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Oppdatert april 2018 

 Instruks for Hoppleder TøFSK 2018  

 
 
Generelt  
Denne instruks gir tilleggsbestemmelser og lokale regler gjeldende for Hoppleder (HL) på Tønsberg 
Fallskjermklubb og fungerer som supplement til Håndbokens (HB) pkt 506 ’Hopplederinstruks’. 
  
 
Kvalifikasjoner  

● Hoppleder skal være utpekt før hoppingen starter. Oversikt over HL og annet personell skal være 
tilgjengelig og oppdatert på Bemanningsliste 2018. 

● Hoppleder skal være godkjent av HI Tønsberg Fallskjermklubb og kvalifisert jmfr HB for den hoppingen 
som skal foregå i gjeldende tidsrom. 

● Hoppleder skal være kjent med og ha gjennomgått denne instruks. Hoppleder skal også være godt 
kjent med: 

○ Handlingsplan for ulykke  
○ Varslingsrutiner 
○ JLS sin driftshåndbok 
○ Avtale om fallskjermhopping på Jarlsberg (mellom Avinor, Torp TWR og TøFSK). 

  
 
Arbeidsområde 
Hoppleders arbeidsområde fremgår av HB pkt 506 og denne instruks. Ved ulykke gjelder egen handlingsplan 
for ulykke. Det er HL som leder ulykkeshåndteringen på feltet. 
 
  
Ansvarsområde 

● Hoppleder har ansvaret for gjennomføring av all praktisk hoppvirksomhet i regi av Tønsberg 
Fallskjermklubb i et gitt tidsrom. 

● Hoppleder kan bare være hoppleder for ett hoppfelt av gangen. 
● Hoppleder skal i utgangspunkt gjennomføre sin tjeneste på bakken. Dersom forholdene tilsier at 

hopping er mulig uten å miste oversikten, er dette mulig. 
● Hoppleder er ansvarlig for at 2 personer er i beredskap under avgang og landing med TO eller andre 

storfly (normalt HFL + HL).  
● Hoppleder er ansvarlig for at elever på nivå 8 får tilbakemelding på skjermkjøring og landing  
● Hoppleder har ansvaret for oppfølging av HFL tjenensten. 

  
Forberedelser 

● HL skal være på feltet i god tid før tillyst hopping starter. 
● HL skal være tydelig merket og ha på seg vest med HL på ryggen. 
● HL skal vurdere de faktiske værforholdene og avgjøre om det er forsvarlig å tillyse hopping. 
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(Kansellering av hele hoppdager gjøres i dialog med Daglig Leder.) 
● HL har ansvar for at Beredskapstelefonen er bemannet fra før hopping starter til hopping er avsluttet. 

Hvis HL er aktivt delaktig i hoppingen kan den etter avtale bemannes av HFL eller manifest. 
AMK har registrert telefonnummeret til beredskapstelefonen og vil benytte dette for å bekrefte 
henvendelser fra TøFSK og for å oppnå kontakt med TøFSK. 
Beredskapstelefonen skal IKKE benyttes til annet enn kommunikasjon med AMK-sentral (113), Politi 
(112), Brannvesen (110), Avinor/Farris/Torp, HI og andre instanser på Handlingsinstruksen ved ulykke. 

● Skaffe værinfo og briefe flygere, herunder skybase, høydevinder (FL 50/100, retning, styrke), øvrig 
aktivitet rundt feltet. Vindkart skrives ut i manifest (http://www.ippc.no). 

● Avtale utgangsspot og innflyvingsretning med flyger ut fra tilgjengelig informasjon. 
● Informere HFL / HM og andre om dagens forhold. Føre informasjon på infotavle om dette. 
● Påføre aktuell informasjon om stab, vindforhold, exitpunkt og spacing mellom grupper på 

informasjonstavle ved manifest. Endres forhold underveis skal tavla oppdateres. 
● Holde HL brief ved oppstart, Som et minimum skal det nevnes:  

○ skybase 
○ høydevinder (FL 50/100, retning, styrke) 
○ Spacing mellom grupper 
○ Modellflyområdet og regler vedrørende modellflyboksen 
 

● Elevutstyr: Kontrollere luftdyktighet og slå på Cypres. (hvis Cypres allerede er på skal man forsikre seg 
om at denne er skrudd på denne dagen). 

● Ikke operativt utstyr merkes, legges på henvist plass og MF skal varsles.  
● Tandem: Det skal utpekes en ansvarlig Tandeminstruktør for dagen. Det skal påses at han gjennomgår 

utstyret på samme måte som Elevutstyret. 
● Ved høy aktivitet av andre luftrombrukere eventuelt selv ta initiativ til å gjennomføre briefingmøte med 

representanter fra alle involverte brukere av plassen. 
  
  
Gjennomføring 

● Sørge for at manifest setter opp godkjente HM på løftene, og informere dem i god tid. 
● Sørge for at hoppingen skjer i samsvar med HB og lokale regler og forhold. 
● Påse at HFL tjenesten blir ivaretatt. Sørge for at HFL tar ut nødvendig antall assistenter for å få 

gjennomført prioriterte oppgaver. 
● Påse at Flyradio til enhver tid er betjent - fra start av aktivitet til avsluttet aktivitet. 
● Påse at Beredskapstelefonen er betjent - fra før start av aktivitet til avsluttet aktivitet. 
● Påse at elevtavla blir brukt og det er kontroll med hvem som hopper hvert enkelt elevutstyr. Avtal med 

ansvarlig kursinstruktør om nødvendig. 
● Fortløpende legge inn hendelser i Observasjonsrapporteringsssystemet (ORS)  (http://app.nlf.no), og 

videresende til HI. Rapporteringspliktige hendelser SKAL opprettes i ORS samme dag som de oppstår 
Særlig viktige hendelser rapporteres HI muntlig samme dag.  

