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PROTOKOLL.    
   
___________________________________________________________________________ 

Styremøte 5/12 

Tid: Tirsdag 30. oktober kl 17:00  

Sted: NLF, Oslo. 

 

AGENDA 
Sak  Vedlegg Ansvar 

1 Beslutningssaker 

1.1 Godkjenning av innkalling, agenda 5/12 og protokoll 4/12 

1.2 Forslag til endringer i konkurransereglementet 

1.3 Bruk av CP potten  

  

FFL 

BLS 

JW 

2 Orienteringssaker 

2.1 Ungdomsutvalget (20 min) 

2.2 Handlingsplan  

2.3 Luftromsproblematikk: notam og møte 31 okt og 15 nov 

2.4 Fra NLF styremøte 

2.5 Status fra granskningskommisjonene 

2.6 Status økonomi inkl moms på Frittfall 

2.7 Status medlemmer 

2.8 SU saker 

2.9 Gjennomgang av idrettsdokumentasjon inkl vedlegg. 

2.10 Status i arbeidet med å jobbe frem forslag til satsning 

etter tinget 2013 

  

LCL 

FFL 

JW/KL 

FFL 

JW 

JW 

JW 

KL/JW 

KL 

KL 

 

3. Diskusjonssaker 

   3.1 Luftsportsuka 2013 

   3.2 NM 2013 

   3.3 Fremdrift langtidsplan 2013 

   3.4 Luftromsproblematikk inn i LP 

 

  

FFL/JW 

FFL/JW 

FFL 

FFL 

 

4 Eventuelt. 

   4.1  

  

 

 

Tilstede var: Frode Finnes Larsen, Ingela Reppe, Bodil Leira Stene, Inger Aakre, Carita 

Gyldenskog Ranvik(F/NLF ungdomsrepresentant), Linda Christine Lilleng (leder 

Ungdomsutvalget) og Tobias Veland(vara ungdomsutvalget).  

Forfall: Mathias Holtz og Ramsy Suleiman 

Fra administrasjonen: Jan Wang (referent) og Knut Lien  
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1. Beslutningssaker.  

 

1.1 Godkjenning innkalling, saksliste og møteprotokoll  

  

Tilsendt innkalling og agenda for møte 5/12 ble godkjent. Protokollen fra møte 

4/12 som har vært på høring i styret ble enstemmig godkjent. 

  

1.2 Forslag til endringer i konkurransereglementet 

Etter at vindtunneller ble tatt aktivt i bruk til trening for fallskjermlag har 

reglene mtp antall hopp for utøvere i rekrutteringsklassene i nasjonale 

mesterskap blitt endret i mange land. KK tror vi vil inspirere flere lag til å trene 

og få flere deltakere på våre konkurranser dersom vi lar lag konkurrere i den 

klassen de hører hjemme i forhold til kompetanse i FS/FF, istedenfor å legge 

begrensninger mtp antall hopp. KK har derfor fremmet et endringsforslag i 

konkurransereglementet som omhandler rekruttklassene. Forslaget går på å 

endre pkt 3.2 fra: 

 

”Av de 4 (3 for FFR) må de 3 (2 for FFR) ”rekruttene” til sammen ha mindre 

eller lik 1000 hopp per 1. januar samme år som konkurransen avholdes. Hvor 

mange hopp den siste på laget har er likegyldig” til: 

  

”Lag kan stille i den kategorien som passer i forhold til laget sitt ferdighetsnivå 

uavhengig av antall hopp. Kun en av lagets medlemmer kan ha vunnet den 

aktuelle grenen i rekrutteringsklassen i løpet av de 3 siste nasjonale 

mesterskap (siste setning gjøres gjeldende først i 2014). Videoperson i FS 

påvirkes ikke av denne regelen".  
  

