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Forslag til endringer og tillegg til F/NLFs HÅNDBOK sendes:
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Nye og endrede punkter vil i disse være merket med gul eller rød farge

F/NLF

8. UTGAVE

2021-05

Fallskjermseksjonen/NLF

FORORD OG INNDEKS

Side 4

REVISJONSLISTE
Kap.

Navn

000
100
100

Organisasjon
Sikkerhetsbestemmelser
Sikkerhetsbestemmelser vedlegg 1
Sikkerhetsbestemmelser vedlegg 2
Sikkerhetsbestemmelser vedlegg 3
Materiellreglementet
Fallskjermlisenser
Instruktørlisenser
Retningslinjer for midlertidig
godkjenning av utenlandske AFF
instruktører
Operative bestemmelser
Vedlegg til Del 500 Instrukser
Opplæringsprogrammer
Vedlegg 1 Del 600 St.dir. Grunnkurs
A-lisenskompendium
Vedlegg 2 Del 600 St.dir. I-3/HMutdanning mars 2017
Vedlegg 3 Del 600 st dir
progresjonshopp til B lisens del 1
Vedlegg 3 Del 600 grunnleggende
skjermkjørings kurs power point
presentasjon
Vedlegg 3 Del 600 grunnleggende
kurs i skjermkjøring
instruktørnotater
Vedlegg 4 del 600 FS utsjekk for A
lisens og FS og FF utsjekk for B
lisens
Vedlegg 5 Del 600 st dir
videregående skjermkjøringskurs
Vedlegg 5 Del 600 videregående
kurs i skjermkjøring instruktør
notater
Vedlegg 6 Del 600 Std for
vingedrakt
Vedlegg 7 Del 600 Materiellkurs til
B-lisens
Konkurransereglementet
Dommerlisenser

200
300
400

500
600

700
800

F/NLF

Utg.

Dato

8
8

01.05.2019
01.02.2013
01.04.2013
01.05.2015
01.05.2019
27.02.2008
23.01.2007
18.04.2016

8
8
8

8
8
8
8

8. UTGAVE

24.01.2008
24.01.2008
25.04.2015
12.03.2008
01.05.2005
02.06.2009

Revisjon nr
(år-mnd)
2021-05
2021-05

Innført dato

2021-05
2021-05
2021-05

25.05.2021
25.05.2021
25.05.2021
18.04.2016

2021-05
2017-03
2021-05
2018-03
2019-07
2021-05

25.05.2021
31.03.2017
25.05.2021
31.03.2018
01.07.2019
25.05.2021

2019-10
2009-06

01.10.2019
01.06.2009

25.05.2021
25.05.2021
11.03.2013

12.04.2005
29.04.2013

29.04.2013

29.05.2013

29.04.2013
29.04.2013

30.04.2019

01.05.1991

MAI 2021

Fallskjermseksjonen/NLF

ORGANISASJON

Del 000 Side 1

INNHOLD
001. NASJONALE LOVER OG FORSKRIFTER ..................................................................................... 2
002. Generell organisasjon ...................................................................................................................... 3
002.1. Norges Luftsportforbund FALLSKJERMSEKSJONEN. ........................................................... 3
002.2. NIFs GJELDENE BESTEMMELSER ....................................................................................... 5
002.3. F/NLF POLITIATTESTER ........................................................................................................ 5
003. OPERATIV ORGANISASJON ......................................................................................................... 6
003.1. BESKRIVELSE ........................................................................................................................ 6
003.2. SKISSE AV OPERATIV ORGANISASJON, F/NLF ................................................................. 7
004. ADMINISTRATIVE RUTINER ......................................................................................................... 8
004.1. AJOURFØRING ....................................................................................................................... 8
004.2. DISTRIBUSJON ....................................................................................................................... 8
005. MEDLEMSKAP OG LISENSER ...................................................................................................... 8
005.1. MEDLEMSKAP ........................................................................................................................ 8
005.2. LISENSER................................................................................................................................ 8

F/NLF

8. UTGAVE

2021-05

Fallskjermseksjonen/NLF

ORGANISASJON

Del 000 Side 2

001. NASJONALE LOVER OG FORSKRIFTER
Samferdselsdepartementet forvalter Lov av 11. juni 1993 nr. 101om luftfart, også kalt
Luftfartsloven.
Denne lovs § 15-1, annet ledd, jfr. vedtak av 10. desember 1999 nr. 1273 om delegering til
Luftfartstilsynet gjør Luftfartstilsynet til myndighetshaver for sivil fallskjermhopping. Luftfartstilsynet
har, for å sikre at sivil fallskjermhopping skjer på en sikker og samfunnstjenlig måte, utgitt 12.
januar 2006 «Forskrift om sivil fallskjermhopping». Denne forskrift er Bestemmelser for sivil luftfart
BSL D 4-2 og fastlegger at all sivil fallskjermhopping fra luftfartøy i norsk luftrom bare skal foregå i
organisasjon som har et av Luftfartstilsynet godkjent sikkerhetssystem for sin aktivitet.
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002. GENERELL ORGANISASJON
002.1. NORGES LUFTSPORTFORBUND FALLSKJERMSEKSJONEN.
Fallskjermseksjonen (F/NLF) er en av sju seksjoner i Norges Luftsportsforbund (NLF) som er et
særforbund i Norges Idrettsforbund. NLF er nasjonalt medlem i Federation Aeronautique
International (FAI) og Europe Air Sports (EAS). Fallskjermseksjonen er nasjonalt medlem av
forannevnte organisasjoners fallskjermfora. Fallskjermseksjonen består av samtlige
fallskjermklubber i Norge tilsluttet Norges Idrettsforbund og tilrettelegger utøvelsen av
fallskjermidrett gjennom utdanning, trening og konkurranser over hele Norge.
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Luftfartstilsynet godkjenner sikkerhetssystemet for fallskjerm
Velges på luftsportstinget hvert 2. år
Velges på seksjonsmøtet hvert 2. år
Arbeidsutvalg oppnevnt av luftsportstyret
Fagsjef og Avdelingsleder, ansatt av NLF, egen stillingsbeskrivelse.
Sikkerhets- og Utdanningskomitéen, utpekes av styret i F/NLF og
forvalter/håndhever sikkerhetssystemet.
Materiellkomitéen gir råd og anbefalinger til SU i materiellsaker.
Konkurransekomité, utpekes av styret iF/NLF
Dommerkomité, utpekes av Styret iF/NLF
Rikssenterkomité, utpekes av styret i F/NLF
Valgkomite velges seksjonsmøtet hvert 2. år

Fallskjermseksjonens visjon er: «F/NLF skal arbeide for best mulig rammebetingelser og legge
forholdene til rette for at alle som ønsker det skal kunne utøve fallskjermidrett under
tilfredsstillende ivaretakelse av sikkerheten. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet
og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og
ærlighet».
F/NLFs har utarbeidet Operativ Håndbok og Materiell Håndbok, med tilhørende rapporterings,
oppfølgings og ajourførings systemer og utgjør organisasjonens ivaretakelse av sikkerheten og er
dens kollektive og kumulative erfarings og utviklingsbase. Ved all utdanning og praktisk
hoppvirksomhet i Norge er derfor håndbøkenes bestemmelser obligatoriske for alle medlemmer
F/NLF
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av Fallskjermseksjonens tilsluttede klubber. Håndbøkene skal til enhver tid utgjøre et
sikkerhetssystem godkjent av Luftfartstilsynet, som er myndighetshaver for sivil fallskjermhopping i
norsk luftrom ved utsprang fra luftfartøy. Alle fallskjermklubber tilsluttet F/NLF som utøver praktisk
hoppvirksomhet i Norge, skal for å kunne drive hoppvirksomhet være organisert som beskrevet i
pkt. 4 Organisasjon, ha godkjent Hovedinstruktør og inneha Operasjonstillatelse i hht sin
virksomhetsart. Alle organisasjonsledd må under utøvelsen av praktisk hoppvirksomhet forholde
seg til beslutninger truffet av:
1. Luftfartstilsynet som myndighetshaver og godkjenningsmyndighet for F/NLFs
sikkerhetssystem,
2. Avinor som lufttrafikk kontrollør og koordinator.
3. Politiet på vegne av offentlighetens alminnelige sikkerhet..
4. Grunneier som eier landingsområdet.
Ved hopping utenfor de faste og av Luftfartstilsynet registrerte hoppfelt, skal tillatelse fra behørig
enhet i lufttrafikktjenesten, politiet og grunneier foreligge og dersom dette er ønsket av de
forannevnte, i skriftlig form utferdiget av søkerklubbs Hovedinstruktør.

002.2. NIFs GJELDENE BESTEMMELSER
Ettersom F/NLF er tilsluttet NIF utgjør fallskjerm en idrett på lik linje med andre idretter tilsluttet
NIF. F/NLF, de lokale fallskjermklubbene og de enkelte medlemmene må på denne bakgrunn
forholde seg til idrettens til enhver tid gjeldende bestemmelser. Det henvises spesielt til NIFs lov
(Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komites lov av 7. juni 2015). Det
understrekes at de lokale klubbene har plikt til å opplyse sine medlemmer på en egnet måte om
NIFs regelverk, spesielt NIFs bestemmelser om disiplinærforføyninger og dopingregler. F/NLFs
kursinstruktører skal likeledes opplyse fallskjermelever om NIFs regler med spesiell vekt på NIFs
bestemmelser om disiplinærforføyninger og dopingregler.

002.3. F/NLF POLITIATTESTER
Det lokale klubbstyret skal kreve forevisning av politiattest fra alle som skal utføre oppgaver for
den lokale klubben som innebærer et tillits – eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år)
eller mennesker med utviklingshemming. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til,
tandeminstruktører, kursinstruktører o.a. trenere.»
For andre administrative beføyelser gjelder NIFs lov, og det forventes at klubbstyrene setter seg
grundig inn i sine oppgaver iht. disse reglene.
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003. OPERATIV ORGANISASJON
003.1. BESKRIVELSE
All utdanning, praktisk hoppvirksomhet og utvikling innen Fallskjermseksjonen/NLF baseres på
følgende ledd:
OPERATIVT LEDD

FORKORTELSE

•

Sikkerhets- og utdanningskomiteen

SU

•

Materiellsjefen

MSJ

•

Hovedinstruktør

HI

•

Instruktør

I

•

Hoppleder

HL

•

Hoppfeltleder

HFL

•

Hoppmester

HM

•

Flyger

•

Klubbmedlemmer

Gjennomføring av enhver form for praktisk hoppvirksomhet skal være organisert med følgende
funksjoner:
•

Overordnet ledelse av en Hovedinstruktør (HI).

•

Direkte ledelse av en Hoppleder (HL).

•

Bakketjeneste ledet av en Hoppfeltleder (HFL).

•

Flygingen ledet av Flyger.

•

Hopperne i flyet ledet av en Hoppmester (HM).

Organisasjonsleddene er beskrevet og operativt detaljert i denne håndbok del. 500.
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003.2. SKISSE AV OPERATIV ORGANISASJON, F/NLF

SU
MKOM
MK
MR
HI
HL
HFL
HM
Pilot

F/NLF

Består av leder, minimum to medlemmer samt MSJ, utpekes av
fallskjermstyret. Materiellsjef som fagansvarlig i materiellsaker.
Materiellkomité bestående av MSJ og to MK/MR.
Materiellkontrollør, utdannes og lisensieres av F/NLF.
Materiellreparatør, utdannes og lisensieres av F/NLF.
Overordnet ansvar for all fallskjermoperativ aktivitet i klubb, utpekes av SU.
Stedlig ansvarlig ved hopping, utpekes av HI.
Ansvarlig på bakken ved hopping, utpekes av HL.
Leder av det hopptekniske om bord i flyet, utpekes av HL.
Ansvarlig for luftfartøyets sikkerhet, får retningslinjer fra HL, og gir klarsignal
når utsprang kan starte.
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004. ADMINISTRATIVE RUTINER
004.1. AJOURFØRING
Ajourføring av de ulike delene gjøres av Fagsjef etter beslutninger fattet av SU og godkjent av LT.
Revisjon av de enkelte deler fremgår av revisjonsliste, se Forord Ny del som utgis dateres med
revisjonsdato (år-mnd) i høyre hjørne i bunnteksten. Ny tekst i rød farge viser de tekstuelle
endringene.

004.2. DISTRIBUSJON
Nye deler av håndboken godkjennes av LT før det implementeres i gjeldende utgave på NLF sine
websider.

005. MEDLEMSKAP OG LISENSER
005.1. MEDLEMSKAP
For å hoppe fallskjerm i Norge må alle med norsk statsborgerskap bosatt i Norge være
medlemmer i NLF, F/NLF og en fallskjermklubb. Alle hoppere melder seg inn og vedlikeholder sitt
medlemskap gjennom MinIdrett. Medlemskapene følger kalenderåret.

005.2. LISENSER
Lisens = Kompetanse i MinIdrett
I tillegg til gyldig medlemskap må fallskjermhoppere også ha gyldig lisens.. Lisenser følger også
kalenderåret og hver enkelt må fornye gjennom fornyelseskurs på MinIdrett.no. Fornyelses må
godkjennes av minimum I2. Utstedelser av nye lisenser må godkjennes av I1. Ved uklarheter
kontaktes Fagsjef.
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DEFINISJONER
Forkortelser, ord og uttrykk i disse bestemmelser forstås som følger:

100.1

FORKORTELSER
AFF:
Accelerated Free Fall - grunnkurs med fritt fall fra 1. hopp (normalt fra 10-13
000 fot).
AGL:
Altitude above Ground Level - virkelig høyde over bakken.
AIC:
Aeronautical Information Cirriculum - informasjonssirkulære utgitt av Avinor
og Luftfartstilsynet.
AIP:
Aeronautical Information Publication - informasjonssystem utgitt av Avinor til
abonnenter.
BSL:
Bestemmelser for Sivil Luftfart.
CF:
Canopy Formation – kalottformasjonshopping (erstatter CRW).
CTR:
ConTRol zone - kontrollsone, normalt med radius 8 nm fra en flyplass
kontrolltårn, med høyde fra bakken opp til en nærmere angitt høyde. Andre
utstrekninger kan forekomme. Alle CTR er angitt i AIP Norge.
DK:
F/NLFs DommerKomite.
F/NLF:
Fallskjermseksjonen/Norges Luftsportsforbund.
FL:
Flight Level - flygenivå angitt i 100-fots inndeling, bestemt ved standard
atmosfæretrykk (1013.25 hp (hektopascal) = 1 ATA). FL 65 = 6500 fot, FL
100 = 10 000 fot osv.
FMI:
FlyMedisinsk Institutt.
FS:
Formation Skydiving - fritt fall formasjonshopping.
FU:
Farlig og ukontrollert hopp. En kjennelse som kan gis alle hoppere dersom HI
bedømmer hoppet til å ha vært farlig og/eller ukontrollert.
HFL:
HoppFeltLeder.
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HI:
HovedInstruktør.
HL:
HoppLeder.
HM:
HoppMester.
I:
Instruktør (alle kategorier instruktører).
I-1:
Instruktør 1.
I-2:
Instruktør 2.
I-3:
Instruktør 3 / Hoppmester.
I-2 AFF:
AFF-Instruktør 2.
I-3 AFF:
AFF-Instruktør 3 / AFF-Hoppmester.
I-E:
Instruktør/Eksaminator.
I-T:
Instruktør Tandem
MK:
MateriellKontrollør.
MR:
MateriellReparatør.
MSJ:
F/NLFs MateriellSJef
MSL:
altitude above Mean Sea Level - høyde over midlere havflatenivå.
NLF:
Norges Luftsportsforbund.
NIF:
Norges IdrettsForbund.
nm:
nautisk mil = 1852 m.
NOTAM:
NOtice To AirMen - publikasjon utgitt av Avinor, NOTAM kl 1 og kl 2:
distribueres via Avinors internettjeneste, Air Information Service Norway –
Internet Pilot Planning Centre (www.avinor.no).
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OT:
OperasjonsTillatelse iht Del 500.
OT-1:
OperasjonsTillatelse klasse 1.
OT-2:
OperasjonsTillatelse klasse 2.
SU:
F/NLFs Sikkerhets- og utdanningskomité.
TMA:
TerMinal Area - terminalområde rundt en kontrollert flyplass, med utstrekning
og høydebegrensning som angitt i AIP Norge.
VFS:
Vertical Formation Skydiving – fritt fall formasjonshopping hvor kroppen er
vertikalt orientert, dvs «head up» eller «head down».
XT:
eXperiment Tillatelse iht Del 500.

100.2

UTSTYR

100.2.1

FALLSKJERM
Sammenleggbar ikke-avstivet innretning av duk og liner, som kan foldes ut
under fritt fall, og som bremser en persons eller gjenstands frie fall.
Fallskjermer inndeles i kategorier som spesifisert i Del 300.

100.2.2

HOVEDSKJERM
Den fallskjerm som forsøkes brukt under alle fallskjermhopp og skal være
festet til seletøyet med 3-rings frigjøringssystem.

100.2.3

LINEUTLØST SKJERM
En hovedskjerm som utløses ved hjelp av en line festet til luftfartøyet og som
aktiviserer skjermen uten medvirkning fra hopperens side.

100.2.4

RESERVESKJERM
Fallskjerm som ikke kan frigjøres fra seletøyet under bruk, som kun skal
anvendes i nødsituasjon.

100.2.5

NØDÅPNER
Enhet som automatisk aktiverer reserveskjermen under gitt forutsetninger.
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SELETØY
Seletøy består av seletøy integrert med pakksekker for hovedskjerm og
reserveskjerm.

100.2.7

FALLSKJERMSETT
En komplett rigg (hovedskjerm, reserveskjerm, seletøy og nødåpner) hvor
begge skjermer er ryggmontert.

100.3

FALLSKJERMHOPP
Alle planlagte utsprang fra luftfartøy i den hensikt å anvende fallskjerm under
hele eller deler av nedstigningen.

100.3.1

TRENINGSHOPP
Fallskjermhopp utført av selvstendig hopper under ordinær hoppvirksomhet.

100.3.2

UTDANNINGSHOPP
Fallskjermhopp utført i samsvar med særskilt opplæringsprogram som inngår i
Del 600.

100.3.3

TANDEMHOPP
Fallskjermhopp med to hoppere i samme spesialkonstruerte fallskjermsett,
hvor den ene er tandeminstruktør og den andre er tandemelev.

100.3.4

KONKURRANSEHOPP
Fallskjermhopp utført i samsvar med F/NLFs konkurransehåndbok.

100.3.5

OPPVISNINGSHOPP
Fallskjermhopp utført for publikum på angitt sted og tidspunkt. Bestemmelser
for oppvisningshopp skal følges.
Hopping på hoppfelt godkjent for alminnelig treningshopping med
tilstedeværelse av publikum anses ikke som fallskjermoppvisning etter disse
bestemmelsene.

100.3.6

INNHOPP
Fallskjermhopp utført på midlertidig hoppfelt godkjent av HI. jfr HB del 502
organisasjon/hovedinstruktør.
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VANNHOPP
Fallskjermhopp der det er planlagt å lande i vann dypere enn 1 meter.

100.3.8

NATTHOPP
Fallskjermhopp som utføres i tidsrommet mellom borgerlig skumring og
borgerlig demring (solen 6 grader under horisonten) som angitt i almanakken
for gjeldende dag (Civil Twilight).

100.3.9

OKSYGENHOPP
Fallskjermhopp fra høyder over 15 000 fot MSL.

100.3.10

PRAKTISK HOPPVIRKSOMHET
All virksomhet som inkluderer fallskjermhopping, dvs trenings-, utdanningsog konkurransehopping, samt alle spesielle hopptyper.

100.3.11

ALMINNELIG HOPPING
Hopping omfattende treningshopp, utdanningshopp og konkurransehopp.

100.3.12

SPESIELLE HOPPTYPER
Tandemhopp, oppvisningshopp, vannhopp, natthopp og oksygenhopp.
Slep etter fly og hopping med to hovedskjermer regnes også som spesielle
hopptyper. Disse hopptypene er ikke tillatt utført uten gyldig
eksperimenttillatelse for denne typen hopping.

100.4

LISENS
Lisens = Kompetanse i MinIdrett
Som lisens regnes:

100.4.1

FALLSKJERMLISENS UTSTEDT AV F/NLF
Fallskjermhoppere som er norske statsborgere og bosatt i Norge skal ha
gyldige norske lisenser utstedt av NLF for å delta i hopping i regi av F/NLF.

100.4.2

FAI-LISENS
Gyldig utenlandsk fallskjermlisens godkjent i henhold til FAI Sporting Code
Section 5. Innehaveren gis rettigheter i henhold til F/NLFs bestemmelser Del
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300 etter FAIs til enhver tid gjeldende krav til «International Certificates of
Proficiency».
100.4.3

ANNEN UTENLANDSK DOKUMENTASJON
Gyldig fallskjermlisens eller instruktørlisens utstedt av utenlandsk nasjonal
offentlig myndighet eller National Air sport Control (NAC).

100.4.4

UTENLANDSKE HOPPERES RETTIGHETER
Hoppere med FAI-lisens eller annen utenlandsk dokumentasjon gis rettigheter
i henhold til F/NLFs Bestemmelser Del 300.
Hoppere med utenlandsk instruktørlisens kan gis begrensede rettigheter som
beskrevet i Del 400.
Norske hoppere med dublert statsborgerskap eller som har fast
bostedsadresse i utlandet, og kan dokumentere dette med flyttebevis fra
Folkeregisteret, gis rettigheter etter FAI-lisens eller annen utenlandsk
dokumentasjon i henhold til F/NLFs Bestemmelser Del 300.

100.5

HOPPERSTATUS

100.5.1

ELEV
Innehaver av gyldig norsk elevbevis i henhold til F/NLFs Bestemmelser Del
300.

100.5.2

TANDEMELEV
Person som oppfyller krav til tandemelev iht pkt 104.5.2.

100.5.3

SELVSTENDIG HOPPER
Innehaver av gyldig norsk A-lisens eller høyere i henhold til F/NLFs
Bestemmelser Del 300, eller tilsvarende FAI lisens.

100.5.4

INSTRUKTØR
Innehaver av gyldig norsk instruktørlisens i henhold til F/NLFs Bestemmelser
Del 400.

100.6

LUFTFARTØY
Ethvert apparat som kan holdes oppe i atmosfæren ved reaksjoner fra luften,
dog ikke ved reaksjoner av luft mot jordoverflaten.
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Vertikal avstand til bakken på åpningspunktet. Ved kupert terreng regnes
høyden over høyeste punkt innen 500 m radius fra det beregnede
åpningspunkt. Unntatt fra dette er høydeangivelser der betegnelsen MSL
(Mean Sea Level = midlere havflatenivå) er anvendt. I så fall forstås høyden
som høyde over havflatenivå.
100.7.2

UTSPRANGSHØYDE
Den høyde der fallskjermhopperen forlater luftfartøyet.

100.7.3

TREKKHØYDE
Den høyde der skjermen aktiveres.

100.8

VIND

100.8.1

BAKKEVIND
Vindhastigheten målt 3-7 m over bakkenivå innenfor hoppfeltet. Styrken
måles som sterkeste vindkast innenfor en 10 minutters periode.

100.8.2

MIDDELVIND
Vindhastigheten som gjennomsnittet av luftstrømmene fra hoppfeltets nivå
opp til 2 000 fots høyde. Middelvinden angis som driverens avdrift i distanse.

100.8.3

HØYDEVIND
Vindhastigheten over 2 000 fots høyde. Normalt fastsettes høydevinden på
grunnlag av sonderapporter fra meteorologiske stasjoner, eller ved
observasjoner under flyging.

100.9

HOPPFELT
Et område som omfatter så vel landingsområde som dets omgivelser i den
utstrekning det må ventes at hoppere vil kunne komme til å lande der.

100.9.1

LANDINGSOMRÅDE
Den del av hoppfeltet der hopperne forutsettes å lande.
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ÅPNINGSPUNKT
Det punktet i terrenget hvor hopperen befinner seg over ved skjermåpning.

100.10

MÅLEENHETER
Under gjennomføring av fallskjermhopping skal alltid følgende måleenheter
anvendes:

100.10.1

HØYDEANGIVELSER
FOT. Ved eventuelle omregninger settes 1 fot lik 0.3 m og 1 m lik 3.3 fot.

100.10.2

DISTANSEANGIVELSER
METER.

100.10.3

VINDSTYRKE
KNOTS. Ved omregning anvendes 1 knot lik 0.5 m/sek og 1 m/sek lik 2 knots.

101

GENERELT

101.1

HJEMMEL
Disse bestemmelser er utarbeidet og blir revidert under ledelse av F/NLF
v/SU, med hjemmel i Bestemmelser for Sivil Luftfart (BSL) D 4-2, pkt 2.1 og
3.2.

101.2

GYLDIGHETSOMRÅDE
Disse bestemmelser gjelder for alle fallskjermhopp som utføres innen F/NLF
med tilsluttede klubber.
Unntak:
Bestemmelsene kan fravikes dersom det er nødvendig som følge av at:
Hoppene utføres som nødutsprang på grunn av situasjon oppstått med
luftfartøyet.
Hoppene utføres i forbindelse med offentlig organisert hjelpe- og
redningsarbeid.
Hoppene utføres som eksperiment- eller forsøksvirksomhet etter
eksperimenttillatelse (XT) iht Del 500.
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REVISJON
Disse bestemmelser revideres under ledelse av SU.
Vedtak kunngjort i SUs komitéreferater er forøvrig å anse som gjeldende
bestemmelser fra dato angitt i referatet.

101.4

OPERASJONSTILLATELSE
Praktisk hoppvirksomhet og teoretisk utdanning kan kun organiseres og
gjennomføres av klubb, organisasjon eller person som innehar
operasjonstillatelse fra F/NLF i henhold til Del 500.

101.5

ORGANISERING
All hopping som utføres i henhold til disse bestemmelser, skal være organisert
og ledet i henhold til F/NLFs bestemmelser Del 500.

101.6

MATERIELL
Alt materiell som anvendes i forbindelse med hopping etter disse
bestemmelser, skal samsvare med F/NLFs bestemmelser Del 200 og F/NLFs
Materiellhåndbok.

102

SIKKERHETSMESSIGE REAKSJONER

102.1.1

GENERELT OM OVERHOLDELSE OG TILTAK
Alle medlemmer i F/NLF plikter å kjenne de deler av bestemmelsene som
angår vedkommende og plikter å overholde dem på alle punkter.
I tillegg skal de offentlige bestemmelser som til enhver tid måtte gjelde
vedrørende fallskjermhopping overholdes. For å unngå enhver form for tvil
understrekes det at brudd på andre offentligrettslige bestemmelser generelt
kan tillegges selvstendig vekt ved avgjørelsen av ileggelse av sikkerhetsmessige tiltak. Dette er inkludert, men ikke begrenset til permanent
hoppforbud.
Brudd på bestemmelsene kan medføre muntlig eller skriftlig advarsel,
inndragning av lisenser for kortere eller lengre tid eller for alltid, etter
avgjørelse av Sikkerhets og utdanningskomiteen F/NLF eller organer utpekt av
denne.
Alle av Håndbokas sikkerhetsmessige tiltak kan ilegges alle medlemmer av
F/NLF, inkludert instruktører av alle nivåer.
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102.2

RUS (ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPINGMIDLER O.L.)

102.2.1

NULLTOLLERANSE
F/NLF har nulltoleranse for bruk av narkotika og/eller dopingmidler. Det
samme gjelder bl.a. for oppbevaring, kjøp og salg av narkotika og
dopingmidler. Brudd på disse bestemmelsene, samt brudd på offentligrettslige
bestemmelser relatert til rus, vil føre til en vurdering av SU om hvorvidt
sikkerhetsmessige tiltak skal ilegges. Dette er inkludert, men ikke begrenset til
permanent hoppforbud.

102.3

RUS I FORBINDELSE MED HOPPING OG PÅ HOPPFELT
Ingen skal gjennomføre eller tillate gjennomført fallskjermhopp av noen som
mistenkes å være påvirket av alkohol, narkotika, dopingmidler eller annet
berusende eller bedøvende middel eller på grunn av sykdom, legemidler,
tretthet eller lignende årsak er uskikket til å hoppe på en trygg måte. Den
som deltar i fallskjermhopping, må ikke ha en alkoholkonsentrasjon som
overstiger 0,2 promille.
Ingen skal bruke, oppbevare, selge eller generelt befatte seg med narkotika
og/eller dopingmidler på hoppfeltet. Fallskjermhopper som påtreffes med
narkotika og/eller dopingmidler skal umiddelbart bortvises fra hoppfeltet.
Regel gjelder for hele hoppfeltet til enhver tid, også når det ikke foregår
hopping. Ethvert medlem av F/NLF har rett og plikt til å gripe inn etter denne
bestemmelsen

102.4

MIDLERTIDIGE REAKSJONER

102.4.1

MIDLERTIDIG HOPPFORBUD
Hendelse eller opptreden som vurderes å være av en slik karakter at egen
eller andres sikkerhet settes i fare kan medføre midlertidig hoppforbud.
Dersom en hopper gjennom brudd på gjeldende bestemmelser utsetter seg
selv, eller annen person for uhell eller ulykke, eller dersom uhell eller ulykke
av samme årsak nært hadde skjedd, skal hopperen ilegges midlertidig
hoppforbud, inntil vedkommendes sikkerhet er vurdert av SU i samarbeid med
Hovedinstruktør. SU bestemmer hoppforbudets varighet.
For å unngå enhver form for tvil, understrekes det at vedtak om midlertidig
hoppforbud som skal ha virkning utover lokal klubb, skal fattes av SU.
Midlertidig hoppforbud som gjøres begrenset til hopping på lokal klubb kan
fattes av Hovedinstruktør, med SU som klageinstans.
Midlertidig hoppforbud ilagt av SU kan ilegges for inntil 1 kalenderår om
gangen, begrenset til tilsammen 2 kalenderår totalt. Ved utgangen av
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kalenderåret for hvilket det midlertidige hoppforbudet er ilagt, skal
vedkommende hoppers sikkerhet vurderes av SU i samarbeid med HI med
hensikt å avgjøre om det er forsvarlig å oppheve det midlertidige
hoppforbudet. Dersom det anses nødvendig å stadfeste hoppforbudet utover
2 kalenderår, skal det fremmes permanent hoppforbud.
Midlertidig hoppforbud ilagt av HI kan gis for inntil 1 kalenderår. Dersom HI
ønsker midlertidig hoppforbud av lengre varighet må dette fremmes SU for
avgjørelse.
102.4.2

MIDLERTIDIG REAKSJON FRA HOPPLEDER
Enhver fallskjermhopper, uansett status, som forsettlig eller uaktsomt handler
i strid med disse bestemmelser, den operative ledelses vurdering mht.
sikkerhet, offentlige vedtekter, og /eller lokale bestemmelser på hoppfeltet
kan bortvises fra feltet av ansvarlig hoppleder, ref. Del 500 og 600.

102.4.3

PERMANENT HOPPFORBUD
Hendelse eller opptreden som vurderes å være av slik karakter at egen eller
andres sikkerhet settes i fare, og/eller gjentakelse vurderes som sannsynlig
kan medføre permanent hoppforbud. Permanent hoppforbud besluttes av SU.
Dersom HI ønsker å fremme midlertidig hoppforbud til permanent hoppforbud
må innstilling sendes SU for vurdering og avgjørelse. Permanent hoppforbud
skal registreres i lisensregisteret av F/NLFs Sekretariat.
Permanent hoppforbud gjelder i utgangspunktet for alltid. Vedkommende kan
imidlertid søke om gjenutstedelse av lisenser og opphevelse av permanent
hoppforbud 5 år etter ileggelse av hoppforbudet. Søker må i søknad godtgjøre
at de forhold som lå til grunn for hoppforbudet ikke lenger er til stede.
Avgjørelse av søknader må bero på en individuell vurdering, og det er opp til
SU, iht. forsvarlig saksbehandling, å avgjøre om søknad skal godkjennes eller
forkastes. SU kan velge å godkjenne søknader med forbehold, for eksempel
forbehold om tilbakeføring i lisens eller progresjon.

102.4.4

FORHOLDET TIL KJENNELSEN FARLIG/UKONTROLLERT (FU)
For å unngå enhver form for tvil understrekes det at bestemmelsen
vedrørende ileggelse av kjennelsen FU med påfølgende vurdering av
permanent hoppforbud iht. bestemmelsene i 602.3.1 også i sin helhet gjelder
selvstendige hoppere.
Dersom en hopper får kjennelsen FU to ganger innenfor et tidsrom på 3 år,
kan kjennelsen resultere i permanent hoppforbud.
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LISENSER - INNDRAGNING
Dersom det finnes nødvendig av hensyn til sikkerheten, kan Sikkerhets – og
utdanningskomiteen F/NLF velge å inndra lisenser for kortere eller lengre tid,
eller for bestandig, se Håndbokas Del 300, pkt. 301.6.
Av samme årsak, kan Sikkerhets – og utdanningskomiteen F/NLF inndra
instruktørlisenser for kortere eller lengre tid, eller for bestandig, se Håndbokas
Del 400, pkt. 401.6
Sikkerhets – og utdanningskomiteen kan av samme årsaker også velge å
beslutte at vedkommende ikke skal ha lov til å ta ut høyere lisens enn det
vedkommende innehar på gjeldende tidspunkt. Et slikt forbud kan vare for
kortere eller lengre tid, eller for bestandig.
Dersom det finnes nødvendig av hensynet til sikkerheten, kan Sikkerhets – og
utdanningskomiteen F/NLF velge å sette vedkommende tilbake i progresjon,
for eksempel fra C - A. Hvordan SU velger å sette vedkommende tilbake i
progresjon må besluttes av SU på individuell basis.

102.6

ANKEMULIGHET
De avgjørelser som HI har tatt, kan ankes til SU. Det gjelder både
sikkerhetstiltak som er fattet, så vel som saksbehandlingen.
Et sikkerhetstiltak fattet i SU kan ankes til NLFs ankeutvalg. Det gjelder
imidlertid kun saksbehandlingen og ikke tiltaket.

103

ALMINNELIGE BESTEMMELSER
Disse alminnelige bestemmelser gjelder for alle fallskjermhopp under alle
forhold, unntatt der det er gitt egne bestemmelser for spesielle typer hopp.

103.1

ALDERSGRENSE
Ingen tillates å gjennomføre fallskjermhopp eller påbegynne
fallskjermutdannelse før vedkommende er fylt 16 år. Personer som ikke er fylt
18 år skal ha skriftlig tillatelse fra foresatte.

103.2

LISENSER/BEVISER
Ingen tillates å gjennomføre fallskjermhopp uten å ha gyldig elevbevis eller
lisens, iht. bestemmelsene i Del 300.
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Enhver som utfører fallskjermhopp skal være utstyrt med fallskjermsett,
godkjent og kontrollert i henhold til krav satt i Del 200.
103.3.2

BESTEMMELSER FOR SKJERMSTØRRELSER
SU har gått bort fra grenser for vingebelastning til egne bestemmelser som
angir hvilken skjermstørrelse som tillates i forhold til erfaring og exitvekt, selv
om vingebelastning også ligger til grunn for tabellen i vedlegg 1 til del 100.
Vekt på utstyret og bekledning som skal legges til kroppsvekten skal være 15
kg for hopping med elevutstyr og 12 kg for hopping med sportsutstyr. Dersom
det hoppes med bly skal også dette legges til exitvekten.

103.3.3

HJELM
Det er påbudt med hjelm under hopping.
Følgende hjelmer kan benyttes:
Hjelmer spesielt produsert for fallskjermhopping eller sports- og
motorsykkelhjelmer etter godkjenning av HI.
Elever skal benytte hjelm med hardt skall. Alle hjelmer skal være fri for kanter
og utstikkende deler hvor liner el.l kan hekte seg opp. Alternativt skal det
være et frigjørings system på hjelmen. Dette skal testes under belastning og
skal kunne aktiveres med en hånd.

103.3.4

PÅKLEDNING
Hopper skal benytte egnet bekledning i samsvar med hopptype,
kvalifikasjoner og temperaturforhold.

103.3.5

PÅKLEDNING ELEVER
Elever skal ha heldekkende hoppdress/bekledning (type kjeledress) av
størrelse og egenskaper som ikke medfører fare for ustabilitet eller kan være
til hinder for trekk, skjermåpning eller -utvikling.

103.3.6

HANSKER
Elever skal benytte hansker godkjent av Instruktør. Strikkede og glatte vanter
godkjennes ikke.
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FOTTØY
Fottøy for elever og tandemelever skal være støtabsorberende, gjerne med
støtte opp mot ankelleddet. For elever skal eventuelle hemper for lissene, som
kan medføre opphengning av duk eller bæreliner, dekkes med tape eller
tilsvarende.

103.3.8

HØYDEMÅLER
Hopper skal under alle hopp være utstyrt med visuell høydemåler. Visuell
høydemåler skal være produsert spesielt for fallskjermhopping. Akustisk
høydevarsler kan supplere, men ikke erstatte høydemåler. Høydemåler skal
være montert slik at den er fullt leselig under hele hoppet, og slik at den ikke
er til hinder for skjermens aktivering eller gjennomføring av nødprosedyre.
Planlagt vannhopp med utsprang under 5 000 fot kan gjennomføres uten
høydemåler.

103.3.9

NØDÅPNER
Nødåpner er påbudt ved hopping i Norge fra 1. april 2010. HI kan gi særskilt
tillatelse til ikke å benytte nødåpner ved visse typer hopping som for eksempel
vannhopp mfl. Dette skal ikke være av generell- og ubegrenset karakter. Det
skal være dokumentert.

103.3.10

MODIFIKASJONER OG EKSTRAUTSTYR
Det er ikke tillatt å anvende spesielt modifisert utstyr eller tilleggsutstyr for
det formål å styre eller bremse i fritt fall, dersom utstyret kan medføre risiko
for ustabilitet, hindre skjermutløsning eller skjermens funksjon, samt
vanskeliggjøre kutt av hovedskjerm og trekk av reserveskjerm.
Enhver form for vinger med spilearrangement er forbudt.
Gjenstander som er konstruert og produsert for fritt fall, som vingedress, brett
eller lignende, tillates bare når det kan dokumenteres bestått godkjent
opplæring etter SUs bestemmelser.

103.4

UTSPRANGS- OG TREKKHØYDER

103.4.1

TREKK OG UTSPRANG OVER 2 500 FOT
Trekk skal utføres slik at hopper ved normalt åpningsforløp vil oppnå flygende
hovedskjerm 2 000 fot AGL. Minste tillatte vertikal avstand til bakken under
fritt fall er 2500 fot AGL. Se også pkt 100.7.1
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UNDER 2500 FOT
Ved utsprangshøyder 2 500 fot eller lavere, skal trekket utføres innen 2 sek
etter utspranget.

103.4.3

LAVESTE HØYDE FOR ELEVER / ELEVUTSTYR
For hopp på fritt fall etter Grunnkurs del II, og på nivå 8 AFF, er laveste
tillatte utsprangshøyde 3 500 fot, og laveste trekkhøyde 3 000 fot. Laveste
tillatte utsprangshøyde for linehopp er 3 000 fot.
For hopp på progresjonsplanen etter Grunnkurs AFF, nivå 1 til 7 er laveste
tillatte utsprangshøyde 9 000 fot.
Denne bestemmelsen gjelder alle tilfeller der elevfallskjermsett benyttes,
uansett hopperens erfaringsnivå og lisens.

103.4.4

LAVESTE UTSPRANGSHØYDE FOR SELVSTENDIGE HOPPERE
Laveste tillatte utsprangshøyde er 1 500 fot. Er flyhastigheten ved utspranget
lavere enn 60 knots, er laveste utsprangshøyde 1 800 fot.

103.4.5

HØYDEBEGRENSNING
Alminnelig fallskjermhopping skal ikke utføres fra større høyder enn 15 000 fot
MSL. Fallskjermhopp fra større høyder enn 15 000 fot MSL skal utføres iht
bestemmelsene om oksygenhopp.
Ved utsprang mellom 13 000 fot og 15 000 fot MSL er maksimalt tillatt
eksponeringstid over 13 000 fot 6 minutter.
Ved utsprang over 13 000 fot skal pilot ha oksygen tilgjengelig i flyet.

103.5

VINDGRENSER

103.5.1

GENERELL GRENSE
Fallskjermhopp skal ikke utføres dersom bakkevinden overstiger 22 knots.

103.5.2

GRENSE FOR ELEVER
For elever er bakkevindsgrensen 14 knots. Elever skal ikke tillates å hoppe i
større middelvindstyrke enn 25 knots (1 250 m driverdistanse).
Særlig erfarne elever kan av Hoppleder tillates å hoppe ved bakkevind inntil
18 knots og middelvindstyrke over 25 knots.
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KONTROLL AV VINDFORHOLD
Middelvindens retning og styrke skal alltid fastslås på en av følgende måter:

103.6.1

DRIVER
Med vinddriver bestående av en krepp-papirremse på 25 x 625 cm, med en
vekt på 30 gram i den ene enden, sluppet fra den planlagte åpningshøyden.
Eventuelt kan annen tilsvarende innretning benyttes. Driver eller annen
innretning skal ha en synkehastighet på 20 fot pr sek, (100 sek fra 2 000 fot).

103.6.2

PRØVEHOPP
Ved prøvehopp utført av en hopper med B-lisens eller høyere, eller med
tilsvarende erfaring i styring og landing. Denne metode skal kun anvendes når
det med rimelig sikkerhet kan antas at hopperen vil lande innenfor hoppfeltet.

103.6.3

VÆRTJENESTE
Ved opplysninger fra værtjeneste eller flygerinformasjonsenhet.

103.6.4

HOPPFLYETS GPS-SYSTEM
Ved opplysninger fra hoppflyets GPS.

103.6.5

OVERFØRTE OPPLYSNINGER
Ved å anvende opplysninger fra en av de forannevnte kilder vedrørende et
sted i nærheten, og overføre disse til hoppfeltet, dersom det med rimelig
sikkerhet kan antas at forholdene begge steder er like.

103.7

HOPPFELT FOR ALMINNELIG HOPPING
Hoppfelt som skal anvendes for alminnelig fallskjermhopping skal tilfredsstille
følgende krav:

103.7.1

OMFANG
Hoppfeltet skal ha en diameter på minst 200 m, der det ikke skal finnes
vesentlige faremomenter for hopperne.
Trær, skog, gjerder ol regnes ikke som vesentlige faremomenter, dog bør ikke
større skogfelter forekomme.
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HOPPFELT FOR HOPPERE MED A-LISENS OG HØYERE STATUS
Treningshoppfelt for hoppere med A-lisens og høyere skal ha en diameter på
minst 150 m, med et landingsområde som angitt i pkt. 103.7.4. Hoppfeltets
beskaffenhet skal være som pkt. 103.7.1.
Hoppfeltet skal godkjennes av HI, ref 502.3

103.7.3

HOPPFELT FOR HOPPERE MED D-LISENS ELLER DEMOLISENS
Hoppfelt med begrenset hopping utført av hoppere med D-lisens eller Demolisens godkjennes av HI og samme krav til landingsområde som for
oppvisningshopp gjelder.

103.7.4

LANDINGSOMRÅDE
Innenfor hoppfeltet, i det området hopperne forutsettes å lande, skal det
være et landingsområde med minst 50 m diameter der marken skal være
tilnærmet horisontal med jevn overflate, uten grøfter, diker, ledninger, trær,
større busker, stolper eller staur. Master for vindpølse og vindmåler regnes
ikke som hindringer.
Marken bør være gress, jord, sand eller singel. Fast dekke (asfalt, betong etc)
kan tillates innenfor landingsområdet i mindre utstrekning.

103.7.5

VANN
Redningsmateriell som ved vannhopp skal forefinnes ved hopping dersom
vann dypere enn 1 m finnes innenfor 1 000 m fra beregnet landingspunkt.
Redningsvest godkjent iht Del 200 skal benyttes dersom åpent vann, innsjø
eller sjø dypere enn 1 m finnes innenfor:

103.7.6

ELEVER OG HOPPERE MED A-LISENS
1 000 m fra beregnet landingspunkt. Elever tillates ikke å benytte oppblåsbar
redningsvest uten trykkpatron.

103.7.7

HOPPERE MED B- TIL OG MED D-LISENSOG FOR TANDEMHOPPING
250 m fra beregnet landingspunkt.

103.7.8

HOPPERE MED DEMOLISENS
250 m fra beregnet landingspunkt, og korteste utstrekning på vannet (fra
bredd til bredd) innenfor området er lengre enn 100 meter.
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SIGNALSYSTEM FRA BAKKE TIL FLY
Ved all fallskjermhopping skal det være et signalsystem mellom
bakketjenesten og luftfartøyet. Dette kan skje ved en av følgende metoder:

103.8.1

JORDTEGN
Jordtegn lagt ut på en slik måte at det klart kan sees fra flyet. Midlertidig
hoppforbud markeres ved at tegnet legges som en linje. Hoppforbud markeres
ved at hele tegnet tas inn.

103.8.2

RADIO
Ved 2-veis radioforbindelse med flyet.

103.8.3

TELEFON/RADIO
Ved telefonforbindelse direkte fra hoppfeltet til den flygekontrollenhet som
flyet har forbindelse med.

103.9

MINIMUM SIKKERHETSUTSTYR
På hoppfeltet ved all type hopping skal følgende minimum sikkerhetsutstyr
være tilstede:
Båre for transport av skadede
Telefonforbindelse
Førstehjelpsutstyr som omfatter støttebandasjer, isposer, armbind, tape,
plaster.
Vindindikator (vindpølse, kreppapir, flagg eller annen innretning som viser
vind og styrke).

103.10

FRITT FALL FORMASJONSHOPPING (FS/VFS)
Ved alle hopp der to eller flere hoppere har til hensikt å oppnå kontakt eller fly
"non contact" i fritt fall, gjelder følgende bestemmelser:

103.10.1

HØYDEBEGRENSNING
Det er ikke tillatt å ha kontakt mellom hoppere i fritt fall under 3 500 fot. Ved
separasjon skal hopperne fjerne seg fra hverandre tilstrekkelig til å unngå
kollisjon under eller etter skjermåpning.

F/NLF

8. UTGAVE

2021-05

Fallskjermseksjonen/NLF

103.10.2

SIKKERHETSBESTEMMELSER

Del 100 Side 121

VIKEPLIKT
Under alle manøvrer i fritt fall har overliggende hopper vikeplikt, og det
påligger overliggende hopper å påse at han/hun ikke er i en posisjon som kan
medføre fare i forhold til underliggende hoppere.
Før trekk skal hopperne gi tegn ved å vifte med begge hender (wave off) i ca.
2-3 sek., slik at overliggende hoppere skal kunne fjerne seg.

103.10.3

KVALIFIKASJONER
Formasjonshopping tillates ikke utført av hoppere med elevbevis. Unntatt fra
dette er opplæring i formasjonshopping slik denne er beskrevet i del 600 med
vedlegg. For hoppere med A-lisens gjelder begrensninger anført i del 300.

103.10.4

OPPLÆRING
Følgende bestemmelser gjelder for opplæring i formasjonshopping:
Teoretisk innføring i sikkerhetsmessige forhold og orientering om elementære
grunnregler for formasjonshopping skal gjennomgås før første
formasjonshopp.
Praktisk opplæring skal gjennomføres sammen med instruktør.
Godkjenning for gjennomført teoretisk og praktisk utsjekk skal være attestert
for i hopperens loggbok.

103.10.5

PLANLEGGING
All formasjonshopping skal være planlagt på forhånd.

103.11

FLYGING UNDER SKJERM

103.11.1

VIKEPLIKT
Under skjerm påligger det alle hoppere å utøve aktiv observasjon for å unngå
skjermkollisjon. Under flygende skjerm har overhengende hopper vikeplikt.
Dersom to hoppere kommer på kollisjonskurs skal begge hoppere svinge
høyre. Se også Del 600, vedlegg 1, Grunnkurset del 1 og AFF Gjennomføring,
Del 6 Styringsteknikk og Observasjon.

103.11.2

NY MANØVER
Nye manøver i landingsfasen skal trenes på i høyden for å sikre at hopperen
har kontroll på blant annet høydetap og hvordan skjermen oppfører seg før en
starter med manøveren inn for landing.
Ny manøver i landingsfasen skal trenes på når en er alene eller det er få i
luften, dvs. at en går på eget lavere run, eller trekker høyt og lander sist, slik
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at en er sikker på at en er alene. Lander en samtidig med andre på et normalt
run, skal en holde seg til manøver en har kontroll på, slik at en alltid har
overskudd til å kunne avbryte forsøket dersom en kan komme i konflikt med
andre.
103.11.3

BESTEMMELSER FOR HØYHASTIGHETSLANDINGER
Definisjon:
Enhver landing hvor hopperen svinger mer enn 90 grader i den hensikt å
bygge opp og beholde fart i landingens utflatingsfase.
For å kunne gjennomføre en høyhastighetslanding gjelder følgende
minimumskrav:
Godkjenning av HI eller den instruktør HI bemyndiger
Minimum 200 hopp
Gjennomført videregående kurs i skjermkjøring (se vedlegg 5 del 600)
Følge anbefalt progresjonsplan med oppfølging fra HI eller den instruktør HI
bemyndiger.

103.11.4

KRYSSING AV FLYSTRIPE
Laveste tillatte høyde for å krysse en flystripe under skjerm, er 1000 fot.

103.12

KALOTT FORMASJONSHOPPING (CF)

103.12.1

DEFINISJONER

103.12.1.1

CANOPY FORMATION (CF)
Alle hopp der to eller flere hoppere har til hensikt å oppnå kontakt under
skjerm, eller fly så nært etter skjermåpning at det er mulighet for hoppere
og/eller fallskjermene med pilotskjerm kan infiltreres med hverandre.

103.12.1.2

CANOPY FLOCKING (FLOCKING)
Alle hopp der to eller flere hoppere planlegger å fly formasjoner etter
skjermåpning og avstanden mellom hoppere er så stor at det ikke er mulighet
for at hoppere og/eller fallskjermene med pilotskjerm kan infiltreres med
hverandre.

F/NLF

8. UTGAVE

2021-05

Fallskjermseksjonen/NLF

103.12.2

SIKKERHETSBESTEMMELSER

Del 100 Side 123

HØYDEBEGRENSNING
Det er ikke tillatt å forsøke å oppnå kontakt mellom to hoppere i skjerm under
1 500 fot. Ved CF med flere enn to hoppere, er minstehøyden 2 500 fot.
Under opplæring i CF er minstehøyden uansett 2 500 fot

103.12.3

UTSTYR
Alle former knuter i lineforgreiningene (linekaskadene) er forbudt ved CFhopping.
Kun skjermer som er produsert for bruk til CF tillates benyttet. Andre skjermer
kan ved søknad godkjennes særskilt av SU.
Kniv er påbudt i forbindelse med CF og flocking.

103.12.4

BEGRENSNINGER
CF og flocking, eller forsøk på CF og flocking, er forbudt i alle tilfeller hvor den
vertikale og/eller den horisontale sikt er redusert på grunn av skyer, tåke ol.
CF og flocking er ikke tillatt gjennomført som natthopp.

103.12.5

OPPLÆRING
Følgende bestemmelser gjelder for opplæring i CF og flocking:
Minimum 150 hopp
Utdannelse og utsjekk skal gis av instruktør godkjent av HI spesifikt for dette.
Godkjenning for gjennomgått teorikurs skal være attestert for i hopperens
loggbok.

103.12.6

PLANLEGGING
Alle CF og flocking hopp skal være planlagt på forhånd.

103.13

SPESIELLE HOPPTYPER
Fallskjermhopping som regnes som spesielle hopp skal utføres i samsvar med
punkt 104.

104
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Utsprang fra høyder over 15 000 fot betinger bruk av oksygenutstyr og
personell, bestemmelser og opplegg skal godkjennes av SU i hvert enkelt
tilfelle.
Sjekkliste/prosedyre for oksygenhopping skal være utfylt, oversendt og
godkjent av SU/fagsjef innen oksygenhopping gjennomføres (sjekkliste er
under utarbeidelse)

104.2

BESTEMMELSER FOR NATTHOPP
Ved all fallskjermhopping som utføres mellom borgerlig skumring og borgerlig
demring som angitt i almanakken, skal følgende regler etterfølges:

104.2.1

UTSTYR
Hopperne skal være utstyrt med følgende tilleggsutstyr:
Markeringslys festet til hopperens ben som avgir nok lys til at hopperen kan
sees av andre hoppere i luften. Lyset skal være montert slik at den lyser i en
sfæresektor på minst 210 grader. Kjemisk lys kan benyttes.
Instrumentbelysning med tilstrekkelig lysstyrke til at høydemåler kan leses
tydelig i fritt fall.
En lykt som hopperen skal kunne lyse opp skjermen tilstrekkelig til at
hopperen kan kontrollere kalotten etter åpning.
Dersom hopperen skal anvende briller, skal disse ha klart glass. Fargede briller
er ikke tillatt ved natthopp.

104.2.2

BEGRENSNINGER
Det er ikke tillatt å gjennomføre forsettlige høyhastighetslandinger av noen
art.

104.2.3

MERKING AV LANDINGSOMRÅDE
Landingsområde skal ved natthopp være markert med lys på en slik måte at
det kan skilles fra eventuelle andre lys i nærheten. Hoppforbud angis ved at
disse lys slukkes.

104.2.4

RAPPORTERING
Etter landing skal hopperne uten unødig opphold rapportere til HFL. Hoppere
som lander langt fra landingsområdet skal straks signalisere til HFL for å angi
sin posisjon og tilstand.
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KVALIFIKASJONER
Natthopp tillates bare utført av hoppere med C-lisens eller høyere. Før
planlagt natthopping kan gjennomføres, skal HI utarbeide et eget opplegg for
dette som for hvert enkelt tilfelle skal godkjennes av SU. Hoppere skal før de
tillates å utføre natthopp, ha gjennomgått hvilke faremomenter som spesielt
kan oppstå ved natthopping
Se også 504.2 NOTAM

104.3

BESTEMMELSER FOR VANNHOPP
For alle fallskjermhopp der det er planlagt landing i vann dypere enn 1 m skal
følgende bestemmelser etterfølges:

104.3.1

UTSTYR
Hopperne skal være utstyrt med følgende tilleggsutstyr:
Flytevest godkjent iht. Del 200.
Ved anvendelse av drakter/flyteplagg med oppdrift større eller lik 50 Newton
kan flytevest sløyfes. Faste og/eller oppblåsbare flytemidler kun festet til
armer eller ben kan supplere, men ikke erstatte, flytevest.
Kniv festet slik at den ikke forsvinner med frigjort seletøy.
Det er ikke tillatt å hoppe med blyvest, blyinnlegg i seletøy eller andre ekstra
vekter.
Hovedinstruktør kan gi unntak fra kravet om nødåpner ved planlagt
vannhopp.

104.3.2

REDNINGSMATERIELL
Ved landingsområdet skal det finnes egnet båt med en bemanning på minst 2,
hvorav minst en skal være fallskjermkyndig. Båten(e) skal ha motor og være
på vannet med bemanning så lenge hoppingen pågår.
Kniv skal være tilgjengelig i båten.
Personell med førstehjelpskurs som omfatter gjenopplivning skal være tilstede
i redningsbåten(e).
Hver båt skal være utrustet iht dette punktet.
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.
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UTDANNINGS-VANNHOPP
Vannhopp i utdanningsøyemed tillates ikke utført med fallskjermutstyr utstyrt
med RSL/LOR-bånd som ikke kan kobles fra.

104.3.4

KVALIFIKASJONER
Vannhopp tillates bare utført av hoppere med minst B-lisens. Hoppere skal,
før de tillates å utføre vannhopp, ha gjennomgått teorikurs og avlagt prøve
overfor med Instruktør 1.
Godkjenning for gjennomført teorikurs skal være attestert for i hopperens
loggbok.
Vannhopp tillates bare utført av hoppere med B-lisens eller høyere. Før
planlagt utdanningsvannhopping kan gjennomføres skal HI utarbeide et eget
opplegg for dette som for hvert enkelt tilfelle skal godkjennes av SU. Hoppere
skal, før de tillates å utføre vannhopp, ha gjennomgått trening for dette.

104.4

BESTEMMELSER FOR OPPVISNINGSHOPP
Ved alle fallskjermhopp som utføres i forbindelse med fallskjermoppvisning,
skal følgende bestemmelser etterfølges:

104.4.1

DEMOLISENS
I tillegg til C- eller D-lisens skal alle deltagende hoppere ha gyldig demolisens
av klasse som kvalifiserer til det oppdrag som skal gjennomføres.

104.4.2

UTSTYR
Flagg med vekt eller lignende gjenstander hengende under hopperen.
Hopperen er ansvarlig for at flagg med flaggline er egnet til formålet og
forsvarlig festet. Hopperen er videre ansvarlig for at hengende gjenstand ikke
treffer personer eller gjenstander ved landing. Hengende utstyr skal festes slik
at det raskt skal kunne frigjøres med en hånd.
Flagg med vekt skal plasseres innenfor hoppdressen eller i fastspent pose.
Plasseringen skal være slik at den ikke hindrer fallskjermutstyrets funksjon.

