Fallskjermseksjonen

Referat SU-møte #2, 13.10.2016, kl 16:00
Sted: NLF lokaler.
Tilstede: Espen Høst, Yngve Haugom, Eirik Breen og Jan Wang

1.

Godkjenne agenda og innkalling
Agenda og innkalling er godkjent.

2.

Permanent hoppforbud NTNU
HI NTNU har innstilt på permanent hoppforbud for en av klubbens hoppere. Dette er
basert på ors 513, der hopperen trakk lavt og ble tildelt FU, samt hopperens tidligere
historikk, jfr ors 421 der hopperen fløy mot flyretningen og forårsaket en skjermkollisjon
og ble tildelt FU. Det er to meget farlige situasjoner som hopperen har forårsaket på kort
tid. SU stadfester at hopperen ilegges permanent hoppforbud. Dette er lagt inn i MelWin.

3.

Vurdering av sikkerhetsaspektet for XRW basesøknad fra Lesja fsk
Lesja fallskjermklubb har sendt inn en forespørsel til styret F/NLF om en
prinsippavgjørelse om XRW base aktiviteter innen F/NLF. Styret har sendt saken til SU
for å få en vurdering av sikkerhetsaspektet ved slik aktivitet før søknaden behandles på
styremøte nr 4 2016 7. desember. SU er av den oppfatningen at det er et behov for en
prinsipiell behandling av aktiviteter som involverer andre seksjoner i NLF og
utenforliggende aktiviteter som i forhold til base, fly etc. SU har også møte 7. desember
og leder SU vil delta i diskusjonen under behandlingen av dette agendapunktet.

4.

Håndboken og oppdateringer 2017
Det vil bli en revisjon av håndbok for fallskjermseksjonen som er dokumentasjonen av
sikkerhetssystemet til F/NLF. Overordnet vil etableringen av NLF sin kvalitetshåndbok
medføre at det må gjøres justeringer i HB del 000 for å tilpasse F/NLF sitt
sikkerhetssystem til NLF kvalitetssystem
NLF ankeutvalg har anbefalt F/NLF å tydeliggjøre regelverkets bestemmelser omkring
holdninger til sikkerhet samt om forbud mot bruk av rusmidler i forbindelse med utøvelse
av fallskjermaktivitet. Videre bør F/NLF presisere reaksjonsformer for brudd på disse.
Det betyr at del 100 må gjennom en større justering, alternativt få et eget vedlegg.
Nytt pkt i HB 103.7.4 som skal inn:
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, hoppere med A
lisens samt uerfarne hoppere med B-lisens.
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I tillegg har SU mottatt en del innspill som vil bli vurdert tatt inn i HB. Eksempel er å
definere innhopp.
SU har planlagt et arbeidsseminar 21. og 22. februar som i sin helhet skal vies endringer i
HB. Intensjonen er å ha en revidert HB klar til fagseminaret 2. april 2017.
5.

Kursplan 2017
Det er ikke alle kurs som er på plass tidsmessig ennå, og spesielt instruktør 2 kurset er
vanskelig å innpasse i år. Det er grunnet i at det er sen påske samt at seksjonsårsmøtet og
fagseminaret gjennomføres første helgen i april. Siden vi fortsatt satser på å få
gjennomført kurset på Krigsskolen, så må vi også ta hensyn til at det skal gjennomføres
skoleopptak i april. SU har utarbeidet følgende kursplan for 2017.

