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Referat SU-møte #1, 18.02.2016, kl 16:00 
Sted:  NLF lokaler.   
Tilstede: Espen Høst, Yngve Haugom, Tone Bergan, Eirik Breen og Jan Wang  

 

1. Godkjenne agenda og innkalling 

 

Agenda og innkalling er godkjent. 

 

2. SU Plan 2016 

 

SU medlemmene gir sine innspill til leder for oppdatering av SU plan. Tidsfrist innen 

utløpet av uke 8. 

 

3. Godkjenning av HI 

 

 HaGL – Olbjørn Lien. 

HI’s plan er mottatt. Kandidat godkjennes. 

 

 Voss – Inger Margrethe Bøe 

HI’s plan er mottatt. Kandidat godkjennes. 

 

 Troms/Elvenes – organisering av driftsperiode på Elvenes 

Troms fsk står for hele perioden på Elvenes, herunder OT. Driften på Elvenes 

skal omtales i HI’s plan, herunder instrukser, varslingslister, innhopp og 

manifest etc. 

 

4. Fagseminaret 

 

 Utarbeidelse av agenda til fagseminaret 

Forslag til agenda er utarbeidet. Tiden blir avklart når rammene for ledermøtet er 

klart. 

 Inviterte foredragsholdere 

Lars Kristian Holt inviteres til å presentere sin oppgave på C-kurs vedrørende 

standardisert pakkeopplæring. 

 

5. Personell 

 

 En MK-lisens ble etter anbefaling av msj inndratt. MK’en og HI er orientert. 

Eiere av rigger som er berørt i denne forbindelse er varslet. Medlemsregisteret er 

oppdatert 

 

 En hopper ble ilagt permanent hoppforbud. Hopperen og hovedinstruktør er 

orientert. Medlemsregisteret er oppdatert og hopperen har ikke fornyet lisensen 

for 2016. 

 

 Det er mottatt søknad om utstedelse av I-1 lisens for Helge Rotmo. Helge Rotmo 

har tidligere gjennomført og bestått C-kurs, men han fikk ikke utstedt I-1 lisens 
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den gangen. SU godkjenner søknaden om utstedelse av I-1 lisens for Helge 

Rotmo. 

 

 Eksaminatorer i Oslo fsk. Oslo fsk har sendt søknad om I-1 rettigheter for å ta 

eksamen på grunnkurs for to navngitte hoppere med I-2 lisens. På grunn av 

pågangen på eksaminatorene i klubben ønsker de å øke antall eksaminatorer. SU 

anser det som HI sitt ansvar å sørge for å få gjennomført eksaminasjonen på en 

god måte. SU vil presisere at dette må løses langsiktig ved å sende kandidater i 

klubben på C-kurs. 

 

 Oslo fsk har også sendt inn søknad om å melde Sander Lien på B-kurs 2016, før 

han er fylt 18 år. Han vil være fylt 18 før kurset starter. Søknaden er tidligere 

innvilget, slik at påmeldingsfristen kunne holdes. 

 

 Voss fsk har søkt om fritak for Petter Stenvold for deltakelse på 

tandemseminarene i 2016. Søknaden er fremmet ut fra at han er opptatt med 

landslaget både 20. februar og under oppsamlingsseminaret som skal 

gjennomføres i forbindelse med tandeminstruktørkurset i juni. Han har kun hatt 

TI lisens i to år og har relativt få tandemhopp og SU presiserer at han må 

gjennomføre seminaret i juni for å kunne hoppe tandem etter 9. juni.   

  

6. Materiell 

 

 Søknad om MR-status fra Erling Sagen og Eirik Breen 

SU godkjenner søknaden fra Erling Sagen basert på hans erfaring som MK og 

gjennomført og bestått FAA MR kurs hos Elite Academy Rigging. 

SU godkjenner søknaden fra Eirik Breen basert på hans erfaring som MK og 

gjennomført og bestått FAA MR kurs hos Parachute Rigging Institute. 

 Søknad godkjenning fallskjermverksted SpotOn AS 

SU forventer fremlagt dokumentasjon på et tilfredsstillende 

kvalitetsstyringssystem. Eksempel kan være NS-EN ISO 9001:2015 vedrørende 

innhold og oppbygning. 

 Typegodkjenning av produsenten Squirrel - venter på dokumentasjon på 

kvalitetssikringssystem fra produsenten. 

Dokumentasjon på kvalitetssikring system er ikke mottatt. Saken avventes frem 

til dette er mottatt. 

