SU-bulletin 0501
Utgitt av F/NLF v/SU, Postboks 383 Sentrum, 0102 OSLO. For mer informasjon henvises det til SUs Plan for
inneværende år, som er tilsendt alle klubber.
Saker kan fremmes skriftlig til SU via ovenstående adresse, eller direkte til fagsjef F/NLF. Normalt fremmes
saker gjennom egen lokalklubbs hovedinstruktør.
Vedtak gjengitt i SU-bulletin er gjeldende bestemmelser, jfr. Håndbokas punkt 101.3.

Østre Æra, 27.05.05
SU-bulletin 0501 omhandler nye bestemmelser for tiltak etter opphold i hopping,
fornyelse av instruktør-2 og -1 lisenser ved manglende vedlikeholdshopp for C- og Dsertifikat og endret pakkesyklus for reserveskjermer i privateid sportsutstyr.

1 Tiltak etter opphold i hopping
1.1

BAKGRUNN

F/NLF har hatt lite differensierte krav for tiltak etter opphold i hopping. Dette har medført at hoppere
med liten erfaring har møtt samme krav som hoppere med stor erfaring for å få fornyet sitt
opprinnelige sertifikat etter opphold i hopping. I Norge har vi hatt relativt strengere krav til hyppighet
av progresjonshopp og rekvalifisering til oppnådd steg i progresjonsplanene for elever, sammenlignet
med for eksempel USA og Sverige. SU tror at krav til progresjon for elever kan ha medført et for stort
frafall under elevperioden.

1.2

MÅLSETNING

Målsetningen med denne bulletinen er å differensiere tiltak etter opphold i hopping, slik at disse
oppleves mer hensiktsmessig.

1.3

TILTAK

Tabell 1 på neste side skal nyttes fom d.d. Tabellen gjelder for elever, uansett om elevbevis er utløpt
eller gyldig. For selvstendige hoppere benyttes tabellen for å fastsette minima for hva hopperen må
gjennomføre av praktisk hopping før opprinnelig sertifikat kan fornyes. Merk hva HBs pkt 308.3.3.3
(pkt 308.3.2.4 etter endring) krever for fornyelse av rettigheter knyttet til C- og D-sertifikat, dvs.
instruktørlisenser og demosertifikater. Følgende gjelder i tillegg:
1. Hoppere skal ha gyldig elevbevis (hhv EL, EF eller EA) før hopp som beskrevet kan
gjennomføres.
2. Hoppere som har innehatt A-sertifikat eller høyere, kan benytte eget privateid sportsutstyr.
Nødåpner er påbudt. Det gjelder egne grenser for vingbelastning. For hopping på AFF nivå
1-7 gjelder krav om sekundært utløserhåndtak.
3. Fornyelse av demosertifikater krever at innehavere har gyldig C- eller D-sertifikat.
4. Selvstendige hoppere som har hatt mer enn 3 års opphold i hopping skal følge hele
progresjonsplanen for A-sertifikat, jf Standardiseringsdirektiv for A-sertifikat. A-sertifikat
fornyes etter at de i tabell 1 angitte hopp på elevbevis er gjennomført.
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Erfaring / tid
siden siste
hopp

1 – 3 mnd

3 – 12 mnd

Repetere siste
godkjente nivå.

Praktisk prøve GK
AFF for I-2.
Repetere siste
godkjente nivå.
Praktisk prøve GK
AFF for I-2. Repetere
nivå 3 og siste
godkjente nivå.

EA – nivå 8 og
HD

Ingen.

Repetere nivå 5.

EL

Repetere siste
godkjente
hopp.

Praktisk prøve GK I
for I-2. Repetere to
påfølgende godkjente
hopp siste godkjente
hopptype (UL, UL/M
eller UL/T).

EF – under 15
sek FF

Repetere siste
godkjente
hopp.

Praktisk prøve GK I
og II for I-2.
Repetere UL/T og
siste godkjente hopp.

EA – nivå 1-3

EA – nivå 4-7

EF – over 15
sek FF

Repetere siste
godkjente hopp.

1 – 2 år

Nytt kurs, hele progresjonsplan repeteres.

