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Gyldig fra 01.01.2022 – Halvor Sell Mosæther (HI HaGL) 

Denne instruksen gjelder for alle som skal virke som HFL ved hopping i HaGL FSKs regi. Den 

som skal være HFL skal alltid være pekt ut av HL eller være oppført på vaktlista til HaGL. 

Som tillegg til F/NLF HB (8. utg 2017) Vedlegg 2 del 500 «Hoppfeltlederinstruks» gjelder 

følgende lokale tillegg: 

 

Oppstart 

• På vegne av HL, være tilgjengelig for å kontrollere og registrere nye hoppere på feltet 

• Kontrollere at vindindikator er på plass og fungerer. Betjene jordtegn ved behov, og 

skal legges slik at man kan lese T ved landing. 

• Kontrollere at det finnes tilstrekkelig sanitetsutstyr 

• Skru på flyradio, telefon og sjekk batteristatus på disse. Frekvens for radio skal være 

130.275 

• Sette opp dagens manifest (Åpne LN-RAA Mal. Trykk på «Lagre som» med årstall, 

måned og dato i dette formatet: 2021.07.20, og lagre i Manifestmappen på Dropbox) 

• Ta ut folk til å hjelpe piloten 

• Se til a det er ryddig og klart på feltet, inkludert toalett. Få med folk til å hjelpe deg.  

• Ta imot tandemelever frem til tandeminstruktør overtar disse 

 

• For nye hoppere som kommer på feltet, og ved oppstart etter nyttår for alle 

hoppere: 

o Kontroller gyldig kompetansebevis, betalt medlemskap og lisens (forsikring) 

fra MinIdrett. (Dette gjelder spesielt nye elever, og skal være i orden FØR noe 

som helst hopping forekommer). 

o Nye hoppere skal fylle ut innregistreringsskjema for året 

o Kontroller riggens luftdyktighet, og at plombekoden stemmer overens med 

det som er oppført i kontrollkortet. 

 

Under hopping 

• Drifte manifest. Ta ut HM for hvert løft. Pass på at elever får instruktør. 

• Sørg for at hopperne gjør seg klar i GOD TID før innlasting 

• Bær ALLTID radio og telefon på deg 

• Ved elevløft over elevjordet: Ta ut HFL som kjører ned FØR flyet tar av fra flyplassen. 

HFL skal ha med seg førstehjelpsskrin, jordtegn, telefon, og ev. radio hvis det ikke 

planlegges back to back løft på flyplassen.  

• Ha til enhver tid kontroll over hopperne fra de laster inn i flyet, til de har landet trygt 

og meldt seg til HFL: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQEpGjvAbi_iQ1rgz4W04jgWoVCWArKM5RDqSEBvxAJkASkWZgwIaeO05OKIRKmHGI5rem7KeNssiWB/pub?gid=0&single=true&output=pdf
https://nlf.no/sites/default/files/fallskjerm/dokument/del_500_vedlegg_hl-_hfl-_hm-_og_flygerinstruks_august_2017.pdf
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o Visuell kontroll på flyet under og etter takeoff 

o Ha kontroll på værforhold og no-drop kriterier (vind, tåke..) før dropp 

gjennomføres 

o Gi informasjon til flyger om eventuelle endringer i vær og forhold, samt 

kvittere på mottatte meldinger 

o Kontrollere at hoppere og fly lander på angitt sted 

• Ved utelanding skal det sendes ut noen til å forvisse seg om at alt er ok. De som går 

ut SKAL ha med mobiltelefon.  

• Gi tilbakemelding på landinger ved behov. 

• For elevhopping: Før opp på manifest hva slags type hopp de gjør, og om hoppet er 

godkjent eller ikke-godkjent 

• Har du ikke kontroll på måten du utfører oppgavene du har, skal du stoppe 

hoppingen og gi beskjed til HL 

• Klaging på måten du utfører oppgavene dine skal ikke nødvendigvis tolereres. Ved 

uenighet ta kontakt med HL.  

HaGL er takknemlig og avhengig av din frivillige innsats! 

 

Etter hopping 

• Ta imot betaling fra alle hoppere, og før det opp i manifest 

• Ta ut folk til å hjelpe piloten med flyet, og andre til å rydde feltet 

• Før opp flytid sammen med pilot 

• Gjør opp manifest sammen med HL. Lagre manifest i Dropbox på manifestmappen 

med riktig årstall, måned og dato 

• Ved bruk av dieselvarmer i pakketeltet: Slå først av varmeren og la den stå litt til den 

stopper helt av seg selv før strømmen kobles ut.  

 

Handling ved ulykke (jf. pkt 507.6.3 i Hoppfeltlederinstruksen, vedlegg del 500) 

• Stopp hopping 

• Varsle HL 

• Start ev. førstehjelp 

• Følg handlingsinstruks ved ulykke 

 

 


