
 

Hovedinstruktørens plan

2022

Denne planen er uarbeidet iht de krav som stilles i F/NLF Håndbok pkt 502.3. 
Planen beskriver hvordan Troms fallskjermklubb i praksis organiserer den 
operative fallskjermhopping:

«Planen skal inneholde delmål og resultatmål, samt planer for hvordan klubbens 
operative drift skal koordineres, gjennomføres og kontrolleres. Planen skal som et 
minimum inneholde målsettinger for hovedområdene hoppfeltdrift, utdanning, 
materielltjeneste, kommunikasjon og kvalitetskontroll.»



1 Hoppfeltdrift 
Klubben har primært to hoppfelt hvor operativ hoppvirksomhet foregår og er godt etablert etter 
mange års drift, publisert i «AIP Norge, ENR 5.5-4 Fallskjermhopping faste steder»:

Bardufoss (ENDU) er en militær kontrollert flyplass hvor vi disponerer klubbhus med pakkesal. 
Hoppfeltets beskaffenhet er store gresskledde flater omkring flyplassens asfalterte flater, med gode 
muligheter for alternative landingsområder. Operativ hoppvirksomhet på plassen koordineres med 
Wingops/Maritim helikopterving i forkant, og med tårntjenesten på stedet ved oppstart hopping. 
Løpende koordinering ved behov med HL/HFL utover dagen. Disiplinert virksomhet på hoppfeltet 
er nødvendig for å opprettholde det gode forholdet vi har til flyplasseier. 
Hoppfeltinstruks for Bardufoss er gjeldende. 

https://www.trofsk.no/hoppfeltinstruksendu.pdf


Elvenes (ENLV) er en tidligere militær flystripe i ukontrollert luftrom under Bardufoss CTR. Vi 
disponerer klubblokaler med stor pakkesal, dog ikke isolert for helårsbruk. Flystripen er gresslagt. 
Hoppfeltets beskaffenhet er meget godt egnet for alle typer hopping, med store gresskledde arealer 
for landing i uansett vindretning. I og med Elvenes' funksjon som regionalt luftsportssenter, og 
huser lokal mikroflyklubb, seilflyklubb, PPG-aktivitet og noe modellfly-aktivitet så kan det til tider 
være behov for utstrakt koordinering av bevegelsene på plassen. Dette gjøres i første omgang 
gjennom plasseiers/konsesjonshavers årshjul for luftsportsaktivitet på Elvenes. Brukerne av plassen 
gis da tid i kalender for når de har prioritet. Alle andre skal deretter forholde seg til prioritert bruker 
i det tidsrommet. Løsningen har fungert tilfredsstillende over flere år og videreføres. Koordinering 
lokalt gjøres av prioritert bruker som har bestemmelsesrett i sin periode. Det er fallskjerm og seilfly 
som har lengst og tyngst erfaring i koordinering av samtidig aktivitet, og dette fungerer utmerket. 
Hoppfeltinstruks for Elvenes er gjeldende. 

Delmål: ivareta trygg og sikker utnyttelse av de primære hoppfeltene, herunder ivareta 
relasjonene til våre samarbeidspartnere som tilrettelegger for oss og som samvirker med oss.

Klubben er også aktiv bruker av hoppfelt som ligger i overkommelig reiseavstand fra Troms. Vi har 
tidligere gjennomført trenings- og utdanningshopp på Evenes, Andenes, Stokmarknes, Svolvær og 
Leknes. Vi har også gjennomført hopping med landingsfelt utenfor disse flyplassene (innhopp). 
Dette er noe vi har som intensjon å fortsette med i rapporteringsperioden. Utfordringene på de 
hoppfelt vi ikke benytter regelmessig er at de kan endre beskaffenhet og vi har ikke løpende daglig 
kjennskap til lokale meteorologiske forhold. Det forutsettes at vi gjør planlegging og forberedelser 
for gjennomføring av hopping på sekundærhoppfelt iht håndboka for å unngå unødvendig forhøyet 
risiko. Herunder sorterer også oppvisningshopp. 
Delmål: ivareta trygg og sikker utnyttelse av de sekundære hoppfeltene. 

Resultatmål: ivareta trygg og sikker operativ hoppvirksomhet i klubben, på alle våre 
hoppfelt, primære som sekundære. 

https://www.trofsk.no/hoppfeltinstruksenlv.pdf


2 Utdanning 
Grunnutdanning
Klubben har som målsetning å gjennomføre 4 grunnkurs med 12 elever pr kurs. 
Delmål: utdanne 48 elever på linekurs i 2022. 