104.4.3

SLIPP AV GJENSTANDER
Det er strengt forbudt å slippe ned gjenstander fra luften, unntatt i
nødsituasjon.
Ved bruk av gjenstander til å holde i hånden, er det ikke tillatt å feste disse til
hånd eller arm.
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HOPPFELT
Hoppfelt for oppvisningshopp skal være av en slik beskaffenhet at hopperne
med rimelig sikkerhet kan lande der uten å volde skade på personer eller
eiendom.
Kravene til landingsområdets omfang og beskaffenhet fastsettes i hvert enkelt
tilfelle, under hensyntagen til hopperens kvalifikasjoner, fallskjermtype som
anvendes, topografiske forhold, samt vindforholdene. Landingsområde for
tandemekvipasje skal ha en utstrekning tilnærmet en fotballbane.
Det skal finnes alternative landingsområder som kan anvendes av hopperne
dersom de ikke kan lande på det angitte mål. Krav til alternative
landingsområder fastsettes i hvert enkelt tilfelle under samme hensyn som
ovenfor. Dypt vann kan godtas som alternativt landingsområde dersom
bestemmelser for vannhopp følges.

104.4.5

MINIMUM SIKKERHETSUTSTYR
Se pkt. 103.9.

104.4.6

AVSTAND TIL PUBLIKUM
Avstand mellom landingsområde og publikum skal være større enn 15 meter
horisontalt og 25 fot vertikalt. Jfr BSL D 4-3.

104.5

BESTEMMELSER FOR TANDEMHOPPING
Ved alle tandemhopp skal følgende bestemmelser etterfølges:

104.5.1

KRAV TIL INSTRUKTØR
Instruktør skal inneha gyldig lisens som Instruktør Tandem, jfr. Del 400.

104.5.2

KRAV TIL ELEV
Eleven skal ha underskrevet Egenerklæring om helsetilstand og ha
gjennomgått opplæring i henhold til Del 600.
For øvrig gjelder bestemmelsene i pkt 103.1 om aldersgrense.
Som et minimumskrav skal eleven være i stand til å bevege seg til flyet ved
egen hjelp. SU kan gi unntak fra dette etter søknad (jfr Del 300). Begrunnelse
på avslag gis ikke.
Tandemeleven skal i god tid, minimum 48 timer før kursstart, være kjent med
tandemkurset.
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KRAV TIL KAMERAMANN VED TANDEMFILMING
Kameramenn som skal filme tandemhopp, skal ha gyldig tandem video-lisens.

104.5.4

UTSPRANGS- OG TREKKHØYDE
Alle utsprang skal gjøres stabilt med magen mot relativ vind, med begge
armer og bein i boks posisjon. Boks posisjon opprettholdes gjennom hele
hoppet. Planlagt ustabilt utsprang er ikke tillatt.
Drogue skal kastes fortrinnsvis 3 til 5 sekunder etter utsprang, men ikke
senere enn 10 sekunder etter utsprang.
For tandemhopping er laveste tillatte utsprangshøyde 7500 fot, og ekvipasjen
skal ved normalt åpningsforløp oppnå flygende hovedskjerm i minimum 4000
fot.

104.5.5

FRITT FALL
Full håndtakskontroll skal alltid gjennomføres.
Alle håndtak og RSL skal berøres og håndtakskontrollen skal utføres i den
rekkefølge håndtakene normalt vil bli trukket.
Minimumskrav for å hoppe med tandemekvipasje er 200 hopp, og skal
godkjennes av tandeminstruktøren.
Formasjonshopping med tandemekvipasje skal kun gjennomføres etter
grundig opplæring i faremomenter med tandemhopping, og skal
gjennomføres av tandeminstruktør som skal gjennomføre hoppet.
All kontakt med tandemekvipasjen skal opphøre ved 6500 fot.

104.5.6

LANDING
Maksimum tillatte sving for landing er 90 grader. Ingen høyhastighetslanding
tillates.

104.5.7

BEGRENSNINGER
CF-Hopp, vannhopp og natthopp med tandemekvipasje er forbudt

104.6

BESTEMMELSER FOR BRETTHOPPING
Det vises til kompendium i bretthopping.
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104.7

BESTEMMELSER FOR HOPPING MED VINGEDRESS OG
ONE PIECE TRACKSUIT

104.7.1

DEFINISJON
Hopp med vingedress er et hopp utført med drakt som har vinger mellom
armer og ben i den hensikt å oppnå en vingeprofil.
One piece tracksuit er en heldekkende drakt med luftinntak som blåser opp
hele eller deler av dressen. One pice tracksuit er sidestilt med wingsuit når det
kommer til krav om erfaring og opplæring/utsjekk.

104.7.2

ERFARINGSKRAV
B-lisens eller høyere
Godkjenning av lokal HI eller den instruktør HI bemyndiger
Minimum 200 hopp siste 18 måneder, eller over 500 hopp totalt.
Følge kursopplegg i henhold til Håndboka Del 600, vedlegg 6
Standardiseringsdirektiv Vingedrakt, med instruktør godkjent av lokal HI.
Minimum 5 godkjente utsjekkshopp i henhold til progresjonsplan

104.7.3

MATERIELL
Følgende krav stilles til materiell/utstyret:
Det skal anvendes akustisk høydevarsler egnet for vingedresshopping.
Det skal være direkte og fri tilgang til kuttpute og reservehåndtak/pute.
Det er ikke tillatt å benytte strikkpilot (pilot med strikk som gjør at piloten
kollapser under en viss hastighet).
Pilotskjerm kan kun være plassert i BOC lomme.
På de 25 første hoppene er det ikke tillat å hoppe med vingebelastning over
1,5, ei heller med elliptiske og/eller ekstremt høyverdige skjermer.
Vingedresshoppere skal ha minimum 50 hopp på PPC nybegynner
vingedress, før man kan hoppe intermediate vingedress.
Vingedresshoppere skal ha minimum 100 hopp på PPC intermediate
vingedress før man kan hoppe avansert vingedress.
I tillegg gjelder produsentens anbefaling for minimum antall hopp som krav
for å kunne hoppe større dress.
Definisjon av nybegynner-, intermediate- og advanced- vingedresser
ligger på https://ppc.paralog.net/suits.php
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KRAV TIL INSTRUKTØRKRAV

Følgende krav stilles til instruktøren:
Utsjekk og lokal opplæring utføres under ledelse av instruktør utpekt av
HI. Instruktøren skal ha minimum 100 vingedresshopp. Instruktøren skal
ha en grundig forståelse av Håndboka Del 600, vedlegg 6
Standardiseringsdirektiv Vingedrakt.
Utsjekken dokumenteres i hopperens Loggbok når progresjonsplanen er
gjennomført og alle hoppene er godkjent
104.7.5

ERFARINGSKRAV FOR GRUPPEHOPP MED VINGEDRESS
Hoppes det i gruppe med 3 eller flere vingedresshoppere er det krav til at
hoppet ledes av en Trackingleder – For kvalifikasjonskrav trackingleder se
Håndboka del 104.10.4

104.7.6

SIKKERHETSAVSTANDER
Det skal minimum være en avstand på 600 fot/200 meter vertikalt/horisontal
mellom vingedressflygere og andre hoppere i fritt fall, så vel som under
skjerm. Klubbens hovedinstruktør kan unntaksvis gi særskilt tillatelse til å fly
nærmere enn det som er angitt. I så fall skal hoppet være godt planlagt og
avtalt mellom partene som er involvert. Det kan ikke gis tillatelse i forhold til
tandemelever, fallskjermelever samt hoppere med A lisens.

104.8

BESTEMMELSER FOR HOPPING MED TUBE
Det vises til Del 100 - vedlegg 2.

104.9

BESTEMMELSER FOR HOPPING MED KAMERA

104.9.1

ERFARINGSKRAV
Minimum 200 hopp.

104.9.2

MATERIELL
Kamerasystemet (hjelm, kamera og fester) skal være utformet slik at det er
minimal risiko for at liner osv kan hekte seg fast, alternativt skal det være et
frigjørings system på hjelm eller kamera (inkl. fester). Dette skal testes under
belastning og skal kunne aktiveres med en hånd.
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Kamerasystem kan kun benyttes etter godkjennelse av HI
Kamerautstyr skal ikke monteres på arm eller bein på trekksiden.

104.10

BESTEMMELSER FOR TRACKINGHOPP

104.10.1

DEFENISJON
Tracking er et hopp der hensikten er å oppnå horisontal hastighet i større eller
mindre grad. Herunder også «Vinkel», «Angle» og «Atmonauti».
Se eget kompendium Del 100 - vedlegg 3.

104.10.2

ERFARINGSKRAV
Kjennskap til Del 100 - vedlegg 3.
Innehaver av gyldig A-lisens gir rettighet til å utføre trackinghopp med inntil
én annen hopper etter godkjennelse fra Hoppmester. Èn av de to skal være
utpekt leder og skal fly på magen under hele frittfallet.
Innehaver av gyldig B-lisens gir rettighet til å utføre trackinghopp i grupper
dvs. flere enn to, men kun under ledelse av godkjent Trackingleder attestert i
loggbok av Hovedinstruktør.

104.10.3

KRAV TIL TRACKINGLEDER

104.10.4

KVALIFIKASJONSKRAV
C-lisens og forståelse av Del 100 - vedlegg 3. Vurderte personlige egenskaper
med vekt på høyt kunnskapsnivå og risikoforståelse innenfor tracking, samt
god selvinnsikt. Vurdering foretas av lokal hovedinstruktør eller den HI
bemyndiger. Attestasjon på dette skal påføres i hopperens loggbok.

104.10.5

RETTIGHETER
Lede trackingrupper på lokalt hoppfelt. Dog må det tas hensyn til eget
ferdighetsnivå. Innehaveren betegnes «Trackingleder».

104.10.6

ANSVAR OG PLIKTER
Lederen av en trackinggruppe har hovedansvaret for gruppens sikkerhet og
plikter å forvisse seg om at alle i gruppen innehar nødvendige kvalifikasjoner
og ferdigheter for å gjennomføre hoppet som er planlagt. Det skal
gjennomføres standard briefing av hoppere som deltar på trackinghoppet før
man går i flyet. Trackingleder plikter å benytte audio- høydevarsler.
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VEDLIKEHOLDSKRAV
Inneha gyldig C-lisens.

104.10.8

UTSTYR
Det skal benyttes audio- høydevarsler som et supplement til visuell
høydemåler under alle trackinghopp. Unntak: solo trackinghopp.
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1. Rammer

rundt hopping med tube der hovedskjerm aktiveres mens
hopper fortsatt holder tuben.
1.1 Bakgrunn
Hopping med tube har lenge blitt praktisert. Hopping med tube i Norge har ikke blitt prioritert da
hopperen som holder tuben må frigjøre tuben før hopperen aktiviserer hovedskjermen. Erfaringer
gjort i Norge og i andre land tilsier at det ikke er noe problem for hopperen å aktiviserer
hovedskjermen på tross av at hopperen fremdeles holder tuben.
1.2 Målsetning
Målsetningen med denne bulletinen er å muliggjøre sikker hopping med tube der hopper
aktivisere hovedskjermen uten at tuben frigjøres.

2. Påbud

og anbefalinger ved hopping med tube der det planlegges å
ikke frigjøre tuben før aktivisering av hovedskjerm
2.1 Kvalifikasjoner på hopper som planlegger å aktivisere hovedskjermen uten

å frigjøre tuben
Hopper som planlegger å aktivisere hovedskjermen uten å frigjøre tuben skal ha tilstrekkelig
kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å gjennomføre dette på en sikker måte. Herunder kreves
det at TM (Tube Master = hopper som holder tuben under hoppet og frem til landing) kan
dokumentere at han/hun mestrer både stabil head up og head down i fritt fall. HI i de respektive
klubbene skal godkjenne hoppere som TM.
2.2. Krav om briefing av hoppere som deltar på tube hoppet.
TM skal påse at samtlige som deltar i hopping med tube har tilstrekkelig kunnskaper og
ferdigheter til å gjennomføre hoppet på en trygg måte. Herunder forventes det at deltager mestrer
head up posisjon i frittfall og er gjort kjent med risikoen rundt hopping med tube.
2.3. Krav om exit, frittfall, separasjon og aktivisering av hovedskjerm.
TM skal påse at tuben ikke får blåse seg opp før TM klarerer den vertikale stabilisatoren og
høyderoret på flyet. TM skal ikke posisjonere seg under andre hoppere i løpet av fritt fallet.
Under ingen omstendighet skal andre hoppere posisjonere seg over tuben i løpet av frittfallet.
Separasjon skal ikke påbegynnes lavere en 5000 fot over planlagt landingsområde. TM må påse
at det ikke befinner seg hoppere over tuben før TM legger seg på magen for å aktivisere
hovedskjermen. TM skal ikke aktivisere hovedskjermen lavere enn 3500 fot over planlagt
landingsområde.
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2.4. Landing med tube
TM skal etter skjermåpning hekte tuben på foten slik at TM uhindret kan styre skjermen ned til
en trygg landing.

3. Tubes
3.1 Krav til tubes
Tuben er en sylinder av en slik kvalitet (for eksempel F-111) at den tåler de påkjenninger fritt fall
innebærer. Festeanordning til håndtak skal være av en slik kvalitet at det tåler de påkjenninger
fritt fall innebærer. Håndtak skal være av tynn type slik at TM kan slippe tuben dersom det viser
seg nødvendig. Diameteren er cirka en halv meter og lengden kan variere fra 4 til 8-9 meter.
4. Briefing av medhoppere
Følgende informasjon skal gis til alle medhoppere på tube hopp før hoppet:
a) Befinn deg ALDRI over tuben. Tuben kan måtte frigjøres når som helst av forskjellige
årsaker.
b) Gi TM god plass i døra for exit
c) Fly på level helt til separasjon
d) Separasjon skjer senest ved 5.000 fot.
e) Må tuben frigjøres eller den mistes, flyr ingen etter tuben i skjerm – dette er TM oppgave
f) HFL besørger at bakkemannskap tar kontroll over tube om denne lander på områder hvor
den er til hinder for flytrafikk
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Del 100 – vedlegg 3
____________________________________________________________
Tracking kompendium
Et kompendium om sikkerhet ved gjennomføring av trackinghopp.
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Forord
Dette kompendiet er utarbeidet på oppdrag fra SU av Rune Aspvik som del hans C-oppgave i
2014. SU godkjente kompendiet som vedlegg til HB del 100, 22. april 2015. Nasjonale
hendelser og statistikk i tillegg til internasjonale observasjoner knyttet til tracking ligger til grunn
for oppdraget fra SU. Intensjonen er å heve kunnskapsnivået og forståelsen for risiko ved
horisontal flyving.
1.1 Om tracking
Tracking, vinkel, angle, atmonauti er alle begreper som innebærer frittfall hvor man i tillegg til å
bevege seg vertikalt beveger seg horisontalt i store hastigheter. En generell oppfattelse er at
tracking innebærer en flatere angrepsvinkel og hensikten er å dekke så mye horisontal avstand
som mulig. Vinkel/angle hopp har en brattere angrepsvinkel og man beveger seg i større
vertikal hastighet og dekker mindre horisontal avstand. Det er alltid en leder i gruppen. Lederen
bestemmer angrepsvinkel, hastighet og retning. Det er lederens ansvar å tilpasse
vanskelighetsgraden av hoppet etter ferdighetsnivået på deltakerne. Dette innebærer også å si
nei til hoppere med for lavt ferdighetsnivå.
2.1 Lederen
Lederen har hovedansvaret for sikkerheten til gruppen. Lederen skal vurdere ferdighetsnivået til
alle i gruppen og tilpasse vanskelighetsgraden etter dette. Lederen skal fly gruppen trygt og
sikkert til planlagt åpningspunkt, på en slik måte at gruppen unngår konflikter med andre
grupper og at alle hopperne når trygt tilbake til planlagt landingspunkt. Lederen skal briefe alle i
gruppen på hoppet som skal gjennomføres; fra exit til og med separasjon. En standard brief til
gruppen skal inneholde følgende:
●
●
●
●
●

Plassering i døren (exit)
Oppstilling av formasjonen på bakken.
Fysisk gjennomgang av hoppet fra exit til og med Separasjon.
Separasjonshøyde og tegn for separasjon.
Grunnleggende sikkerhet
○ Hold deg til planen.
○ Dive aldri direkte mot gruppen, men ved siden av.
○ Kutt aldri svinger, fly etter gruppen.
○ Fly i din sone.
○ Ytterste hoppere i formasjonen må separere minimum 90º til siden.
○ Dersom du ikke er inne i formasjonen 1000 fot høyere enn planlagt
separasjonshøyde separer du tidlig. Dog må du holde øye med formasjonen.
○ Under separasjon gjør du en gradvis endring av vinkel og hastighet og se deg for
før du svinger.
● Gjennomgang av eventuelle ekstra risikomomenter for akkurat dette hoppet.
2.2 Angrepsvinkel og hastighet
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Angrepsvinkelen og hastigheten er en stor faktor i vanskelighetsgraden og risikoen ved hoppet.
Brattere vinkel og høyere hastighet fører til høyere risiko for å miste kontrollen og øker
skadeomfanget ved en eventuell kollisjon. Ofte opererer man med flatt, medium og bratt når
man snakker om angrepsvinkel og sakte, medium, fort når man snakker om hastighet. Dette er
selvfølgelig relativt for alle hoppere, og kan skape misforståelser relatert til hvilken vinkel og
hastighet gruppen skal følge. Generelt kan man si at 0-30º er flatt, 30-45º er medium og 45-90º
er bratt.
Flatt

Medium

Bratt

Hastigheter er vanskelig å sette noe standard på, da det er forskjellige teknikker som benyttes.
Men som en tommelfingerregel kan man gå ut i fra vinkelen i hoften. 90-60º bøy er sakte, 6030º bøy er medium og 30-0º er fort. Altså jo mer utstrakt kroppen er, jo høyere hastighet vil man
oppnå.
Sakte

Medium

Fort
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2.3 Fly i Formasjon
2.3.1 Formasjonen
I tracking flyr man i formasjon. Formasjonen bygges lagvis og/eller sideveis. Hoppere som flyr
på magen ligger over og fremfor de som flyr på rygg. Dette er viktig for å være på level (se pkt.
2.3.2 Level) og for å holde oversikt i formasjonen. Lederen er ofte i senter av formasjonen og
man kan dele opp formasjonen i fire soner. Det er viktig at alle i gruppen holder seg i sin sone
for å opprettholde oversikten i formasjonen, spesielt med tanke på separasjonen. Her er de fire
sonene illustrert med forskjellige farger. Lederen er markert med rødt og fartsretningen med
grønt. Det er også tegnet inn en linje for level.
Soner

Lagvis (sett fra siden)

Sideveis (sett ovenfra)

2.3.2 Level
I et trackinghopp er det viktig å være på level. Dette skaper god oversikt blant alle i gruppen.
Dersom en hopper mister kontroll over hastighet og vinkel eller får en utilsiktet skjermåpning er
det fritt luftrom bak og man unngår en eventuell kollisjon. Level i et trackinghopp vil endre seg ut
i fra vinkelen man flyr i. Ettersom man beveger seg vertikalt og horisontalt samtidig vil man ikke
poppe rett oppover, men skrått bakover i retningen man kom fra. Dette er viktig å huske på for
de som kommer bakfra, og grunnen til at man ikke flyr inn til formasjonen rett bakfra.
2.3.3 Tilnærme seg formasjonen
Når man skal inn til formasjonen flyr man først inn på level over og foran, så bremser man seg
ned og inn i formasjonen. For en ryggflyver flyr man inn på level under og opp til formasjonen.
Dette er for å opprettholde fritt luftrom bak formasjonen i tilfelle en hopper mister kontrollen eller
får en utilsiktet skjermåpning.
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2.4 Vanlige situasjoner
Vanlige situasjoner å befinne seg i under et trackinghopp.
2.4.1 Du befinner deg bak formasjonen
Dette er den vanligste situasjonen å befinne seg i. Spesielt for hoppere som er nye til tracking.
En god exit er kritisk for å henge med lederen fra starten av frittfallet. Dersom du befinner deg
bak gruppen skal du fortsette å fly etter formasjonen, dog må du opprettholde level når du
tilnærmer deg gruppen(pkt. 2.3.3). Hold øye med gruppen og sving når de svinger. Ikke kutt
svingene, da setter du deg selv på kollisjonskurs med gruppen. Husk at det kan være flere
hoppere fra gruppen bak eller i nærheten av deg, så fly forutsigbart og se deg for.
2.4.2 Du befinner deg over eller under gruppen
Dersom du havner under gruppen når du skulle vært over skal du legge deg over på rygg om du
innehar ferdighetene til dette. Dersom du ikke mestrer dette flyr du ut på siden til du ser
formasjonen igjen. Fly så opp til formasjonen, sikt ved siden av for å unngå eventuell kollisjon.
Husk at lederen har kanskje ikke sett deg og kan øke til en brattere vinkel. Passer på siden av
gruppen og legg deg over på magen først når du er ovenfor gruppen. Samme prinsipp gjelder
dersom du er over formasjonen når du skulle vært under. Legg deg over på magen og synk ned
på siden av formasjonen. Når du er under legger du deg over på rygg og flyr opp til
formasjonen.
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2.4.3 Du blir burblet eller dunker borti en annen hopper
Desto tettere formasjonen flyr desto større sjanse er det for å bli burblet eller å dunke borti
noen. Det samme gjelder i exit. Dersom du blir burblet eller fysisk forstyrret i frittfallet skal du
øke hastigheten. Dette vil øke stabiliteten din og du flyr ut fra situasjonen. Det verste du kan
gjøre i situasjonen er å krølle deg sammen. Da mister du all fremdrift og skaper en farlig
situasjon for hele gruppen.
2.5 Separasjon
Gjennomføringen av separasjonen og planen for separasjonen er et av de viktigste momentene
for sikkerheten til gruppen. Derfor skal man alltid ha en plan for separasjon og fysisk
gjennomføre denne på bakken under briefen av hoppet. Det skal være avtalt en
separasjonshøyde og et tegn fra lederen for separasjon. Dette er for å unngå at hoppere
separerer i forskjellige høyder slik at man mister oversikten og skaper farlige
kollisjonssituasjoner. Tegn fra lederen skal gis i separasjonshøyde for å signalisere til gruppen
at separasjonen skal begynne.
Obs! Selv om lederen har et overordnet sikkerhetsansvar er det opp til hver enkelt
hopper å ikke sette seg selv eller andre i fare. Alle hoppere må være høydebevisste og ta
ansvar for sikkerheten. Dette gjelder også ved separasjon. Dersom leder ikke gir tegn for
separasjon må hopperen separere på eget initiativ på avtalt høyde.
Separasjonen foregår i vifteformasjon, hvor de ytterste hopperne bryter av 90º til siden, og
skaper 180º luftrom til resterende hoppere. Hopperne fordeler luftrommet mellom seg i jevne
sektorer.

Under separasjonen er det viktig at alle har en gradvis endring av vinkel, hastighet og retning,
hurtige endringer kan skape farlige situasjoner. Alle hopperne må se om luftrommet er klart før
de svinger til siden. Ingen skal vende 180º i separasjonen da man ikke har kontroll på
luftrommet bak seg i forhold til hoppere som eventuelt følger bak formasjonen.
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Før aktivering av hovedskjerm er viktig å forsikrer seg om at luftrommet er klart. Dette gjelder i
alle retninger. Man gjennomfører en roll dersom man behersker dette. På denne måten får man
sett til siden, over og under uten å miste hastighet. Dersom man ikke behersker en roll uten å
endre retning bør man tilegne seg denne ferdigheten før man er med på trackinggrupper.
2.6 Utvidet informasjon: Trackingleder
Som trackingleder har du hovedansvaret for sikkerheten til gruppen du leder. Da må du inneha
et høyt kunnskapsnivå og erfaring utover nivået på hoppene du leder.
2.6.1 Sett egne begrensninger
Selv om du innehar kunnskapen til å lede et trackinghopp er det ikke det samme som å inneha
erfaringen og ferdighetene som kreves. Vær derfor kritisk mot deg selv og sett egne
begrensninger. Skal du lede et 8-manns trackinghopp bør du som minimum vært deltager på et
eller flere, samt at du gradvis øker størrelsen på gruppene du leder opp mot 8. Vær ikke redd
for å si nei til hoppere som du ikke kjenner, ikke innehar nødvendige ferdigheter, eller som ikke
har deltatt på briefen. Det er ditt ansvar.
2.6.2 Vurder deltagere i gruppen
Som Trackingleder må du vurdere ferdighetsnivået til alle i gruppen og tilpasse
vanskelighetsgraden på hoppet etter dette. Dersom du ikke kjenner til ferdighetsnivået til
deltagerne må du undersøke dette. Vær kritisk! Alle hoppere har forskjellig erfaringsgrunnlag og
derav forskjellig oppfatning av eget ferdighetsnivå, samt forskjellig oppfatning av flatt, medium,
bratt og sakte, medium, fort. Still spørsmål om tidligere erfaring fra trackinghopp, hvem de har
hoppet med og med hvor mange. Fysisk gjennomgang av hoppet kan fungere meget bra som et
visuelt verktøy for vise kompleksiteten i hoppet.
2.6.3 Vurder lokale forhold
Vurdering av lokale forhold er viktig for sikkerheten til gruppen.
2.6.3.1 Vindforhold
Vindforhold kan være kritisk i forhold til å få hele gruppen trygt tilbake på utpekt
landingsområde. Om du tracker medvinds kan du risikere å lede gruppen lengre vekk fra
landingsområdet enn tiltenkt. Dersom middelvindretningen er den samme vil i tillegg gruppen
måtte fly motvinds tilbake under skjerm.

2.6.3.2 Jumprun
Hvilken retning, offset og eventuell krumminger jumprun har er viktig for planleggingen av
hoppet. Vurder dette når du planlegger. Dersom jumprun er krummet skal du fly på utsiden av
krummingen. Ved å fly på innsiden øker du sjansen for å komme i konflikt med andre grupper
på løftet. I tillegg opererer enkelte hoppfelt med parallelle jumprun. Det vil si at flere fly dropper
parallelt på samme høyde. Her er det kritisk at du vet hvilket fly din gruppe skal exite fra.
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2.6.3.3 Kommunikasjon
Kommunikasjon mellom gruppene og trackinglederene er avgjørende for sikkerheten. Ta rede
på hva de andre gruppene på løftet skal gjøre, og hvilken høyde de aktiverer hovedskjermen.
Kommuniser din plan for hoppet med Hoppmester og andre Trackingledere i god tid før
boarding. Dersom planen kommer i konflikt med andre grupper må det tas tid til å legge en ny
plan. Dette skal skje før gruppen boarder flyet.
2.6.3.4 Exitrekkefølge
Gjør deg kjent med exitrekkefølgen på feltet. Det kan være lokale forhold som gjør at denne er
forskjellig fra den du kjenner fra eget hoppfelt.
2.6.3.5 Utelanding
Hvilke utelandingsmuligheter finnes det i området. Ved et godt planlagt hopp vil alltid alle i
gruppen nå tilbake til utpekt landingsområde. Det er like vel viktig å ha en plan B, og gjøre
gruppen oppmerksom på alternative landingsområder. Finnes det områder det er forbudt å
lande på bør man unngå å fly over disse.
2.6.3.6 Høydeforskjeller i terrenget
Ta rede på eventuelle høydeforskjeller i terrenget rundt hoppfeltet. Dette gjelder for hele
området, ikke bare over tiltenkt rute. Husk at det er ikke alltid et hopp går etter planen og i et
slikt tilfelle er det viktig å vite om eventuelle høyder i området.
2.6.3.7 Skyer
Dersom det er skyer eller skylag over hoppfeltet må dette tas hensyn til. Undersøk de lokale
bestemmelsene i forhold til tracking i skyer. Dette må vurderes sterkt opp mot eventuelle
høydeforskjeller i terrenget. Samt erfaringsnivået til lederen og hopperne i gruppen. Ved
hopping i skyer bør man ha lagt en alternativ plan for et vertikalt hopp, slik at om situasjonen
endrer seg på vei opp til jumprun kan man falle tilbake på en tryggere plan. Den alternative
planen må kommuniseres til gruppen og Hoppmester før man boarder flyet. Det er viktig at alle i
flyet er sikre på hvilken plan som skal følges før exit.
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GENERELT
Del 200 av F/NLF Håndboka gir de overordnede retningslinjer for
materielltjenesten innen F/NLF.

201.1

HJEMMEL
Disse bestemmelser er utarbeidet og blir revidert av
Fallskjermseksjonen/Norges Luftsportsforbund (F/NLF) v/ Sikkerhets- og
utdanningskomiteen (SU), med hjemmel i Bestemmelser for Sivil Luftfart
(BSL) D 4-2 § 4 (2) b) (se vedlegg).

201.2

GYLDIGHETSOMRÅDE
Disse bestemmelser gjelder for all materielltjeneste innen F/NLF med
tilsluttede klubber.

201.2.1

UNNTAK
Bestemmelsene kan fravikes dersom det er nødvendig som følge av at
virksomheten utføres som ledd i eksperiment- eller forsøksvirksomhet etter
eksperimenttillatelse (XT) iht Del 500.

201.3

REVISJON
Bestemmelsene i Materiellreglementet revideres av SU etter forslag fra
MKOM.

201.4

UTFYLLENDE BESTEMMELSER
Utfyllende bestemmelser angående godkjente materielltyper og godkjente og
påbudte modifikasjoner angående fallskjermmateriell er beskrevet i F/NLFs
Materiellhåndbok.
Vedtak kunngjort i SUs komitéreferat eller særskilt informasjonsskriv er
forøvrig å anse som gjeldende bestemmelse fra dato angitt i referat eller skriv.

201.5

OVERHOLDELSE/DISIPLINÆRTILTAK
Alle som utøver materielltjeneste etter disse bestemmelser plikter å kjenne de
deler av bestemmelsene som angår vedkommendes oppgaver, og plikter å
overholde dem på alle punkter.

201.5.1

PÅTALE AV BRUDD
Et hvert medlem av Fallskjermseksjonen/NLF har rett og plikt til å gripe inn
ved brudd på Materiellreglementets bestemmelser.
Brudd på bestemmelsene i Del 200 er rapporteringspliktige jfr Del 500.

201.5.2

DISIPLINÆRTILTAK
Lokalt klubbstyre v/Hovedinstruktør treffer de disiplinære tiltak som anses
rimelig og nødvendig. Grove brudd skal rapporteres til SU, jfr Del 500. SU skal
vurdere eventuelle tiltak.

F/NLF
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INNDRAGING AV LISENSER OG/ELLER STATUS
Brudd på bestemmelsene kan medføre inndragning eller begrensning av
lisenser eller status for en begrenset tid eller for alltid, etter avgjørelse av SU
(jf pkt 201.5.2)

202

ORGANISASJON
Materielltjenesten bygger på følgende organer og personell:
Sentrale ledd:
•

Seksjonsstyret

•

Materiellsjefen

•

Sikkerhets- og utdanningskomiteen

•

Materiellreparatør

Lokale ledd:

202.1

•

Klubbstyret m/materialforvalter

•

Hovedinstruktør

•

Materiellkontrollører

•

Fallskjermpakker

•

Eier av materiell

MATERIELLSJEFEN (MSJ)
Materiellsjefen er det faglige organ for materielltjenesten innen sivil fallskjerm
idrett i Norge. MSJ er ansvarlig for at materielltjenesten til enhver tid er
regulert av bestemmelser som krav til sikkerhet gjør nødvendig. Til å hjelpe
seg har MJS en materiellkomité til disposisjon. SU skal føre kontroll med at
bestemmelsene overholdes.
Seksjonsstyret F/NLF utpeker MSJ.

202.2

MATERIELLKOMITEEN (MKOM)
Materiellkomiteen består av inntil tre MR/MK hvorav en er MSJ. MSJ leder
komiteens arbeid. MSJ møter i SU i forbindelse med materiellsaker. Dersom
MSJ ikke kan møte, møter en av de andre medlemmene med fulle rettigheter.

202.2.1

ARBEIDSOMRÅDE
Materiellkomiteen er F/NLFs fagmyndighet i materiellspørsmål. MKOM fører
overordnet tilsyn med materielltjenesten i F/NLF.
Materiellkomiteen skal spesielt:

F/NLF

•

Utrede og avgjøre saker av betydning for materiellsikkerheten.

•

Utgi og revidere materielltekniske bestemmelser.

•

Utføre typegodkjenning av fallskjermmateriell.

•

Komiteen er ansvarlig for revisjoner i Materiellhåndboken.
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Komiteen er ansvarlig for MK kurset

MATERIELLREPARATØR
Materiellreparatør kan utføre alle former for materiellreparasjoner på de
fallskjermtyper han er sertifisert og autorisert for.
Materiellreparatør skal:
•

Utføre reparasjoner og modifiseringer i henhold til anvisninger i
Materiellhåndboken, serviceordre eller produsenten.

•

Føre separat logg over alle hovedkontroller, pakking av
reserveskjermer, modifiseringer og reparasjonsarbeid utført av ham.

Materiellreparatørens faglige foresatte er F/NLFs Materiellsjef.
202.3.1

SPESIELLE KRAV
Materiellreparatører skal:

202.3.2

•

Være godkjent av SU.

•

Føre logg over sitt arbeid tilsvarende det en materiellkontrollør er
pålagt.

•

Ha egen plomberingstang registrert av F/NLF.

•

Dokumentere alle rutiner skriftlig

BEGRENSNINGER
Materiellreparatørstatus gir ikke rett til produksjon av utstyr eller
materiellkomponenter med mindre særskilt dokumentasjon om at faglige
kvalifikasjoner, produksjonsutstyr, fremstillingsprosess og testing
(kvalitetskontroll) er godkjent og autorisert av Sikkerhets- og
utdanningskomiteen.

202.4

KLUBBSTYRET
Det lokale klubbstyre har uten unntak ansvaret for at klubbenes
materielltjeneste gjennomføres i samsvar med gjeldende bestemmelser.

202.4.1

MATERIELLFORVALTER
Materiellforvalter utpekes av det lokale klubbstyret, og har Hovedinstruktøren i
lokalklubben som sin nærmeste faglige foresatte.
Materialforvalter skal:

F/NLF

•

Føre tilsyn med behandling og bruk av felleseid klubbutstyr.

•

Lede klubbens kontroll, vedlikehold og lagring av materiell.

•

Føre oversikt hvor opplysninger av betydning for hvert enkelt felleseid
fallskjermsett fremgår.

•

Merke skjermer som ikke er luftdyktige og sørge for at disse ikke blir
benyttet til praktisk hopping.

•

Sørge for at skjermene i hens forvaring blir underkastet hovedkontroll
som bestemt i reglementet.
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HOVEDINSTRUKTØREN
Hovedinstruktøren har ansvaret for materiellsikkerheten i den virksomhet som
han leder, herunder opplæring i bruk og behandling av fallskjermutstyr. Til å
føre tilsyn med fallskjermutstyret, har HI til disposisjon en materiellforvalter
utpekt av lokalt klubbstyre.

202.6

MATERIELLKONTROLLØREN
Materiellkontrollør utfører hovedkontroll på fallskjermer og gjennomfører
eksamensprøver for fallskjermpakkere i samsvar med gjeldene bestemmelser.
Materiellkontrollør skal:
•

Føre nødvendige merknader på de dokumenter som angår de
skjermer han kontrollerer.

•

Utføre mindre reparasjoner. Se begrensninger anført i
Materiellhåndboken.

•

Anbefale søknader om utstedelse av fallskjermpakkerlisenser i de
tilfelle hvor tilfredsstillende eksamensprøve blir avlagt under hans
kontroll.

•

Føre separat logg over alt materiell som han pakker eller utfører
hovedkontroll på.

•

Ha egen plombetang registrert av F/NLF

Materiellkontrollørens faglige foresatte er F/NLFs Materiellsjef.

202.7

FALLSKJERMPAKKEREN
Sertifisert fallskjermpakker kontrollerer og pakker fallskjermer i henhold til
F/NLFs pakkeinstrukser og/eller de gjeldende tekniske forskrifter som er
fastsatt for angjeldende skjermtype. Fallskjermpakker er selv ansvarlig for å
være oppdatert på eventuelle modifikasjonsordrer.
Fallskjermpakker skal utføre pakkekontroll av fallskjerm under pakking og
sørge for at materiell som ikke er luftdyktig tas ut av praktisk bruk og
underkastes nødvendig reparasjon/vedlikehold.

202.8

EIER AV MATERIELL
Eier av materiell er selv ansvarlig for dette. Eier av fallskjerm betraktes som
skjermens materiellforvalter. Hovedkontroll, reservepakking og eventuell
annen ønsket kontroll foretas av Materiellkontrollør.

203

REGISTRERINGS- OG MERKEFORSKRIFTER

203.1

GODKJENNING OG KONTROLL
Alle fallskjermer skal underkastes norsk hovedkontroll og godkjennes før de
tas i bruk. Kontrollen utføres av norsk Materiellkontrollør. Attestasjon for utført
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kontroll og registrering skal føres på hovedkontrollkortet, som skal oppbevares
i lomme på seletøy/pakksekk.

203.2

MERKING

203.2.1

GENERELT
Hovedskjermer skal være merket med produsentens navn, produktnavn,
modellnummer, serienummer og produksjonsdato. Reserveskjermer og
seletøy/pakksekk skal i tillegg være merket med produsentlandets offentlige
godkjenningsnorm, f eks TSO-C23, category C eller D. Merkingen for
seletøy/pakksekk skal være tilgjengelig i pakket tilstand.

203.2.2

SPESIELT FOR FELLESEID KLUBBUTSTYR
Seletøy/pakksekk skal være merket med klubbens navn og som et minimum
slik at størrelse på hoved- og reserveskjerm kan forstås. Merkingen skal være
synlig når skjermene er pakket.
Felleseid fallskjermsett godkjent for tandemhopping fritas for krav om merking
av størrelse på hoved- og reserveskjerm.

203.3

MILITÆRT FALLSKJERMMATERIELL
Militært fallskjermmateriell som er Forsvarets eiendom og som er godkjent og
under kontroll av militær fagmyndighet, kan nyttes uten spesielle kontrolltiltak
eller spesiell registrering. Ved behov nyttes skjermens militære
registreringsnummer som referanse.

203.4

MATERIELL TILHØRENDE UTENLANDSKE HOPPERE
For utenlandske deltakere i organisert fallskjermhopping følges
bestemmelsene i FAI Sporting Code, section 5.

204

FALLSKJERMSETT
Et fallskjermsett deles inn i følgende hoveddeler:
•

Seletøy

•

Hovedskjerm

•

Reserveskjerm

•

Nødåpner

Alle hoveddeler skal hver for seg være typegodkjent i Norge før det tas i bruk.
Sikkerhets- og utdanningskomiteens typegodkjenningsliste finnes i
Materiellhåndboken. Kombinasjoner av seletøy, hovedskjerm, reserveskjerm
og de tilhørende komponenter skal være i henhold til typegodkjenning.

204.1
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Seletøy består av seletøy integrert med pakksekker for hovedskjerm og
reserveskjerm, felles hovedkontrollkort for hele fallskjermsettet, løftestropper,
pilotskjermer, fribag til reserveskjerm og bag til hovedskjerm.
Reserveskjermens løftestropper skal være integrert i seletøyet.
Seletøyet skal ha 3-rings frigjøringssystem for hovedskjermen.
Maksimal alder for seletøy er 25 år.
204.1.1

PAKKSEKK
Reserveskjermens pakksekk lukkes og åpnes ved hjelp av låseløkker,
utløserhåndtak og kabel med pinne(r).
Til lukking og åpning av hovedskjermens pakksekk kan utløserline med pinne
eller pinne montert på pilotbånd til ”throw-out” pilotskjerm benyttes i stedet for
utløserhåndtak.

204.2

HOVEDSKJERM
Hovedskjermen er en vingfallskjerm som utløses manuelt, konstruert og
produsert spesielt for sportsbruk.
Hovedskjermen består av kalott med bæreliner, slider og links.
Hovedskjerm skal være festet til seletøyet med 3-rings frigjøringssystem.
Hovedskjerm skal benyttes med bag eller annen godkjent anordning som
sikrer at bærelinene er strukket før kalotten åpner seg.

204.3

RESERVESKJERM
Reserveskjermen er en vingfallskjerm. Runde reserveskjermer er ikke tillatt
brukt.
Reserveskjermen består av kalott med bæreliner, slider og links (sjakler).
Original pilotskjerm og fribag fra seletøyet skal benyttes.
Maksimal alder for reserveskjermer til sportsbruk er 25 år for reserveskjermer
produsert fra og med 1. januar 1997. For reserveskjermer produsert til og med
31. desember 1996, så er maksimal alder 20 år.
For reserveskjermer til tandem- og elevutstyr er maksimal alder 20 år. Ved
resertifisering av produsenten kan levetid på reserveskjermer for tandem- og
elevutstyr øke med det antall ompakk produsenten godkjenner, dog en
forlengelse på maksimalt 5 år. Skriftlig dokumentasjon på resertifisering (fra
produsenten) skal foreligge sammen med loggkort for utstyret. Maksimal alder
skal ikke under noen omstendighet overskride 25 år.

204.4

NØDÅPNER
Reserveskjerm skal utstyres med nødåpner. Nødåpnere typegodkjennes av
Sikkerhets- og utdanningskomiteen.
Det er obligatorisk med bruk av nødåpner ved hopping i Norge. HI kan gi
dispensasjon fra dette ved særskilte typer hopping som for eksempel
vannhopp. Dette skal ikke være av generell- eller ubegrenset karakter.
Behovet skal være dokumentert.
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NØDÅPNER ELEVFALLSKJERMSETT
Elevfallskjermsett skal alltid være utstyrt med nødåpner på reserveskjermen.
Nødåpner skal være godkjent for elevhopping.

204.4.2

NØDÅPNER TANDEMFALLSKJERMSETT
Tandemfallskjermsett skal alltid være utstyrt med nødåpner på
reserveskjermen. Nødåpner skal være godkjent for tandemhopping.

204.4.3

PERMANENT JUSTERING AV NØDÅPNER
Det er åpning for permanent å justere aktiveringshøyden på alle typer
nødåpnere opptil 1000ft AGL. Dette skal godkjennes av HI i vedkommende
klubb og justering utføres av MK. Justering påføres i loggkortet til riggen under
rubrikk for «nødåpner».

204.5

UTLØSERLINE
Utløserlinen skal ha en bruddstyrke på minst 1000 kg, og være 3,90 m lang
om ikke annet er bestemt av produsenten eller blir fastsatt for bruk i
forbindelse med bestemt flytype. Utløserlinen skal ha godkjent type ankerkrok.
Utløserlinen skal ha krum pinne, eller annen godkjent anordning for låsing av
pakksekk. Ved utsprang fra stag skal utløserlinen være innsydd til halv bredde
for å redusere vindfang.

205

PERSONLIG UTSTYR
Personlig utstyr består av:
•

Hjelm

•

Briller

•

Hoppdress

•

Hansker

•

Fottøy

•

Evt flytevest

Krav til bruk av personlig utstyr er beskrevet i Del 100.

206

PAKKING
Selvstendig pakking kan kun gjøres av de som har gyldig pakkelisens, ref del
300. Pakking skal skje iht. fallskjermprodusentens pakkemanual.
Fallskjermens løftestropper skal være festet til seletøyet når fallskjermen
pakkes.
Foreligger det mistanke om at fuktighet, urenheter eller tilsvarende kan ha
trukket gjennom/inn i pakksekken skal denne åpnes og skjermen kontrolleres.
Skjermen tørkes og renses før pakking i de tilfeller hvor dette måtte vise seg
nødvendig.
Åpen ild skal ikke forekomme innenfor 50 m avstand fra fallskjermmateriell.
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OMPAKKINGSSYKLUS
Hovedfallskjermer, reserveskjermer i elevutstyr, reserveskjermer i
tandemutstyr og reserveskjermer i andre felleseide fallskjermsett som har
vært lagret i pakket stand i mer enn 6 måneder, er ikke luftdyktig.
Reservefallskjermer i privateid sportsutstyr kan lagres i 12 måneder.
For igjen å bli luftdyktig må fallskjermen luftes ved at den åpnes og ristes
grundig før den pakkes på ny.

206.2

PAKKING AV HOVEDSKJERM

206.2.1

PAKKEKONTROLLER
For hovedskjermer foretas pakkekontrollen slik:

206.3

•

1. kontroll: Ved linekontroll. Hver linegruppe og styreliner følges fra
løftestropper og opp til slider og skjerm. Kontroll utføres mens
linegrupper og styreliner er separert.

•

2. kontroll: Når skjermen er systematisert (flaket), slider er lagt på
plass og halen er brettet, men ikke lagt rundt skjermen (før skjermen
legges på bakken).

•

3. kontroll: Når kalotten er brettet sammen og lagt i bagen, linene
sløyfet inn og bagen lagt inn i pakksekken.

•

4. kontroll: Når sekken er lukket.

PAKKING AV RESERVESKJERM
All pakking av reserveskjermer skal utføres av Materiellkontrollør eller
Materiellreparatør. Hovedkontrollkort skal signeres med navn og pakkerlisens
nummer og plombetangens registreringsbokstaver.
Loggen skal ajourføres.

206.3.1

PLOMBERING
Plombering utføres med rød plomberingstråd og etter metoder som beskrevet
i Materiellhåndboken.

207

KONTROLL AV FALLSKJERMUTSTYR
Kontroll av fallskjermutstyr omfatter:
•

Hovedkontroll

•

Brukskontroll

207.1

HOVEDKONTROLL

207.1.1

OMFANG
Hovedkontroll består av omhyggelig visuell kontroll av alle komponenter utført
av Materiellkontrollør, etter anvisninger gitt i Materiellhåndboken.
Fallskjermsett som har forfalt til hovedkontroll skal under ingen omstendighet
nyttes for praktisk hopping før kontrollen er utført.
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Hovedskjerm kan hovedkontrolleres separat.
207.1.2

INTERVALLER
Fallskjermsett skal underkastes hovedkontroll:
•

Før fallskjermsettet kan tas i bruk (førstegangskontroll).

•

Innen 6 måneder etter siste hovedkontroll for elevfallskjermsett,
tandemfallskjermsett og fallskjermsett som er felleseid klubbutstyr.

•

Innen 12 måneder etter siste hovedkontroll for annet utstyr.

•

Etter utført større reparasjon.

•

Etter feilfunksjon på hovedskjerm.

•

Etter aktivert reserveskjerm

•

Når det er ønskelig av ansvarlig pakker, materiellforvalter eller eier.

Elevfallskjermsett, tandemfallskjermsett og fallskjermsett som er felleseid
klubbutstyr er luftdyktig i inntil 3 måneder etter gjennomført hovedkontroll.
Deretter må brukskontroll iht 207.2 gjennomføres for at utstyret skal være
luftdyktig fram til neste forfall for hovedkontroll.
207.1.3

UNNTAK VED OMPAKK AV RESERVESKJERM I UTLANDET
Ved bruk av reserveskjerm og ompakk av reserveskjerm utført av europeisk
eller FAA rigger i utlandet, så er utstyret luftdyktig i Norge innenfor
luftdyktighetsperiode angitt for siste utførte hovedkontroll av norsk MK.
Det er krav til plombering av reservekonteiner og utfylling av loggkortet.

207.2

BRUKSKONTROLL

207.2.1

OMFANG
Brukskontroll består av omhyggelig visuell kontroll av alle komponenter på
seletøy som er synlige uten at pakksekk for reserveskjermen åpnes, og av
hovedskjerm. Brukskontroll utføres av Materiellkontrollør, etter anvisninger gitt
i Materiellhåndboken.
Fallskjermer som har forfalt for brukskontroll skal under ingen omstendighet
nyttes til praktisk hopping før kontrollen er gjennomført.

207.2.2

INTERVALLER
Elevfallskjermsett og fallskjermsett som er felleseid klubbutstyr skal
underkastes brukskontroll:
•

3 måneder etter siste hovedkontroll

•

Når det er ønskelig av ansvarlig pakker, materiellforvalter eller eier.

Tandemfallskjermsett skal underkastes brukskontroll:

F/NLF

•

3 måneder etter siste hovedkontroll, eller

•

Senest innen 55 hopp siden siste gjennomførte hovedkontroll eller
brukskontroll

•

Når det er ønskelig av ansvarlig pakker, materiellforvalter eller eier.
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Privat utstyr skal underkastes brukskontroll:
•

Når det er ønskelig av ansvarlig pakker, eier.

208

MATERIELLBESTEMMELSER

208.1

UTSKYLLING AV SALTVANN
Fallskjerm som har vært utsatt for saltvann må snarest rengjøres for å sikre
seg at alle etsende saltpartikler blir fjernet. Rengjøring skjer ved utskylling i
rikelig mengde ferskvann. Utskyllingen må være fullstendig. Kalott skal ikke
vris under eller etter skyllingen. Tørkingen skal vies særlig oppmerksomhet.

208.2

TØRKING
Fallskjermmateriell skal i minst mulig grad utsettes for direkte sollys.
Temperaturen skal ikke overskride 40 grader Celcius. Skjermen må ikke
komme nær varmekilden. Sterk varmepåvirkning vil kunne ødelegge skjermen
eller forårsake klebing.
Tørkerommet må være godt gjennomluftet.
Fallskjermen bør henge mest mulig fritt for å sikre tørking av alle
komponenter.
Gjennomvåte pakksekker og seletøy tørker meget sent, og må henges til tørk
snarest mulig etter bruk for å motvirke mugg, jordslag etc.
Gjennomvåte skjermer skal henges til tørk i minst 48 timer.
Lett fuktige skjermer skal tørkes etter behov.

208.3

LAGRING
Lagerrommet må være tørt. Temperaturen bør være 15-20 grader C.
Lagerrommet skal være rent. Olje, fett, såpe, bensin, maling, lakk, kjemikalier
eller skadedyr må ikke forekomme i rommet.
Fallskjermer skal i sin helhet lagres slik at de ikke blir utsatt for direkte sol eller
UV-lys fra lysstoffrør over lengre tid.

208.4

TRANSPORT
Fallskjermsett må ikke transporteres sammen med kjemikalier eller annet som
kan skade materiellet. Fallskjermsett må heller ikke transporteres slik at de
kan tilsøles eller skades.

209

ANNET UTSTYR

209.1

HØYDEMÅLERE
Eier er ansvarlig for at høydemålere og høydevarslere (visuelle og evt.
akustiske) er i orden og kalibrert før bruk.

209.2
F/NLF

FLYTEVEST
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Flytevester skal være godkjent av Hovedinstruktør. Godkjenning skal skje iht
kriterier i Materiellhåndboken.
Felleseide flytevester skal underkastes kontroll når det anses nødvendig, dog
minst en gang årlig.

209.3

NØDÅPNERE
Nødåpnere skal underkastes periodisk kontroll/overhaling av produsent eller
annet autorisert verksted iht. krav gitt av produsent eller SU.

209.3.1

INTERVALLER
For Cypres AAD produsert frem til og med 31. desember 2016 er intervallet 4
år +/- 6 mnd.
For Cypres AAD produsert fra og med 1. januar 2017 er intervallet 5 år +/- 6
mnd.
For Vigil AAD er intervallet 5 år +/- 6 mnd uavhengig av produksjonsdato.
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Med fritt fall menes her et hopp der hopperen selv utløser sin skjerm etter at
han har forlatt luftfartøyet.

300.2

GODKJENT HOPP
Godkjent hopp menes et hopp som er utført som sportshopp (planlagt hopp)
og hvor hopperen hatt kontroll med hele hoppet fra han forlater flyet og til han
står på bakken. Dersom en hopper planlegger en frittfall manøver, og
mislykkes i denne, kan hoppet likevel godkjennes dersom det forøvrig har
vært under hopperens kontroll. Årsaker til underkjenning av hopp er blant
annet for stort avvik fra planlagt frittfalltid, ustabilitet, spinn ol (se også Del
603.3.1).

300.3

HOPPMESTRING
Med hoppmestring menes her kontroll, overoppsyn og kommando over en
eller flere andre hoppere fra disse møter til innlasting, til de har forlatt flyet.
Hoppmestring av elever medfører ansvar for at elevene blir korrekt inspisert,
orientert, instruert, spottet og utsatt samt korrekt vurdert etter utført hopp.

300.4

INSTRUKSJON
Med instruksjon menes her grunnopplæring og videregående opplæring i
fallskjermhopping iht F/NLFs bestemmelser Del 600, samt hoppmestring av
elever.

301

GENERELT

301.1

UTSTEDELSE
F/NLFs fallskjermlisenser er kompetansebevis som utstedes av Sikkerhets- og
utdanningskomiteen F/NLF til medlemmer av F/NLF og lokalklubbene etter
søknad. Etter utstedelse av lisens plikter søkeren i gyldighetsperioden til
enhver tid å underkaste seg doping- eller rusmiddelkontroll, herunder utvidet
blodprøve.
Søknader om utstedelse av elevbevis eller fallskjermlisens gjennomføres
gjennom via utstedelseskurs som en del av MinIdrett. Kurset godkjennes av
Instruktør 1. Instruktøren er ansvarlig for at søknaden samsvarer med
gjeldene vedlikeholdskrav. Søknader om fornyelse gjennomføres tilsvarende
gjennom fornyelseskurs. Fornyelseskurset godkjennes av Instruktør 2 eller
høyere.
Fallskjermpakkerlisens utstedes etter anbefaling fra Instruktør 1 eller
Materiellkontrollør, med bekreftelse om tilfredsstillende gjennomført
eksamensprøve.
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GYLDIGHET
Lisensene utstedes for livstid, men er kun gyldig for deltakelse i praktisk
hopping i den perioden de er utstedt eller fornyet for, og ved samtidig gyldig
og betalt medlemskap i F/NLF. Kriterier for medlemskap, straffeforføyninger
og gjenopptak er gitt i NIFs og NLFs lover.
Lisens anses gyldig når kurset er godkjent av Instruktør 2 eller høyere og det
vises på hopperens kompetansebevis.
Fallskjermpakkerlisens er automatisk gyldig dersom innehaveren også har
gyldig fallskjermlisens av klasse A eller høyere. Ellers gjelder
vedlikeholdsbestemmelsene i pkt 304.8.

301.3

RETTIGHETER
F/NLFs fallskjermlisenser gjelder som attestasjon for innehaverens praktiske
ferdigheter, og gir alt etter sin klasse innehaveren bestemte rettigheter ved
deltakelse i praktisk hopping. Ferdighets- og erfaringskravene til norske
lisenser vil følge de internasjonale lisenskrav fastlagt av Federation
Aeronautique Internationale (FAI). De norske lisenser A-, B-, C- og D- er
derfor gyldige International Certificates of Proficiency, innen rammen av FAI
Sporting Code.

301.4

BEGRENSNINGER
Rett til å drive instruksjon følger av bestemmelsene om fallskjermlisenser (Del
300) samt bestemmelsene om instruktørlisenser (Del 400).

301.5

FORNYELSE
Fornyelse av lisenser utføres gjennom fornyelseskurs i MinIdrett med
godkjennelse av Instruktør 2 eller høyere som derigjennom attesterer for at
fornyelseskravene er oppfylt. Fornyelse skjer for et kalenderår. Instruktører
kan ikke fornye egne lisenser.

301.6

INDRAGNING/DISIPLINÆRTILTAK
Dersom det av hensyn til sikkerheten anses nødvendig, kan Sikkerhets- og
utdanningskomiteen F/NLF eller organer utpekt av denne, inndra lisenser for
kortere eller lengre tid, eller for bestandig. Se pkt. 302.1.1 og 302.2.1 samt
101.7 og 506.7.3.5 Dersom det av hensyn til sportens anseelse anses
nødvendig, kan styret F/NLF gå inn å frata hopperen sitt medlemskap for
kortere eller lengre tid.
Dersom innehaveren av en lisens åpenbart viser at han/hun ikke innehar den
kompetanse som kreves for hver lisens kan lisenser inndras på samme måte.

302

MEDISINSKE KRAV

302.1

FØRSTEGANGSUTSTEDELSE
Ved førstegangs utstedelse av elevbevis, skal søkeren fremlegge legeattest
basert på F/NLFs legekontrollskjema. Legeattesten må ikke være eldre enn 3
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måneder gammel ved fremleggelsen. Ved tvil om søkerens medisinske
skikkethet, skal F/NLFs medisinske konsulent kontaktes.
Gyldig Legeattest klasse 1 og 2, iht. Luftfartstilsynet krav, vil kunne erstatte
F/NLFs legekontrollskjema. Legeattesten skal forevises instruktør og
godkjennes via kurs for utstedelse av elevbevis i MinIdrett.
302.1.1

TIDLIGERE MISBRUK AV RUSMIDLER
Dersom søkeren tidligere har misbrukt narkotika, eller dersom vedkommende
har misbrukt andre rusmidler på en måte som har krevd behandling, kreves en
dokumentert rusfri periode på 2-5 år før lisenser kan utstedes. Varigheten av
den rusfrie perioden avhenger av misbrukets omfang og karakter, og av en
vurdering av vedkommendes risiko for tilbakefall.

