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Norges Luftsportforbund — Forlengelse av godkjenning - sikkerhetssystem
for fallskjerm
Bakgrunn
Vi viser til søknad om videre godkjenning av sikkerhetssystem for fallskjerm. Norges
Luftsportsforbund (NLF) har tidligere mottatt godkjenning av sikkerhetssystem for
fallskjermhopping, gjeldene fram til 25.02.2018.

Regelverk
Saken har blitt behandlet etter forskrift 11. januar 2006, nr. 42 om sivil fallskjermhopping,
publisert som BSL D 4-2.

Vurdering og vilkår
I forkant av forlengelsen er det foretatt tilsyn med fallskjermseksjonen i NLF på sentralt- og
klubbnivå. Vi vurderer på bakgrunn av dette at NLFs sikkerhetssystem for fallskjermhopping å
oppfylle kravene i forskrift.

Fra tidligere godkjenning opprettholdes følgende vilkår:

1. Endringer/ tillegg i sikkerhetssystemets innhold som medfører lempelser, skal
godkjennes av Luftfartstilsynet før implementering.
2. Annen revisjon av sikkerhetssystemet skal varsles til Luftfartstilsynet.
3. Luftfartstilsynet kan gi pålegg om endringer av sikkerhetssystemet.
4. Luftfartstilsynet kan på et hvilket som helst tidspunkt gjennomføre kontroll og revisjon av
om virksomheten drives i samsvar med sikkerhetssystemet.
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5. Luftfartstilsynet kan trekke tilbake godkjenningen av sikkerhetssystemet, midlertidig eller
permanent, dersom det avdekkes at virksomheten ikke drives i samsvar med
sikkerhetssystemet.

Vedtak
Luftfartstilsynet godkjenner forlengelse av NLFs sikkerhetssystem for fallskjerm med hjemmel i
Forskrift om sivil fallskjermhopping av 12. januar 2006 nr. 42(BSL D 4-2), § 4, jf. § 1.
Klageadgang
Dere kan klage på dette vedtaket til Samferdselsdepartementet. En klage må sendes til
Luftfartstilsynet innen 3 uker fra dere mottok vedtaket. Dere kan lese mer om klageadgangen
her: http://www.sicinform.no/dss/?view=form&id=1004. Dere kan også ta kontakt med
Luftfartstilsynet for å få mer informasjon om klageadgangen.

Med vennlig hilsen

Thomas Hytten e.f.
flyoperativ inspektør
Flyoperativ

Arild Rasmussen
flyoperativ inspektør
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Antall vedlegg:1 - Godkjenning
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Sikkerhetssystem for fallskjermhopping
På vegne av Luftfartstilsynet
Bekreftes det at

Norges Luftsportsforbund
Organisasjonsnummer: 974 953 552
0179 Oslo
NORGE

tilfredsstiller kravene beskrevet i Bestemmelser for Sivil Luftfart — D 4-2 Forskrift om sivil
fallskjermhopping. Dette gir rett til å drive fallskjermhopping innenfor norsk område i tråd med
organisasjonens godkjente sikkerhetssystem.

Bodø, 04.02.2018
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