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Oppdatering



Hopp per individ



Hopp per individ
• En linje per hopp

– ID fra manifest

– Medlemsnummer eller blankt
– Dato og tid
– Lokal hopptype
– Kategori av lokal hopptype eller blankt

• Formatert csv , og “
• Hvorfor tar Jan



Hopp per individ

• Overføres til systemet ved:
– Laste opp fil manuellt

– Automatisk via api’et ved faste intervaller
– Automatisk via api’et på triggere I databasen

• Mapping mellom lokale hopptyper og 
F/NLF hopptyper 
– “12500” => “Trening”
– Aktivitet som i “Trening” + “Wingsuit”



Hopp per individ

• Hvordan skal klubbene gjøre dette?
– Vi har laget spørringer for JR & Dz-Manger

– Kan støtte de som har lokale 
manifestsystemer ikke maas

– Klubbene oppfordres til å benytte 
medlemsnummer (mapping til NIF)

Eksempelvis et program som kjøres mot databasen 
ved gitte intervall som håndterer alt.



Alvorlighetsgrad



Alvorlighetsgrad

• Faktisk og potensiell alvorlighetsgrad

• Skala fra 1-8
1.     Alt OK

2.     Til ettertanke

3.     Mindre skade

4.     Middels skade

5.     Alvorlig skade

6.     Alvorlig skade/men

7.     Død

8.     Flere døde



Alvorlighetsgrad

• Hva er egentlig 2 av 7?
– Oh shit!

– det var flaks!
– det kunne gått ordentlig ille
– ...



Alvorlighetsgrad

• Hva er 2 av 7?

“Til ettertanke,

men det var reell sannsynlighet for

død”



Alvorlighetsgrad

• Hva med et reservetrekk?
– “Tvinn & spinn”

– Kjempeflott nødprosedyre
– Lander med alle håndtakene inne på 

hoppfeltet
– Vi finner raskt kutten

? av ?



Alvorlighetsgrad

2 av 2

“Til ettertanke,

og en reell sannsynlighet for

til ettertanke”



Alvorlighetsgrad

• Reservetrekk (insert frightning image)



Alvorlighetsgrad

2 av 7

“Til ettertanke,

reell sannsynlighet for

død”



Alvorlighetsgrad



Måltall
Antall rapporter totalt vs antall rapporter med skade

→ høyt antall rapporter forbedrer måltallet
→ mange rapporter er altså bra!

HI’ene er nøkkelen til suksessen:
- Gir HI blaffen så gjør hopperene det også
- Er svært synlig hvor HI tar eierskap!
- ORS formidler HI, FSJ og SU’s holdninger og 
disse blir reflektert i organisasjonen!



Arbeidsflyten
• Fortsatt hoppere som ikke finner = stuck

• Nye:
– Admin på alle trinn, vil bli brukt til manuelle og 

automatiske operasjoner for å bevare 
integriteten

– SU: MSJ, Tandem og AFF ansvarlig





Arbeidsflyten

• Aministratorer kan ikke gå inn å overstyre 
en observasjon
– Integritet/transparens
– Alle endringer lagres og er tilgjengelige
– Kan bla seg rundt I versjonene
– Se endringer (diff)

• Hva dere gjør eller ikke blir fulgt med på 
og er nettopp poenget med arbeidsflyten!



Oppgradert ORS

• “Alt” er oppgradert
– Blir det armer og bein?

• Motorflyseksjonen
– Dette tjener fallskjerm på
– E5X for Luftfartshendelse

• Blir ca. 1 uke nedetid når databasen 
konverteres – blir lesetilgang I perioden



Hva kan dere forvente?

Gule

lapper





Spørsmål?
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