
 

                                                                                                     

 

PROTOKOLL.     
 

 

Fallskjermseksjonen 
Styremøte 6/2019 
13.desember 2019 

 

___________________________________________________________________________ 
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1. Beslutningssaker 

 
1.1 Godkjenning av innkalling, agenda 6/19 og protokoll 5/19 

 

Innkalling og agenda godkjent med tilleggspunkt under eventuelt 4.1 – Informasjon 

fra SU. 

Protokoll fra styremøte 5/2019 utsendt for kommentarer tidligere. 

 

1.2 NM 2020 innendørs kroppsflyging 

Det er etablert en klubb i tilknytning til tunellen på Gardermoen og som blir godkjent 

av idrettskretsen fra 1. januar 2020. Anna Fasting har snakket med Ignacio (Modern 

Activity Center). Den nydannede klubben vil ikke være i stand til å ta arrangementet. 

Mesterskapet tildeles dermed Voss kroppsfykarlag. Styret ønsker primært å 

gjennomføre uttaket høsten 2020 i november - desember. Sekundært i februar - tidlig 

mars. Voss ønsker gjennomføring tidlig mars. 

1.3      NM 2020 i fallskjermhopping 

 

Styret har tidligere besluttet at NM i fallskjermhopping skal gjennomføres i uke 30, jfr 

styreprotokoll 5/2019 pkt 2.5.  

 

Voss ønsker NM i 2020 for å stressteste løsninger i arrangementsorganisasjonen frem 

mot EM/WC i 2021. Styret besluttet å tildele Voss fsk NM 2020 uten utlysning for å 

sikre at de har rammevilkår for en best mulig gjennomføring av EM/WC. 

 

1.4      Fordeling av budsjetterte idrettsmidler 

 

Styret ønsker å bruke ubrukte budsjettmidler fra 2019 i satsning på toppidretten i 

2020. Ubrukte styremidler og utviklingsmidler overføres dermed inn i idrettsmidler 

2020 for fordeling. 

  

NM fallskjerm og NM CP tildeles midler som tidligere år. Administrasjon av 

landslagene økes noe på bakgrunn av at det er VM i Russland i 2020 (lang reisevei og 

lengre periode). Head of delegation er viktig ift hva Voss trenger opp mot EM/WC og 

læring. 

 

Det legges inn økning på både landslagene og i utviklingsmidler, litt ift antall utøvere 

under hvert område.  

  

Ikke brukte midler styret 2019      60 000 

Ikke brukte utviklingsmidler 2019      80 000 

Idrettsmidler 2020   1 000 000 

Totalt til fordeling 2020  1 140 000 

    

 



 

                                                                                                     

 

Fordeling 2020   

NM fallskjerm   120 000 

NM Canopy Piloting     50 000 

Utviklingsmidler   310 000 

Landslag    560 000 

Admin landslag   100 000 

 

1.5      NM 2020 CP økonomisk støtte til arrangementet 

 

Styret avsetter inntil 50 000,- i økonomisk støtte til NM i Canopy Piloting 2020. CP 

miljøet må se på hvor man ønsker å gjennomføre NM i lys av at Sverige valgte å legge 

sitt SM i samme uke som NM gjennomføres på Voss i 2020. F/NLF varslet det 

svenske fallskjermforbundet om vårt valg av dato flere måneder før Sverige tok sitt 

valg. Svensk Mesterskap gjennomføres på Gryttjom uke 30. Dansk Mesterskap i CP 

gjennomføres på Skydive Denmark 7-9. august. 

 

1.6      Søknad om støtte fra Agera 

 

Agera har sendt inn en søknad om trenings og utviklingsstøtte i 2020. Styret 

berømmer Agera sin satsning mot landslagsstatus og ser frem til landslagsuttak i 2020. 

Styret ser imidlertid ikke at man har åpning i tildelte budsjett fra seksjonsmøtet i 2019 

til å støtte oppunder en slik søknad utenfor etablerte årlige tildelinger. Styret ønsker 

heller ikke å forskjellsbehandle ovenfor potensielle fremtidige landslagsutøvere som 

ikke har sendt ekstraordinær søknad om støtte. Styret henviser derfor til årlig tildeling 

av utviklingsmidler for 2020. Styret har imidlertid vedtatt å overføre ubrukte midler 

fra 2019 til 2020 for å styrke satsingen på utviklingssiden innen idretten i 2020. 

 

1.7      Søknad om støtte fra Blue Pelican 

 

Blue Pelican har også fremmet en søknad om støtte for trening og utvikling i 2020. 

Styret berømmer Blue Pelican sin satsning mot landslagsstatus og ser frem til 

landslagsuttak i 2020. Styret ser imidlertid ikke at man har åpning i tildelte budsjett fra 

seksjonsmøtet i 2019 til å støtte oppunder en slik søknad utenfor etablerte årlige 

tildelinger. Styret ønsker heller ikke å forskjellsbehandle ovenfor potensielle 

fremtidige landslagsutøvere som ikke har sendt ekstraordinær søknad om støtte. Styret 

henviser derfor til årlig tildeling av utviklingsmidler for 2020. Styret har imidlertid 

vedtatt å overføre ubrukte midler fra 2019 til 2020 for å styrke satsingen på 

utviklingssiden innen idretten i 2020. 

