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Referat SU-møte 4/06, 07.06.06 
Sted: Rikssenteret, kl 15:00 
Tilstede: Knut Magne Ekerhovd, Knut Lien, Rolf ”Burre” Sotberg, Bjørnar Frigstad og Jan 
Wang (ref.) 
 

1. Skyhook demo for SU 
SU er blitt tilbudt å prøvehoppe skyhook ifm at demoriggen er i Norge for bruk under 
Ekstremsportveko.  SU har vurdert saken men må dessverre takke nei da det blir 
vanskelig for SU’s medlemmer å få dette til.  Det er utstedt en XT til HI Voss for 
demo av skyhook utført av Skywalkers og SU ser fram til å lese rapporten. 
 

2. Kamera andre steder enn på hjelm 
Det er kommet inn en forespørsel om regelverk ifm godkjenning av kamerahopping 
der kameraet er/skal monteres andre steder enn på hjelmen.  Det gjelder samme 
godkjenningsprosedyre for slik kameraplassering som for hjelmplassering og dette 
skal godkjennes av lokal HI. (Jfr HB 102.4.2).  De fleste erfarne camerahopperne har 
release systemer på sitt utstyr.  Det finnes også spesialutviklet utstyr for montering 
andre steder enn på hjelm(handycam etc) som også har release system og det er i 
utgangspunkt slikt utstyr som skal nyttes og ikke ”hjemmesnekrede løsninger”!  
Erfaringsnivå og risikomomenter som for eksempel mulighet for opphengning i liner 
etc er noe av det HI må legge til grunn for sin vurdering og HI er i sin suverene rett til 
ev å si nei! 
 

3. Tandemforhold 
a. Aldersgrenser 

Det har ved et tilfelle blitt hoppet tandem med en 11 åring i militær regi, der 
det innledningsvis kan ha vært uklarheter ifm rammene omkring hoppet.  SU 
aksepterer ikke at våre medlemmer som også har operative militære papirer 
benytter militær hopping som bekvemmelighet for å hoppe med tandemelever 
under 16 år.  Det er på det nåværende tidspunktet ikke aktuelt å senke 
aldersgrenen og det vil heller ikke bli innvilget dispensasjon for dette.   
Rammebetingelsene for slik hopping skal være fullstendig avklart ift F/NLF før 
det hoppes militær tandem med personer under 16 år! 
 

b. Krav til VideoTandem lisens 
Det er ifm tandemseminarene som er avholdt i år kommet fram behov for bedre 
kvalitetssikring av nye tandem fotografer. I tillegg til minimum krav til C 
sertifikat så er det også et krav om minimum 50 hopp som fotograf for FS 
hopping.  Ved kursstart skal nye kandidater presentere resultatet av 20 av disse 
fotohoppene for vurdering av ferdighetene til å filme på magen i minimum 1:1 
i front.  For bedre å få inn dette med kompetanse, ferdigheter og kunnskap skal 
kurset holdes av en erfaren VT hopper sammen med en I-1 som har eller har 
vært instruktør tandem.  Kursene holdes fortsatt lokalt. 
 

c. Forsikring Tandemelever 
Ifm tandemseminarene er det også diskutert om tandemforsikringen kun dekket 
et hopp.  Når det skrives under på tandempapirene så varer medlemskapet og 
forsikringen ut gjeldene kalenderår, og det kan således hoppes flere tandemer 
så lenge medlemskapet og forsikringen er gyldig. 
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d. Pakking av tandem hovedskjerm 
Også denne saken har vært oppe til diskusjon under tandemseminaret.  
Spørsmålet dreier seg om hvorvidt andre en Tandeminstruktøren som skal 
bruke utstyret skal kunne tillates å pakke tandemfallskjermen.  SU’s intensjon 
er at dette bør kunne gjøres av den/de som har pakkesertifikat for aktuell type 
fallskjerm og kunnskaper til å gjøre dette.  Utfordringen ligger i forsikrings-
vilkårene i ansvarsforsikringen, der det står at forsikringen ikke dekker pakking 
av hovedskjerm for andre (elevutstyr unntatt).  F/NLF vil ta kontakt med IF for 
å undersøke muligheten til å endre teksten til at unntaket kun gjelder ved 
pakking av hovedfallskjerm for andres privateide utstyr.  Det er i ettertid tatt 
kontakt med IF og forsikringsteksten under "særlige bestemmelser" på polise 
nr. 4534078, er nå endret fra ”VED PAKKING AV HOVEDFALLSKJERM FOR 
ANDRE” til  ”VED PAKKING AV HOVEDFALLSKJERM FOR ANDRES PRIVAT-
EIDE UTSTYR”. 
 

e. Vedlikeholdskrav tandem 
SU har endret noe på vedlikeholdskravene til Tandeminstruktør.  Fornyelse av 
tandeminstruktør lisens er 100 hopp siste 365 dager hvorav minst 25 tandem, 
alternativt 50 eller flere tandem utsprang siste 365 dager. 
 

f. Legeattest ved fornyelse 
Med forbehold om godkjenning fra Luftfartstilsynet, vil årlig legeattest ved 
fornyelse bortfalle inntil fylte 49 år.  For tandeminstruktører som er 50 år og 
eldre skal legeattest vedlegges fornyelsessøknaden hvert år. 

