
   

Agenda/Protokoll fra SU-møte # 2, 01.12.2021, kl  19:00 
Sted: Teams  
Tilstede: Jan Stenmoe (JS), Harald Kvande (HK), Anders Mæland (AM), Jan Einar Soltvedt  
(JES) og Knut Lien (KL) (referent) 
 
Eksterne: Hans Christian Amlie (HC), Einar Huseby (EH) 
 
Fraværende: Espen Høst (EH), 

 

Fra forrige møte: 
1. Status Tilrådninger etter Granskningskommisjon 1/19 

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. 

Forslag til ny tabell sendes ut til HI’ene for kommentarer. Dette tas i tillegg opp som eget punkt på 

fagseminar. Vurderes “lagt ut” som I1 oppgave i 2021. Arbeidsgruppe ledes av JES. 

Ferdigstilles innen 01.01.2022 

c) F/NLF bør gjennomgå undervisningsmateriellet og standardiseringsdirektivet for skjermfly-

gingsutdanning, og sørge for at instruktørene har det nyeste stoffet tilgjengelig. 

Dette er under revisjon og legges ut på NLF sine sider så fort det er klart. Ansvar: JES 

Ferdigstilles innen 01.01.2022 

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 

Ikke behandlet 

2. SU plan 2022 
Behandles på møte 17.desember 

 
3. OBSREG 

 
Funksjonalitet i OBSREG ble diskutert. Blant det som står på agendaen er: 
 
Søk og eksport av data 
Statistikk 
Visning/hurtigvisning/browsing 
Varsler/notifikasjoner 
Søke på person/personorientert 
 

https://idrettsforbundet.sharepoint.com/sites/SU2020/_layouts/15/Doc.aspx?OR=teams&action=edit&sourcedoc=%7b1794085E-CB91-4253-B5E1-2DA34B8D70B0%7d


   
 

 
4. Radio på elever  

 
I forbindelse med sitt I1 kurs skrev Christer Karlsen en oppgave med tittelen:   

 
 «SIKKER FALLSKJERMUTDANNING - En studie i bruk av radio under utdanning av elever» 
 
Man søker en klubb som vil teste ut dette i sesongen 2022. Kostnader til innkjøp av radioer vil bli 
dekket. Det forutsettes at det er en klubb som gjennomfører en betydelig mengde elevhopp, slik at 
man får prøvd metoden godt gjennom en hel sesong. Klubben vil måtte utarbeide en plan for 
gjennomføringen, samt en evaluering og anbefaling.   
 
Nye saker 
 

5. Fagseminar 2022 

Fagseminar planlegges som fysisk møte 2.-3.april  

Foreløpig Agenda 

• Statistikk 

• Fallskjermflyging 

• Oppgaver fra I1-kurs¨ 

• Skjermflyging  
o Tabell (revisjon vedlegg 1 del 100) 
o Kompendie for instruktører 

 

6. Fallskjermflyging (HC) 

HC orienterte om arbeidet i arbeidsgruppen Falllskjermflyging 

Utfra dette er det følgende å notere 

1. HI-er som jobber med revidering av sin HI Plan nå før neste sesong, må ta SOP-dialogen med sin 
sjefsflyger for å synkronisere de to dokumentene bedre.  

2. SU må enes om på hvilket utdanningsnivå i F/NLF bør fallskjermflyging inn som tema (C-kurs, B-
kurs, I-3-kurs, A-lisenskurs?) 

 
 

7. MK kurs 2021 
 

Gjennomført 2.del helgen 22.-24.november – 8 bestått (1 strøk på teori) Gode tilbakemeldinger 
på kurset. Det må jobbes med å finne ny ansvarlig for kurset, ansvar : AM  
 

8. V-Mag kamerafeste 
 



   
Det registreres at det har vært flere hendelser med V-mag kamerafester som løsner gjennom 
sesongen 2022. Saken blir viderebehandlet på møte 17.des 
 
 

9. Runde rundt bordet 
 

1. Tandem 
 
Det legges til under pkt 402.4.7 Spesielle vedlikeholdskrav i Håndboka at Tandeminstruktører 
skal delta på årlig digitalt Tandemseminar  

 

 
Knut Lien 
  
   
Fagsjef/Referent 


