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Veiledende program 
 

Fredag 5. april  

Ettermiddag/ 
kveld 

Ankomster og uformelt samvær for de som velger å ankomme hotellet 
på fredag, buffetmiddag fra kl 20:00 til kl 22:00, Styremøte kl 18:00 

Lørdag 6. april  

08:00 – 09:00 Registrering av deltakerne til seksjonsmøtene 

09:00 – 15:00 Seksjonsmøtet 

Avpasses 12:30-14:00 Lunsj for møtedeltakerne 

15:00 – 18:00 Luftsportstinget 

15:00 – 18:00  Fallskjermseksjonens fagseminar  

19:15 Aperitiff 

20:00 Tingmiddag 

Søndag 7. april  

 Frokost 

09:00 – 16:00 Fallskjermseksjonens fagseminar forts 

Avpasses 12:30-14:00 Lunsj 

08:30 – 10:00 Gruppe I. Omvisning og briefing på Hovedredningssentralen (HRS) 

10:15 – 12:15 Seminar for nye styrer, komitéer og utvalg samt de som ønsker 

13:30 - 15:00 Gruppe II. Omvisning og briefing på Hovedredningssentralen (HRS) 

Ca 16:00 Møtene avsluttes - hjemreise 
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Fallskjermseksjonens  
seksjonsmøte 2019 

 

 

Saksliste 
 
 

Seksjonsmøtet skal: 
 

1. Godkjenne de fremmøtte representanter. 
 

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. 
 
3. Velge dirigent, 2 sekretærer, 2 representanter til å undertegne protokollen og 

et tellekorps på 3 personer. 
 

4. Valg av 10 representanter til luftsportstinget 
 

5. Gjennomgå saker og forslag som skal behandles på Luftsportstinget. 
 

6. Behandle årsberetning for seksjonen for 2017 og 2018 
 
7. Behandle seksjonens del av NLFs regnskap for 2017 og 2018 i revidert stand. 
 
8. Behandle innkomne forslag og saker. 

 
9. Fastsette seksjonskontingenter og avgifter for 2020 og 2021. 
 
10. Fastsette langtidsbudsjett og langtidsplan for seksjonen for perioden 2019 – 

2021. 
 

11. Velge: 
 
a) Seksjonsstyre  
b) Valgkomité bestående av leder og to medlemmer 
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Sak 1.  Godkjenne de fremmøtte representanter 
 
På seksjonsmøtet møter med stemmerett: 
 
1) Seksjonsstyret  5 stemmer 
 
2) Representanter fra de klubber og grupper som er registrert som medlem av seksjonen per 

1. januar 2017 og som har sitt forhold til NIF og NLF i orden, etter følgende skala: 
    Fra 10 til 50 medlemmer   1 representant 
    Fra 51 til 100 medlemmer   2 representanter 
    Fra 101 til 200 medlemmer   3 representanter 
    Fra 201 til 400 medlemmer     4 representanter 
    Fra 401og flere medlemmer  5 representanter  
    5 representanter er det høyeste antall representanter en klubb kan ha. 

 
 

Fallskjermklubber:  
 
 

Klubb: Medl. Rep 

Bergen FSK 181 3 

Bodø FSK 67 2 

FSK Krigsskolen 22 1 

Føniks FSK 136 3 

Grenland FSK 280 4 

HAGL FSK 118 3 

Kjevik FSK 319 4 

Lesja FSK 149 3 

Nimbus FSK 137 3 

NTNU FSK 341 4 

Oslo FSK 973 5 

Rana FSK 15 1 

Stavanger FSK 87 2 

Troms FSK 111 3 

Tromsø FSK 139 3 

Trondanes Frilynte FSK 17 1 

Tønsberg FSK 1517 5 

Veteranenes FSK 51 2 

Voss FSK 1948 5 

Voss kroppsfykarlag 129 3 

Sum 6737 60 
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Sak 2.  Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 
 
Første varsel om Luftsportstinget og seksjonsmøtene fremkommer e-post til klubbene og i 
nyhetsbrevet av 15 desember 2018. 
 

Innkallingen 
Formell innkalling ble sendt pr E-post til alle klubbene med påmeldingsinformasjon 5. februar 
2019.  
 
Sakspapirene (årsberetning NLF, saksdokumentene til Luftsportstinget og saksdokumentene 
til seksjonsårsmøtet F/NLF) ble gjort tilgjengelig på NLFs hjemmesider fredag 22. mars 2019.  
 

Saksliste – se fra side 3 i dette heftet. 

