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Referat SU-møte 5/06, 05.09.06 
Sted: NLF, kl 17:00 
Tilstede: Knut Lien, Bjørnar Frigstad, Thor Arne Angelsen (LT), Reinert Barratt (LT) og Jan 
Wang (ref.) 
 

1. Godkjenning av innkalling og gjennomgang av referat fra forrige møte 
 
Innkallingen og sakslisten ble godkjent. 
 
Referatet fra møte # 4 06 er tidligere blitt godkjent.  SU ønsker imidlertid å gjøre en 
presisering av et forhold i teksten under pkt 3a omhandlende tandemforhold og 
aldersgrenser.  Der står det bla: ”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”.  SU har ingen problemer dersom våre tandem-
instruktører som også har militære papirer hopper med personer under F/NLF’s 
aldersgrense når dette gjøres i militær regi.  Det SU har ment med uttalelsen, er at alle 
forhold om dette skal være avklart på forhånd, slik at det i ettertid ikke er noen 
usikkerhet/tvil om det er gjort i militær eller F/NLF regi. 
 

2. Konstituering av det nye SU 
 
Styret F/NLF har bedt om at SU konstituerer seg på nytt etter utskiftningene som har 
vært i sommer.  Dette ble gjort og SU er nå konstituert med Knut Lien som leder, med 
Rolf Inge ”Burre” Sotberg som MSJ, Bjørnar Frigstad og Ingar Moen som 
medlemmer.  Knut Lien er ansvarlig for AFF forhold innen SU og er sammen med 
Bjørnar Frigstad også ansvarlig for Tandemsaker i en overgangsperiode.  SU vil også 
benytte anledningen til å takke Knut Magne Ekerhovd for det arbeidet han har nedlagt 
i SU den tiden han har sittet i og ledet SU. 
 

3. Instruktør/eksaminator 
 

Fagsjef Jan Wang fått utstedt Instruktør/Eksaminator lisens.   
 

4. Godkjennelse av sikkerhetssystemet til F/NLF 
 

Etter at de nye bestemmelsene for sivil luftfart, Forskrift for sivil fallskjermhopping  
(BSL D 4-2) trådte i kraft 1 mars 2006 har F/NLF operert ut fra en midlertidig 
driftstillatelse fra Luftfartstilsynet som er gyldig fram til 31 desember 2006.  
Luftfartstilsynet har nå gjennomført befaringer ved Stavanger FSK, Oslo FSK og Voss 
FSK for å danne seg et inntrykk av hvordan sikkerhetssystemet fungerer lokalt.  På 
dette møtet presenterte SU seg og sin plass i organisasjonen.  LT’s representanter fikk 
en gjennomgang av sikkerhetssystemet og Håndboka.   
 
LT sa seg tilfreds med sikkerhetssystemet, hvordan det ble håndhevet lokalt og sentralt 
samt var dokumentert.  LT anså F/NLF ’s største utfordringen til fortsatt å være i stand 
til å ligge så langt i forkant av utviklingen at det ble mulig å få ut retningslinjer i tide 
til også i fremtiden å sikre en sikker luftsportsaktivitet. 
 
Avviksrapporteringen og håndteringen av hendelsesrapportene og hvordan trender og 
korrigerende tiltak ble gjennomført på, ble også presentert og diskutert.   
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Alle tegn tyder på at F/NLF vil få en permanent driftstillatelse innen den midlertidige 
tillatelsen utløper.  Om denne gis med forbehold/pålegg om endringer og ev hvilke, er 
ikke kjent.   

 
5. Status Granskningsrapport 1/06  

 
SU ble orientert om status i arbeidet med Granskningsrapporten etter ulykken på 
Rikssenteret 14. juni der en førstegangshopper kom alvorlig tilskade.  Det er fortsatt 
noe arbeid som gjenstår omkring medisinske- og høydevindsforhold.  Det er på det 
rene at ingen bestemmelser i HB er overtrådt. 
 

6. Norsk foredragsholder på dansk instruktørsamling i november 
 

Den Danske fallskjermunion (DFU) har anmodet SU om å orientere om det norske 
utdannelses-, sertifikat-, instruktør- og sikkerhetssystem på DFU’s instruktørseminar 
25 til 26. november.  SU har avtalt med HI i Grenland, Erik Johnsen om å gjøre dette. 
Kostnadene dekkes over posten internasjonale møter. 

