Referat fra SU-møte #4, 20.06.2019, kl 20:00
Sted: Via Skype
Tilstede: Espen Høst, Tone Bergan, Harald Kvande, Anders Mæland, Jan Einar Solstad og
Jan Wang
1. Rapport fra Tønsberg ad prøveordning om lavhopp for elever
I 2018 søkte Tønsberg FSK, pga luftromsforholdene på plassen, om å få utsette de to
lavhoppene på nivå 8 til progresjonen til B-lisens. De ble innvilget dette som en
forsøksordning for sine egne elever og SU krevde en erfaringsrapport etter endt sesong
2018. SU måtte purre på rapporten, og da den kom inneholdt den ikke den
informasjonen som SU hadde etterspurt og ga dermed ikke det SU trenger for å vurdere
videre prøveordning.
Videre har klubben tøyd begrepet «egne elever». SU vil følge opp denne aktiviteten ved
leder SU.
2. WS og Twin Otter på Tønsberg
Det var en episode med wingsuit-hoppere og LN JMP, som omhandlet WS exiter fra
floater posisjon inkl fra kamerasteget. Hendelsen resulterte i et hoppforbud og at det
ikke aksepteres WS exit fra utvendig posisjon. SU har meddelt at de vil ha en ORS om
hendelsen, men den er ikke mottatt ved møtestart.
Det er klubbens ansvar å etablere prosedyrer for hvordan hoppflyet skal operere, ut ifra
en helhetlig risikovurdering. Dersom LN JMP skal løfte WS på andre hoppfelt, må dette
avklares med det enkelte hoppfeltet på forhånd, slik at man unngår lignende episoder.
Leder SU vil følge dette opp med klubben.
3. Permanent hoppforbud
NTNU hadde sendt inn et ønske om permanent hoppforbud for en av sine hoppere som
er gitt midlertidig hoppforbud. Dette var begrunnet i bla ORS # 716 og ORS # 1147. SU
stadfestet et permanentforbud og HI ene vil bli orientert om hvem de gjelder.
Kompetansebeviset til hopperen er ikke lenger gyldig. Hopperen kan etter fem år søke
SU om å starte opp igjen.
4. Utstedelse av lisenser
Det er søkt om gjenutstedelse av kompetansebevis etter hoppforbud for:
- Oliver Eidem, Grenland FSK. SU ga sin tilslutning, basert på anbefalingen fra HI.
Det kreves imidlertid at hopperen følges opp av HI over tid.
- Kim Normann, NTNU FSK. Dersom hopperen finner en støtteperson i form av en HI
som kan følge han opp over tid, og det sendes inn en skikkelig søknad, så er SU
villig til å vurdere dette.
5. Gjennomgang av ORS
Styringsgruppen for ORS er kalt inn til et møte, men det er utfordrende å finne tid de
nærmeste månedene. Det blir utarbeidet en liste fram til møtet som omhandler ønsker
og behov som SU/HI’er har til systemet.
Det er for sein saksgang på ORSene, og da møtet ble avholdt var det sendt inn 76
ORSer for 2019. Det ligger 28 som utkast som avventer HI, og 26 ligger som utkast
ennå ikke sendt til HI. Noen få går flere år tilbake i tid. Det er viktig at de utkastene som

skal sendes til HI trekkes blir sendt, og at HI behandler fortløpende. Utkast som ikke
skal behandles må trekkes tilbake.
Foto og video er viktig å få lastet opp i ORSene. Det holder ikke å henvise til sosiale
medier eller lenker andre steder.
6. A-kurs
MSJ har gått igjennom A-kurset og har kommet til at det er nødvendig å få noe mer
materiell inn på kurset. I første omgang er det gjort en quick fix som sendes ut til HIene
med dette referatet og lagt ut på nlf.no.
7. Sentrale kurs
Fagsjefen presenterte status for de sentrale kursene. De siste to årene har det vært et
dramatisk fall i påmeldingen til kursene. Det begynner å bli kritisk lav deltakelse på
Instruktør 2-, Instruktør 1-, I-2 AFF- og Tandem instruktørkursene. Dersom vi ikke får
frem tilstrekkelig antall instruktør I-2 og I-1, vil det få store konsekvenser de kommende
årene. SU vil ha dette på radaren og følge med.
8. Dispensasjon
HI Tønsberg FSK har søkt om dispensasjon fra kravene for deltakelse på I-2 AFF
kurset, for Linda Rasmussen som har 454 hopp pr d.d. Dispensasjon innvilges med
bakgrunn i hennes hopperfaring og aktivitet de seneste årene.
9. Runde rundt bordet
Jan Einar Soltvedt ga en grundig tilbakemelding etter Instruktørkurs skjermflyging.
Videre en anbefaling til videre arbeidsprosesser som SU må ta tak i.
Harald Kvande ga tilbakemelding om svært varierende kvalitet på de tandem
videokursene som gjennomføres.
Leder SU ønsker som et første steg å dele ansvaret for klubbene internt i SU for å
kommunisere tettere med samtlige klubbene og favne alle.
Instruktør-2 kurset er under en større revisjon ledet av kursansvarlig Monica Smines.
MSJ orienterte om forsøk fra den østerisk produsent SIFE som i tilknytning til Pink
Skyvan arrangementer lodder ut rigger, sannsynligvis for å sette press på
typegodkjenning i ulike land. MSJ håndterer dette.
10. Eventuelt
Neste SU møte er ikke tidfestet, men det planlegges i september. Planen å starte
prosessen med å lage en versjon 9 av håndboka, medregnet all dokumentasjon som
kreves for å dokumentere sikkerhetssystemet vårt.

Møtet ble hevet kl 22:05.

Jan Wang
Fagsjef/Referent