 
 
Forslag til: 

Forretningsorden 
 
1. Seksjonsmøtet ledes av den valgte dirigent. 
 
2. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 2 ganger i samme sak. 
 Med unntak av innledningsforedraget settes taletiden til høyst 4 minutter første 

gang og 2 minutter annen gang. 
 
3. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med 

representantens navn og klubbens navn. Nye forslag kan ikke fremsettes etter 
at strek er satt. 

 
4. Alle valg foregår i henhold til lovens bestemmelser om valg. 
 
5. I protokollen føres fullstendig alle forslag og de vedtak som er gjort, med antall 

avgitte stemmer for og imot. 
 
 

Sak 3.  Velge dirigent, 2 sekretærer samt 2 representanter til å 
undertegne protokollen og tellekorps på 3 personer. 
 
Dirigent: Jan Erik Dietrichson (styrets forslag) 
Referenter: Ann Kristin Bogen, en assistent fremmes på møtet. 
Undertegne protokollen: Fremmes på møtet 
Tellekorps: Fremmes på møtet  
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Sak 4.  Valg av 10 representanter til luftsportstinget 
Valgperioden til luftsportstinget gjelder perioden 2019 og 2020. 
Det betyr at de valgte er fallskjermseksjonens representanter som også møter på et 
ekstraordinært luftsportsting dersom det skulle bli innkalt til det.  
Valgkomiteens forslag til valg av representanter til Luftsportstinget. 
 
1. Espen Finne, Oslo fsk   
2. Bjørn Bjelde, Veteranenes fsk  
3. Janne Strømmen, Føniks fsk 
4. Lovise Nymoen, Lesja fsk 
5. Per-Egil Vedø, Stavanger fsk 
6. Ellen Aasgaard, Tønsberg 
7. Camilla Marnor, NTNU fsk 
8. Christian Selland, Voss fsk   
9. Fiona Skjennem, Nimbus fsk 
10. Jørgen Henriksen, Tromsø fsk 
 
Vara representanter: 
1. Anna Fasting, Tønsberg fsk    
2. Svein Erik Molberg, Rana fsk 

Sak 5 Gjennomgå saker og forslag som skal behandles på 
luftsporttinget  

 
Det vises her til sakspapirene til Luftsportstinget som er vedlagt som eget dokument. 
 
Seksjonsmøtet avgjør hvor detaljert og inngående man skal drøfte de enkelte sakene 
som skal opp på tinget. 
 
Representantene som velges som seksjonens representanter til tinget bør merke seg 
synspunkter som fremkommer i seksjonsmøtet – men møtet kan ikke binde opp 
representantene til å stemme på en bestemt måte. Ingen kan møte på tinget med 
bundet mandat. 
 

Sak 6.  Behandle årsberetning for seksjonen for 2017 og 2018 
Årsberetning for seksjonen er en integrert del av årsberetningen til NLF som er lagt ut 
på nlf.no og sendt alle representantene. 
 
Styret F/NLF innbyr seksjonsmøtet til å fatte følgende vedtak: 
 
Årsberetning for seksjonen for 2017 og 2018 godkjennes som fremlagt av 
seksjonsstyret. 
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Sak 7.  Behandle seksjonenes del av NLFs regnskaper for 2017 og 
2018 i revidert stand. 
 

