Registreringsskjema NTNU-FSK 2018
Personinfo:
Fullt navn:

Klubb:

Postadresse:

Telefon:

Postnr/-sted:

Epost-adresse:

Nærmeste pårørende 1:
Fullt navn:

Telefon:

Postadresse:

Postnr/-sted:

Relasjon: Far:

Mor:

Ektefelle/samboer:

_______________


Annet:

Nærmeste pårørende 2:
Fullt navn:

Telefon:

Postadresse:

Postnr/-sted:

Relasjon: Far:

Mor:

Ektefelle/samboer:

Annet:

_______________


Medlemsnummer/idrettsnummer i Min Idrett:

*Jeg har lest og forstått informasjonen på baksiden (hvis dette arket ikke har noen bakside, se «Informasjon om hopping i NTNU
Fallskjermklubb sesong 2018» som henger i hangaren). Jeg er klar over at Oppdal Flyplass ikke tilfredsstiller kravene til brannvernberedskap for
store flyplasser som beskrevet i BSL kapittel 3, og aksepterer risikoen ved at aktiviteten drives med kompenserende tiltak i henhold til
dispensasjon gitt av Luftfartstilsynet for fallskjermoperasjoner med inntil 20 hoppere i flyet. Jeg har lest Driftshåndboka MFL kapittel 5.

Fylles ut av administrator/HFL:
Gjennomført hoppfeltbrief med instruktør

Informasjon om hopping i NTNU Fallskjermklubb sesongen 2018
Les, forstå og etterlev det som står her. Om du har spørsmål, ta kontakt med HFL, HL eller HI så får du
den hjelpen du behøver.
NTNU Fallskjermklubb er drevet av klubben medlemmer. Alle er ansvarlig for sin egen sikkerhet og at
hoppfeltene våre drives på en så god måte som mulig. Bidra der du kan, så blir det mindre å gjøre på
alle. NTNU Fallskjermklubb opererer etter F/NLFs håndbok og de bestemmelser som står der. Som
hopper er du selv ansvarlig for at du kjenner til eventuelle endringer som gjøres i denne.
Ved hopping på Oppdal Flyplass skal alle hoppere ha gjennomgått hoppfeltbrief med instruktør og lest
kapittel 5 i MFLs (eier av flyplassen) driftshåndbok. Denne håndboka er oppslått i hangaren på Oppdal
eller kan lastes ned fra mfl.no
Brann- og redningsberedskap Oppdal flyplass
Oppdal Flyplass tilfredsstiller ikke kravene til brannvernberedskap som gjelder for fly med MTOM over
3750 kg. og mer enn 9 passasjerer, beskrevet i BSL kapittel 3. Luftfartstilsynet har gitt tillatelse til at
hoppfelt som ikke tilfredsstiller kravene kan kompensere med blant annet mer slokkeutstyr,
brannberedskap og diverse materiell som båre, brekkjern, ulltepper, med mer.
Vedlagt
Informasjon som her beskrevet, samt oversiktsbilde med påtegnet landingsretning og skjematisk tegning
av flyplassområde, er opphengt i hangaren på Oppdal Flyplass.
Betaling
Aktiviteter skal forhåndsbetales. Husk å sjekke hoppkontoen din før du forlater endt hopping/boogie.
Etter større arrangementer blir faktura sendt til de som er i minus med fakturagebyr pålydende kr. 100,Tilgodehavende beløp på hoppkonto blir tilbakeført klubben etter tre år uten aktivitet.
Leierigg
● Leietaker er økonomisk ansvarlig for riggen så lenge han/hun leier den. Hvis utstyret er påført skade
og leietaker mener dette er noen andres skyld, er det likevel leietaker som står ansvarlig overfor
klubben.
● Leietaker plikter å opplyse HFL dersom han/hun frykter det kan ha skjedd en skade på utstyret.
Brukskontrollen er gratis.
● Leietaker er økonomisk ansvarlig for HK ved reservetrekk eller dersom ompakk blir nødvendig.
● Leietaker er økonomisk ansvarlig for eventuelle tap av håndtak, freebag og hovedskjerm (det vil si:
ut og let!).