 

1.8      HM Kongens pokal i fallskjerm 

 

Krav til tildeling av HMKongens pokal er at NM gjennomføres i Norge, at det 

minimum er 15 kvalifiserte deltagere i individuelle klasser og minimum 8 lag der det 

konkurreres som lag. Friidrett har komiteavgjørelse etter gjennomføring av et samlet 

NM der oppnådde prestasjoner måle opp i forhold til internasjonalt nivå.. 

Fallskjermseksjonen ønsker en praksis som friidrett har. Det krever at alle klasser 

gjennomføres i et samlet NM. Styret besluttet å nominere Freefly som primærgren for 

Kongepokal i 2020, Wingsuit nomineres som reservegren. 



 

                                                                                                     

 

 

1.9      Redaktør Frittfall 

 

Status. Det er ikke en stilling/ansettelse, men en kontrakt/konsulent forhold. Alle de 

som har blitt innkalt til intervju har av ulike årsaker takket nei til tilbudet som ble gitt. 

Komiteen har en videre dialog med en av kandidatene. Anders Emil Hustoft tar en 

samtale med vedkommende. Dersom det ikke kommer noe konkret ut av dette skal det 

det gjøres en ny utlysning. Saken vil tas opp på ledermøtet i 21. mars. 

 

1.10      Representanter til sentrale komiteer i NLF 

 

Fallskjermseksjonen mangler representanter til NLF sine komiteer. 

 

Følgende har sagt ja til å representere fallskjermseksjonen  

Tone Bergan går inn i NLF sikkerhetskomite 

Ramsy Suleiman fortsetter i NLF anleggskomite 

Tone Annie Hellevik går inn i NLF kvinnenettverk 

   Må være klart innen 20. desember 

 

2.  Orienteringssaker 
 

2.1  Orientering fra NLF styremøte 

 

Styreleder var forhindret fra å møte og hadde sendt et skriftlig underlag med føringer 

som ble saksbehandler på møtet og protokollført. Pkt 1.10 er en av føringene. 

 

2.2 Status medlemmer 

 

Pr 13. desember 2019 var medlemsstatusen som følge: 

5703 Alle typer medlemskap 

3386 Tandemmedlemmer 

2317 Hoppere og andre typer medlemskap.  

 

Styret tok orienteringen til etterretning.  

 

2.3       Status Økonomi 

 

Estimert resultat for 2019 er ca 1.200.000 bedre enn budsjett og ca kr 900.000 i 

overskudd. Deler av dette utgjøres av prosjekter som ikke ble gjennomført i 2019. 

Gjennomføringen vil da bli flyttet til 2020. Ett av disse er utvikling/ digitalisering av 

Frittfall. I tillegg har seksjonen «kjørt med bremsene på» på grunn av usikre 

økonomiske signaler som usikre medlemstall og sein bokføring.  

 

Styret tok orienteringen til etterretning. 

  



 

                                                                                                     

 

 

2.4 Status fra landslagsansvarlig 

 

Landslagansvarlige var til stede i forbindelse med et nytt landslagsuttak og revidert 

toppidrettsdokument, jfr punktene 1.2 og 1.3. I tillegg til rapportering 2.5 og 2.6. 

 

Styret tok orienteringen til etterretning. 

 

2.5 Utviklingsmidler 

 

Litt underforbruk på NM (kr 101 000 mot kr 120 000 tildelt) 

NM CP underforbruk (kr 27 000 mot kr 50 000 tildelt) 

 

Sindre Espejord inne som erstatning for Espen Wigemyr som omkom på Elisium. 

Laget har fått gjennomført mye av planlagt trening selv med dødsfallet til Espen 

Wigemyr. Midlene vil bli utbetalt. 

 

Agera litt færre hopp en planlagt. Litt lavere snitt enn ønsket. Har levert en bra rapport 

etter sesongen og får utbetalt tildelte midler. Har fått litt øynene opp for hva som 

trengs får å komme videre. 

 

Blue Pelican godt fornøyd med sesongen. Har snittet bra og har bra resultater og får 

tildelte midler utbetalt. 

 

Øyvind Kragemoen - 22 plass i WC av 100 deltaker. 5 plass i distanse. Beste resultat 

av nordmann i CP noensinne? Får tildelte midler utbetalt. 

 

D2Way litt på treet internasjonalt. Beinhard konkurranse internasjonalt. Får midlene 

utbetalt. 

 

Styret tok orienteringen til etterretning. 

 

2.6 Landslagsgruppa 

 

Zion tok Norges første WC gull i fallskjerm lagidrett!  

WS acrobatic lag er i medaljekampen neste sesong. 