 SU velger å presisere at ved typegodkjenning av produsenter av hovedskjermer 

er det kun produkter beregnet til fallskjermhopping som tillates brukt. Skjermer 

beregnet til BASE-hopping er ikke tillatt brukt. Dette tas med i MHB kapittel 12 

ved årets oppdatering. 

 Oppdatering av MHB 

Det er foretatt oppdateringer på 3 kapitler som blir publisert før fagseminaret. 

Dette gjelder kapittel 2, kapittel 4 og kapittel 12.. 

 Status saker til vurdering (utredningssaker - ikke prioritets rekkefølge): 

o Endring av levetid reserveskjermer og evnt levetid for seletøy 

Utredes når det er ressurser tilgjengelig. Vurderes gitt som C-kurs oppgaver. 

o Fornyelseskrav MK- og MR-lisens 

Vurderes gitt som oppgave på C-kurs. 
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o C-kurs oppgave Lars Kristian Holt vedr pakkeopplæring 

Som en del av oppgaven er det foreslått endringer til HB og 

standardiseringsdirektivet for pakkeopplæring. MSJ ber om at LKH deltar 

på fagseminaret og presenterer oppgaven/resultatet.  

 Utdanning MK-R 

MSJ jobber med et forslag på utdanning av 2-4 kandidater til MK-R. Det er 

foreslått et samarbeid med Parachute Rigging Institute på DeLand med 

gjennomføring av kurs januar 2017.  

MSJ fremlegger et forslag med budsjett som godkjennes for fremlegging på 

fagseminaret. 

 

7. Søknad AFF inkluderende vindtunnel fra Tønsberg 

 

SU mener at bruk av vindtunnel i grunnopplæringen er positivt. Det presiseres at 

standardiseringsdirektivet skal følges, men at rekkefølge på leksjoner er innenfor 

klubbens handlefrihet. 

 

8. Innsendt forslag ad AFF progresjon 

 

Det er innsendt to forslag til endringer i AFF progresjonen, ett fra Barton A Hardie og 

ett fra Aage Vejlgaard Sørensen jr. Forslagene tas med videre som grunnlag for en C-

kurs oppgave for årets C-kurs. Denne utredningen må også sees i sammenheng med 

søknad fra Tønsberg fsk, jfr sak 7, og erfaringer fra Voss fsk mtp bruk av vindtunnel 

som en del av AFF grunnopplæring. 

 

9. Lisensprøver 

 

Prøver for de ulike lisensene (E, B, C, D og I-2) er gjennomgått av Tone og oppdatert. 

Det gjenstår gjennomgang av noen materiellspørsmål på I-2 prøven. Eirik tar en 

gjennomgang av disse før gjennomføring av B-kurset. 

 

10. Intern kommunikasjon 

 

Det har vært en endring av sammensetningen i SU og følgende føringer ble besluttet for 

intern samarbeid og kommunikasjon utenom møtene: 

 

 Samarbeidsverktøy: 

Det ble besluttet at det primære kommunikasjonskanalen utenom møtene er e-

post. For å sikre høringer og beslutninger gjøres følgende: 

 Det skal angis tidsfrist på høringer og beslutningssaker 

 Alle mottakere skal kvittere for mottatt epost. Dette for at mottaker skal 

få bekreftet at saken er mottatt. 

 

 Epost adresser: 

 Espen Høst – enkelhet@gmail.com 

 Tone Bergan – tonebergan@gmail.com 

 Yngve Bøe Haugom – yngve_haugom@hotmail.com 

 Eirik Breen – eirik@breen.no  

mailto:enkelhet@gmail.com
mailto:tonebergan@gmail.com
mailto:yngve_haugom@hotmail.com
mailto:eirik@breen.no
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 Jan Wang – jan.wang@nlf.no  

 

 Fildeling: 

Det ble i tillegg besluttet å opprette en Dropbox konto for F/NLF som kan dele 

lagringsplass med inviterte brukere. Kontoen skal benyttes for deling av 

dokumenter ifm saksbehandling og gjennomføring av møter. 

 

 Ansvarsområder: 

 Personellsaker: Espen Høst 

 AFF: Tone Bergan 

 Tandem: Yngve Bøe Haugom 

 Materiell: Eirik Breen 

 Statistikk: Tone Bergan 

 ORS: Tone Bergan 

 Sikkerhet: Espen Høst 

 

11. Eventuelt 

 

Intet 

 

 

Møtet hevet 19:00  

  
Jan Wang 

Fagsjef/Referent. 

mailto:jan.wang@nlf.no

