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  Instruks for Hoppfeltleder TøFSK 2018  
Siste revisjon: mars 2018 
 
 
Generelt 
Denne instruks gir tilleggsbestemmelser og lokale regler gjeldende for Hoppfeltleder (HFL) på Tønsberg 
Fallskjermklubb og fungerer som supplement til Håndbokens (HB) pkt 507  `Hoppfeltlederinstruks’  
 
HFL utpekes av HL, er underlagt denne, og har til oppgave å administrere, organisere og overvåke hoppfeltet, 
og påse at hoppingen gjennomføres etter gjeldende bestemmelser. Det kan etter HLs vurdering utpekes flere 
HFLer. 
  
Kvalifikasjoner 

● Hoppfeltleder skal være utpekt før hoppingen starter. 
● Hoppfeltleder skal være godkjent av Hoppleder og kvalifisert jmfr HB for den hoppingen som skal 

foregå i angitte tidsrom. 
  
Arbeidsområde 
Hoppfeltleders arbeidsområde fremgår av HB pkt 507 og denne instruks. Hoppfeltleder kan bare være 
hoppfeltleder for ett hoppfelt av gangen. 
 
Ansvarsområde 

● Ivareta sikkerheten. 
● Telle skjermer ihht manifestliste 
● Kontrollere at alle hoppere er kommet trygt ned. 
● Manifestering og kontroll med flyving og fallskjermhopping skjer ihht manifest og gjeldende 

bestemmelser. 
● Sjekke fuel i samarbeid med flyger 
● Melde fra til manifest hvor mange løft som kan gjennomføres før fueling 

 
Forberedelser 

● HFL skal være pekt ut før hoppingen starter. 
● HFL skal være tydelig merket og ha på seg vest med HFL på ryggen. 
● Sørge for at det ligger jordtegn på hovedlandingsområdet, og at dette er lagt riktig vei. 
● Sørge for at hoppfeltet er klart til operativ drift ved på forhånd avtalte hoppstart, legge ut/pakke ut 

pakkematter, låse opp containere for elevutstyr samt privatutstyr, etc 
● Kontrollere beredskapsbil ved bl. a visuell kontroll, samt å starte den, se at den har drivstoff, sjekke at 

beredskapsutstyr er på plass og sørge for at nøkkel er lett tilgjengelig i manifest. 
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HFL eller den HFL bemyndiger skal før første løft, de dagene vi starter hopping kl 09, kjøre inspeksjonsrunde 
på stripa og se etter løse gjenstander, som eventuelt fjernes. Fører må  
 

● Forsikre seg grundig om at det ikke er fly i landingsrunden som planlegger å lande 
● Ha med radio og være kvalifisert til å bruke radio 
● Ha med feiekost 
● Lys på taket skal være tent 

 
  
HFL kan rekvirere nødvendig antall assistenter for å utføre prioriterte oppgaver! 
 
Gjennomføring 

● HFL skal sørge for at kontrollsystemet med hopperne blir fulgt opp 
● HFL skal sørge for at hoppere som lander ute kommer tilbake til hoppfeltet 
● HFL administrerer alt praktisk vedrørende hoppingen, flybevegelser etc på bakken. 

 
  
HFL skal sørge for at: 

● Det ligger jordtegn på hovedlandingsområdet, og at denne er lagt riktig vei. 
● Opprette hoppfeltet - få ting på plass. 
● Følge med på vær og vindforhold og rapportere dette til HL. 
● Gir HM løftelapp minst 10 min før løft, og eventuelle direksjoner på spott. 
● Kommunisere med flyger og manifest om endringer eller oppdateringer underveis. 
● Ha kontinuerlig overvåkning av samband 
● Ved 5 min før drop skal luftrommet og landingsfeltet sjekkes for annen trafikk. 
● På dager hvor vi ikke har egen Tandemkoordinator og med vindstyrke over 8-10 knop er det HFLs 

ansvar at tandemene blir møtt av minst 2 stk catchere ved landing. Avtal landingsområde med 
tandeminstruktører ved innlasting. HFL skal forvisse seg om at catcherne er briefet på oppgaven 

● Kontrollere skjermåpninger og at antall skjermer stemmer med manifest. Alltid fint å få 
bekreftet/kontrollert telling av skjermer med noen andre - dette er en viktig oppgave! 

● Dersom det henger skjermer på andre siden, østsiden, av stripen skal dette varsles på radio til 
«Jarlsberg bakke» Hopperne skal ikke krysse stripen i under 1.000 fot. 

● Følge med på skjermkjøring og landinger. 
● Varsle på radio til «Jarlsberg bakke» når alle hoppere er på bakken. 
● Sørge for kontroll med at hopperne har kommet tilbake etter landing og melder seg. Treffe tiltak om 

ikke man får alle inn. 
● Ved utelandinger sørge for utkjøring av biler og sørge for at disse har kontaktinformasjon til manifest. 

Manifest vil være kommandoplass. Melde utelandinger til HL. 
● Minne HM på å melde underkjente elevhopp til manifest i løpet av dagen. 
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 Avvik 

● Dersom noen trekker skjerm høyere enn maksimal høyde, 6000 fot, skal HFL umiddelbart informere 
fartøysjef på frekvens 122,300 MHz. Flyger informerer lufttrafikktjenesten. Dersom varsling over radio 
ikke er mulig, skal Oslo ATCC v/Operativ Supervisor varsles på tlf: 31 26 04 00 om dette. 

● Alle avvik og hendelser rapporteres umiddelbart til HL 
 
Etterarbeid 
 
HFL skal sørge for at: 

● Hoppfeltet blir ryddet 
● Alt elevutstyr blir tatt hånd om og pakket og lagt på riktig plass. 
● Hjelpe flyger med flyet. 
● Flyet skal støvsuges innvendig, daglig, etter endt hopping. 
● Hangaren feies 
● Melde til manifest hvor mye fuel som er igjen. 
● Sørge for at alle containere er låst og at alarmen blir satt på. Evt delegere ansvaret til noen andre som 

kan ta denne jobben. 


