
Vedlegg 1: HL- instruks Voss fallskjermklubb 
Som tillegg til F/NLF HB Vedlegg 1 Del 500 ”HOPPLEDERINSTRUKS” - gjelder følgende 
lokale tillegg 

Kontroll av elev og tandemrigger 

• Slå på Cypres på alt elevutstyr.  Hvis Cypres er på, slå denne AV og PÅ igjen.
• KUN luftdyktig utstyr oppbevares i container/pakketelt.
• Rigger som ikke er luftdyktige oppbevares i MK-rom. Kun MK kan flytte rigger fra

MK rom til pakketelt/utstyrscontainer.
• Rigger som ikke er luftdyktige merkes med G for Grounded på whiteboardtavle i

pakketeltet.

Ansvar 

• Alle hoppere skal gjennomføre hoppfeltbrief innen registrering.
• Utstyrssjekk: husk å godkjenne/underkjenne kamerahjelmer.
• Selv i de tilfeller hvor oppgaven utføres av noen andre, er det HL som har ansvaret.

Oppfølging av HFL- tjenesten 

• Opplæring, oppfølging og kontroll.
• Sørge for at alle landinger på elevjordet kontrolleres.
• Sørg for at egen HFL-tlf  (110-sentralen ringer når løft må begrenses til 9 pers.) er slått

på og at HFL (evt HL) er tilgjengelig når det er hopping. Skal stå på lading etter
hopping.

Oppfølging av manifest 

• HL er ansvarlig for at det utpekes egnet HM på alle løft i god tid til at vedkommende
kan organisere løftet og ta seg av eventuelle elever.

• HL skal sørge for at dagbok i manifest oppdateres med identitet til HL og HFL, samt
antall og type av eventuelle hendelser og skader.

• Ved bytte av HL og HFL i løpet av dagen, skal tidspunkt registreres i dagbok i
manifest.

Oppfølging av værforhold 

• Vær spesielt oppmerksom på turbulente forhold ved vindretning fra Nord, Sør og Øst.
• Skybase på minimum 5500 fot ved hopping med elever og tandem. (Lønahorgi

regelen)

Hendelsesrapportering 

• ORS skal opprettes samme dag som hendelsen fant sted og videresendes HI så snart som
mulig.

• Kjennelse FU og midlertidige hoppforbud rapporteres til HL så snart det er beleilig og
samme dag som hendelsen fant sted. 



Oppstart av fly 

• Det skal utpekes to personer som under oppstart, avgang og landing står i en enkel 
form for brannberedskap (se pkt. 5.5 i HI-plan for fullstendig beskrivelse av 
brannberedskap). 

• Disse skal betjene de slukkemidler som flyplassen er pålagt å ha tilgjengelig. 
• Minimum én person skal ha brannhemmende bekledning og hjelm med visir og 

vernestøvler. 
• Noe utstyr er tilgjengelig i skap ved flyklubb (slukkeutstyr, førstehjelpsutsyr, 

havariøks, 2 stk lykter og 1 par vernehansker). Gjør deg kjent med nøyaktig 
plassering. 

• Følgende utstyr skal ved hopping være tilgjengelig i HFL-bil: 1 stk wire- og 
boltekutter, 1 stk. brekkjern, 5 stk ulltepper, vernestøvler, brannhemmende bekledning 
og hjelm med visir. 

• Resterende utstyr er tilgjengelig i eget kontorlokalene (førstehjelpsutstyr og 
sykebårer). 

Vær en aktiv HL. Bruk høytaleranlegget for å kommunisere med hopperne 

• Endringer i værforhold 
• Tilbakemeldinger på landingsmønster/ Landinger 
• Informasjon om hendelser/ skadede 