Praktisk prøve GK I og II
for I-1. Repetere to hopp
UL/T, to hopp 5 sek FF og
to hopp siste godkjente
hopp.
Praktisk prøve GK I og II
for I-1. Repetere ett hopp
UL/T, ett hopp 5 sek FF, 10
sek FF og siste godkjente
hopp.
Praktisk prøve GK AFF
for I-1. Repetere nivå
3, nivå 5, nivå 7 og alle
hopp nivå 8.
Maks vingbelastning
0,95.

Praktisk prøve GK I og
II for I-1. Repetere ett
hopp 5 sek FF, 7 sek
FF, 10 sek FF, tre 30
sek FF og tre hopp FSutsjekk.
Maks vingbelastning
0,95.

Ingen
Repetere nivå 3, nivå 7
og fire valgfrie hopp
nivå 8.
Maks vingbelastning
1,1.

B – C < 200
hopp
(utd. AFF)
To solo FF og tre hopp FSutsjekk.

Repetere ett hopp 5
sek FF, 10 sek FF, tre
30 sek FF og tre hopp
FS-utsjekk.
Maks vingbelastning
1,1.

B – C < 200
hopp
(utd. GK I og
II)

B-D > 200
hopp

Mer enn 10 år

Praktisk prøve GK AFF for
I-1. Repetere nivå 3, nivå
5 og nivå 7.

Repetere 5 sek FF, 10 sek
FF, 30 sek FF og deretter
tre hopp FS-utsjekk.
Maks vingbelastning 0,95.

A (utd. GK I
og II)

Mer enn 3 år

Praktisk prøve GK AFF for
I-1. Starter på nivå 3 i
progresjonsplan.

Repetere nivå 3, nivå 5 og
fire valgfrie hopp nivå 8.
Maks vingbelastning 0,95.

A (utd.
GKAFF)

Mer enn 2 år

Fem solo FF.
Maks vingbelastning 1,3.

10 solo FF.
Maks vingbelastning
1,3.

Praktisk prøve GK
AFF for I-1.. Starte
på nytt på
progresjonsplan
AFF.
Maks vingbelastning
0,95.
A-sert.: Hele
progresjonsplan
Praktisk prøve GK I
og GK II for I-1..
Starte på nytt på
progresjonsplan
etter GK II.
Maks vingbelastning
0,95.
A-sert.: Hele
progresjonsplan
Praktisk prøve GK
AFF for I-1. Starte
på nivå 3 AFF.
Maks vingbelastning
0,95.
A-sert.: Hele
progresjonsplan
Praktisk prøve GK I
og II for I-1. Starte
på progresjonsplan
på 5 sek FF.
Maks vingbelastning
0,95.
A-sert.: Hele
progresjonsplan
10 solo FF.
Maks vingbelastning
1,1.
A-sert.: Hele
progresjonsplan

Tabell 1. Tiltak etter opphold i hopping

1.4

ENDRINGER I F/NLFS HÅNDBOK

Følgende punkt i F/NLFs Håndbok endres som følge av SU-bulletin 0501:
305.1.3 endres til:
305.1.3

GYLDIGHET OG FORNYELSE

Elevbevis Line er kun gyldig i 3 12 måneder etter utstedelsesdato, og for gjennomføring av de
fallskjermhopp som i henhold til progresjonsplanen skal gjennomføres med lineutløst
fallskjerm.
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Elevbevis Line gis automatisk fortsatt gyldighet for ytterligere 3 måneder av gangen dersom
hopperen i løpet av gyldighetsperioden har gjennomført minst 6 hopp.
Lineelev må gjøre neste hopp innen 1 måned. Hvis dette kravet ikke er oppfylt, men
innehaveren har hoppet i løpet av perioden, må han avlegge ny praktisk prøve overfor
Instruktør 2 for at Elevbevis Line skal ha forlenget gyldighet. gjelder følgende avhengig av
oppholdets lengde:
Opphold 1 til 3 måneder: Siste godkjente hopp må repeteres.
Opphold 3 til 12 måneder: Praktisk prøve grunnkurs del I avlegges overfor instruktør-2. To
påfølgende godkjente hopp av siste godkjente hopptype må repeteres.
Opphold over 12 måneder: Nytt grunnkurs del I. Hele progresjonsplan repeteres.
Dersom innehaveren ikke har hoppet i løpet av elevbevisets gyldighetsperiode må nytt
grunnkurs gjennomgås.
Elevbevis Line vil ikke bli fornyet ut over 12. måned etter førstegangs utstedelse med mindre
nytt grunnkurs er gjennomgått.
Lineelev som har lengre opphold enn 3 måneder mer enn en gang, må følge nytt komplett
grunnkurs og repetere hele progresjonsplan.
306.3 endres til:
306.3

