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Referat SU-møte # 4, 13.12.2010 
Sted:  F/NLF.   
Tilstede: Knut Lien, Rolf Inge Sotberg, Tone Bergan, Alvin Fyhn og Jan Wang (ref.) 

 
1. Godkjenning av innkalling og gjennomgang av referat fra forrige møte 

 
Innkallingen og sakslisten ble godkjent.  Referatet fra møte # 3/10 er tidligere blitt 
godkjent og distribuert.   
 

2. NOTAM og regler for søknad  
 

Avinors AIS/NOTAM-kontor har blitt sertifisert etter ISO standarden, 
og i denne sammenhengen stilles det nå strengere krav til informasjonskildene for 
NOTAM. Norges Luftsportforbund har nå blitt godkjent som én av en håndfull 
pålitelige kilder. 
 
For F/NLF sine klubber betyr ikke det noen stor prinsipiell omlegging, men det blir 
noen justeringer i HB pkt 504.2 og 504.2.1. 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 nå 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. 
 
Følgende informasjon må inn til F/NLF for at søknad kan sendes: 

 
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, Statens kartverks 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 utspranghøyde i fot AMSL (Above Mean Sea Level) 
6. Hoppingens omfang, med antall hopp. 
7. Det skal oppgis fullt navn og fallskjermsertifikatnummer samt mobiltelefon- 

nummer til den enkeltperson som er HL for den hoppingen 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). 
 

3. A-sert hoppere og hoppmestring 
 
Det er kommet en betenkning til SU om hvordan HB pkt 508.1 og 508.2 skal forstås 
vedrørende A hoppere. I pkt 508.1 står det at hoppmester utpekes av HFL, og er den 
personen som har ansvaret for, og kommando over hoppere fra disse er oppført på 
manifest, til de har forlatt flyet. 
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Når dette holdes opp mot pkt 508.2, der det står at tilstrekkelig kvalifikasjon for HM 
regnes hopper med B-sertifikat, når alle ombordværende hoppere har A-sertifikat eller 
høyere, synes det å være ulik praksis. 

 
SU presiserer at dette skal forstås som at A hoppere kun kan hoppmester seg selv og 
ikke hoppmestre et løft med alle HM plikter iht instruksen. HM kan forlate flyet før 
selvstendige hoppere, men da kun når det skjer på samme run som de øvrige. 
 
HB pkt 508.2 vil bli presisert på dette punktet. 
 

4. Søknad om å bli Materiellreparatør   
 
SU har mottatt en søknad fra Øivind Krageboen D sert # 80957, der han søker om å bli 
Materiellreparatør. Han har stort sett hatt hele sin materiell praksis i Forsvaret og han 
har derfor ikke materiellkontrollørstatus i F/NLF. SU har mottatt dokumentasjon/ 
attestasjon for praksis og kunnskaper fra Forsvaret. SU ser dette som en konvertering 
og før saken behandles må Teorieksamen for Materiellkontrollør gjennomføres og 
bestås. 
 

5. Søknad om å få godkjent Fallskjermverksted 
 
SU har mottatt en søknad fra Kenneth Knudsen om å bli godkjent fallskjermverksted. 
SU medlem Alvin Fyhn erklærte seg inhabil i saken, men deltok under diskusjonen. 
Materiellsjefen gikk gjennom hva som må til for å få en godkjenning som verksted, 
hvilken dokumentasjon av rutiner, prosedyrer og kvalitetssikring som må på plass før 
SU kan godkjenne dette. Videre ble det presisert at for å utføre hovedkontroll på norsk 
sportsutstyr vil SU sette et kvalitetskrav om at de som utfører dette er MK/riggere 
uansett om det er et verksted eller ikke. Alvin Fyhn skulle ta dette med tilbake og 
diskutere med Kenneth Knudsen mht hvorvidt søknaden skulle opprettholdes. SU ser 
seg ferdig med saken inntil evt en søknad følges av tilstrekkelig 
kvalitetssikringsdokumentasjon. 
 

6. Fagseminaret  
 

Fagseminaret gjennomføres søndag 3. april 2011. Foreløpige saker som er listet er: 
 

- LT informerer inkl om tandemaktivitet 
- Tematikk fra B-kurset vedrørende standardiseringsdirektivet 
- XT rapport fra HAGL om HD ved lineutdanning 
- Skjermkjøringsprogresjon etter A sertifikat v/ Endre Jacobsen 
- Statistikk 2010 v/ Marianne Nilsen Kvande 

 
SU oppfordrer alle HI’er om å fremme saker de ønsker behandlet/drøftet på 
Fagseminaret. 
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7. Bekymringsmeldinger som kommer inn muntlig 
 
Det er kommet inn noen uavhengige bekymringsmeldinger til SU. I den forbindelse vil 
leder SU ta direkte kontakt og drøfte forholdene med rett instans. 
 
 
 

Neste SU møte er ikke fastsatt men vil bli gjennomført før Fagseminaret.  
 
Møtet hevet kl 19:30 
 
Etter fullmakt 
 

 
Jan Wang 
Fagsjef F/NLF 