Har ikke brukt alle midler i år, men sees opp mot to-års perspektiv. 

Landslagsansvarlig orienterte om skadesituasjonen og at det har vært et spesielt år 

med mye skader (Petter, Andreas, Amber). 

 

Det er utfordrende for landslagsansvarlig å holde kontrollen med regnskapene fordi 

utlegg i Visma listes som Lønn. Man må derfor inn på detaljene i hver postering for å 

finne ut hva det er som er regnskapsført. 

Landslagsgruppen lander på budsjett i 2019. 

 

Styret tok orienteringen til etterretning. 

  



 

                                                                                                     

 

 

2.7    Status Arrangementsmidler 

  

Alle som har fått tilsagn om støtte har levert godkjente rapporter og fått utbetalt de 

summene de har fått tilsagn om. Underforbruk på ca. 5 000 skyltes at reisekostnadene 

ble lavere enn forventet på instruktørkurs i skjermflyging for instruktører. 

  

 Styret tok orienteringen til etterretning. 

 

2.8      Status Ungdomsmidler 

 

Det var avsatt kr 200 000 som ungdomsmidler, hvorav kr 130 158 var ungdomsmidler 

fra NIF. Det ble et underforbruk på ca.44.000. NIF midlene ble i sin helhet brukt 

hvilket er positivt. 

 

Underforbruket skyldes ar Voss fsk ikke fikk omsatt alle midlene fordi folkehøgskolen 

ikke fikk hoppet på reduserte slotpriser som planlagt. Lesja og NTNU har ikke levert 

rapport selv etter to purringer. 

 

Amalie Hegland Lauritzen har vært sponset med ungdomsmidler og presterer bra i 

tunnel. 3 plass i VM og skal forsvare EM gull neste år. 

Voss vind girls er også sponset med ungdomsmidler. Kom på nest siste plass av 7-8 

lag men hard konkurranse. Snitter over 20 i tunnel.  

 

Styret tok orienteringen til etterretning. 

 

2.9 Status Granskningkommisjon1/19 

 

Ikke gjennomgått grunnet for lite tid.  

 

2.10     Status Ledermøte- og Fagseminar 2020 

 

Påmelding er sendt ut og pr d.d er det 10 påmeldte. Påmeldingen vil bli sendt ut nok 

en gang 6. januar. Påmeldingsfristen er 18. februar. Møtet kolliderer dessverre med 

Basic. Det er møteplikt på fagseminaret for hovedinstruktørene. 

 

Ledermøte starter kl.10.00 på lørdag og avsluttes ca kl 15:00. 

Fagseminaret starter med en gang ledermøtet er ferdig, og det går til søndag kl 16.  

Det anbefales at klubblederne også deltar på fagseminaret, men ikke obligatorisk.  

Klubbene kan stille med flere deltakere, men disse må klubben ta kostnad for selv. 

Melder seg på via NLF link.  

 

Styret tok orienteringen til etterretning.  



 

                                                                                                     

 

 

 

3.  Diskusjonssaker  
 

3.1      Landslagsuttak 2020 

 

Styret går for å arrangere et landslagsuttak for 2021 og fremover, sent høsten 2020. 

Det er flere utøvere/lag som bør være aktuelle for uttak.  

 

4.  Eventuelt 
 

4.1 SU informasjon 

Leder SU orienterte. 

I 2018 ble det tildelt midlertidige og permanente hoppforbud grunnet rusmidler i større 

omfang enn tidligere. I 2019 har antall slike saker hatt en nedgang, trolig på bakgrunn 

av fokuset. WS og skjermflyging var de to andre områdene SU fokuserte på i 2019.  

WS arbeidsgruppe gjorde en fantastisk jobb og leverte på alle områder. Implementert 

av klubbene og har fungert bra ute i klubbene. Noen mindre justeringer gjenstår. 

Skjermflyging - alle alvorlige ulykker og skader handler om skjermflyging. Eget SU 

medlem (Jan Einar) med ansvar for skjermflyging. Jobber mot alle fagfelt innenfor 

skjermflyging (høy og lav erfaring, stor liten duk osv.)  

I 2020 vil fokuset til SU være å etablere en ny håndbok. SU vil nedsette en 

arbeidsgruppe med et bredt mandat, for å omfavne flere utfordringer enn en umoderne 

håndbok. Utfordringer som kritisk lav instruktørrekrutering og overdrevet hierarkisk 

problemløsning i klubbene, skal inngå i dette arbeidet. Arbeidsgruppen vil se på 

områder som organisering, utdanning og design/ tilgjengelighet av regelverk og 

prosedyrer.  

SU presenterer et mandat på fagseminar til arbeidsgruppe. Jobbe fra høsten 2020. 

Trenger økonomi fra høsten.   

 

 

Neste ordinære styremøte: 04. februar kl 16:00 i Møllergata 39. 

 

 

Møtet ble hevet kl. 20:10. 

  
 Jan Wang/ Referent 


