men
oppfordrer vedkommende til å søke igjen senere.

4. Lineprogresjon - exithøyde 20 sek (HK)
ORS#1793 - elev på sin andre 20 sekunder exiter fra full høyde og går inn i flatspinn.
Bør begge 20 sekunderne holdes til 20 sekunder og ikke 50+ sekunder?
HK tar ansvar for en presisering av dette ovenfor HI’ene på fagseminaret 2021
5. Åpne møter Teams
Det besluttes å kjøre åpne møter via Teams med relevante agendapunkter. Målgruppen vil
variere avhengig av agendapunkter. Målsetninger er korte møter (maks 1 time) månedlig.
Ansvarlig: fagsjef
6. Formalisere klubbesøk
Det utarbeides et skjema som kan brukes av SU medlemmer når man er på klubbesøk rundt i
landet. Ansvar: fagsjef
7. I3 tandem
Det vil fra sesongen 2021 være krav om I3 for å bli tandeminstruktør. Det vil dog stilles samme
krav til å delta på tandeminstruktørkurs som det i dag er for å delta på I2 kurs. I tillegg vil det bli
et ekstra fokus på pedagogikk og undervisningsmetoder på tandeminstruktørkurset.
ERFARINGSKRAV
Ha deltatt i til sammen 2 års praktisk hoppvirksomhet, herav minst 12 mndr
som Instruktør 3, og derigjennom tilegnet seg allsidig erfaring i hoppmestring
av elever, samt erfaring med hoppfeltorganisasjon (HFL-tjeneste). Etter
utstedt Instruktørlisens 3, ha vært hjelpeinstruktør på minst to komplette
grunnkurs og holdt minimum tre selvstendige leksjoner på disse. Videre ha
vært hjelpeinstruktør på ett grunnleggende kurs i skjermkjøring. Inneha
minimum norsk C-lisens.

8. UPT Sigma II Tandem Reserve
UPT lanserer i 2021 sin nye Sigma II Tandem Reserve, samtidig som dagens VR360 Vector
Tandem Reserve fases ut av produksjon.

UPT Sigma II Tandem Reserve typegodkjennes i Norge fra den kommer på markedet uten krav
til 1 års alminnelig bruk i forkant, ref MHB 1.5.3.3

9. TAFF
Det er kommet inn en søknad om å kunne redusere antall hopp i AFF utdanningen ved at man
benytter mer vindtunnel.
SU mener ikke ekstra vindtunneltid vil kompensere for ett eller flere hopp med det som inngår
der ift. utsprang, trekk og vurdering av skjerm, skjermflyving og landing.
10. Fallskjermpiloter
Etter ulykken i Sverige i 2019 varsles det fra Luftfartstilsynet at det vil bli et økt fokus på
vekt/balanse i fallskjermfly samt erfaringsnivå på og holdninger overfor fallskjermpiloter.
11. Runde rundt bordet
Intet

Knut Lien

Fagsjef/Referent