Styret besluttet å ta bort maks hopp regelen i 2013, men velger å vente med 

innføring setningen "kun en av lagets medlemmer kan ha vunnet den aktuelle 

grenen i rekrutteringsklassen i løpet av de 3 siste nasjonale mesterskap" til 

2014. Dette fordi det allerede er flere lag som har startet treningen mot NM 

2013 som ville blitt påvirket av endringen, dersom denne endringen kom i 

2013. 

 

1.3 Bruk av CP potten 

Årets ”CP pott” var avsatt til å finansiere skjermkjøringsseminarene som SU 

innførte som et av flere tiltak fra Granskningskommisjon 1/2011 (se 

styreprotokoll 2/2012 pkt 1.3). Til nå er det svært lite som er benyttet og siden 

flere seminarer er gjennomført virker det som om klubbene selv har båret 

kostnadene, dog kan det ikke utesluttes at det ennå kommer søknader fra 

klubbene. 

 

Fagsjef har besluttet at Daniel Eriksen sin deltageravgift i VM i CP dekkes av 

potten. Han har nå fremmet en søknad om dekking av kr 89.979 i forbindelse 

med fortrening til VM og selve VM, her i inkludert den allerede betalte 

deltageravgiften.  

 

Styret besluttet at Landslagsansvarlige og fagsjef bemyndiges til å vurdere hvor 

mye som kan dekkes av kostnader i forbindelse med fortrening til VM og til 

selve VM. Daniel Eriksen pålegges å utarbeide en rapport fra den forestående 
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treningen samt deltagelsen i VM. Han pålegges også å lage en reportasje fra CP 

VM til Frittfall # 1 2013. 

 

2. Orienteringssaker 

 

2.1 Ungdomsutvalget  

 

Leder Ungdomsutvalget orienterte styret om ungdomsutvalgets arbeid og mandat. 

Det ble trukket opp til diskusjon gjennom spørsmål som ungdomsutvalget 

presenterte. Seksjonens nye representant i ungdomsutvalget var også til stede på 

sitt første styremøte. Ungdomsutvalget sa seg godt fornøyd med hvordan 

seksjonens ungdomsutvalgsrepresentant er tatt med i styrearbeidet. Det ble også 

drøftet forbedringspotensialer.  

 

2.2 Handlingsplan 

 

Leder F/NLF tok styret med på en gjennomgang av status for handlingsplanen. 

Fagsjef ble gitt i oppgave, jevnlig å gå gjennom handlingsplanen mellom 

styremøtene, å holde fortløpende kontakt med de som har fått ansvar for 

oppfølging av underpunkter i handlingsplanen.  

  

Styret tok orienteringen til etterretning 

 

2.3 Luftromsproblematikk 

Fagsjef orienterte om luftromsarbeidet som foregår nå og hvordan det legges opp 

fremover.  

 

HOPE (Harmonisation of OSL Procedures and Environment)er 

effektiviseringsprosjektet tilknyttet Oslo ASAP. NLF ønsker å knytte seg til dette 

arbeidet som en interessent. Der er det et planleggingsmøte med AVINOR som 

skal berede grunnen for NLF sin deltagelse i prosessen i morgen 31. oktober der 

F/NLF er med. 

 

NLF er også invitert på et møte med LT, Avinor og Forsvaret i Bodø 15. 

november. Hensikten er å sikre NLF sine aktiviteter. For F/NLF sitt vedkommende 

er det viktigste for oss å sikre tilgangen til luftrommet over Rikssenteret og at 

koordineringsavtalen ikke rokkes med. Formøte for denne aktiviteten er mandag 5. 

november og F/NLF vil være representert med fagsjef og Knut Lien på formøtet 

og Knut Lien vil representere fagsjef på møtet i Bodø. På det siste møtet blir det en 

stor delegasjon fra NLF. 

 

Det har vært en del problemer og usikkerhet etter at Avinor i sommer igjen la om 

prosedyren for notamsøknader. Dette har fra tid til annen resultert i seine avslag 

pga manglende tilbakemeldinger. Dette vil bli tatt opp med Avinor av fagsjef 

motorfly.  

