Referat SU-møte # 3,19.09.2011
Sted: F/NLF.
Tilstede: Knut Lien, Tone Bergan, Alvin Fyhn og Jan Wang (ref.)
Ikke til stede: MSJ

1. Godkjenne agenda og innkalling
Innkallingen og sakslisten ble godkjent. Referatet fra møte # 2/11 er tidligere blitt
godkjent.
2. Godkjenning HI
Siden forrige møte har SU godkjent Tormod Anmarkrud som HI i HAGL FSK. SU vil
benytte muligheten for å takke Morten Kristoffersen for den innsatsen han har nedlagt
i HAGL FSK!
Forrige bytte av HI var tiltenkt å gjelde til 31.12.11 da Yngve Haugom var påtenkt
som HI fra 01.01.12. Pga diverse forhold ble det ønskelig å fremskynde dette byttet til
01.10.11.
SU har mottatt søknad fra klubben, samt utkast til HI plan fra Yngve Haugom og
gjennomgått denne. SU godkjenner Yngve Haugom som HI i HAGL fra 01.10.11 og
vil samtidig takke Tormod Anmarkrud for innsatsen han har nedlagt gjennom
sommeren.
3. Orientering fra Ulykkeskomisjonen
SU medlem Alvin Fyhn orienterte SU om status i arbeidet i ulykkeskomisjonen som
ble nedsatt etter ulykken på Jarlsberg der Annan Forbes Hennie omkom og Paal
Martin Vagle ble hardt skadet. Det mangler ennå noe innsamling av opplysninger.
Utstyret som var involvert vil bli gått gjennom ila inneværende uke. Kommisjonen
har vært i dialog med Airtec og sendt ned forhåndinformasjon. Nødåpnerne vil bli
sendt til Airtec for avlesning etter at de er tatt ut av riggene. Kommisjonen jobber
fortsatt med videomaterialet. SU tok orienteringen til etterretning.
4. Bestemmelser for Tube hopping
Voss FSK har siden 2008 hatt en XT ifm hopping med tube. 25. juni 2011 mottok SU
et utkast til en SU bulletin fra Voss FSK med anbefalte regler og krav ved
tubehopping. SU godkjente disse og vil utstede en SU bulletin 01/11 som omhandler
tube hopping.
.
5. Gjennomgang av hendelser
Det ble orientert om status for hendelsesrapporteringen. Det er et høy antall hendelser
som er innrapportert. Det er bla betydelig flere avvik som er relatert til hendelser som
ikke omfattes av selve hoppingen, men som er mer systemrelatert og relatert til
hendelser på bakken, hvilket SU anser som positivt. Av øvrige forhold er det
bekymringsfullt at det er et relativt høyt antall Cypres fyringer hvorav tre utgjør

Sikkerhets- og utdanningskomiteen, Møte 19.09.11, Side 1

kvalifiserte redninger. Tandemreservene var
gjenstand for diskusjon da flere synes å være
pakkerelatert. SU tok orienteringen til etterretning. Hendelser kommer opp som fast
sak på fagseminaret neste år.
6. Bruk av akustiske høydemålere for elever
Voss FSK har søkt om og fått tillatelse til å benytte akustiske høydemålere på sine
elever, for å finne ut om dette er et hensiktsmessig hjelpemiddel som kan forbedre
kvaliteten på skjermkjøringen. SU har fått inn en positiv rapport men det er gjort for
få hopp til å konkludere. Voss FSK gis tillatelse til å fortsette med ordningen i 2012.
SU ber om at rapport sendes etter endt sesong 2012. Som en del av prosjektet
benyttes det også digitale høydemålere. Dette betyr i praksis at elever som hopper
med dette er låst til digitale høydemålere til nivå 8. Dette må elevene orienteres om.
7. Permanent hoppforbud
Det er ilagt midlertidig hoppforbud på flere hoppfelt og det er innsendt fire
anmodninger til SU om å ilegge permanent hoppforbud. Basert på anbefalingene og
SU sin vurdering ilegges følgende permanent hoppforbud:
•
•
•

Medlemsnummer 103600 Bettina Charlotte Tykesson NTNU
Medlemsnummer 101903 Hallgeir Bårdseng NTNU
Medlemsnummer 105325 Terje Obrestad Voss

8. Midlertidig hoppforbud
Medlemsnummer 96497 Ørjan Haugvaldstad ble gitt midlertidig hoppforbud. Dette er
gitt for en minimumstid på to år. En gjenutstedelse krever SU beslutning.
9. Materiell
9.1

Militært tandemutstyr
I forbindelse med sivil tandemhopping med militært utstyr tidligere i år kom
det opp spørsmål mht HB pkt 203.2 og kontrolltiltak siden elevene var sivile.
F/NLF avkrevde komponentkontroll, og brukskontroll på utstyret på lik linje
med sivilt materiell siden det er sivile elever som hopper. SU stadfester
ordningen.

9.2

MK lisenser
Det er kommet inn en forespørsel angående materiell på MK kurs og hva som
må til for å bli operativ MK igjen etter et kortere opphold. Alle rundkallotter
utgår fra pensum og for de som skal pakke og hovedkontrollere nødskjermer
må skaffe seg utsjekk hos MK/MR som kan dette.
For MK er som har vært uten MK lisens i kortere tid dvs 3 år eller mindre, skal
de første tre hovedkontrollene gjøres under oppsyn av operativ MK eller MR
som HI utpeker.
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9.3

20. årsgrense for fallskjermutstyr.
Tidligere i år kom det en forespørsel om dispensasjon fra 20 årsregelen for
kassasjon av en reserve der det var ønskelig å forlenge gyldigheten over
sommeren. MSJ og SU ønsker ikke slike individuelle vurderinger og det ble
gjort en vurdering av problemstillingen og det ble besluttet at dersom
materiellet er i god stand, så kan materiell godkjennes for bruk ut kalenderåret
det forfaller.

9.4

Vurdering av nye produsenter
Det er kommet inn forespørsler om godkjenning av to nye produsenter.
Den ene er Velocity Sports Equipment, Inc som produserer Infinity riggene og den
andre er Firebird USA in Eloy, USA. MSJ er i dialog med begge produsenter,
men er til nå ikke fornøyd med den informasjonen han har mottatt verken om
TSO eller QA systemer og hvordan SB og SO distribueres. Ingen godkjennes i
denne omgangen.

9.5

Implementering av HD line
SU viser til Fagseminar 2011 og presiserer at alle klubber som skal starte opp
med hand deploy ved lineutdannelse skal på forhånd varsle SU, samt ha dette
innført i HI plan.

10. Terminliste SU 2012
•
•
•
•
•
•
•

Fagseminar februar, koordineres av Fagsjef ift styret F/NLF og ledermøtet)
Tandemseminar 24. mars oppsamling under tandemkurset.
B kurs 19. til 22. april alt lørdag 28. april – tirsdag 1. mai alt)
Tandem instruktørkurs (28. til 31. mai, mandag 28. mai er 2. pinsedag)
AFF I-2 kurs 9.-17. juni.
C kurs Del 1 (1-2 sep alt 8-9 sep) Del 2 (09-11 nov alt 2-4 nov)
MK kurs 19-21 oktober

11. Neste SU møte
Neste SU møte er planlagt til 13. desember kl 17:00
Møtet hevet kl 20:12

Jan Wang
Fagsjef F/NLF
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