 
4. Godkjenning av Aerodyne’s ICON Student 

Det vises til Fagseminaret og SU referat # 2/06 pkt 7.  Eierforholdet til Aerodyne er nå 
tilfredsstillende avklart og Aerodyne’s ICON Student godkjennes for bruk i 
fallskjermutdannelsen i Norge. 
 

5. Håndboka 
a. Del 300  

Del 300 er fortsatt til korrekturlesing og vil bli lagt ut så snart den er klar. 
 

b. Krav ved vannlanding ift antall hoppere i vannet 
Det vil bli følgende tilføyelse til HB pkt 103.3.2 som berører redningsutstyr 
ved vannhopp: ”Ved planlagt vannhopp skal det være en båt pr hopper som 
skal lande i vannet samtidig.  Det er ikke tillatt å droppe flere hoppere før de 
foregående er plukket opp.  Hver båt skal være bemannet og utrustet iht pkt 
103.3.2. 
 

c. Nye regler for vingedress  
Det er kommet inn spørsmål om når de nye reglene for hopping med 
vingedress gjelder fra.  Endringene er beskrevet i SU referat # 2/06 og er 
gyldige fra 15 februar 2006.  Det vil komme et nytt vingedresskompendium ila 
sommeren/høsten 2006.  
 

6. Dispensasjon fra flytevest på finalerundene i NM 
Det vises til SU referat # 3/06 pkt 10, der SU gir unntak for bruk av flytevest på 
finalerundene under forutsetning av de retningslinjene som ble skissert følges.   
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I forlengelsen av diskusjonen om planlagt vannlanding (se pkt 5b) fant SU det 
nødvendig å komme med ytterligere en føring til HI Voss ifm NM.  Det skal under 
finalerundene minimum være en redningsbåt pr 5 deltagere pr run og båtene skal være 
utrustet og bemannet iht tidligere retningslinjer.  Mao så skal det ved FS 4 minimum 
være 2 båter bemannet dersom det droppes to lag på samme run.  Dersom det under FS 
8 droppes 2 lag pr run så skal det være 4 båter på vannet. 

 
7. O2 hopping Oslo FSK 

Oslo FSK har sendt inn en vel dokumentert søknad for å gjennomføre O2 hopping 
helgen 10 og 11 juni.  Gitt at det skisserte opplegget følges til punkt og prikke gis Oslo 
FSK tillatelse til å gjennomføre hoppingen. 
 

8. Pakkeutdannelse for elever 
Det er kommet inn en forespørsel om å få gå over til å lære elevene som går line-
utdannelse propakk metoden på lik linje som de elevene som går AFF utdannelsen.  I 
Standardiseringsdirektivet står det ikke konkret hvilken pakkemetode som skal 
benyttes for elevutstyr.  Det eneste som står om dette forholdet, er at alle elevskjermer 
skal kunne flatpakkes. 
 
SU oppfordrer flest mulig å benytte propakk som pakkemetode for elever, det være 
seg line- så vel som AFFelever, for å lette overgangen til sportsutstyr. 
 

9. Utenlandsk elevutdannelse i Norges  
Det har vært en muntlig henvendelse angående utdannelse av utenlandske elever på 
norske hoppfelt, og hvordan slik hopping skal håndteres.  Det er intet i veien for at det 
gjennomføres kurs etter et annet lands kursopplegg så lenge dette er knyttet opp i FAI 
systemet.  Hjemlandets instruktører, utdanningsopplegg og materiell kan benyttes.  
Hoppingen må følge norske sikkerhetsbestemmelser og det må være norsk HL samt 
norsk HM i flyet.  Ansvars- og skadeforsikring må være tegnet i hjemlandet og 
dokumentert før hopping.  Hvorvidt norske instruktører kan benyttes må avklares av 
hjemlandets FAI/IPC tilknyttede fallskjermorganisasjon. 
 

10. Kursing av militært personell i regi av F/NLF 
Det har vært en del forespørsler mht hvordan klubbene skal forholde seg ift Forsvarets 
ønsker om å sette bort kursaktiviteten til F/NLF.   
 
Dersom Forsvaret ønsker å ”kjøpe” ulike fallskjermkurs av F/NLF, skal kursene 
gjennomføres som sivile kurs.  For elevhopping gjelder da F/NLF’s HB bestemmelser 
inkludert bestemmelser for utdanning og materiell. 
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11. Eventuelt 
Intet 
 

12. Neste møte 
Neste møte planlegges til tirsdag 5 september 2006. 
Saker på agendaen vil være: 
- Luftfartstilsynets kontroll av sikkerhetssystemet i F/NLF 
- Presentasjon av nytt vingedresskompendium 
- Komplettering av SU og sannsynlig bytte av leder. 

 
 
 
Jan Wang 
Fagsjef 
F/NLF 