GYLDIGHET OG FORNYELSE

Elevbevis AFF er kun gyldig i 9 12 måneder etter utstedelsesdato, for gjennomføring av de i
progresjonsplanen fastsatte hoppene med typegodkjent elevskjermsett.
Elevbevis AFF kan gis automatisk forlenget gyldighet for ytterligere en periode på 3 måneder
dersom hopperen i løpet av siste 3 mnd. har gjennomført minst 7 hopp.
Hvis dette kravet ikke er oppfylt, må nytt grunnkurs AFF gjennomgås og ny avsluttende prøve
avlegges.
AFF-elev som har lengre opphold mellom hoppene enn 3 måneder mer enn en gang, må følge
nytt komplett grunnkurs og repetere hele progresjonsplanen.
306.3.1

KRAV TIL PROGRESJON NIVÅ 1 TIL NIVÅ 73

AFF-elev som befinner seg på nivå 1-73 og som er godkjent for nytt nivå må gjøre neste nivå i
progresjonen hopp innen 1 mnd. Dersom det går mer enn en måned mellom nivåene hoppene,
skal eleven repetere siste godkjente nivå før han tillates å gå videre i progresjonen.
Om det går mer enn 3 mnd siden siste godkjente hopp skal ny praktisk prøve avlegges overfor
instruktør 2/AFF. Etter bestått praktisk prøve skal eleven som minimum gjennomføre siste
godkjente hopp på nivå 1 til 3 før videre progresjon fra høyeste godkjente nivå tillates. gjelder
følgende avhengig av oppholdets lengde:
Opphold 1 til 3 måneder: Siste godkjente nivå må repeteres.
Opphold 3 til 12 måneder: Praktisk prøve grunnkurs AFF avlegges overfor instruktør-2/AFF.
Siste godkjente nivå må repeteres.
Opphold 12 til 24 måneder: Nytt grunnkurs AFF. Hele progresjonsplan repeteres.
306.3.2

KRAV TIL PROGRESJON NIVÅ 4- 7
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AFF-elev som befinner seg på nivå 4-7 må gjøre neste hopp innen 1 mnd. Dersom det går mer
enn en måned mellom hoppene, gjelder følgende avhengig av oppholdets lengde:
Opphold 1 til 3 måneder: Siste godkjente nivå må repeteres.
Opphold 3 til 12 måneder: Praktisk prøve grunnkurs AFF avlegges overfor instruktør-2/AFF.
Nivå 3 og siste godkjente nivå må repeteres før eleven tillates å fortsette.
Opphold 12 til 24 måneder: Praktisk prøve grunnkurs AFF avlegges overfor instruktør-1.
Progresjonsplan fra og med nivå 3 repeteres.
306.3.2 3

KRAV TIL PROGRESJON NIVÅ 8 OG HAND DEPLOYED UTSJEKK

AFF-elev som befinner seg på nivå 8 eller på hand deployed utsjekk, må gjøre neste nivå i
progresjonen innen 13 mnd. Dersom det går mellom 1 og mer enn 3 måneder før nytt hopp
gjennomføres, skal eleven gjennomføre minimum ett godkjent nivå 5, før eleven tillates å
fortsette på nivå 8. gjelder følgende avhengig av oppholdets lengde:
Opphold 3 til 12 måneder:

Nivå 5 må repeteres før eleven tillates å fortsette.

