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Referat SU-møte # 4, 18.12.2008 
Sted:  F/NLF.   
Tilstede: Knut Lien, Bjørnar Haukstad, Rolf Inge Sotberg, Morten Kristoffersen og Jan Wang 
(ref.) 

 
1. Godkjenning av innkalling og gjennomgang av referat fra forrige møte 

 
Innkallingen og sakslisten ble godkjent.  Referatet fra møte # 3/08 er tidligere blitt 
godkjent.   
 

2. Fagseminar 2009 
 

Fagseminaret holdes ifm Årsmøtet og Luftsportstinget og spesifikk dato blir søndag 29 
mars. Alle klubber skal være representert med sin HI. Dersom dette ikke blir mulig 
skal HI ta opp saken med SU i god tid. SU vil i denne sammenhengen følge en striks 
linje mht innvilgelse.  
 
Frode Finnes Larsen har som sin I-1 oppgave sett på utviklingen av et revidert/nytt 
hendelsesrapporteringssystem. I den forbindelse anbefalte han at det burde settes ned 
en styringsgruppe bestående av SU v/ Morten Kristoffersen og Fagsjef samt en 
arbeidsgruppe bestående av Einar Huseby og han selv. SU besluttet å følge 
anbefalingen og starte prosessen så raskt som mulig. SU vil imidlertid at Frode Finnes 
Larsen presenterer prosjektet og fremdriftsplan med status på Fagseminaret.  
 
Fagsjef ble pålagt å utarbeide en agenda for Fagseminaret til neste møte, og det skal 
også presenteres og diskuteres to andre I-1 oppgaver og dette er Odd Jørund Pedersen 
sin anbefaling vedrørende Vingedress og Jarl Esten Husa sin anbefaling mht 
kompenserende tiltak ved bruk av store fly på små flyplasser. 
 
En sak som også skal opp er nødåpner problematikkene (se også pkt 8). De siste to 
årene har 3 hoppere blitt berget av nødåpnere. Det betyr at vi ville hatt 3 dødsfall uten 
nødåpnere. SU vil se på hva konsekvensene blir dersom F/NLF velger å påby 
nødåpnere på alt utstyr, dog med mulighet for dispensasjon ved spesielle hopptyper. 
HI’ene skal utarbeide en oversikt over hva dette vil bety for den enkelte klubb som 
også skal danne grunnlaget for diskusjonen på Fagseminaret. 
 

3. Tandemmesterlisens Mikael Kristiansen 
 

Det er blitt innrapportert ureglementert utførte tandemhopp i sommer på Rikssenteret, 
noe som medførte at Mikael Kristiansen fikk tilsnakk av bla leder SU. I etterkant av 
dette kom det så inn en sak der var planlagt og utført et hopp med langt frittfall uten 
drouge. Hoppet uten drouge ble også betydelig lenger enn planlagt. Da SU ble 
oppmerksom på at reglene for tandemhopp igjen var brutt, ble Mikael Kristiansens 
tandemlisens midlertidig inndradd i påvente av behandlingen. SU ser meget alvorlig 
på det ble fortsatt å bryte reglene selv etter at det var gitt tilsnakk. SU besluttet at 
tandempapirene blir inndratt på ubestemt tid og at han må gå nytt kurs samt at det 
tidligst kan søkes om dette ifm kurset i 2010. Hans vil da bli vurdert på nytt. 
Gjenutstedelse av tandemdemolisensen vil ev bli en egen vurdering.  
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4. Forsikringer  
 
Fagsjef orienterte om den nye etablerte forsikringsavtalen med Sportscover Europe 
Limited gjennom Affinity Group Solutions AS. Ambisjonen om kun et 
forsikringsalternativ der erstatningssummen doblet seg ved invaliditet på 75%,  måtte 
skrinlegges under forhandlingene. Det er besluttet at det også innarbeides en 
obligatorisk ansvarsforsikring som dekker ”world wide” utenfor Norden, samtidig som 
vi beholder den nåværende ansvarsforsikringen innenfor Norden i IF sammen med 
Hang- og Paragliderseksjonen. I tillegg ligger det i bunn en generell ulykkesforsikring 
som gjelder 24 timer i døgnet. Ulykkesforsikringen for fallskjerm deles inn i: 

  
Alt Basis inkl ansvarsforsikringen kommer på kr 540. 
Alt Ekstra inkl ansvarsforsikringen kommer på kr 965. 
Alt Utvidet tilleggsforsikring/ dødsrisikoforsikringen kommer på kr 1000. 

 
Utstedelses- og fornyelsesblanketter ligger ute på nlf.no/fallskjerm/siste nytt og alle 
HI’er er tilskrevet. Det ligger kun en forsikringsblankett ved der det skal krysses av 
hva den enkelte ønsker av forsikringer. Det vil deretter sendes med et forsikringsbevis 
når sertifikatet er fornyet. Forsikringene vil gjelde etter at sertifikatet er betalt. 

 
Det blir tillatt for aktive hoppere som blir 75 år å fortsette å hoppe, men kravet er at 
vedkommende har/har hatt D-sert, at det er hoppet årene forrut og at det innføres årlig 
legesjekk ved fornyelse. Det blir også tillatt å hoppe med tandemelever på over 75 år. 
Forsikringen er utvidet til å gjelde fallskjermrelatert og er dermed ikke lenger 
begrenset kun til selve løftet og hoppet.  