302.2

FORNYELSE
Ved fornyelse av elevbevis, eller utvidelse eller fornyelse av fallskjermlisens,
skal det gjennom utstedelses- eller fornyelseskurset bekreftes fra søker at
søkeren etter førstegangs legeattest ikke har endret legems- eller
helsetilstand, fortsatt er fysisk normal og ikke har vært til behandling for:
hjertefeil eller hjertesykdom, lengre sykdom med varig mèn, sukkersyke,
epilepsi, besvimelsesanfall eller kramper, nervøse lidelser, nyresykdom, høyt
eller lavt blodtrykk.
Pkt. 302.1 og 302.2 gjelder ikke for fallskjermpakkerlisens.

302.2.1

GJENUTSTEDELSE ETTER INNDRAGNING
Dersom lisens er inndratt av sikkerhetsmessige årsaker relatert til hopperens
fysiske eller psykiske skikkethet (jfr. Del 100 og pkt 301.6), kreves fremlagt ny
legeattest iht 302.1 med underpunkter. Legeattest skal i slike tilfeller vurderes
av F/NLFs medisinske konsulent.

302.3

KONVERTERING FRA ANNEN FALLSKJERMUTDANNING
Ved førstegangs utstedelse av fallskjermlisens, der dette tas ut på bakgrunn
av militær eller utenlandsk hopputdanning, skal søkeren fremlegge
legekontrollskjema som angitt i pkt 302.1.

302.4

TANDEMELEVER
Før deltakelse som elev ved Tandemhopp skal eleven ha fylt ut og
undertegnet egenerklæring om helsetilstand som beskrevet i pkt 302.2.

303

LISENSKLASSER
Det utstedes følgende typer lisenser:
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Fallskjermpakkerlisens.

•

Elevbevis

•

A-lisens

•
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C-lisens

•

D-lisens

•

Demo lisens

•

Video lisens
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GENERELT KRAV TIL ERFARING OG FERDIGHETER
Hopp utført i militær regi teller på linje med hopp utført i sivil regi, dersom
hoppene er tilfredsstillende dokumentert.
Hopp utført for et lavere lisens, teller også for høyere lisens.
Som kvalifisering regnes utførte fallskjermhopp fra hvilket som helst type
luftfartøy.
Utførte hopp av høyere vanskelighetsgrad kvalifiserer for hopp av lavere
vanskelighetsgrad (et hopp på 30 sek FF kvalifiserer også for et på 20 sek
FF).
Hopp utført i utlandet teller på linje med hopp utført i Norge, dersom hoppene
er tilfredsstillende dokumentert.
Sertifisering/autorisering som militær pakker på bestemt type fallskjerm godtas
som kvalifisering for utstedelse av fallskjermpakkerlisens dersom den er
tilfredsstillende dokumentert, men søkeren må avlegge eksamen i pakking og
teori overfor Materiellkontrollør på vanlig måte.
Fabrikk-kurs i vedlikehold og pakking av fallskjermer skal godkjennes av SU
etter vurdering i hvert enkelt tilfelle, før utstedelse av fallskjermpakkerlisens.
Fallskjermpakkerutdannelse gjennomgått i utlandet kan godtas dersom den er
tilfredsstillende dokumentert, men søkeren må avlegge norsk eksamensprøve
i pakking og teori på vanlig måte.

304

FALLSKJERMPAKKERLISENS
Grunnopplæring som fallskjermpakker og spesialopplæring som pakker på
bestemt type fallskjerm.
Pakkelisensen deles inn i 2 hovedgrupper: Hovedskjermer og
reserveskjermer.

304.1

HOVEDSKJERMER
Omfatter alle typer firkantskjermer med slider og deploymentsystem.

304.2

RESERVESKJERMER
Omfatter alle typegodkjente reserveskjermer av vingskjermtypen
(firkantskjerm).

304.3

UTDANNING/EKSAMINASJON
Materiellkontrollører som signerer for ovenstående kategorier pakkelisenser
skal selv inneha pakkelisens for typene, og plikter å påse at kandidaten
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innehar de nødvendige kunnskaper som kreves for pakking av samtlige typer
og varianter som hver enkelt kategori omfatter ved grunnopplæring som
fallskjermpakker og spesialopplæring som pakker på en bestemt kategori
fallskjerm. (Unntatt herfra er utdannelse etter Del 600). Som minstekrav skal
utdannelsen følge program fastsatt av Sikkerhets- og utdanningskomiteen
F/NLF og omfatte:

304.4

o

Materiellreglementets bestemmelser.

o

Skjermteori.

o

Tilfredsstillende pakking av den aktuelle kategori, med teoretisk
og praktisk eksamensprøve.

SERTIFISERING - UTVIDELSE
Fallskjermpakkerlisens for reserveskjerm vil bare bli utstedt til
Materiellkontrollør.
Ved eventuell godkjenning av militære kurs, og kurs ved fabrikk eller i
utlandet, refereres til pkt 303.1 og Materiellhåndboken kapittel 2.

304.5

GRUNNUTDANNING FALLSKJERMPAKKER
Grunnutdannelse som fallskjermpakker skal ledes av instruktør 1. Personell
med B-lisens eller høyere kan anvendes som hjelpeinstruktører. Ved
sertifisering skal fallskjermpakker ha tilgang til F/NLF sin Håndbok, samt
pakkemanual på angjeldende fallskjerm.
Innehaver av pakkelisens betegnes "Fallskjermpakker".

304.6

VIDEREUTDANNING
Fallskjermpakkerlisens kan utvides til fire høyere klasser:

304.6.1

o

Materiellkontrollør

o

Materiellkontrollør-Tandem

o

Materiellkontrollør-Reparatør

o

Materiellreparatør

MATERIELLKONTROLLØR (MK)
Ved utvidelse til Materiellkontrollør fordres minimum 3 års praktisk
pakkeerfaring (pakkeren behøver ikke hoppe selv), 1 års opplæring under
veiledning av Materiellkontrollør og bestått F/NLFs Materiellkontrollørkurs.
Materiellkontrollør skal som et minimum inneha pakkelisens for hoved- og
reserveskjerm.
Innehaver betegnes "Materiellkontrollør".

304.6.1.1

RETTIGHETER OG BEGRENSNINGER

Fallskjermpakkerlisens utvidet til Materiellkontrollør gir rett til å gjennomføre
hovedkontroll, brukskontroll og pakking av reserveskjerm for alle typer
privateid og klubbeid fallskjermsett bortsett fra tandemfallskjermsett.
F/NLF
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Materiellkontrollør har rett til å utføre mindre reparasjoner, dog ikke
reparasjoner som er kritisk for åpningssikkerheten eller som kan endre
utstyrets funksjon, ref Materiellhåndboken kapittel 2.
Materiellkontrollør skal ha plomberingsutstyr med pregemerke, samt logg med
oversikt over utført arbeid.
304.6.2

MATERIELLKONTROLLØR – TANDEM (MK-T)
Ved utvidelse til MK-T fordres minimum 1 års praktisk virksomhet som
materiellkontrollør eller gjennomført minst 50 hovedkontroller. Det kreves
dokumentert opplæring i utførelse av hoved- og brukskontroller på
tandemutstyr, samt gjennomført minst 5 kontroller, derav 3 hovedkontroller,
sammen med godkjent MK-T.
Innehaver betegnes "Materiellkontrollør-Tandem".

304.6.2.1

RETTIGHETER OG BEGRENSNINGER MK-T

I tillegg til rettigheter og begrensinger som angitt for MK så tillates
Materiellkontrollør-Tandem å gjennomføre hovedkontroll og brukskontroll for
tandemutstyr.
304.6.3

MATERIELLKONTROLLØR – REPARATØR (MK-R)
Ved utvidelse til MK-R kreves minst 1 års praktisk virksomhet som MK, samt
gjennomført kurs eller utdanning i reparasjoner av hovedskjerm.
For gjennomført kurs kreves det at innholdet i kurset dokumenteres og at
kurset har avsluttende test/eksamen. Kurs og utdanningsopplegg skal være
godkjent av Materiellsjefen.
Innehaver betegnes "Materiellkontrollør-Reparatør".

304.6.3.1

RETTIGHETER OG BEGRENSNINGER MK-R

I tillegg til rettigheter og begrensinger som angitt for MK så tillates MK-R å
utføre reparasjoner av hovedskjermer og mindre reparasjoner av pakksekk
som angitt i Materiellhåndbok kapittel 2.
MK-R tillates ikke å utføre reparasjoner på bærende deler av seletøy eller på
reserveskjerm.
304.6.4

MATERIELLREPARATØR
Ved utvidelse til Materiellreparatør skal søkeren ha minst to års erfaring som
Materiellkontrollør og ha gjennomført kurs eller utdanning i
fallskjermreparasjon. Gjennomført kurs eller utdanning må ha avsluttende
eksamen. Kurs og utdanningsopplegg skal være godkjent av Materiellsjefen.
Søknad om utstedelse av lisens som Materiellreparatør skal sendes til
Fallskjermseksjonen v/Fagsjef.
Innehaveren betegnes "Materiellreparatør".
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RETTIGHETER OG BEGRENSNINGER

Fallskjermpakkerlisens utvidet til "Materiellreparatør" gir innehaveren samme
rett som "Materiellkontrollør" og dessuten rett til å foreta alle former for
reparasjoner og modifikasjoner på fallskjermutstyr.
Status som materiellreparatør gir ikke rett til produksjon av utstyr eller
materiellkomponenter med mindre særskilt dokumentasjon om faglige
kvalifikasjoner, produksjonsutstyr, fremstillingsprosess og testing kan
fremlegges.

304.7

GYLDIGHETS- OG FORNYELSESKRAV
Dersom fallskjermpakkeren ikke har gyldig fallskjermlisens A eller høyere, må
han ha attestasjon fra Materiellkontrollør på at han har pakket minst 5
skjermer av den aktuelle typen i løpet av siste kalenderår. Om dette ikke er
tilfellet, kan lisensen gjøres gyldig gjennom minst en godkjent pakking av den
aktuelle type under kontroll av Materiellkontrollør eller Instruktør 1.

304.7.1

TILLEGGSKRAV FOR MATERIELLKONTROLLØR (MK, MK-T OG MK-R)
For fallskjermpakkerlisens utvidet til Materiellkontrollør gjelder følgende tillegg:

304.7.2

o

Ha hovedkontrollert minst fem komplette fallskjermsett i løpet av
siste 365 dager.

o

Gjennomførte hovedkontroller skal dokumenteres ved årlig
fornyelse av lisens.

TILLEGGSKRAV FOR MATERIELLKONTROLLØR-TANDEM
For fallskjermpakkerlisens utvidet til Materiellkontrollør-Tandem gjelder
følgende tillegg:
o

Ha kontrollert minst fem tandemfallskjermsett, herav minst tre
hovedkontroller, i løpet av siste 365 dager.

o

Gjennomførte kontroller skal dokumenteres ved årlig fornyelse av
lisens.

305

ELEVBEVIS LINE

305.1

LINEUTLØST FALLSKJERM – ELEVBEVIS LINE

305.2

KVALIFIKASJONSKRAV
Gjennomgått grunnkursets lineelev etter program fastsatt av Sikkerhets- og
utdanningskomiteen F/NLF, (Del 600) under ledelse av Instruktør 1 eller 2.
Avlagt og bestått avsluttende teoretisk prøve overfor I2 eller høyere. Bestått
praktisk prøve (eksamen) overfor Instruktør 1, med bekreftelse om at denne
anser eleven fysisk, psykisk og ferdighetsmessig i stand til å gjennomføre
fallskjermutsprang med lineutløst fallskjerm i henhold til progresjonsplan for
lineelever.
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RETTIGHETER OG BEGRENSNINGER
Elevbevis Line gir rett til å delta i praktisk hoppvirksomhet etter F/NLFs
Bestemmelser Del 500 under kontroll av Hoppleder og med Hoppmester i
flyet.
Innehaveren betegnes "Line-elev".

305.4

GYLDIGHET OG FORNYELSE
Elevbevis Line er gyldig ut året det er utstedt i, og for gjennomføring av de i
progresjonsplanen fastsatte hoppene.
Lineelev må gjøre neste hopp innen 1 måned. Hvis dette kravet ikke er
oppfylt, gjelder følgende avhengig av oppholdets lengde:
Opphold 1 til 3 måneder: Siste godkjente hopp må repeteres.
Opphold 3 til 12 måneder: Praktisk prøve grunnkurs Lineelev avlegges overfor
instruktør-2. To påfølgende godkjente hopp av siste godkjente hopptype må
repeteres.
Opphold 12 til 24 måneder: Praktisk prøve grunnkurs Lineelev avlegges
overfor instruktør-1. Hele progresjonsplan repeteres.
Lineelev som har lengre opphold enn 3 måneder mer enn en gang, må følge
nytt komplett grunnkurs og repetere hele progresjonsplan.

305.4.1

KRAV TIL PROGRESJON LINE-ELEVER UNDER 15 SEK FF
FF-elev på progresjon under 15 sek FF må gjøre neste hopp innen 1 mnd.
Dersom det går mer enn en måned mellom hoppene, gjelder følgende
avhengig av oppholdets lengde:
Opphold 1 til 3 måneder: Siste godkjente hopp må repeteres.
Opphold 3 til 12 måneder: Praktisk prøve grunnkurs lineelev avlegges overfor
instruktør-2. Ett hopp UL/T og siste godkjente FF-hopp må repeteres før
eleven tillates å fortsette.
Opphold 12 til 24 måneder: Praktisk prøve grunnkurs lineelev avlegges
overfor instruktør-1. To hopp UL/T, to hopp 5 sek FF og to hopp siste
godkjente FF må repeteres før eleven tillates å fortsette.

305.4.2

KRAV TIL PROGRESJON LINE-ELEVER FRA 15 SEK FF
FF-elev på progresjon over 15 sek FF må gjøre neste hopp innen 3 mnd.
Dersom det går mer enn 3 mnd mellom hoppene, gjelder følgende avhengig
av oppholdets lengde:
Opphold 3 til 12 måneder: Siste godkjente FF-hopp må repeteres før eleven
tillates å fortsette.
Opphold 12 til 24 måneder: Praktisk prøve grunnkurs lineelev avlegges
overfor instruktør-1. Ett hopp UL/T, ett hopp 5 sek FF, ett hopp 10 sek FF og
siste godkjente hopp FF må repeteres før eleven tillates å fortsette.
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ELEVBEVIS AFF

306.1

KVALIFIKASJONSKRAV

Del 300 Side 311

Gjennomgått grunnkurs AFF etter program fastsatt av Sikkerhets- og
utdanningskomiteen F/NLF, (del 600), under ledelse av Instruktør 1 eller 2.
Dersom Instruktør 1 eller 2 ikke er AFF-instruktør skal leksjon 4 støttes av
AFF-instruktør. Avlagt og bestått avsluttende teoretisk prøve overfor I2 eller
høyere. Bestått praktisk prøve (eksamen) overfor Instruktør 1, med
bekreftelse om at denne anser eleven fysisk, psykisk og ferdighetsmessig i
stand til å gjennomføre fallskjermutsprang med fritt fall i henhold til
progresjonsplan for AFF-elever, ref Del 600.

306.2

RETTIGHETER OG BEGRENSNINGER
Elevbevis AFF gir rett til å delta i praktisk hoppvirksomhet etter F/NLFs
Bestemmelser Del 500 under kontroll av Hoppleder og med Hoppmester i
flyet. Hopp iht. progresjonsplanens nivå 1-7 skal gjennomføres sammen med
godkjent AFF-Instruktør, ref Del 600.
Innehaveren betegnes "AFF-elev".

306.3

GYLDIGHET OG FORNYELSE
Elevbevis AFF er gyldig ut året det er utstedt i, for gjennomføring av de i
progresjonsplanen fastsatte hoppene med typegodkjent elevskjermsett.
AFF-elev som har lengre opphold mellom hoppene enn 3 måneder mer enn
en gang, må følge nytt komplett grunnkurs og repetere hele
progresjonsplanen.

306.3.1

KRAV TIL PROGRESJON NIVÅ 1 TIL NIVÅ 3
AFF-elev som befinner seg på nivå 1-3 må gjøre neste hopp innen 1 mnd.
Dersom det går mer enn en måned mellom hoppene, gjelder følgende
avhengig av oppholdets lengde:
Opphold 1 til 3 måneder: Siste godkjente nivå må repeteres.
Opphold 3 til 12 måneder: Praktisk prøve grunnkurs AFF avlegges overfor
instruktør-2/AFF. Siste godkjente nivå må repeteres.
Opphold 12 til 24 måneder: Praktisk prøve grunnkurs AFF avlegges overfor
instruktør-1. Hele progresjonsplan repeteres.

306.3.2

KRAV TIL PROGRESJON NIVÅ 4 TIL NIVÅ 7
AFF-elev som befinner seg på nivå 4-7 må gjøre neste hopp innen 1 mnd.
Dersom det går mer enn en måned mellom hoppene, gjelder følgende
avhengig av oppholdets lengde:
Opphold 1 til 3 måneder: Siste godkjente nivå må repeteres.
Opphold 3 til 12 måneder: Praktisk prøve grunnkurs AFF avlegges overfor
instruktør-2/AFF. Nivå 3 og siste godkjente nivå må repeteres før eleven
tillates å fortsette.
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Opphold 12 til 24 måneder: Praktisk prøve grunnkurs AFF avlegges overfor
instruktør-1. Progresjonsplan fra og med nivå 3 repeteres.
306.3.3

KRAV TIL PROGRESJON NIVÅ 8
AFF-elev som befinner seg på nivå 8, må gjøre neste nivå i progresjonen
innen 3 mnd. Dersom det går mer enn 3 måneder før nytt hopp gjennomføres,
gjelder følgende avhengig av oppholdets lengde:
Opphold 3 til 12 måneder: Nivå 5 må repeteres før eleven tillates å fortsette.
Opphold 12 til 24 måneder: Praktisk prøve grunnkurs AFF avlegges overfor
instruktør-1. Nivå 3, nivå 5 og nivå 7 må repeteres før eleven tillates å
fortsette.

307

A-LISENS

307.1

KVALIFIKASJONS- OG FERDIGHETSKRAV

307.1.1

MED BAKGRUNN I GRUNNKURS, LINE OG AFF
Fullført progresjonsplan iht Del 600. Minst 20 godkjente fritt fall hopp det siste
kalenderåret. For elever som ikke har hatt rimelig tid til å hoppe antallet hopp
som kreves første kalenderår, kan HI utstede A lisens innenfor rammen av
365 dager fra utstedelse av elevbeviset. Gjennomført utsjekkshopp i henhold
til vedlegg 4 til del 600 pkt 3.4. Inneha pakkelisens for hovedskjerm. Avlagt og
bestått teoriprøve overfor Instruktør 1 omfattende Håndbokas Del 100, 200 og
500. Gjennomført E-læring Ren utøver WWW.RENUTOVER.NO og deltatt på Alisenskurs under ledelse av Instruktør 2 eller høyere.

307.1.2

MED BAKGRUNN I MILITÆRT FRITT FALL KURS
For utstedelse av A-lisens kreves minimum 20 godkjente fritt fall hopp siste
kalenderår, samt:

307.2

•

3 hopp FS-utsjekk, godkjent.

•

3 hopp hand-deployed utsjekk dersom ikke gjennomført tidligere.

•

Deltatt på A-lisenskurs under ledelse av instruktør 2.

•

Avlagt teoriprøve til A-lisens overfor Instruktør 1.

•

Inneha pakkelisens for hovedskjerm

RETTIGHETER OG BEGRENSNINGER
A-lisens gir innehaveren rett til å gjennomføre solo fritt fall under ledelse og
kontroll av Hoppleder, og til å hoppmestre seg selv på solo fritt fall hopp. Alisens gir hopperen rett til å hoppe med typegodkjent privateid fallskjermsett
(fallskjermsett som ikke er elevskjermsett).
Innehaveren betegnes "Solo frittfall hopper / parachutist".
Innehaver av A-lisens gis følgende rettigheter:
FS: Tillates å hoppe med maksimum to andre inntil FS-progresjonshopp (se
vedlegg 4 til del 600, hopp 4 og 5) er gjennomført. Etter at FS-
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progresjonshopp er gjennomført tilfredsstillende kan det hoppes større enn 3manns formasjoner, men da under veiledning/organisering av en instruktør.
(instruktøren skal forestå brief og debrief samt være med på hoppet).
FF og Tracking: Etter å ha gjennomført FF-progresjonshopp tilfredsstillende,
(se vedlegg 4 til del 600, hopp 6 og 7), tillates det å hoppe sammen med en
annen hopper. For tracking henvises det til pkt 103.10.2.

307.3

FORNYELSESKRAV
Gjennomført minimum 20 fallskjermhopp siste kalenderår.
HI kan unntaksvis og etter individuell vurdering fornye A-lisens med færre enn
20 hopp siste kalenderår. Dersom dette gjøres skal HI begrunne dette i
kommentarfeltet i fornyelesekurset når dette godkjennes.

308

B-LISENS

308.1

KVALIFIKASJONS- OG FERDIGHETSKRAV
Inneha A-lisens. Minst 50 godkjente fritt fall hopp, hvorav minimum 20 siste
kalenderår. Mer enn 30 minutter akkumulert frittfall tid.
Gjennomført utsjekkshopp (4 og 5 FS samt 6 og 7 FF) i henhold til vedlegg 4
til del 600 pkt 3.4.progresjonshopp for B-lisens. Gjennomført grunnleggende
kurs i skjermkjøring, vedlegg 3 til Del 600. Gjennomført materiellkurs, vedlegg
7 til Del 600 med skriftlig prøve.
Avlagt og bestått teoriprøve overfor Instruktør 1 omfattende Håndbokens del
100, 200, 300, 400 og 500.

308.2

RETTIGHETER OG BEGRENSNINGER
B-lisens gir innehaveren rett til å delta i praktisk hopping under ledelse og
kontroll av Hoppleder, og til å hoppmestre seg selv. Det gir rett til å delta i
konkurranser, nasjonalt og internasjonalt. B-lisens gir også rett til å attestere
hopplogg for andre hoppere med A-lisens eller høyere, dog ikke for de
spesielle progresjonshopp som skal kontrolleres av Instruktør.
B-lisens gir hopperen rett til å fungere som Hoppfeltleder, med plikter og
rettigheter iht Del 500.
Innehaveren betegnes "Hoppfeltleder".
For tracking henvises det til pkt 103.10.2.

308.3

FORNYELSESKRAV
Som for A-lisens.
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Inneha B-lisens. Fylt 18 år. 200 godkjente fritt fall hopp, hvorav 40 det siste
kalenderår. Mer enn 1 time akkumulert fritt fall tid.
Ha deltatt i minst 1 års praktisk (aktiv) hoppvirksomhet som selvstendig
hopper. Ha gjort tjeneste som HFL minst 5 ganger. Avlagt og bestått
teoriprøve overfor Instruktør 1 omfattende Håndbokens del 100, 200, 300, 400
og 500. Av lokal Hovedinstruktør funnet skikket til å fungere som Hoppleder
ved treningshopping for hoppere med minimum A-lisens, jfr. Pkt. 310.2.

309.2

RETTIGHETER OG BEGRENSNINGER
C-lisens gir samme rettigheter som B-lisens, samt rett til å attestere alle
hopplogger, dog ikke for progresjonshopp som krever attestasjon av
Instruktør.
C-lisens gir rett til å fungere som Hoppleder ved treningshopping for hoppere
med minimum A-lisens.
For tracking henvises det til pkt 103.10.3.
Innehaveren betegnes "Hoppmester".

309.3

FORNYELSESKRAV
Fornyelse av C-lisens krever minimum 40 hopp siste kalenderår. Om
hopperen har gjennomført mer enn 20 fallskjermhopp siste kalenderår kan Blisens fornyes. C-lisens kan fornyes når hopperen har oppnådd 40 hopp siste
kalenderår.
Om hopperen har gjennomført mindre enn 20 hopp siste 365 dager vil
fornyelseskrav som for A og B lisens gjelde, ref pkt 307.3.
HI kan unntaksvis og etter individuell vurdering fornye C-lisens med færre enn
40 hopp siste kalenderår. Dersom dette gjøres skal HI begrunne dette i
kommentarfeltet i fornyelesekurset når dette godkjennes.

310

D-LISENS

310.1

KVALIFIKASJONS- OG FERDIGHETSKRAV
Inneha C-lisens og Instruktør 3-lisens.
Minst 500 godkjente fritt fall hopp, hvorav 40 siste kalenderår. Mer enn 3
timer akkumulert fritt fall tid. Avlagt og bestått teoriprøve overfor Instruktør 1
omfattende Håndbokens del 100, 200, 300, 400, 500 og 600, med vedlegg for
alle kapitler. Ha teoretisk kjennskap til CF-hopping.

310.2

RETTIGHETER OG BEGRENSNINGER
D-lisens gir samme rettigheter som C-lisens.
D-lisens gir hopperen rett til å fungere som Hoppleder ved alminnelig hopping.
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Innehaveren betegnes "Hoppleder".

310.3

FORNYELSESKRAV
Som for C-lisens, ref pkt 309.3.

311

GJENUTSTEDELSE AV A-, B-, C- ELLER DLISENS

311.1

GENERELT
Fallskjermhopper som tidligere har innehatt A-, B-, C- eller D-lisens, men som
ikke kan få dette fornyet på grunn av manglende antall vedlikeholdshopp, kan,
etter søknad attestert av Instruktør 1, få utstedt elevbevis, dersom han har
hoppet i løpet av de siste 10 år.
Det er tillatt å benytte eget privateid sportsutstyr. Ved progresjonshopp AFF
nivå 1 til nivå 7 gjelder krav om sekundært utløserhåndtak for hovedskjerm.
Minimumskravet for antall hopp siste kalenderår skal som hovedregel være
gjennomført før lisensen kan gjenutstedes.
HI kan, for de som hadde B-, C- eller D lisens på det tidspunkt de stoppet å
hoppe, utstede A eller B lisens selv om minimumskravet til antall hopp (20 stk
det siste kalenderåret) ikke er oppnådd. Da skal HI vedlegge en redegjørelse
for sin vurdering.
Dersom det ila oppholdet er innført strengere lisenskrav enn det hopperen
hadde da han/hun sluttet, skal de nye kravene oppfylles før den aktuelle
lisensen gjenutstedes

311.2

GJENUTSTEDELSE AV TIDLIGERE A-, B-, C- OG D-LISENS
VED OPPHOLD KORTERE ENN 3 ÅR

311.2.1

TILBAKEFØRING TIL PROGRESJON VED OPPHOLD MINDRE ENN 3 ÅR

Erfaring/tid
siden siste
hopp
A-lisens

B-lisens
<200 hopp

B-D-lisens
>200 hopp
F/NLF

Etter grunnkurs line

Etter grunnkurs AFF

Praktisk prøve GK for instruktør 1.
Praktisk prøve GK for instruktør 1.
Repetere 5 sek FF, 10 sek FF, 30
Repetere nivå 3, nivå 5, og 5 hopp
sek FF og deretter tre hopp FSpå nivå 8. Min. skjermstørrelse som
utsjekk. Min. skjermstørrelse som
for elev. Oppsamling til 20 hopp
for elev. Oppsamling til 20 hopp
siste 365 dager (på hvilken lisens?)
siste år.
Repetere 5 sek FF, to solo FF og tre Repetere nivå 5 og to hopp FShopp FS-utsjekk.
utsjekk. Tre hopp på nivå 8.
Min. skjermstørrelse som for 21 –
Min. skjermstørrelse som for 21 –
50 hopp. Oppsamling til 20 hopp
50 hopp. Oppsamling til 20 hopp
siste år.
siste 365 dager.
Min. skjermstørrelse som for 201 – 400 hopp. Oppsamling til 20 hhv. 40
hopp siste 365 dager. Ikke tillatt med full-elliptiske og kryssribbede
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skjermer.

311.3

GJENUTSTEDELSE AV TIDLIGERE A-, B-, C- OG D-LISENS
VED OPPHOLD LENGRE ENN 3 ÅR
Tidligere A-, B- og C-lisens kan gjenutstedes etter at de foreskrevne hopp på
elevbevis, jfr tabell i pkt 311.3.1 er gjennomført og ny teoriprøve er bestått.
For å få gjenutstedt D-lisens skal vedkommende i tillegg til det som er anført
over, ha deltatt som hjelpeinstruktør under grunnkurs (Line eller AFF), og ha
gjennomført ny hoppmester utsjekk i henhold til Del 400, med godkjent
resultat. Gjeldende krav til antall hopp for gjenutstedelse av D-lisens er
minimum 40 hopp det siste året.
Se pkt. 311.1 for unntak for gjenutstedelse av A- eller B-lisens gitt av HI.

311.3.1

TILBAKEFØRING TIL PROGRESJON VED OPPHOLD PÅ 3 ÅR ELLER
MER
Ved bruk av privat utstyr skal dette godkjennes av HI.

Erfaring/tid Etter grunnkurs line
Etter grunnkurs AFF
siden siste
hopp
A-lisens
Praktisk prøve GK for instruktør
Praktisk prøve GK for instruktør 1.
1. Starte på nytt på
Starte på nytt på progresjonsplan
progresjonsplan line. Min.
AFF. Min. skjermstørrelse som for
skjermstørrelse som for elev.
elev. Benytte elevutstyr.
Benytte elevutstyr. Oppsamling
Oppsamling til 20 hopp siste år.
til 20 hopp siste år.
B-lisens
Praktisk prøve GK for instruktør
Praktisk prøve GK for instruktør 1.
<200 hopp 1. Starte på frittfall i
Starte på nivå 3 AFF.
progresjonsplan line. Min.
Min. skjermstørrelse som for 21 –
skjermstørrelse som for 21 – 50
50 hopp. Benytte elevutstyr
hopp. Benytte elevutstyr under
under progresjonshoppene 3-7.
progresjonshoppene. Privat
Privat utstyr kan deretter
utstyr kan deretter benyttes for
benyttes for
oppsamlingshoppene til
oppsamlingshoppene til
gjenutstedelse av lisens.
gjenutstedelse av lisens.
Oppsamling til 20 hopp siste år.
Oppsamling til 20 hopp siste år.
B-D-lisens
Praktisk prøve GK for instruktør 1. 20 solo FF. Min. skjermstørrelse
>200 hopp som for 51 – 200 hopp. Min. 5 hopp må gjøres på elevutstyr. Privat
utstyr kan deretter benyttes for oppsamlingshoppene til
gjenutstedelse av lisens. Ikke tillatt med full-elliptiske og kryssribbede
skjermer.

311.4

IKKE HOPPET SISTE 10 ÅR
Fallskjermhopper som tidligere har innehatt lisens, men som ikke har hoppet
på 10 år eller mer, må gjennomgå nytt komplett grunnkurs og få fornyet
elevbevis, og videre følge progresjonsplanen for dette.
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VIDEOLISENS

312.1

VIDEOLISENS TANDEM

312.1.1

KVALIFIKASJONSKRAV
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Utført minimum 50 hopp som fotograf for FS/AFF, eller etter særskilt vurdering
av HI. Før opplæring skal ferdighetene dokumenteres på video. Opplæringen
gjennomføres av en erfaren tandeminstruktør sammen med en erfaren TV.
312.1.2

RETTIGHETER
Fotografere tandemhopp fra fritt fall.

312.1.3

VEDLIKEHOLDSKRAV
Inneha minimum gyldig B - lisens.
Dersom kravet til hopping ikke er oppfylt skal innehaveren på nytt vurderes av
lokal Hovedinstruktør. Attestasjon for dette skal påføres hopperens loggbok.

313

DEMOLISENSER
Demolisenser utstedes i tre klasser.

313.1

DEMOLISENS II

313.1.1

KVALIFIKASJONSKRAV
C-lisens og særlig vurderte personlige egenskaper og dyktighet. Minimum 300
hopp. Vurdering foretas av lokal Hovedinstruktør. Særlig utsjekk på hopp med
utstyr etter Del 100.

313.1.2

RETTIGHETER
Delta i oppvisningshopp ledet av innehaver av demolisens klasse I.

313.1.3

VEDLIKEHOLDSKRAV
Inneha gyldig C- eller D-lisens.
Dersom kravet til hopping ikke er oppfylt skal innehaveren på nytt vurderes av
lokal Hovedinstruktør, jfr pkt 314.1.1. Attestasjon for dette skal påføres
hopperens loggbok.
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DEMOLISENS I

313.2.1

KVALIFIKASJONSKRAV

Del 300 Side 318

D-lisens samt å ha deltatt i minst 10 oppvisninger. Inneha demolisens II.
Særlig vurderte personlige egenskaper og dyktighet. Vurdering foretas av
lokal Hovedinstruktør.
313.2.2

RETTIGHETER
Lede gjennomføringen av en fallskjermoppvisning.

313.2.3

ANSVAR
Leder av en fallskjermoppvisning plikter å forvisse seg om at deltakerne er
kvalifisert for oppgaven, samt at de enkelte er innforstått med hvilke oppgaver
de skal utføre.

313.2.4

VEDLIKEHOLDSKRAV
Inneha gyldig D-lisens.

313.3

DEMOLISENS TANDEM

313.3.1

KVALIFIKASJONSKRAV
Godkjent Tandeminstruktør. Inneha Demolisens I. Ha vært godkjent
Tandeminstruktør i minst 1 år. Ha gjennomført minst 200 Tandemhopp.
Inneha særlige personlige egenskaper og dyktighet. Anbefaling gis av lokal
Hovedinstruktør. Sikkerhets- og utdanningskomiteen vurderer og godkjenner.
Avslag kan gis uten begrunnelse.

313.3.2

RETTIGHETER
Skal lede oppvisninger der Tandemhopp inngår som en del av oppvisningen.

313.3.3

ANSVAR
Som pkt 314.2.3 (Demo-I). Innehaver av Demo-T har et særlig ansvar for at
Tandemeleven er fysisk og psykisk skikket til å gjennomføre en slik
oppvisning, jfr. pkt 315.1.1. Ved demo, skal TI selv godkjenne
landingsområdet for Tandemen.

313.3.4

VEDLIKEHOLDSKRAV
Gyldig Tandeminstruktør-lisens. Gyldig demolisens klasse I. Ha gjennomført
minst 50 tandemhopp siste 365 dager
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TANDEMELEV

314.1.1

KVALIFIKASJONSKRAV

Del 300 Side 319

Gjennomgått program for Tandemelever, jfr. Del 600, under ledelse av
godkjent Tandeminstruktør. Av Tandeminstruktør, være vurdert fysisk og
psykisk skikket til å gjennomføre tandemhopp.
314.1.2

RETTIGHETER OG BEGRENSNINGER
Gjennomført og attestert Tandemelevkurs gir rett til å utføre tandemhopp
koblet til Tandeminstruktør.
Blir ikke tandemhoppet gjennomført samme dag, skal nytt kurs gjennomføres.
Ved hvert utsprang skal det gjennomføres nytt program for tandemelever.

314.1.3

TANDEMELEVER MED FUNKSJONSHEMMING ELLER SYKDOM
Krav som for funksjonsfriske (jfr Del 100). Dersom eleven ikke kan gå til flyet
selv eller ikke kan signere på egenerklæring, kommer følgende tilleggskrav:

F/NLF

•

Elev må gjennomgå en legeundersøkelse, der legen konkluderer med at
vedkommende anses som skikket for tandemhopp.

•

Tandeminstruktøren må oppfylle kravene til hopping med
funksjonshemmede som beskrevet i Del 400.

•

Søknad rettes til SU for hvert enkelt tilfelle (jfr Del 400)
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DEFINISJONER

400.1

INSTRUKSJON

Del 400 Side 402

Med instruksjon menes her grunnopplæring og videregående opplæring i
fallskjermhopping iht F/NLFs bestemmelser Del 600, samt hoppmestring av
elever.

400.2

HOPPMESTRING
Med hoppmestring menes her kontroll, overoppsyn og kommando over en
eller flere andre hoppere fra disse er oppført på manifest, til de har forlatt flyet.
Hoppmestring medfører ansvaret for at hopperne blir korrekt inspisert,
orientert, instruert, spottet og utsatt, og korrekt vurdert etter utført hopp.

401

GENERELT

401.1

KOMPETANSEKRAV
Ingen kan utføre instruksjon i fallskjermhopping innen
Fallskjermseksjonen/NLF uten å inneha gyldig instruktørlisens.

401.2

KANDIDATER
Sikkerhets- og Utdanningskomiteen F/NLF vurderer og tar ut
instruktørkandidater til klasse 2 eller høyere, etter søknad og anbefaling fra
lokalklubbens Hovedinstruktør. Personer som ønsker å bli antatt som
kandidater leverer søknad gjennom lokalklubbs Hovedinstruktør innen de
tidsfrister som SU fastsetter. Instruktørkandidater av klasse 3 vurderes og
uttas av lokalklubbens Hovedinstruktør.

401.3

UTSTEDELSE
F/NLFs instruktørlisenser utstedes av Seksjonsstyret F/NLF til medlemmer av
F/NLF og lokalklubbene, etter søknad attestert og anbefalt av lokalklubbens
Hovedinstruktør, som bekrefter at han har kontrollert at søkeren har
gjennomført alle de ferdighets- og teoriprøver som kreves, og at han etter
vurdering av søkeren anser at denne innehar den vurderingsevne og de
personlige egenskaper og holdninger som gjør ham skikket for
instruktørvirksomhet. Bestått eksamen fra B- eller C-kurs attesteres av
Instruktør/ Eksaminator.
Alle lisenser er nummerert og Seksjonsstyret F/NLF fører register over alle
utstedelser.
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GYLDIGHET
Instruktørlisenser utstedes for livstid, men er kun gyldig for praktisk
instruksjon og utøvelse av de øvrige rettighetene jfr pkt'ene 402.2.3 og
402.3.3, sammen med gyldig lisens av nødvendig klasse, jfr Del 300.

401.5

FORNYELSE

401.5.1

INSTRUKTØR
For at en instruktørlisens skal fornyes, kreves utover ferdighets- og teorikrav
at søkeren har gyldig fallskjermlisens av den klasse som lisensen krever. Ved
opphold i instruksjon som følge av opphold i hoppingen, skal Hovedinstruktør
kontrollere at ferdighets- og teorikravene er oppfylt før lisensen fornyes.
Dersom søkeren innehar lisens av nødvendig grad, men pga. medisinske eller
andre årsaker ikke kan få dette fornyet, kan han likevel få fornyet sin
instruktørlisens etter nærmere vurdering fra Hovedinstruktør.
Instruktør kan ikke fornye egen lisens.
For AFF- og Tandem-Instruktør gjelder spesielle praktiske vedlikeholdskrav
for at denne skal beholde sin operative status.

401.5.2

INSTRUKTØR/EKSAMINATOR
For Instruktør/Eksaminator gjelder ingen fornyelseskrav. SU vil benytte
vedkommendes kompetanse ved behov.

401.6

INNDRAGNING/DISIPLINÆRTILTAK
Dersom det finnes nødvendig av hensyn til sikkerheten eller
fallskjermidrettens anseelse, kan Sikkerhets- og utdanningskomiteen F/NLF
inndra lisenser for kortere eller lengre tid eller for bestandig.

401.7

UTENLANDSKE LISENSER
Instruktør med gyldig utenlandsk instruktørlisens kan etter søknad fra
Hovedinstruktør til SU gis tidsbegrensede rettigheter ut fra følgende:

401.7.1

•

Static-line Instructor kan gis rettighet som Instruktør 3

•

Tandem Instructor kan gis rettighet som Instruktør Tandem

•

AFF Instructor kan gis rettighet som Instruktør 3/AFF

KRITERIER FOR VURDERING AV UTENLANDSKE INSTRUKTØRER
For at utenlandske instruktører kan gis rettigheter som instruktør i F/NLFs
tilsluttede klubber må søker skriftlig dokumentere at:

F/NLF

•

gjennomgått utdannelse ikke er mindre omfattende enn tilsvarende
F/NLF- eller USPA-utdanning

•

erfaringskrav for deltagelse i instruktørutdannelse ikke er lavere enn
de laveste av F/NLFs og USPAs krav
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vedlikeholdskrav ikke er lettere enn de letteste av F/NLFs og USPAs
krav

SU skal vurdere utenlandsk instruktørs erfaring, ferdigheter og holdninger og
kan gi avslag på søknad selv om formelle kriterier er oppfylt.

401.8

REVISJON
Del 400 revideres av SU, som også utgir supplerende bestemmelser.

402

KLASSER OG BETEGNELSER
Følgende klasser og betegnelser benyttes for personell som utfører
instruksjon i Fallskjermseksjonen/NLF:

402.1

•

Instruktør 3 (I-3)

•

Instruktør 3/AFF (I-3/AFF)

•

Instruktør 2 (I-2)

•

Instruktør 2/AFF (I-2/AFF)

•

Instruktør 1 (I-1)

•

Instruktør Tandem

•

Instruktør/Eksaminator (I/E)

INSTRUKTØR 3 (I-3)
Instruktør 3 er en fallskjermhopper som innehar Instruktørlisens 3, og som er
godkjent av Hovedinstruktør til å hoppmestre fritt fall elever og AFF-elever på
nivå 8, samt til å attestere alle hopplogger, dog ikke for spesielle
progresjonshopp som krever godkjenning av instruktør av høyere klasse.
Instruktør 3 kan hoppmestre elever som utfører linehopp, etter at utsjekk for
hoppmestring av lineelever, punkt 402.1.5 er utført.

402.1.1

ERFARINGSKRAV
Inneha norsk C-lisens. Ha gjort tjeneste som HFL ved hopping med elever
minst 5 ganger. Ha vært hjelpeinstruktør på minst 2 grunnkurs line eller AFF.
Ha gjennomført videregående kurs i skjermkjøring.

402.1.2

KRAV TIL TEORIKUNNSKAPER
Ha gjennomført F/NLFs Hoppmesterkurs og avlagt eksamen med
tilfredsstillende resultat.

402.1.3

FERDIGHETSKRAV
Ha avlagt praktisk prøve (Hoppmesterutsjekk) med godkjent resultat. Dette
omfatter 4-6 løft med komplett hoppmestring av elever, herunder vurdering,
instruksjon og inspeksjon av elev, briefing av flyger, spotting,
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utsetting og etterfølgende debrief av elev. Prøven avlegges overfor egen
lokalklubbs Hovedinstruktør, eller den Instruktør 1 denne bemyndiger.
Kandidaten vurderes etter vurderingsskjema utarbeidet særskilt for F/NLFs
Hoppmesterkurs.
402.1.4

RETTIGHETER OG OPPGAVER
Hoppmestre hoppere på alle trinn unntatt AFF nivå 1-7, tandemhopp,
vannhopp, natthopp, oksygenhopp og oppvisningshopp. Kan hoppmestre
elever som utfører linehopp, etter utsjekk for hoppmestring av lineelever er
utført, se pkt 402.1.5.
Attestere alle hopplogger, dog ikke for progresjonshopp som krever
attestasjon fra Instruktør av høyere klasse.

402.1.5

UTSJEKK FOR HOPPMESTRING AV LINEELEVER
For å hoppmestre elever som utfører linehopp skal det avlegges en praktisk
prøve med godkjent resultat. Dette omfatter 4-6 løft med minst en lineelev på
hvert løft. Prøven avlegges overfor egen lokalklubbs Hovedinstruktør, eller
den Instruktør 1 denne bemyndiger. Utsjekken kan utføres samtidig med
praktisk prøve til Instruktør 3, punkt 402.1.3. Godkjent utsjekk attesteres i
hopperens loggbok.

402.2

INSTRUKTØR 2 (I-2)
Instruktør 2 er en fallskjermhopper som innehar Instruktørlisens 2, og som er
godkjent av Seksjonsstyret F/NLF til å instruere elever og viderekomne
hoppere på grunnkurs og progresjon under ledelse av en Instruktør 1, etter
program og retningslinjer gitt av SU, ref Del 600.
Instruktør 2 har ikke lov til å instruere elever på AFF-progresjon nivå 1-7 uten
samtidig å inneha status som AFF-instruktør.

402.2.1

ERFARINGSKRAV
Ha deltatt i til sammen 2 års praktisk hoppvirksomhet, herav minst 12 mndr
som Instruktør 3, og derigjennom tilegnet seg allsidig erfaring i hoppmestring
av elever, samt erfaring med hoppfeltorganisasjon (HFL-tjeneste). Etter
utstedt Instruktørlisens 3, ha vært hjelpeinstruktør på minst to komplette
grunnkurs og holdt minimum tre selvstendige leksjoner på disse. Videre ha
vært hjelpeinstruktør på ett grunnleggende kurs i skjermkjøring. Inneha
minimum norsk C-lisens.

402.2.2

KRAV TIL TEORIKUNNSKAPER
Ha teoretisk kjennskap til vann-, natt-, FS- og CF-hopp, samt skjermteori.
Gjennomført F/NLFs B-kurs med tilfredsstillende resultat.

402.2.3

RETTIGHETER OG OPPGAVER
Etter fastsatt program, ref. Del 600, og retningslinjer gitt av Instruktør 1
instruere og hoppmestre hoppere på alle trinn unntatt AFF nivå 1-7,
tandemhopp, vannhopp, natthopp, oksygenhopp og oppvisningshopp. Kan
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hoppmestre elever som utfører linehopp, etter at utsjekk for hoppmestring av
lineelever er utført iht pkt 402.1.5. Kontrollere, attestere og godkjenne
fornyelse av alle typer lisenser. Rekognosere og anbefale godkjenning av
hoppfelt for alle typer hopping. Være HL for alle typer hopping unntatt
natthopp, vannhopp, oksygenhopp og oppvisningshopp. Være HFL for alle
typer hopping.

402.3

INSTRUKTØR 1 (I-1)
Instruktør 1 (I-1) er en fallskjermhopper som innehar Instruktørlisens 1 og som
er godkjent av Seksjonsstyret F/NLF til selvstendig å legge opp, instruere og
kontrollere alle former for opplæring og videregående trening av hoppere etter
program og retningslinjer gitt av SU, ref Del 600.

402.3.1

ERFARINGSKRAV
Ha deltatt i minst 3 års praktisk hoppvirksomhet, herav minst 12 mndr som I-2
og derigjennom ha tilegnet seg allsidig erfaring i grunnleggende og
videregående utdannelse og kontroll av elever på alle trinn, samt erfaring som
Hoppleder. Som instruktør 2 ha vært instruktør ved minst 3 komplette
grunnkurs, dvs. grunnkurs line og/eller AFF samt minst 1 grunnleggende kurs i
skjermkjøring. Inneha norsk D-lisens og Demolisens.

402.3.2

KRAV TIL TEORIKUNNSKAPER
Gjennomført teorikurs i flymedisin med lavtrykkskammerprøve ved
Flymedisinsk Institutt. Gjennomført F/NLFs C-kurs med tilfredsstillende
resultat.

402.3.3

RETTIGHETER OG OPPGAVER
Etter fastlagte programmer iht Del 600 og retningslinjer gitt av lokal
Hovedinstruktør, selvstendig legge opp, lede og gjennomføre fallskjermkurs
og videregående utdannelse av hoppere frem til og med D-lisens. Instruere i
vannhopp, natthopp og oksygenhopp, samt all annen alminnelig hopping.
Instruere i CF dersom dette er gjennomført selv. Undervise, kontrollere og
autorisere fallskjermpakkere på alle typer sportsskjermer som han selv er
sertifisert for. Være eksaminator og sensor ved prøver av alle typer og grader,
unntatt F/NLFs B-kurs, C-kurs, MK-kurs, AFF-kurs og Tandemkurs. Være HL
for alle typer hopping. Rekognosere og anbefale godkjenning av hoppfelt for
alle typer hopping.

402.4

INSTRUKTØR TANDEM
Instruktør Tandem er en fallskjermhopper som innehar Instruktørlisens
Tandem, og som er godkjent av Seksjonsstyret F/NLF til å instruere og
hoppmestre tandemelever under ledelse av Hovedinstruktør, etter program og
retningslinjer gitt av SU, ref del 600.

402.4.1

ERFARINGSKRAV
Inneha instruktørlisens 3 eller høyere. Ha vært aktiv hoppmester under
hopping med elever.
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Minimum 100 hopp siste år før utsjekk.
Utviklingshopp: se pkt. 608

402.4.2

FERDIGHETSKRAV
D-lisens og særlig vurderte personlige egenskaper og dyktighet. Anbefaling
fra Hovedinstruktør i lokalklubb. SU kan avslå søknader om
Tandemutdannelse uten nærmere begrunnelse.

402.4.3

KRAV TIL TEORIKUNNSKAPER
Ha gjennomført F/NLFs Tandeminstruktørkurs, ref del 600.

402.4.4

MEDISINSKE KRAV
Tandeminstruktør-kandidat skal ha gjennomgått standard legeundersøkelse i
løpet av de siste 3 måneder før instruktørkurset..
Gyldig Legeattest klasse 1 og 2, iht. Luftfartstilsynet krav, vil kunne erstatte
F/NLFs legekontrollskjema.

402.4.5

RETTIGHETER OG OPPGAVER
I regi av klubb som har OT-1, og derigjennom er gitt generell tillatelse til å
gjennomføre slik hopping, og etter retningslinjer gitt av denne klubbens styre
og Hovedinstruktør, selvstendig gjennomføre opplæring av, og hopping med
tandemelev, ref pkt 606.

402.4.6

GYLDIGHET
Gyldig D-lisens.
Hvis det er et opphold etter sist utførte tandemhopp på mer enn 90 dager, skal
Tandeminstruktøren utføre minst ett hopp med en selvstendig hopper med
minst 100 hopp før elever uten hopperfaring kan tas med.
Hvis oppholdet er på mer enn 180 dager, skal det utføres minst ett solohopp
eller ett hopp med annen tandeminstruktør, og ett hopp med en selvstendig
hopper med minst 100 hopp. Begge utsprangene skal utføres fra minst 9 500
fot. Hoppene skal gjennomføres med stabil heading, men skal i tillegg
inneholde minst 2 stk 360 graders svinger (OH, OV). Landing innenfor 50
meter fra planlagt landingspunkt i begge tilfeller.

402.4.7

SPESIELLE VEDLIKEHOLDSKRAV
Fornyelse av Instruktør Tandem lisens krever 50 tandemhopp siste
kalenderår, alternativt minimum 100 hopp siste kalenderår, hvorav minst 25
tandemutsprang.
Tandeminstruktør som ikke oppfyller dette kravet skal dersom han ønsker
fortsatt fornyelse rette søknad om dette til SU. Som hovedregel vil denne
måtte gjøre oppfriskningshopp, samt minst ett hopp med tandemeksaminator,
før Tandem Instruktør lisens kan fornyes.
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Tandeminstruktør som ikke har hoppet tandem i løpet av siste 2 år må følge
nytt tandem instruktørkurs før fornyelse av lisens.
402.4.8

HOPPING MED FUNKSJONSHEMMEDE
Krav til instruktøren som for tandem demolisens, med følgende tilleggskrav:

402.5

•

50 tandemhopp siste 6 mnd

•

Søknad til SU i hvert enkelt tilfelle

INSTRUKTØR 3/AFF (I-3/AFF)
Fom 2006 er det krav til I-2 for å gå på F/NLF sitt AFF instruktørkurs. I
fremtiden er det kun hoppere som har fått godkjent utdannelse i utlandet som
vil kunne bli ny Instruktør 3/AFF. Instruktør 3/AFF er en fallskjermhopper som
innehar Instruktørlisens 3/AFF, og som er godkjent av SU til å hoppmestre fritt
fall elever og AFF elever på alle progresjonstrinn, samt til å attestere alle
hopplogger, dog ikke for spesielle progresjonshopp som krever godkjenning
av instruktør av høyere klasse.
Instruktør 3/AFF kan hoppmestre elever som utfører linehopp, etter at utsjekk
for hoppmestring av lineelever, punkt 402.1.5 er utført.

402.5.1

ERFARINGSKRAV
Inneha norsk D-lisens

402.5.2

KRAV TIL TEORIKUNNSKAPER OG FERDIGHETER
Ha gjennomført AFF instruktørkurs arrangert av USPA og avlagt USPA’s
skriftlige eksamen med tilfredsstillende resultat.
Ha gjennomført AFF instruktørkurs arrangert USPA med godkjent resultat,
samt minimum ha 6 timer FF-tid akkumulert.

402.5.3

KRAV FOR KONVERTERING
•

Inneha norsk D lisens og være norsk I-3.

•

Overfor AFF eksaminator utpekt av SU

- Bestå teoriprøve, 80 % riktig score, multiple choice
- Bestå evaluering hoppteknikk, ila maksimum seks hopp
- Bestå to hopp nivå 3 som hhv primær og sekundær
instruktør
- Bestå ett hopp nivå 5
- Bestå to hopp ferdighetstest
Utgifter til utsjekk dekkes av kandidaten etter satser bestemt av F/NLF. Ved
ikke bestått hoppteknisk evaluering kan kandidaten tidligst gå opp til ny
hoppteknisk vurdering etter to måneder.
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RETTIGHETER OG OPPGAVER
Hoppmestre elever på alle nivå i AFF progresjonen.
Hoppmestre hoppere på alle trinn unntatt tandemhopp, vannhopp, natthopp,
oksygenhopp og oppvisningshopp. Kan hoppmestre elever som utfører
linehopp, etter utsjekk for hoppmestring av lineelever er utført, se pkt 402.1.5.
Attestere alle hopplogger, dog ikke for progresjonshopp som krever
attestasjon fra Instruktør av høyere klasse.

402.5.5

SPESIELLE VEDLIKEHOLDSKRAV
Fornyelse av Instruktørlisens 3/AFF krever 50 AFF hopp siste kalenderår,
alternativt minimum 100 hopp siste kalenderår, hvorav minst 25 AFF hopp.
Instruktør som ikke fyller disse kravene underkastes ny vurdering av SU, og
må gjennomføre ny utsjekk med AFF-eksaminator godkjent av SU før status
igjen kan gjøres gyldig.

402.6

INSTRUKTØR 2/AFF
Instruktør 2/AFF er en fallskjermhopper som innehar Instruktørlisens 2/AFF,
og som er godkjent til å instruere elever på grunnkurs del I, del II og AFF
under ledelse av Hovedinstruktør og etter program og retningslinjer gitt av
Seksjonsstyret F/NLF v/SU, ref Del 600.

402.6.1

ERFARINGSKRAV
Ha deltatt i til sammen minimum 3 års praktisk hoppvirksomhet, og
derigjennom tilegnet seg allsidig erfaring i hoppmestring og instruksjon, samt
erfaring med hoppfeltorganisasjon (HFL-tjeneste). Ha vært hjelpeinstruktør på
minst 2 komplette grunnkurs AFF etter utstedt Instruktør 2 lisens. Inneha
norsk D-lisens
Minimum 6 timer FF-tid akkumulert.
Instruktør 2 som består F/NLFs instruktør kurs vil få utstedt Instruktørlisens
2/AFF.

402.6.2

KRAV TIL TEORIKUNNSKAPER
Ha avlagt alle teoriprøver til norsk D-lisens. Ha avlagt teoriprøver vedrørende
vann-, natt-, FS- og CF-hopp, samt skjermteori. Gjennomført F/NLFs B-kurs
med tilfredsstillende resultat.
Som for Insruktør 2

402.6.3

RETTIGHETER OG OPPGAVER
Som for I-2 men kan i tillegg hoppmestre AFF elever på nivå 1-7
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SPESIELLE VEDLIKEHOLDSKRAV
Fornyelse av Instruktørlisens 2/AFF krever 50 AFF hopp siste kalenderår,
alternativt minimum 100 hopp siste kalenderår, hvorav minst 25 AFF hopp.
Instruktør som ikke fyller disse kravene underkastes ny vurdering av SU, og
må gjennomføre ny utsjekk med AFF-eksaminator godkjent av SU før status
igjen kan gjøres gyldig.

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.

403

UNNTAKSBESTEMMELSER
Ved spesielle behov, så som ved nystartede lokalklubber og ved
kursvirksomhet rundt om i landet, kan det av SU gis unntak fra enkelte av de
bestemmelser som her er satt.
Alle unntak som gis av Sikkerhets- og utdanningskomiteen skal være
tidsbegrenset, og søkeren gis et bestemt tidsrom der han forutsettes å tilegne
seg de nødvendige ferdigheter, slik at han kan oppnå formell Instruktørlisens.
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Retningslinjer for utstedelse av særskilt rettighet til AFF instruktør (AFF-I)
I. Utenlandsk AFF-I
Minimumskravet for utenlandsk AFF‐I er 1000 hopp hvorav 200 eller fler er AFF hopp 1). Det gis ikke
særskilt rettighet, uansett årsak, til hopper som ikke tilfredsstiller dette kravet.
1. Utenlandsk AFF‐I skal først godkjennes på generelt grunnlag av SU, for hopping i Norge –
etter søknad fra lokal HI.
2. Uavhengig av antall tidligere AFF‐hopp skal utenlandsk AFF‐I deretter gjennomgå minimum
to utsjekkshopp med AFF‐IE. (Skills og nivå 5) AFF‐IEs vurdering etter disse to hoppene kan
være:
 Bestått
 Må bestå 5 av 6 eksamenshopp – norsk modell
 Ikke bestått
Hoppene scores på samme måte som ved det norske AFF instruktørkurset.
3. Utenlandsk AFF‐I skal videre kjenne til, og kunne redegjøre for norsk nivå 1 til 7, samt
overgang til nivå 8 og kunne demonstrere korrekt nødprosedyre.
4. For fornyelse av særskilt rettighet for utenlandsk AFF‐I, se hovedpunkt III.

