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Referat SU-møte # 1, 10.03.2009 
Sted:  F/NLF.   
Tilstede: Knut Lien, Bjørnar Haukstad, Rolf Inge Sotberg, Morten Kristoffersen, Frode Finnes 
Larsen og Jan Wang (ref.) 

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

 
Innkallingen og sakslisten ble godkjent.  Referatet fra møte # 4/08 er tidligere blitt 
godkjent.   
 

2. Fagseminar 2009 
 

Fagseminaret gjennomføres på Holmenkollen Park Hotell søndag 29. mars med 
oppstart kl 08:30. Su gikk igjennom forslag til agenda og besluttet følgende saksliste: 
 
Start Slutt Emne 

Ansvarlig 

08.30 08.45 Innledning og presentasjoner 
KL 

08:45 09:30 Statistikk  ØTE 
09.30 09:45 Veteranenes sikkerhetsdiplom KO 
09:45 10.00 Pause  
10:00 11:00 SU forhold 

- SU aktivitet 2008 
- SU plan 
- Hendelsesrapporter og funn 
- skadekostnader 
- Fastspenning i fly 
- Havari rapport 2004 
- Brudd på bestemmelser - fly 
- Tandem og kursrapportering 
- Jumprun - datasikkerhet 

KL/JW 

11:00 11:30 MSJ forhold 
- Fra PIA 
- Vectranliner og Tandem 
- Lineutdanning HD XT HAGL 
  presentasjon 
- Påbud nødåpner? 
- Tilbakemelding tandemlog 

RS/MK 

11:30 12:15 Lunsj Restauranten 
12:15 12:45 Materiell forts  
12:45 13:30 Nytt 

hendelsesrapporteringssystem 
FFL 

13:30 14:00 Dispensasjon fra LT Store fly 
uten brann og havari 

- Status 
- Veien videre 
- Havariøvelser 

Inspeksjoner fra LT 

JW m/fl 

14:00 14.30 Fly dokumentasjon 
- SOP i flyhåndboka 
- operasjonsbeskrivelse 

EB/JK/RS 
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14.30 15:00 I-3 kurs i AFF klubber 
AFF I seminar 

KL 

 
3. Eksaminatorer 

 
SU utnevnte følgende nye eksaminatorer: 
- Jørgen Kaarvaag, Stavanger FSK ny kursansvarlig Tandemmesterkurset 
- Jan Erik Dietrichson, Oslo FSK primært til AFF I kurset 
- Hallvard Kosberg, NTNU FSK, primært til B-kurset 
 

4. Årets sentrale kurs  
 
SU gjorde en gjennomgang av årets sentralekurs. 
B-kurset har i år 9 deltagere og pensum er sendt ut til deltagere og HI’er for 
oppfølging. Eksaminatorene er på plass og kurset gjennomføres som planlagt 30/4 til 
3/5. Alt er ikke på plass når det gjelder sted, men sannsynligvis gjennomføres dette på 
Krigsskolen i Oslo. 
 
Tandemkurset har pr nå 1 påmeldt men søknadsfristen går ikke ut før 1. april. Iht 
planen skal kurset gjennomføres på Rikssenteret 21-24 mai med kursansvarlig Jørgen 
Kaarvaag.  
 
AFF Instruktørkurset er planlagt til 27/6 til 5/7 på Rikssenteret. Det er i dag en del 
utfordringen på kursansvarlig- og eksaminatorsiden, slik at tidsrom ikke lenger er helt 
sikkert. SU jobber videre med et par alternativer. 
 
C-kurs og MK kursene ligger fast iht planene. 
 

5. Rapport fra Parachute Industry Association (PIA) 
 
MJS rapporterte fra årets PIA. Arrangementsted for PIA blir fortsatt Reno, Nevada de 
neste 2 gangene hvilket vil si 2011 og 2013. MJS vil orientere nærmere fra PIA under 
Fagseminaret 29 mars.  
 

6. Statistikk 2008 
 

Øystein Tenfjord Engelsen holder på med å bearbeide statistikken for 2008, som han 
vil presentere på Fagseminaret. 
 