 
7. PIA symposiet 2007 

 
PIA symposiet gjennomføres i Reno Nevada 5 til 9. februar 2007.  Det blir avreise 
fredag 2. februar og retur lørdag 10. februar.  I utgangspunktet satser SU kun på å 
stille med MSJ.  Dersom det skulle vise seg å være ønskelig å stille med ytterligere en 
deltager, vil dette bli leder SU alternativt Fagsjef.   
 

8. XT Consolitated Riggings 
 
SU ga i juni en XT til HI Bergen for å utprøve en skjem fra Consolitated Riggings.  
Det har ikke vært mulig å få til denne hoppingen, MSJ har nå inndratt XT’en.  Dersom 
det blir aktuelt å forsøke på nytt neste år må ny søknad sendes.  
 

9. Operasjonstillatelser 
 

- Kjevik FSK fikk godkjent Espen Gundersen I-1 # 46191 som ny 
hovedinstruktør.  Skriv om dette er sendt klubben.  SU takker Eirik Breen 
for den innsatsen og det arbeidet han har nedlagt som HI. 

- Voss FSK fikk inndradd sin OT da hovedinstruktør Einar Huseby meddelte 
at han sluttet som HI pr 1. september 2006.  SU takker han for den 
innsatsen og det arbeidet han har nedlagt som HI i Voss. 

 
10. Innrapporterte hendelser  

 
HI Voss har sendt inn flere hendelsesrapporter utenom det tradisjonelle 
rapporteringssystemet da de var av en karakter der rapporteringsformatet ikke passet 
til hendelsene. 
 
Generelt sier SU seg enig i de kommentarer og forslag som Einar Huseby kommer 
med.  De vil bli videre bearbeidet og det er mulig at noen av dem blir gjenstand for 
diskusjon på Fagseminaret neste år.  Det er i denne sammenhengen spesielt et feildrop 
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der hopperne ble droppet over skydekke og på GPS over Vangsvatnet i stedet for 
Bømoen.  Det er spesielt dette med å droppe på GPS over skyene når terrenget under 
er kupert og/eller har mye vann, som bør vurderes nærmere.   
 
Det var også rapportert om et tilfelle der det i ettertid viste seg at en tandemelev hadde 
drukket, selv om han på spørsmål før hoppet benektet dette.  Det anbefales fr HI at det 
innføres obligatorisk alkotest før tandemhopp.  SU ser ikke noe betenkelig med dette, 
men mener at dette får være opp til den enkelte klubb dersom dette viser seg å være/bli 
et problem. 
 

11. Propakk for elever 
 
Etter at SU oppfordret flest mulig å benytte propakk som pakkemetode for elever, det 
være seg line- så vel som AFF-elever, for å lette overgangen til sportsutstyr, jfr SU 
referat # 4 06 pkt 8, er det kommet spørsmål om standardisert opplæringsprogram.  
Dette vil gitt som utredningsoppgave inklusive få utarbeidet en pakkemanual for dette 
ifm årets C-kurs  
 

12. Godkjenning av Aerodyne 
 
I forbindelse med eierskifte og skifte av produksjonssteder for rigg og reserve, er det 
kommet opp et spørsmål om fortsatt godkjenning ift TSO kravet.  Eierne av Aerodyne 
har meddelt at amerikanske myndigheter har overført TSO’en til de nye produsentene 
av utstyret.  Således skal det ikke være noe som skulle tilsi at det må gjøres noe med 
den norske godkjenningen.   
 

13. Eventuelt 
 

Intet 
 

14. Neste møte 
 

Neste møte planlegges til onsdag 25. oktober 2006. 
Saker på agendaen vil være: 
- SU plan 2007 
- AFF instruktør seminar? 
- Rapport etter XT hand deploy AFF 
- Rapport etter XT handycam 
- Rapport etter XT Skyhook 
- HK og vedlikehold av tandemrigger 
- Pakke/ vedlikeholdssyklus for klubb eid utstyr 
- Terminliste 2007  

 
 
 
 
Jan Wang 
Fagsjef 
F/NLF 