Opphold 12 til 24 måneder: Praktisk prøve grunnkurs AFF avlegges overfor instruktør-1.
Nivå 3, nivå 5 og nivå 7 må repeteres før eleven tillates å fortsette.
Dersom det går mer enn 3 mnd siden siste godkjente hopp på nivå 8 eller hand deployed
utsjekk skal ny praktisk prøve avlegges overfor instruktør 2/AFF. Etter bestått praktisk prøve
skal eleven som minimum gjennomføre ett godkjent nivå 3, da sammen med to AFFinstruktører, før eleven tillates å fortsette på nivå 8.
307.2 endres til
307.2

RETTIGHETER OG BEGRENSNINGER

FF-elevbevis gir samme rettigheter som elevbevis line, idet innehaveren fortsatt kun må delta i
praktisk hopping under ledelse og kontroll av Hoppleder og med Hoppmester i flyet.
FF-elevbevis er kun gyldig for gjennomføring av de i progresjonsplanen, (ref Del 600) angitte
hoppene utført med typegodkjent elevskjermsett.
Ved tilbakeføring til FF-elevbevis er det tillatt, dersom dette har automatåpner, å benytte eget,
men ikke lånt, privat utstyr.
Elever som gis FU eller som på grunn av stabilitetsproblemer og/eller får sitt hopp underkjent
på grunn av for lang FF-tid i forhold til beordret, på flere hopp etter hverandre, tilbakeføres i
progresjon.
Innehaveren betegnes "Fritt fall elev".
307.3 endres til:
307.3

GYLDIGHET OG FORNYELSE

FF-elevbevis kan fornyes for 365 dager om gangen dersom innehaveren i løpet av siste 365
dager har gjennomført minst 20 fallskjermhopp (hopp med Elevbevis line og lineutløst
fallskjerm inkludert).
FF-elev som har lengre opphold mellom hoppene enn 3 måneder mer enn en gang, må følge
nytt komplett grunnkurs del I og repetere hele progresjonsplan fra UL.
Dersom disse kravene ikke er oppfylt, men innehaveren har hoppet i løpet av sertifikatets
gyldighetsperiode må ny avsluttende prøve fra så vel grunnkurs Del 1 som grunnkurs Del 2
avholdes overfor Instruktør 1. (se også Del 600).
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Dersom innehaveren ikke har hoppet i løpet av sertifikatets gyldighetsperiode, må nytt
grunnkurs Del 1 gjennomføres.
307.3.1 KRAV TIL PROGRESJON FF-ELEVER UNDER 15 SEK FF
Elever på progresjon under 15 sek. FF, som ikke har hoppet i løpet av siste 3 måneder,
tilbakeføres i progresjonen og skal utføre minst ett godkjent linehopp med simulert trekk før
vedkommende tillates å hoppe FF igjen.
Ny progresjon fram til tidligere nivå gjennomføres med minimum ett godkjent hopp på hvert
trinn.
FF-elev på progresjon under 15 sek FF må gjøre neste hopp innen 1 mnd. Dersom det går
mer enn en måned mellom hoppene, gjelder følgende avhengig av oppholdets lengde:
Opphold 1 til 3 måneder: Siste godkjente hopp må repeteres.
Opphold 3 til 12 måneder: Praktisk prøve grunnkurs del I og del II avlegges overfor
instruktør-2. Ett hopp UL/T og siste godkjente FF-hopp må repeteres før eleven tillates å
fortsette.
Opphold 12 til 24 måneder: Praktisk prøve grunnkurs del I og del II avlegges overfor
instruktør-1. To hopp UL/T, to hopp 5 sek FF og to hopp siste godkjente FF må repeteres før
eleven tillates å fortsette.
Likeens skal elever som gis FU eller som på grunn av stabilitetsproblemer og/eller får sitt
hopp underkjent på grunn av for lang FF-tid i forhold til beordret, på flere hopp etter
hverandre, tilbakeføres i progresjon.
307.3.1.2

KRAV TIL PROGRESJON FF-ELEVER FRA OG MED 15 SEK FF

FF-elev på progresjon over 15 sek FF må gjøre neste hopp innen 3 mnd. Dersom det går mer
enn 3 mnd mellom hoppene, gjelder følgende avhengig av oppholdets lengde:
Opphold 3 til 12 måneder: Siste godkjente FF-hopp må repeteres før eleven tillates å
fortsette.
Opphold 12 til 24 måneder: Praktisk prøve grunnkurs del I og del II avlegges overfor
instruktør-1. Ett hopp UL/T, ett hopp 5 sek FF , ett hopp 10 sek FF og siste godkjente hopp
FF må repeteres før eleven tillates å fortsette.
308.3.2 endres til:
308.3.2