 

SNAP prosjektet er tilsvarende Oslo ASAP på Vestlandet via Trondheim til Røros. 

Stavanger FSK har allerede merket dette ved å bli nektet landing innenfor 

kontrollsonen. Luftromskomiteen er inne i prosjektet og fallskjerm blir ivaretatt av 

Frank Halvorsen.  Styret tok orienteringen til etterretning.  
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2.4 NLF styremøte 1. oktober 

Leder F/NLF orienterte om de mest aktuelle sakene som var oppe på styremøtet. 

Saker som ble belyst var: 

 Forretningsvirksomhetene til NLF  

 Strategisamlingen til NLF, lørdag 10. november 

 ATO/LAPL arbeidet har fått en ny innretning, der NLF trapper ned arbeidet 

 NLF sin holdning til nyoppretting av Norges Olympiske Komité 

 Oppnevnelse av styrerepresentant og vara i Norges Luftfartsmuseum 

 Jobben med å få ned kostnadene i NLF sentralt  

Styret tok orienteringen til etterretning.  

 

2.5 Status granskningskommisjonene 

Fagsjef ga en kort orientering om status i de to granskningskommisjonene. 

 

For 1/2012 er det meste avklart og skrevet inn. Det er et redigeringsarbeid som 

gjenstår. Det at det kun er estimert og ikke eksakt tallgrunnlag gjør at ratio 

betraktninger er usikre. Det tyngste arbeidet som gjenstår er utarbeidelse og valg 

av anbefalte tiltak. 

 

Rapporten fra granskningskommisjon 2/2012 er på det nærmeste ferdig og den kan 

sannsynligvis publiseres inneværende år. Det er ikke sannsynlig at det anbefales 

sentrale tiltak, men det blir noen lokale tiltak som kommer. 

 

Styret tok orienteringen til etterretning.  

 

2.6 Status økonomi 

Fagsjef orienterte om den økonomiske situasjonen pr 17. oktober 2012. Pr medio 

oktober er underskudd på ca kr 180.000. Dette henger imidlertid på hvorvidt skatt 

sør står fast på at det skal innbetales moms for Frittfall. For ordens skyld skal 

nevnes at i det vedtatte budsjettet på seksjonsmøtet 2011 er resultatet for 2012 et 

underskudd på kr 230.000. 

 

Styret tok orienteringen til etterretning. 

 

2.7 Status medlemmer 

Fagsjef presenterte status for medlemstallene pr 30. september 2012. 

Medlemstallene viser en reduksjon ift på samme tid i 2011. Pr nå er det en nedgang 

på 82 hoppere dersom en måler resultatet opp i mot sluttresultatet i 2011. Det 

ligger imidlertid 45 søknader om utstedelse av nye elevbevis i medlemsseksjonen i 

påvente av 1. november.  

 

I fjor ble det gjennomført 2732 tandemer og hittil i år er det registrert 2713. 

Konklusjonen er at det vil være omtrent samme resultat i 2012 som foregående år 

til tross for nedgang i antall hopp (se pkt 2.8).  

 

Styret tok orienteringen til etterretning. 

 

2.8 SU saker 

De alvorligste hendelsene F/NLF har hatt hittil i år er to fatale ulykker, en 

fullstendig redning av nødåpner samt en hopper som ligger på sykehus i Portugal 
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etter en medisinsk hendelse, situasjonen er alvorlig men skal være stabil.  I tillegg 

fikk en hopper hjerteinfarkt og døde under en time etter at han landet, også denne 

er innrapportert som hendelse selv om det også var en medisinsk hendelse. 

 

Det er sendt inn 118 hendelsesrapporter pr 30. september mot 155 på samme tid i 

fjor. Hvorfor det har vært en reduksjon i år er ikke ferdiganalysert, men på forrige 

styremøte ble det antatt at mye skyldes redusert antall hopp. Pr. 30. september var 

gjort 54.360 hopp i år mot 57.317 i fjor, så til en viss grad forklarer det noe av 

reduksjonen.  