II. Norsk hopper som har bestått USPA AFF instruktørkurs
1. Må bestå teoriprøve for norsk AFF‐I.
2. Må bestå 5 av 6 mulige eksamenshopp med AFF‐IE. Hoppene scores på samme måte som ved
det norske AFF instruktørkurset.
3. Må kjenne til og kunne redegjøre for norsk nivå 1 til 7, samt overgang til nivå 8.
4. Må være norsk I2. (Det kan gis særskilt rettighet for AFF‐I3 i én sesong dersom kandidaten
meldes på førstkommende B‐kurs.)

III. AFFI som ikke har oppfylt krav til antall hopp foregående kalenderår
Dersom AFF‐I ikke kan dokumentere minimum 25 AFF og 75 andre hopp eller 50 AFF foregående
kalenderår gjelder følgende: AFF‐I lisens kan ikke fornyes før vurdering av AFF‐IE er gjennomført.
Avhengig av antall hopp foregående kalenderår og historikk de tre siste år er det flere mulige utfall av
vurderingen. Særskilt rettighet ("Disp.") kan utstedes:
 uten krav til utsjekkshopp
 etter godkjent nivå 5
 etter godkjent nivå 5 og skillshopp
 etter godkjent nivå 5, skillshopp og nivå 3
 etter godkjente 5 av 6 eksamenshopp
Utsjekkshoppene scores på samme måte som ved det norske AFF instruktørkurset. Dersom kandidaten
stryker på 2 hopp skal det gå minimum 30 dager før nytt forsøk. Dersom kandidaten stryker på sitt
andre forsøk skal nytt AFF‐I kurs gjennomføres.
18. april 2016
Knut Lien
Kursansvarlig AFF-I2 kurset
. Utenlandsk AFF‐I med mindre enn 200 AFF hopp, som allerede er kjent på norsk hoppfelt, og som anbefales skriftlig fra
lokal HI, kan få særskilt tillatelse etter gjennomført og godkjent hovedpunkt I underpkt. 1 samt hovedpunkt II underpunkt 2
og 3. Etter evt. godkjenning skal nevnte AFF‐I minimum hoppe 25 AFF som sekundær eller primær på nivå 1‐3, med norsk
AFF‐I som makker, før han/hun hopper AFF på nivå̊ 4‐7.
1)
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GENERELT
Del 500 av F/NLF Bestemmelser fastlegger forutsetningene for utøvelse av
utdanning og praktisk hoppvirksomhet, og foreskriver hvordan organisering og
drift skal skje.
Praktisk hoppvirksomhet er å forstå som all virksomhet som inkluderer
utsprang fra luftfartøy i luften - elevhopping, treningshopping,
konkurransehopping og alle spesielle hopptyper som oppvisnings-, natt-,
vann- og oksygenhopping, etc.
All utdanning og praktisk hoppvirksomhet skal skje etter denne F/NLF
håndbok som er godkjent som sikkerhetssystem etter Luftfartstilsynets BSL- D
4.2 som regulerer all sivil fallskjermhopping i Norge.
Del 500 beskriver dessuten det ansvar og den myndighet de enkelte ledd i
den operative organisasjonen har, og gir instrukser for det operative
personellet (se vedlegg 1-4).
Ethvert medlem som befinner seg på hoppfeltet, plikter å rette seg etter de
anvisninger som gis av ansvarlig personell. Ethvert klubbmedlem har rett og
plikt til å gripe inn ved brudd på bestemmelsene, ref Del 100 og del 200.

502

ORGANISASJON
All utdanning og praktisk hoppvirksomhet innen Fallskjermseksjonen/NLF
baseres på følgende ledd:
OPERATIVT LEDD

FORKORTELSE

•

Sikkerhets- og utdanningskomiteen

SU

•

Materiellsjefen

MSJ

•

Hovedinstruktør

HI

•

Instruktør

I

•

Hoppleder

HL

•

Hoppfeltleder

HFL

•

Hoppmester

HM

•

Flyger

•

Klubbmedlemmer

Gjennomføring av enhver form for praktisk hoppvirksomhet skal være
organisert med følgende funksjoner:

F/NLF

•

Overordnet ledelse av en Hovedinstruktør (HI).

•

Direkte ledelse av en Hoppleder (HL).

•

Bakketjeneste ledet av en Hoppfeltleder (HFL).

•

Flygingen ledet av Flyger.

•

Hopperne i flyet ledet av en Hoppmester (HM).
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SIKKERHETS- OG UTDANNINGSKOMITEEN (SU)
SU oppnevnes av Styret F/NLF og utøver overordnet kontroll med all
utdanning og praktisk hoppvirksomhet innen F/NLF. SU utarbeider årlig
målsettinger og en arbeidsplan som godkjennes av Styret F/NLF.
Med hjemmel i Bestemmelser for Sivil Luftfart (BSL) D 4-2 §§ 2 og 4, utsteder,
iverksetter og håndhever SU, gjennom F/NLFs Håndbok Del 000- 100, 300600, bestemmelser for F/NLFs praktiske hoppvirksomhet og utdanning.
SU godkjenner klubbers oppnevnelse av Hovedinstruktør, og utsteder/inndrar
fallskjermklubbers og andre organisasjonsenheters Operasjonstillatelser.
SU ivaretar NLFs kontakt med luftfartsmyndighetene i fallskjermrelaterte
saker. Ved alvorlige ulykker oppnevnes undersøkelseskommisjon av Styret
F/NLF.

502.2

MATERIELLSJEFEN (MSJ)
MSJ oppnevnes av Styret F/NLF og utøver i samarbeid med SU overordnet
kontroll med all materielltjeneste innen F/NLF. MSJ utarbeider årlig
målsettinger og en arbeidsplan som godkjennes av Styret F/NLF.
Med hjemmel i Bestemmelser for Sivil Luftfart (BSL) D 4-2 § 4 (2) b, utsteder,
iverksetter og håndhever SU gjennom MSJ og F/NLFs Håndbok Del 200 og
Materiellhåndboka, bestemmelser for F/NLFs materielltjeneste.
MSJ typegodkjenner alt fallskjermmateriell.

502.3

HOVEDINSTRUKTØR (HI)
Hovedinstruktør er den Instruktør som er oppnevnt av styret i klubb eller
annen organisasjonsenhet til å lede all utdanning og praktisk hoppvirksomhet.
Oppnevnelsen skal godkjennes av SU. Klubbens operasjonstillatelse er
avhengig av Hovedinstruktørens lisensklasse. Dersom spesielle grunner tilsier
det, kan SU dispensere fra kravet om HI av klasse I-1 for klubber/enheter som
ønsker OT-1.
HI har ansvaret for at all utdannelse og praktisk hopping skjer etter en plan
godkjent av klubbstyret, og i henhold til de til enhver tid gjeldende
bestemmelser. Planen skal inneholde delmål og resultatmål, samt planer for
hvordan klubbens operative drift skal koordineres, gjennomføres og
kontrolleres. Planen skal som et minimum inneholde målsettinger for
hovedområdene hoppfeltdrift, utdanning, materielltjeneste, kommunikasjon og
kvalitetskontroll.
HI organiserer og har ansvar for all praktisk hopping og utdanning som
klubben har driftstillatelse for gjennom fordeling av oppgaver til sin operative
stab av instruktører, hoppledere, hoppmestere og hoppfeltledere, med
tilfredsstillende kvalifikasjoner.
HI godkjenner hoppfelt for alminnelig hopping i henhold til klubbens
operasjonstillatelse og innhenter grunneiers tillatelse, varsler politi og
lufttrafikktjeneste og ivaretar koordinering mot relevant myndighet.
Godkjenning av hoppfelt for alminnelig hopping til varig bruk varsles SU som
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gjennom kontakt med Luftfartstilsynet påser at hoppfeltet opptas i AIP Norge,
ENR 5.5 Luftsportsaktiviteter.
Hovedinstruktøren er faglig ansvarlig for sikkerhet og materiell. Han er faglig
bindeledd mellom lokalklubb og SU.
Hovedinstruktøren har ansvaret for klubbens operative arkiv, manifester,
kursprotokoller, NOTAM, korrespondanse med SU og F/NLF. Han er ansvarlig
for at rutinemessige rapporter som vedrører den operative drift blir utarbeidet
og innsendt i rett tid, samt at Observasjonsregistreringssystemet følges opp
på alle nivåer i klubben Se pkt 505.4 og 505.5.

502.4

INSTRUKTØR (I)
Instruktør ivaretar og utfører de oppgaver og funksjoner som etter disse
bestemmelser krever instruktørkvalifikasjoner, med de rettigheter og
begrensninger som gjelder for den enkelte lisensklasse.

502.5

HOPPLEDER (HL)
HL er den person som er overlatt ansvaret for gjennomføring av praktisk
hoppvirksomhet på ETT STED i et BESTEMT TIDSROM. HL skal være utpekt
før hopping startes av lokal HI. HL skal følge Hopplederinstruksen, se vedlegg
1 til del 500.

502.6

HOPPFELTLEDER (HFL)
HFL utpekes av HL, er underlagt denne, og har til oppgave å administrere,
organisere og overvåke hoppfeltet, og påse at hoppingen gjennomføres etter
gjeldende bestemmelser. HFL skal følge Hoppfeltlederinstruks, se vedlegg 2
til del 500.

502.7

HOPPMESTER (HM)
HM er den person som har ansvaret for, og kommandoen over hoppere under
innlasting i flyet og ved utsprang. HM skal følge Hoppmesterinstruksen, se
vedlegg 3 til del 500.

502.8

FLY/FLYGER
Fartøysjef på ikke kommersielt luftfartøy som anvendes for fallskjermutsprang
er en del av den operative hopporganisasjonen. Han skal være kjent med
F/NLFs bestemmelser Del 500 og skal spesielt følge bestemmelsene i
Flygerinstruksen, se vedlegg 4 til del 500. Fartøysjef på kommersielle
luftfartøy forutsettes å ha egne prosedyrer for fallskjermutsprang i sine
operative prosedyrer, godkjent av Luftfartstilsynet. Jfr. BSL D 4-2 § 9.
Bruk av helikopter for fallskjermutsprang må kun skje gjennom kommersielle
flyoperatører. Jfr. BSL D 4-2 § 8.
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KLUBBMEDLEMMER
Ethvert klubbmedlem som deltar i praktisk hoppvirksomhet skal kjenne
instruksene i Del 500 med vedlegg, og rette seg etter disse.

502.10

KOMBINASJON AV FUNKSJONER
HFL tillates ikke å hoppe, og skal under hopping til enhver tid være tilstede på
hoppfeltet. Funksjonen som HL kan kombineres med funksjon som HFL, HM
eller Flyger.
HL kan dersom aktiviteten krever det utpeke flere HFL’er, som skal virke
sammen. HL har ansvar for oppgavefordelingen mellom disse.

503

OPERASJONSTILLATELSER
Utdanning og praktisk hoppvirksomhet kan bare organiseres og gjennomføres
med tillatelse fra SU eller den SU har bemyndiget. Slik tillatelse kan utstedes
til:
•

Fallskjermklubber tilsluttet NLF.

•

Driftsorganisasjoner (riks- og regionalsentra eller
samarbeidsorganisasjoner for grupper av klubber) godkjent av F/NLF.

•

Prosjektorganisasjoner etablert av F/NLF.

•

I særlige tilfeller, enkeltpersoner.

Tillatelse utstedes i følgende former:

503.1

•

Operasjonstillatelse (OT), som utstedes i to klasser, avhengig av
klubbens/organisasjonens forutsetninger, behov, kvalifikasjoner og
omfang, eller

•

Eksperimenttillatelse (XT), som gjelder spesiell forsøksvirksomhet og
prosjekter.

OPERASJONSTILLATELSE KLASSE 1 (OT 1)
Organisasjon som innehar OT 1 kan organisere og gjennomføre alle typer
fallskjermutdanning og praktisk hoppvirksomhet innenfor et bestemt
geografisk område.
OT 1 utstedes normalt bare til etablerte fallskjermklubber eller godkjente
driftsorganisasjoner, under forutsetning av at følgende betingelser kan
dokumenteres oppfylt:

F/NLF

•

For klubber: Er opptatt i NLF.

•

For driftsorganisasjoner: Er godkjent av F/NLF.

•

Har Hovedinstruktør klasse I/1 godkjent av SU.
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•

Har Materiellkontrollør godkjent av F/NLF.

•

Disponerer tilstrekkelig utdanningsmateriell.

•

Disponerer hoppfelt iht Del 100

•

Har tilstrekkelig med operativt personell.

Del 500 Side 506

OPERASJONSTILLATELSE KLASSE 2 (OT 2)
Organisasjon som innehar OT 2 kan organisere og gjennomføre
fallskjermhopping for hoppere med A-sertifikat og høyere, innenfor et bestemt
geografisk område, men ikke teoretisk eller praktisk utdanning i
fallskjermhopping som definert i Del 600, eller spesielle hopptyper som
definert i Del 100.
OT 2 utstedes til klubber eller organisasjoner som kan dokumentere at de
tilfredsstiller følgende krav:

503.3

•

For klubber: Er opptatt både i NLF.

•

For driftsorganisasjoner: Er godkjent av F/NLF.

•

Har Hovedinstruktør klasse I/2 godkjent av SU.

•

Disponerer hoppfelt iht Del 100.

EKSPERIMENTTILLATELSE (XT)
Organisasjon som innehar XT kan organisere og gjennomføre hopping i
forsøks- og utviklingsøyemed, inklusive testing av fallskjermutstyr.
XT utstedes til organisasjoner eller enkeltpersoner som gjennomfører
programmer etter oppdrag fra, eller godkjenning av, SU. Følgende minstekrav
gjelder:

503.4

•

Ansvarshavende skal være godkjent av SU spesifikt for programmet XT
utstedes for.

•

Dersom XT utstedes til en organisasjon, skal denne enten være en
fallskjermklubb med OT 1 eller 2, eller en organisasjonsenhet godkjent av
Styret F/NLF.

•

Planer og programmer for virksomheten skal være utarbeidet i detalj på
forhånd. Endringer av godkjente opplegg skal godkjennes av SU.

SAKSBEHANDLING
Søknad om Operasjonstillatelse og Eksperimenttillatelse sendes SU sammen
med dokumentasjon for at kravene ovenfor tilfredsstilles.
Gjelder søknaden OT, oversendes den til Styret F/NLF som fastsetter det
geografiske området for OT.
Vurderingen av dokumentasjonen foretas av SU. Som dokumentasjon for
disponering av hoppfelt kreves normalt grunneierens og politiets skriftlige
tillatelse. For hoppfelt på Luftforsvarets stasjoner dokumenteres avtale med
Stasjonssjefen.
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Behov for nødvendig utdanningsmateriell vurderes av SU i forhold til det
planlagte utdanningsvolumet samt klubbens medlemstall.
Behovet for operativt personell vurderes av SU som det antall som er
nødvendig til dekning av funksjonene HL, HFL og HM for de hopptyper OT
gjelder, sett i forhold til klubbens medlemstall og planlagte aktivitetsnivå.

503.5

VARIGHET
Operasjonstillatelsen forutsetter kvartalsvis rapportering av aktivitet.
Manglende kvartalsrapportering innen fristens utløp medfører at OT
automatisk mister sin gyldighet.
OT forutsetter at Hovedinstruktør har utarbeidet en skriftlig plan for sitt virke,
jfr. punkt 502.3 For at OT skal ha fortsatt gyldighet for et nytt kalenderår, skal
HI hvert år revidere sin plan og sende en kopi av denne til SU innen 1. februar
det året den har gyldighet for. Manglende innsending av HIs plan medfører at
OT automatisk mister sin gyldighet.
XT utstedes normalt for ett kalenderår av gangen, om ikke spesielle forhold
tilsier annet.
SU kan når som helst inndra enhver tillatelse midlertidig eller permanent om
det anses nødvendig av hensyn til sikkerheten. Inndragning av OT for mer
enn ett år eller permanent, kan ankes til Styret F/NLF, som avgjør saken med
endelig virkning.
Manglende representasjon ved årlig HI-seminar kan medfører inndraging av
OT.

504

KLARERING AV AKTIVITET - NOTAM

504.1

GENERELT
Fallskjermutsprang som helt eller delvis skal finne sted innenfor områder med
obligatorisk radiosamband med flygekontrolltjenestens enheter (CTR/TMA),
koordineres i god tid forut for tidspunktet for hoppingen med den enhet av
Flygekontrolltjenesten som har ansvaret for luftrommet.
Avinors AIS/NOTAMkontor er sertifisert etter ISO standarden, og Norges
Luftsportforbund er godkjent som én av få pålitelige kilder.

504.2

NOTAM
Det skal søkes om NOTAM dersom hoppingen skjer utenfor faste hoppfelt og
er av større omfang og/eller foregå om natten. Større omfang er justert av
ICAO og defineres som mer enn 10 hopp pr dropp og /eller mer enn 10 løft
totalt og/eller mer enn 100 hopp totalt og/eller aktivitet ut over 24 timer.

504.2.1

NOTAM
Innsendes av F/NLFs sekretariat etter anmodning fra lokalklubbens
Hovedinstruktør.
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NOTAM-anmodning til F/NLF skal alltid inneholde følgende data:
1. Navn på den klubb som organiserer hoppingen.
2. Korrekt stedsnavn på hoppfeltet som skal benyttes.
3. Hoppfeltets posisjon i grader og hele minutter nord og øst Greenwich.
NB! Militære kartreferanser, NGOs betegnelser eller Oslo
meridiansystem skal ikke anvendes.
4. Nøyaktig tidsangivelse for hoppingen, med fullstendig dato og
klokkeslett for start og avslutning i lokal tid.
5. Største utsprangshøyde i fot AMSL (Above Mean Sea Level).
6. Hoppingens omfang, med antall hopp.
7. Det skal oppgis fullt navn og fallskjermsertifikatnummer på den
enkeltperson som er HL for den hopping som NOTAM-søknaden
gjelder for.
8. Dersom det ønskes større radius for NOTAM enn 2 nautiske mil, må
dette angis spesielt.
9. Dato og tidspunkt da Luftromseier ble kontaktet/varslet (Den
luftromskontrollen som har ansvaret i området)
10. Referanseperson hos luftromseier (enhet og person).

505.

HANDLINGSINSTRUKS VED ULYKKE
SÆRTRYKK/VEDLEGG TIL DEL 500, ref pkt 504.6 og 505.5.4
Dette særtrykk skal, i utfylt stand, alltid være tilgjengelig på hoppfeltet,
og kjent for alt det operative personellet.

505.1

PRIORITERTE TILTAK
1. Varsle 113
2. Start førstehjelp
•

Frie luftveier, stans synlige blødninger, hold pasienten varm

•

Bevisstløse som puster bør legges i sideleie - pass da på å
bevege hodet, nakke og rygg som en enhet
• Hvis personen ikke puster normalt eller slutter å puste, start
HLR
3. Tilkall politi:
tlfnr:....................
4. Varsle Flygekontrollenhet:

tlfnr:....................

5. Varsle F/NLFs sentrale organisasjon v/ Fagsjef: tlfnr:....................
evt. Leder F/NLF:

tlfnr:....................

evt. Leder SU:
tlfnr:...................
som vil sørge for at sentrale tiltak iverksettes.
5. Varsle egen Hovedinstruktør:

tlfnr:....................

NB! Det er politiets ansvar å underrette forulykkedes pårørende.
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Fagsjef og/eller Leder SU vil så langt det er mulig reise til ulykkesstedet for å
bistå.

505.2

FORHOLD TIL PRESSE/MEDIA
Fagsjef bistår ift pressen, ta kontakt for nærmere avklaring, se også
Handlingsplan ved ulykke. Som norm forsøk å avstå fra intervju på
ulykkesdagen. Henvis ev til F/NLF sentralt. Bruk om nødvendig denne
standarduttalelse:
•

"Ulykken vil bli etterforsket av politiet og av kommisjon fra Norges
Luftsportsforbund. Vi avstår fra å kommentere årsaksforholdet inntil
kommisjonens rapport foreligger."

NB! Oppgi IKKE forulykkedes navn eller andre personalia. Det er politiets
ansvar.
Pass på at andre på feltet ikke kommer med egne uttalelser som er i strid med
de ovenstående retningslinjer.
Ved særlig pågående pressefolk:
Gjør disse oppmerksom på "vær varsom"-paragrafen som er trykket på deres
eget pressekort. Der står det blant annet:
•

505.3

"Vis særlig hensyn overfor personer som ikke kan ventes å være klar over
bivirkningen av sine uttalelser. Misbruk ikke andres følelser, uvitenhet eller
sviktende dømmekraft."

BISTAND TIL POLITIET
Utover det som er nødvendig for å gi førstehjelp og assistere lege, skal ikke
noe flyttes før politiet er ankommet.
Bistå politiet med bevissikring. Følg deres anvisninger. Merk av. Ta fotografier
om mulig. Lever ett eksemplar av F/NLFs Håndbok til politiet med forklaring
om at dette er F/NLFs operasjonsgrunnlag i henhold til Bestemmelser for Sivil
Luftfart (BSL) D 4-2.

505.4

OBSERVASJONSREGISTRERING (OR)
Ved rapporteringspliktig hendelse skal en OR være påbegynt samme dag som
den skjedde. HL er ansvarlig for at dette blir gjort.

505.5

OBSERVASJONSREGISTRERINGSSYSTEMET
Observasjonsregistreringssystemet er elektronisk og web basert. Alle hoppere
med gyldig medlemskap kan legge inn OR ved å logge inn med
medlemsnummer og passord (ni siffer kode). Hovedinstruktør i klubbene skal
ta lokalt eierskap på systemet og følger det opp.
Alle med gyldig medlemskap kan gå inn å se på de avsluttede registreringer
når SU har lukket dem.

F/NLF

8. UTGAVE

2021-05

Fallskjermseksjonen/NLF

OPERATIVE BESTEMMELSER

Del 500 Side 510

F/NLF

8. UTGAVE

2021-05

Fallskjermseksjonen/NLF

HOPPLEDERINSTRUKS

Vedlegg 1 til Del 500

VEDLEGG 1 TIL DEL 500 - HOPPLEDERINSTRUKS
506
HOPPLEDERINSTRUKS ......................................................................................................... 502
506.1
HOPPLEDER (HL) ............................................................................................................ 502
506.2
KVALIFIKASJONER ......................................................................................................... 502
506.3
ANSVAR............................................................................................................................ 502
506.4
MYNDIGHET ..................................................................................................................... 503
506.5
PLIKTER ........................................................................................................................... 503
506.6
ANDRE FORHOLD ........................................................................................................... 504
506.7
HANDLING VED ULYKKE ................................................................................................ 504

F/NLF

8. UTGAVE

MARS 2017

Fallskjermseksjonen/NLF

506

506.1

HOPPLEDERINSTRUKS
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HOPPLEDERINSTRUKS

HOPPLEDER (HL)
HL er den person som er overlatt ansvaret for gjennomføring av praktisk
hoppvirksomhet på ETT STED i et BESTEMT TIDSROM. HL skal være utpekt
før hopping startes.

506.2

KVALIFIKASJONER
Som tilstrekkelig kvalifikasjon for HL regnes:


For hopping med hoppere med A-lisens og høyere:
C-lisens



Ved hopping med elever:
D-lisens eller Instruktør 2.
HI kan unntaksvis og etter særskilt vurdering for elevhopping godkjenne
HL med C lisens og I-3 når vedkommende minimum har 2 års erfaring
som I-3, har deltatt jevnlig i klubbens utdanningsvirksomhet og operative
drift i tillegg til å ha inngående lokalkunnskaper. Dette gjelder kun ved
hopping fra fly med maks 6 hoppere og kun ved dropp fra et fly. Godkjente
HL’er ihht dette, skal framkomme i HI’s plan.



Ved natt-, vann- og oksygenhopping:
Instruktør 1

506.3

ANSVAR

506.3.1

VARIGHET
Den som er utpekt til HL har fra det tidspunkt hoppingen påbegynnes og inntil
hoppingen er avsluttet, eller han er avløst, det hele ansvar for organisering og
drift av hoppfeltet, uansett om hoppere med høyere status er til stede.

506.3.2

OFFENTLIGE BESTEMMELSER
Foruten de fallskjermtekniske bestemmelser og instrukser, skal HL også påse
at den virksomhet som foregår, ikke strider mot offentlige lover og regler.

506.3.3

OMFANG
Begrepet hoppfelt innbefatter alt som berører hoppingen direkte eller indirekte,
således også materiell, transport, fly, myndigheter, og alminnelig ro og orden.
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ORS
Ved rapporteringspliktig hendelse skal en OR være påbegynt samme dag som
den skjedde. HL er ansvarlig for at dette blir gjort.

506.4

MYNDIGHET

506.4.1

DISPOSISJONSRETT
HL er hoppfeltets øverste myndighet, og alt personell har plikt til å etterfølge
hans anvisninger. HL disponerer flyene, samt alt klubbmateriell på feltet. HL
kan bortvise fra feltet personer som ikke retter seg etter hans anvisninger.

506.4.2

OVERPRØVING AV BESLUTNINGER
HLs beslutninger er definitive på hoppfeltet, uansett om hopper med høyere
status er tilstede. Dersom HL treffer beslutninger som andre er uenige i, kan
beslutningene ankes til egen HI, evt. gjennom denne og videre til SU.

506.5

PLIKTER

506.5.1

TILLATELSER
Kontrollere at NOTAM er utstedt og at grunneiers (og evt. politiets) tillatelse til
hopping på det aktuelle tidspunktet er innhentet.
Forsikre seg om at hoppfeltet er godkjent for aktuell type hopping.

506.5.2

FORBEREDELSER
Være på hoppfeltet i god tid før hopping er tillyst, og vurdere om forholdene
tillater hopping, påse at tilfredsstillende bakkemannskap er tilstede, samt sikre
seg at klubbens materiell som nyttes er i luftdyktig stand og ikke
pakkeforeldet. Sørge for at kvalifisert pakker overvåker transport og
behandling av materiellet og pakketjenesten på hoppfeltet.
HL skal sikre seg at transportmiddel for syketransport er tilgjengelig og at
nødvendige opplysninger for varsling ved ulykke er kjent.

506.5.3

KONTROLL AV FLY
HL skal forsikre seg om at flyene som blir brukt er godkjent av Luftfartstilsynet
for fallskjermhopping.

506.5.4

PAKKING AV ELEVUTSTYR
Eventuelt ta ut pakkere for pakking av elevenes fallskjermer.
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HOPPFELTLEDELSE
Ta ut det nødvendige antall HFLer, kontrollere at disse har tilstrekkelige
kvalifikasjoner for den aktuelle hopping, og evt. ta ut materiellassistent. HL
skal fordele oppgaver ved bruk av flere HFLer. Kontrollere at HFL utfører de
oppgaver han er pålagt iht. vedlegg til Del 500 ”Hoppfeltlederinstruks”. HL kan
evt. selv være HFL og følger de gjeldende bestemmelser for denne i tillegg til
HL-instruksen.

506.5.6

KONTROLL
Påse at virksomheten hele tiden er i henhold til gjeldende bestemmelser,
herunder opprettholde et kontrollsystem for gyldighet av de deltakende
hopperes sertifikater og/eller beviser og luftdyktighet for det fallskjermmateriell
som benyttes. Dersom HFL eller noen annen person med operativ oppgave
på hoppfeltet er i ferd med å miste kontrollen med situasjonen, eller foretar
noe i strid med gjeldende bestemmelser, skal HL omgående gripe inn.
Dersom forholdene gjør det nødvendig å stanse hoppingen, skal HL overvåke
situasjonen og sørge for at det ikke kan gjenopptas hopping utenfor hans
kontroll.

506.6

ANDRE FORHOLD

506.6.1

FUNKSJONSTID
HLs funksjonstid skal være forhåndsfastsatt. Dersom han skal avløses av en
annen HL, skal han ikke forlate hoppfeltet eller opphøre å virke som HL før
avløseren har overtatt.

506.6.2

DELTAGELSE I HOPPING
HL kan under sin tjeneste være på bakken eller i luften og delta aktivt i
hoppingen, dog på en slik måte at han hele tiden har kontroll med
virksomheten.

506.7

HANDLING VED ULYKKE

506.7.1

VARSLING
Dersom ulykke inntreffer på hoppfeltet, skal HL besørge tilkalling av
legeassistanse, og deretter gjennomføre varsling iht.” Handlingsinstruks ved
ulykker”.
HUSK: Det er politiets ansvar å varsle forulykket persons pårørende.
HL skal samarbeide med politiet, og sørge for at alle opplysninger som
ønskes bringes til veie så langt det er mulig.
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RAPPORTERING
Uavhengig av politiets etterforskning skal HL uten unødig opphold utarbeide
detaljert rapport om hendelsesforløpet, inkludert sine egne vurderinger.
Rapporten skal spesielt inneholde navn og adresse på, og egne skriftlige
uttalelser fra:
HFL, HM, Flyger evt. andre impliserte parter, samt vitner til hendelsen.
Særtrykk av "Handlingsinstruks ved ulykker" skal, med utfylte data, bestandig
være tilgjengelig på hoppfeltet.

506.7.3

RAPPORTERINGSPLIKTIGE HENDELSER

506.7.3.1

NÆRUHELL:
Utilsiktet skjermåpning, utløsning av reserveskjerm, feilfunksjoner, utilsiktet
vannlanding eller andre forhold som nær hadde forårsaket uhell/ulykke. Som
næruhell regnes også brudd på F/NLFs bestemmelser.

506.7.3.2

UHELL:
Hendelse hvor hopper er påført skade som medfører behandling av lege
og/eller av sykehus og/eller påfølgende sykefravær i kortere eller lengre tid.
Skaden må ha inntruffet mellom avgang med fly og fullført landing. Som uhell
regnes også større skader på materiell.

506.7.3.3

ULYKKE:
Hendelse som har medført død for en eller flere personer mellom avgang med
fly og landing i fallskjerm. Som ulykke regnes også store skader der
situasjonen er uavklart eller at skaden er så alvorlig at det er risiko for store
varige mén.

506.7.3.4

FARLIG/UKONTROLLERT HOPP (FU)
Hendelse i samsvar med kriterier for FU iht. Del 600. FU kan av HI også gis til
selvstendige hoppere.

506.7.3.5

PERMANENT HOPPFORBUD
Hendelse eller opptreden av en slik karakter at egen eller andres sikkerhet
settes i fare, og gjentagelse vurderes som sannsynlig. Midlertidig hoppforbud
gis av HI. Dersom dette bør gjelde hele landet eller være permanent, fremmes
det for avgjørelse i SU og registreres i lisensregisteret av F/NLFs Sekretariat.
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507.1

HOPPFELTLEDER (HFL)

Vedlegg 2 til Del 500

HFL utpekes av HL, er underlagt denne, og har til oppgave å administrere,
organisere og overvåke hoppfeltet, og påse at hoppingen gjennomføres etter
gjeldende bestemmelser. Det kan etter HLs vurdering utpekes flere HFLer.

507.2

KVALIFIKASJONER
Som tilstrekkelig kvalifikasjon for HFL regnes:
Ved hopping med elever:


Fallskjermhoppere med B-lisens eller høyere, eller personell som etter
HLs vurdering antas å være spesielt kvalifisert gjennom inngående
praktisk erfaring under elevhopping.

Ved hopping med hoppere med A-lisens eller høyere:


Personell som på forhånd er instruert av HL om de oppgaver som
påligger HFL.

Ved natthopp, vannhopp og oksygenhopp:


507.3

Hopper med Instruktørlisens 3 eller høyere

ANSVAR
HFL har ansvar for:

507.4



At HLs anvisninger for kontroll av hoppernes sertifikater, lisens og utstyr
blir fulgt ved manifestering.



At hoppingen hele tiden gjennomføres overensstemmende med F/NLFs
bestemmelser.



At hoppingen straks avbrytes dersom forholdene tilsier det.



At all innlasting, flyging og hopping skjer overensstemmende med
manifestene.



At HLs anvisninger blir fulgt.

MYNDIGHET
HFL har myndighet til å sammensette løftene, beordre hopperne til innlasting,
disponere flyene etter retningslinjer gitt av HL, lede alt bakkepersonell og
rekvirere nødvendig assistanse fra deltakende hoppere.
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PLIKTER
HFL har følgende spesielle plikter:

507.5.1

SIGNALSYSTEM
Påse at jordtegn er på plass, og ved hjelp av disse gi nødvendige signaler til
hoppmester i flyet, eventuelt kommunisere med hoppmester og/eller Flyger på
andre måter iht. Del 100.

507.5.2

VIND
Holde seg, og HL informert om vindstyrke og -retning og sørge for at
endringer i vindforholdene blir tatt hensyn til av Hoppmester. Stanse
hoppingen dersom vindstyrken overstiger de fastsatte grenser.

507.5.3

SYKETRANSPORT
Sørge for at transportmiddel egnet til transport av skadede til enhver tid er
disponibelt med fører, og at førstehjelpsutstyr er tilgjengelig og klart til bruk.

507.5.4

HOPPMESTER
Utpeke HM til hvert løft, og i rimelig tid informere denne om alle forhold som
har betydning for dennes gjennomføring av hoppmestringen.

507.5.5

MANIFEST
Føre manifest for alle hopp, og kontrollere at hoppene blir gjennomført
overensstemmende med manifestet, eventuelt ajourføre manifestet.

507.5.6

INNLASTING
Sørge for at hopperne i tide gjør seg klar til innlasting og kontrollere at HM for
hvert løft er fastsatt.

507.5.7

KONTROLL MED HOPPENE
Følge hoppenes gjennomføring, notere hoppenes utførelse, holde rede på
hvor den enkelte lander, evt. beordre assistanse til hoppere som trenger dette.
Sammen med HM gi tilbakemelding til elever.

507.5.8

MATERIELL
Anvise plass for oppbevaring og pakking av skjermer. Påse at eventuelt
skadet materiell behørig merkes og legges på spesielt sted. Etter avsluttet
hopping besørger HFL alt materiell brakt i hus og hoppfeltet ryddet, samt at
manifestene blir arkivert iht. klubbens retningslinjer.
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507.6.1

FUNKSJONSTID

Vedlegg 2 til Del 500

HFLs funksjonstid skal være forhåndsfastsatt. Dersom han skal avløses av en
annen HFL, skal han ikke forlate hoppfeltet eller opphøre å virke som HFL før
avløseren har tatt over.

507.6.2

DELTAGELSE I HOPPING
HFL skal være på bakken, og tillates ikke å delta i hoppingen.

507.6.3

HANDLING VED ULYKKE
Ved ulykke straks stanse all hopping, beordre nødvendig syketransport, ta
vare på bevis, informere HL og meddele ham alle tilgjengelige opplysninger
om ulykken.
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508.1

HOPPMESTER (HM)

Vedlegg 3 til Del 500

Hoppmester utpekes av HFL, og er den person som har ansvaret for, og
kommando over hoppere fra disse er oppført på manifest, til de har forlatt
flyet.
Hoppmestring av elever medfører ansvar for at elevene blir korrekt inspisert,
orientert, instruert, spottet og utsatt, og korrekt vurdert etter utført hopp.
Tandeminstruktør, og AFF instruktør på nivå 1-7, er ansvarlig for at de elever
de instruerer, følger de anvisninger som blir gitt av HM.

508.2

KVALIFIKASJONER
Som tilstrekkelig kvalifikasjon for HM regnes:
•

Når alle ombordværende hoppere har A-lisens eller høyere:
Hoppere med B-lisens. Med denne sammensetningen, kan HM forlate
flyet før selvstendige hoppere, men da kun når det skjer på samme run
som de øvrige.

•

Når det blant de ombordværende hoppere er FF elever: Instruktør 3

•

Når det blant de ombordværende hoppere er lineelever: Instruktør 3 med
godkjent utsjekk for hoppmestring av lineelever, punkt 402.1.5.

•

For AFF-elever på nivå 1-7: Instruktør 3-AFF

•

Dersom utsprang innebærer natthopp, vannhopp eller oksygenhopp:
Instruktørlisens klasse 1

•

Dersom utsprang innebærer oppvisningshopp:
Tilfredsstille krav som angitt under F/NLFs bestemmelser Del 300

508.3

ANSVAR
HM er ansvarlig for hopperne i sitt løft, og har ansvaret overfor Flyger for at
dennes anvisninger blir fulgt.
HM har ansvaret for at de utsprang som utføres under hans kommando skjer i
overensstemmelse med F/NLFs bestemmelser Del 100.
Der jordtegn anvendes som signalsystem er HM ansvarlig for at utsprang ikke
foretas dersom jordtegn er fjernet eller slik plassert at det må forstås at
utsprang ikke skal finne sted.
Er jordtegn eneste kommunikasjon bakke/fly skal HM påse at utsprang ikke
gjennomføres uten at jordtegn er synlige fra flyet.
Anvendes annet kommunikasjonssystem enn jordtegn, har HM ansvaret for at
ordrer fra bakken følges.
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MYNDIGHET
HM har kommandomyndighet over alle hoppere i løftet fra de er manifestført til
utsprang er foretatt og alle hoppere plikter å følge hans anvisninger og
kommandoer, uansett om det er hoppere med høyere status med i løftet.
HM har myndighet til å delegere oppgaver til andre hoppere dersom han ser
behov for dette, men kun dersom hopperene er kvalifisert til de oppgavene
som blir gitt.
HM har rådgivende myndighet overfor Flyger, og kan kun beordre utsprang
med Flygers samtykke.

508.5

PLIKTER
Det påligger HM å holde HFL orientert om alle forhold av betydning for
hoppingens gjennomføring.
HM skal holde seg orientert om løftenes sammensetning, antatt tidspunkt for
takeoff, samt holde seg selv og hopperne i løftet klar i god tid.
HM følger HFLs direktiver mht løftenes sammensetning og rekkefølge, samt
eventuelle særlige instrukser gitt av lokalklubb, samt eventuelle instrukser
gjeldende for det hoppfelt som benyttes.
HM har følgende spesielle plikter:

508.5.1

KONTROLL AV FLY, BRIEFING AV FLYGER
HM skal forsikre seg om at det finnes egnet kniv lett tilgjengelig i flyet.
HM skal orientere Flyger om utsprangshøyde over terrenget, om
innflygingsretning, driverkast, åpningspunkt, nedthrottling, korreksjoner etc.
Avtale klare signaler med Flyger.

508.5.2

KONTROLL AV HOPPERNE
HM skal følge de anvisninger HL gir for å forsikre seg om at hoppernes
kvalifikasjoner etter elevbevis, sertifikat, lisens og hopplogg er
overensstemmende med den hopping som skal utføres og det utstyr som
anvendes, og skal ikke pålegge/tillate hoppere oppgaver de ikke er kvalifisert
for i henhold til progresjonsprogram og/eller rettigheter.
HM skal forsikre seg om at hver enkelt elev i løftet inspiseres før innlasting i
flyet. Hoppere med A-sertifikat eller høyere er selv ansvarlig for egen
inspisering, og kan kontrollere hverandre. Tandem- og AFF-instruktører skal
selv inspisere de elever de instruerer på angjeldende hopp.
HM kontrollerer først om hopperens seletøy er riktig tilpasset. Deretter skjer
inspeksjonen i detalj, først fremsiden, deretter baksiden, inspeksjonen foretas
ovenfra og nedover.
Inspeksjonspunktene i etterfølgende kontrollrutine gjelder for standard
elevutstyr, og tilpasses for kontroll av selvstendige hoppere med eget utstyr.
Inspeksjonspunktene foran:
1. Hjelm, hardt skall, fastspent, hakestropp i orden.
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2. Briller, festet så de ikke kan blåse av.
3. Hansker, skinn eller kunstskinn, ikke for tykke. Hanskene skal ikke
redusere gripeevnen.
4. Bekledning, hensiktsmessig i forhold til årstid, ferdighetsnivå og
hopptype.
5. Løftestropper, feste og ruting av utløserline for reserven (LOR), 3ringslåser, utløserkabler, kabelhus og cut-awaypute korrekt montert i
god velcro.
6. Bryststropp korrekt tredd, låst og innsløyfet.
7. Utløserhåndtak for reserve, av metall, støtt i lommen, ikke blokkert,
god velcro. Kabelføringen hel, kulen hel og forsvarlig festet, kabelen i
orden. God velcro i håndtakslommen.
8. Nødåpner, påslåttt, kontroll av kalibrering. Dersom første hopp for
dagen skal Cypres nødåpner først slås av, og deretter på før hopping.
9. Hovedskjermens utløserhåndtak, korrekt montert.
10. Høydemåler montert slik at den ikke er til hinder for skjermaktivering,
cutaway eller kan forveksles med andre komponenter under
håndgrepene for trekk, og på en måte som hindrer høydemåleren i å
forskyver seg sideveis eller komme ut av stilling (synsfelt). Innstilling
kontrolleres.
11. Eventuelle sidestrammere riktig justert og foldet inn.
12. Benstropper, ikke vridd eller krysset, korrekt tredd, riktig justert og
innsløyfet.
13. Egnet fottøy som støtter anklene. Hemper for lissene skal tildekkes
med tape eller tilsvarende.
14. Eventuell flytevest, og kniv. Hoppere med elevutstyr skal bære
eventuell flytevest av fast materiale under ytterklær slik at denne ikke
kan hindre aktivering av hoved- eller reserveskjerm.
15. Hovedkontrollkort for fallskjermsettet, bruks- og hovedkontrollert iht
krav satt i Del 200.
Inspeksjonspunktene bak:
1. Løftestropper, uten vridning, riktig rutet og sikret under dekklaffer med
god lukking. Ingen synlige styreliner eller -håndtak.
2. Wire og pinne for reservehåndtak, evt. kabel fra nødåpner, LOR-line
korrekt montert iht produsentens manual. Kontroll av loop og pinne.
Plombering overensstemmende med pakkelogg. Reservecontainers
dekklaff lukkes.
3. Eventuell utløserline, kontroll av ankerkrok (åpne/lukke/åpne),
sikringspinne tilstede. Kontroll av linen for skader, pinne korrekt
montert, loop i orden, linen korrekt rutet og innsløyfet. Gode strikker.
Eventuell utløserline med pilotlomme, pilotlomme korrekt lukket,
pilotbånd korrekt rutet og pilotlomme korrekt påstrikket.
4. Eventuell utløserkabel for hovedskjerm, kontroll av kabelføring, pinne
og loop.
5. Dekk-klaffen lukkes.
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HM skal orientere hopperne om hoppfelt, fly, vind, flyretning, forhold i fly,
ordre, tegn, signaler. I tillegg for elever hver manns FF-tid, oppgave i FF,
forhold vedrørende styring, landing og forhold etter landing. Kontrollere
innlasting, evt. øve utsprang dersom noen ikke har hoppet fra flytypen før.
Ved hopping med elever, øve nødprosedyrer, forhold ved landing i trær, vann
og ledninger, samt øve spesielt for det forestående hoppet, alt etter elevenes
progresjon, inntil tilfredsstillende ferdighet er nådd. Tandem- og AFFinstruktører skal selv forestå dette for de elever de skal instruere under
gjeldene hopp.
Besørge fastkroking og sikring av eventuell utløserline.

508.5.4

VIND
Fastslå middelvinden iht. Del 100, dersom dette ikke er gjort av tidligere løft,
eller dersom det har skjedd en større endring i vindforholdene. Ved
konkurranse, følge Konkurransereglementet.

508.5.5

I FLYET
Kontrollere at hopperne sitter fastspent, og har på hjelm opp til 1500 ft. Hjelm
påmontert kamera skal sitte på hodet eller spennes fast.
Bestemme flyretning, dirigere Flyger, motta klarsignal fra Flyger, bruke
utsprangskommandoer iht. Del 600.
For elever, kontrollere hopperens utstyr, særlig utløserlinen, mens eleven
klatrer ut. Signalisere nedthrottling til Flyger, gi hopperen hoppordre, følge
med i hopperens fall til skjermen er fullt åpen, stue vekk utløserline, merke
seg hoppets utførelse og punkter for tilbakemelding.
NB! Så snart alle lineelever har hoppet og før andre hoppere foretar utsprang,
skal samtlige utløserliner krokes løs og stues vekk.

508.5.6

KONTROLL AV LANDINGSPUNKT
Merke seg hopperens landingspunkt og ta hensyn til dette ved senere
utsetting av hoppere.

508.6

ANDRE FORHOLD
HM sørger for at det utstyr som er anvendt i hans løft blir lagt på anvist sted.
Sammen med HFL gir han tilbakemelding av hoppene til de enkelte hoppere.
Beskrivelse av hoppets utførelse som kan ha interesse for senere HM'er for
vurdering av hopperen skal innføres i hopperens loggbok. Det benyttes
nøktern terminologi. HM signerer hopplogg med navn og sertifikatnummer.
AFF-instruktører skal selv forestå dette for de elever de skal instruere under
gjeldene hopp.
Ved bedømmelse "Farlig/ukontrollert hopping" følges bestemmelsene i Del
600.
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Denne instruks fastlegger hvilke instrukser Flygeren skal rette seg etter når
det gjelder den hopptekniske delen av flygingen, og disposisjon av flyet og
ansvarsforholdene ombord.
Denne instruks gjelder bare så langt som det andre bestemmelser Flygeren
lovmessig er pålagt ikke bestemmer annet.

509.2

AUTORISASJON AV FLYGINGEN
HL avgjør hvorvidt flyging med hoppere skal finne sted. Har HL gitt Flyger
beskjed om at flyging med hoppere ikke skal finne sted, er Flygeren ansvarlig
for at dette overholdes.
Dersom spesielle forhold gjør at Flygeren ikke ønsker å gjennomføre flyging
med hoppere, skal han straks underrette HL om dette og angi årsaken.
Flygerens avgjørelse er endelig.

509.3

INNLASTING
Flyger bestemmer antall hoppere som kan tas ombord og hoppernes
plassering i flyet. HFL avgjør hvilke personer som skal delta i de enkelte løft.
Ved innlasting bestemmer HM hoppernes innbyrdes plassering i flyet.
Dersom spesielle forhold gjør at Flygeren ikke ønsker den manifesterte last av
hensyn til vekt- eller plassforhold, underretter han straks HFL med angivelse
om hvilke endringer som må gjennomføres.

509.4

GJENNOMFØRING AV FLYGING
HM angir ønsket innflygingsretning, utsprangshøyde, hopprekkefølge og
utsprangspunkt. Flyger er ansvarlig for overholdelse av beordret
utsprangshøyde og for korrekt flyhastighet ved dropp.
Dersom det oppstår forhold som gjør at Flygeren ikke ønsker å følge de
anvisninger som er gitt av HM, underretter han straks HM som avgjør hvorvidt
utsprang skal finne sted eller ikke.
Flyger følger HMs kurskorreksjoner under innflyging for utsprang.

509.5

UTSPRANG
Er flygingen under kontroll av lufttrafikk-kontrollenhet, er Flyger ansvarlig for
klarering for utsprang. Flyger skal gi HM tegn om at utsprang er klarert. Det er
Flygers ansvar at utspranget er klarert når han gir HM tegn om dette.
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All kommunikasjon mellom Flyger og hoppere skjer gjennom HM. Ved en
eventuell nødsituasjon ombord er HM ansvarlig for at Flygers anvisning blir
fulgt.

509.6

ANDRE FORHOLD
Flyger skal være kjent med disse bestemmelser (Del 500).
Flyger skal være kjent med de signaler som er avtalt iht Hoppfeltleder
instruks, og bekrefte at han er innforstått med å følge disse.
Særtrykk av disse bestemmelser (Del 500) skal alltid være tilgjengelig under
hopping.
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PROGRAM FOR STANDARDISERT
GRUNNOPPLÆRING I FALLSKJERMHOPPING

601

GRUNNKURS LINE

601.1

HOVEDMÅL
Kursets målsetting er at elevene skal kunne gjennomføre et stabilt lineutløst
fallskjermhopp med trygg landing innen et på forhånd angitt område. Videre å
tilføre elevene de nødvendige teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter
for selvstendig mestring av fritt fall hopping

601.1.1

RETTIGHETER OG BEGRENSNINGER
Bestått eksamen fra grunnkurset kvalifiserer til utstedelse av elevbevis line for
hopping med lineutløst fallskjerm og medfører tillatelse til å delta i praktisk
fallskjermhopping under Hoppleders ledelse og med Hoppmester i flyet, og
med fallskjerm pakket av pakker utpekt av HL.

601.2

GJENNOMFØRING
Kurset gjennomføres som en teoretisk/praktisk undervisning med hovedvekt
lagt på selvøvelse. Eventuelle særbestemmelser for lokalklubben,
kursmateriell, kompendier, huskelister etc. deles ut etter hvert som leksjonene
gjennomføres. Programmet er lagt opp i henhold til den naturlige rekkefølge
av momenter gjennom et fallskjermhopp.
Hver undervisningstime er på 50 minutter og med 10 minutters pause. Før
timer som kan medføre fysiske påkjenninger, skal elevene gis anledning til
oppvarming, og timene avsluttes med uttøyningsøvelser.
Fravær under kurset tillates ikke.
Kursinstruktøren skal føre progresjonsskjema for hver elev, med oppgave
over fremmøte og med angivelse av ferdighetsnivå for hvert emne, i gradene
A, B og C, der A = god, B = middels, C = dårlig. Karakter som skal påføres
skjema er karakter oppnådd gjennom normal undervisning.
Evalueringsskjema er trykket på baksiden av skjema for utstedelse av
fallskjermlisens.
Før hopp skal utsprang fra den aktuelle flytype drilles under reelle forhold på
hoppfeltet, og nødprosedyrer skal repeteres og øves, ref pkt 506.4.3.

601.3

PROGRAM GRUNNKURS
Detaljprogram med resultatmål og detaljmål er gitt i Standardiseringsdirektiv
for grunnkurs line, vedlegg 1. Detaljprogrammet er beregnet for kurs med 612 elever, og under forutsetning av at klubben disponerer undervisnings- og
øvingsmateriell, skjermutstyr og treningsseletøy slik at alle kan øves samtidig.
Ved øket antall elever, eller redusert mengde materiell må kurstiden utvides.
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PROGRAMMET DEKKER EMNENE SLIK:
LEKSJON

EMNE/ØVING

TIMER

PR/ORIENTERINGSMØTE
1

KURSÅPNING/INTRODUKSJON

0:30

2

PÅSELING OG FALLSTILLING

1:00

3

INNLASTING, HOPPORDRE OG
UTSPRANG

1:00

4

SKJERMVURDERING

0:30

5

NØDPROSEDYRE

3:30

6

STYRINGSTEKNIKK OG OBSERVASJON 1:00

7

LANDINGSTEKNIKK

0:30

8

BERGING AV SKJERM

0:15

9

NØDSITUASJONER

0:15

10

OPPSUMMERING

0:30

11

AVSLUTTENDE PRØVE

1:00

SUM TIMER (MINIMUM)

10:00

Opplegget forutsetter at første hopp gjennomføres umiddelbart etter
kursavslutning. Ved lengre opphold før første hopp, gjennomføres en grundig
repetisjon, spesielt med vekt på momenter fra leksjon 5, 6 og 7, og
nødsituasjoner i leksjon 9.

601.4

EKSAMEN
Kurset skal avsluttes med teoretisk og praktisk prøve avlagt overfor Instruktør
1.
Den avsluttende praktiske eksamineringen skal inneholde kontroll av at eleven
har tilegnet seg de nødvendige kunnskaper og ferdigheter og har nådd alle
målene som er beskrevet.
Den avsluttende teoretiske eksamineringen skal inneholde spørsmål som
viser at eleven innehar alle de nødvendige kunnskaper og har nådd de
målene som er beskrevet.

602

PROGRESJONSPLAN LINE

602.1

HOVEDPRINSIPP
Hovedprinsippet for progresjonsplanen er at hopperen systematisk skal
tilføres de kunnskaper som trengs for at han skal kunne hoppmestre seg selv.
Når opplegget følges, vil en elev som har gjennomført hele progresjonsplanen
også ha fullført alle praktiske krav til A-lisens.
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HOPP MED UTLØSERLINE:
Progresjonsplan for hopp med utløserline er beskrevet i
Standardiseringsdirektiv, vedlegg 1.

602.3

HOPP MED FRITT FALL OG MANUELT UTLØST
FALLSKJERM
Progresjonsplan for hopp med manuelt utløst fallskjerm er beskrevet i
Standardiseringsdirektiv, vedlegg 1.

602.3.1

FARLIG/UKONTROLLERT HOPPING OG VURDERING AV PERMANENT
HOPPFORBUD
Følgende kriterier er faste normer for kjennelse "Farlig/Ukontrollert" hopping:
•

Fosterstilling gjennom hele fallet.

•

Tumbling (kraftig rotasjon i flere plan) i fallet og i trekket.

•

Feil eller manglende nødprosedyre.

•

Direkte trekk uten cutaway ved feilfunksjon av hovedskjerm.

•

Ikke fullført nødprosedyre.

•

Cutaway under to åpne skjermer – med mindre disse flyr ”downplane”.

•

Berget av nødåpner på grunn av manglende trekk.

•

Panikkartet/ukontrollert atferd i flyet.

•

Ukontrollert skjermkjøring.

Foranstående betraktes som klare kriterier for at Hoppmester gir karakter "FU"
ved bedømmelse av hoppet. Eleven skal gjøres kjent med kjennelsen, og den
videre saksbehandling. HM skal, i samråd med Hoppleder, pålegge eleven
ytterligere trening med instruktør før hopping kan fortsette. Eleven skal
vurderes tilbakeført i progresjonen.
En observasjonsregistrering sendes inn, med nøyaktig angivelse av
hendelsesforløp og årsak til kjennelsen. Dersom HM finner at også tidligere
hopp er karakterisert som FU, eller hvis FU-kjennelsen er gitt på grunn av
manglende trekk, slik at eleven ble berget av nødåpneren, skal eleven gis
midlertidig hoppforbud inntil Hovedinstruktøren har gitt sin totalvurdering.
Hovedinstruktøren vurderer om spesielle treningsformer, og/eller særlig
oppfølging skal iverksettes, slik at eleven oppnår de nødvendige ferdigheter
som kreves for sikkerhetsmessig forsvarlig fortsettelse av hoppingen. Dersom
dette ikke ansees mulig eller forsvarlig skal eleven nektes all videre hopping.
Eventuelt vedtak om permanent hoppforbud fattes av Hovedinstruktør. Vedtak
føres i elevens hopplogg, ved det hoppet som førte til avgjørelsen, og på den
siden som inneholder hopperens personalia, navn og foto. Avgjørelse
rapporteres til SU på hendelsesrapportskjema.
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OPPLÆRING I HOPPFELTTJENESTE
I tillegg til de krav som er stilt, bør HL eller HFL sørge for at eleven får
tjenestegjøre som bakkemannskap, slik at denne i praksis får satt seg inn i
driften av hoppfeltet.

603

GRUNNKURS AKSELERERT FRITT FALL (AFF)

603.1

HOVEDMÅL
Kursets målsetting er at elevene skal kunne gjennomføre fritt fall assistert av
AFF-instruktør(er) med trygg landing innen et på forhånd angitt område.

603.1.1

RETTIGHETER OG BEGRENSNINGER
Bestått eksamen fra grunnkurs-AFF kvalifiserer til utstedelse av elevbevis for
hopping assistert av AFF-instruktør(er), med manuelt utløst fallskjerm. Bestått
eksamen medfører tillatelse til å delta i praktisk fallskjermhopping innen den
lokalklubben innen F/NLF som har arrangert kurset, og med fallskjerm pakket
av pakker utpekt av HL.

603.2

BEGRENSNING
Elevbeviset er kun gyldig for hopping under assistanse av AFF-Instruktør.
Elevbeviset er kun gyldig for utførelse av hoppene innen 9 måneder etter
AFF-elevbevisets utstedelsesdato.

603.3

GJENNOMFØRING
Kurset gjennomføres som en teoretisk/praktisk undervisning med hovedvekt
lagt på selvøvelse. Eventuelle særbestemmelser for lokalklubben,
kursmateriell, kompendier, huskelister etc. deles ut etter hvert som leksjonene
gjennomføres. Programmet er lagt til rette for å gi en naturlig flyt i
progresjonen, og dermed sikre at nødvendig stoff er gjennomgått før overgang
til ny leksjon.
Hver undervisningstime er på 50 minutter og med 10 minutters pause. Før
timer som kan medføre fysiske påkjenninger, skal elevene gis anledning til
oppvarming, og timene avsluttes med uttøyningsøvelser.
Fravær under kurset tillates ikke.
Kursinstruktøren skal føre progresjonsskjema for hver elev, med oppgave
over fremmøte og med angivelse av ferdighetsnivå for hvert emne, i gradene
A, B og C, der A = god, B = middels, C = dårlig. Skjema påføres den karakter
som er oppnådd gjennom normal undervisning. Evalueringsskjema er trykket
på baksiden av skjema for utstedelse av fallskjermlisens.
Før hopp skal utsprang fra den aktuelle flytype drilles under reelle forhold på
hoppfeltet, og nødprosedyrer skal repeteres og øves.
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PROGRAM GRUNNKURS AFF
Detaljert leksjonsopplegg er gitt i Standardiseringsdirektiv, vedlegg 1.
Detaljprogrammet er beregnet for kurs med 2-6 elever, og under forutsetning
av at klubben disponerer undervisnings- og øvingsmateriell, skjermutstyr og
treningsseletøy slik at alle kan øves samtidig. Ved øket antall elever, eller
redusert mengde materiell må kurstiden utvides.
Opplegget forutsetter at første hopp gjennomføres umiddelbart etter
kursavslutning. Ved lengere opphold før første hopp, gjennomføres en grundig
repetisjon, spesielt med vekt på momenter fra leksjon 4, 5 og 6, og
nødsituasjoner i leksjon 9.