HAR HOPPET SISTE 3 10 ÅR

Fallskjermhopper som tidligere har innehatt A-, B-, C- eller D-sertifikat, men som ikke kan få
dette fornyet på grunn av manglende antall vedlikeholdshopp, kan, etter søknad attestert av
Instruktør 1, få utstedt elevbevis, dersom han har hoppet i løpet av de siste 3 10 år.
Dersom hopper har opphold i sin hopping mer enn en gang, som gjør at han faller inn under
dette pkt, vil han måtte følge bestemmelsene i pkt 308.3.4.3.
Det er tillatt å benytte eget privateid sportsutstyr. Det er påbudt med nødåpner. Ved
progresjonshopp AFF nivå 1 til nivå 7 gjelder krav om sekundært utløserhåndtak for
hovedskjerm. Etter vurdering av hovedinstruktør kan de hopp som ikke er på nivå 1-7
gjennomføres med elevskjemsett med BOC-plassert hand deployed pilotskjerm.
Hovedinstruktør fastlegger hvilken progresjonsplan som skal benyttes og på hvilket
progresjonstrinn hoppingen skal begynne,. normalt gjelder følgende minimums krav gjelder:
308.3.2.1

TILBAKEFØRING TIL PROGRESJON ETTER GRUNNKURS DEL 2
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Hopperen skal avlegge praktisk prøve som for grunnkurs del 2 før FF-elevbevis kan fornyes.
Som minimum skal 3 hopp FS-utsjekk gjennomføres. Det er tillatt, dersom dette har
automatåpner, å benytte eget, men ikke lånt, privat utstyr.
Erfaring /
tid siden
siste hopp

Mindre enn 2 år

Mer enn 2 år

Mer enn 3 år

Asertifikat

Repetere 5 sek FF, 10 sek FF, 30
sek FF og deretter tre hopp FSutsjekk. Maks vingbelastning 0,95.

Praktisk prøve GK I og II for instruktør 1.
Repetere ett hopp 5 sek FF, 7 sek FF, 10
sek FF, tre 30 sek FF og tre hopp FSutsjekk.
Maks vingbelastning 0,95.

Praktisk prøve GK I og GK II for
instruktør 1. Starte på nytt på
progresjonsplan etter GK II. Maks
vingbelastning 0,95.

B–C
sertifikat
< 200
hopp
B-D
> 200
hopp

308.3.2.2

To solo FF og tre hopp FS-utsjekk.

Repetere ett hopp 5 sek FF, 10 sek FF, tre
30 sek FF og tre hopp FS-utsjekk.
Maks vingbelastning 1,1.

A-sert.: Hele progresjonsplan
Praktisk prøve GK I og II for instruktør 1.
Starte på progresjonsplan på 5 sek FF.
Maks vingbelastning 0,95.
A-sert.: Hele progresjonsplan

Fem solo FF. Maks vingbelastning
1,3.

10 solo FF.
Maks vingbelastning 1,3.

10 solo FF.
Maks vingbelastning 1,1.
A-sert.: Hele progresjonsplan

TILBAKEFØRING TIL PROGRESJON ETTER GRUNNKURS AFF

Hopperen skal avlegge praktisk prøve som for grunnkurs AFF før AFF-elevbevis kan fornyes.
Som minimum skal hopperen gjennomføre godkjent hopp på nivå 3, nivå 5 og nivå 7 sammen
med AFF-instruktør . Hoppene skal gjennomføres på typegodkjent elevfallskjermsett.
Det er tillatt, dersom dette har automatåpner, å benytte eget, men ikke lånt, privat utstyr på
eventuelle hopp på nivå 8.
Erfaring /
tid siden
siste hopp

Mindre enn 2 år

Mer enn 2 år

Mer enn 3 år

Asertifikat

Repetere nivå 3, nivå 5 og fire valgfrie
hopp nivå 8. Maks vingbelastning
0,95.

Praktisk prøve GK AFF for instruktør 1.
Repetere nivå 3, nivå 5, nivå 7 og alle
hopp nivå 8.
Maks vingbelastning 0,95.

Praktisk prøve GK AFF for instruktør 1.
Starte på nytt på progresjonsplan AFF.
Maks vingbelastning 0,95.
A-sert.: Hele progresjonsplan

B–C
sertifikat
< 200
hopp

To solo FF og tre hopp FS-utsjekk.