 

SU gjennomførte MK kurs 19. til 21. oktober der 5 nye materiellkontrollører ble 

uteksaminert. 

 

SU skal gjennomføre del 2 av C/I-1 kurset på Toppidrettssenteret 9. til 11. 

november. Det er to kandidater som har trukket seg fra kurset, slik at det nå er 10 

kandidater igjen, hvorav to kvinner. 

 

SU planlegger å justere noe på vedlegg 1 til del 100 som er de nye bestemmelsene 

om skjermstørrelser. Det er kommet inn enkelte konstruktive forslag til SU 

gjennom sesongen. 

 

Styret tok saken til etterretning.  

 

2.9 Gjennomgang av idrettsdokumentasjon inkl vedlegg 

Landslagsansvarlig orienterte om hva som finnes av dokumentasjon pr. dato og i 

korte trekk om innholdet i hoveddokument (Toppidrett i FNLF) og vedlegg 

(Vedlegg 1: Retningslinjer for landslag, vedlegg 2: Retningslinjer for rekruttlag og 

vedlegg 3: Retningslinjer for uttak ). 

 

2.10 Status i arbeidet med å jobbe frem forslag til satsning etter tinget 2013 

Landslagsansvarlig orienterte om inneværende års FS camper som har vært 

arrangert på Østre Æra, Elvenes, Oppdal og Voss. Deltagelsen har vært varierende 

mens deltagerne er veldig godt fornøyd med campene. Ansvarlig har vært Tore 

Granmo. I tillegg ble det orientert om arbeidsgruppens (Idrett og F/NLF) sitt 

arbeid og de foreløpige konklusjonene som heller mot en kombinasjon av satsing 

på topp og bredde.  

 

3. Diskusjonssaker. 

 

3.1 Luftsportsuka 2013 

 Leder F/NLF orienterte om behandlingen av denne saken på styremøte NLF. Det 

er besluttet at det også neste år skal arrangeres en luftsportsuke og dato som er 

besluttet er fra 29. mai til 2. juni. Administrasjonen skal jobbe videre med 

konseptet og stedsvalg. To steder har pekt seg ut foreløpig og det er Starmoen og 

Voss. 

 

Styret tok orienteringen til etterretning. 
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3.2     NM 2013  

Leder F/NLF innledet. 

 

Det er kommet inn et forslag fra KK om å legge NM 2013 fra 31. juli til 4. august, 

noe som passer med World Cup som arrangeres to uker senere.  

 

Styret fulgte KK sin anbefaling og besluttet å legge NM 2013 til uke 31 dvs 31. 

juli til 4. august 2013. KK vil utarbeide anbudsdokumentasjon og sende 

anbudsskjema til klubbene.  

 

3.3     Fremdrift langtidsplan 2013 

Det skal legges en fremdriftsplan for utarbeidelsen av langtidsplanen som skal 

behandles på seksjonsmøtet 6. april 2013. Det er arbeidsutvalget som utarbeider 

denne og alle saksdokumenter som skal behandles må være tilgjengelig for 

seksjonsmøte delegatene senest 22. mars. Dokumentene vil kun bli gjort 

tilgjengelig elektronisk. 

Som ledd i forberedelser til seksjonsmøtet og luftsportstinget ønsker styret 

F/NLF, så langt det er mulig, å ha en representant innom på et styremøte eller 

årsmøte i så mange klubber som mulig før seksjonsmøtet. 

 

3.4     Luftromsproblematikk inn i LP 

I hovedsak behandles luftromssaker på NLF nivå gjennom luftromskomiteen, der 

F/NLF er representert med Frank Halvorsen. Styret mente imidlertid at F/NLF 

skal innarbeide luftromsproblematikken som en del av langtidsplanen.  

 

4. Eventuelt 

 

4.1    Intet  

 

 

Neste møte: 12. desember 2012 kl 17:00 i NLF sine lokaler.  

 

Møtet ble hevet kl. 20:27. 

 

 
Jan Wang 

Referent. 

 

  