Videreutdanning 
Klubben gjennomfører A- og B-kurs ved behov. For utdanningsåret 2022 vil det bli forsøkt å 
planlegge med temahelger hvor det settes fokus på A- og B-hopperes progresjon. Dette som et ledd 
i å øke motivasjonen blant hoppere som er forbi elev-progresjonen. 
Delmål: utdanne 15 A-hoppere, 7 B-hoppere, 3 C-hoppere og 1 D-hopper i 2022. 

Instruktørutdanning 
Klubben utdannet åtte I3 i 2019, hvorav seks av disse sokner til klubben i det daglige. Fem av disse 
ble videreutdannet til I2 i 2020. Alle kandidatene har vist seg egnet og klubben er overbevist om at 
disse vil bidra til hoppsporten i mange år fremover. Den langsiktige planen er en instruktørutvikling 
som er robust nok til å tåle frafall på vei mot et tilstrekkelig antall I1 i klubben 
Delmål: utdanne 10 stk I3, 5 stk I2 og 3 stk I1 innen 2024. 

Materiellkontrollører 
Klubben har videre et langsiktig mål om å produsere materiellkontrollører for å dekke et økende 
behov. Det er også et behov for å sende klubbens nåværende MKer på fagseminar for å komme 
ajour med utvikling sentralt. 
Delmål: delta på MK-seminar samt utdanne 3 stk MK innen 2023. 

Resultatmål: langsiktig instruktørutvikling i den hensikt å utdanne en I1 innen 2024 som kan 
overta som hovedinstruktør. 

3 Materielltjeneste 
TROFSK har de siste årene byttet ut samtlige seletøy, nødåpnere og hovedskjermer slik at 
elevutstyret pt er i meget god forfatning. Utfordringen ligger i å opprettholde denne gode tilstanden.
Vi har hatt flere tilfeller av kasserte hovedskjermer grunnet kontakt med strømførende lavspent ved 
landinger utenfor på forhånd definert landingsområde for elever. Oppfølging av materielltjenesten i 
klubben er en viktig faktor for sikker og trygg elevhopping. Det vil også gi en smitteeffekt på 
elevenes funksjon som egen materiellforvalter når de blir selvstendige hoppere. 
Delmål: følge opp materiellansvarlig i klubben og bidra til oppetid på materiellet. 

Et satsningsområde for klubben, og for fallskjermseksjonen forøvrig, er materiellkunnskap og 
holdninger blant selvstendige hoppere. Det er en trend at selvstendige hoppere bryr seg mindre og 
mindre om eget materiell. Kunnskap om virkemåte, bruksskader, farlige modifiseringer og 
tilsvarende er temaer som kommer til å bli debattert under klubbkvelder med materiell som fokus. 
Delmål: fokus på materiell blant alle hoppere, med spesiell fokus på selvstendige hopperes 
funksjon som egen materiellforvalter. 

Resultatmål: opprettholde meget god materiellstatus i klubben 



4 Kommunikasjon 
Primær kommunikasjonsform i TROFSK er ansikt til ansikt. Det er viktig for HI TROFSK å ivareta
den direkte kontakten med medlemmene for å få usminkede innspill fra operativ drift i klubben, 
følge med på hva som beveger seg av holdninger og trender i tiden, samt kunne direkte påvirke den 
enkelte hopper som individ eller i gruppe for å sørge for at klubbens operative virksomhet foregår 
trygt og sikkert. Det skal også oppleves å være en lav terskel for klubbens instruktører og 
medlemmer kan ringe direkte til HI for hjelp og veiledning. 

Dernest kommer elektronisk kommunikasjon hvor den viktigste informasjon meddeles pr epost. 
Supplement til dette er samtalegrupper på EDB-verktøyet (chat) for uformell diskusjon og 
informasjonsutveksling, samt gjøre medlemmene oppmerksomme på hvor informasjon er publisert. 
Delmål: holde en ryddig og lett tilgjengelig kilde for informasjon til klubbens medlemmer.  

Komunikasjon med styret ivaretaes som før pr telefon og epost. HI har sin årlige redegjørelse på 
klubbens årsmøte. 

Kommunikasjon med SU foregår primært pr epost gjennom fagsjef, men også via dialog i ORS ved 
rapporteringshåndtering. 

