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  Instruks for Hoppmester TøFSK 2019  
Siste revisjon: mars 2019 
 
 
Generelt: 
Denne instruks fungerer som supplement til Håndbokens (HB) pkt 507 ‘Hoppmesterinstruks’ 
og gir tilleggsbestemmelser og lokale regler gjeldende for funksjonen “Hoppmester” på Tønsberg 
Fallskjermklubb. 
 
 
Kvalifikasjoner 

● Når det er elever med på løftet (alle nivå) SKAL ansvarlig hoppmester 
ha minimum I-3 lisens. Dersom sammensetningen av løftet og exit-rekkefølge tilsier at denne bør gå før 
elevene på run SKAL det alltid i god tid avtales overtagelse av oppgave med utsetting av elever med 
annen instruktør som exiter ETTER elevene. 

● Når alle hopperne om bord har A-sertifikat eller høyere, SKAL hoppmester 
ha minimum B-sertifikat. Med denne konfigurasjonen kan hoppmester forlate flyet før selvstendige 
hoppere, men kun dersom dette skjer på samme run som de øvrige.   

 
Arbeidsområde 
Hoppmesters arbeidsområde fremgår av HB pkt 508 og denne instruks. 
 
Ansvarsoppgaver: 
 

● Hente løftelapp på 10 min call. og møte ved departuregate umiddelbart etterpå for å klargjøre løftet. 
● Kontrollere nivå 8 elever 

○ Sjekke standpunkt, status, plan for hoppet 
○ Kontroll av utstyr.  
○ Ved behov, repetere drill av hopptype og nødprosedyre 

● Gjøre seg kjent med hopptype og høyde for alle hoppere 
○ Organisere skjermflyving for løftet, hvem har planlagt å lande hvor.  
○ Initier at de som lander på østre felt avtaler om landing. 
○ Fordele utsprangsrekkefølge og plassering i flyet i god tid 
○ Avtale ansvar for utsetting av elever med instruktør lenger bak i flyet dersom forhold tilsier at 

gruppen du selv tilhører bør exit´e før elever på samme run. 
● Ved endringer på løftelapp 

○ Informere HFL/manifest 
○ Informere flyger 

● Kommunikasjon med flyger 
○ Informer flyger om hvilke høyder det skal flys run i 
○ Etter take off, kommunisere med hoppere ved evt endring av landingsretning gitt fra HFL på 
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bakken via pilot. 
○ Lavhopp begrenses på dager med mye aktivitet på Torp 

● Oppfølging av sikkerhetsrutiner 
○ Seletøy ferdig påselet FØR boarding. 
○ Bryststropper 
○ Hjelm på til 1000 fot 
○ Alle fastspent til 1000 fot 
○ Utstyrssjekk på elever før exit 
○ Dersom skyformasjoner tilsier at sikkerheten i frittfall, separasjon og/eller skjermflyging er 

redusert går alle ned igjen med flyet, evt. hopper under skyene! 
○ Dersom run besluttes å ta medvinds, skal HM kommunisere med flyver og informere hopperne.  

Vurdere ut fra utsprangsrekkefølge og løftsammensetting om det bør flys to run. 
Medvindsrun bør unngås! 

 
 
Hopping med elever: 

● Når det er elever med på løftet (alle nivå) SKAL ansvarlig hoppmester ha minimum I-3 lisens. Dersom 
sammensetningen av løftet og exit-rekkefølge tilsier at denne bør gå før elevene på run SKAL det alltid i 
god tid avtales overtagelse av oppgave med utsetting av elever med annen instruktør som exiter ETTER 
elevene. 

● Når alle hopperne om bord har A-bevis eller høyere, SKAL hoppmester ha minimum B-bevis. Med 
denne konfigurasjonen kan hoppmester forlate flyet før selvstendige hoppere, men kun dersom dette 
skjer på samme run som de øvrige. 

● Oppfølging av elever og hoppere 
○ Følge med på elevutsprang. 
○ Få tilbakemelding fra HFL på skjermflyging dersom du ikke får med deg dette selv. 
○ Meld fra om uvettig skjermflyging til HL dersom ny brief/debrief bør gis over høyttaleranlegget. 

● Gi tilbakemelding til elever, herunder utsprang, frittfall og skjermflyging! 
● Meld fra om underkjente elevhopp til manifest. 
● Signér hopplogg for elever. 
● Elever og A-bevis hoppere SKAL følges opp spesielt. Tilbakemeldinger fra gjeldende hopp må følges 

opp med ny drill og nye arbeidsoppgaver de kan jobbe med fram til neste hopp. Hjelp til med å finne 
tilgjengelige instruktører som kan gjennomgå/hjelpe til med drill av hopp. 