Seksjonens regnskap og budsjett på prosjektnivå 2017 
 

  Resultat 2017  
  Hittil i år  

   Regnskap Budsjett Differanse   
Prosjektnr Prosjekt         

17100 Anlegg / drift rikssenter -6 923 -25 000 18 077   

17101 Rehabilitering rikssenter -532 438 -800 000 267 562   

500XX Idrett -1 061 538 -800 000 -261 538  1 

70022 Sikkerhet/utdanning -50 886 -125 000 74 114   

70029 Fritt fall 33 672 0 33 672  2 

70030 Tandem-instruktørkurs 7 882 0 7 882   

70031 AFF-instruktørkurs 8 456 0 8 456   

70032 Instruktør-1 kurs del 1 -30 275 -30 000 -275   

70033 Instruktør-1 kurs del 2 -7 347 30 000 -37 347   

70034 Instruktør-2 kurs 9 891 0 9 891   

70035 MK kurs 11 838 0 11 838   

71000 Barn og ungdom -101 632 -150 000 48 368   

71050 Støtte spesielle arrangement -96 475 -100 000 3 525   

90015 Seksjonsstyret -61 924 -100 000 38 076   

90025 Seksjonsmøtet -11 956 -25 000 13 044   

90026 Nordisk møte 0 0 0   

90030 Internasjonale møter -19 538 -35 000 15 462   

90035 Deltakelse i andre møter/konferanser 0 0 0   

90040 Konkurransekomité 0 0 0   

90047 Dommerkomité -15 180 -35 000 19 820   

90049 Granskningskomité -2 705 0 -2 705   

95000 Administrasjon/drift -1 089 501 -1 270 000 180 499   

95020 Datadrift -12 625 0 -12 625   

95050 Utvikling av rapporteringssystem -73 840 -112 000 38 160   

98000 Andre inntekter inkl.renter 343 621 353 000 -9 379   

98010 Medlemskontingent 1 588 060 1 600 000 -11 940   

98020 Lisensinntekter 443 755 300 000 143 755   

98030 Rammetilskudd NIF 604 308 600 000 4 308  3 

98031 NIF post3 0 0    

            

  SUM TOTALT -123 300 -724 000 600 700  

 

Egenkapital fallskjerm 2017  kr 3 258 854 

 
1. VFS tatt ut mer i 2017 og tilsvarende mindre ut 2018 

2. FF abonnementsinntekter kr 519 200 

3. Inkluderer også ungdomsmidler 
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Seksjonens regnskap og budsjett på prosjektnivå 2018 
 

  Resultat  
   Regnskap Budsjett Differanse  
Prosjektnr Prosjekt         

17100 Anlegg / drift rikssenter -3 507 -25 000 21 493   

17101 Rehabilitering rikssenter -514 913 -600 000 85 087  1 

17102 Rehab. rullebane Østre Æra -14 838 0 -14 838   

500XX Idrett -601 718 -900 000 298 282  2 

70022 Sikkerhet/utdanning -90 239 -125 000 34 761   

70029 Fritt fall -121 420 0 -121 420  3 

70030 Tandem-instruktørkurs 18 071 0 18 071   

70031 AFF-instruktørkurs 6 870 0 6 870   

70032 Instruktør-1 kurs del 1 0 0 0   

70033 Instruktør-1 kurs del 2 -3 046 0 -3 046   

70034 Instruktør-2 kurs -77 629 0 -77 629  4 

70035 MK kurs 5 892 0 5 892   

71000 Barn og ungdom -192 000 -200 000 8 000   

71050 Støtte spesielle arrangement -94 841 0 -94 841  5 

90015 Seksjonsstyret -124 879 -200 000 75 121   

90025 Seksjonsmøtet -3 426 -5 000 1 574   

90026 Nordisk møte 0 0 0   

90030 Internasjonale møter -26 385 -35 000 8 615   

90035 Deltakelse i andre møter/konferanser 0 0 0   

90040 Konkurransekomité 0 0 0   

90047 Dommerkomité -6 830 -35 000 28 170   

90049 Granskningskomité -6 843 0 -6 843   

95000 Administrasjon/drift -1 242 986 -1 300 000 57 014  6 

95020 Datadrift 0 -12 000 12 000   

95050 Utvikling av rapporteringssystem -18 313 -250 000 231 687  7 

98000 Andre inntekter inkl.renter 376 499 357 000 19 499   

98010 Medlemskontingent 1 627 150 1 802 000 -174 850   

98020 Lisensinntekter 437 220 300 000 137 220   

98030 Rammetilskudd NIF 848 096 600 000 248 096  8       

98031 NIF post3 0 0 0  
           

  SUM TOTALT 175 984 -628 000 803 984  

 

Egenkapital fallskjerm 2018 kr 3 434 838. 

 
1. Inkludert forlengelse og asfaltering av «over run» med snuplass i sør flyttet fra 2019. 

2. Se 2017 note 1. 

3. FF annonseinntekt redusert med kr 144 800 ift 2017 sannsynlig årsak Sports Admin i 

Min Idrett.  

4. Fikk ikke lokaler på KS etter å ha vært der siden 2006. Leiekostnader NIH og OLT. 

5. Feil i innlagt budsjettgrunnlag var budsjettert med kr 100 000. 

6. Styret ønsket å støtte EM innendørs med kr 100 000, belastet administrasjonen jfr 

Styreprotokoll 4/2017 pkt 1.7. 

7. Alt ORS arbeid ble gjort på NLF nivå slik at planlagt databasearbeid ble utsatt. 

8. Inkluderer også ungdomsmidlene. 
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Sak 8.  Behandle innkomne forslag og saker 
 

Det er ikke mottatt noen forslag til saker fra klubbene. 
 

