
 

Sikkerhets- og utdanningskomiteen, Møte 13.12.11, Side 1 

 

Referat SU-møte # 4,13.12.2011 
Sted:  F/NLF.   
Tilstede: Tone Bergan, Rolf Inge Sotberg og Jan Wang (ref.) 
Ikke til stede: Knut Lien og Alvin Fyhn 

 
 

1. Godkjenne agenda og innkalling 
 
Agenda og innkalling ble godkjent 
 

2. Godkjenning HI  
 
SU har fått tilsendt søknad fra Stavanger FSK om bytte av HI. Ny HI plan var 
vedlagt. SU godkjente Janson Bærem som ny HI. Klubben har fått meddelt at den 
vedlagte HI planen ikke er tilstrekkelig for å godkjennes som HI plan for 2012. Dette 
går på SU krav om eget kapittel om flyging i fjell for klubber med slike 
ambisjoner(jfr pkt 4) samt eget kapittel som regulerer skjermkjøringsbestemmelsene 
lokalt i klubben. Føringer om dette vil komme etter neste SU møte jfr pkt 8. 

 
3. Anbefalinger fra Ulykkeskomisjonen 

 
SU drøftet kort den videre prosessen med anbefalingene til SU og de lokale tiltakene. 
SU kommer til å bearbeide anbefalingene i detalj på møtet 1/2012 som skal 
gjennomføres 9. januar. 

 
Dette vil medføre at SU starter diverse utredninger av anbefalingene stilet til SU med 
tanke på at disse presenteres og diskuteres på fagseminaret 26 februar. I den 
forbindelse vil flere kompetansepersoner utenfor SU ble bedt om å delta. 

 
SU kommer også til å ta tak i de lokale problemstillingene og vil komme med 
konkrete krav /føringer for klubben for å få de forholdene som 
granskingskommisjonen har avdekket, brakt i orden. I den forbindelse skal klubben 
komme opp med en handlingsplan med tiltak som viser hva som skal gjøres og dette 
koblet til en tidsplan. Alle tiltak skal være utført før oppstart av sesongen.  

 
4. Krav om vedlegg i HI plan ved innføring av fjellflyging 
 

SU mener at det er svært viktig å få maksimal erfaringsoverføring fra Voss FSK, til nye  

klubber som har ambisjoner om å innføre fjellflyging! Klubber som skal starte opp med dette  

skal sende personell på Voss FSK sin utsjekk av fjellflygingsguider.  I neste HI plan fra Voss 

FSK vil reviderte krav og rutiner for fjellflyging være  innarbeidet. SU har bedt om at Voss HI 

plan er ferdig utarbeidet primo januar, slik at andre klubber med fjellflygingsambisjoner kan 

få tilsvarende krav og prosedyrer inn i sine HI planer til 1. mars 2012 som skal inneholde:  

1. Krav til guide 
2. Kriterier for åpning av ruter 
3. Krav til hopperne 
4. Justerte prosedyrer +++ 
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5. MHB revisjon 
 

Yngve Haugom har tidligere jobbet med revisjon av materiellhåndboka. Han måtte 
overta som HI i HAGL tidligere enn planlagt og måtte derfor skyve reviderings-
arbeidet ut i tid. Etter anbefaling fra MSJ besluttet SU å overføre dette arbeidet til 
Inger-Margrethe Bøe som en del av studien til høstens I-1 kurs 

 
6. Godkjenning av Infinity 

 
Det har det siste halvåret vært en dialog mellom SU og Velocity Sports Equipment 
om å få godkjent Infinity til bruk i Norge. Alle dokumenter var på plass medio 
oktober. Etter anbefaling fra MSJ godkjente SU Infinity riggen for bruk i Norge. 
MHB vil bli oppdatert ifm revisjonen jfr pkt 5.  
 

7. Fagseminar 
 

• Gjennomføres 26. februar på Rica hotell Helsfyr  

• Hovedsak ulykkesrapporten med anbefalinger 
 

8. SU møter 1. halvår 
 

• 9. januar (ulykkesrapporten) 

• Primo februar (omhandler forberedelser til Fagseminaret) 

• Ultimo mars (etterarbeider etter fagseminaret) 

• Ved behov 
 

9. Neste SU møte 
 

Neste SU møte er 09 januar. desember kl 17:00 
 
Møtet hevet kl 19:12 

 
Jan Wang 
Fagsjef F/NLF 