● Mindre avvik (ikke rapporteringspliktige forhold) skal også følges opp og føres i avviksloggen.  
● Følge opp aktiviteten og hopperne til enhver tid for å kunne fange opp avvik før de skjer.  
● Når aktiviteten begynner å "skli ut" for eksempel landingsretning - ta tak i det på et så tidlig tidspunkt 

som mulig. 
● Ved behov, gjennomføre briefinger med hvert løft, eventuelt med alle hopperne. Spesielle temaer: 

Landingsretning, landingsfelt, innflyging, sørge for horisontal og vertikal separasjon, åkerlandinger, 
melde fra til HFL, Modellflyområdet osv. 
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● Ved uhell eller ulykke - benytt Varslingsinstruks (oppslått i Resepsjon og på HIs kontor) og 
Handlingsplan for Ulykke. Ta på gul refleksvest og led situasjonen.  
Beredskapstelefonen er skadestedsleders primære kommunikasjonsmiddel i forbindelse med varsling 
og videre kommunikasjon med instanser i henhold til Varslingsinstruksen. 

 
 
Vær en aktiv HL. Bruk høyttaleranlegget for å kommunisere med hopperne! 
 
Info som kan kommuniseres: 

● Endringer i værforhold 
● Tilbakemeldinger på landingsmønster/landinger 
● Annen relevant info.  

 
 
Varsling 
For å unngå utrykninger av ambulanse etc varslet av tredjeperson ved feks kutt av hovedskjermer skal 
Hoppleder umiddelbart varsle AMK sentralen om situasjonen ved bruk av Beredskapstelefonen. Dette gjelder 
uansett om skadeomfanget er uklart, om ingen har kommet til skade eller om hoppere er konstatert skadet. 

● Ved kutt av hovedskjerm, og det for en utestående kan se ut som en fallskjermulykke, skal hoppleder 
ringe 113 (AMK) og: 

○ Presentere seg som Hoppleder i Tønsberg Fallskjermklubb på Jarlsberg flyplass 
○ Informere sentralen om at det har vært et reservetrekk 
○ Forklarer at hopperne er i god behold, og at vi har kontroll eventuelt om det er oppstått skade 

eller det er et ukjent skadeomfang. 
○ Informere om at det er/ikke er behov for oppfølging. 

 
AMK sentralen vil sørge for videre varsling til politi, ambulanse, brann og evt helikopter. 
Hvis AMK-sentralen har mottatt melding om hendelse fra utenforstående vil de sette i gang nødvendig 
mobilisering/utrykning parallelt med at de ringer opp Beredskapstelefonen for å bekrefte at det er et faktisk 
behov for assistanse.  
 

● Flyplassjef, (Bjørn Schjøll Kristoffersen) telefon 940 08 400 skal alltid varsles ved bruk av ambulanse 
på feltet. 

● Når eksterne varslinger skjer, eller under forhold der man kan anta at andre eksterne aktører, media etc 
kan bli involvert, skal også Flyplassjef varsles.  
 

 
 
 
Bytte av hopplederfunksjon 
Dersom en hoppleder avlastes av en annen under hopping, skal avtroppende hoppleder forsikre seg om at ny 
hoppleder er satt inn i gjeldende forhold for denne dagen, og sørge for at byttet er kjent av både manifest, HFL 
og pilot før han kan fratre sin vakt. 
 
Påtroppende hoppleder skal oppdatere informasjontavle med sitt navn. 
 
 
Lavhopp  
I henhold til avtale med Avinor/Torp gjennomføres lavhopp på onsdager. Elever som skal gjennomføre lavhopp 
møter til oppstart av hoppingen. 
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Uttak av annet hoppfelt  

● Uttak av annet hoppfelt enn Jarlsberg skal godkjennes av klubbens HI. 
● Om aktivitet krever NOTAM må det søkes om dette god tid i forveien. Ref. HB pkt. 504. 
● Innhopp og demo er således ikke tillatt uten at HI har godkjent dette. 

  
 
Flyving til annet hoppfelt 

● Som ved innhopp, skal men rette seg etter de lokale bestemmelser som gjelder for det nye hoppfeltet. 
Manifest skal sendes på mail eller på annen måte overbringes før avgang. 

● Hvilken OT som skal benyttes skal være avklart før avgang. 
● HL har ansvaret for at HM på løftet har justert alle nødåpnere.  

○ Maksimum eksponeringstid for AAD type Cypres er 1 time og 45 minutter. (Etter dette vil den 
nullstille seg på nytt på den høyden den befinner seg.) 

  
  
Etterarbeid 

● Sette Beredskapstelefonen til lading 
● Ved behov avholdes debriefmøte umiddelbart etter endt hopping. 
● Telle opp Elevrigger og Tandemrigger og sørge for at alt dette utstyret er plassert riktig. 
● Sørge for at dagens hendelsesrapporter er utfylt i ORS og videresendt til HI. 
● Fylle ut "Operativ Dagsrapport" i HL gruppen på FB. 

 
 


