HM Instruks HaGL FSK
Gyldig fra 01.01.2022 – Halvor Sell Mosæther (HI HaGL)
Som tillegg til F/NLF HB (8. utg 2017) Vedlegg 3 del 500 «Hoppmesterinstruks» gjelder
følgende lokale tillegg:
For hoppmestring av alle
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du er ansvarlig for hopperne på ditt løft, og har ansvaret for at flygers anvisninger blir
fulgt. Du er også ansvarlig for at de utsprang som gjennomføres under din
kommando skjer i overensstemmelse med F/NLFs bestemmelser Del 100
Møte påselt i god tid før løft
Kontroll av at hopperne stemmer med manifest
Gjennomgang av plan for hopp/hopptype, skjermkjøring, venteområde og
innflygingsmønster for hopperne på løft
Fordele utsprangsrekkefølge og plassering før innlasting
Informere hoppere om retning på run, og viktigheten av å sjekke spot
Kontroller setebelter og at kniv er tilgjengelig i flyet
Briefe pilot på høyder på run, antall run, og antall hoppere på hvert run
Alle skal være fastspent og med hakestropp på hjelm til 1500 fot over underliggende
terreng
Utsprang kan kun beordres med flygers samtykke

Ekstra for hoppmestring av elever
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

I god tid forberede dine elever på løft (påkledning, påseling og utstyr)
Kontroll og inspeksjon av elever etter pkt 508.5.2 i HM instruksen.
Husk line for line-elever. Er både elevene og DU klar for hoppet?
Briefe venteområde, innflygingsmønster og landing
Ved landing på elevjordet skal nødåpnere stilles slik at landing er 260 fot lavere enn
flyplassen
Kontroll og inspeksjon av elever minst 1 gang på vei opp
Klare og tydelige hoppordrer under utstabling og utsprang. Husk god blikkontakt
Følg med på utsprang og skjermåpning av elever opp til 10 sekunder
For lineutsprang:
Hold linen høyt i døra, for å unngå at elev får denne under armen under hoppet
Snurr sammen linen og legg den under pilotsetet. Ingen liner skal løsnes før siste lineelev har hoppet. Alle liner skal løsnes før du selv hopper.
Konstruktiv tilbakemelding til elever. Begynn alltid med det positive, og elevens egen
oppfatning.
Husk å loggføre i elevenes loggbok, og før opp i manifest om hopptype og vurdering
av godkjent eller underkjent
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