Hovedinstruktørs kommunikasjon med instruktørene i klubben gjøres gjennom en kontaktgruppe på
EDB-verktøyet hvor alt er synlig for alle. Det skal gjennomføres instruktørmøter minimum hvert 
kvartal med mål om hver måned. Der følges klubbens status og fremdrift iht HIs plan opp, 
oppfølging av ORS i plenum og relevante temaer i tiden diskuteres. Personvern for den enkelte 
hopper ivaretas på en god måte i sensitive saker. 
Delmål: holde en ryddig og lett tilgjengelig kilde for informasjon og delaktighet til klubbens 
instruktører.

Resultatmål: forbedret kommunikasjon mellom hovedinstruktør, instruktører og 
medlemmene. 

5 Kvalitetskontroll 
Kvalitetskontroll i klubben ivaretaes av allerede etablerte prosedyrer og rutiner som er 
reglementsbeskrevet i håndboka. Der fremkommer både tildelte og utledede rutiner som 
rapporteringsrutiner, utdanningskrav, eksaminering, fornyelseskrav, erfaringskrav etc. som gir 
standardiserte verdier for hvilke krav som gjelder.  
Delmål: utnytte bestemmelsene i håndboka til å understøtte kvalitetskontroll i TROFSK. 

Ut over den beskrevne kvalitetskontroll i håndboka vil det i TROFSK være særskilt fokus i en 
flerårs-periode på ORS, herunder: 

– motivere for bruk (kunnskap) 
– kreve bruk (ferdigheter) 
– følge opp bruk (ferdigheter) 
– følge opp kvaliteten (ferdigheter) 
– skape en god kultur for rapportering (holdninger) 

Delmål: utnytte ORS til å understøtte kvalitetskontroll i TROFSK.

Foruten de ovenfor nevnte rutiner vil fysisk oppfølging av hoppfeltdrift være viktig for HI. 
MinIdrett har de siste årene innført ytterligere en mulighet for bedret kvalitetskontroll. I skrivende 
stund er tilliten til MinIdrett som en positiv faktor til kvalitetskontrollen heller dårlig. Erfaringer 



hittil tilsier at modenheten til MinIdrett for fallskjermseksjonen og for klubbene ikke er 
tilfredsstillende mtp brukervennlighet. Utfordringene ligger blant annet i oppfølging av lisenser og 
kompetansebevis, grunnet EDB-verktøyets beskaffenhet. Klubben har erfart at kompetansebevis og 
lisenser ikke har blitt fornyet grunnet misforståelser av systemet. Klubben har en utfordring i å 
utnytte systemet bedre, men dette er en betydelig vei å gå grunnet manglende tillit til systemet. Det 
anmodes F/NLF om å utbedre brukervennlighet slik at systemet aksepteres og anerkjennes hos 
bruker.
Delmål: utnytte MinIdrett til å understøtte kvalitetskontroll i TROFSK. 

Oppfølging av flyoperativ karaktér håndteres mellom flyger(e) og HI. Det er allerede et meget godt 
etablert samarbeid mellom sjefsflyger og HI som forutsettes videreført i rapporteringsperioden. 
Pilotene er gode bidragsytere til den kollektive håndheving av bestemmelser og rutiner, og hjelper 
klubben til å forbedre rutiner der det trengs. Det vil i rapporteringsperioden være naturlig å følge 
F/NLFs kampanje for Fallskjermpiloter og bidra til å oppdatere SOP for LN-SFK. 
Delmål: følge opp pilotenes involvering i F/NLFs sikkerhetskampanje for Fallskjermpiloter i den
hensikt å understøtte kvalitetskontroll i TROFSK. 

Sist, men ikke minst, så har vi ikke hatt gleden av besøk på hoppfeltet av sentralmakten i 
fallskjermseksjonen. Styret F/NLF, SU og fagsjef har stående invitasjon til å besøke oss på 
hoppfeltene til klubbene i Nord-Norge for å oppleve hopp-Norge på sitt beste. 
Delmål: være vertskap for et besøk fra SU, styret F/NLF og/eller fagsjef ila 
rapporteringsperioden. 

Resultatmål: økt kvalitetskontroll i rapporteringsperioden basert på utnyttelse av de 
bestemmelser som foreligger i grunnlagsdokumenter, utnyttelse av ORS som 
erfaringslæringsdatabank, utnyttelse av MinIdrett, følge opp pilotenes involvering i F/NLFs 
sikkerhetskampanje og motta besøk av representanter fra fallskjermseksjonens ledelse ila 
rapporteringsperioden. 

Reidar Krogstad 
Hovedinstruktør 

Narvik 28. mars 2022 

https://www.trofsk.no/LNSFK_SOP.pdf
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