 
Forsikringene innføres fra 1. januar 2009. Samtidig går F/NLF over fra nåværende 
ordning med fornyelse gjennom hele året(365 dagers regelen) til kalenderår. Dette vil 
gjelde fullt ut fra 2010 og overgangsregler vil bli utarbeidet. De som har gyldige 
sertifikater utover i 2009 vil være forsikret gjennom Gjensidige inntil sertifikatet 
fornyes. For hoppere som hopper mye utenfor Norden, kan det allikevel være 
økonomisk gunstig å fornye tidlig på året pga den innarbeidede ansvarsforsikringen. 

 
Det blir kun et alternativ for Tandem som kommer på kr 150 med dekningsgrad som 
for alt Basis. 

 
Forsikringsvilkårene vil bli lagt ut så snart disse er ferdig utarbeidet.  

 
SU tok orienteringen til etterretning. 
 

5. Sentrale kurs og stedsvalg 
 
SU har observert at Styret F/NLF har mottatt en henvendelse om å legge F/NLFs 
sentrale kurs som inkluderer hopping på andre steder enn Rikssenteret, samt at Styret 
ønsker å inkludere en vurdering av dette i Rikssenterutvalget. I den forbindelse så vil 
SU poengtere hvilke kriterier som skal til for å få tildelt Tandeminstruktør- og AFF 
instruktørkursene: 
- Akseptabel overnattingskapasitet for deltakere  
   og instruktører 
- Akseptable sanitæranlegg med tilstrekkelig kapasitet 
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- Gode undervisningsfasiliteter uten forstyrrende 
aktiviteter inklusive  
   undervisningsrom 
- Effektivt løfteapparat med garanterte løft for å bli ferdig ila fastsatt tidsrom. 
 
Ut over at rikssenterutvalget legger dette inn i sine vurderinger ønsker ikke SU å 
influere på arbeidet i utvalget. 
 

6. Parachute Industry Association (PIA) 
 

SU bestemte at det kun er Materiellsjefen som skal representere SU på PIA som går 
holdes i Reno Nevada i februar 2009.. 
 

7. Hendelser og hoppstatistikk 
 
Fagsjef presenterte hoppstatistikken slik den foreligger like før årsskiftet. Det er pr 31 
september gjort 45812 hopp totalt, hvorav 1951 er tandemer. Pr 18 desember er det 
kommet inn 115 hendelsesrapporter, hvorav det er 53 reservetrekk, 26 små- 8 mellom 
store- og 2 store skader. Det er registrert 6 cypresfyringer hvorav 2 var avgjørende mht 
å berge liv. Det har de siste tre årene vært 3slike tilfeller. SU ønsker derfor å se 
nærmere på et påbud om nødåpner.  
 

8. Ny HI i Stavanger FSK 
 

SU har fått inn en søknad fra Stavanger FSK om å få utnevnt Jørgen Kaarvaag som 
Hovedinstruktør i klubben. SU har også mottatt og gått igjennom utkastet til HI plan 
for 2009.  
 
Jørgen Kaarvaag er på bakgrunn av dette utnevt som ny Hovedinstruktør i Stavanger 
Fallskjermklubb. SU vil samtidig takke avtroppende HI Heidi Ege for den jobben hun 
har gjort som HI og håper fortsatt å kunne nytte henne til andre oppgaver i F/NLF. 

 
9. Divergens i HB  
 

SU har mottatt et innspill fra NIMBUS som ber om en avklaring om hoppmestring ifm 
natthopp. Det synes å være en divergens mellom pkt 402.2.3 og 508.2. SU vil se 
nærmere på dette og ev komme ut med en endring eller presisering. 
 

10. Innspill fra HI Tønsberg vedrørende bytte av liner på Sigma og EZ 
 

Det er kommet inn en forespørsel om å gå over til vectran liner på Sigma skjermer 
som er satt opp med standard linesett. Dette er for å redusere dannelsen av tention 
knots som er en vanlig årsak til nødprosedyre. Det skal være flere og flere som går 
over til dette på hoppfelt i Europa. Msj vil spesielt fokusere på dette under PIA og 
komme med en tilbakemelding på Fagseminaret. 
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11. Tilbakemelding fra havariøvelse på ØÆ 
 

SU har fått rapporten etter årets havariøvelse som ble gjennomført som et ledd i å 
redusere risiko ifm det å operere med store fly på små flyplasser, jfr risikoanalysen 
som ble utarbeidet for å komme krav fra LT i møte. SU ønsker at erfaringene fra 
havariøvelsen presenteres på Fagseminaret av HI Oslo og at denne suppleres av HI 
NTNU som også har en god del erfaring med tilsvarende øvelser på Fagerhaug. 
Intensjonen til SU er at alle klubber utvikler og gjennomfører tilsvarende øvelser 
lokalt i samarbeid med lokale redningsetatene.  

 
12. Eventuelt 
 

Intet 
 
Møtet hevet kl 19:32 
 

 
Jan Wang 
Fagsjef 
F/NLF 

a 