603.4.1

PROGRAMMET DEKKER EMNENE SLIK:
LEKSJON

EMNE/ØVING

TIMER

PR/ORIENTERINGSMØTE

603.5

1

KURSÅPNING/INTRODUKSJON 0:30

2

PÅSELING OG INNLASTING,

0:30

3

HOPPORDRE, UTSPRANG,
FALLSTILLING

1:30

4

SKJERMVURDERING

0:30

5

NØDPROSEDYRE

3:30

6

STYRINGSTEKNIKK OG
OBSERVASJON

1:00

7

LANDINGSTEKNIKK

0:30

8

BERGING AV SKJERM

0:15

9

NØDSITUASJONER

0:15

10

OPPSUMMERING

0:30

11

AVSLUTTENDE PRØVE

1:00

SUM TIMER (MINIMUM)

10:00

EKSAMEN
Kurset skal avsluttes med teoretisk og praktisk prøve avlagt overfor Instruktør
1.
Den avsluttende praktiske eksamineringen skal inneholde kontroll av at eleven
har tilegnet seg de nødvendige kunnskaper og ferdigheter, og har nådd alle
målene som er beskrevet.
Den avsluttende teoretiske eksamineringen skal inneholde spørsmål som
viser at eleven innehar alle de nødvendige kunnskaper, og har nådd de
målene som er beskrevet.

F/NLF

8. UTGAVE

2021-05

Fallskjermseksjonen/NLF

OPPLÆRINGSPROGRAM

604

PROGRESJONSPLAN AFF

604.1

HOVEDPRINSIPP

Del 600 Side 607

Hovedprinsippet for progresjonsplanen er at hopperen systematisk skal
tilføres de kunnskaper som trengs for at han skal kunne hoppmestre seg selv.
Når opplegget følges, vil en elev som har gjennomført hele progresjonsplanen
også ha fullført alle praktiske krav til A-lisens.

604.2

PROGRESJONSPLAN
Progresjonsplan for hopp etter utdanning til akselerert fritt fall er beskrevet i
Standardiseringsdirektiv, vedlegg 1.

605

INNFØRINGSPROGRAM FOR TANDEMELEV

605.1

HOVEDMÅL
Innføringsprogrammets målsetting er å gi rammer og retningslinjer for hvordan
tandemeleven skal gis psykisk og praktisk forberedelse for hoppet.
Tandemeleven skal ved å gå igjennom programmet tilføres tilstrekkelig
informasjon om det forestående hoppet, slik at han følger de anvisninger,
ordre, tegn og signaler som tandeminstruktøren til enhver tid måtte gi, samt å
innøve de håndgrep, bevegelser og reaksjoner som er nødvendige for å bidra
til et stabilt og kontrollert utsprang, fritt fall, nedstigning under skjerm og
landing.

605.2

RESULTATMÅL

605.2.1

TANDEMELEVEN SKAL ETTER INNFØRINGSKURSET KUNNE:
Innta riktig kroppsstilling ved utstabling og utsprang, og følge de ordrer og
tegn som instruktøren gir.
•

Holde riktig kroppsstilling under fritt fall og skjermåpning.

•

Innta korrekt kroppsstilling under landing.

•

På ordre fra hoppmesteren skal eleven reagere med å innta riktig
kroppsstilling ved ulike nødsituasjoner som kan oppstå.
.

605.3

GJENNOMFØRING
Innføringskurset gjennomføres samme dagen som hoppet skal finne sted,
sammen med den tandeminstruktøren som skal hoppe med eleven. Tid for
gjennomføring er normalt 30 minutter, avhengig av elevens tidligere kjennskap
til fallskjermhopping og forhold på feltet.
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Tandemeleven skal meldes inn i NLF, og fylle ut nødvendig
registreringsskjema med egenerklæring. Eleven skal være informert om
begrensninger vedrørende ansvars- og forsikringsforhold.
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606

HOPPMESTERUTDANNING

607

PROGRAM FOR HOPPMESTERUTDANNING

607.1

HOVEDMÅL
Kursets hensikt er å gi Instruktør 3 / Hoppmesterkandidater en standardisert
utdannelse på et høyt faglig nivå. I-3 er den instruktør som i størst grad
ivaretar oppfølging av elevene etter fullført grunnkurs, og det er derfor av
vesentlig betydning at denne er godt skolert og motivert.
Kursets målsetting er å tilføre kandidatene de kunnskaper og ferdigheter som
anses nødvendige for å kunne instruere og hoppmestre elever, og mestre de
situasjoner som kan oppstå under tjeneste som hoppmester for elever jfr.
Vedlegg 1, unntatt AFF-elever på nivå 1 til 7. Kurset skal gi kandidaten
forutsetninger og motivasjon for å bidra til å ivareta den generelle sikkerhet,
og å tilføre elevene kunnskaper, ferdigheter og holdninger i samsvar med
F/NLFs målsettinger. Kurset skal videre gi kandidatene en grunnleggende
utdanning i treningslære, fysiologi og treningsledelse relatert til
fallskjermhopping.

607.2

GJENNOMFØRING
Kurset gjennomføres av klubbens Hovedinstruktør, eller den Instruktør I som
HI beordrer, på bakgrunn av Standardiseringsdirektiv for
hoppmesterutdanning, vedlegg 2 og tilhørende kompendier. Forut for kurset
skal kandidaten gjennomføre en grundig egenforberedelse. HI må besørge at
kandidatene anskaffer nødvendige bakgrunnsmateriale fra F/NLF og egen
klubb. Kurset gjennomføres med en undervisningsdel på ca 14
undervisningstimer med etterfølgende praktisk hoppmestring.
Anbefalt undervisningstime er 45 minutter med 15 minutters pause. Dette må
dog tilpasses de enkelte emner slik at det blir en naturlig flyt i undervisningen.

607.3

DETALJPROGRAM FOR INSTRUKTØR 3 HOPPMESTERKURS
Detaljprogram med resultatmål og detaljmål er gitt i Standardiseringsdirektiv
for hoppmesterutdanning, vedlegg 2.
Detaljprogrammet dekker emnene slik:
LEKSJON EMNE/ØVING

F/NLF

TIMER

0

EGNE FORBEREDLESER

1

INTRODUKSJON

0:30

2

TRENINGSLEDELSE

1:00

3

TRENINGSLÆRE

1:00

4

FYSIOLOGI

0:30
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5

ELEVINSPEKSJON, DRILLING OG KONTROLL AV
FERDIGHETER

2:30

6

INNLASTING I FLYET – OPPTREDEN PÅ FELTET

1:30

7

OPPSTIGNING, USTABLING OG SPOTTING

2:00

8

NØDSITUASJONER OG ULYKKER

1:00

9

PRAKTISK TRENING I FLY- VURDERING OG
KRITIKK

3:00-5:00

10

AVSLUTTENDE TEORIPRØVER

1:00

11

AVSLUTTENDE PRAKTISK EKSAMEN
SUM

14-16:00

Detaljprogrammet er beregnet for kurs på 2 - 5 elever. Teoriundervisningen
kjøres over flere kvelder, og krever egnede undervisningslokaler som innehar
nødvendige hjelpemidler som video, overhead ol. Det skal være muligheter for
situasjonsspill og selvøvelse med utstyr i fly eller i attrapp. Når støttevideo for
trening i evaluering av elevutsprang foreligger, skal denne benyttes.
Den praktiske hoppmestringen skal gjennomføres innen 3 måneder etter
gjennomført kurs.

607.4

EKSAMEN
Undervisningsdelen av kurset avsluttes med en teoretisk prøve overfor
Instruktør 1, som skal gi svar på om kandidaten innehar de nødvendige
teoretiske kunnskaper om instruksjon og hoppmestring iht pkt 631.2, og
dermed er kunnskapsmessig skikket for tjeneste som Hoppmester/I-3 og
Hoppleder (for selvstendige hoppere).
Prøven skal være skriftlig, og skal omfatte emner fra alle de følgende deler:
•

Sikkerhetsbestemmelser (F/NLFs Håndbok Del 100)

•

Materiellreglement (F/NLFs Håndbok Del 200)

•

Lisensbestemmelser (F/NLFs Håndbok Del 300)

•

Instruktørlisenser (F/NLFs Håndbok Del 400)

•

Operative bestemmelser (F/NLFs Håndbok Del 500)

•

Opplæringsprogram (F/NLFs Håndbok Del 600)

•

Treningslære

Kandidaten skal gjennom praktisk hoppmestring under oppsyn fra Instruktør 1
vise at han mestrer de oppgaver som dette innebærer, ref Del 300 og 500.
Krav til ferdighetsnivå er minst 18 poeng i løpet av inntil 6 løft (jfr standard
evalueringsskjema).
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PROGRAM FOR UTDANNING AV TANDEMINSTRUKTØRER

608.1

INNLEDNING

608.1.1

HOVEDMÅL
Kursets målsetting er å tilføre kandidaten de nødvendige teoretiske
kunnskaper og øve praktiske ferdigheter om tandemhopping, slik at denne
kan gjennomføre hopping med elever på en sikker og kontrollert måte, slik at
eleven til en hver tid er trygg.
Gjennomført kurs etter dette program, samt gjennomføring av de
etterfølgende utviklingshoppene, kvalifiserer for utstedelse av norsk
tandeminstruktørlisens.

608.1.2

OMFANG
Kurset omfatter alle faser av hoppet; pakking og klargjøring av utstyr,
vurdering av elev under forberedelse og bakketrening, oppstigning i fly,
utsprang og fritt fall, skjermkjøring, landing og evaluering av hoppet.

608.1.3

GJENNOMFØRING
F/NLFs tandeminstruktørkurs skal gjennomføres etter til enhver tid gjeldende
retningslinjer og krav fra UPT, DeLand, FL, USA. Der det er forskjell i forhold
til vår håndbok er det vår håndbok som gjelder. Fire utviklingshopp skal
gjennomføres innen 3 måneder etter gjennomført kurs. Hvis ikke må nytt
utsjekkshopp med tandemeksaminator gjennomføres.

608.1.4

UTVIKLINGSHOPP
Under kontroll og oppfølging fra egen Hovedinstruktør ha gjennomført 20
utviklingshopp i løpet av 12 måneder. Minimum fire av disse hoppene må
gjøres i løpet av de første 3 månedene etter gjennomført
Tandeminstruktørkurs. Hvis ikke må nytt utsjekkshopp med
tandemeksaminator gjennomføres.
Min. utsprangshøyde 9000 fot
Åpen skjerm min. 4500 fot
Hopp nr. 7-11: hoppene gjennomføres med selvstendig hopper med minimum
100 hopp
Hopp nr. 12-20: Kan utføres med førstegangshoppere – video på minimum 10
av disse som gjøres tilgjengelig for tandemansvarlig i SU/fagsjef. Elev i
samme eller mindre størrelse som tandeminstruktør. Maxvekt 90 kg,
maxhøyde 182 cm

608.2

EKSAMINERING/KONTROLL
Det blir ikke avholdt særskilt eksamensprøve etter kurset. Kandidatene blir
fortløpende vurdert og evaluert av kursinstruktøren etter de utviste holdninger
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og ferdigheter som kandidaten demonstrerer i forhold til de krav som er angitt
under de enkelte leksjoner og progresjonshopp.
Det legges vesentlig vekt på personlig ferdighet og behandling og ivaretakelse
av elev.
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Standardiseringsdirektiv for elevutdanning:
Grunnkurs Line
Hopping med lineutløst fallskjerm

Grunnkurs Akselerert Fritt Fall (AFF)
Hopping med manuelt utløst fallskjerm

Fallskjermseksjonen/NLF

0.

OPPLÆRINGSPROGRAM
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INNLEDNING

Bakgrunn
Utdannelsen av fallskjermelever skal ha et høyt faglig nivå som sikrer at alle elever som
består eksamen er tilført tilstrekkelige kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å kunne
gjennomføre lineutløst fallskjermutsprang på en trygg og sikker måte.
Hensikt
Utdannelsen skal være enhetlig for alle klubber tilsluttet F/NLF. Den skal gjennomføres
iht. Håndboka del 600 og dette direktiv.
Gjennomføring
Dette direktivet er bindende for alle F/NLF sine instruktører og gir direkte bestemmelser
for gjennomføring av Grunnkurs Line og Grunnkurs Akselerert Fritt Fall med tilhørende
progresjonshopp, men er også utarbeidet til støtte og hjelpemiddel under gjennomføring
av kurset. Direktivet beskriver de minimumsferdigheter som elevene skal tilføres og
hvordan dette skal utføres. Lokale hovedinstruktører og kursinstruktører må selv
bedømme utformingen av kursene ut over de rammebetingelsene som er listet i dette
direktivet.
Iverksettelse
Dette direktivet erstatter tidligere utgitt standardiseringsdirektiver for Grunnkurs del 1,
Grunnkurs del 2 og Grunnkurs Akselerert Fritt Fall og gjøres gjeldende fra 01.05.13

Oslo, 13.06.2013

Jan Wang (sign.)
fagsjef

F/NLF

Håkon Søgnen
Instruktør 1
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A. GRUNNKURS LINE OG AFF MÅLSETTING OG
RAMMEBETINGELSER

HOVEDMÅL GK LINE
• Grunnkursets målsetning er at elevene
skal kunne gjennomføre et stabilt
lineutløst fallskjermhopp med trygg
landing innen et på forhånd angitt
område.

HOVEDMÅL GK AFF
• Kursets målsetting er at elevene skal
kunne gjennomføre fritt fall assistert av
AFF-instruktør(er) med trygg landing
innen et på forhånd angitt område

RAMMEBETINGELSER
Rammebetingelsene er basert ut fra et kurs med 6-10 elever. Dette direktiv skisserer
et minimumsbehov. Avvik fra dette må vurderes opp mot omfanget av hjelpemidler og
spesielt tidsbehovet som nødvendigvis må økes ved større kurs.
• Nødvendige hjelpemidler
➢

Skjermvurderingssett m/ video

➢

Improvisert flykropp for aktuell flytype

➢

Nødvendig antall skjermsett samt treningsseletøy til hver elev

➢

Opphengingsmulighet for treningsseletøy

➢

Tidsbehov -minimum 10 timer (Jf. Håndboken del 600).

➢

Modell(er) for øving av skjermkjøring.

RETNINGSLINJER
• Elever

F/NLF

➢

Gunstig elevantall: 6-10 for line-elever og 2-6 for AFF-elever

➢

Sjekk elevenes ambisjonsnivå og fysisk/psykisk standpunkt.
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Elevenes antrekk under kurset er alltid idrettsantrekk. Alle elever skal
benytte treningsseletøy under all praktisk undervisning.

• Instruktører
➢

Alltid en hovedansvarlig Instruktør 2

➢

Ansvarlig instruktør skal i god tid før kurset briefe sine hjelpeinstruktører
om deres oppgaver og hvilke krav som settes til demonstrasjoner og
elevenes utførelse.

➢

Instruktørens antrekk er alltid idrettsantrekk

➢

Ved kurs med 4 eller flere elever SKAL minimum 1 hjelpeinstruktør nyttes

➢

Husk at instruktøren er elevenes førsteinntrykk av klubben og danner et
forbilde for elevene

• Instruksjonen
➢

Legg vekt på følgende logikk for hver enkelt sekvens:
▪

Angi målsetting

▪

Vis korrekt utførelse i reelt tempo og situasjon

▪

Vis og forklar utførelsen stykkvis

▪

Vis på nytt en korrekt utførelse

▪

Led elevene systematisk inn i selvøvelse med målsetting om
70% SELVØVELSE

➢

Bli kjent med elevene. Lær å “lese” hver enkelt elev individuelt for “se”
hva som opptar elevene.

➢

Alt bygger på drill og en stadig repetisjon av tidligere leksjoner

➢

Legg vekt på positiv innlæring. Dvs å lære elevene det du vil de skal
utføre og ikke hva de ikke skal gjøre.

➢

Bytt ut ordene: “jeg må, jeg bør og jeg skal” med “jeg vil, jeg kan og jeg
tør”

➢

Skap en hyggelig og positiv læresituasjon.

➢

Hver leksjon avsluttes med repetisjon av leksjonen og kontroll av
foreløpig standpunkt.

• Lokaliteter

F/NLF

➢

Tenk idrett; dvs gymsal som prioritet 1, klasserom eller tilsvarende som
prioritet 2

➢

Tenk støy; hold andre hoppere som ikke deltar i kurset unna
undervisningen. Unngå å bli forstyrret av annen støy/ virksomhet.

➢

Praktisk råd; del inn lokalet i en undervisningsdel med video, tavle,
overhead-projektor, etc og en del sentrert om det improviserte flyet/
praktisk øving

➢

Hold orden og kontroll på materiellet under kurset. Dette danner mal for
hvordan klubben ønsker kontroll på klubbutstyret på hoppfeltet.
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B. GRUNNKURS LINE OG AFF GJENNOMFØRING
1. KURSÅPNING / INTRODUKSJON / ADMIN
VARIGHET
30 minutter
Tips!
Introduser deg
selv, og skap
allerede her et
tillitsforhold til
elevene ved å
fortelle om din
erfaring som
hopper.
Velkommen til
fallskjermkurs i
…….fallskjerm
klubb!

INTRODUKSJON
•
•
•
•
•

Navn
Alder
Bosted
Jobb / Skole
Forventinger til kurset

Det forutsettes at PR/Orienteringsmøte iht HB del er gjennomført i forkant av
kursstart. Hvis dette ikke har vært gjennomført, må momenter herfra legges inn og
medfører noe tidsøkning.
• Delmål
Elevene skal få en forståelse av hva fallskjermsport innebærer av muligheter og
utfordringer, men også dens begrensninger. Elevene skal også få en forståelse for
hva som kreves av den enkelte fra status som elev til selvstendig hopper og til
fallskjermhopping som idrett.
• Resultatmål
Eleven skal etter leksjonen kunne redegjøre for:
➢

Kursets hovedmålsetting (jf. HB Del 600)

➢

Hvor bestemmelser for gjennomføring av fallskjermhopping i sivil regi i
Norge er å finne (Luftfartsloven, BSL D 4-2, F/NLFs Håndbok og F/NLFs
Materiellhåndbok)

➢

Hvilke rettigheter som gjelder for hopping med elevbevis

➢

Hvordan hoppfeltet og klubben er organisert

➢

Hvordan utstyret som anvendes er oppbygd, komponentenes
sammensetning og funksjon med hensyn til åpningsforløp, fremdrift og
styremuligheter av fallskjermen

➢

At meget strenge bestemmelser gjelder både for sikkerhet og materiell

➢

Hvilket utstyr som inngår som personlig bekledning.

• Gjennomføring og momenter
Tips!
Mens
kursdeltakerne
presenterer seg
selv, skriv ned
deres
forventninger på
en tavle/
”flippover”.

F/NLF

➢

Presentasjon av kurs- og hjelpeinstruktører

➢

Presentasjon av elevene

➢

Kursets målsetting (jf HB del 600)

➢

Program og timeplan (jf HB del 600)

➢

Innsamling av legeskjema med kontroll av legekjennelse og kontrollere
betalt NAK-kontingent og kursavgift. Eventuell kontroll av foresattes
godkjenning for elever under myndighetsalder
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➢

Gjennomgå søknadsskjema for elevbevis, herunder også gjennomgå
forsikringsordningen som er utarbeidet av F/NLF (jf betingelsene som
står på søknadsskjema for elevbevis)

➢

Gjennomgå bestemmelsene vedrørende rettigheter og begrensninger for
hopping med elevbevis (spes mtp hva som kreves for å vedlikeholde
elevsertifikatet) (jf HB del 300)

➢

Kort orientering om videre progresjon

➢

Orientering om eksaminering Grunnkurs Line, jf leksjon 10

➢

Orientering om operative og administrative forhold på lokalt hoppfelt

ORGANISERING AV
HOPPFELTET
• HL (Hoppleder):
– Ansvarlig for hoppingen på et hoppfelt for en
forhåndsbestemt periode.
• HFL (Hoppfeltleder):
– Leder den praktiske gjennomføringen av
hoppingen på bakken.
• HM (Hoppmester):
– Ansvarlig for hopperne i flyet – din sjef i flyet.

Tips!
Demonstrer med en
erfaren hjelpeinstruktør
som er kledd opp som
en elev, og vis og
forklar åpningsforløpet
av hovedskjermen

Lokale tillegg iht HB
➢

Instruksjonsmessig gjennomgang av
▪

Personlig bekledning (jf HB del 200)

▪

Aktivisering av skjerm og åpningsforløp

▪

Navn på komponenter: Hovedskjerm, reserveskjerm, Cut-away pute,
reservehåndtak, nødåpner, benstropper, bryststropp,
styre/bremsehåndtak, slider, løftestropper, 3 rings system og LOR.

Tips!
Dersom ønskelig kan
en gjennomgå leksjon
9, ”Berging av skjerm”
rett etter denne
leksjonen når likevel
utstyret er åpnet og
”lagt ut”

F/NLF
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2. LINEKURS: PÅSELING OG FALLSTILLING
VARIGHET
1 time

• Delmål

PÅSELING OG FALLSTILLING
• Elevene skal med forskriftsmessig
påkledning kunne foreta et stabilt fall i Xstilling med telling til FEM TUSEN på 5
sekunder
• Elevene skal kunne gjennomføre et korrekt,
symetrisk trekk av hovedskjerm med stabil
kroppsstilling.

• Resultatmål
Eleven skal etter leksjonen kunne utføre:
➢

Korrekt kontroll og påseling av utstyr

➢

På hoppordre «OK»; innta korrekt, symmetrisk X-stilling med høyttelling
til «FEM TUSEN» på 5 sekunder

➢

På hoppordre “OK”; innta korrekt, symmetrisk X-stilling med høyttelling,
utføre symmetrisk trekk og igjen innta stabil X-stilling.

Eleven skal etter leksjonen kunne redegjøre for:

KROPPSTILLING, TELL OG
TREKK
• Viktigheten av en korrekt og symmetrisk Xstilling.
• Viktigheten av høyttelling og tellingens
hensikt.
• Viktigheten av symmetrisk utførte
kroppsbevegelser ved trekk for å opprettholde
stabiliteten.

F/NLF
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Gjennomføring og momenter
Tips!
Demonstrer korrekt
gjennomføring av
prosedyre mens du
forklarer.
Øv med elevene inntil
tilfredsstillende
ferdighet er nådd.
Elevene øver
minimum en påseling
med komplett
skjermsett

➢

Kontroll og påseling:

➢

Kontroll av utstyr:

➢

➢

➢

F/NLF

▪

Kontrollkort

▪

Plombering av reserveskjerm

▪

Rigget for rett hopptype

Korrekt påseling:
▪

Webbing slakkes ut

▪

Riggen tas på som ryggsekk skulderstroppene slippes ned til
albueleddet, bena tres i benstroppene og riggen heises opp på
skuldrene igjen.

▪

Bryststroppen festes og webbingen strammes

▪

Høydemåler plasseres iht HIs bestemmelser

▪

Kort gjennomgang av Hoppmesters inspeksjon, for at eleven skal vite
at dette er noe som gjennomføres før hvert hopp og at dette er den
siste kontroll som gjøres for å forsikre seg om at utstyret er i orden og
klargjort for hopping.

Fallstilling
▪

Naturlig, bred beinstilling med skulderbreddes mellomrom, armene
ca 1 håndsbredd høyere en skulderhøyde, armene tilnærmet strake
med en liten knekk i albueleddet og presses bakover. Hoftepartiet
presset fremover og hodet presset bakover (ser etter flyet). Dette for
å sikre full stabilitet og kontroll under fallet og derved sikre et normalt
åpningsforløp av hovedskjermen.

▪

Poengter prinsippet for en stabil fallstilling, symmetri om
kroppsaksene og lavt tyngdepunkt. Elevene SKAL også trene
fallstillingen liggende.

▪

Høyttelling for kontroll med skjermåpningstiden.

▪

Dette for bedre å kontrollere at hovedskjermen utvikler seg normalt
på rimelig tid

▪

Hodet dreies til høyre i det eleven roper «FEM TUSEN» for å
eliminere ev pilotforsinker og initiere skjermvurderingen

Innøving av simulert trekk
▪

Leksjonen skal mot slutten gi en innføring i trekk av hovedskjerm
som grunnlag for UL/M og UL/T ev UL/HD, mens mer omfattende drill
av dette moment utføres i forbindelse med forberedelse til hopp med
simulert trekk iht progresjonsplanen (Jf HB Del 600)

▪

Ett simulert trekk utføres slik:
➢

ETT TUSEN

➢

TO TUSEN
- Hold god press og ta tak i håndtak eller HD
med høyre hånd og med håndflaten opp, mens venstre arm føres
rett over hodet i en symmetrisk bevegelse

➢

TRE TUSEN
- Hold god press og trekk håndtaket med en
bestemt bevegelse i forlengelsen av håndtakets kabelføring. For
HD: Hold god press og trekk HD piloten ut av lommen med
bestemt bevegelse og slipp piloten når armen er strak
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➢

FIRE TUSEN
flyet

- Gå symmetrisk tilbake til X-stillingen og se etter

➢

FEM TUSEN

- Hold X-stillingen og se over høyre skulder

▪

Foreta så en umiddelbar vurdering av hvorvidt skjermen FLYR eller
FLYR IKKE.

▪

Under simulert trekk med BOC-montert håndtak skal eleven beholde
press med blikket opp og frem.
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2. AFFKURS: PÅSELING OG INNLASTING
• Delmål

PÅSELING OG INNLASTING
• Elevene skal tilegne seg de nødvendige
kunnskaper og ferdigheter for korrekt
påseling og innlasting i flyet

• Resultatmål
Eleven skal etter leksjonen kunne utføre:
Korrekt kontroll og påseling av utstyr
Korrekt innlasting etter å ha blitt anvist plass i flyet
Gjennomføring og momenter
Tips!
Demonstrer korrekt
gjennomføring av
prosedyre mens du
forklarer.
Øv med elevene inntil
tilfredsstillende
ferdighet er nådd.
Elevene øver
minimum en påseling
med komplett
skjermsett

Kontroll og påseling
Kontroll av utstyr
kontrollkort
plombering for reserveskjerm
riggen klargjort for rette hopptype
Korrekt påseling
Webbing slakkes ut
Riggen tas på som ryggsekk
Skulderstroppene slippes ned til albueleddet, bena tres i
Benstroppene og riggen heises opp på skuldrene igjen

Tips!
Eleven skal vite at
hoppmesters
inspeksjon er noe
som skal
gjennomføres før
hvert hopp, og er den
siste kontroll som
gjøre for å forsikre
seg om at utstyret er i
orden og klargjort for
hopping.

F/NLF

Bryststroppen festes og webbingen strammes
Høydemåler plasseres iht HI’s bestemmelser
Kort gjennomgang av Hoppmester’s inspeksjon

8. UTGAVE

2021-05

Fallskjermseksjonen/NLF

OPPLÆRINGSPROGRAM

Del 600, vedlegg 1 Side 611

Korrekt innlasting og opptreden i flyet
Hvordan bevege seg til flyet for å unngå propellen
Hoppernes plassering; sist inn i flyet er først ut (LIFO)
Kommandoforhold i flyet; flyger er fartøysjef og Hoppmester er sjef over
hopperne i flyet
Innlasting; beskytte håndtakene og sette seg på plass etter anvisning fra HM

F/NLF
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3. AFFKURS: HOPPORDRER, UTSPRANG OG FALLSTILLING, TEGN
OG AKTIVISERING AV HOVEDSKJERM
• Delmål

HOPPORDRER, UTSPRANG
OG FALLSTILLING
• Elevene skal kunne demonstrere et korrekt
utsprang og hopp med alle sekvenser i
NIVÅ I, herunder vise forståelse for
håndtegn som HM bruker under frittfallet.
• Eleven skal handle korrekt i de
nødsituasjoner som kan oppstå i frittfallet.

• Resultatmål
Elevene skal etter leksjonen kunne utføre:
Korrekt reaksjon på de ulike tegn og ordrer som Hoppmester gir ifm utsprang
På hoppordre “OK” etter “HOTELL-sjekk”; foreta korrekt utsprang og innta korrekt,
symmetrisk fallstilling.
Gjennomføre korrekt fallstilling for hopping med manuelt utløst fallskjerm.
BISP og 3 dummytrekk, samt symmetrisk trekk av hovedskjerm etter tegn fra
Hoppmester
Reagere korrekt på de tegn HM bruker under frittfallet.
Reagere korrekt på nødsituasjoner under frittfallet
Eleven skal etter leksjonen kunne redegjøre for:

FALLSTILLING, TEGN OG
TREKK
• Viktighet av ”HOTELL-SJEKK”, ”BISP”
og ”DUMMY-TREKK”
• Viktigheten av et korrekt, stabilt utsprang
og frittfall
• Viktigheten av å følge med på egen høyde,
og utløse skjermen i riktig høyde

• Gjennomføring av momenter
Utstabling, utsprang, frittfall med påfølgende trekk av egen hovedskjerm.

F/NLF
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Ordre og tegn i forbindelse med utsprang:
Redegjør kort om spotting og Hoppmesters dirigering av flyet
Redegjør kort om Hoppmesters ordrer til flyger
«Kutt motor»
«Nytt run», etc
Vis opptreden i flyet med korrekt atferd/handling i forhold til gitte hoppordrer
Bruk tegn for å visualisere dine ordrer (i tillegg til muntlige ordrer)
Etter at hoppmester spør elev «Er du klar til å hoppe», svarer eleven «Jeg er
klar». (Tommel opp fra HM og elev)
Hoppmester sier «Still i døra»( håndflate pekende ned mot døråpningen) og
eleven gjør dette
Eleven sier og gjør «Sjekk inn» og får ok av hoppmester inne i flyet, eleven sier
og gjør «Sjekk ut» får ok av hoppmester utenfor flyet (evt tommel opp!).
Eleven sier og gjør “Opp - ned - ut”
Hoppordre for ulike flytyper som fra leksjon Innlasting, Hoppordre og utsprang.

Tips!
Poengtere prinsippet
for en stabil
fallstilling; symmetri
om kroppsaksene og
lavt tyngdepunkt.
Elevene SKAL også
trene fallstillingen
liggende

Fortsatt øvelse i utsprang og frittfallet kombineres med NIVÅ I og skjermvurdering
Fallstilling
Naturlig, bred benstilling med ca ett skritt mellomrom, armene 90 grader i
skulder og albue, finrene lett sprikende. Hoftepartiet presset fremover og hodet
presset bakover (ser først etter flyet, deretter i horisonten).
«HOTELL-SJEKK», for å sjekke at eleven er klar, og «time» utspranget med
HM
«BISP», for å kontrollere heading, høyde og elevens oppmerksomhet
Markerte-trekk for å bli sikker på håndtakets plassering, samt at trekket foregår i
stabil fallstilling.
«BI», kontroll av heading og høyde i «Fritid»
Høyttelling for kontroll med skjermåpningstiden. Dette for bedre å kontrollere at
hovedskjermen utvikler seg normalt på rimelig tid.
Hodet dreies til høyre i det eleven roper «FEM TUSEN» for å eliminere ev
pilotforsinker og initiere skjermvurderingen
Tegn i frittfallet:
Tommel opp betyr OK!
Tommel ned betyr HOFTEN NED
Alle fingre krøket i 2. leddet, tommelen i 1. ledd, betyr NYTT MARKERTTREKK
Tommel og pekefinger formet som “O” betyr BISP
Peke og langfinger strukket ut betyr STREKK PÅ BEINA
Peke og langfinger krøket i 2. leddet betyr TREKK INN BEINA
Håndflaten ristes rolig foran eleven betyr SLAPP AV
Pekefingeren strak ut i bevegelse fra elevens hode og ned til utløserhåndtaket
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for hovedskjerm betyr TREKK SKJERMEN
Tommel og lillefinger strake ut betyr SJEKK ARMENE
Nødsituasjoner i frittfall:
Mister begge HM, eleven trekker hovedskjerm etter PRESS - TA TREKK.
Mister en HM, eleven fortsetter med en HM.
Eleven er alene og finner ikke trekkhåndtaket/ håndtaket er løst og eleven får
det ikke ut etter max 2 forsøk. Eleven trekker reserveskjermen.
Et manuelt trekk utføres slik:
- Foreta wave off
- Hold stabil fallstilling og se etter horisonten
- Hold god press og ta tak i håndtaket/HD grepet med høyre hånd med
håndflaten vendt opp, mens venstre hånd føres foran hodet i EN symmetrisk
bevegelse
- Hold god press og trekk håndtaket med en bestemt bevegelse i forlengelsen av
håndtakets kabelføring. Ved HD pilot: Trekk piloten ut av BOC, håndflaten vendt
oppover. Når armen er maksimalt strukket ut fra kroppen slipp piloten
- Gå symmetrisk tilbake til stabil fallstilling og start telling til FEM
TUSEN
- Trekket skal følges av tellingen «ETT TUSEN, TO TUSEN, TRE TUSEN, FIRE
TUSEN, FEM TUSEN» mens god press og korrekt stabil fallstilling beholdes.
Hodet vris til høyre for å se over skulderen idet det telles «FEM TUSEN» for å
motvirke pilotforsinkelse.
Utdype viktigheten av å trekke hovedskjerm med regelen for prioritet: «Trekk, trekk i
rett høyde, trekk stabilt!».
Utdyp viktigheten av høydebevissthet.
Gå igjennom nødsituasjoner og riktig respons
➢ Blokkert pilotbånd eller pilotskjerm fast i lommen, «totalforsager» – to
forsøk på trekk så nødprosedyre
➢ Pilotskjerm ute men pakksekk ikke åpen - nødprosedyre
➢ Bag/hovedskjerm ute, men pilotskjerm blokkert i lommen «hestesko» –
trekk pilotskjerm, så evt. nødprosedyre
➢ Pilotskjerm på forsiden av eller rundt arm – to forsøk på å ”slå”
pilotskjerm av hånden, så evt nødprosedyre hvis dette ikke klarerer
pilotskjermen
➢ Hardt trekk – to forsøk på trekk, så nødprosedyre
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3. LINEKURS: INNLASTING, HOPPORDRE OG UTSPRANG
•

Delmål

INNLASTING, HOPPORDRE OG
UTSPRANG
• Elevene skal med forskriftsmessig
påkledning og påseling kunne utføre korrekt
innlasting i aktuell flytype og reagere
korrekt i samsvar med hoppordrene.
1. “GJØR KLAR”
2. “STILL I DØRA”
3. “OK”

•

Resultatmål

Elevene skal etter leksjonen kunne utføre:
Korrekt reaksjon på de ulike tegn og ordrer som Hoppmester gir ifm utsprang
Gjennomføre et korrekt utsprang fra den flytypen som klubben benytter
Eleven skal etter leksjonen kunne redegjøre for:
Hvordan han skal forholde seg når han går til flyet for å unngå fare
Hvilke regler som gjelder ved innlasting, hoppernes innbyrdes plassering,
opptreden i flyet og utsprangsrekkefølge
De kommandoord og tegn som Hoppmester bruker under kommunikasjon
med flyger og hoppordre til elevene
Viktigheten av et korrekt, stabilt utsprang
•

Gjennomføring og momenter
➢

➢

F/NLF

Innlasting og opptreden i flyet
▪

Hvordan bevege seg til flyet for å unngå propellen

▪

Hoppernes plassering; sist inn i flyet er først ut (LIFO)

▪

Kommandoforhold i flyet; flyger er fartøysjef og Hoppmester er sjef
over hopperne i flyet

▪

Innlasting; gi utløserlina til Hoppmester som fester denne, rygg
baklengs inn i flyet og beskytt reservehåndtaket

Ordre og tegn
▪

Vis opptreden i flyet med korrekt atferd/handling i forhold til gitte
hoppordrer

▪

Bruk tegn for å visualisere dine ordrer (i tillegg til muntlige ordrer)
➢

Tommel opp inne i flyet betyr «Er du klar»? Eleven svarer med
samme tegn om så er tilfelle

➢

Håndflate pekende ned mot døråpningen betyr «Gjør klar»!

➢

Håndflate ut mot vinge/luftrom betyr «Still i døra»!

➢

Tommel opp betyr «OK»!
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Momenter
➢

Redegjør kort om spotting og Hoppmesters dirigering

➢

Redegjør kort om Hoppmesters ordrer til flyger «Kutt motor»,
«Nytt run», etc)

➢

Redegjør kort om utsprang fra fly med og uten stigetrinn og
vingestag.
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• Plassering i flymaskin

INNLASTING

INNLASTING
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• HOPPORDREADFERD, SITTENDE - HØYRE DØR
HM:
«GjØR KLAR»
Eleven:
Fatter med venstre hånd om flydørkens ytterside, noe bak døras fremkant.
Fører begge beina ut i luftstrømmen slik at han blir sittende 90 grader på
flyretningen. Fatter med høyre hånd om flydørkens ytterside, noe foran døras
bakkant. Ser 90 grader på flyretningen.
HM:
«STILL I DØRA»
Eleven
Fatter med høyre hånd midt på døras forkant, tommelfingeren på innsiden.
Plasserer venstre hånd flatt på flydørken slik at armen ligger inntil venstre
hofte, hånda pekende mot venstre. Samtidig med forflytningen av venstre
hånd, forflyttes tyngden over på venstre lår ved at overkroppen vris mot
venstre inntil denne peker i flyretningen. Overkroppen lutes noe fremover.
Blikket festes mot flygerens instrumentpanel.
HM
«OK»
Eleven
Sier «OPP» «NED» «UT» idet han skaper en rytmisk bevegelse ved å
løfte/senke overkroppen tilsvarende. Ved hjelp av armstyrken avsluttes
bevegelsen med et skyv 90 grader på flyretningen med underkroppen først ut
av flyet samtidig som telling til FEM TUSEN påbegynnes.
• HOPPORDREADFERD, STÅENDE VENSTRE DØR:
HM:
«Gjør KLAR»
Eleven:
Reiser opp og stiller seg på huk i døra 90 grader på flyretningen, og ser rett ut
av flyet mot horisonten. Tar tak i døras kanter med hendene
HM:
«STILL I DØRA»
Eleven
Høyre hånd plasseres med håndflaten på innsiden av døras forkant. Venstre
hånd plasseres på samme måte rett over høyre hånd, samtidig som kroppen
vris mot høyre i flyets fartsretning. Høyre fot plasseres på dørken i døras
framkant, så langt ut av flyet som mulig og parallelt med flykroppen. Venstre
fot plasseres på samme måte i døras bakkant. Hopperen skal ha
hovedvekten på høyre ben. Hopperen skal stå så rett i ryggen som mulig,
med bøy i knærne, baken ned og brystet tilnærmet loddrett. Hodet skal være
i luftstrømmen utenfor flyet. Blikket skal rettes inn mot HM.
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HM
”OK”
Eleven
Eleven vrir hodet og retter blikket mot propellen. Sier: «OPP!» «NED!» «UT!» idet han skaper en rytmisk bevegelse ved å løfte/senke kroppen
tilsvarende. Ved hjelp av høyre fot avsluttes bevegelsen med ett skyv 90
grader på flyretningen, samtidig som telling til FEM-TUSEN påbegynnes.

• HOPPORDREADFERD, HENGENDE PÅ STAG - HØYRE DØR:
HM:
«GjØR KLAR»
Eleven:
Fatter med venstre hånd om flyets stag, nær flykroppen (overtak). Fører begge
beina ut i luftstrømmen og plasserer høyre fot på stigtrinnet (venstre fot fri).
Fatter med høyre hånd om flydørken ved døras bakkant. Blir sittende 90
grader på flyretningen og ser mot horisonten
HM:
“STILL I DØRA”
Eleven
Vris kroppen i flyretningen mens høyre hånd fatter om staget (overtak).
Trekker seg så til krum stående stilling med kun høyre fot på stig trinnet.
Samtidig flytt venstre ben ut på hjulet (unngå hjulgropa, her sitter bremsene
til flyet). Trekk så med armene kroppens vektbalanse fra høyre bein og over
på venstre bein, slipp med høyre fot. Stegvis forflytning med hendene til
høyre hånd er så nær vingen tuppen som mulig med et bredt armtak. Venstre
ben på hjul/stag og høyre ut i luftstrømmen. Slipp forsiktig venstre ben av
hjulet. Press svai i kroppen tilsvarende fallstillingen. Blikket holdes festet på
Hoppmester.
HM
«OK»
Eleven
Eleven ser mot vingens underside, slipper taket mens kroppsstillingen
opprettholdes og starter telling til FEM TUSEN.
• HOPPORDREADFERD, STÅENDE PÅ HEKK:
HM:
«GjØR KLAR»
Eleven:
Reiser seg opp i stående stilling med ryggen mot rampen. Eleven kan ev
støtte seg mot taket på AN / veggen på SKYVAN. Eleven retter hele sin
oppmerksomhet mot Hoppmester
HM:
«STILL I DØRA»

F/NLF
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Eleven
Eleven rygger med små skritt bakover på rampa, mens
hoppmester
støtter/ holder fast i eleven. Eleven stopper når han har beina plassert helt
ytterst på rampa, med helene på utsiden av flyet. Eleven inntar presstilling
med god press i hoften, armene hevet, strake og 45 grader opp. Eleven ser
opp i taket.
HM
«OK»
Eleven
Eleven sier “OPP” - “NED” - “UT” samtidig som han løfter - senker kroppen og
går rett baklengs av rampen. Det er viktig at dette gjøres med et bestemt skritt
bakover og at eleven umiddelbart etter å ha forlatt flyet ser etter dette, holder en
god X-stilling og starter telling til FEM TUSEN. Hoppmester skal “hjelpe” eleven
av rampa og sørge for at kroppen går klar av rampa i utspranget (Ev ett lite skyv
bakover i elevens bryst).
Fortsatt øvelse i utsprang kombineres med fallstilling og høyttelling.

F/NLF
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4. SKJERMVURDERING
• Delmål

SKJERMVURDERING
Tips!
Bruk video til å
vise og forklare
hvilke problemer
som kan oppstå.
Gjør deretter det
samme med
skjermvurderingss
ettet.

• Elevene skal umiddelbart kunne foreta en
korrekt vurdering av hvorvidt
hovedskjermen “flyr” eller “flyr ikke”.

• Resultatmål
Korrekt skjermvurdering i løpet av 5 sekunder etter aktivering av hovedskjerm
• Eleven skal etter leksjonen kunne redegjøre for

SKJERMVURDERING
• Viktigheten av en umiddelbar kalottkontroll
etter skjermåpning for å fastslå hvorvidt
skjermen FLYR/FLYR IKKE
• Ulike typer feilfunksjoner som kan forekomme
under skjermåpning med fokus på
FLYR/FLYR IKKE

Gjennomføring og momenter

F/NLF

▪

Fokuser på viktigheten av at eleven normalt må være i stand til å
foreta skjermvurderingen meget kjapt i løpet av 5 sekunder etter
trekk/avsprang. Det er avgjørende at eleven forstår forskjellen på
FLYR/FLYR IKKE uten tap av tid.

▪

Fokuser også på hvordan en skjerm som “flyr” ser ut (inkl innslåtte
endeceller, høy slider og tvinn). Alt annet enn dette er i
utgangspunktet en feilfunksjon.

▪

Poengter 1 500 fots regelen; en skjerm skal fly innen 1 500’.
Poengter at dette gjelder dersom skjermen i utgangspunktet
FLYR, men at det er problem som tvinn, innslåtte endeceller
eller høy slider.

8. UTGAVE

2021-05

Fallskjermseksjonen/NLF

OPPLÆRINGSPROGRAM

▪

▪
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Flyr
➢

Normal skjerm (firkantet kalott - firkantet slider)

➢

Tvinn som oppfører seg rolig. Vrir kroppen medtvinns

➢

Høy slider. Dra bremsene rolig helt ned, hold de der i 2-3 sek og
ev gjenta prosedyren flere ganger

➢

Innslåtte endeceller (som over).

Flyr ikke
➢

Diverse “streamere”

➢

Brutte liner

➢

Endeceller ikke i orden innen 1 500 fot. Dette må ikke forveksles
med vurderingen FLYR IKKE etter telling til FEM TUSEN

➢

Skjermer som blir gradvis verre

➢

Annet iht video (vises på video)

➢

Pilotskjerm eller pilotbånd viklet inn i hopper etter telling til FEM
TUSEN

Vurderingstilfeller
➢

Løse styre/bremsehåndtak

➢

Feilrigget kalott

➢

Ikke utløst brems på en side

➢

Pilot foran skjerm. I utgangspunktet FLYR

➢

To skjermer
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VARIGHET
3,5 timer
Tips!
Presenter delmål og
resultatmål, og forklar
hva begrepet
«umiddelbar» betyr i
denne
sammenhengen.

Tips!
Foreta instruksjonsmessig innføring med
alle elever stående i
halvsirkel på gulvet.
Etter hvert som
ferdighetsnivået øker,
foreta øvelsen fra
utsprang til
skjermvurdering med
ulike utfall.
Skjermvurderingssett
et brukes ved at
instruktør (står bak
eleven) holder valgt
skjermskisse over
hodet på eleven
mens denne teller til
FEM TUSEN
Tips!
Fortsatt drill kan med
hell legges opp i en
rundløype slik at det
oppnås noe variasjon
både for instruktøren
og eleven. Drill er en
meget krevende
instruksjonsform for
begge parter

OPPLÆRINGSPROGRAM
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5. NØDPROSEDYRE
• Delmål

NØDPROSEDYRE
• Elevene skal etter korrekt
skjermvurdering med utfall “flyr ikke”
foreta umiddelbar cut-away og trekk av
reserveskjerm med kun nødvendig tid
til sikker utførelse av håndgrep og
trekkbevegelse.
Std. direktiv Gr. kurs Line Lineutløst fallskjerm

• Resultatmål
Eleven skal etter leksjonen kunne utføre:
✓

Korrekt handling iht negativ stimulus etter fullført telling til FEM TUSEN
etter utsprang

✓

Korrekt handling iht stimulus med bilde av alternative feilfunksjoner vist
opp på plansje over elevens hode

Eleven skal etter leksjonen kunne redegjøre for:
✓

Viktigheten av å til enhver tid holde kontroll med tid og høyde, slik at
nødprosedyre gjennomføres i sikker høyde

• Gjennomføring og momenter
✓

Repeter forståelsen av skjermvurderingssettet

✓

Vis en korrekt utførelse av nødprosedyre ved skjermvurdering “flyr ikke”

✓

Vis og forklar korrekt utførelse av nødprosedyre

✓

Selvøvelse koples sammen med drill av tell- og trekkøvelsen

✓

Nødprosedyre:

✓

Utgangsstilling er X-stilling (kast ev håndtak for hovedskjerm)
-

Se på reservehåndtaket, deretter se på cut-away pute

-

Foreta et symmetrisk trekk av cut-away pute ved at høyre hånd fatter
om puten og venstre hånd plasseres ovenpå høyre hånd. Puten vris

NB!
Det skal konsekvent
feilrettes
uregelmessigheter
både med hensyn til
X-stillingen, trekket
og reserveprosedyren

ut og foreta et symmetrisk kraftig trekk i bevegelsene ned langs
kroppen og ut i X-stilling, samtidig som blikket flyttes til
reservehåndtaket. Slipp (kast) cut-away puten fra X-stilling
-

venstre ovenpå. Vri håndtaket løs og foreta et nytt kraftig trekk i
bevegelse ned langs kroppen og ut i X-stilling
-

F/NLF

Foreta så et nytt symmetrisk trekk med høyre hånd om håndtaket og

Kontroller kalott og lokaliser styreliner
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NB!
Alle elevene skal i
løpet av kurset
overfor kursinstruktøren
demonstrere
utførelse av
reserveprosedyre fra
opphengt seletøy,
med hjelm, briller og
hansker. Ukorrekt
utført prosedyre
underkjennes og
prosedyren gjentas
inntil tilfredsstillende
ferdighet er nådd.

F/NLF

• Vis og forklar konstruksjon og bruk av reserveskjermen
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6. STYRINGSTEKNIKK OG OBSERVASJON
VARIGHET
1 time

• Delmål
STYRINGSTEKNIKK OG OBSERVASJON
• Elevene skal med skarp utkikk kunne styre seg ned til en landing i
riktig landingsretning innenfor angitt landingsområde.
Standardiseringsdirektiv for elevutdanning

Resultatmål
Eleven skal etter leksjonen kunne redegjøre for:
•

Skjermens virkemåte og styremuligheter

•

Skjermflygingsplan med:
◦ Utsprangspunkt med spotting
◦ Vindforhold med grenser
◦ Åpningspunkt
◦ Innflygingsmønster

•

Vikeplikt og korrekt respons ved møtende trafikk

•

Landingsprioriteringer
1. Lande på åpent område
2. Stoppe vertikal bevegelse
3. Lande i riktig retning

•

THP-rutinen med:
◦ Trafikk: Observer etter trafikk
◦ Høyde: Høydemåler og bakkereferanse
◦ Posisjon: Elevens posisjon i relativ til landingsområde

Eleven skal etter leksjonen kunne demonstrere:
•

Korrekt prosedyre fra skjermåpning til landing vist på simulert landingsområde

Gjennomføring og momenter:

F/NLF

•

Vindens betydning på fallskjermhopperens framdrift over bakken

•

Jordtegn, vindpølse og vindgrenser

•

Turbulent luft, termisk og mekanisk med korrekt håndtering
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Forklar styringsteori herunder:
•

Landingsområde (LO), der hvor det på forhånd er tatt ut landingsområde for
elever

•

Oppstillingspunkt (OP), 2-300 fot over bakken.

•

Venteområde, område som sett i forhold til vindretningen er plassert «på
oversiden» av landingsområdet.

•

I venteområdet ned til 8-900 fot benyttes tiden til å kontrollere vindretning og
styrke

•

Åpningspunkt (ÅP), det punktet i terrenget som hopperen befinner seg over ved
skjermåpning.

Demonstrer og forklar korrekt innflyging som beskrevet i delmål. Utøv trafikk, høyde,
posisjon som forklart over gjennom hele utførelsen
Tips!
Fra oppstillingspunktet er
bakkereferanse
primært verktøy
for
høydeforståelse.
Blikk opp og fram
i horisonten.

•

Funksjonstest av skjerm: Begge styreliner løsnes samtidig og dras helt ned og
opp. Deretter 360 høyre etterfulgt av 360 venstre.

•

Kontroll av vindstyrke (framdrift)

•

Flyr til venteområde der eleven trener på flare og sving-øvelser. Fra 1500 fot
gjelder maks 180 graders svinger.

•

Bruker høyden i venteområdet til å trene flare- og sving-øvelser.

•

8-900 fot: Forlate venteområde og fly inn i landingsmønster. Maks 90 graders
svinger ned til 200 fot.

•

5-600 fot: Snur opp mot oppstillingspunktet.

•

2-300 fot: Oppstillingspunkt. Fly i landingsretning med kun små justeringer for å
unngå hindringer. Innta kroppsstilling for landing.

Selvøvelse i styringsteknikk og observasjon
Eleven trener ved å gå gjennom simulert hoppfelt i mindre skala samtidig som instruktør
gir høyde og praktiserer aktiv feilretting.
• Endret vindforhold og landingsmønster
• Nødprosedyre
• Trafikkert landingsmønster
• Feilspott/nødutsprang utenfor rekkevidde av planlagt
landingsmønster/venteområde
• Feilvurdert høyde inn i mønster
• Handling ved sidevind og for høy flare

Det anbefales å benytte flyfoto/kart over hoppfeltet for å forsterke læring. Dette kan
kombineres med modellen for landingsmønster på neste side for bedre visualisering.

F/NLF
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Vindretning

Fallskjermseksjonen/NLF

Venteområde
(Sterk vind)

900’
AGL
Venteområde
(Svak vind)

600’
AGL

600’
AGL
F/NLF
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Sidevinds
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Medvinds

900’
AGL

300’
AGL

300’
AGL
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7. LANDINGSTEKNIKK
VARIGHET
1/2 timer

Delmål
LANDINGSTEKNIKK

• Elevene skal med en forberedt kroppsstilling kunne fly skjermen
sin gjennom en trygg landing med fullstendig flare, og ved behov
utføre landingsfall, slik at skader ikke oppstår.
Standardiseringsdirektiv for elevutdanning

Resultatmål
Eleven skal etter leksjonen kunne utføre:
• Demonstrere innflyging og flare med korrekt utført handling ved sidevind eller for
høy flare.
• Demonstrere korrekt handling ved trelanding, vannlanding og landing i høyspent.
• Korrekt landingsfall fra benk til alle sider.
Elevene skal etter leksjonen kunne redegjøre for:
• Viktigheten av å fly skjermen hele veien til fullført landing
• Hvordan kollaps av skjerm utføres for å stoppe slep
• Viktigheten av en korrekt kroppsstilling

• Viktigheten av å gjennomføre planlagt og korrekt landing uansett hvor den lander
Instruktør demonstrerer og forklarer:
•

Korrekt innflyging
◦ Kun mindre justeringer for å unngå hindringer
◦ Kroppsstilling
◦ Samlede bein og knekk i knær
◦ Blikket opp og fram
◦ Armene strake for ikke å gjøre justeringer på skjermen

•

Tips!
Bruk gjerne en
trapp for å
hjelpe eleven
visualisere flarehøyde.

F/NLF

Korrekt flare
◦ I ca 4 meters høyde
◦ Armene langs kroppen i en koordinert bevegelse nedover

•

Korrekt landingsfall
◦ Med samme kroppsstilling som for alle landinger, være i stand til å utføre et
landingsfall for å fordele landingstrykket jevnt gjennom kroppen. Et korrekt
utført landingsfall følger en kroppsbue i fartsretningen fra tå-ballene via legg,
lår, hofte og skrått over ryggen til motsatt skulder.
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Gjennomføring og momenter:
•

Elever trener fra bakke og benk mens instruktør leder øvelse og driver aktiv
feilretting.

•

Momenter:
◦ Sidevind
◦ Høy flare
◦ Landingsfall i alle retninger

Introduser
•

Dropprefleks

•

Stående landing
Enhver landing starter likt, men enkelte ganger avslutter vi stående, andre ganger
må vi avslutte med et landingsfall
Er man i tvil er man ikke i tvil
La eleven variere mellom stående landing og landingsfall

Landing under spesielle forhold
•

Trær
Utgangsstilling som for ordinær landing. Flare foretas, hendene holdes tett inntil
kroppen og dekk ansikt/hals ved å bøye hodet ned og til siden. Aktiv observasjon
mot bakken. Ved eventuell bakkekontakt tas landingsfall. Hvis eleven har
fullstendig bakkekontakt kan LOR-line åpnes og skjermen frigjøres ved bruk av
kutt-pute. Hvis ikke avventes det til ankomst av hjelpepersonell.

•

Vann
Når eleven oppfatter at det er fare for vannlanding, løsnes LOR-line 500 fot over
vannet og eleven løfter hoppbrillene opp i pannen. Eleven styrer motvinds.
Utgangsstilling og flare som ordinær landing. Hovedskjermen frigjøres idet
føttene tar vannet. Svøm rolig vekk fra hovedskjermen. Ligg deretter rolig og
avvent assistanse.

•

Høyspent
Kast eventuelle håndtak FØR du treffer høyspent linje. Heng HELT rolig til hjelp
kommer og avvis ENHVER form for aktiv hjelp før strøm er avslått. Husk at
strømmen går korteste vei til jord.

F/NLF

8. UTGAVE

2021-05

Fallskjermseksjonen/NLF

OPPLÆRINGSPROGRAM

Del 600, vedlegg 1 Side 630

8. BERGING AV SKJERM
VARIGHET
15 minutter
Tips!
Presenter
delmål og
resultatmål.
Det er mulig å
legge denne
leksjonen
sammen med
leksjon 2, når
man likevel har
utstyret påselet.