Sak 8.1 Utredning av Langtidsleie av Rikssenteret 
 

Seksjonsårsmøtet i F/NLF påla i 2017 påtroppende styre følgende oppgave: 

«Revurdere modellen for drift og utleie av Rikssenteret». 

Styret F/NLF nedsatte en arbeidsgruppe som gikk gjennom dagens modell og utredet 

andre modeller. Arbeidsgruppen har sammenfattet sine funn og presentert disse for 

seksjonsstyret. 

Styret F/NLF anbefaler at leieavtalen mellom NLF og OFSK reforhandles. Det bør tas 

sikte på en avtale der leien økes betraktelig, men at eventuelle investeringer som 

gjøres av OFSK på Rikssenteret kan avskrives på leien. På den måten sikrer man 

seg at det enten gjøres nødvendige investeringer/oppgraderinger av Rikssenteret 

eller at NLF tilføres midler for å kunne gjøre slike investeringer og oppgraderinger 

selv. 

En slik avtale vil i praksis neppe gi store økonomiske utslag for noen av partene, men 

den vil bidra til å tydeliggjøre ansvarsforhold både for NLF som utleier og OFSK som 

leietaker. 

Sak 8.2 Utredning av digitalisering av Frittfall 
 

Ved seksjonsårsmøtet i 2017 fikk styret F/NLF følgende mandat: 

«Styret skal på nytt se på muligheten for digitalisering av Frittfall under 

hensynstaging til medlemmenes interesser og pris. Styrets innstilling 

fremlegges på neste seksjonmøte.» 

Seksjonsstyret nedsatte en arbeidsgruppe som har sett på mulighetene for å 

digitalisere magasinet Frittfall. Basert på funnene til gruppen, spesielt med hensyn til 

økonomi, miljø og svarene på medlemsundersøkelsen som har blitt gjennomført, 

anbefaler styret F/NLF å digitalisere Frittfall fra og med 2020. En overgang til et 

digitalt magasin er estimert til å medføre en engangskostnad på 350.000 kr, men det 

forventes at de årlige kostnadene reduseres med ca. 150.000 kr sammenlignet med 

papirutgave.  
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Sak 8.3 World Cup og EM på Voss i 2021 
 

 

Fallskjermstyret ber seksjonsmøtet om å stille seg bak å arrangere:  

“23rd FAI World Cup of Formation Skydiving and 15th FAI European Formation 

Skydiving Championships 14th FAI World Cup of Artistic Events and 12th European 

Artistic Events Championships 

Voss, Norway, August 31 – September 5 2021” 

For detaljer inklusivt budsjett se vedlegg. 
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Sak 9.  Fastsette seksjonskontingenter og avgifter 
 

Seksjonsstyret foreslår at seksjonskontingenten beholdes på nåværende nivå til og 
med 2021. 
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Sak 10.  Fastsette langtidsbudsjett og langtidsplan for seksjonen 
 

Forslag til 
 

Langtidsplan 2019 - 2021 

Innledning 
F/NLF langtidsplan omfatter to budsjettperioder (totalt fire år) og skal sikre kontinuitet 

og langsiktighet i utvikling og gjennomføring av F/NLF aktiviteter. 

F/NLF er en meget veldrevet seksjon både med hensyn til aktivitetsutvikling, 

medlemsutvikling, idrettslige resultater, sikkerhet og økonomi. Noen av de viktigste 

årsakene til dette ligger i strategisk og systematisk arbeid med sikkerhet, utdanning, 

rekruttering av kompetente mennesker i nøkkelroller og idrettssatsing. For å sikre 

fortsatt positiv utvikling i seksjonen er det viktig at dette arbeidet videreføres.  

Sikkerhet er det grunnleggende for seksjonens arbeid! Ut over dette, er de største 

utfordringene F/NLF står overfor i langtidsperioden: 

● Luftrom 

● Rikssenteret og andre anlegg 

● Regelverk 

● Idrettssatsingen 

 

I langtidsperioden 2019-2022 skal det legges spesielt vekt på langsiktige driftsforhold 

på de tre store hoppfeltene. 

Overordnet målsetting: 

● Aktiv utøvelse av fallskjerm i alle landsdeler i Norge.  

10.1 Sikkerhet og utdanning 

Sikkerhet er et av de viktigste elementene i å befeste fallskjermsportens 

samfunnsaksept. Den praktiske utøvelsen av sikkerhetsarbeidet foregår i klubbene. 

F/NLF skal tilrettelegge for at klubbene skal kunne drive sin aktivitet på en sikker og 

hensiktsmessig måte. Holdningsskapende tiltak vil bli viktig i denne sammenhengen. 