7. Nye HI’er 
 
SU har etter søknader og utkast til HI planer, godkjent og innsatt følgende nye HI’er: 

- Arne Rydning i Trondarnes Frilynte 
- Ståle Øisang i Grenland FSK 
- Christian Krognes i Tønsberg FSK  

SU vil samtidig takke Bjørnar Jensen, Thomas Solli og Einar Huseby for den innsatsen 
de har gjort som HI’er i sine respektive klubber. 
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8. HI planer 2009 
 

SU har nå mottatt og gått i gjennom de innsendte HI planene. Alle klubber med unntak 
av Voss FSK har dermed fått fornyet sin OT for 2009. I god tid før oppstarten av 
fulldriften må Voss FSK sende inn sin HI plan. SU har forstått det slik at Hans 
Christian Heer Amlie fortsetter som HI, og at det derved ikke blir aktuelt med bytte av 
HI. 

 
9. I-3 utdanning i AFF klubber  
 

SU har mottatt en søknad fra Tønsberg om å få gjennomføre I-3 kurs med justert 
pensum ift standardiseringsdirektivet. Det er spesielt praktisk hoppmestring av 
lineelever som tas ut. SU godkjente opplegget men det skal innføres en merknad i 
kursdeltagernes loggbøker og på utstedelsesskjemaet at vedkommende ikke er 
kvalifisert for å hoppmestre lineelever. Dersom de på et senere tidspunkt ønsker å 
kvalifisere for line, må egen utsjekk på dette gjøres etter retningslinjer fra HI i den 
klubben det gjelder for. Det vil bli en diskusjon om denne problemstillingen på 
fagseminaret.  
 

10. Søknad om disp som hoppleder ved elevhopping 
 

Det er kommet inn en søknad fra Troms FSK om å få dispensasjon fra krav til 
hoppleder ved elevhopping for to C-hoppere med I-3. Begge mangler formelle 
tidskrav ift dette. På bakgrunn av opplysningene i søknaden og kjennskap til hopperne, 
gir SU dispensasjon fra kravet om 2 års virke som I-3. Dispensasjonen gjelder for 
Reidar Krogstad C/I-3 83419 og Pål Figenschou C/I-3 84423. Dispensasjonen gjelder 
ut 2009 og kun når klubbflyet benyttes.  
 

11. Søknader om dispensasjon fra fornyelseskravene for AFF I-2 
 

SU har fått søknad om dispensasjon fra fornyelseskravene på 25 AFF  
Tone Bergan I-2 AFF#6913 mangler 2 av 25 hopp og Trude Sviggum I-2 AFF#43181 
fikk pga laghopping ikke gjort noen AFF hopp siste år. Begge hopperne har gjort mer 
enn 100 hopp totalt siste år. Basert på søknadene og kjennskap til hopperne fattet SU 
følgende vedtak: Tone Bergan kan fornye sine instruktørlisenser med 23 AFF hopp. 
Trude Sviggum kan fornye sin instruktørlisens, men skal gjøre et nivå 4 hopp med 
AFF Eksaminator før hun hopper med skarpe elever.  
 

12. XT handeploy ved linehopping 
 

HI HAGL har sent in søknad om XT for å gjøre flere forsøkshopp med linehopp med 
HD-pilot med erfarne hoppere. Ved positive erfaringer fra disse hoppene er 
intensjonen å prøve dette linesystemet på et vanlig kurs. Hoppene vil bli utført av 
Yngve Haugom, Tor Marius Madsen, Tore Granmo og Morten Kristoffersen. 
 
SU innvilget XT’en og ser fram i mot rapport etter utført XT. SU ber også om at det 
orienteres om XT’en på Fagseminaret under MSJ agendapunkt.  
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13. Nytt hendelsesrapporteringssystem 

 
Frode Finnes Larsen er av SU satt til å utvikle nytt hendelsesrapporteringsystem. Han 
orienterte SU om fremdriftsplanen og status i arbeidet. Han vil orientere og diskutere 
prosjektet på Fagseminaret. 
 

14. AFF utdanning Mikael Kristiansen 
 

Oslo FSK har forespurt om klubben kan melde Mikael Kristiansen på AFF I-2 kurs i 
år. Mikael Kristiansen ble fratatt sin TM lisens og kan tidligst vurderes ift søknad om 
nytt TM kurs i 2010. SU besluttet at dette også gjelder AFF I-2 utdanning. 
 
 
Møtet hevet kl 19:32 
 

 
Jan Wang 
Fagsjef 
F/NLF 

 