Sentrale kurs 2017

Tidsrom

Sted

Materiellkontrollørkurs
Del 1
Del 2

20. til 22. januar
27. til 29. oktober

Kristiansandområdet
Kristiansandområdet

Kursansvarlig
Materiellsjef

Ramsy Suleiman
Instruktør 2/B kurs
Alternativ 1
Alternativ 2
Alternativ 3

28.april til 1. mai
23. til 26. mars
4. til 7. mai

Krigsskolen
Krigsskolen
Krigsskolen
Harald Kvande

Tandeminstruktørkurs
Alternativ 1
Alternativ 2

8. til 11. juni
25. til 28. mai

Rikssenteret
Rikssenteret
Knut Lien

AFF instruktør2 kurs
1. til 9. juli

Rikssenteret
Hans Christian Amlie

Instruktør 1/C kurs
Del 1
Del 2

2. til 3. september
3. til 5. november

Toppidrettssenteret
Toppidrettssenteret

Bekreftet
Bestilt ikke bekreftet

6. Status fra granskningen av ulykken 2. september
Fagsjef orienterte. Granskingskommisjonen har gjennomført ett møte som ble avholdt
14. oktober. Frem til møtet har arbeidet fokusert på å få inn informasjon, utstyr og
diverse data. All informasjon er delt gjennom seksjonens Dropbox konto.
Basert på gjennomgangen av filmmaterialet og andre dokumenter, fikk
kommisjonsmedlemmene oppgaver å jobbe videre med fram til neste møte som er
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fastsatt til 4. januar.
Det vil ikke bli sendt ut noen konklusjoner før ulykken er ferdig gransket, men
kommisjonen ser allerede nå nødvendige tiltak for sesongen 2017, som vil bli presentert
på fagseminaret 2. april 2017.
De pårørende har kontaktet kommisjonen med et for dem viktig spørsmål og det er
allerede besvart.
7.

Materiell
a) Søknad typegodkjenning Squirrel LLC. Etter anbefaling av MSJ typegodkjente SU
Squirrel som produsent av hovedskjermer (kun Epicene hovedskjermer - ikke
baseskjermer). Dette ble gjort etter mottatt dokumentasjon og kjennskap til Parapex
co ltd. som syr produktene. MHB ajourføres.
b) Oppfølging observasjon # 503 Det vil bli gitt en formell advarsel.
c) Status MK-kurs 2016 - stort frafall! 5 av 11 fra del 1 skal ta eksamen i oktober
d) MK-kurs 2017 del 1- gjennomføres i Kristiansandsområdet i henhold til den
ovenstående kursplanen 20. til 22. januar. jmf annen sak vedr MSJ
e) Forslag om endring av komponentlevetid drogue - skille øvre og nedre del av
drogue? Dette vil bli vurdert av MSJ og avgjørelsen skrives inn i MHB
f) Materiellsjef fikk i oppgave å se på en justering av materielltjenesten. Dette skal
presenteres for styret F/NLF som en beslutningssak på møtet 7. desember.
g) Innføring av kursansvarlig for materiellkurset etter mønster av de øvrige sentrale
kursene er ønskelig. Kursansvarlige må være MK og instruktør. MSJ fikk oppdrag
om å jobbe videre med dette og innføre det så snart det er mulig.

8.

Tandemhopping
Det har vært en betydelig økning i antallet tandemer, men det har samtidig vært en stor
økning i hendelser som skader, reserver, sidespinn mm koblet til denne aktiviteten.
Tandemansvarlige fikk i oppdrag å bearbeide statistikken slik at SU kan behandle den
på møtet 7. desember.

9.

Observasjons Registrerings System (ORS)
ORS - fungerer bedre i år enn i 2015, og kvaliteten er gradvis økende, men fortsatt er
det et stort forbedringspotensial ved bedre eierskap til systemet lokalt. Forenkling for
uttak og bearbeidelse av statistikk både lokalt i klubbene og sentralt er nå viktig å få på
plass. SU har innkalt til møte i styringsgruppen for ORS 8. november for å legge
premissene og mål for det videre arbeidet inklusive budsjett fremover. Budsjettinnspillet
skal til styret slik at det kommer in i langtidsplanens budsjettforslag 2017 – 2019.
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26. oktober kommer den svenske riksinstruktøren på besøk, for å få en demonstrasjon
av systemet.
10.

Eventuelt
Intet.

Møtet hevet 21:00

Jan Wang
Fagsjef/Referent.
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