Styret F/NLF utpeker en Sikkerhet- og Utdanningskomite (SU) som er ansvarlig for 

sikkerhetsarbeidet i seksjonen. SU utarbeider årlig SU sin plan som godkjennes av 

Styret F/NLF. 
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F/NLF har som mål for perioden at det ikke skal være noen ulykker (død) eller 

alvorlige hendelser (varige men). Detaljerte målsetninger defineres i SU sin plan, 

herunder økt rapportering og erfaringsutveksling. 

Sikkerhetsarbeidet videreføres etter samme modell som i forrige langtidsperiode med 

fokus på  

● observasjonsrapporteringssystemet (ORS), som nå er innarbeidet i 

organisasjonen. ORS skal i kommende periode videreutvikles og koordineres 

mot NLF-nivå og Min Idrett. Innenfor de vilkår som gjelder hensynet til 

rettssikkerhet og personvern, ligger det i dette at det også skal lages mulighet 

for anonym rapportering av observasjoner og hendelser. 

● å sikre høy kvalitet på sentrale og lokale kurs. 

● å vedlikeholde håndboka og materiellhåndboka i tråd med fallskjermsportens 

utvikling. 

● erfaringsoverføring og proaktivt arbeid. Dette inkluderer at hendelser, 

erfaringer og observasjoner deles lokalt og ev. sentralt. Her vil ORS være et 

viktig verktøy. 

10.2 Luftrom 

Norsk luftrom er utsatt for stadig økende grad av regulering med EU/EASA som 

premissleverandører. Luftfartstilsynet (LT) implementerer disse reglene, mens Avinor 

iverksetter dem. NLF og F/NLF har et godt samarbeid med LT som vi ser viktigheten 

av å bevare. 

Det er en målsetting at luftrom ikke innskrenker eller legger ytterligere begrensninger 

på våre aktiviteter. 

I arbeidet med å sikre tilfredsstillende adgang til luftrom deltar F/NLF aktivt i det 

arbeidet som gjøres i regi av NLF (gjennom luftromskomité og sekretariat) og stiller 

ressurser tilgjengelig der dette er nødvendig og hensiktsmessig. Styret F/NLF skal 

følge opp luftromsproblematikk over alle norske hoppfelt samt utøve påtrykk mot NLF 

for å sikre at fallskjerm sine interesser er tilstrekkelig ivaretatt. Det anbefales at en 

dedikert person i seksjonsstyret har denne rollen. 

Det skal sørges for kontinuitet i luftromskomitéens arbeid og sikre at det til enhver tid 

finnes ressurser med tilstrekkelig kompetanse. F/NLF skal ha en totaloversikt over 

steder hvor klubbene har aktivitet (kmz-fil). F/NLF skal sikre at klubbene bidrar med 

lokal informasjon inn i denne filen. Filen ble oppdatert i januar 2019. 
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10.3 Anlegg  

Alle anlegg skal 

● være tilrettelagte for utdanning, kurs og trening, og om mulig konkurranser. 

● sikre kontinuitet i aktivitet og tilnærmet ubegrenset tilgang til luftrom. 

● ha en standard som gir legitimitet og langsiktighet. 

 

NLF eier Rikssenteret for fallskjermidrett på Østre Æra. Forvaltningen av anlegget 

skal besørge nødvendig vedlikehold og investeringer slik at senteret opprettholder 

funksjonalitet og kapasitet i et langsiktig perspektiv. 

F/NLF skal aktivt delta i forbundets arbeid med å sikre eksisterende anlegg samt 

bistå etter behov ved etablering og utvikling av nye anlegg. Styret F/NLF har en plikt 

å påse at NLF til enhver tid har et fungerende og hensiktsmessig Rikssenter for 

fallskjerm. 

10.4 Regelverk 

Med regelverk menes her alle eksterne lover og regler som påvirker F/NLF og 

klubbenes virksomhet. 

EU og norske myndigheter jobber stadige med endringer i regelverk innen luftfarten. 

Gjennom NLF og egen representasjon skal F/NLF ligge i forkant av eventuelle 

regelendringer som kan få innvirkning på vår aktivitet. 

Det er en målsetting aktivt å påvirke besluttende organer både lokalt, nasjonalt og 

internasjonalt slik at våre behov blir tatt hensyn til i utforming og implementering av 

nye regler.  

Dette gjøres 

● ved å påse at sekretariatet har tilgang på rett kompetanse. 

● lokalt og nasjonalt ved å identifisere relevante fora og bidra aktivt i disse. 

● Internasjonalt ved representasjon i European Parachute Union (p.t. inaktiv). 