• Delmål

BERGING AV SKJERM
• Elevene skal etter landing kunne berge
hovedskjerm og ivareta øvrige
materiell slik at dette forblir
ubeskadiget og minimalt tilsmusset.
Hovedskjerm skal kunne utlegges på
pakkeduk uten snags.
Std. direktiv Gr. kurs Line Lineutløst fallskjerm

• Resultatmål
Eleven skal etter leksjonen kunne utføre:
◦ Samle sammen kalott etter landing, slik at denne kan transporteres tilbake til
pakkematta uten skader
◦ Feltpakking av kalott
Eleven skal etter leksjonen kunne redegjøre for:
◦ Hvordan skader på materiell grunnet skjødesløs berging etter landing har
innvirkning på klubbens økonomi og operative drift
◦ Hvordan snags i bæreliner oppstår og kan avhjelpes
◦ Hvordan skjermutstyret best beskyttes mot tilsøling og væte, og hvordan
kalott og liner skal beskyttes mot UV-påvirkning av solstråler
◦ Hvilke generelle regler som gjelder for valg av vei innenfor hoppfeltets
område
◦ Hvilke spesielle regler som gjelder for ferdsel på militært område og
allmennflyplasser
◦ At andre elever på feltet kan være avhengig av at det utstyret som nettopp
har vært nyttet til å komme på nytt løft
◦ At eleven skal melde til HFL om hopperens og materiellets tilstand og
eventuelt hvor han har landet
◦ At HM skal kontaktes for tilbakemelding

F/NLF
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Selvøvelse!
Alle elever øver
minimum en
berging med full
påseling.
Understrek de
sikkerhetsmessige
momenter ved
ivaretakelse av
fallskjerm-materiell
og nødvendigheten
av å melde fra om
eventuelle skader,
feil eller mangler.
NB!
Understrek videre
fallskjerm-utstyrets
økonomiske verdi
og eventuelt
erstatningsansvar
ved uaktsomhet
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• Gjennomføring og momenter
Vis og forklar korrekt berging av skjerm:
◦ Kom klar av skjermen, samle løftestroppene og linebunter.
◦ Kveil linene samlet i 8-tall i bevegelse mot kalotten.
◦ Samle kalotten og pilotskjerm med armer og hender.
◦ Kontroller at ingen ting sleper.
◦ Meld av til HFL og legg skjermen ut på pakkduken i motsatt rekkefølge.
◦ Sel av og trekk skjermen ved å ta tak i pilotbåndets festepunkt i skjermen.
Momenter ved berging av skjerm
◦ Prosedyre for feltpakking (fletting av liner)
◦ Kontroll av at alt utstyr blir tatt med fra landingsstedet
◦ Valg av vei tilbake til pakkeplass ved utelanding herunder forbud
mot å
krysse dyrket mark, militære områder av særlig art etc. og forhold ved
kryssing av flystripe
◦ Rask retur til pakkematta for å avlevere utstyr
◦ Avgi melding til HFL

.

◦ Tilbakemelding fra HM
◦ Betydning av å ta vare på materiellet med tanke på snags, tørking, skader,
tilgjengelighet ol.

F/NLF
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9. NØDSSITUASJONER I FLYET
VARIGHET
15 minutter

• Delmål

NØDSITUASJONER I FLY

Tips!
Presenter
delmål og
resultatmål.

• Elevene skal vite om nødsituasjoner
som kan oppstå og de prosedyrer som
gjelder i slike situasjoner.

Std. direktiv Gr. kurs Line Lineutløst fallskjerm

• Resultatmål
Eleven skal etter leksjonen kunne redegjøre for de nødprosedyrer som gjelder for:
◦ Motorkutt under takeoff
◦ Motorkutt/brann i flyet under 1500 fot
◦ Motorkutt/brann i flyet over 1500 fot
◦ Skjermåpning i flyet
◦ Slep etter flyet ved at kalott henger fast
◦ Slep etter flyet etter utløserlinen
Eleven skal videre kunne redegjøre for
◦ Viktigheten av å bruke hjelm og å være fastspent under take off og opp til
1500 fot
◦ Viktigheten av å sitte rolig og følge HM’s anvisninger
◦ Hvordan håndtak og utløserline skal beskyttes
◦ Hvorfor nødåpner skal slås av ved nedstigning ombord i flyet

F/NLF
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Tips!
Leksjonen
gjennomgås
som en
demonstrasjon
av de ulike
nødsituasjoner
med forklaring.
Selvøvelse og
drill legges inn
der dette er
naturlig under
de øvrige
leksjonene i flyog utsprangsdrill
NB!
Ved nedstigning
med elevseletøy
skal nødåpner
alltid slås av!
Dette gjelder
både Student
Cypres og FXC.
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• Gjennomføring og momenter
Nødsituasjoner
Motorkutt under take off
Eleven forblir fastspent og inntar krasjstilling
Motorkutt/brann i flyet under 1500 fot
Eleven forblir fastspent og inntar krasjstilling, ev hopper HM
Motorkutt/brann i flyet over 1500 fot
Eleven følger HM’s anvisning. HM bestemmer hvorvidt eleven skal
gjennomføre “normalt” avsprang.
Skjermåpning i flyet
Eleven tar kontroll på skjermen/ piloten, trekker cut-away håndtaket og frigjør
LOR. HM skrur av nødåpner og elev blir med flyet ned
Dersom pilot/ skjerm forsvinner ut av flyet, følger eleven etter
umiddelbart, og foretar om nødvendig nødprosedyre.
Slep etter flyet ved at kalott henger fast
Elev gjennomfører nødprosedyre umiddelbart
Slep etter flyet etter utløserlinen
Elev legger begge hender på hjelmen. HM kutter eleven løs og eleven
gjennomfører nødprosedyre.
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10. OPPSUMMERING/ SAMMENFATNING
VARIGHET
30 minutter

• Delmål

OPPSUMMERING/
SAMMENFATNING

Tips!
Presenter
delmål og
resultatmål.

• Elevene skal etter leksjonen forstå
sammenhengen i et fallskjermhopp fra
påseling og innlasting i flyet til avmelding
til HFL og tilbakemelding fra Hoppmester.
Eleven skal videre kunne utføre,
demonstrere og redegjøre iht.
delmålsetningene under de enkelte
leksjoner.
Std. direktiv Gr. kurs Line Lineutløst fallskjerm

• Resultatmål
Eleven skal etter leksjonen kunne utføre:
Korrekt prosedyre/handling ifm hoppordrer, utsprang, fallstilling,
skjermvurdering, styring og landing
Eleven skal etter leksjonen kunne redegjøre for
Innlastings- og utsprangsrekkefølge, og forhold som har betydning for sikker og
økonomisk flyging, samt de ordrer og tegn som brukes for kommunikasjon
mellom HM- flyger og mellom HM-elev
Betydningen av et korrekt utført utsprang, fallstilling, skjermvurdering, styring
og landing, samt konsekvensene av det motsatte.
• Gjennomføring og momenter
Instruksjonsmessig gjennomgang av hoppet, fra påseling/innlasting i fly til fullført
landing og tilbakemelding fra HM. Dette innebærer:
Forhold i flyet, ordrer og tegn
Forhold vedrørende utsprang
Fallstilling
Kalottkontroll
Skjermstyring
Forberedelse til landing
Landing/landingsfall ev flare-landing (etter HI’s bestemmelser)
Grunnkursets kjernestoff er utsprang, X-stilling, skjermkjøring og skjermvurdering
med eventuell nødprosedyre. Alt annet stoff er både vesentlig og nødvendig for
fallskjermutdanningen, men kjernestoffet må prioriteres. Suksess eller ikke suksess
avgjøres normalt i løpet av 5 sekunder. Påvirk eleven til å tenke: “Jeg vil, jeg kan og
jeg tør”.
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11. AVSLUTTENDE PRØVE
• Delmål

AVSLUTTENDE PRØVE
• Den avsluttende prøve skal gi svar på om
eleven har et psykisk, fysisk og teoretisk
ferdighetsnivå som sannsynliggjør at eleven
vil kunne gjennomføre et stabilt
fallskjermhopp (eventuelt med utløsning av
reserveskjerm) med styring til trygg landing
innenfor et nærmere angitt landingsområde.
Std. direktiv Gr. kurs Line Lineutløst fallskjerm

• Gjennomføring og momenter
Avsluttende praktisk prøve gjennomføres av klubbens HI eller den I-1 han
bemyndiger. Eleven skal vise at han handler korrekt ved alle faser i et
fallskjermutsprang. Obligatoriske momenter som skal testes er listet nedenfor.
Vedlagt følger en sjekkliste som kan nyttes som hjelpemiddel ved eksaminering:
• Avsluttende praktisk prøve skal legge vekt på:
Utsprangsteknikk
For Line også UL/M og UL/T
AFF: Nivå 1 inklusive tegn og signaler, nødsituasjoner i fritt fall
Kriterier for skjerm som “flyr” og “flyr ikke”
Nødprosedyre
Styringsteori og styringsteknikk
Innflyging forut for landing og selve landingsteknikken (inkl spes landinger som i
trær, vann og høyspentlinjer)
Nødssituasjoner i fly (motorkutt, havari, skjermåpning i fly)
Viktige regler, herunder:
5 sekunder og deretter umiddelbart nødprosedyre ved skjermvurdering lik “flyr ikke”
1500 fot-regelen (ingen nødprosedyre under denne høyde)
• Atmosfære ved praktisk eksamen:
NB!
Teoriprøve for
Grunnkurs Line
skal gjennomføres

F/NLF

Den praktiske eksamen skal gi eleven og instruktøren ett klart svar på hvorvidt eleven
er klar for sitt første fallskjermhopp eller ikke. Det er ikke rom for tvil.
Under kurset har eleven blitt skjermet for uro, stress og bråk for å kunne tilbys det
beste læringsmiljø. Om eleven har tilegnet seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger
for å gjennomføre sitt første fallskjermhopp skal nå prøves i ett tilnærmet like stresset
“miljø” som det som møter eleven etter utsprang om noen timer. Instruktøren må
legge inn ekstra stress i form av uro, bråk, masse spørsmål og i det hele tatt teste
eleven “på grensen”. Dette er siste mulighet eleven og instruktøren har til å avdekke
“huller” som må rettes på før eleven “slippes løs”.
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C. SKJERMPAKKING

1. Hovedmål

SKJERMPAKKING
• Elevene skal kunne navngi, forstå og kontrollere
virkemåten av fallskjermsettets
hovedkomponenter, samt pakke hovedskjerm i
samsvar med gjeldende pakkeinstruks.

2. Resultatmål
Elevene skal etter leksjonen kunne:
Redegjøre for skjermsettets oppbygning med korrekt navn på alle komponenter.
Redegjøre for hvordan skjermen strekkes ut og pakkes, og ved hvilke faser under
pakkingen pakkerkontroll skal utføres og hvilke punkter som skal kontrolleres.
Retting av linesnags.
Selvstendig pakke hovedskjermen.

3. GJENNOMFØRING / MOMENTER
Materiellkjennskap:

Tips!
Elevene skal
orienteres om at
andre vingskjermer
skal pakkes på
andre måter,
avhengig av
fabrikat og type og
at aktuell
pakkerinstruks for
angjeldende
skjermtype da skal
benyttes.

Repetisjon av de tidligere gjennomgåtte punkter med hensyn til åpningsforløp,
navn på deler og oppbygning av skjermsettet, også med hensyn til
reserveskjerms aktivering av LOR-system og nødåpner.
Pakking:
Instruksjonsmessig gjennomgåelse av fremgangsmåte ved pakking av
hovedskjerm:
Nødvendige, påbudte, tillatte og forbudte hjelpemidler.
Utstrekking av kalott og liner.
Linekontroll.
Fjerne tvinn styreliner
Retting av linesnags.
Legging av. kalott.
Bretting av kalott og stabiliseringspaneler.
Plassering av slider.
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Innlegging i bag.
Innsløyfing av bæreliner og oppstramming av pilotskjermbånd.
Innlegging av bag i pakksekk.
Plassering og komprimering av pilotskjerm.
Lukking av pakksekk og festing av beskyttelsesklaffer for løftestropper.
Montere line/håndtak
For elever på HD line: Lukking av pakksekk, ruting av pilotbånd, pakking av hd
pilot og plassering i BOC
Retting av linesnags.
Hvordan ta vare på og vedlikeholde fallskjermsettet, herunder slitasjepunkter, bytte
av strikk m.m.
Selvøvelse i pakking inntil tilfredsstillende ferdighet er nådd.

Praktisk pakkeeksamen med muntlige spørsmål om skjermteori avlagt overfor
Materiellkontrollør eller I-2.

F/NLF

8. UTGAVE

2021-05

Fallskjermseksjonen/NLF

OPPLÆRINGSPROGRAM

Del 600, vedlegg 1 Side 638

D. A-LISENSKURS
Hovedmål
Hovedmålet med kurset er en bevisstgjøring av samspillet mellom kunnskap,
ferdigheter og holdninger i forhold til sikkerheten ved fallskjermhoppingen

1.

FORUTSETNINGER
Elever
Deltagerne bør som minimum ha forsert progresjonsplanen til Nivå 8 for AFFelever og 20 sek FF for fritt fall elever og helst så nært opp mot A-Lisens som
mulig. A-lisenskandidater skal ha gjennomført e-læring «Ren utøver»
(www.RENUTOVER.NO), før kursstart og skal dokumentere dette ved å vise
diplomet.

2.

RAMMEBETINGELSER
Nødvendige hjelpemidler
PP presentasjon (tilgjengelig på F/NLFs websider)
Overhead-projektor eller tilsvarende
Fallskjermsett for selvstendige hoppere
Lokaliteter
Klasserom
Instruktør
Instruktør 2 eller høyere
Tid
3,5 timer

3.

RETNINGSLINJER
Gjennomføring og momenter
Krav, plikter og rettigheter
Sikkerhet
Skjermkjøring – landinger
Tracking
Organisasjon
Observasjonsregistreringssystem (ORS)
Kjøp av eget utstyr
Vedlikehold - eget utstyr
Hva nå?
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E. PROGRESJONSPLAN HOPP MED LINEUTLØST
FALLSKJERM
Tips!
Grunnprinsippet
for denne
progresjon er at
eleven skal
utvikle seg og
avansere trinn
for trinn basert
på evne til å
utføre de
pålagte
oppgaver. Det er
derfor helt
avgjørende at
Hoppmester
vurderer
hoppene og
elevens
utførelse av de
pålagte
oppgaver med
dette for øyet.

1

HOVEDPRINSIPP

Hovedprinsippet for progresjonsplanen er at hopperen systematisk skal tilføres de
kunnskaper som trengs for at han skal kunne hoppmestre seg selv. Når opplegget følges,
vil en elev som har gjennomført hele progresjonsplanen også ha fullført alle praktiske
krav til A-sertifikatet.

2

SEKS HOPP MED UTLØSERLINE:

Minimum 6 hopp. Utsprang fra 3 000 til 3 500 fot.

2.1

FØRSTE TO HOPP (UL):

Uten spesielle øvelser. Stabile utsprang med god press, maksimalt strekk av armer og
ben, hodet godt bakoverbøyd og kontrollerbar høyttelling (visuelt/akustisk). Maks 45
grader dreining til sidene.
Krav for videre progresjon:
Minst 2 på hverandre følgende godkjente hopp.

2.2

DE NESTE TO HOPP (UL/M):

Utført som beskrevet i pkt 613.2.1, men med innlagt markering av simulert trekk, dvs, se
mot håndtakets plassering og håndgrep som ved trekk. (Håndtak ikke montert).
Tips!
Ta med
styringsteknikk
og landing som
en del av
forberedelser og
vurdering av alle
hopp. Legg vekt
på planlegging
og kritikk av
styringsteknikk.

F/NLF

Krav for videre progresjon:
Minst 2 på hverandre følgende godkjente hopp med markering av simulert trekk.

2.3

DE SISTE TO HOPP (UL/T):

Utført som beskrevet i pkt 613.2.1 og 613.2.2 og med simulert trekk, det vil si trekk av ett
håndtak/HD pilot som ikke er tilkoplet pakksekken, utført mellom 3 og 5 sek etter
utsprang.
Krav for kvalifisering til frittfall hopping:
Minst 2 på hverandre følgende godkjente hopp med simulering av trekk.
Gjennomført FF-5 utsjekk med instruktør 2.
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F. PROGRESJONSPLAN HOPP MED FRITT FALL OG
MANUELT UTLØST FALLSKJERM
Tips!
Der det er lagt
inn øvelser
(spotting, OH,
OV, dørutsprang
etc.), og disse
øvelser ikke
godkjennes, kan
allikevel selve
hoppet
godkjennes så
sant det er utført
stabilt og under
kontroll. Men
kravene for
videre
progresjon
innbefatter alltid
samtlige hopp
etter
progresjonsplanen godkjent.

1

HOPP MED FRITT FALL 5-10 SEK

1.1

FF-5 UTSJEKK

Denne utsjekken skal gjøre eleven i stand til å hoppe 5 sek frittfall med manuelt trekk.

1.1.1 FORUTSETNINGER
Minst 2 påfølgende godkjente UL/T hopp

1.1.2 RAMMEBETINGELSER
Instruktør: I-2
Tid: Minimum 20 min
Utstyr: Øvingsseletøy til alle
Lokaliteter: Gjerne ute
Gjerne samme dag som første frittfall hopp

1.1.3 GJENNOMFØRING OG MOMENTER
➢

Vis og forklar korrekt X-stilling med telling for beregning av FF-tid, korrekt trekk
og telling til «Fem tusen» for å holde kontroll med skjermåpningstiden. Se
Grunnkurs Line, Leksjon 2, Fallstilling, Innøving av simulert trekk.

➢

Utdype viktigheten av å trekke hovedskjerm med regelen for prioritet: ”Trekk,
trekk i rett høyde, trekk stabilt!”.

➢

Utdyp viktigheten av høydebevissthet.

➢

Gå igjennom nødsituasjoner og riktig respons
 Blokkert pilotbånd eller pilotskjerm fast i lommen, «totalforsager» – to forsøk
på trekk så nødprosedyre
 Pilotskjerm ute men pakksekk ikke åpen – nødprosedyre
 Bag/hovedskjerm ute, men pilotskjerm blokkert i lommen «hestesko» – trekk
pilotskjerm, så evt. Nødprosedyre
 Pilotskjerm på forsiden av eller rundt arm – to forsøk på å «slå» pilotskjerm
av hånden, så evt nødprosedyre hvis dette ikke klarerer pilotskjermen
 Hardt trekk – to forsøk på trekk, så nødprosedyre

Det skal øves inntil ønsket nivå er oppnådd.
Godkjenning av gjennomført utsjekk skal være attestert for i hopperens loggbok.

1.2

2 HOPP M/5 SEK FF, 3500 FOT:

Stabile hopp med maks 45 grader dreining til sidene, symmetrisk trekk. Fritt fall tid for det
første hoppet godkjennes innenfor 1-6 sek for de øvrige 3-6 sek.
Krav for videre progresjon: Minst 2 på hverandre følgende godkjente hopp.
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2 HOPP M/7 SEK FF, 4000 FOT:

Stabile hopp, maks 90 grader dreining, uten stup, symmetrisk trekk.
Krav for videre progresjon: Minst 2 på hverandre følgende godkjente hopp.

1.4

2 HOPP M/10 SEK FF, 4000 FOT:

Stabile hopp, ikke over 180 grader dreining, ikke stup. Følge med i HMs spotting. Bli
anvist utsprangspunkt og referansepunkter. Hoppe etter HMs ordre.

Merk!
For alle hopp fra
og med 7 sek til
og med 20 sek
gjelder at FFtiden ikke må
variere mer enn
+/- 2 sek fra
beordret FF-tid.
For 30 sek hopp
og høyere skal
trekkhøyden
være mellom
3000 og 3500
fot. Hoppet kan
bedømmes fra
bakken,
eventuelt kan
Hoppmester
hoppe samtidig
med eleven for å
bedømme
hoppets
utførelse.

Krav for videre progresjon: Minst 2 på hverandre følgende godkjente hopp der eleven har
fått anvist utsprangspunkt. Ingen krav til spottingen.
Gjennomført FF-15 utsjekk med instruktør 2.

2

HOPP MED FRITT FALL OVER 10 SEK

2.1

FF-15 UTSJEKK

Denne utsjekken skal gjøre eleven i stand til å hoppe 15 sek frittfall med manuelt trekk.

2.1.1 FORUTSETNINGER
Minst 2 påfølgende godkjente 10-sek frittfall hopp

2.1.2 RAMMEBETINGELSER
Instruktør: I-2
Til: Minimum 20 min
Sted: Gjerne ute
Utstyr: Øvingsseletøy, høgdemåler til alle. Rullebrett viss tilgjengelig.

2.1.3 GJENNOMFØRING OG MOMENTER

F/NLF

➢

Box.

➢

Svinger.

➢

Korrigering av dreining.

➢

Delta og marsj.

➢

Bruk av høydemåler (fra 15 sekunder FF), funksjon, anvendelse og plassering.

➢

Handling ved spinn. Direkte trekk eller delta.

➢

Gjenvinning av stabil stilling etter ryggstilling (Press X).

➢

Ulike typer utsprangsteknikk.

➢
➢

Utdyp viktigheten av høydebevissthet.
Utsprangshøyder (Elever alltid over 3500 fot), fremkast, fallhastighet, falltider og
trekkhøyde (Elever alltid over 3000).
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➢

Kollisjonsfare i fritt fall, vikeplikt, varsling (wave off) før trekk.

➢

Cypres kalibreres automatisk ved start. Gjøres før første hopp, ved utelanding
eller annet der høydeforskjellen har vært mer enn +/- 10 meter, etter transport i
bil og etter løft som har vart i mer enn 1,5 timer.

Det skal øves inntil ønsket nivå er oppnådd.
Godkjenning av gjennomført utsjekk skal være attestert for i hopperens loggbok.

2.2

2 HOPP M/15 SEK FF, 5000 FOT:

Høydemåler brukes aktivt under det frie fallet. Kontrollere eget utstyr. Spotte selv. Ett
hopp lage driver, kaste driver, bestemme utsprangspunkt, dirigere flyger hele løftet,
hoppe med treff innenfor 50 meter. Wave-off før trekk.
Krav for videre progresjon: 2 godkjente spottinger med riktig landingspunkt og minst 2 på
hverandre følgende godkjente hopp. Stabilitetskrav som for 10 sek hopp.

2.3

Merk!

2 HOPP M/20 SEK FF, 6000 FOT:

For høye og
lave trekk, samt
for tidlige og for
sene trekk (i
forhold til
beordret) skal
underkjennes.

Korrekt utført OH og OV, ett hopp med hver øvelse. Dørutsprang med oppnådd stabilitet
innen 10 sek. Wave-off før trekk.

Tips!

2.4

I tillegg til de
krav som er stilt,
bør HL eller HFL
sørge for at
eleven får
tjenestegjøre
som
bakkemannskap
, slik at denne i
praksis får satt
seg inn i driften
av hoppfeltet.

Krav for videre progresjon: OH og OV godkjent ved hvert sitt på hverandre følgende
godkjente hopp, 2 godkjente dørutsprang (ustabilt utsprang), der hopperen viser evne til
å gjenvinne stabiliteten fra ryggstilling.
Kan nå hoppmestre selv.

2 HOPP M/30 SEK FF, 8000 FOT:

Egen hoppmestring. Delta, full marsj og sving under marsj, med god retningskontroll og
manøvreringsevne. Wave-off før trekk.
Krav for videre progresjon: Minst 2 på hverandre følgende godkjente hopp med landing
innenfor 50 meter. Bedømt stabil og pålitelig med god vurderingsevne.

2.5

2 HOPP FRA VALGFRI HØYDE

To hopp solo fritt valgt utsprang fra minimum 7 000 fot. Trekk av hovedskjerm i 3 500 fot.
Hensikt: Oppsamling og for å trene på FS-utsjekk (se pkt. 2.6)

2.6

3 HOPP FS-UTSJEKK:

Se vedlegg 4 til del 600. Skal sammen med Instruktør (alle klasser) godkjent av HI
gjennomføre minimum 3 hopp med FS kontakt, "non-contact"-flyging, høydesjekk,
separasjon og wave off.
Grundig bakkedrill med rullebrett for å trene inn momenter og bruk av mockup eller fly for
å trene exit, skal gjennomgås før hvert hopp.
Laveste separasjonshøyde er 5000 fot.
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Krav for videre progresjon: Tre hopp godkjent FS-utsjekk. Skal gi signal om separasjon i
avtalt høyde. Deretter snu 180 grader fra senter ved separasjon. ·Effektiv marsj som gir
tilfredsstillende separasjon. Utføre wave off før trekk og trekk i avtalt høyde

2.7
3 HOPP HAND-DEPLOYED UTSJEKK, FF HØYDE OVER 5 000,
OG 3 500 FOT
For å gjennomføre hopp med hand-deployed pilotskjerm må hopperen ha gjennomgått
egen utsjekk for hand-deployed pilotskjerm under ledelse av Instruktør. Elever som har
gått progresjonen med HD skal utføre TRE utfyllingshopp. De skal imidlertid tilføres teori
og praktisk informasjon om Hand deploy det ikke har vært naturlig å gi dem ifm hd
hopping på elevnivået.
Utsjekken skal omhandle:
• Typer hand deployed pilot
BOC og beinstropp
standard pilot
kollapsbare piloter:
Ulike innerliner: kill-line og strikk
• Virkemåte og bruk
trekksekvens og kast av pilot
• Pakking

Tips!
Husk å attestere
for gjennomført
utsjekk i elevens
loggbok.

spenning av kill-line pilot
vedlikehold og ettersyn av pilot og pilotlomme
• Nødsituasjoner og riktig respons
Blokkert pilotbånd eller pilotskjerm fast i lommen, ”totalforsager” – to forsøk på trekk
så nødprosedyre
Pilotskjerm ute men pakksekk ikke åpen - nødprosedyre
Bag/hovedskjerm ute, men pilotskjerm blokkert i lommen ”hestesko” – trekk
pilotskjerm, så evt. nødprosedyre
Pilotskjerm på forsiden av eller rundt arm – to forsøk på å ”slå” pilotskjerm av
hånden, så evt nødprosedyre hvis dette ikke klarerer pilotskjermen
Pilotskjerm eller – bånd fast i kamerahjelm eller lignende - nødprosedyre
Hardt trekk – to forsøk på trekk, så nødprsedyre
SEKVENS
To hopp med utsprang over 5000 fot. Tre simulerte trekk. Stabilt trekk mellom 3000 og
3500 fot. Siste hopp utsprang 3500 fot. Stabilt trekk 3000 fot.
Godkjenning av gjennomført utsjekk skal være attestert for i hopperens loggbok.
Krav til godkjennelse til A-sertifikat, bruk av eget utstyr og fri hopphøyde: Se del 300.
Hoppene under pkt. 2.5-2.7 kan gjøres i valgfri rekkefølge
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G. PROGRESJONSPLAN FOR ELEVER UTDANNET FOR
AKSELERERT FRITT FALL (AFF)
1. MÅL
Hovedprinsippet med AFF-progresjonsplan er at hopperen systematisk skal tilføres de
kunnskaper som trengs for at han skal kunne hoppmestre seg selv. Når hele
progresjonsplanen er gjennomført, vil AFF-eleven ha fullført alle de praktiske krav til Asertifikat. AFF-eleven skal også bli tilført ferdigheter som gjør han skikket til delta aktivt i
formasjonshopping.
Hvert nytt nivå forutsetter en grundig forberedelsesfase med AFF-instruktør forut for selve
utspranget.

2. HOPPSEKVENS, NYE MOMENTER OG KRAV TIL
GJENNOMFØRING
2.1 NIVÅ 1 - KROPPSKONTROLL
Tips!
Benytt
høydemåler
under innøvelse
av alle nivå. Be
elevene om å
repetere den
høyden de leser
av
høydemåleren,
eller du gir
under øving.

SEKVENS FRA HOPPORDRE
Manøver
Hotellsjekk

Verbalisering
Primær, sekundær, opp, ned, ut

Utsprang med symmetrisk kroppsstilling
riktig presentert i relativ vind
Observasjonssirkel «BISP»

Bakke, instrument, sekundær, primær

Tre markerte trekk

Press, ta, trekk

Fritid

Bakke, instrument

Wave off på 5 500 fot

Tips!
Ta med
styringsteknikk
og landing som
en del av
forberedelser og
vurdering av alle
hopp. Legg vekt
på planlegging
og kritikk av
styringsteknikk.

F/NLF

Trekk av hovedskjerm (ca 4 500 fot)

Press, ta, trekk

Skjermvurdering

Ett tusen, to tusen, …, fem tusen, flyr/flyr ikke

Krav til videre progresjon:
• Selv, eller etter signal fra instruktører, gjennomføre trekk av hovedskjerm etter waveoff på 5 500 fot.
• Stabilt fritt fall
• Tre markerte trekk med korrekt lokalisering av håndtak på minst ett markert trekk
SKJERMKJØRING OG LANDING
Før innlasting skal eleven legge en plan for styringsteknikk hvor eleven peker ut følgende
punkt på bakken: kontrollpunkt, oppstillingspunkt og landingspunkt.
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2.2 NIVÅ 2 - KROPPSKONTROLL +
NYE MANØVRE/MOMENTER
• Svingteknikk
• Fremoverbevegelse
SEKVENS FRA HOPPORDRE
Manøver
Hotellsjekk
Tips!
Sørg for at
eleven sjekker
høyde før hver
sving og før hver
bevegelse, og
verbaliserer
«Bakke,
instrument».
Ingen nye
manøvre etter 6
000 fot.

Verbalisering
Primær, sekundær, opp, ned, ut

Utsprang med symmetrisk kroppsstilling
riktig presentert i relativ vind
Observasjonssirkel «BISP»

Bakke, instrument, sekundær, primær

Tre markerte trekk

Press, ta, trekk

90° sving høyre
90° sving venstre
Fremover bevegelse
Wave off på 5 500 fot
Trekk av hovedskjerm (ca 4 500 fot)

Press, ta, trekk

Skjermvurdering

Ett tusen, to tusen, …, fem tusen, flyr/flyr ikke

Krav til videre progresjon:
• Selv gjennomføre trekk av hovedskjerm etter wave-off på 5 500 fot.
• Stabil og symmetrisk fritt fall stilling
• Minst en sving mellom 45° og 120°
• Tre markerte trekk med korrekt lokalisering av håndtak
• Landing innenfor 100 meter fra uttatt landingspunkt
SKJERMKJØRING OG LANDING
Før innlasting skal eleven legge en plan for styringsteknikk hvor eleven peker ut følgende
punkt på bakken: kontrollpunkt, oppstillingspunkt og landingspunkt.

F/NLF
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2.3 NIVÅ 3 - SELVSTENDIGHETSHOPPET
NYE MANØVRE/MOMENTER
• Svingteknikk kombinert for retningsstabilitet
• Tåklikk (valgfritt), inkl. håndtegn
• Instruktører slipper grep etter evt tåklikk ved tilstrekkelig stabilitet
• Nødsituasjoner i fritt fall:
eleven mister en instruktør av syne – fortsett hoppet å forholde seg til gjenværende
instruktør
eleven mister to instruktører av syne – fortsett hoppet hvis høydebevist, stabil og
komfortabel
Problemer med å gjenvinne stabilitet:
god press i 5 sekunder
teknikk for å rulle rundt ved å ta inn en arm
trekk hvis ikke stabil
SEKVENS FRA HOPPORDRE
Manøver
Hotellsjekk
Tips!
Tåklikk bør
innøves utført
rolig og med
kontakt mellom
storetær.
Oppfordre
eleven til å
benytte tåklikk
hvis dreining på
senere hopp.

Verbalisering
Primær, sekundær, opp, ned, ut

Utsprang med symmetrisk kroppsstilling
riktig presentert i relativ vind
Observasjonssirkel «BISP»

Bakke, instrument, sekundær, primær

Ett markert trekk

Press, ta, trekk

Tåklikk (valgfritt)
Fritid
Wave off på 5 500 fot
Trekk av hovedskjerm (ca 4 500 fot)

Press, ta, trekk

Skjermvurdering

Ett tusen, to tusen, …, fem tusen, flyr/flyr ikke

Krav til videre progresjon:
• Instruktører frigjorde alle grep minst en gang
• Gjennomføre selv trekk av hovedskjerm etter wave-off på 5 500 fot.
• Stabil og symmetrisk fritt fall stilling
• Eleven evner å stoppe og korrigere for dreining
• Markert trekk med korrekt lokalisering av håndtak
• Landing innenfor 100 meter fra uttatt landingspunkt
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2.4 NIVÅ 4 - 90 SVING OG FOROVERBEVEGELSE
NYE MANØVRE/MOMENTER
• En instruktør
betydning for utsprang
instruktør frigir grep fra front
instruktørs bevegelser etter 6 000 ft
• Eleven skal vise at han kan kontrollere og justere eget ustyr
• Introduksjon til spotting
Tips!
Sørg for at
eleven sjekker
høyde før hver
sving og foroverbevegelse, og
verbaliserer
«Bakke,
instrument».
Ingen nye
manøvre etter 6
000 fot.
Presiser at
eleven rister på
hodet for å
bekrefte at han
har registrert at
har er lavere
enn 6 000 fot.
Bruk tilsvarende
nikk med hodet
ved høyde over
6 000 fot, for å
bekrefte at det
er nok høyde til
ny manøver.

SEKVENS FRA HOPPORDRE
Manøver
Hotellsjekk

Verbalisering
Primær, opp, ned, ut

Utsprang med symmetrisk kroppsstilling
riktig presentert i relativ vind
Observasjonssirkel «BIP»

Bakke, instrument, primær

90° sving høyre
90° sving venstre
Fremover bevegelse til kontakt med
instruktør
Wave off på 5 000 fot
Trekk av hovedskjerm (ca 4 000 fot)

Press, ta, trekk

Krav til videre progresjon:
• Instruktør frigjorde grep
• Gjennomføre selv symmetrisk og stabilt trekk av hovedskjerm etter wave-off på 5 000
fot.
• Stabil og symmetrisk fritt fall stilling
• Dreining korrigert før 720°
• Landing innenfor 100 meter fra uttatt landingspunkt
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2.5 NIVÅ 5 - 360 SVING OG FOROVERBEVEGELSE
Tips!
Oppmuntre
eleven til å øve
på flate svinger
og styring av
skjermen med
bakre
løftestropper.
Be eleven prøve
bakre
løftestropper før
bremser løsnes.

NYE MANØVRE/MOMENTER
• Selvstendig påseling
• Inspeksjon av eget utstyr før innlasting og utsprang
• Dirigere flyger til utsprangspunkt
tegn gis til instruktør, ikke flyger
• Styringsteknikk
introduksjon til teknikk for flate svinger, styring med bakre løftestropper
SEKVENS FRA HOPPORDRE
Manøver
Hotellsjekk

Verbalisering
Primær, opp, ned, ut

Utsprang med symmetrisk kroppsstilling
riktig presentert i relativ vind
Observasjonssirkel «BIP»

Bakke, instrument, primær

360° sving høyre
Fremover bevegelse til kontakt med
instruktør
360° sving venstre
Wave off på 5 000 fot
Trekk av hovedskjerm (ca 4 000 fot)

Press, ta, trekk

Krav til videre progresjon:
• Ikke behov for assistanse fra instruktør for å oppnå stabilitet
• Gjennomførte selv trekk symmetrisk og stabilt av hovedskjerm etter wave-off på 5 000
fot.
• Stabil og symmetrisk fritt fall stilling
• Dreining korrigert før 540°
SKJERMKJØRING OG LANDING
Eleven skal lande innenfor 100 m fra angitt landingspunkt.
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2.6 NIVÅ 6 - SINGLE EXIT
NYE MANØVRE/MOMENTER
• Selvstendig utsprang uten assistanse fra instruktør
• Delta
• Marsj
• Baklengs salto
SEKVENS FRA HOPPORDRE
Manøver
Hotellsjekk

Verbalisering
Primær, opp, ned, ut

Utsprang med symmetrisk kroppsstilling
riktig presentert i relativ vind
Observasjonssirkel «BI»

Bakke, instrument

Baklengs salto
Fremover bevegelse i delta- og
marsjstilling – gjentas I fem sekunder
etter instruktørs retningsanvisning
Wave off på 5 000 fot
Trekk av hovedskjerm (ca 4 000 fot)

Press, ta, trekk

Krav til videre progresjon:
• Stabil senest 10 sekunder etter utsprang
• Gjenvinner stabilitet etter salto
• Gjennomførte selv symmetrisk og stabilt trekk av hovedskjerm etter wave-off på 5 000
fot.
• Stabil og symmetrisk fritt fall stilling
• Dreining korrigert før 180°
• Landing innenfor 50 meter fra uttatt landingspunkt
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2.7 NIVÅ 7 – SOLOHOPPET
NYE MANØVRE/MOMENTER
• Stupende solo utsprang
• Forlengs salto
• Sikkerhet under formasjonshopping
Marsj som metode for separasjon
Styringsteknikk og observasjon
SEKVENS FRA HOPPORDRE
Manøver
Hotellsjekk

Verbalisering
Primær, opp, ned, ut

Utsprang med symmetrisk kroppsstilling
riktig presentert i relativ vind
Observasjonssirkel «BI»

Bakke, instrument

Forlengs salto
Fremover bevegelse i delta- og
marsjstilling – gjentas i fem sekunder
etter instruktørs retningsanvisning
Wave off på 5 000 fot
Trekk av hovedskjerm (ca 4 000 fot)

Press, ta, trekk

Krav til videre progresjon:
• Stabil senest 7 sekunder etter utsprang
• Gjenvinner stabilitet etter salto
• Gjennomførte selv symmetrisk og stabilt trekk av hovedskjerm etter wave-off på 5 000
fot.
• Stabil og symmetrisk fritt fall stilling
• Dreining korrigert før 180°
• Landing innenfor 50 meter fra uttatt landingspunkt
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I tillegg til de
krav som er stilt,
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praksis får satt
seg inn i driften
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2.8 NIVÅ 8 - TILVENNING
Nivå 8 består av minimum 13 godkjente frittfall
HENSIKT
Hensikten med dette nivået er forberedelse til A-lisens og består av tre sekvenser:
1. tilvenning til å hoppe alene
2. hoppe fra lavere høyde (3500 fot) enn det eleven har gjort på de 7 foregående
nivåer.
3. FS-utsjekk, se vedlegg 4
4. Utfyllingshopp
Eleven skal så langt det er mulig delta ved dirigering av flyver. Dersom praktisk mulig skal
eleven i løpet av nivå 8 lage og kaste driver.
SEKVENS
1. Solohopp
Minimum 6 Solo hopp fritt valgt utsprang fra minimum 7 000 fot. Trekk av hovedskjerm i 3
500 fot. Disse hoppene skal være de første hoppene på nivå 8 for å trene på momentene
i sekvens 2 og 3.
2. Lavhopp
Utsprang fra 3 500 fot. Krav for videre progresjon: To hopp med stabilt trekk i løpet av 5
sekunder
3. FS-utsjekk
Se vedlegg 4 Del 600. Krav for videre progresjon: To hopp godkjent FS-utsjekk.
4. Utfyllingshopp
Minimum tre godkjente solo hopp
Sekvens 2, 3 og 4 kan tas i valgfri rekkefølge
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2.9 TRE HOPP HAND-DEPLOYED UTSJEKK, FF HØYDE OVER 5 000,
OG 3 500 FOT
Tips!
Husk å attestere
for gjennomført
utsjekk i elevens
loggbok.

For å gjennomføre hopp med hand-deployed pilotskjerm må hopperen ha gjennomgått
egen utsjekk for hand-deployed pilotskjerm under ledelse av Instruktør. Elever som har
gått progresjonen med HD skal utføre TRE utfyllingshopp. De skal imidlertid tilføres teori
og praktisk informasjon om Hand deploy det ikke har vært naturlig å gi dem ifm hd
hopping på elevnivået.
Utsjekken skal omhandle:
• Typer hand deployed pilot
BOC og beinstropp
standard pilot
kollapsbare piloter:
Ulike innerliner: kill-line og strikk
• Virkemåte og bruk
trekksekvens og kast av pilot
• Pakking
spenning av kill-line pilot
vedlikehold og ettersyn av pilot og spandex-lomme
• Nødsituasjoner og riktig respons
Blokkert pilotbånd eller pilotskjerm fast i lommen, «totalforsager» – to forsøk på trekk
så nødprosedyre
Pilotskjerm ute men pakksekk ikke åpen - nødprosedyre
Bag/hovedskjerm ute, men pilotskjerm blokkert i lommen «hestesko» – trekk
pilotskjerm, så evt. nødprosedyre
Pilotskjerm på forsiden av eller rundt arm – to forsøk på å «slå» pilotskjerm av
hånden, så evt nødprosedyre hvis dette ikke klarerer pilotskjermen
Pilotskjerm eller –bånd fast i kamerahjelm eller lignende - nødprosedyre
Hardt trekk – to forsøk på trekk, så nødprosedyre
SEKVENS
To hopp med utsprang over 5000 fot. Tre simulerte trekk. Stabilt trekk mellom 3000 og
3500 fot. Siste hopp utsprang 3500 fot. Stabilt trekk 3000 fot.
Godkjenning av gjennomført utsjekk skal være attestert for i hopperens loggbok.
Krav til godkjennelse til A-sertifikat og bruk av eget utstyr: Se del 300.
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INNLEDNING
Bakgrunn
Utdannelsen av fallskjerminstruktører skal ha et høyt faglig nivå som sikrer at alle som
består eksamen er tilført tilstrekkelige kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å
kunne instruere og hoppmestre på en trygg og sikker måte.

Hensikt
Utdannelsen skal være enhetlig for alle klubber tilsluttet F/NLF. Den skal gjennomføres
iht. Håndboka del 600 og dette direktiv.

Gjennomføring
Dette direktivet er bindende for alle F/NLF sine instruktører og gir direkte bestemmelser
for gjennomføring av instruktør 3-kurs, men er også utarbeidet til støtte og hjelpemiddel
under gjennomføring av kurset. Direktivet beskriver de minimumsferdigheter som
kandidatene skal tilføres og hvordan dette skal utføres. Lokale hovedinstruktører og må
selv bedømme utformingen av kursene ut over de rammebetingelsene som er listet i
dette direktivet.
Kurset må gjennomføres etter den del av standardiseringsdirektivet som er mest hensiktsmessig for lokal
klubb. Line/Små-klubb eller AFF/Stor-klubb.

Iverksettelse
Dette direktivet gjøres gjeldende fra 01.04.17.
Oslo, 30.04.03

Jan Wang (sign.)
fagsjef / avdelingsleder
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Rune Narum
instruktør 1
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STANDARDISERINGSDIREKTIV FOR
INSTRUKTØR 3 UTDANNING
HOVEDMÅL
KURSETS HOVEDMÅL OG HENSIKT
Kursets hensikt er å gi Instruktør 3 / Hoppmesterkandidater en standardisert utdannelse på et høyt faglig
nivå. I-3 er den instruktør som i størst grad ivaretar oppfølging av elevene etter fullført grunnkurs, og det
er derfor av vesentlig betydning at denne er godt skolert og motivert.
Kursets målsetting er å tilføre kandidatene de kunnskaper og ferdigheter som anses nødvendige for å
kunne instruere og hoppmestre elever, og mestre de situasjoner som kan oppstå under tjeneste som
hoppmester for elever jfr.
Vedlegg 1, unntatt AFF-elever på nivå 1 til 7 og elever som hopper line.
Kurset skal gi kandidaten forutsetninger og motivasjon for å bidra til å ivareta den generelle sikkerhet,
samt å tilføre elevene kunnskaper, ferdigheter og holdninger i samsvar med F/NLFs målsettinger. Kurset
skal videre gi kandidatene en grunnleggende utdanning i treningslære, fysiologi og treningsledelse relatert
til fallskjermhopping.

FORUTSETNINGER
Kurset forutsetter at kandidaten tilfredsstiller Håndbokas krav til I-3 kandidater.
Kurset forutsetter at kandidaten er vurdert av lokal HI og er funnet skikket til å
påta seg det ansvaret og de oppgavene som påligger HM. HM må følge
retningslinjer gitt av SU.
Kurset forutsetter at kandidaten har tilegnet seg teorikunnskap gjennom
selvstudiekompendiene utgitt av F/NLF.

RESULTATMÅL
Kandidatene skal etter gjennomført kurs kunne demonstrere/redegjøre for:
•

Den sosiale anseelse Hoppmester har blant elever, hvilket ansvar dette innebærer, og hvordan
han kan bidra til å utvikle positive holdninger hos elevene.

•

Korrekt inspeksjon, drill, feilretting, og kontroll av elevenes ferdighetsnivå.

•

Hensiktsmessig innlastings- og utsprangsrekkefølge for løft med elever på ulike progresjonstrinn
og med ulike flytyper.

•

Korrekt sammensetning av løft, eventuell fastkroking av lineelever og sikker og trygg rettledning
under innlastingen.

•

Hvordan han/hun skal takle de nødsituasjoner som kan oppstå under flyging og i luften
.
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•

En grundig debrief av elevutsprang med korrekt kjennelse.

•

Grunnleggende begreper innen treningslære, -ledelse og fysiologi

•

Treningsmetoder relatert til fallskjermidrett.

•

Metoder for treningsledelse relatert til fallskjermidrett.

•

Fysiologi relatert til fallskjermidrett.

Vedlegg 2 til del 600 Side 605

Kandidaten skal etter endt kurs ha:
•

Bestått teoriprøve til Hoppmesterkurset.

•

Oppnådd minst 18 poeng under praktisk hoppmestring i løpet av inntil 6 løft (jfr standard
evalueringsskjema)

BEGRENSNING
Lisensen fornyes en gang i året av Instruktør (klasse 2 eller høyere) og er kun gyldig sammen med betalt
lisens til Norges Luftsportsforbund.

DEFINISJONER
•
•

Line/Små-klubb: Klubber som primært drifter mindre fly og som har Grunnkurs line.
AFF/Stor-klubb: Klubber som primært drifter store fly (eid og/eller innleid) og som har Grunnkurs
AFF.

GJENNOMFØRING
•
•
•
•
•
•
•

Kurset gjennomføres av klubbens HI, eller den Instruktør 1 som HI utpeker, på bakgrunn av
Sikkerhets- og utdanningskomiteens ”Kursplan for HM-kurs” med tilhørende kompendier. HI må
besørge at kandidatene anskaffer nødvendig bakgrunnsmateriale fra F/NLF og egen klubb.
Kurset gjennomføres etter den del av standardiseringsdirektivet som er mest hensiktsmessig for
egen klubb. Line/Små-klubb eller AFF/stor-klubb.
Kurset gjennomføres som praktisk og teoretisk undervisning, som selvøvelse og med
bevisstgjørende og holdningsetablerende diskusjoner.
En stor grad av teori-tilførsel skjer ved selvstudier.
Tidsbehovet for kurset vil være ca. 15 timer. (I tillegg kommer tid til praktisk
eksamen/hoppmesterutsjekk)
Kurset legger vekt på kontinuerlig kontroll av kandidatens standpunkt i forhold til teorikunnskaper,
i tillegg til teoriprøven.
Kurset legger vekt på rollespill i forbindelse med selvøvelse og praktisk trening.
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DETALJPROGRAM FOR INSTRUKTØR 3 – HOPPMESTERKURS
Detaljprogrammet dekker emnene slik:
LEKSJON

EMNE/ØVING

TIMER

0

EGNE FORBEREDLESER

1

INTRODUKSJON

0:30

2

TRENINGSLEDELSE

1:00

3

TRENINGSLÆRE

1:00

4

FYSIOLOGI

0:30

5

ELEVINSPEKSJON, DRILLING OG KONTROLL AV FERDIGHETER

2:30

6 LINE

LINE, INNLASTING I FLYET – OPPTREDEN PÅ FELTET

1:30

6 AFF

AFF, INNLASTING I FLYET – OPPTREDEN PÅ FELTET

1:30

7 LINE

LINE, OPPSTIGNING, USTABLING OG SPOTTING

2:00

7 AFF

AFF, OPPSTIGNING, USTABLING OG SPOTTING

2:00

8

NØDSITUASJONER OG ULYKKER

1:00

9

PRAKTISK TRENING I FLY- VURDERING OG KRITIKK

3:005:00

10

AVSLUTTENDE TEORIPRØVER

1:00

11

AVSLUTTENDE PRAKTISK EKSAMEN

Anbefalt undervisningstime er 45 minutter med 15 minutters pause. Dette må dog tilpasses de enkelte
emner slik at det blir en naturlig flyt i undervisningen.
Detaljprogrammet er beregnet for kurs på 2-5 elever. Teoriundervisningen kjøres over flere kvelder, og
krever egnede undervisningslokaler som innehar nødvendige hjelpemidler som video, overhead og
lignende. Det skal være muligheter for situasjonsspill og selvøvelse med utstyr i fly eller i egnet flymodell.
Støttevideo for evaluering av elevutsprang skal benyttes i løpet av kurset.
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KURSETS GJENNOMFØRING
LEKSJON 1: INTRODUKSJON, (0:30)
DELMÅL
Gi kandidatene en innføring i hva miljøet krever av en hoppmester under de forskjellige forhold.
Kandidaten skal ha forståelse for hoppmesterens sosiale anseelse blant elever, ansvar ovenfor disse, og
hvordan han/hun kan bidra til å beholde flere i sporten.

RESULTATMÅL
Kandidatene skal etter gjennomført introduksjon kunne redegjøre for:
•

Hva han/hun skal igjennom av leksjoner på kurset.

•

Hvordan undervisningen er lagt opp rundt de forskjellige leksjonene.

•

Hvordan eksamen skal gjennomføres.

•

Hvordan HM/Instruktør er med på å skape gode holdninger blant elevene.

•

Hvordan HM/Instruktør framtreden/oppførsel påvirker elevene. (Bl.a. at stress hos HM forplanter
seg over til elevene).

•

Hvordan HM/Instruktør fungerer som kunnskapsmessig-, praktisk- og sosial støtte.

•

Hvordan han/hun ved egen dyktighet kan bidra med til å beholde og utvikle elevene i sporten.

GJENNOMFØRING
Denne leksjonen gjennomføres som dialog/drøfting mellom kursinstruktør og kandidatene med vekt på
følgende tema:
•

Gjennomgang av utdanningsprogrammet til I-3/HM.

•

Hoppmester som trygghetssymbol for elever i stressituasjon (riktige prosedyrer til enhver tid,
opptre beroligende og sikkert)

•

Hoppmester som faglig kunnskapskilde (kan alt innen sitt fagfelt, eksempelvis Håndbokens
innhold, progresjonsplanen o.l.)

•

Hoppmesters bidrag til å minske misforhold mellom elev og fallskjermmiljø.

•

Motivere kandidatene til også å fokusere på fallskjermhopping som idrett.
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LEKSJON 2: TRENINGSLEDELSE, (1:00)
DELMÅL
Kandidaten skal vite hvordan han/hun best organiserer og gjennomfører instruksjon i fallskjermhopping.
Kandidaten skal kjenne til de ulike undervisningsmetoder som blir brukt og vite hvilken lederstil som
passer best i de forskjellige situasjoner.

RESULTATMÅL
Kandidatene skal etter denne leksjonen kunne:
•

Beskrive ulike lederstiler og ha gjort seg opp en mening om hvem som er best egnet for
fallskjerminstruktører.

•

Forklare hva vi mener med undervisningsprinsipper og kunne beskrive de ulike.

•

Forklare de ulike undervisningsmetoder og deres anvendelse.

•

Vite hvordan du organiserer instruksjon/undervisning på en effektiv måte.

•

Korrekt feilretting av elever.

GJENNOMFØRING
Leksjonen gjennomføres som teoretisk undervisning. Det er viktig å utdype undervisningen med praktiske
eksempler.
Få kandidatene aktivt med – med egne erfaringer for eksempel som hjelpeinstruktør på kurs. Drøft
kandidatenes erfaring.
Vektlegg følgende:
• Trener/Instruktør – begrepene
•

Lederstiler/typer ; Autoritær/la-det-skure/demokratisk. Diskuter hvordan disse fungerer i ulike
situasjoner.

•

Undervisningsprinsipper ; Oppfatnings-, aktiviserings-, motivasjons-, progresjons- og
integreringsprinsippet. Ta med eksempler på hver av disse. Diskuter effekten av læring og
repetisjon.

•

Undervisningsmetoder ; Meddelende, spørrende, demo, selvøvelse, drill. Diskuter viktige
momenter.

•

Feilretting ; Gjennomgå positiv og negativ feilretting og eksempler på disse. Understrek
viktigheten av å påpeke løsningene, - og ikke bare feilene.

•

10/20/70-modellen og dens betydning i opplæringen av elevene.
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Organisering av undervisning ; Rammebetingelser, valg av undervisningsmetode, valg av sted,
hjelpemidler, etterarbeid.

LEKSJON 3: TRENINGSLÆRE, (1:00)
DELMÅL
Kandidaten skal kjenne til treningsmetoder for fallskjermhopper og ha kjennskap til hvordan man legger
opp en treningsøkt. HM/Instruktør skal ovenfor elevene kunne være en aktiv støttespiller for å fremme vår
idrett.

RESULTATMÅL
Kandidaten skal etter denne leksjonen:
•

Vite hvordan og hvorfor vi varmer opp før trening.

•

Redegjøre for hvorfor dette er av betydning for fallskjermidrett.

Kandidaten skal etter denne leksjonen ha kjennskap til:
•

Hvordan man driver utholdenhetstrening.

•

Hvordan man driver styrketrening.

•

Hvordan man trener bevegelighet.

•

Hvordan man trener teknikk.

•

Hvordan man trener hurtighet/spenst.

•

Ulike typer psykologisk trening.
…..og vite litt om hvordan/hvorfor man bruker disse i fallskjermsammenheng.

GJENNOMFØRING
Leksjonen gjennomføres som teoretisk undervisning. Det er viktig å utdype
undervisningen med praktiske eksempler.
Vektlegg følgende:
•

Oppvarming ; Nevn ulike metoder for hvordan vi varmer opp. – Øker motivasjonen og
konsentrasjonen. Er spenningsregulerende og skadeforebyggende.

•

Utholdenhetstrening ; Hvorfor er det viktig og trene utholdenhet i fallskjermsammenheng? Aerob
trening øker evnen til å ta opp oksygen og nyttegjøre seg denne. Anaerob trening øker evnen til å
tåle oksygengjeld. Nevn noen former for utholdenhetstrening.

•

Styrketrening ; Hvilke muskler bruker vi i fallerskjermsporten?

•

Bakside, side, mage, armer. Hvordan trener vi muskelstyrke?
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•

Bevegelighet ; Hvorfor er bevegelighet nødvendig? Treningsmetoder.

•

Teknikk ; Løsning av bevegelsesoppgave. Koordinasjon – sanse-, nerve- og muskelsystemets
samspill med bevegelser – evnen til å lære teknikk. Faser i teknikktrening: orientering,
grovkoordinasjon, finkoordinasjon, automatisering, drill. Frigjør mental kapasitet!

•

Hurtighet/spenst ; Treningsmetoder og bruk.

•

Psykologiske faktorer ; Ulike typer psykologisk trening. Den mentale treningens mål: utvikle
psykologiske faktorer for å påvirke prestasjonene. Nevne eksempler på bruk for
fallskjermhopping: Dirtdive, innlæring av nye ting. Autogen trening : Avslapning, psykisk hvile, økt
konsentrasjon. Tankene påvirker kroppen – tilstanden vil spre seg i kroppen.
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LEKSJON 4: FYSIOLOGI, (0:30)
DELMÅL
HM/Instruktør må ha kjennskap til hvordan kroppsfunksjonene påvirkes ved fallskjermhopping og vite
hvordan farlige situasjoner kan unngås. Han/hun må også kjenne til de vanligste symptomene og vite
hvordan man reagerer i de forskjellige situasjonene.

RESULTATMÅL
Kandidatene skal etter denne leksjonen kunne:
•

Ha kjennskap til hvordan kroppen tar opp og frakter oksygen.

•

Vite hvordan trykket i lungene påvirker oksygenopptaket.

•

Redegjøre for hva hypoksi er, og kjenne til de mest vanlige symptomer og årsaker.

•

Redegjøre for begrepet hyperventilasjon.

•

Ha kjennskap til hva som skjer i kroppen ved trykkforskjeller.

GJENNOMFØRING
Leksjonen gjennomføres som teoretisk undervisning. Det er viktig å utdype undervisningen med praktiske
eksempler.
Få kandidatene aktivt med i undervisningen med praktiske eksempler fra sin
egen hverdag.
Legg vekt på følgende:
• Blodets oppgaver ; Frakte oksygen og karbondioksid. Blodets kretsløp: gjennomgå hva som skjer.
Hva mener vi med blodprosenten (hemoglobinkonsentrasjon)?
•

Lungene/lufttrykket ; Gjennomgå lungenes oppbygning og hvordan det foregår utveksling av
oksygen/karbondioksid i lungene. Forskjellig oksygenmengde i lufta i ulike høyder. Gjennomgå
hvordan trykket i lungene påvirker oksygenopptaket.

•

Hypoksi ; Definisjon: For lite oksygen i vevene. Gjennomgå de ulike typene og symptomene for
disse: Hypoksisk- , anemisk-, og stagnasjonshypoksi.

•

Hyperventilasjon: Definisjon: Puster dypere og raskere enn nødvendig. Psykisk betinget.
Symptomer omtrent de samme som ved hypoksi. Behandles ved å berolige vedkommende, eller
få ham/henne til å puste i en plastpose for å få oksygen/karbondioksidbalansen tilbake til normalt.

•

Mekaniske trykkskader ; Oppstår i hulrom: bihuler, mage/tarm, ørekanaler, osv.. Luften utvider
seg pga lavere trykk utenfor kroppen. Hvorfor får vi ”ørepropper”? – Trykkutligningen skjer for
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langsomt i mellomøret. Bihulene er vanligvis store nok, men betennelse i bihulene øker sjansene
for mekanisk trykkskade.
•

Håndbokas sikkerhetsbestemmelser.

