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Utgitt av F/NLF v/SU For mer informasjon henvises det til SUs Plan for inneværende år, som er tilsendt alle 

klubber. Saker kan fremmes skriftlig til SU på mail knut.lien@nlf.no. Normalt fremmes saker gjennom egen 

lokalklubbs hovedinstruktør. Vedtak gjengitt i SU-bulletin er gjeldende bestemmelser, jfr. Håndbokas punkt 

101.3. 

 

Denne SU-bulletin inneholder informasjon ifm midlertidig bruksforbud på VMAG 

kamerafester.  

1 Informasjon/tiltak etter hendelser med VMAG 
kamerafester 

1.1 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. 

1.2 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. UPT sin 

tilbakemelding på henvendelsene fra F/NLF 

1.3 Tiltak 
 

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 
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