Agenda/Protokoll fra SU-møte # 1, 27.04.2022, 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:
Fraværende:
1. Gjennomgang referat møte #3-2021
Referat godkjent

Hengepunkter:
2. Status Tilrådninger etter Granskningskommisjon 1/19
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.
Ansvar: Harald/Jan Einar/Knut
3. Hakemonterte kamera
Ihht. SU bulletin 2022-03 er det ikke lengre tillatt å hoppe med hakemonterte kamera.

4. HI bytte
Følgende klubber har søkt og fått godkjent HI bytter:
Klubb
Nimbus
Lesja
Grenland
Hagl
Kjevik

Avtroppende HI
Tommy Botten Jensen
Jan Einar Soltvedt
Oddvar Flølo
Halvor Hagen
Arne Ranvik

Ny HI
Therese Tilrem
Hans Grindstuen
Eivind Joo Behrens
Halvor Mosæther
Mikael Kristiansen

Det er i tillegg stiftet en ny klubb (Gudvangen FSK) hvor det er søkt og godkjent at Kristian
Moxnes blir HI.
SU takker avtroppende HI’er for jobben og ønsker de nye lykke til.

5. Unntakssøknader
Voss FSK har søkt om at spesifikke I2’er kan eksaminere elever på grunnkurs. Søknaden avslås
og man henstiller sterkt til at klubben fokuserer på rekruttering av instruktører i alle ledd slik at
organisasjonen er tilpasset aktivitetsnivået.
Voss og Tønsberg har søkt om å slippe å benytte sekundært utløserhåndtak på elevrigger som
benyttes til AFF. SU ser ikke at det skal gis ytterligere unntak på dette og alternativet synes
dermed å være å fjerne kravet på landsbasis. Dersom dette skal vurderes kreves et helt annet
beslutningsgrunnlag enn det som foreligger pr. i dag. Søknaden avslås og Tønsberg gis en frist
inntil 01.07.2022 på å få ettermontert sekundærhåndtak på sine elevrigger
Føniks FSK har søkt om unntak for bruk av flytevest på alle fra første frittfall med bakgrunn i at
flytevesten kan bli til hinder for reservehåndtak i en gitt situasjon. SU ser utfordringene med
dette, samtidig så ønsker man å finne en løsning som kan gavne hele fallskjermnorge og som
gjør at man slipper å operere med unntak fra regelverket. Dette kan gjøres ved at man finner
andre flytelementer som er mer egnet. Man vil også se på regelverket rundt avstand til vann.
6. Utnevnelse eksaminatorer
SU diskuterte prosessen rundt utnevnelse av Instruktør/Eksaminatorer og har endt opp på
følgende endring i håndboka:
-- Gammel formulering-402.7 INSTRUKTØR/EKSAMINATOR (I/E)
Instruktør/Eksaminator (I/E) utnevnes av SU.
402.7.1 RETTIGHETER OG OPPGAVER
I/E kan på oppdrag fra SU ha ansvar for, være eksaminator/foreleser og sensor på F/NLFs
sentrale kurs så som B-kurs, C-kurs, MK-kurs, AFF-kurs og Tandemkurs.
--Slutt gammel--

-- NY Formulering -402.7 INSTRUKTØR EKSAMINATOR (IE)
Instruktør Eksaminator (IE) er ansvarlig for å være eksaminator og/eller sensor på F/NLFs
sentrale kurs slik som B-kurs, C-kurs, MK-kurs, AFF-kurs og Tandemkurs.
402.7.1 KRAV TIL UTSTEDELSE
Utstedelse av IE krever minimum 1 års erfaring som instruktør på det sentrale kurset i F/NLF
man skal utstedes IE for.
Vedkommende godkjennes av SU på bakgrunn av forespørsel og anbefaling fra kursansvarlige i
F/NLFs sentrale kurs.
402.7.2 RETTIGHETER
Eksaminere instruktører på B-kurs, C-kurs, MK-kurs, AFF-kurs og Tandemkurs innenfor
kategorien vedkommende er IE for.

7. Permanent hoppforbud
#OBSREG 2290: NTNU har etter en hendelse med en førstegangselev i påska anbefalt
permanent hoppforbud, dog med mulighet til å søke om få gjenoppta hopping om tre år.
Dette gjøres med bakgrunn i elevens unge alder og med håp om at en
modningsprosess kan skje før det har gått fem år.
SU støtter lokal hovedinstruktør i vurderingen og permanent hoppforbud gjøres gjeldende.

8. Runde rundt bordet
1. SU går over fra en generell åpning til en anbefaling om økt aktiveringshøyde på nødåpnere
opp til 1000ft AGL, slik det åpnes for i MHB kapittel 8.1.4
8.1.4 Permanent justering av aktiveringshøyde
Det anbefales å permanent justere aktiverings høyde på alle typer nødåpnere opp til 1000ft
AGL. Justering skal utføres av MK. Justering påføres logg kortet til riggen under rubrikk for
“Nødåpner”
2. SU vil søke å benytte Frittfall.org i større grad enn tidligere for kommunikasjon ut til
medlemmene.
3. SU ser begrensingene med digitale møter og vil søke å ha minimum 2 fysiske møter i året,
ett i sesongen og ett før jul. Dette kommer i tillegg til at man normalt har et fysisk møte i
forbindelse med fagseminaret på senvinteren.

Knut Lien

Fagsjef/Referent