•

Hvordan kan vi ellers forebygge disse plagene?
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LEKSJON 5: ELEVINSPEKSJON, DRILLING OG
KONTROLL AV FERDIGHETER, (2:30)
DELMÅL
Kandidaten skal kunne foreta korrekt elevinspeksjon, kontrollere elevens
ferdigheter og feilrette/korrigere eleven.

RESULTATMÅL
Kandidaten skal etter leksjonen kunne redegjøre for følgende:
•

Beskrive elevutstyrets komponenter og virkemåte.

•

Beskrive hvordan elevutstyrets komponenter systematisk inspiseres på en påselet elev, både for
line og fritt fall elever.

•

Beskrive viktige momenter i forbindelse med inspeksjonen. Spesielle forhold, momenter som lett
kan overses.

Kandidaten skal etter leksjonen ha ferdigheter til å utføre følgende i praksis:
•

På en sikker og tilfredstillende måte inspisere påselet elev.

•

Avdekke enhver feil som legges inn under selvøvelse.

Kandidaten skal under leksjonen bevisstgjøres rundt følgende problemstillinger:
•

Viktigheten av korrekt inspeksjon, og hvilket ansvar HM har i den forbindelse.

•

Faren ved manglende, eller delvis utførte inspeksjoner.

•

Hvordan tidspress kan påvirke inspeksjon.

•

Hvordan man kartlegger elevens ferdigheter, korrigerer eleven og feilretter før hoppet.

GJENNOMFØRING
Gjennomføres som meddelende undervisning. Vis og forklar med eksempler.
Diskuter! Noe selvøvelse må gjennomføres.
Del 1 – Elevbevis, sertifikat, hopplogg og utstyr. (45min)
•

Vis og forklar korrekt kontroll av elevbevis. Repeter gyldighetsreglene for elevbevis og lisenser.
Sjekk kandidatenes standpunkt. Repeter og korriger.

•

Vis og forklar korrekt utfylling av elevenes hopplogg. Understrek viktigheten av å bruke den av
hensyn til neste hoppmester.
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•

Vis og forklar detaljene ved elevutstyret, både for line og fritt fall. Forklar hvilke komponenter man
kontrollerer under inspeksjonen og hvordan slitasje, skader eller feilmontering avdekkes. Herav
tre ringssystem med loop og wire, LOR-bånd, kuttpute med velcro, reservehåndtak og dens velcro
og wire, utløsermekanismene på både reserve- og hovedskjerm samt container med klaffer og
webbing.

•

Kontroller at kandidaten kjenner prosedyre for pakking av elevskjermer, herunder
kontrollpunktene og gjeldende regler for kontroll av elevpakking.

•

Gjennomgå hvordan en elev er korrekt påkledd.

•

Diskuter hva som er egnet fottøy, hoppdress, taping av hemper, goggles osv..

Momenter for elevutstyret, lisenser og hopplogg:
•

Legg vekt på spesielle forhold ved automatåpnere: ansvar for kalibrering, temperaturforskjeller,
transport, lavtrekk, behov for rekalibrering, opptrekking.

•

La kandidatene ta stilling til hvordan en elev er korrekt påkledd.

•

Gå grundig gjennom pakkekortet for riggen og luftdyktighetskravene. Påpek forskjellene fra
selvstendig utstyr.

•

Legg vekt på å repetere gyldighetstid for elevbevis. Regler og rutiner ved manglende antall hopp
innenfor tre måneder.

Del II - Inspeksjon av ferdig påselet elev (1 time)
•

Vis og forklar korrekt inspeksjon av ferdig påselet elev, med riktig hoppdress, briller og fottøy.
Bruk ”hel del hel-prinsippet”. 1. Gjør en fullstendig inspeksjon. 2. Forklar deretter hvert eneste
kontrollpunkt, fokuser på mulige feil og gal påseling. 3. Gjør en fullstendig inspeksjon.

•

Vis og forklar hvordan automatåpner kalibreres, hvem som har ansvaret for kalibreringen og
hvilke rutiner klubben har for når automatåpnerne kalibreres.

•

Selvøvelse i inspeksjon av ferdig påselet elev. Legg inn feil, kontroller at feil avdekkes. Del gjerne
inn i grupper. Sørg for at alle kandidater får inspisert samtlige av de øvrige minimum to ganger.

•

Diskuter eventuelle konsekvenser av uoppdagede feil. Dersom enkelte feil som var lagt inn under
selvøvelse ikke ble oppdaget, diskuter hvorfor i plenum og eventuelle konsekvenser det ville
medført.

Momenter for inspeksjon:
•

Vektlegg viktigheten av å inspisere etter en fast plan/rutine, normalt ovenfra og ned på eleven.
Hvordan dette også virker tillitsvekkende på eleven.

•

Vektlegg viktigheten av å alltid ha tid til å utføre inspeksjonen. Ansvaret som påhviler hoppmester.
Aldri kutte svinger ved dårlig tid.
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Vektlegg feil som ofte avdekkes under inspeksjonen; galt trædd bryststropp, galt kalibrert
høydemåler, plombe på reservecontainer, korrekt plassert LOR, vridd tre-ring eller feil på tre-ring,
vridde beinstropper, feil kalibrert automatåpner, feil innstrikking av line eller feil pakking av HD
pilot / AFF back-up utløser system.

Del III - Feilretting og drilling (45 minutter)
•

Forklar gjennomføring av drilling i forhold til momenter avdekket under gjennomgang av hopplogg.
Bruk eksempler.

•

Vis drilling av elever. Vis vanlige feil som avdekkes under drilling. Repeter korrekt utført
nødprosedyre, poengter at den kun utføres på én måte hva gjelder elever.

•

Forklar hvordan feil påpekes og korrigeres. Positiv feilretting.

•

Vis korrekt elevutsprang, både sittende, stående og hengende. Vektlegg elevutsprang for
klubbens flytype. Understrek viktige suksessfaktorer ved utspranget. Påpek viktigheten ved å
drille elever fra andre klubber som ikke er vant med flytypen.

•

Selvøvelse LINE: Gjennomføres med både UL,ULM, ULT og forskjellige fritt fall-trinn. Legg også
inn videre progresjons hopp, som f.eks. A-B lisens utsjekkstyper. La en og en av kandidatene
være instruktør. Legg inn drilling av nødprosedyre. Legg inn feil.

•

Selvøvelse AFF: Gjennomføres med fokus på fritt fall. Progresjonsplan for FF LINE (f.o.m 5
sekunder) utdannelse, samt også momenter ved fritt fall for AFF-elever. Legg også inn videre
progresjons hopp, som f.eks. A-B lisens utsjekkstyper. La en og en av kandidatene være
instruktør. Legg inn drilling av nødprosedyre. Legg inn feil.

•

Diskuter hvorfor og hvordan vi feilretter. Diskuter i plenum de feilrettinger som kandidatene gjorde
og eventuelle uoppdagede feil.

Momenter for feilretting og drilling:
•

Understrek at HM og ingen andre skal ha kontroll med elevene under drillingen.

•

Understrek viktigheten av å alltid kontrollere ferdighetene til ukjente elever. Kontroller også selv
om loggboka ikke gir indikasjoner på problemer.

•

Legg vekt på at nødprosedyre skal drilles med jevne mellomrom.
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LINE – LEKJON 6: INNLASTING I FLYET –
OPPTREDEN PÅ FELTET (1:30)
DELMÅL
Kandidaten skal etter endt leksjon være i stand til å velge hensiktsmessig innlastings- og
utsprangsrekkefølge for løft med ulike progresjonshopp og flytyper. Kandidaten skal kunne foreta korrekt
fastkroking av lineelever. Han/hun skal kunne rettlede elevene under innlastingen.

RESULTATMÅL
Kandidaten skal etter leksjonen kunne redegjøre for følgende:
•

Spesielle forhold i forbindelse med innlasting i flyet på eget og andre aktuelle hoppfelt.

•

Hvordan man briefer nye elever på aktuelt hoppfeltet og hva som må vektlegges.

•

Prinsippene for utsprangsrekkefølge i forhold til ulike typer hopp, og angi korrekt innlastings- og
utsprangsrekkefølge.

•

Korrekt vektplassering/hopperplassering i aktuell flytype.

Kandidaten skal etter leksjonen ha ferdigheter til å utføre følgende i praksis:
•

Laste inn et løft med elever på flere forskjellige nivå, og med forskjellige hopptyper.

•

Utføre korrekt fastkroking av lineelev.

•

Vise hvordan HM kan lette innlastingen for elever.

Kandidaten skal under leksjonen bevisstgjøres rundt følgende problemstillinger:
•

Propellfare og viktigheten av å bevege seg riktig på flyplassen.

•

Alles ansvar for å gripe inn overfor ureglementert eller uautorisert ferdsel på hoppfeltet.

•

HMs ansvar for elevene under innlasting og ferdsel på feltet.

•

HMs ansvar for å ikke være hopp mester på ukjente hoppfelt og/eller hoppfelt der det storflydrift
og uten å ha gjennomført en omfattende utsjekk med den aktuelle klubbens HI, eller den
instruktør han bemyndiger
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GJENNOMFØRING
Gjennomføres som meddelende undervisning. Se på muligheten til å få i stand gruppearbeid under
selvøvelsen.
Del I - Opptreden på feltet (30 min)
•

Vis og forklar hvordan man ferdes i nærheten av et fly, med spesiell vekt på propellfare.
Gjennomgå spesielle forhold i forbindelse med ferdsel på klubbens hoppfelt. Forklar hvordan og
hvorfor elever alltid skal informeres om dette.

•

Diskuter faremomenter ved uautorisert og ureglementert ferdsel.

Momenter for opptreden på feltet:
•

Understrek plikten de har til å gripe inn i uautorisert eller ureglementert ferdsel.

Del II - Innlasting og utsprangsrekkefølge (1 time)
•

Forklar prinsippene som gjelder når flere elever med ulik hopptype skal hoppe på samme run.
Hvorfor FF-elevever før lineelever og lengst FF-tid først.

•

Kontroller standpunkt på kandidatenes kunnskap om elevprogresjonen. Poengter hvilken høyde
som kreves på de forskjellige progresjonstrinnene/fritt fall-tidene.

•

Selvøvelse. La kandidatene sette opp utsprangsrekkefølgen på flere forskjellige typer løft. Gjerne i
grupper.

•

Angi korrekt plassering i forhold til utsprangsrekkefølgen for klubbens fly. Gjennomgå andre
aktuelle flytyper i bruk på andre felt.

Ved flyet:
•

Vis og forklar korrekt fastkroking av lineelever. Vis med hel/del/hel. Vis hvor kroken skal festes, vis
hvordan sikringspinnen settes inn. Demonstrer hvordan eleven skal stå under fastkroking.

•

Vis hvordan eleven skal beskytte håndtakene ved innlasting, og poengter hvorfor.

•

Vis (bruk kandidater som elever) hvordan HM kan lette innlastingen for elevene.

•

Selvøvelse. Alle kandidater skal lede minst én innlasting med lineelever. Påpek feil. Gi tips om
hvordan man beveger seg.

Momenter for innlasting- og utsprangsrekkefølge:
•

Bruk elevutstyret i denne leksjonen. La kandidatene være utstyrt med hver sin elevrigg,
fortrinnsvis rigget for line. Vær gjerne påført elevrigg selv, når du forklarer innlastingen.

•

Alle kandidater må lede minst én innlasting av fullt fly med lineelever. Bruk "statister" om I-3kurset er for lite til å fylle opp flyet.
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•

Sjekk standpunkt på kandidatenes ferdigheter i å kroke fast linen. Det skal alltid gjøres riktig.

•

Bruk tid på å diskutere faremomenter ved gal utsprangsrekkefølge og valg av
innlastingsrekkefølge.
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AFF – LEKJON 6: INNLASTING I FLYET –
OPPTREDEN PÅ FELTET (1:30)
DELMÅL
Kandidaten skal etter endt leksjon være i stand til å velge hensiktsmessig innlastings- og utsprang
rekkefølge for løft med ulike progresjonshopp og store flytyper. Kandidaten skal kunne foreta fastkroking
av elever, samt han/hun skal kunne rettlede elevene under innlastingen.

RESULTATMÅL
Kandidaten skal etter leksjonen kunne redegjøre for følgende:
•

Spesielle forhold i forbindelse med innlasting i flyet på eget og andre aktuelle hoppfelt.

•

Hvordan man briefer nye elever på aktuelt hoppfeltet og hva som må vektlegges.

•

Prinsippene for utsprangsrekkefølge i forhold til ulike typer hopp, og angi korrekt innlastings- og
utsprangsrekkefølge.

•

Korrekt vektplassering/hopperplassering i aktuell flytype.

Kandidaten skal etter leksjonen ha ferdigheter til å utføre følgende i praksis:
•

Laste inn et løft med elever på flere forskjellige nivå, og med forskjellige hopptyper.

•

Organisere og laste inn store løft, med elever og erfarne som skal utføre en rekke forskjellige
hopptyper, samtidig som elever blir ivaretatt og sjekket ut.

•

Vise hvordan HM kan lette innlastingen for elever.

Kandidaten skal under leksjonen bevisstgjøres rundt følgende problemstillinger:
•

Propellfare og viktigheten av å bevege seg riktig på flyplassen.

•

Alles ansvar for å gripe inn overfor ureglementert eller uautorisert ferdsel på hoppfeltet.

•

HMs ansvar for elevene under innlasting og ferdsel på feltet.

•

HMs ansvar for å ikke være hopp mester på ukjente hoppfelt og/eller hoppfelt der det er fly typer
som man ikke er kjent med uten å ha gjennomført en omfattende utsjekk med den aktuelle
klubbens HI, eller den instruktør han bemyndiger. Spesielt fokus på elev utsprang, spotting og
andre lokale forhold.
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GJENNOMFØRING
Gjennomføres som meddelende undervisning. Se på muligheten til å få i stand gruppearbeid under
selvøvelsen.
Del I - Opptreden på feltet (30 min)
•

Vis og forklar hvordan man ferdes i nærheten av et fly, med spesiell vekt på propellfare.
Gjennomgå spesielle forhold i forbindelse med ferdsel på klubbens hoppfelt. Forklar hvordan og
hvorfor elever alltid skal informeres om dette.

•

Diskuter faremomenter ved uautorisert og ureglementert ferdsel.

Momenter for opptreden på feltet:
•

Understrek plikten de har til å gripe inn i uautorisert eller ureglementert ferdsel.

Del II - Innlasting og utsprangsrekkefølge (1 time)
•

Forklar stacking av løft og prinsipper som gjelder når flere hoppere og elever med ulik hopptype
skal hoppe på samme run. Ulike senario med små og store grupper som utfører:
o Tracking
o Wing suit
o FS
o FF
o Tandem
o AFF 1-7
o AFF Nivå 8
o Line Elev
o FF Elev

•

Forklar prinsippene involvert ved Line hopping og påpek viktigheten med egen utsjekk på dette.

•

Hvorfor FF-elever før lineelever og lengst FF-tid først.

•

Kontroller standpunkt på kandidatenes kunnskap om elevprogresjonen.
Både AFF og Line progresjonens FF hopp gjennomgås. Poengter hvilken høyde som kreves på
de forskjellige progresjonstrinnene/fritt fall-tidene.

•

Selvøvelse. La kandidatene sette opp utsprangsrekkefølgen på flere forskjellige typer løft. Gjerne i
grupper.

•

Angi korrekt plassering i forhold til utsprangsrekkefølgen for klubbens fly. Gjennomgå andre
aktuelle flytyper i bruk på andre felt.

•

Gjennomgå operative utfordringer ved HM av storfly og storfly drift
o HM av store fly med forskjellige fly typer
o Mange elever på samme løft
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De økonomiske rammene ved drift; vente tid på bakken, to run kontra ett.
Metoden for brief av pilot på lokalt hoppfelt, samt påpeke at dette kan være forskjellig
mellom alle klubber.
Komplekse situasjoner under tidspress
▪ Forberedelser til løft (organisering av løft, inndeling og brief av hoppere)
▪ Utsjekk, oppfølging og ivaretakelse av elever

•

Forklar sikkerhetsregler og minimumskrav i forhold til forskjellige hopptyper.
Hva kan to A-hoppere gjøre sammen? Tracking leder? Wing suit flyging, o.l.

•

Forklar kort om line-hopping, småfly og ulike exit typer som kan forekomme. Påpek forskjeller som
er viktig å vite.

Ved flyet:
•

Vis og forklar innlasting av elever og viktigheten med korrekt fastkroking.

•

Vis hvordan eleven skal beskytte håndtakene ved innlasting, og poengter hvorfor.

•

Vis (bruk kandidater som elever) hvordan HM kan lette innlastingen for elevene.

•

Selvøvelse. Alle kandidater skal lede minst én innlasting med elever og andre hoppere. Påpek
feil. Gi tips om hvordan man beveger seg, planlegger raskt og unngår ventetid samtidig som alle
elevene blir ivaretatt.

Momenter for innlasting- og utsprangsrekkefølge:
•

Bruk elevutstyret i denne leksjonen. La kandidatene være utstyrt med hver sin elevrigg, Vær
gjerne påført elevrigg selv, når du forklarer innlastingen.

•

Alle kandidater må lede minst én innlasting av fullt fly med elever og andre hoppere. Bruk
"statister" om I-3-kurset er for lite til å fylle opp flyet. Ha forskjellige scenario, som dekker typiske
situasjoner ved storflydrift.

•

Bruk tid på å diskutere faremomenter ved gal utsprangsrekkefølge og valg av
innlastingsrekkefølge.
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LINE – LEKSJON 7: OPPSTIGNING, USTABLING OG
SPOTTING (2:00)
DELMÅL
Kandidaten skal etter denne leksjonen kjenne til alle forhold vedrørende å være HM på et løft med elever
fra take-off og til exit, og han skal kunne gjennomføre en trygg utstabling av elever. Kandidaten skal kunne
informere elever på fritt fall om spotting og driverkast.

RESULTATMÅL
Kandidaten skal etter leksjonen kunne redegjøre for følgende:
•

Kommandoforholdene ombord i flyet.

•

Sikringsrutiner av hoppere under take-off og opp til 1500 fot.

•

Briefing av flyger både før løft og på run.

Kandidaten skal etter leksjonen ha ferdigheter til å utføre følgende i praksis:
•

Gi flygeren høye, klare og riktige kommandoer.

•

Rokkere elever i flyet ved behov for det.

•

Plassere elever trygt og korrekt i døra.

Kandidaten skal under leksjonen bevisstgjøres rundt følgende problemstillinger:
•

Viktigheten av en korrekt opptreden overfor elevene i flyet, hvordan dette inngir trygghet.

•

Viktigheten av å være fastspent ved en eventuell take-off.

•

Viktigheten av korrekt spot når elever settes ut.

GJENNOMFØRING
Gjennomføres som meddelende- og diskuterende/bevisstgjørende
undervisning.
Del I - Oppstigning (30 min)
•

Gjennomgå korrekt briefing av flyger før take-off. (Høyder for run, antall run og antall hoppere på
hvert run.)

•

Forklar og diskuter årsaken til at alle skal være fastspent under 1500 fot.
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•

Diskuter hvordan HM forholder seg til uforutsette situasjoner som nervøse elever, elever som
vegrer seg for å hoppe. Eventuell omrokkering i flyet. Rutiner når elev går ned igjen med flyet
(Nødåpner slås av, HM med elev ned, belte festes)

•

Diskuter hvordan elevenes spenningsnivå og muligheter for et suksessfullt hopp påvirkes av HMs
opptreden. Farer ved gal opptreden i flyet.

•

Selvøvelse. Bruk flymodell eller flyet til å prøve ut mulighetene for å flytte på elever dersom en
vegrer seg for å hoppe.

Momenter for oppstigning:
•

Understrek viktigheten av briefing til flyger på forhånd, klare og tydelige kommandoer på run, og
hvem som har hvilke ansvarsforhold ombord.

•

Understrek at det er hoppmesters ansvar at alle er fastspent under 1500 fot, og løsnet i god tid før
avsprang.

Del II - Utstabling (1 time)
•

Gjennomgå rutiner for siste kontroll av elev og utstyr før run påbegynnes. (Line, automatåpner
påslått, hjelm og briller korrekt påsatt.)

•

Gjennomgå kommandorop og tegnbruk mellom flyger og HM, og hva HM skal korrigere eller
informere om. (kutt motor, korrigering til runet,10 grader flaps)

•

Gjennomgå kommandoer og tegn som brukes overfor eleven. (Gjør klar - still i døra - OK samt
håndbevegelser mens dette sies)

•

Vis med hel/del/hel hvordan man setter en elev ut av flyet. Understrek og vis hvordan pinnen til
hovedcontainer kan dras ut når eleven snur seg, og vis hvordan man unngår dette. Vis hvordan
man hjelper eleven på plass i døra. Bruk video fra grunnkurset.

•

Understrek spesielle forhold ved utsetting av elever fra klubbens fly. Elever som er ute på stag
skal ikke tas inn igjen. Ting å være spesielt oppmerksom på i trange fly.

•

Selvøvelse. Alle kandidater skal være HM minst én gang, med både flere elever på samme run,
forskjellige type elever. Alle skal bruke elevseletøy under selvøvelse. Påpek feil i utføringen.

•

Avslutningsvis ; vis hoppmestring ved annen type exit enn vanlig elevutsprang og fra andre
aktuelle flytyper.

Momenter for utstabling:
•

Understrek faremomenter ved utstablingen. F.eks.: løs pilot.

•

Understrek betydningen av HMs opptreden overfor elev.

•

Understrek viktigheten av høye og klare kommandorop.
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Bruk mye tid på selvøvelse. En trygg utstabling dreier seg også om ferdigheter.

Del III - spotting (30 min)
På feltet:
•

Gjennomgå og repeter spotting. Bruk flyplassmodell (som ved elevkurs). Sjekk kandidatenes
standpunkt i forhold til spotting med og uten GPS.

•

Forklar hvordan eleven skal briefes om utsprangspunkt, kontrollpunkt og oppstillingspunkt.

•

Repeter middelvindgrensen for elever og hvordan man fastslår denne ved hjelp av værtjeneste,
flygerobservasjoner, tidligere løft.

•

Repeter på hvilket nivå elevene skal lære spotting, og hvordan man informerer/repeterer spotting
overfor eleven. Hva eleven skal gjøre, og hvilke krav som stilles til presisjon i elevens spotting.

•

Selvøvelse. Kandidatene skal gå et run hver på flyplassmodell. Kandidatene skal bytte på å
instruere de andre.

•

Diskuter faremomenter ved å sette ut ferske elever på feil sted.

Momenter for spotting:
•

Understrek økt viktighet av korrekt spot og valg av utsprangspunkt ved elev-hopping enn ved
selvstendige hoppere.

•

Sørg for at kandidaten får en holdning til at eleven skal beherske spotting i løpet av utdanningen.
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AFF – LEKSJON 7: OPPSTIGNING, USTABLING OG
SPOTTING (2:00)
DELMÅL
Kandidaten skal etter denne leksjonen kjenne til alle forhold vedrørende å være HM på et løft med elever
fra take-off og til exit, fortrinnsvis i et stort fly, og han/hun skal kunne gjennomføre en trygg utstabling av
elever. Kandidaten skal kunne informere elever om spotting, prinsippene og hvordan dette blir utført på
lokalt hoppfelt (primært GPS på storfly)

RESULTATMÅL
Kandidaten skal etter leksjonen kunne redegjøre for følgende:
•

Kommandoforholdene ombord i flyet.

•

Sikringsrutiner av hoppere under take-off og opp til 1500 fot.

•

Briefing av flyger, hvem som utfører dette og hvordan dette eventuelt blir gjort på run.

Kandidaten skal etter leksjonen ha ferdigheter til å utføre følgende i praksis:
•

Rokkere elever i flyet ved behov for det.

•

Plassere elever trygt og korrekt i døra.

•

Hvis det er behov, formidler flyger klare og riktige kommandoer.

Kandidaten skal under leksjonen bevisstgjøres rundt følgende problemstillinger:
•

Viktigheten av en korrekt opptreden overfor elevene i flyet, hvordan dette inngir trygghet.

•

Viktigheten av å være fastspent ved en eventuell take-off.

•

Viktigheten av korrekt spot når elever settes ut.

•

Viktigheten av å være kjent med manifest og rutiner for briefing av flyger.

GJENNOMFØRING
Gjennomføres som meddelende- og diskuterende/bevisstgjørende
undervisning.
Del I - Oppstigning (30 min)
•

Gjennomgå rutiner for briefing av flyger før løft. Via manifest, løfteoversikt eller muntlig. Påpek
dette kan variere fra felt til felt som driver med storfly drift.
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(Høyder for run, antall run og antall hoppere på hvert run.)
•

Forklar og diskuter årsaken til at alle skal være fastspent under 1500 fot.

•

Diskuter hvordan HM forholder seg til uforutsette situasjoner som nervøse elever, elever som
vegrer seg for å hoppe. Eventuell omrokkering i flyet. Rutiner når elev går ned igjen med flyet
nødåpner slås av, HM med elev ned, belte festes)

•

Diskuter hvordan elevenes spenningsnivå og muligheter for et suksessfullt hopp påvirkes av HMs
opptreden. Farer ved gal opptreden i flyet.

•

Diskuter hvor HM bør plassere seg i flyet for å ivareta alle elevene.

•

Forklar at HM forlater aldri flyet før elever, selv om disse skal utføre AFF Nivå 8 solo hopp.
Tandem elever og AFF Nivå 1-7 elever blir håndtert av egne instruktører som ikke er HM.

•

Selvøvelse. Bruk flymodell eller flyet til å prøve ut mulighetene for å flytte på elever dersom en
vegrer seg for å hoppe.

Momenter for oppstigning:
•

Understrek viktigheten av briefing til flyger på forhånd. Diskuter eventuelle kommandoer på run
og hvordan dette kan løses på storfly. Understrek hvem som har hvilke ansvarsforhold om bord.

•

Understrek at det er hoppmesters ansvar at alle er fastspent under 1500 fot, og løsnet i god tid før
avsprang.

Del II - Utstabling (1 time)
•

Gjennomgå rutiner for siste kontroll av elev og utstyr før run påbegynnes. (Pin sjekk,
Automatåpner påslått, hjelm og briller korrekt påsatt.)

•

Gjennomgå prinsippene for run med stor fly og GPS spotting, lys signaler og andre kommandoer.
Påpek dette kan variere mellom fly typer på samme felt også.

•

Gjennomgå eventuelle feil med spotting og aksjoner som må tas av HM opp mot flyger.
Kommandorop og tegn.

•

Gjennomgå kommandoer og tegn som brukes overfor eleven.

•

Gjennomgå kommandoer og tegn som brukes overfor Line elever på FF progesjonshopp.
(Gjør klar - still i døra - OK samt håndbevegelser mens dette sies)

•

Vis med hel/del/hel hvordan man setter en elev ut av flyet. Vis forskjellige typer avsprang, men
poengter viktigheten med avsprang for Line FF elever på progresjonshopp (stabilitet og dreiing).
Forklar at disse momentene kan videreføres til AFF Nivå 8 elever for øving til "lav-hopp".
Understrek og vis hvordan pinnen til hovedcontainer kan dras ut når eleven snur seg, og vis
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hvordan man unngår dette. Vis hvordan man hjelper eleven på plass i døra. Bruk video fra
grunnkurset.
•

Understrek spesielle forhold ved utsetting av elever fra klubbens fly.

•

Diskuter forskjellene mellom stor fly og små fly. Elever som er ute på stag skal ikke tas inn igjen.
Ting å være spesielt oppmerksom på i trange fly.

•

Selvøvelse. Alle kandidater skal være HM minst én gang, med både flere elever på samme run,
forskjellige type elever, og andre type hoppere. Alle skal bruke elevseletøy eller
sportsrigg/tandemrigg under selvøvelse. Påpek feil i utføringen.

•

Avslutningsvis; vis hoppmestring ved annen type exit enn vanlig elevutsprang og fra andre
aktuelle flytyper.

Momenter for utstabling:
•

Understrek faremomenter ved utstablingen. F.eks.: løs pilot.

•

Understrek betydningen av HMs opptreden overfor elev.

•

Understrek viktigheten av høye og klare kommandorop.

•

Bruk mye tid på selvøvelse. En trygg utstabling dreier seg også om ferdigheter.

Del III - spotting (30 min)
På feltet:
•

Gjennomgå og repeter spotting. Bruk flyplassmodell (som ved elevkurs). Sjekk kandidatenes
standpunkt i forhold til spotting med og uten GPS. driver.

•

Forklar prinsippene ved spotting og GPS spotting

•

Forklar hvordan eleven skal briefes om utsprangspunkt, kontrollpunkt og oppstillingspunkt.

•

Repeter middelvindgrensen for elever og hvordan man fastslår denne ved hjelp av værtjeneste,
flygerobservasjoner, tidligere løft.

•

Repeter på hvilket nivå elevene skal lære spotting, og hvordan man informerer/repeterer spotting
overfor eleven. Hva eleven skal gjøre, og hvilke krav som stilles til presisjon i elevens spotting.

•

Selvøvelse. Kandidatene skal gå et run hver på flyplassmodell. Kandidatene skal bytte på å
instruere de andre.

•

Diskuter faremomenter ved å sette ut ferske elever på feil sted.
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Momenter for spotting:
•

Understrek økt viktighet av korrekt spot og valg av utsprangspunkt ved elev-hopping enn ved
selvstendige hoppere.

•

Diskuter hva HM skal gjøre hvis spot ikke er tilfredsstillende (storfly og GPS spotting)

•

Sørg for at kandidaten får en holdning til at eleven skal beherske spotting i løpet av utdanningen.
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LEKSJON 8: NØDSITUASJONER OG ULYKKER
(1:00)
DELMÅL
Kandidaten skal kunne takle enhver situasjon som måtte oppstå under hoppmestring, under oppstigning,
utstabling og exit. Denne leksjonen gir kandidaten innsikt og kunnskap til å løse nødsituasjoner som måtte
oppstå mens han/hun hoppmestrer elever. Kandidaten skal ha kjennskap til hvordan å opptre som HM/HL
og/eller skadestedsleder ved en ulykke på/eller ved feltet.

RESULTATMÅL
Kandidaten skal etter leksjonen kunne redegjøre for følgende:
•

•

Hvilke situasjoner som kan oppstå under hoppmestring av elever, herunder:
o

Motorkutt i forskjellige høyder

o

Skjermåpning i flyet

o

Slep etter fly

o

Hvordan å løse nødsituasjoner som kan oppstå under oppstigning, utstabling og exit.

Hvordan å opptre som HM/HL eller skadestedsleder etter en ulykke.

Kandidaten skal under leksjonen bevisstgjøres rundt følgende problemstillinger:
•

Minimumshøyde for å gjennomføre nødutsprang.

•

Konsekvenser av handlinger i uforutsette situasjoner.

•

Hvordan å opptre ved en ulykke.

GJENNOMFØRING
Gjennomføres som meddelende- og diskuterende/bevisstgjørende
undervisning. Muligheter for selvøvelse.
Del I - nødsituasjoner (30 min)
Skjermåpning i flyet
•

Forklar faremomenter ved skjermåpning med åpen dør og lukket dør. Løs pilotskjerm som du har
kontroll på og pilotskjerm som går ut av døra.

•

Hvis pilotskjerm er under kontroll; stu den bort, kutt hovedskjerm, lukk døren.

•

Hvis pilotskjerm forsvinner ut av døra; send eleven etter uten å nøle.
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• Diskuter, bruk eksempler.
Slep etter fly
•

Forklar hvordan slep etter fly kan oppstå.

•

Repeter hva eleven er instruert til å gjøre; hendene på hodet og ikke rører håndtak før frigjort.
Vektlegg at man må handle raskt. Poengter mulige konsekvenser dersom eleven trekker reserven
før HM har rukket å frigjøre denne fra linen.

•

Forklar hvor i klubbflyet det er montert kniv. Understrek at denne skal være montert slik at HM kan
nå den fra døra. Poengter viktigheten av å sjekke om kniven er tilstede.

Motorkutt
•

Vis og forklar krasjstilling. Forklar og diskuter opptreden overfor elevene i en situasjon der alle går
ned. Slå av nødåpner.

•

Forklar en tenkt kommunikasjon med flyver ved motorkutt. Utsprang klareres med flyger. Klare
ordre gis til hopperne/elevene.

•

Skisser flere scenario med forskjellig høyde der en tenkt motorkutt oppstår. Diskuter og
bevisstgjør. Bruk høydegrensene 500 fot og 1500 fot.

•

Mellom 500 og 1500 fot: HM kan eventuelt hoppe. Diskuter fordeler og ulemper ved å forlate
flyet; senke vekten i flyet, bistå på bakken kontra å bli med elevene. Poengter nødvendigheten av
å gå direkte på reserve og sjekke høyde og terreng før man forlater flyet.

•

Over 1500 fot: Poengter at høyde og terreng må sjekkes. Etter klarering fra flyger gis ordren
nødutsprang! klart og tydelig til elevene. FF-elever direkte på reserve. Ingen elever settes ut
under 1.500 fot. Poengter viktigheten av kontinuerlig oppmerksomhet til høyden.

Momenter for nødsituasjoner:
•

Vektlegg at man må ha tenkt gjennom hva som skal gjøres i alle situasjoner på forhånd. Det er
sjelden tid til å planlegge eller gruble i en nødsituasjon.

•

Vektlegg at man må bruke nødvendig tid, og at man i enkelte situasjoner må handle raskt.

•

Diskuter hva man eventuelt ikke bør gjøre, slik som å fire seg ned lina til eleven.

Del II - Ulykker på eller ved hoppfeltet (30 min)
•

Kan evt. løses som case-oppgave. La kandidatene da jobbe i gruppe og komme fram til en måte
og håndtere hendelsen på. La gruppen(e) få framlegge sin handlingsplan i plenum. Bruk gjerne en
faktisk hendelse og diskuter i fellesskap etterpå med utgangspunkt i ulykkesrapporten.

•

Bevisstgjør at de kan være HL ved hopping med selvstendige hoppere, og dermed befinne seg
som skadestedsleder ved en ulykke på feltet. Diskuter hva som kan oppstå, varslingsrutiner og
handlingsmønster. Hvordan å fordele oppgaver ved en større ulykke som flyhavari, og ved
skadede enkelthoppere.
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•

Diskuter valg av førstehjelp ved mindre og større skader. Sjekk kandidatenes standpunkt innen
førstehjelp.

•

Repeter de mest vanlige skadene på et hoppfelt; forstuvninger, benbrudd. Gjennomgå prinsipper
bak ”ABC Førstehjelp”: A (Airways), B (Breathing) og C (Circulation) Skal ikke flyttes ved mistanke
om rygg- eller nakkeskader.

•

Vis hvordan man fyller ut hendelse i ORS - Observasjonsregistrering, og hva som regnes som
næruhell, uhell og ulykke.

Momenter ved ulykker på feltet:
•

Legg vekt på varslingsrutiner, og hvor på feltet man finner oversikt over aktuelle telefonnummer.

•

Ved førstehjelp, understrek at det verste man kan gjøre er å ikke gjøre noe. Skaff deg et godt
bilde av kandidatens standpunkt, vurder om han/hun må tilføres mer kunnskap om dette.
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Leksjon 9: PRAKTISK TRENING I FLY –
VURDERING OG KRITIKK (3-5 TIMER)
DELMÅL
Kandidaten skal etter endt leksjon kunne gi en korrekt vurdering av elevenshopp, avgjøre om dette var
underkjent eller godkjent og ilegge eventuell FU (Farlig Ukontrollert) på grunnlag av egne og HFLs
vurderinger.
Kandidaten skal etter endt leksjon kunne gjennomføre debrief og korrekt feilretting og korrigering av
elevens prestasjoner.

RESULTATMÅL
Kandidaten skal etter leksjonen kunne redegjøre for følgende:
•

Hvilke kriterier som legges til grunn for godkjent eller underkjent hopp i henhold til Håndbokas Del
600.

•

Når det er behov for å ilegge FU (Farlig Ukontrollert).

Kandidaten skal etter leksjonen ha ferdigheter til å utføre følgende i praksis:
•

LINE: Innlasting av alle typer løft, både med og uten lineelever og med blanding av disse.

•

AFF: Innlasting av alle typer løft, både med AFF 1-7 og FF/AFF 8 elever, tandem og andre type
hoppere. Fokus på stacking av storfly.

•

Hjelpe elev ut av døra i flyet på run.

•

Ha innarbeidet teknikker til å huske hvilke elever som gjorde hva.

•

Å gi korrekt debrief og feilretting.

Kandidaten skal under leksjonen bevisstgjøres rundt følgende problemstillinger:
•

Fallskjermsertifikat er ingen menneskerettighet. Hvorfor det er viktig å stoppe elever som ikke
burde få fortsette. Hvorfor vil vi ikke ha snillisme.

•

Viktigheten av å observere elev til denne henger i skjerm, der dette lar seg gjøre. Diskuter
forskjeller på en Line FF elev og AFF nivå 8 elev.

•

Viktigheten av å beskrive problemer i elevens loggbok.

•

Hvorfor manifestet skal informeres om hoppets utførelse. Behov for statistikker.
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GJENNOMFØRING
Undervisningsmetode: Meddelende. Selvøvelse både i flyet og på bakken
Organisering: Dersom det ikke er nok kandidater på kurs til å fylle flyet, bruk andre hoppere som elevstatister slik at alle får hoppmestret et fullt løft. Sørg for at kandidatene gir debrief av sine "elever"
fortløpende etter hvert løft. Gi kandidatene debrief i plenum til slutt. Planlegg løftene på forhånd.

Del I - Vurdering, bedømmelse og feilretting - teori (30 min)
•

Gjennomgå kriterier for bedømmelse av hopp i henhold til Håndboka. Sjekk standpunkt.

•

Gjennomgå kriterier for FU (Farlig Ukontrollert). Diskuter hvorfor dette ilegges, og hvordan vi gjør
eleven en farlig bjørnetjeneste ved å ikke gjøre det. Bruk eksempler på farlige ukontrollerte hopp.

•

Gi tips om hvordan å huske elevenes prestasjoner. Husk dem etter nummer og run m.m.

•

Poengter viktigheten av å følge eleven til han/hun har bærende skjerm, der dette lar seg gjøre.
Poengter forskjeller på en Line FF elev og AFF nivå 8 elev.

•

Forklar viktigheten av å gi eleven en skikkelig debrief, og hva dette innebærer: feilretting og ny
drilling, korrigering.

•

Selvøvelse. Vis hvordan vi korrigerer med eksempler. La kandidatene få korrigere hverandre. Del
ut caser.

•

Be om eksempler fra kandidatenes elevtid - diskuter.

Momenter for vurdering og bedømmelse:
•

Legg vekt på viktigheten av å utføre en korrekt vurdering og bedømming av eleven.

•

Legg vekt på positiv feilretting og ansvar for å gjennomgå hoppet med eleven.

Del II - Praktisk trening i fly - vurdering og bedømming
•

LINE: Organiser løft med kandidatene i forhold til annen aktivitet på feltet. Sørg for at alle får vært
HM minst en gang. Alle kandidater skal ha elevutstyr med line.

•

AFF: Organiser løft med kandidatene i forhold til annen aktivitet på feltet. Sørg for at alle får vært
HM minst en gang, ideelt med fullt storfly. Alle elever må ha elevutstyr.

•

Avtal "normale" feil med alle kandidatene.

•

Understrek at de skal fly som elever, med venteområde til 8-900 fot og oppstillingspunkt i 2-300
fot.

•

Innlasting skal skje som ved innlasting av ”skarpe” elever, som om kandidatene skulle ha hoppet
for første gang.
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•

Legg spesielt merke til: Om kandidat hjelper elev på plass i døra, om han/hun ser skikkelig ut
døra og følger elev til denne henger i skjerm, om han/hun gir klare ordre til flyger og elev. Generell
opptreden under oppstigning, spotting og utsetting.

•

La kandidatene gjennomføre debrief med feilretting av "elevene" etter hvert løft. Noter og kjør en
felles gjennomgang av debriefene etterpå. Bruk gjerne video, dersom mulig.

•

AFF: La kandidatene demonstrere forståelse for stacking av løft, med alle hopptyper. Sørg for at
prinsippene for stacking av løft er forstått og at kandidatene klarer å planlegge dette fortløpende.

•

Gå igjennom alle hopptyper med kandidatene i fellesskap, diskuter med kandidatene:
o
o
o
o
o
o

Line-hopp
FF- progresjonshopp
AFF Nivå 1-8
FS-utsjekk til A
FS/FF utsjekk til B
Skjermkjøring

Momenter for praktisk trening i fly:
•

Fall ikke for fristelsen til å legge inn morsomme, men lite realistiske feil.

•

Ikke tillat ompakk av hovedskjermer pakket av elever. Kan de sette ut elever i utstyret, så kan de
hoppe det selv.

•

Avtal gjerne lettere feilspot med flyger, men ikke overdriv.
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AVSLUTTENDE TEORIPRØVE
Avsluttende teoriprøve skal gi svar på om kandidaten innehar de nødvendige teoretiske kunnskaper om
instruksjon og hoppmestring, og dermed er kunnskapsmessig skikket for tjeneste som Hoppmester/I-3.
Prøven skal avlegges overfor Instruktør 1.
Prøven skal være skriftlig, og skal omfatte emner fra alle de følgende deler:
•

Sikkerhetsbestemmelser (F/NLFs Håndbok del 100)

•

Materiellreglement (F/NLFs Håndbok del 200)

•

Lisensbestemmelser (F/NLFs Håndbok del 300)

•

Instruktørlisenser (F/NLFs Håndbok del 400)

•

Operative bestemmelser (F/NLFs Håndbok del 500)

•

Opplæringsprogram (F/NLFs Håndbok del 600)

•

Treningsledelse

•

Treningslære

•

Fysiologi

AVSLUTTENDE PRAKTISK EKSAMEN
Kandidaten skal gjennom praktisk hoppmestring under oppsyn fra Instruktør 1 vise at han/hun mestrer de
oppgaver som dette innebærer. Krav til ferdighetsnivå er minst 18 poeng i løpet av inntil 6 løft.
Kursinstruktøren fyller ut vurderingsskjema etter hvert løft, og fører resultat inn i kandidatens loggbok.
Karakteren 6 skal bare gis unntaksvis.
Den praktiske hoppmestringen skal gjennomføres innen 3 måneder etter gjennomført kurs.
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Notater til instruktør
Grunnleggende kurs i skjermkjøring
Dette dokumentet er notater til powerpoint slides i filen ”Grunnleggende kurs i
skjermkjøring - slides”.
Slide 1 – Grunnleggende kurs i skjermkjøring
Introduser deg selv
Oversikt over de fremmøtte
Be deltakerne fortelle litt om seg selv (eks. navn, bosted, antall hopp, forventning med
kurset)

Slide 2 – Mål
Kurset målsetning er at elevene skal bedre sine kunnskaper og ferdigheter innen
skjermkjøring på en slik måte at det er i bedre stand til å fly og lande skjermen uten å
sette seg selv eller andre i farlige situasjoner.
Slide 3 - Delmål
Deltakerne skal i etterkant av kurset være i stand til å lage sin egen innflygningsplan,
beholde rekkefølgen fra utsprang til landing, og demonstrere korrekt landingsteknikk og
lande innenfor 20 m fra planlagt landingspunkt.
Slide 4 - Program
2 timer teori og 5 hopp med brief og debrief
Lag tidsplan og oppdater powerpoint ark.

Slide 5 – Dagens program
1.1.1 Innhold
• Statistikk
• Krefter som påvirker skjermen
• Type skjermer
• Vingebelastning (WL)
• Forholdet mellom skjermstørrelser og vingebelastning
• Pilotens styremuligheter
• Utstyr
PAUSE
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• Et hopp fra A-Å:
•
•
•
•
•
•
•

Planlegging
Under skjerm
Innflygingsmønster
Når det blåser kraftig
Skjermkollisjon
Plan B
Landingsteknikk

• Landingsprioriteringer
• Progresjon
PAUSE
• Praktiske øvelser
• Video

Slide 6 - Internasjonale trender
Internasjonale trender > Fatale ulykker, tatt fra www.dropzone.com fra 2004-2011:
- De fleste ulykker skjer ifm landing
- 40-50% av ulykkene skjer under bærende skjerm
- 10-15% av ulykkene er skjermkollisjoner
- 20-30% av ulykkene er grunnet lav sving (planlagt og ikke-planlagt)
- Mellom 2007 og 2011 skjedde 40-50% av alle dødsulykker i USA under fullt
bærende skjerm. Av de var 20-30% grunnet lav sving (planlagt eller ikke-planlagt)
mens de resterende 10-50% skyldtes skjermkollisjon i forbindelse med
innflygings-mønster eller rett etter skjermåpning) (Endre Jacobsen, 2010)
Slide 7 – Nasjonale trender
Nasjonale trender (skader): Elev og uerfaren skader seg grunnet dårlig flareteknikk.
Slide 8 – Krefter som påvirker skjermen
Hvorfor flyr skjermen?
Fremoverfarten gir undertrykk ovenpå skjermen og suger den opp.
Fremoverfarten gir overtrykk under skjermen og presser den opp.
Slide 9 – type skjermer
- 7 eller 9 celler
- Rektangulære skjermer: Elevskjerm, presisjonsskjerm, baseskjerm
- Semi-elliptiske skjermer: Spectre, Sabre, Pilot
- Elliptiske skjermer: Velocity, Katana, Crossfire 2
2

Slide 10 – Vingebelastning
Be alle deltakerene beregne sin egen vingebelastning og noter på ark til senere. Det blir
da enklere å dele inn i grupper og bestemme exit- og landingsrekkefølge.
Slide 11 – forhold mellom skjermstørrelse og vingebelastning
Slide 12 – Bestemmelser for skjermstørrelser
Vedlegg 1 del 100 i håndboka
Få deltakerene til å forstå tabellen. Legg vekt på at for å hoppe en mindre skjerm enn
”anbefalt minste skjermstørrelse” så kreves det godkjenning av HI.

Slide 13 - Pilotens styremuligheter
- Styrehåndtak
- Frontriser
- Bakrisere
- Seltøy
Slide 14 - Utstyr
- Lengde styreliner
- Bruk elektronisk høydevarsler
- Bruk digital høydemåler
- Løsne bryststropp
- Sette seg i seltøyet
- Farer ved å feste slider
Slide 15 – 10 min pause
Slide 16 – Nå skal vi ut og fly
- Hoppet starter ikke når du hopper ut av flyet!
- Starter med planlegging
- Ender med debriefing
Slide 17 – planlegge skjermturen
Planlegge skjermtur
· Gjør du det?
· Like viktig som å planlegge frittfall og forberede deg på nødprosedyre
Det er viktig å planlegge skjermturen for å oppnå læring, akkurat like viktig som for
frittfallet
Prøv å planlegg skjermturen fra skjermåpning til landing.
En god plan er til for å revurderes.
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Slide 18 - Før du går i flyet
- Sjekke vinden. Er det turbulent i dag? Hvilken retning, styrke.
- Hvor er venteområde og setuppunkt?
- Ta deg ut et landingspunkt for å trene presisjon
- Hva skal jeg gjøre på hoppet
- Hvilke andre hoppere er det i flyet?
- Når kommer jeg til å lande i forhold til de andre?
- Hvilken vei går runnet, hvor kommer jeg til å henge i forhold til hoppfeltet og
vinden.
- Diskuter plan for skjermkjøring og landing med de andre
Med erfaring komme dette mer naturlig. Desto mer overskudd, desto flere
faktorer kan du ha oversikt over.
Slide 19 – I flyet?
Tenk igjennom frittfallet og skjermturen. Ikke bare i ord, men også i bilder, dvs visualiser
hoppet. Rett før du hopper ikke tenk mer på hva du skal gjøre, men sjekk spoten,
fokuser på pusten, og smil gjerne til de andre hopperene ☺ Dette hjelper deg slappe av
og fokusere på øyeblikket.

Slide 20 - Etter åpning?
1. Flyr – flyr ikke
2. Hold utkikk, evt korriger på bakrisere for å unngå kollisjon
3. Fly på tvers av runnet til du ser neste gruppe henge under skjerm
4. Fly hjemover, evt finn alternativt landingsområde
5. Gjør evt:
- løsne bryststropp
- kollaps slider
- sett deg i seltøyet
- løsne ALLTID styrehåndtak over 2000 fot
6. Fokuser på pusten

Slide 21 - Under skjerm ?
1. Orienter deg i forhold til landingsområdet
2. Se dit du svinger, ikke bli for opphengt i bakken.
3. Fly til venteområdet mens du kontinuerlig holder utkikk
4. Fly forutsigbart og finn din plass i trafikken
5. Vurder vindforhold og planlegg innflyvningen.
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Observer, aldri tro du er alene i lufta! 90 pst av oppmerksomheten bør brukes til å se
etter andre. Med god planlegging før du går i flyet er det lettere å vite hva du kan
forvente av andre skjermer i lufta, og hvor de kommer til å være
Eksperimenter med skjermen kun hvis du har nok høyde og ikke ødelegger
landingsmønsteret for andre hoppere. Som regel har man ikke tid til dette med mindre
man trekker høyt.
Generelt hadde det blitt mindre trafikkproblemer hvis flere hadde sett nytten av å
utsette landingen ved å henge på dyp brems.
Forvent det uventede
Se kontinuerlig etter alternativer, gi deg selv en nødutgang
Slide 22 og 23 - Hvordan komme til hoppfeltet
Forklar hva som er mest effektivt når man har motvind kontra medvind tilbake til
hoppfeltet. Hva fungerer best i null vind?
Slide 24 – ”Accuracy trick”
Se rett nedover.
Da ser du at bakken beveger seg.
Beveg så blikket fremover til bakken beveger seg mindre og mindre.
Det punktet som står stille, er der du vil lande.
Kan ta litt tid å få til, men når en har skjønt det.....
Slide 25 - Innflyvingsmønster
Flymønster og innflyving
- Bruk innflyvingsmønster som du lærte på grunnkurs
- Dette bidrar til:
o Forutsigbarhet for andre, dvs unngå kollisjoner
o Å nå setuppunktet ditt hvert gang, dvs lande der du ønsker
- Å være konsekvent er viktigste redskap for en som vil bli flinkere i landingen.
- Digital høydemåler er et godt hjelpemiddel
Slide 26 til 28 – Innflyvingsmønster
1. Ideelt mønster
2. For lav, men korrigerer riktig
3. For høy, men korrigerer riktig
- Kun ved å ha flere kontrollhøyder sikrer man at man når setup-punktet sitt og
lander der man vil. Akustisk høydevarsel stor hjelp
-

Setuppunktet er det viktigste punktet å nå. Derfra og til landing er det ikke tid til
store korrigeringer
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-

Fortsett derfor å bruke 900 – 600 – 300 som lært på grunnkurs (høydene kan
selvfølgelig byttes ut men prinsippet er det samme).

Slide 29 til 33 – Landing i kraftig vind
- Husk at skjermens retning er avhengig av vinden.
- Respekter vinden og hold deg på riktig side av landingsområdet.
Slide 34 – Skjermkollisjon
- Nesten 90 % av alle skjermkollisjoner fører til alvorlige ulykker med dødsfall eller
varige mén (Brian Burke).
- Fly forutsigbart og finn din plass i køen!
- Få oversikt over flest mulig skjermer
- Før du svinger sjekk at ingen befinner seg der du skal!
- Desto nærmere bakken vi kommer desto farligere er en kollisjon.
- Oppmerksomheten er begrenset, og desto nærmere bakken vi kommer desto
mindre overskudd til å observere andre skjermer. Derfor: desto tidligere vi har
kontroll på de andre skjermene, desto lettere blir det nærme bakken.
Slide 35 - Plan B
Gi deg selv alltid en utvei.
Forvent det uventede, ha en plan for hvordan du skal takle:
- For lav sving
- Vinden snur
- Rekker ikke landingsområdet
- Mange skjermer under deg (heng på brems)
- Bare trening og kjennskap til skjermen gjør deg trygg i uventede
situsajoner
- Velg skjerm ut ifra værst tenkelige landingsområde (utelanding og
innhopp)

Slide 36 – Landingsteknikk 4 faser
- Flare er lik uansett hvordan innflyging man har
- God flare-teknikk er grunnlaget for gode landinger
- Husk:
- La skjermen fly
- Flare jevnt og symmetrisk i riktig høyde for å bevare energi i skjermen.
- Hold blikket oppe og fly til du merker at du mister løft
- Avslutt ved å flare helt ut
Slide 37 – Innflyging
1. Innflyging
Fri flukt uten korreksjoner i minimum 10 sekunder for å oppnå full hastighet.
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a. Oppstillingspunkt må planlegges ut fra vind og ønsket innflyving
b. Det tar skjermen ti sekunder å oppnå full hastighet rett frem etter bruk av toggles
Slide 38 – Utflating
- To menneskehøyder over bakken startes utflating
- Dra styrelinene så langt at skjermen flyr horisontalt (sweet spot)
- Raskere input får skjermen til å reagere mer med samme input
Slide 39 - Swoop
a) Styrehåndtak i den posisjonen som får skjermen til å fly horisontalt
b) Fly av farten
c) Se fremover, og la bakken komme
Slide 40 – avslutning
a. Starte når du begynner å falle gjennom
b. Symmetrisk flare (hold skjermen over hodet)
c. Flare helt ut
Husk:
Starter du for høyt, ender du for høyt – men bedre for høyt, enn for lavt.
Slide 41 – Repitisjon av de fire fasene
Husk:
Starter du for høyt, ender du for høyt – men bedre for høyt, enn for lavt.
Slide 41 - Landingsprioriteringer
1) Land på et åpent område
2) Land med skjermen rett over hodet (ikke i sving)
3) Land mot vinden
Dette er viktig å huske på når man lander utenfor hoppfeltet, har problemer med å
komme tilbake til hoppfeltet, eller i andre uforutsette situasjoner. Å lande mot vinden er
ikke farlig så lenge man lander på et åpent område med skjermen rett over hodet og
gjør en vanlig flare.
Slide 43 – Progresjon
Hvordan blir du bedre?
- Trekk høyt
- Fly skjerm alene eller sammen med en annen
- På vanlige løft har du bare tid til å se etter andre og fly forutsigbart
- Skal du trene på nye manøvre i landingen skal det skje alene (eget run eller
trekke høyt)
- Det er når skjermen begynner å bli kjedelig at du lærer mest av den.
- De aller fleste bruker bare 50-60% skjermens ytelse.
- Du må også beherske landing på tvers av vinden og medvinds.
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Gi deg selv tilbakemelding:
- Film landinger
- Debrief landinger slik dere gjør med frittfall.
- Bytt på å filme
- Debrief sammen med andre og vær ydmyk – lytt!

Slide 44 – PAUSE
Slide 45 - Praktiske øvelser
5 hopp med fokus på:
- Ta hensyn til trafikk ved å beholde rekkefølgen fra utsprang til landing
- Ha kontrollhøyder og følge innflygingsmønster
- Lære mer om skjermens styremuligheter:
Fly på brems
Flate svinger
Stall
Bakre løftestropper
Fremre løftestropper
Seltøysving
Alle hopp fra minimum 5000 fot. Alle øvelser avsluttes i minimum 2000 fot. Fra 2000 fot
og ned til landing skal trafikk og innflygningsmønster være i fokus. Utsprangsrekkefølge
bør fastsettes basert på vingebelastning, og rekkefølgen bør respekteres helt ned til
landing. Det bør også fokuseres på at hopperne skal se dit de vil før de svinger.
Slide 46 - Hopp 1: Landing og flare (Tid ca 2 timer)
(Øvelse 1 fra kompendium)
Mål
Deltageren skal etter leksjonen redegjøre for hvordan en flare er inndelt og hvordan
man på en best mulig måte kan bedre sine ferdigheter i landingen.
Motivasjon
Gjennom en korrekt landingsteknikk vil piloten kunne øke løftet i skjermen nok til å
endre flyretningen fra normal glidevinkel til utflating. Dette er en viktig manøver for
trygge landinger.

Gjennomføring
• Trekk høyt og orienter deg i forhold til andre hoppere og landingsområde.
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•
•
•

Finn sweet spot
Tren på landingens fire faser; finale, utflating, swoop, og avslutning.
Gjenta x antall ganger ned til 2000 fot.