● ved at regler relatert til idrett påvirkes gjennom deltagelse i IPC og arbeid mot 

NIF. 

●  
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10.5 Miljø 

F/NLF slutter opp om de målsettinger NLF legger til grunn og skal aktivt delta i 

arbeidet med å nå forbundets mål. 

F/NLF skal oppfordre til positivt miljøarbeid lokalt og dele erfaringer av dette på tvers 

av klubber. Dette miljøarbeidet kan være «åpne dager» rettet mot naboer og 

nærmiljø, relasjonsbygging mot næringsliv eller andre tiltak som bidrar til økt 

miljøgevinst eller aksept for fallskjermhopping. Dette kan også inkludere støymålinger 

gjort av klubber og erfaringer med anvendelse av resultater. F/NLF slutter opp om de 

målsettinger NLF legger til grunn og skal aktivt delta i arbeidet med å nå forbundets 

mål. 

10.6 Service til klubbene 

F/NLFs hovedoppgave er å legge til rette for drift i lokalklubbene. F/NLF skal  

● jobbe målrettet for å bistå de klubber som har utfordringer med sine 

rammebetingelser. 

● yte medlemsservice og faglig støtte. Til hjelp i dette arbeidet er det utviklet en 

klubbguide, og seksjonsstyret har ansvaret for at denne er oppdatert. 

● jobbe mot forenkling av administrasjon og rapportering for klubbene. 

● fortløpende, gjennom deling av informasjon og kompetanse, jobbe for enklere 

og økonomisk bedre eierskap eller innleie av fly til hoppvirksomheten i 

lokalklubbene. 

● bidra med ressurser, og være pådriver for økt samarbeid mellom klubbene slik 

at nødvendig koordinering av arrangementer og sesong ivaretas.  

10.7 Breddeidrett/rekruttering 

Breddeidrett er klubbenes daglige virke og organiserte hopping utover internasjonale 

konkurranser og landslagsaktivitet. Dette reguleres ikke av F/NLF utover Håndboka 

eller SUs plan. Norge skal ha et allsidig fallskjermmiljø med varierte grener og 

kompetanseområder, som er i takt med tiden og sikrer kontinuitet der hele bredden 

inkluderes. 

Utvikling av breddeidrett og kompetanse gjøres gjennom ungdomsmidler, 

arrangementsmidler og midler som deles ut av klubbene for stimulering til 

konkurranser etter egne planer. F/NLF vil jobbe aktivt for å øke deltakelsen i NM og 

sikre et variert treningstilbud i alle grener. 

Klubbene er ansvarlige for egen breddeidrett og rekruttering.  
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10.8 Konkurranser og toppidrett 

For F/NLF er toppidrett virksomheten som utføres av utøvere på landslagsnivå. Med 

konkurranser menes hopping både nasjonalt og lokalt som gjøres i henhold til 

konkurransereglement eller annen organisert konkurranse. 

Overordnet målsetning: 

● Bygge opp og vedlikeholde topp internasjonalt nivå, samt spre kompetanse i 

teknisk konkurransehopping, treningsmetodikk og sikkerhet. 

 

Delmål: 

● Ved FAI kategori 1-konkurranser skal det oppnås minst en plassering blant de 

tre beste. 

● Under norgesmesterskap skal deltakelsen tilfredsstille kravene til utdeling av 

kongepokal. 

● Landslag som mottar økonomisk støtte skal årlig gjennomføre basicsleir eller 

bidra til kompetanseoverføring på annen egnet måte og i tilsvarende omfang.  

● Fremme fallskjermhopping som idrett i Norge. Bidra til samarbeid mellom 

klubber, representere idretten internasjonalt og støtte opp under arbeid med 

rammebetingelser for sporten. 

● Stimulere til konkurransekultur lokalt. 

● Sette nye rekorder og utvikle sporten. 

 

Fallskjermseksjonen har et forvaltningsansvar ovenfor et stadig økende antall grener. 

Støtte til toppidrettsutøvere gjøres etter prinsipper fra Olympiatoppen – der man først 

må vise til resultater før man får støtte. Hvilke grener og når seksjonen har 

landslagsuttak kan derfor variere.  

F/NLF og IPC har implementert mesterskap i innendørs kroppsflyging. F/NLF skal 

hovedsakelig fokusere på konkurranse i fallskjermhopping. 

Detaljert plan for idrettssatsingen i F/NLF skal være nedfelt i Toppidrettsdokumentet. 

Dette dokumentet forvaltes av landslagsansvarlig og vedtas av styret F/NLF. 

