Agenda/Protokoll fra SU-møte # 3, 17.12.2021, kl 20:00
Sted: Teams
Tilstede: Jan Stenmoe (JS), Harald Kvande (HK), Anders Mæland (AM), Jan Einar Soltvedt
(JES), Espen Høst (EH) og Knut Lien (KL) (referent)
Eksterne:
Fraværende:
1. Gjennomgang referat møte #2-2021
Referat godkjent

Fra forrige møte:
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.
Arbeidsgruppe nedsettes for å se på dette, ansvar EH
Ferdigstilles innen uke 2 2022
3. SU plan 2022
Ansvar: EH
Ferdigstilles innen uke 2 2022
4. Håndboksrevisjon
Dokumentbehandling: Readin besluttet benyttet som ny publiseringsplattform for Håndboka. Denne
plattformen vil også kunne benyttes for referater, bulletiner etc.

5. Fagseminar 2022
Samtidig med ledermøte 26.-27. mars eller 2.-3.april

6. Fra I1 kurs
Det ble gitt en kort orientering omkring kandidatene på årets I1-kurs

7. V-Mag kamerafeste

Bakgrunn: Gjennom sesongen 2021 har det blitt registrert flere hendelser der kamera har løsnet fra
hoppers hjelm i luften. Dette har rettet seg mot spesifikke typer kamerafester som har automatisk
utløsermekanisme. Dette gjelder for eksempel feste av typen VMAG.
Drøfting: Som hovedregel skal det ikke forekomme dropp eller slipp av gjenstander fra luften som
kan skade eller drepe personell på bakken. Det aktuelle kamerafestet i hendelsene er oppsatt for å
løse ut automatisk, uten påvirkning fra hopperen. Selv om dette kan være positivt for hopperen, så
kan vi ikke se bort ifra faren ved at kameraet frigjøres helt. Gjenstander som er laget for å
automatisk frigjøres må likevel ha en sikring som hindrer at den faller videre til bakken. Denne
sikringen må også være dimensjonert for å kunne brytes i ytterste konsekvens, dersom gjenstanden
blir ført vekk med en hovedskjerm, annen hopper eller lignende.
Systemer som har en manuell frigjøring, der hopperen selv tar et aktivt valg gir større sikkerhet for
at gjenstander ikke løsner med mindre det er strengt nødvendig, samt at gjenstanden med større
sannsynlighet blir ført videre med det den henger fast i.
Konklusjon:
Det innføres midlertidig bruksforbud på kamerafester uten sikringsløsning som er konstruert for å
løsne automatisk. Det presiseres i tillegg at sikringsløsninger til kamera og lignende må ha en
tilfredsstillende bruddstyrke slik at gjenstanden frigjøres dersom kraften overstiger 80lbs.
8. HI bytte
Voss: Rune Narum ønsker å fratre og styret har søkt om å få benytte Jarle Hus som HI fom.
sesongen 2022. SU takker Rune Narum for innsatsen og godkjenner Jarle Hus som ny HI for
Voss FSK.
9. Hoppere tatt for bruk av narkotika
Det er kommet opp en sak hvor to hoppere har innrømmet bruk av narkotika i forlengelsen av
et fallskjermarrangement. HI har foreslått midlertidig hoppforbud for begge de involverte. SU
støtter HI’s forslag og vedtar dette.
10. Runde rundt bordet
Etter å ha vært med delaktig på dette kurset ved flere anledninger både som eksaminator og
foreleser tar Tommy Botten Jensen over som ansvarlig for I1-kurs fom 2022
Knut Lien

Fagsjef/Referent