Slide 47 - Hopp 2: Flygning på dyp brems og stall (Tid ca 2 timer)
(Øvelse 2 og 3 fra kompendium)

Mål
Deltageren skal etter leksjonen redegjøre for hvordan man finner stallpunktet (samt
gjenvinner kontroll) med styrehåndtak og bakre løftestropper. Deltakeren skal også
kunne lære seg å gjøre kontrollerte svinger på dyp brems
Motivasjon for øvelsen
Ved å finne stallpunktet samt fly på dyp brems vil piloten redusere sannsynligheten for
ufrivillig stall i lav høyde. Dette er en viktig ferdighet ved innflygning til trange
landingsområder eller hvis en lav sving må gjennomføres i lav høyde.
Gjennomføring
• Trekk høyt og orienter deg i forhold til andre hoppere og landingsområde.
• Finn stallpunktet både med styrehåndtak og bakre løftestropper
• Gjennvinn kontroll med minimum tap av høyde og flyretning (SLIPP ROLIG OG
SYMMETRISK OPP)
• Brems 90% og hold i 60-90 sekunder. Forandre flyretningen repetitivt mellom 45
og 90 grader. Flyving på dyp brems vil ta deg lengst i nullvind og medvind.
• Gjenta x antall ganger ned til 2000 fot.
Slide 48 - Hopp 3: Styringsteknikk (Tid ca 2 timer)
(øvelse 7 og 9 fra kompendium)
Mål
Deltageren skal etter leksjonen redegjøre for hvordan man ved å benytte fremre
løftestropper kan forandre angrepsvinkelen, og i hvilke situasjoner dette kan være en
nødvendig. I tillegg skal deltakeren redegjøre for riktig teknikk ved bruk av seletøy for å
svinge, hvordan en seletøy-sving skiller seg fra andre type svinger, og i hvilke situasjoner
dette kan bidra til mer kontroll og større sikkerhetsmargin.
Motivasjon for øvelsen
Gjennom en korrekt teknikk vil piloten kunne redusere angrepsvinkelen både ved flyving
rett frem og i sving. Dette er en viktig ferdighet for å øke glidetallet i sterk motvind,
samt bli mer presis i landingen. Seletøysving kan benyttes til å initiere en sving eller til å
forsterke eller forlenge en retningsforandring initiert av andre input. Dette er praktisk
rett etter åpning eller for små korrigeringer på finale.
9

Gjennomføring
Viktig: Piloten skal ALLTID holde styrehåndtakene i hendene når han/hun drar i fremre
løftestropper.
•
•
•
•
•
•
•
•

Trekk høyt og orienter deg i forhold til andre hoppere og landingsområde.
Tren på seletøysving med bremsen satt.
Tren på seletøysving fra full gli
Reduser angrepsvinkel ved bruk av begge fremre løftestropper. Hold nede og
legg merke til hvordan skjermens hastighet øker.
Gjør 180 graders sving ved bruk av fremre løftestropper. Både høyre og venstre
sving. Sjekk høydetap.
Initier øvelsene både fra bremset skjerm og full gli. Legg merke til forskjellen i
kraft som skal til for å trekke ned løftestroppene, samt forskjellen i høydetap.
Tren på seletøysving som en oppfølging av andre input.
Gjenta x antall ganger ned til 2000 fot.

Slide 49 - Hopp 4: Unnamanøver: Svingreversering (Tid ca 2 timer)
(Øvelse 6 fra kompendium)
Mål
Deltageren skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter om hvordan unngå
skjermkollisjon ved svingreversering, både ved bruk av styrehåndtak og bakre
løftestropper. I tillegg skal deltakeren trene på svinger og utflating av skjermen ved bruk
av bakre løftestropper.

Motivasjon for øvelsen
Rett etter åpning vil en kunne endre flyretning raskest ved bruk av bakre løftestropper.
Dette er en viktig ferdighet for å unngå skjermkollisjon rett etter åpning. Trening på
svinger og utflating av skjermen ved bruk av bakre løftestropper er en viktig
forberedelse i tilfelle problemer med styrelinene (brudd, knute etc). Bruk av bakre
løftestropper gir bedre glidetall enn ved full gli, og vil gi bedre effekt enn å fly på dyp
brems dersom en flyr med moderat motvind.
Gjennomføring
• Trekk høyt og tren på bruk unnamanøver ved bruk av bakre løftestropper. Dette
skal gjøres rett etter skjermåpning og mens bremsene fremdeles er satt. Orienter
deg samtidig i forhold til andre hoppere.
• Løsne bremsen og orienter deg i forhold til landingsområde.
• Tren på bruk av bakre løftestropper for å svinge.
• Tren på å flate ut skjermen med bakre løftestropper.
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•
•
•

Finn stallpunktet med bakre løftestropper, og stall ut (over 3000 fot). Slipp rolig
opp.
Dra litt i begge bakre løftestropper for å forbedre glidetallet ved minimum tap av
flyhastighet. ”Benytt accuracy trick”.
Følg med på høyden og avslutt øvelsene i minimum 2000 fot.

Slide 50 - Hopp 5: Valgfri øvelse fra kompendiet (Tid ca 2 timer)
(øvelse 1-10 passer fint til nåværende erfaringsnivå)
Mål
Deltakeren skal være i stand til å velge og planlegge øvelser i skjermkjøring basert på
egne behov og ønske om forbedring.
Motivasjon for øvelsen
Etter endt kurs er det deltakerens egen motivasjon som avgjør videre progresjon innen
skjermkjøring. Ved å få ansvaret for planlegging og gjennomføring av selvvalgte øvelser
får piloten ferdigheter som kan benyttes til egen utvikling videre i hopp-karrieren.
Gjennomføring
Velg en av øvelsene fra ”Brian Germain oversatt kompendium”.

Slide 51 – Videoer
Velg ut videoer som viser de 4 fasene av en flare. Vis gjerne også video som illustrerer
andre deler av kurset.
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Standardiseringsdirektiv for progresjonshopp til B-lisens del 1
Grunnleggende kurs skjermkjøring

Fallskjermseksjonen/NLF

OPPLÆRINGSPROGRAM

Vedlegg 3 til del 600 Side 601

1 INNLEDNING
1.1 Bakgrunn
Utdannelse av elevene skal ha ett høyt faglig nivå som sikrer at alle elever som
gjennomfører kurset er tilført tilstrekkelige kunnskaper, ferdigheter og holdninger
innen skjermkjøring og landing slik at de kan ta være på seg selv.

1.2 Hensikt
Utdannelsen skal være enhetlig for alle klubber tilsluttet F/NLF og skal gjennomføres
iht Håndboka del 600 og dette direktiv.

1.3 Gjennomføring
Dette direktiv er bindene for gjennomføring av kurset for alle FNLF sine klubber og
instruktører. Direktivet beskriver minimumsferdigheter som elevene skal tilføres og
hvordan dette skal utføres. Lokal hovedinstruktør og kursinstruktør må selv
bedømme utformingen av kursene ut over de rammebetingelser som er nevnt i dette
direktiv.

1.4 Iverksettelse
Dette utdanningsdirektiv er revidert ifm oppdatering av Håndboken og gjøres
gjeldende fra 01.05.13.

Oslo, 30.04.13
Jan Erik Wang (sign.)
fagsjef / avdelingsleder
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3 KURSETS MÅLSETNING OG RAMMEBETINGELSER
3.1 Kursets hovedmålsetning
Kurset målsetning er at elevene skal bedre sine kunnskaper og ferdigheter innen
skjermkjøring på en slik måte at det er i bedre stand til å fly og lande skjermen uten å
sette seg selv eller andre i farlige situasjoner.
Deltakerne skal i etterkant av kurset være i stand til å lage sin egen innflygningsplan,
beholde rekkefølgen fra utsprang til landing, og demonstrere korrekt landingsteknikk
og lande innenfor 20 m fra planlagt landingspunkt.

3.2 Rammebetingelser

Skjermkjøringskurset anbefales gjennomført som et helgekurs med teori fredag kveld
(2 timer) og praksis lørdag og med søndag som reservedag. Se F/NLF sine nettsider
under ”Grunnleggende kurs skjermkjøring” for kursbeskrivelse.
•
•
•
•
•

•

Kurset består av 2 timer teori samt 5 hopp med brief og debrief.
Alle landinger skal filmes.
Alle hopp fra minimum 5000 fot, men gjerne høyere.
Alle hopp skal signeres for i hopperens loggbok.
Det er ikke anbefalt å kombinere frittfall-hopp med skjermkjøring-hopp. Dette
fordi eleven skal fokusere 100% på hver oppgave. I tillegg er det en fordel hvis
elevene lærer seg at skjerm-hopp kan være gøy i seg selv.
Tidsbehov: 2 timer teori og beregnet 2 timer pr hopp (inkl. brief, hopp, pakking,
og debrief)

3.3 Retningslinjer
3.3.1 Deltakere
• Gunstig antall elever 2 – 10 personer. Ved 6 personer eller flere kan det
brukes en hjelper til filming av landinger og en hjelpeinstruktør til debrief.
• Sjekk deltakernes ambisjonsnivå og standpunkt
• Deltakernes antrekk under kurset skal være egnet til hopping. Hansker
anbefales.
• Som forberedelse leser deltakerne Brian Germain sitt kompendium oversatt til
norsk (se vedlegg ”Brian Germain oversatt kompendium”).

3.3.2 Instruktører
• Kursansvarlig: minimum I-2 og utpekt av HI
• Hjelpeinstruktør: minimum I-3
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3.3.3 Hjelpemidler
Undervisningslokale tilknyttet hoppfeltet
Lokalet bør inneholde prosjektor og PC med powerpoint (evt tavle eller whiteboard)
I tillegg må videokamera og mulighet for avspilling av video være tilgjengelig.
Kompendium av Brian Germain oversatt til norsk (F/NLF sine nettsider)
Veiledning for instruktøren, samt PowerPoint-fil til kurset (F/NLF sine nettsider)

3.4 Program
Innledende skjermteori (Tid ca 2 timer)
Hopp 1 – Landing og flare (Øvelse 1)
Hopp 2 – Stallmanøver og flyving på dyp brems (Øvelse 2 og 3)
Hopp 3 – Styringsteknikker (Øvelse 7 og 9)
Hopp 4 – Unnamanøver: Svingreversering (Øvelse 6)
Hopp 5 – Valgfri øvelse (øvelse 1 til 13)
Oppsummering (Tid 30 minutter)
(se ”Brian Germain oversatt kompendium” for øvelser)
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4 KURSETS GJENNOMFØRING
4.1 Innledende skjermteori
4.1.1 Delmål
Målet med leksjonen er å tilføre teoretisk kunnskap for en trygg tilnærming til økte
ferdigheter innen skjermkjøring.
Elevene skal i etterkant av kurset være i stand til å lage sin egen innflygningsplan,
beholde rekkefølgen fra utsprang til landing, og demonstrere korrekt landingsteknikk
og lande innenfor 20 m fra planlagt landingspunkt.
4.1.2 Gjennomføring
• Beregnet tid 2 timer
• Presentasjon av kursinstruktør og deltakere
• Presentasjon av kurset innhold og oppbygging
4.1.3 Innhold
• Statistikk
• Krefter som påvirker skjermen
• Type skjermer
• Vingebelastning (WL)
• Forholdet mellom skjermstørrelser og vingebelastning
• Pilotens styremuligheter
• Utstyr
• Et hopp fra A-Å:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planlegging
Under skjerm
Innflygingsmønster
Når det blåser kraftig
Skjermkollisjon
Plan B
Landingsteknikk

Landingsprioriteringer
Progresjon
Praktiske øvelser
Video

(se F/NLFs nettsider for utfyllende beskrivelse og powerpoint-presentasjon til støtte
for gjennomføring)
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4.2 Praktiske øvelser
•
•
•
•

Fem hopp fra minimum 5000 fot, men gjerne høyere for mer tid til trening
(10000 fot).
Fra 2000 fot og ned skal trafikk, innflygningsmønster og landing være i fokus.
Utsprangsrekkefølge bør fastsettes basert på vingebelastning, og rekkefølgen
bør respekteres helt ned til landing.
Det bør også fokuseres på at hopperne skal se dit de vil før de svinger.

4.3 Hopp 1 – Landing og flare (Tid ca 2 timer)
(Øvelse 1 fra kompendium)
4.3.1 Mål
Deltageren skal etter leksjonen redegjøre for hvordan en flare er inndelt og hvordan
man på en best mulig måte kan bedre sine ferdigheter i landingen.
4.3.2 Motivasjon for øvelsen
Gjennom en korrekt landingsteknikk vil piloten kunne øke løftet i skjermen nok til å
endre flyretningen fra normal glidevinkel til utflating. Dette er en viktig manøver for
trygge landinger.
4.3.3 Gjennomføring
• Trekk høyt og orienter deg i forhold til andre hoppere og landingsområde.
• Finn sweet spot
• Tren på landingens fire faser; finale, utflating, swoop, og avslutning.
• Gjenta x antall ganger ned til 2000 fot.

4.4 Hopp 2 – Flygning på dyp brems og stall (Tid ca 2 timer)
(Øvelse 2 og 3 fra kompendium)
4.4.1 Mål
Deltageren skal etter leksjonen redegjøre for hvordan man finner stallpunktet (samt
gjenvinner kontroll) med styrehåndtak og bakre løftestropper. Deltakeren skal også
kunne lære seg å gjøre kontrollerte svinger på dyp brems
4.4.2 Motivasjon for øvelsen
Ved å finne stallpunktet samt fly på dyp brems vil piloten redusere sannsynligheten
for ufrivillig stall i lav høyde. Dette er en viktig ferdighet ved innflygning til trange
landingsområder eller hvis en lav sving må gjennomføres i lav høyde.
4.4.3 Gjennomføring
• Trekk høyt og orienter deg i forhold til andre hoppere og landingsområde.
• Finn stallpunktet både med styrehåndtak og bakre løftestropper
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Gjennvinn kontroll med minimum tap av høyde og flyretning
Brems 90% og hold i 60-90 sekunder. Forandre flyretningen repetitivt mellom
45 og 90 grader
Gjenta x antall ganger ned til 2000 fot.

4.5 Hopp 3: Styringsteknikk (Tid ca 2 timer)
(øvelse 7 og 9 fra kompendium)

4.5.1 Mål
Deltageren skal etter leksjonen redegjøre for hvordan man ved å benytte fremre
løftestropper kan forandre angrepsvinkelen, og i hvilke situasjoner dette kan være en
nødvendig. I tillegg skal deltakeren redegjøre for riktig teknikk ved bruk av seletøy
for å svinge, hvordan en seletøy-sving skiller seg fra andre type svinger, og i hvilke
situasjoner dette kan bidra til mer kontroll og større sikkerhetsmargin.
4.5.2 Motivasjon for øvelsen
Gjennom en korrekt teknikk vil piloten kunne redusere angrepsvinkelen både ved
flyving rett frem og i sving. Dette er en viktig ferdighet for å øke glidetallet i sterk
motvind, samt bli mer presis i landingen. Seletøysving kan benyttes til å initiere en
sving eller til å forsterke eller forlenge en retningsforandring initiert av andre input.
Dette er praktisk rett etter åpning eller for små korrigeringer på finale.

4.5.3 Gjennomføring
• Trekk høyt og orienter deg i forhold til andre hoppere og landingsområde.
• Tren på seletøysving med bremsen satt.
• Tren på seletøysving uten annen input
• Reduser angrepsvinkel ved bruk av begge fremre løftestropper. Hold nede og
legg merke til hvordan skjermens hastighet øker.
• Gjør 180 graders sving ved bruk av fremre løftestropper. Både høyre og
venstre sving.
• Initier øvelsene både fra bremset skjerm og fra fri flukt. Legg merke til
forskjellen i kraft som skal til for å trekke ned løftestroppene.
• Tren på seletøysving som en oppfølging av andre input.
• Gjenta x antall ganger ned til 2000 fot.

4.6 Hopp 4 – Unnamanøvrering: Reversering av sving (Tid ca 2
timer)
(Øvelse 6 fra kompendium)
4.6.1 Mål
Deltageren skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter om hvordan unngå
skjermkollisjon ved svingreversering, både ved bruk av styrehåndtak og bakre
løftestropper. I tillegg skal deltakeren trene på svinger og utflating av skjermen ved
bruk av bakre løftestropper.
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4.6.2 Motivasjon for øvelsen
Rett etter åpning vil en kunne endre flyretning raskest ved bruk av bakre
løftestropper. Dette er en viktig ferdighet for å unngå skjermkollisjon rett etter åpning.
Trening på svinger og utflating av skjermen ved bruk av bakre løftestropper er en
viktig forberedelse i tilfelle problemer med styrelinene (brudd, knute etc). Bruk av
bakre løftestropper gir bedre glidetall enn ved fri flukt, og vil gi bedre effekt enn å fly
på dyp brems dersom en flyr med moderat motvind.
4.6.3 Gjennomføring
• Trekk høyt og tren på bruk unnamanøver ved bruk av bakre løftestropper.
Dette skal gjøres rett etter skjermåpning og mens bremsene fremdeles er satt.
Orienter deg samtidig i forhold til andre hoppere.
• Løsne bremsen og orienter deg i forhold til landingsområde.
• Tren på bruk av bakre løftestropper for å svinge.
• Tren på å flate ut skjermen med bakre løftestropper.
• Finn stallpunktet med bakre løftestropper, og stall ut (over 3000 fot). Slipp rolig
opp.
• Dra litt i begge bakre løftestropper for å forbedre glidetallet ved minimum tap
av flyhastighet. ”Benytt accuracy trick”.
• Følg med på høyden og avslutt øvelsene i minimum 2000 fot.

4.7 Hopp 5: Valgfri øvelse fra kompendiet (Tid ca 2 timer)
4.7.1 Mål
Deltakeren skal være i stand til å velge og planlegge øvelser i skjermkjøring basert
på egne behov og ønske om forbedring.
4.7.2 Motivasjon for øvelsen
Etter endt kurs er det deltakerens egen motivasjon som avgjør videre progresjon
innen skjermkjøring. Ved å få ansvaret for planlegging og gjennomføring av
selvvalgte øvelser får piloten ferdigheter som kan benyttes til egen utvikling videre i
hopp-karrieren.
4.7.3 Gjennomføring
Velg en av øvelsene fra ”Brian Germain oversatt kompendium”.

4.8 Oppsummering (Tid 30 minutter)
Oppsummering av gjennomført kurs.
Fokus på elevenes fremgang.
Avtale videre satsingsområde og oppfølging av dette.
Det er en fordel om elevene får tilgang til video av sine egne landinger etter kurset.
Tilbakemelding fra elevene på eventuelle justeringer av kurset.
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5 VIDERE PROGRESJON – KRAV TIL UTSTEDELSE AV BSERIFIKAT
Erfaringskrav til utstedelse av B-sertifikat finnes i Håndbokas Del 300.
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Progresjonshopp til B lisens del 1/Grunnleggende Skjermkurs
Instruktørveiledning

Formålet med denne veilederen er å gjøre det enklere for Instruktør-2 å
gjennomføre skjermkurs for A-hoppere. Det er opp til hver enkelt instruktør å
utforme kurset innenfor de rammer gitt i standardiseringsdirektivet.
Kurset sikter å øke kompetansen til deltakerne innen skjermkjøring, spesielt
viktig er fokus på landingsmønster, trafikk og flareteknikk.

Målsetning:
Økt kunnskap og ferdigheter innen skjermkjøring for å være bedre i stand til å
land uten å sette seg selv eller andre i fare.
Rammebetingelser
•

Kurset består av 2 timer teori samt 5 hopp med brief og debrief.

•

Alle landinger skal filmes

•

Krav til instruktør: I-2 for teoridel, og I-3 (med opplæring i debrief av
landinger) for det praktiske delen. Instruktør skal være godkjent av
Hovedinstruktør i aktuell klubb. Alle hopp skal signeres for i hopperens
loggbok.

•

Det er ikke anbefalt å kombinere frittfall-hopp med skjermkjøring-hopp.
Dette fordi eleven skal fokusere 100% på hver oppgave. I tillegg er det en
fordel hvis elevene lærer seg at skjerm-hopp kan være gøy i seg selv.

•

For å øke forståelsen for flareteknikk deles landingen inn i 4 faser: finale,
utflating, swoop, og avslutning.

•

Som forberedelse leser deltakerne Bian Germain sitt kompendium
oversatt til norsk (tilgjengelig på F/NLF sine hjemmesider).

•

Tidsbehov: 2 timer teori og beregnet 2 timer pr hopp (inkl. Brief,
hopp, pakking, og debrief)

•

Gunstig antall elever 4 – 10 personer. Ved 6 personer eller flere
skal det brukes hjelpeinstruktør til filming og debrief av landinger.

F/NLF/SU april 2013

Alle hopp fra minimum 5000 fot. Alle øvelser avsluttes i minimum 2000 fot. Fra
2000 fot og ned til landing skal trafikk og innflygningsmønster være i fokus.
Utsprangsrekkefølge bør fastsettes basert på vingebelastning, og rekkefølgen bør
respekteres helt ned til landing. Det bør også fokuseres på at hopperne skal se dit
de vil før de svinger.
For å spare tid anbefales det å debriefe gruppevis. Dette gir også større
læringseffekt da deltakerne lærer av hverandre. Fokus på positiv tilbakemelding
først, deretter hva som kunne blitt gjort bedre. Debrief som et minimum
innflyvingsmønster, flare og landingspunkt.

God flareteknikk er grunnlaget for gode landinger. Under debrief fokuser på
følgende:
•

La skjermen fly

•

Flare jevnt og symmetrisk i riktig høyde for å bevare energi i skjermen.

•

Hold blikket oppe og fly til du merker at du mister løft

•

Avslutt ved å flare helt ut

De fem hoppene skal gjennomføres fra minimum 5000 fot, men gjerne så høyt
som full høyde. Dette sikrer at deltakeren har nok tid til å gjennomføre
momentene før 2000 fot. Fra 2000 fot og ned skal fokus være på innflygingsmønster og landing.

Det er viktig at deltakerne lærer seg å respektere rekkefølgen fra utsprang til
landing. Dette er en ferdighet som er meget viktig å ha når man hopper fra stort
fly. . Utsprangsrekkefølge bør fastsettes basert på vingebelastning, og
rekkefølgen skal respekteres helt ned til landing. Det skal også fokuseres på at
hopperne skal se dit de vil før de svinger.

Praktiske øvelser (se vedlegg ”Brian Germain oversatt kompendium”)
Hopp nr 1: Tren på landingens fire faser (øvelse nr 1)
Hopp nr 2: Stall og flyging på dyp brems (øvelse 2)
Hopp nr 3: Flyging på dyp brems og flate svinger (øvelse 3)
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Hopp nr 4: Frontriser /seltøy (øvelse 7 og 9)
Hopp nr 5: Valgfri øvelse fra kompendiet

Se vedlegg ”Skjermkurs A-lisensprogresjon slides” for powerpoint slides.
Vedlegget ”Notater til slides A-sert helgekurs” er ment som en hjelp for
instruktøren og beskrive kurset mer i detalj.
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Videregående kurs i skjermkjøring
Trygg tilnærming til landinger med økt hastighet

Veiledning til instruktør

Formålet med denne veilederen er å videreformidle intensjonen med et
videregående skjermkurs sammen med erfaringer fra tidligere holdte kurs.

En lærer seg ikke å gjennomføre en høyhastighetslanding på en helg. Dette er en
ferdighet, som krever god kunnskap og trening gjennom flere sesonger for å
tilegne seg.

Hovedmålet med kurset er å øke kompetansen til de som ønsker å tilnærme seg
økt hastighet i landingene, slik at dette en unngår for mye prøving og feiling
innen et område hvor vi har mye kompetanse blant andre hoppere og
instruktører.

Mål:
1. Skape en trygg ramme for læring
(Trekke høyt og trene på nye ting i høyden, samt lande alene (ved eget run
eller trekke høyt) når en skal trene på ny manøver.
2. Reflektere over egen kompetanse og adferd
3. Redusere sannsynligheten for ulykker
4. Økt forståelse for skjermkjøring
(Tilføre ny kompetanse gjennom diskusjon og tilbakemeldinger av landinger)

Rammebetingelser
•

Kurset består av 2 timer teori samt 5 hopp med brief og debrief.

•

Det kreves 200 hopp for å delta

•

Alle landinger skal filmes

•

Alle hopp fra minimum 5000 fot, helst høyere

•

Krav til instruktør: I-2 for teoridel, og I-3 (med opplæring i debrief av
landinger) for det praktiske delen. Instruktør skal være godkjent av
F/NLF/SU april 2013

Hovedinstruktør i aktuell klubb. Alle hopp skal signeres for i hopperens
loggbok.
•

Som forberedelse leser deltakerne Brian Germain sitt kompendium oversatt
til norsk (se vedlegg ”Brian Germain oversatt kompendium”).

•

Tidsbehov: 2 timer teori og beregnet 2 timer pr hopp (inkl. brief, hopp,
pakking, og debrief)

•

Gunstig antall elever 4 – 10 personer. Ved 6 personer eller flere skal det
brukes hjelpeinstruktør (I-3) til filming og debrief av landinger.

Erfaring fra i år tilsa at det var et varierende nivå på deltakerne. Instruktøren bør
derfor være åpen for å tilpasse øvelsene til deltakerens nivå. Bruk kompendiet til
Brian Germain for å få inspirasjon til øvelser. Det er en fordel om deltakerne har
lest igjennom dette kompendiet før de møter til kurs.
Anbefalte øvelser fra Brian Germain sitt kompendium:

1. Flygning på dyp brems, stall på bakrisere. (øvelse 2 og 3)
2. Bruk av fremre løftestropper (øvelse 7)
3. Avbrytningsmanøver (øvelse 8)
4. Bruk av seletøy (øvelse 9)
5. Enten: Formasjonsflyging (øvelse 13). Eller: Valgfri øvelse fra kompendiet.

God flareteknikk er grunnlaget for gode landinger. Under debrief fokuser på
følgende:
•

La skjermen fly

•

Flare jevnt og symmetrisk i riktig høyde for å bevare energi i skjermen.

•

Hold blikket oppe og fly til du merker at du mister løft

•

Avslutt ved å flare helt ut

De fem hoppene skal gjennomføres fra minimum 5000 fot, men gjerne så høyt
som full høyde. Dette sikrer at deltakeren har nok tid til å gjennomføre
momentene før 2000 fot. Fra 2000 fot og ned skal fokus være på innflygingsmønster og landing.
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Det er viktig at deltakerne lærer seg å respektere rekkefølgen fra utstprang til
landing. Etter kurset skal deltakerne være i stand til å planlegge et
skjermflygingshopp på egenhånd med disse momentene:
•

Utsprangs-rekkefølge og landingsrekkefølge (basert på WL og
gjennomsynk)

•

Kommunikasjon med HM (informer om ønsket trekkhøyde)

•

Plan ned til 2000 fot

•

Plan på kontrollpunkter (3 stk)

•

Plan på innflygingsmønster

•

Plan fra setup-punkt til landing (rett frem/sving, hvilke input,
landingspunkt, hvilken høyde)

Se vedlegg ”Skjermkurs Videregående slides” for powerpoint slides.
Se vedlegg ”Notater til slides Videregående kurs” for og notater til powerpoint
slides. Se vedlegg”Brian Germain oversatt kompendie” for øvelser.

F/NLF/SU april 2013

Notater til instruktør
Videregående kurs i skjermkjøring
For øvelser se fila ”Brian Germain oversatt kompendium”
For veiledning instruktør se fila ”videregående kurs skjermkjøring – veileder instruktør”

Slide 1
Presenter deg selv.

Slide 2 - Krav til deltakelse
- 200 hopp
- Repetert progresjonshoppene for skjermkjøring fra A til B sertifikat

Slide 3 - Mål
Hovedmålet med kurset er å øke kompetansen til mellomerfarne hoppere ved å
gjennomføre avanserte øvelser under trygge rammer.
Delmål:
Deltakerne skal i etterkant av kurset være i stand til å lage sin egen innflygningsplan,
beholde rekkefølgen fra utsprang til landing, og demonstrere korrekt landingsteknikk og
lande innenfor 10 m fra planlagt landingspunkt.
Fra direktivet: Øke forståelsen for hvordan hopperne kan påvirker skjermens ytelser og
konsekvensene ved økt hastighet under skjerm.
•

Skape en trygg ramme for læring

•

Reflektere over egen kompetanse og adferd

•

Redusere sannsynligheten for ulykker

•

Økt forståelse for skjermkjøring

•

Bidra til gode holdninger
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Slide 4 – Program
Sett opp et program. Hvis 6 eller flere deltakere anbefales bruk av hjelpeinstruktør (I-3
godkjent av HI og med opplæring i brief/debrief.

Slide 5 – Teori
•
•
•
•
•

Statistikk
Progresjon
Pilotens styremuligheter
Utstyr
Et hopp fra A-Å:
•
•
•
•
•
•

Planlegging
Under skjerm
Skjermkollisjon
Plan B
Innflygingsmønster
Landingsteknikk

• Hendelser
• Praktiske øvelser
• Video

Slide 6 - Introduksjon av deltakerne
Noter gjerne informasjon om deltakere på eget ark:
•

Navn

•

Vingebelastning

•

Type skjerm og størrelse

•

Farge skjerm

Denne informasjonen gjør det enklere å avgjøre utsprangsrekkefølge (og evt dele inn i
grupper etter nivå.
Hvis 6 eller flere, del inn i to grupper
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Slide 7 - Fatale ulykker
Internasjonale trender> Fatale ulykker, tatt fra www.dropzone.com fra 2004-2011
(Oppdatert statistikk fra Endre Jacobsen sin I-1 oppgave)
-

De fleste ulykker skjer ifm landing

-

40-50% av ulykkene skjer under bærende skjerm

-

10-15% av ulykkene er skjermkollisjoner

-

20-30% av ulykkene er grunnet lav sving (planlagt og ikke-planlagt)

Slide 8 – Fatale ulykker under bærende skjerm

Slide 9 – Fatale ulykker grunnet skjermkollisjon
Nesten 90 % av alle skjermkollisjoner fører til alvorlige ulykker med dødsfall eller varige
mén (Brian Burke).

Slide 10 - Fatale ulykker grunnet lav sving

Slide 11 – Nasjonale trender
Fra Endre Jacobsen sin I-1 oppgave: Gikk igjennom alle hendelser fra 2002-2009.

Elever og uerfarne: Skader seg på grunn av dårlig landingsteknikk
Mellomerfarne: Skader seg på grunn av turbulens.
Andelen lav sving øker merkbart, planlagt og ikke-planlagt lav sving.
Alvorlighetsgraden i skadene øker også.
Erfarne: Skader seg grunnel lav sving. Andelen planlagte lave svinger øker i forhold til de
ikke-planlagte (bakre løftestropper, hindringer)
Eksperter: Tendensene ikke like tydelige. Fortsatt lav sving, men også hendelser innen
demoer, hard landing pga turbulens og hindringer.
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Slide 12 - Årsaker oppsummert
Elever og uerfarne skader seg på grunn av dårlig landingsteknikk
Mellomerfarne og erfarne skader seg på grunn av lav sving (planlagt eller ikke-planlagt)

Hvorfor gjør man feil? Er det tilfeldigheter som avgjør hvem som skader seg? Hva får
deg til å tro at du er bedre enn gjennomsnittet? Mennesker har en innebygget
tilbøyelighet til å tro at vi er bedre enn andre. (positive bias - sannsynligheten for at jeg
skal skade meg er mindre enn gjennomsnittet)

Slide 13 – Hvordan bli bedre under trygge rammer?
-

sett deg mål

-

vær tålmodig, tar tid å lære

-

søk kunnskap: skjermkurs, erfarne hoppere, bøker, videoer osv.

-

trekk høyt og eksperimenter

-

Land alene når trener på nye ting (unngå trafikk) eller har ny skjerm

Slide 14 - Pilotens input
-

Styrehåndtak

-

Frontriser

-

Bakrisere

-

Seltøy

Slide 15 - Utstyr
-

Lengde styreliner

-

Kollapse slider

-

Dra ned slider (hardlinks til softlinks), festeanordning bak hodet

-

Løsne bryststropp (hvorfor)

-

Sette seg i seletøyet

-

Bruk elektronisk høydevarsler
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-

Bruk digital høydemåler

Slide 16 - Et hopp fra A til Å

Slide 17 – Planlegge skjermtur
-

Hoppet starter ikke når du hopper ut av flyet!

-

Starter med planlegging

-

Ender med debriefing

Slide 18 - Før du går i flyet
-

Sjekke vinden. Er det turbulent i dag? Hvilken retning, styrke.

-

Hvor er venteområde og setup punkt? Hvor skal jeg lande

-

Hva skal jeg gjøre på hoppet

-

Hvilke andre hoppere er det i flyet?

-

Når kommer jeg til å lande i forhold til de andre?

-

Hvilken vei går runnet, hvor kommer jeg til å henge i forhold til hoppfeltet og
vinden.

Med erfaring komme dette mer naturlig. Hvis du har overskudd, forestill deg disse
scenarioene.

Slide 19 - I flyet
Visualiser hoppet. Rett før du hopper ikke tenk mer på hva du skal gjøre, men sjekk
spoten og smil gjerne til de andre hopperne. Dette hjelper deg til å slappe av og
fokusere på øyeblikket.

Slide 20 - Etter åpning?
1. Hold utkikk, evt korriger på bakrisere
2. Fly på tvers av runnet til du ser neste gruppe
3. Fly hjemover, evt finn alternativt landingsområde
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4. Løsne bryststropp, dra ned slider, sette seg i seletøyet, løsne styrehåndtak over
2000 fot

Slide 21- Under skjerm?
-

Observer, aldri tro du er alene i lufta!

-

Fly til venteområdet,

-

Eksperimenter med skjermen hvis du har nok høyde og ikke ødelegger
landingsmønsteret for andre hoppere. Som regel har man ikke tid til med mindre
man trekker høyt.

*90 pst av oppmerksomheten bør brukes til å se etter andre. Med god planlegging før
du går i flyet er det lettere å vite hva du kan forvente av andre skjermer i lufta, og hvor
de kommer til å være

Slide 22 - Skjermkollisjon
-

Fly forutsigbart og finn din plass i køen!

-

Få oversikt over flest mulig skjermer

-

Før du svinger sjekk at ingen befinner seg der du skal!

-

Observer kontinuerlig under, over og på samme nivå

* Nesten 90 % av alle skjermkollisjoner fører til alvorlige ulykker med dødsfall eller
varige mén (Brian Burke). (86% of people involved in low collisions where one or both
canopies collapsed or entangled died or received severe injuries. Six of 22, or 27%, died.
Brian Burke)

* Desto nærmere bakken vi kommer desto farligere er en kollisjon. Oppmerksomheten
er begrenset, og desto nærmere bakken vi kommer desto mindre overskudd til å
observere andre skjermer. Derfor: desto tidligere vi har kontroll på de andre skjermene,
desto lettere blir det nærme bakken.
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Slide 23 - Plan B (unnamanøver)
-

Gi deg selv alltid en utvei

-

Forvent det uventede, ha en plan for hvordan du skal takle:
•

For lav sving

•

Vinden snur

•

Rekker ikke landingsområdet

•

Mange skjermer under deg (heng på brems)

Heng på brems tidlig og lenge dersom du har mange rundt deg, så kan du lande
alene.
Bare trening og kjennskap til skjermen gjør deg trygg i uventede situsajoner
Velg skjerm ut ifra værst tenkelige landingsområde (utelanding og innhopp)

Slide 24- Flymønster og innflyving
-

Bruk innflyvingsmønster som du lærte på grunnkurs

-

Dette bidrar til:
o Forutsigbarhet for andre (unngår kollisjon)
o Å nå setup punktet ditt hvert gang (lande med presisjon)

Å være konsekvent er et av de viktigste redskap for en som vil bli flinkere I landingen.
Bruk av kontrollhøyder hjelper deg å være konsekvent

Slide 25 – Flymønster og innflyging
Fra standardiseringsdirektivet

Slide 26 – Innflyging
Ideelt mønster, forenklet skisse.
Ta ut 3 høyder. Akustisk høydevarsel stor hjelp
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Kontrollpunkt avhenger av type skjerm, teknikk og vindforhold.

Slide 27- For lav
Viktigste pkt å nå er setup punkt før finalen

Slide 28 - For høy
Hvis du er for høy gjelder det å oppdage det så tidlig som mulig. Det er grunnen til de 3
kontrollpunktene.

Slide 29 - Landingsteknikk 4 faser
-

Samme avslutning uansett hvordan man gjør siste svingen.

-

Grunnlaget for gode landinger
•

La skjermen fly

•

Flare jevnt og symmetrisk i riktig høyde for å bevare energi i skjermen.

•

Hold blikket oppe og fly til du merker at du mister løft

•

Avslutt ved å flare helt ut

Slide 30 - Hendelser
Personlig erfaring?
Dine venners erfaring?
Hendelser i Norge de siste årene?

Slide 31– I morgen

Slide 32 – Praktiske øvelser
De fem hoppene skal gjennomføres fra minimum 5000 fot, men gjerne høyere. Dette
sikrer at deltakeren har nok tid til å gjennomføre momentene før 2000 fot. Fra 2000 fot
og ned skal fokus være på innflygingsmønster og landingen.
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Slide 33 - Hopp 1: Flygning på dyp brems, stall på bakre løftestropper (Tid ca 2 timer)
(øvelse 2 og 3 fra kompendium)
Mål
Deltageren skal etter leksjonen redegjøre for hvordan man finner stallpunktet (samt
gjenvinner kontroll) med styrehåndtak og bakre løftestropper. Deltakeren skal også
kunne lære seg å gjøre kontrollerte svinger på dyp brems
Motivasjon for øvelsen
Ved å finne stallpunktet samt fly på dyp brems vil piloten redusere sannsynligheten for
ufrivillig stall i lav høyde. Dette er en viktig ferdighet ved innflyving til trange
landingsområder eller hvis en lav sving må gjennomføres med minimalt høydetap.
Gjennomføring
Trekk høyt og orienter deg i forhold til andre hoppere og landingsområde.
Finn stallpunktet både med styrehåndtak og bakre løftestropper
Gjennvinn kontroll med minimum tap av høyde og flyretning
Brems 90% og hold i 60-90 sekunder. Forandre flyretningen repetitivt mellom 45 og 90
grader
Gjenta x antall ganger ned til 2000 fot.
Slide 34 - Hopp 2: Bruk av fremre løftestropper (Tid ca 2 timer)
(øvelse 7 fra kompendium)
Mål
Deltageren skal etter leksjonen redegjøre for hvordan man ved å benytte fremre
løftestropper kan forandre angrepsvinkelen, og i hvilke situasjoner dette kan være en
nødvendig.
Motivasjon for øvelsen
Gjennom en korrekt teknikk vil piloten kunne redusere angrepsvinkelen både ved flyving
rett frem og i sving. Dette er en viktig ferdighet for å øke glidetallet i sterk motvind,
samt for å tilnærme seg høyhastighetslandinger på en trygg måte.
Gjennomføring
Trekk høyt og orienter deg i forhold til andre hoppere og landingsområde.
Reduser angrepsvinkel ved bruk av begge fremre løftestropper. Hold nede og legg
merke til hvordan skjermens hastighet øker.
Gjør 360 graders sving ved bruk av fremre løftestropper. Både høyre og venstre sving.
Initier øvelsene både fra bremset skjerm og full gli. Legg merke til forskjellen i kraft som
skal til for å trekke ned løftestroppene.
Gjenta x antall ganger ned til 2000 fot.
9

Slide 35: Hopp 3: Avbrytingsmanøver (Tid ca 2 timer)
(øvelse 8 fra kompendiet)
Mål
Deltageren skal etter leksjonen redegjøre for hvordan man ved å benytte fremre
løftestropper kan forandre angrepsvinkelen, og i hvilke situasjoner dette er nødvendig.
Motivasjon for øvelsen
Ved å trene på avbrytning av stup vil en gi seg selv større marginer og sannsynligheten
for en stygg ulykke reduseres betraktelig. Dette er en viktig ferdighet når man skal
tilnærme seg høyhastighetslandinger.

Gjennomføring
Trekk høyt og orienter deg i forhold til andre hoppere og landingsområde.
Gå inn i stup ved bruk av fremre løftestropper
Slipp begge fremre løftestropper og dra raskt ned begge styreliner
Tren på avbrytning både ved stup rett frem og ved stup med sving
Gjenta x antall ganger ned til 2000 fot.
Slide 36 - Hopp 4: Bruk av seletøy (Tid ca 2 timer)
(øvelse 9)
Mål
Deltageren skal etter leksjonen redegjøre for riktig teknikk ved bruk av seletøy for å
svinge, hvordan en seletøy-sving skiller seg fra andre type svinger, og i hvilke situasjoner
dette kan bidra til mer kontroll og større sikkerhetsmargin.
Motivasjon for øvelsen
Seletøysving kan benyttes til å initiere en sving eller til å forsterke eller forlenge en
retningsforandring initiert av input på styrehåndtak, bakriser eller fremre løftestropper.
Dette er praktisk rett etter åpning, for små korrigeringer på finale, og for å forlenge og
forsterke sving ved bruk av frontriser.

Gjennomføring
Trekk høyt og orienter deg i forhold til andre hoppere og landingsområde.
Tren på seletøysving med bremsen satt.
Tren på seletøysving fra full gli.
Tren på seletøyving som en oppfølging av andre input.
Gjenta x antall ganger ned til 2000 fot.
Tren på bruk av seletøy for korrigering av kurs på finalen.
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Hopp 5: Valgfri øvelse fra kompendiet (Tid ca 2 timer)
Mål
Deltakeren skal være i stand til å velge og planlegge øvelser i skjermkjøring basert på
egne behov og ønske om forbedring.
Motivasjon for øvelsen
Etter endt kurs er det deltakerens egen motivasjon som avgjør videre progresjon innen
skjermkjøring. Ved å få ansvaret for planlegging og gjennomføring av selvvalgte øvelser
får piloten ferdigheter som kan benyttes til egen utvikling videre i hopp-karrieren.
Gjennomføring
Velg en av øvelsene fra ”Brian Germain oversatt kompendium”.
En øvelse som ofte er godt likt og inspirerer til videre fokus på skjermkjøring er øvelse
13, ”Formasjonsflyving”.

Slide 38 - Video
Vis gjerne video av både vellykkede samt mindre vellykkede høyhastighets-landinger.
For et utvalg eksempler på videoer som kan vises, se linker nederst i dette dokumentet.
Inkludere gjerne noen av videoene i din egen powerpoint-presentasjon.
Slide 39 – I kveld og i morgen
Sett opp deltakerliste med erfaring og wingload. Etter hopp nr en bør de være i stand til
sammen som gruppe å avgjøre hopprekkefølge. Rekkefølgen skal respekteres hele veien
til landing. Derfor viktig å observere de andre skjermene.

Eksempler video:
Be safe!
http://www.youtube.com/watch?v=sFRtn0GzuBE&feature=player_embedded

Skyhook cutaway swoop
http://www.youtube.com/watch?v=xeO4uY8uruQ
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"Downfall" parody of Hiltler
http://www.youtube.com/watch?v=k3y_7y2TxVU
PD zone accuracy
http://www.youtube.com/watch?v=eR3aP55dFq8&feature=related

PD Big Boy Pants Event
http://www.youtube.com/watch?v=HZVtkQstW8Q&feature=related
Comp Velocity Packing with Jessica Edgeington
http://www.youtube.com/watch?v=wShSFIHa_LU&feature=relmfu

Brian Germain canopy course
http://www.youtube.com/watch?v=oG1jHT-VWVg

The Petra 69 Project: NZ Aerosports new HP canopy flown by Nick Batsch
http://www.youtube.com/watch?v=n_oMXHn427w&feature=related

Swoops Onto A Moving Truck!
http://www.youtube.com/watch?v=1OzoB5kwQ3Q&feature=related

Set up
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=80bEoJhbbXo#t=76s

90° swoop training ☺ ☺
http://www.youtube.co<m/watch?v=h1TTOVbS0LQ&feature=related
Learning to swoop - 270 degree ☺
http://www.youtube.com/watch?v=h-l1S1LM_VA&feature=related
Katana 107 Swoop
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=NJy3CZznJ8M&feature=endscreen

Skyhook velo111 Close call
http://www.youtube.com/watch?v=CQREIAbaL98&feature=related

12

Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbund

Standardiseringsdirektiv for videregående kurs skjermkjøring

Fallskjermseksjonen/NLF

OPPLÆRINGSPROGRAM

Vedlegg 5 til del 600 Side 601

1 INNLEDNING
Bakgrunn
Utdanningen av deltakerne skal ha ett høyt faglig nivå som sikrer at alle som gjennomfører
kurset er tilført tilstrekkelige kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen skjermkjøring og
landing slik at de kan ta være på seg selv.

Hensikt
Utdannelsen skal være enhetlig for alle klubber tilsluttet F/NLF og skal gjennomføres iht dette
direktiv.

Gjennomføring
Dette direktiv er bindene for gjennomføring av kurset for alle FNLF sine klubber og
instruktører. Direktivet beskriver minimumsferdigheter som deltakerne skal tilføres og
hvordan dette skal utføres. Lokal hovedinstruktør og kursinstruktør må selv bedømme
utformingen av kursene ut over de rammebetingelser som er nevnt i dette direktiv.

Iverksettelse
Dette utdanningsdirektiv er revidert ifm oppdatering av Håndboken og gjøres gjeldende fra
01.05.13.

Oslo, 30.04.13
Jan Erik Wang (sign.)
fagsjef / avdelingsleder
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3 KURSETS MÅLSETNING OG RAMMEBETINGELSER
Kursets hovedmålsetning

Hovedmålet med kurset er å øke kompetansen til mellomerfarne hoppere ved å gjennomføre
avanserte øvelser under trygge rammer.
Delmål
• Skape en trygg ramme for læring
• Reflektere over egen kompetanse og adferd
• Redusere sannsynligheten for ulykker
• Økt forståelse for skjermkjøring
• Bidra til gode holdninger

Rammebetingelser

Skjermkjøringskurset anbefales gjennomført som et helgekurs med teori fredag kveld (2
timer) og praksis lørdag og med søndag som reservedag. Se F/NLF sine nettsider under
”Grunnleggende kurs skjermkjøring” for kursbeskrivelse.
•
•
•
•
•

Kurset består av 2 timer teori samt 5 hopp med brief og debrief.
Alle landinger skal filmes.
Alle hopp fra minimum 5000 fot, men gjerne høyere.
Gjennomført kurs skal signeres for i hopperens loggbok.
Tidsbehov: 2 timer teori og beregnet 2 timer pr hopp (inkl. brief, hopp, pakking, og
debrief)

Retningslinjer
3.1.1 Deltakere
• Minimum B-lisens
• Som forberedelse leser deltakerne Brian Germain sitt kompendium oversatt til norsk
(se vedlegg ”Brian Germain oversatt kompendium”).
• Gunstig antall elever 2 – 10 personer. Ved 6 personer eller flere kan det brukes en
hjelper til filming av landinger og en hjelpeinstruktør til debrief.
• Sjekk deltakernes ambisjonsnivå og standpunkt
3.1.2 Instruktører
• Kursansvarlig: minimum I-2 og utpekt av HI
• Hjelpeinstruktør: minimum I-3
3.1.3 Hjelpemidler
• Undervisningslokale tilknyttet hoppfeltet
• Lokalet bør inneholde prosjektor og PC med powerpoint (evt tavle eller whiteboard)
• I tillegg må videokamera og mulighet for avspilling av video være tilgjengelig.
• Kompendium av Brian Germain oversatt til norsk (F/NLF sine nettsider)
F/NLF
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• Veiledning for instruktøren, samt PowerPoint-fil til kurset (F/NLF sine nettsider)

Program
• Innledende skjermteori (Tid ca 2 timer)
• Hopp 1: Flygning på dyp brems, stall på bakrisere (øvelse 2 og 3)
• Hopp 2: Bruk av fremre løftestropper (øvelse 7)
• Hopp 3: Avbrytingsmanøver (øvelse 8)
• Hopp 4: Bruk av seletøy (øvelse 9)
• Hopp 5: Valgfri øvelse fra kompendiet (øvelse 1-13)
• Oppsummering (Tid 30 minutter)
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4 KURSETS GJENNOMFØRING
Innledende skjermteori
4.1.1 Delmål
Målet med leksjonen er å tilføre teoretisk kunnskap for en trygg tilnærming til økte
ferdigheter innen skjermkjøring.
Elevene skal i etterkant av kurset være i stand til å lage sin egen innflygningsplan, beholde
rekkefølgen fra utsprang til landing, og demonstrere korrekt landingsteknikk og lande
innenfor 10 m fra planlagt landingspunkt.
4.1.2 Gjennomføring
• Beregnet tid 2 timer
• Presentasjon av kursinstruktør og deltakere
• Presentasjon av kurset innhold og oppbygging
4.1.3 Innhold
• Statistikk
• Progresjon
• Pilotens styremuligheter
• Utstyr
• Et hopp fra A-Å:
•
•
•
•
•
•

Planlegging
Under skjerm
Skjermkollisjon
Plan B
Innflygingsmønster
Landingsteknikk

• Hendelser
• Praktiske øvelser
• Video
(se F/NLFs nettsider for utfyllende beskrivelse og powerpoint-presentasjon til støtte for
gjennomføring)
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Praktiske øvelser
•
•
•

Fem hopp fra minimum 5000 fot, men gjerne høyere for mer tid til trening (10000
fot).
Alle øvelser avsluttes i minimum 2000 fot. Fra 2000 fot og ned skal trafikk,
innflygningsmønster og landing være i fokus.
Utsprangsrekkefølge bør fastsettes basert på vingebelastning, og rekkefølgen skal
respekteres helt ned til landing.

Hopp 1: Flygning på dyp brems, stall på bakre løftestropper (Tid ca 2
timer)
(øvelse 2 og 3 fra kompendium)

4.1.4 Mål
Deltageren skal etter leksjonen redegjøre for hvordan man finner stallpunktet (samt
gjenvinner kontroll) med styrehåndtak og bakre løftestropper. Deltakeren skal også kunne
lære seg å gjøre kontrollerte svinger på dyp brems
4.1.5 Motivasjon for øvelsen
Ved å finne stallpunktet samt fly på dyp brems vil piloten redusere sannsynligheten for
ufrivillig stall i lav høyde. Dette er en viktig ferdighet ved innflyving til trange
landingsområder eller hvis en lav sving må gjennomføres i lav høyde.
4.1.6 Gjennomføring
• Trekk høyt og orienter deg i forhold til andre hoppere og landingsområde.
• Finn stallpunktet både med styrehåndtak og bakre løftestropper
• Gjennvinn kontroll med minimum tap av høyde og flyretning
• Brems 90% og hold i 60-90 sekunder. Forandre flyretningen repetitivt mellom 45 og
90 grader
• Gjenta x antall ganger ned til 2000 fot.

Hopp 2: Bruk av fremre løftestropper (Tid ca 2 timer)
(øvelse 7 fra kompendium)
4.1.7 Mål
Deltageren skal etter leksjonen redegjøre for hvordan man ved å benytte fremre løftestropper
kan forandre angrepsvinkelen, og i hvilke situasjoner dette kan være en nødvendig.
4.1.8 Motivasjon for øvelsen
Gjennom en korrekt teknikk vil piloten kunne redusere angrepsvinkelen både ved flyving rett
frem og i sving. Dette er en viktig ferdighet for å øke glidetallet i sterk motvind, samt for å
tilnærme seg høyhastighetslandinger på en trygg måte.
4.1.9 Gjennomføring
• Trekk høyt og orienter deg i forhold til andre hoppere og landingsområde.
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Reduser angrepsvinkel ved bruk av begge fremre løftestropper. Hold nede og legg
merke til hvordan skjermens hastighet øker.
Gjør 360 graders sving ved bruk av fremre løftestropper. Både høyre og venstre sving.
Initier øvelsene både fra bremset skjerm og full gli. Legg merke til forskjellen i kraft
som skal til for å trekke ned løftestroppene.
Gjenta x antall ganger ned til 2000 fot.

Hopp 3: Avbrytingsmanøver (Tid ca 2 timer)
(øvelse 8 fra kompendiet)
4.1.10 Mål
Deltageren skal etter leksjonen redegjøre for hvordan man ved å benytte fremre løftestropper
kan forandre angrepsvinkelen, og i hvilke situasjoner dette er nødvendig.
4.1.11 Motivasjon for øvelsen
Ved å trene på avbrytning av stup vil en gi seg selv større marginer og sannsynligheten for en
stygg ulykke reduseres betraktelig. Dette er en viktig ferdighet når man skal tilnærme seg
høyhastighetslandinger.

4.1.12 Gjennomføring
• Trekk høyt og orienter deg i forhold til andre hoppere og landingsområde.
• Gå inn i stup ved bruk av fremre løftestropper
• Slipp begge fremre løftestropper og dra raskt ned begge styreliner
• Tren på avbrytning både ved stup rett frem og ved stup med sving
• Gjenta x antall ganger ned til 2000 fot.

Hopp 4: Bruk av seletøy (Tid ca 2 timer)
(øvelse 9)

4.1.13 Mål
Deltageren skal etter leksjonen redegjøre for riktig teknikk ved bruk av seletøy for å svinge,
hvordan en seletøy-sving skiller seg fra andre type svinger, og i hvilke situasjoner dette kan
bidra til mer kontroll og større sikkerhetsmargin.
4.1.14 Motivasjon for øvelsen
Seletøysving kan benyttes til å initiere en sving eller til å forsterke eller forlenge en
retningsforandring initiert av input på styrehåndtak, bakriser eller fremre løftestropper. Dette
er praktisk rett etter åpning, for små korrigeringer på finale, og for å forlenge og forsterke
sving ved bruk av frontriser.
4.1.15 Gjennomføring
• Trekk høyt og orienter deg i forhold til andre hoppere og landingsområde.
• Tren på seletøysving med bremsen satt.
• Tren på seletøysving fra full gli.
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Tren på seletøyving som en oppfølging av andre input.
Gjenta x antall ganger ned til 2000 fot.
Tren på bruk av seletøy for korrigering av kurs på finalen.

Hopp 5: Valgfri øvelse fra kompendiet (Tid ca 2 timer)
4.1.16 Mål
Deltakeren skal være i stand til å velge og planlegge øvelser i skjermkjøring basert på egne
behov og ønske om forbedring.
4.1.17 Motivasjon for øvelsen
Etter endt kurs er det deltakerens egen motivasjon som avgjør videre progresjon innen
skjermkjøring. Ved å få ansvaret for planlegging og gjennomføring av selvvalgte øvelser får
piloten ferdigheter som kan benyttes til egen utvikling videre i hopp-karrieren.
4.1.18 Gjennomføring
Velg en av øvelsene fra ”Brian Germain oversatt kompendium”.
En øvelse som ofte er godt likt og inspirerer til videre fokus på skjermkjøring er øvelse 13,
”Formasjonsflyving”.

Oppsummering (Tid 30 minutter)
•
•
•
•
•

Oppsummering av gjennomført kurs.
Fokus på elevenes fremgang.
Avtale videre satsingsområde og oppfølging av dette.
Det er en fordel om elevene får tilgang til video av sine egne landinger etter kurset.
Tilbakemelding fra elevene på eventuelle justeringer av kurset.
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1 Innledning
1.1

Bakgrunn

Utdannelse av hoppere innen materiell skal ha et høyt faglig nivå som sikrer at alle som
gjennomfører kurset er tilført tilstrekkelige kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjelder
materiell slik at de kan delta i hoppvirksomheten på en sikker måte. Materiellkurset er
utarbeidet som tiltak etter en rekke materiell-relaterte hendelser lagt inn i observasjons
rapporterings systemet (ORS).

1.2

Hensikt

Utdannelsen skal være enhetlig for alle klubber tilsluttet F/NLF. Den skal gjennomføres
iht. Håndboka og dette direktiv.

1.3

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som en teoretisk/praktisk undervisning støttet på den tilhørende
power-point presentasjonen. Programmet er lagt opp som en fortsettelse av materiell og
sportsutstyr som elevene blir presentert for på A-lisenskurset. Materiellkurset er et
selvstendig kurs, og skal gjennomføres separat fra A-lisenskurset for å sikre at deltakerne
har kapasitet til å ta inn ny informasjon.

1.4

Iverksettelse

Dette direktivet gjøres gjeldende fra dato 01.05.2020

Oslo, 01.05.2020

Jan Wang

Anders Opsal Mæland

fagsjef

Instruktør 1
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2

Kursets målsetning og rammebetingelser

2.1

Kursets hovedmålsetning

●

2.2

Kursets målsetning er at deltageren skal bedre sine kunnskaper og holdninger innen
materiell på en slik måte at man er i stand til å gjenkjenne feil og mangler før man
havner i farlige situasjoner. Deltageren skal kunne fungere som materiellforvalter for
eget utstyr på en sikker måte.

Rammebetingelser

●
●
●

2.3

Materiellkurset anbefales gjennomført som klasseromsundervisning.
Materiellkurset skal ikke gjennomføres som en forlengelse av A-kurset.
Tidsbehov: 1 time teori og 15 minutter prøve

Retningslinjer

2.3.1 Deltakere
●
●

Gunstig antall deltagere 2 – 10 personer.
Deltagerne skal ha utstedt A-lisens.

2.3.2 Instruktører
●

Kursansvarlig: minimum I-2 og utpekt av HI

2.3.3 Hjelpemidler
●
●
●

2.4

Lokalet må inneholde prosjektor og PC med powerpoint
Sportsrigg for demonstrasjon
Deltagere bør stille med egen sportsrigg dersom de har.

Program

Instruktør går igjennom powerpoint presentasjon som inneholder
● Utstyrets virkemåte
● Spesielle komponenter og virkemåter
● Typiske slitasjepunkter
● Vanlige pakkefeil
Instruktør bruker sportsrigg til demonstrasjon underveis
Kurset avsluttes med skriftlig prøve på 15 minutter.
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