F/NLF oppfordrer klubbene til å søke om gjennomføring av internasjonale 

konkurranser. 
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10.9 Organisasjon  

Seksjonen er organisert med eget seksjonsstyre som velges av seksjonsmøtet. 

Seksjonen har en fagsjef ansatt i sekretariatet i NLF. 

Seksjonsstyret er ansvarlig for at F/NLF er hensiktsmessig organisert. 

Seksjonsstyrets instruks er skrevet i et eget dokument kalt “Instruks for styrer og 

sekretariat”.  Seksjonsstyret skal være fremtidsrettet, og skal påse at det finnes 

nødvendige utvalg og komitéer for å håndtere det arbeidsomfanget og de utfordringer 

organisasjonen står ovenfor. 

10.10 Internasjonalt samarbeid 

Seksjonen deltar i Fédération Aéronautique Internationale (FAI) gjennom 

International Parachute Committee (IPC) som organiserer og koordinerer alle 

internasjonale konkurranser.  

Seksjonen samarbeider tidvis med andre nasjoner for å gjennomføre konkurranser 

og andre aktiviteter, både i form av deling av kostnader og kompetanse. 

10.11 Kommunikasjon 

Seksjonen er ansvarlig for utgivelse av magasinet Frittfall. Abonnementskostnaden er 

obligatorisk for alle junior-, senior- og pensjonistmedlemmer.  

Seksjonen skal publisere aktuell informasjon på fallskjermseksjonens hjemmesider 

og sosiale medier. Fagsjef F/NLF ivaretar redaktøransvar og sikrer at siden 

inneholder en hensiktsmessig mengde av relevant og oppdatert informasjon.  

SU kommuniserer med instruktørene gjennom ulike lukkede grupper på Facebook. 

Det eksisterer også et eget forum for fallskjermflygere. 

Særskilt informasjon formidles klubbene via e-post. 

Seksjonen forplikter å ha rask responstid på alle typer henvendelser fra 

medlemmene.  

F/NLF skal jobbe aktivt mot media og gjennom pressemeldinger dele relevante saker 

og stimulere til aktiv bruk av NLFs bildedatabase. 

10.12 Administrasjon 

Fagsjef og landslagsansvarlig står for den daglige driften av seksjonen i henhold til 

instrukser fra seksjonsstyret. 
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10.13 Økonomi – budsjettforslag med seksjonsstyrets forslag til 

medlemskontingent 

 

Prosjektområde Prosjektområde 2 019 2 020 2 021   

98010 Medlemskontingent 1 837 500 1 890 000 1 890 000 1 

98020 Lisensinntekter 400 000 400 000 400 000   

98000 Andre inntekter 350 000 350 000 350 000 2 

98030 Overføringer fra NIF 700 000 700 000 700 000 3 

70029 Frittfall 560 000 560 000 410 000 4 

70030-35 Kurs 200 000 200 000 200 000 5 

95000 Administrasjonen -1 370 000 -1 430 000 -1 430 000 6 

90025 Seksjonsmøtet -30 000 -10 000 -30 000   

90015 Styret F/NLF -200 000 -200 000 -200 000 7 

90030 Internasjonale møter -40 000 -40 000 -40 000   

70022 SU -125 000 -150 000 -150 000 8 

90042 Granskningskommisjoner -500 0 0   

71000 Ungdomsmidler -200 000 -200 000 -200 000 9 

90047 Dommerkomiteen -35 000 -35 000 -31 000   

70029 Frittfall -910 000 -560 000 -410 000 10 

17101 Vedlikehold Rikssenteret -50 000 -50 000 -50 000 11 

17100 Drift Rikssenteret -25 000 -25 000 -25 000   

50030-35 Idrett -900 000 -1 200 000 -1 200 000 12 

70030-35 Instruktørkurs -200 000 -200 000 -200 000   

71050 Arrangementsmidler -100 000 -100 000 -100 000   

 95050 ORS -225 000 -100 000 -100 000 13 

  Drift rapporteringssystem -12 000 -12 000 -12 000   

  -375 000 -212 000 -228 000  

     
Noter: 

    
1. Basert på 2000 medlemmer og 3250 tandem og at seksjonskontingenten fryses  
2. Leie rikssenteret, momskompensasjon, internrente, VO midler mm.  
3. Inkluderer rammetilskudd samt ungdomsmidler    
4. Abonnementsinntektene 2019 og 2020 er kr 400 000 basert på 2000 medlemmer, det vil si at 160 000 må komme fra 
annonseinntekter etc. For 2021 reduseres abonnementsinntektene totalt med 150 000 som følge av overgang til digitalt format.  