Repetere nivå 3, nivå 7 og fire valgfrie
hopp
nivå 8.
Maks vingbelastning 1,1.

Praktisk prøve GK AFF for instruktør 1.
Starte på nivå 3 AFF.
Maks vingbelastning 0,95.
A-sert.: Hele progresjonsplan

308.3.2.3
FORNYELSE AV TIDLIGERE A-, B-, C- ELLER D-SERTIFIKAT VED
OPPHOLD KORTERE ENN 3 ÅR
Hovedinstruktør bestemmer når A-, B-, C- eller D-sertifikat kan fornyes. Gjeldende krav til
antall hopp for utstedelse av C- og D-sertifikat skal være utslagsgivende for fornyelse.
308.3.3 endres til:
308.3.3

HAR HOPPET SISTE 3-10 ÅR

Fallskjermhopper som tidligere har innehatt A-, B-, C- eller D-sertifikat, men som ikke
kan få dette fornyet på grunn av manglende antall vedlikeholdshopp, og som ikke har hoppet i
løpet av de siste 3 år, men som har hoppet for mellom 3 og 10 år siden, kan, etter å ha avlagt
ny avsluttende prøve få utstedt FF-elevbevis eller AFF-elevbevis.
308.3.3.1

TILBAKEFØRING TIL PROGRESJON ETTER GRUNNKURS DEL 2

Hopperen skal som minimum gjøre ett hopp på alle progresjonstrinnene i progresjonsplanen
for elevbevis fritt fall (jfr Del 600). Det er tillatt, dersom dette har automatåpner, å benytte
eget, men ikke lånt, privat utstyr.
308.3.3.2

TILBAKEFØRING TIL PROGRESJON ETTER GRUNNKURS AFF
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Som minimum skal hopperen gjennomføre godkjent hopp på nivå 2, nivå 3, nivå 5 og nivå 7
sammen med AFF-instruktør . Hoppene skal gjennomføres på typegodkjent elevskjermsett.
Videre skal hopperen gjennomføre minimum fire hopp på nivå 8. Det er tillatt å benytte eget,
men ikke lånt, privat utstyr under hopp på nivå 8.
308.3.3.3.2.4 FORNYELSE AV TIDLIGERE A-, B-, C- OG D-SERTIFIKAT VED
OPPHOLD LENGRE ENN 3 ÅR
A-sertifikat kan fornyes etter at de foreskrevne hopp på elevbevis er gjennomført og teoriprøve
er bestått. Progresjonsplan for A-sertifikat må deretter repeteres. Tidligere B- og/eller Csertifikat kan fornyes etter at ny avsluttende teoretisk prøve til disse er avlagtbestått. For
videre å oppnå fornyelse av tidligere D-sertifikat skal vedkommende på nytt ha deltatt som
hjelpeinstruktør under grunnkurs (Del 1 og Del 2 eller AFF), og ha gjennomført bestått ny
hoppmesterutsjekk i henhold til Del 400, med godkjent resultat. Gjeldende krav til antall hopp
for utstedelse av C- og D-sertifikat vil være utslagsgivende for fornyet gyldighet.
308.3.4.3

IKKE HOPPET SISTE 10 ÅR

Fallskjermhopper som tidligere har innehatt sertifikat, men som ikke kan få dette fornyet på
grunn av manglende antall vedlikeholdshopp, og som ikke har hoppet på 10 år eller mer, må
gjennomgå nytt komplett grunnkurs og få fornyet elevbevis, og videre følge progresjonsplanen
for dette.

2 Fornyelse av instruktør-2 og -1 lisenser ved ikke
oppfylte vedlikeholdskrav, HBs pkt 401.5.1
2.1

BAKGRUNN

SU mottok i vår fornyelsessøknad for instruktør 1 lisens i kombinasjon med fornyelse av B-sertifikat,
etter at innehaveren hadde gjort mindre enn 40, men mer enn 20 hopp siste 365 dager. Ved fornyelsen
ble det henvist til HB pkt 401.5.1:
” … Dersom søkeren innehar sertifikat av nødvendig grad, men pga. medisinske eller andre
årsaker ikke kan få dette fornyet, kan han likevel få fornyet sin instruktørlisens etter nærmere
vurdering fra Hovedinstruktør. … ”
På årets fagseminar ble det påpekt at enkelte klubber har en stor utfordring i å få dekket oppgaver som
krever instruktør-1 og -2 lisenser.

