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Referat SU-møte 3/07, 26.05.07 
Sted: Østre Æra.  Møtet ble gjennomført ved en kombinasjon av telefonkonferanse, 
forhåndsbehandling av saken pr mail og ved møte på Rikssenteret. 
Tilstede på Østre Æra: Knut Lien, Bjørnar Frigstad og Jan Wang (ref.) 
 

1. Godkjenning av innkalling og gjennomgang av referat fra forrige møte 
 
Innkallingen og sakslisten ble godkjent.  Referatet fra møte # 2/07 er tidligere blitt 
godkjent.  Møtet var på forhånd godkjent gjennomført i den form som beskrevet over. 
Alle medlemmene hadde på forhånd fått tilsendt saksgrunnlaget med forslag til vedtak 
utarbeidet av leder Knut Lien og Fagsjef. 
 

2. Instruktør eksaminator 
 

SU har over tid opplevd at det har vært vanskelig å få eksaminatorer til enkelte av de 
sentrale kursene til F/NLF.  Det har vært arbeidet en tid med denne problematikken og 
SU har besluttet at det bør utnevnes 4 – 5 nye I/E.  På møtet ble følgende I-1’er 
utnevnt til I/E: 

- Heidi Ege, HI Stavanger fallskjermklubb 
- Bjørg Elin Moen, tidligere HI NTNU fallskjermklubb 
- Hans Olav Ingdal, HI Oslo fallskjermklubb. 

 
De vil i første omgang bli knyttet til I-2 og I-1 utdannelsen. 

 
3. Propakk manual for elever 

 
Det vises til hhv SU referat # 4/06 pkt 8 og # 5/06 pkt 11.  SU oppfordret her  flest 
mulig å benytte propakk som pakkemetode for elever, det være seg line- så vel som 
AFFelever, for å lette overgangen til sportsutstyr.  Videre ble det planlagt å gi dette 
som utredningsoppgave inklusive å få utarbeidet en pakkemanual for dette ifm C-kurs 
06. 
 
Dette viste seg vanskelig å få gjennomført, men for å kompensere dette, anmodet 
F/NLF den danske fallskjermunion (DFU) om å få benytte deres propakkmanual som 
et grunnlag for å utarbeide vår egen.  Det var kun i realiteten små språklige justeringer 
som måtte gjøres.  F/NLF fikk DFU sin aksept for dette 21. november 2006.  Heiki 
Oltedal Stavanger Fallskjermklubb har stått for dette arbeidet og manualen er nå til en 
datateknisk justering.  SU har godkjent manualen for bruk til pakkeutdannelsen for 
elever og den vil bli gjort tilgjengelig både på web og tilsendt klubbene på CD så snart 
dette er gjort. 

 
4. Søknad fra Voss FSK om bruk av HD for AFF elever fra nivå 1  

 
SU viser til SU referat # 3/06 pkt 2 og årets fagseminar der det ble konkludert at det i 
fjor ble hoppet for få hopp med HD fra nivå 1 til å trekke noen konklusjon.  SU 
besluttet at andre klubber som ønsket å ta systemet i bruk vill få XT slik at F/NLF fikk 
et større statistisk materiale for sin beslutning. 
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Det gis eksperiment tillatelse (XT) for ett år for å prøve ut systemet, der klubben kan 
hoppe med elever der det benyttes hand deployed pilot på elevutstyret med 
begrensninger som det fremgår av søknaden.   
 
Dette gjelder for elever under ledelse av instruktører som er gitt utsjekk for bruk av 
dette.  En elev som skal konvertere fra håndtak til hand deployed må hoppe med 
minimum en instruktør på konverteringshoppet.  Konvertering tilbake fra hand 
deployed til håndtak tillates ikke.   
 
Ansvarlig for XT’en er HI og evaluering skal foreligge hos SU innen 1 oktober.  
Resultatet skal presenteres på fagseminaret der det vil bli tatt stilling til hvordan vi går 
videre.   
 
Flagghopping Grenland FSK 
 
Det vises til SU referat # 6/06 pkt 6 der Grenland FSK fikk tillatelse til å modifisere en 
tandemrigg til en ”demo” rigg for hopp med det store norske flagget på 300 m2. SU 
godkjente også at riggen kan hoppes uten Cypres men da med RSL/LOR. Etter 
modifiseringen kan riggen ikke benyttes som tandemrigg og tillatelse var begrenset til 
å gjelde Thomas Solli. 
 
SU utvider, etter søknad, tillatelsen til også å omfatte Erik Johnsen.  SU forutsetter at 
HI Grenland har utarbeidet rutiner for bruk av flagget på demoer, og ønsker disse 
tilsendt. 
 

5. Materiellrapporter 
 
SU behandlet 4 innkomne materiellrapporter.  De MKer det gjelder vil bli tilskrevet av 
materiellsjef og bli bedt om å komme med en mer utførlig forklaring. 
 

6. Neste møte 
  

Neste møte ble ikke tidsfestet  
 
Møtet hevet kl 21:00 
 

 
Jan Wang 
Fagsjef 
F/NLF 


