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DAGSRAPPORT  HOPPAKTIVITET 
Fylles ut komplett og sendes HI på e-post thomas.mahlum@gmail.com etter endt hoppdag. 

• HL fyller ut del 1, del 3 & del 4 inkl. egne vurderinger 
• HFL fyller inn del 2  basert på komplette manifest 

 

1. Basisinformasjon 

Dato for hopping: Tidsrom: Antall løft 
 
               Dag       /      Måned      -      År 

 
Kl.:                           -  Kl.: 

 

 

Ressurspersoner [HL, HFL, HM elever, pilot, andre] 
Rolle Navn Kommentarer 
   
   
   
   
   
   
 

2. Antall hopp, hopptyper og kjennelser (Sammendrag av manifest for aktuell dag] 

Antall elevhopp totalt Øvrige hopp totalt TOTALT 
ANTALL UL UL/M UL/T FF AFF Trening Konk. Demo Tandem 

+ - + - + - + - + -      
 
 

         

 

3. Hendelser [Alle hendelser skal føres i ORS innen 24 timer etter at de fant sted.] 

Type hendelse Antall Involvert(e) Kommentarer 
Skade    
Utelanding    
Reservetrekk    
Lav sving    
Høy/ingen flare    
Regelbrudd    
Påpekt fra Avinor    
Rus    
Hoppforbud    
Annet    
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4. Hoppleders vurdering / Andre kommentarer  [Fritekst] 
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