2.2

MÅLSETTING

SU vil legge til rette for at anvendelsen av eksisterende bestemmelser, dvs HBs pkt 401.5.1, i større
grad benyttes av hovedinstruktører for å bedre tilgangen til hoppere med instruktør-1 og -2 lisens.

2.3

SUS TOLKNING AV BESTEMMELSEN

SU tolker HBs pkt 401.5.1 slik at den hjemler hovedinstruktørers rett til å fornye instruktørlisenser av
klasse 1 og 2 til skikkede instruktører som ikke har fått fornyet sine C- eller D-sertifikater på grunn av
manglende vedlikeholdshopp. SU mener at mellom 20 og 39 vedlikeholdshopp er en relevant tolkning
av ”andre årsaker”. SU mener det må være et absolutt krav at anvendelsen av bestemmelsen knyttes
opp til minimum gyldig B-sertifikat. Hovedinstruktører tillates ikke å fornye instruktørlisenser til
hoppere som kun kan få fornyet sitt elevbevis. SU krever derfor at bestemmelsen kun kan nyttes når
hopperen har gjort mellom 20 og 39 hopp siste 365 dager.
SU bemerker at det ikke vil bli godtatt fornyet instruktør 3 lisenser med samme begrunnelse. Dette
grunngis med at rettigheter som følger med instruktør 3 lisens i stor grad er knyttet til hoppmestring av
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elever og annen virksomhet som krever at instruktøren har hatt betydelig deltagelse i praktisk
hoppvirksomhet den senere tid.
Instruktører som midlertidig eller permanent ikke kan delta i praktisk hopping kan få fornyet sin
instruktør-1 eller -2 lisens av hovedinstruktør.

3 Endring av pakkesyklus for privateid sportsutstyr
3.1

BAKGRUNN

Det norske forsvaret og det tyske forbundet har i lengre tid hatt en pakkesyklus på 12 mnd for
reservefallskjermer. SU v/MSJ kan ikke vise til relevant litteratur eller erfaring som påviser en
ulempe ved å la reserveskjermer ligge pakket i 12 mnd kontra dagens 6 mnd. SU har gjennomført en
spørreundersøkelse blant MK’er som viser at omtrent 35 % av privateide fallskjermsett blir pakket om
etter hver hovedkontroll. Årsaken til dette er at mange norske hoppere ikke benytter utstyret sitt etter
at sommersesongen er over. SU kjenner ikke til materiell- eller hendelsesrapporter grunnet forhold
som kan skyldes at reservefallskjerm ikke kunne ansees som luftdyktige etter å ha ligget lagret i
pakket stand i verken 6 eller 12 måneder.

3.2

MÅLSETTING

Å forenkle forvaltning av privateid sportsutstyr ved at et vedlikeholdsintervall som vurderes som
unødvendig fjernes.

3.3

TILTAK

Fra og med 24.04.05 gjøres pakkesyklus for reservefallskjermer i privateid sportsutstyr om til 12
måneder. Det bemerkes at reservefallskjermer som er blitt hovedkontrollert i perioden frem til disse
bestemmelsene ble gjort kjent skal pakkes om iht dato som er blitt påført i hovedkontrollkort. SU
ønsker ikke en situasjon hvor hovedkontrollkort ikke er riktige.

3.4

ENDRINGER I F/NLFS HÅNDBOK

HBs pkt 206.1 endres til:
206.1 OMPAKKINGSSYKLUS
Fallskjermer Hovedfallskjermer, reserveskjermer i elevutstyr, reserveskjermer i tandemutstyr og
reserveskjermer i andre felleseide fallskjermsett som har vært lagret i pakket stand i mer enn 6
måneder, er ikke luftdyktig. Reservefallskjermer i privateid sportsutstyr kan lagres i pakket stand i 12
måneder. For igjen å bli luftdyktig må fallskjermen luftes ved at den åpnes og ristes grundig før den
pakkes på ny.
Oslo, 27.05.05
Sikkerhets- og utdanningskomiteen

Distribusjon
Instruktører
Materiellkontrollører
Klubber
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Styret F/NLF
Komitéledere F/NLF
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