5. Inntekter og utgifter skal balansere hverandre.    
6. Videreføring av størrelse av påslagene, økningen i 2020 har tatt høyde for bytte av fagsjef. 

7. Viderefører handlefriheten til styret    
8. Foreslås økt fra 125 000 med kr 25 000 pga utvidelse av SU   
9. Overføringer NIF ble i 2018 liggerøkt kr 130 000    
10. Merutgifter i 2019 er 350 000 til utvikling i forbindelse med overgang til digitalt format. Nedgang i 2021 er reduserte utgifter ifm 
digitalisering. 
11. Kr 50 000 i vedlikehold er for oppdukkende ytre vedlikeholdsbehov. For 2019 er det en reduksjon på kr 
350 000 da asfaltering over run og snuplasser ble gjennomført i 2018, jfr fotnote 1 til regnskapet for 2018.   
12. Støtte til WC/EM. 2021: kr 200 000 i 2020 og kr 300 000 i 2021.    
13. Anbefaling som ble gitt av styringsgruppe ORS     
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Sak 11. Foreta valg  
 

Seksjonsmøtet skal velge:  

• Seksjonsstyre som består av leder, nestleder, tre styremedlemmer hvorav en 

ungdomsrepresentant samt ett varamedlem 

• Valgkomité bestående av leder og to medlemmer 

 
Fallskjermstyret 
Valgkomiteen legger frem følgende forslag til valg av seksjonsstyre: 
 

Leder  
Kristian Moxnes - Voss fallskjermklubb 

  
Nestleder  

  Janne Strømmen – Føniks fallskjermklubb 
  

Styremedlemmer  
Espen Finne – Oslo fallskjermklubb 
Anders Emil Hustoft – NTNU fallskjermklubb 
Anna Fasting – Tønsberg fallskjermklubb 
Maja Bjerke Drøyli – NTNU fallskjermklubb 
Bendik Harald Thommesen – Bodø fallskjermklubb (Ungdomsrepresentant) 
 

 
Valgkomité 
Seksjonsstyret fremmer følgende forslag til valg av valgkomité for perioden 2019 – 
2021.  
 
Vibeke Valle    leder 
Hans Christian Heer Amlie  medlem 
Kari Berg    medlem 
 
Den som velges som leder av valgkomitéen inngår som medlem av NLFs sentrale 
valgkomité. 
 



23rd FAI World Cup of Formation Skydiving and 15th FAI European Formation Skydiving Championships 

14th FAI World Cup of Artistic Events and 12th European Artistic Events Championships

Voss, Norway, August 31 – September 5 2021



Innhold
Bakgrunn
Kartlegging av hoppfelt – valg av arena

Hvem
World Cup-komité org. kart

Hvordan
Aktivitets- og milepælsplan, løftekapasitet

Budsjett
Budsjett, økonomiansvarlig og økonomikontroller

Hvorfor
Et felles løfte for Fallskjerm-Norge



Bakgrunn
Bakgrunn:

F/NLF vil for første gang arrangere World Cup og Europamesterskap i formasjonshopping og 

artistiske grenser.  Det vil konkurreres i 4-way FS (open, female), 4-Way VFS, 8-way FS, Freefly

og Freestyle.

Det er flere årsaker til at dette vil være et løft for Fallskjerm-Norge. I likhet med vår historiske 

landslagssatsing i FS-4 og Freefly, så har dette arrangementet som grunnfundament å heve vår 

felles nasjonale kompetanse, samt å gi tilbake til alle landets klubber i form av god mediadekning

og profilering. 

Et internasjonalt arrangementer som dette vil gi ekstra fokus på sporten vår under mesterskapet, 

og vil som naturlig sideeffekt kunne generere flere tandem- og fallskjermelever i etterkant.

Dette vil være et arrangement som fremhever vår idrettslige tilknytning under NIF/NOK, som 

videre styrker vår samfunnsaksept. Gjennom samfunnsaksepten understreker vi vår aktivitets 

legitimitet og gjennom det trygger vi våre klubbanlegg og rett til luftrom over hele Norge.

Styret F/NLF ber Årsmøtet stiller seg bak å arrangere World Cup i 2021 med tilhørende 

budsjettscenarier.



Hoppfelt kartlagt
Rikssenteret - Østre Æra:

Historisk meget gode værdata i månedsskiftet august september. Anlegg for lite til å takle 2 Twin Ottere og 3 Caravan. 

Lengde på stripa kan også være marginal for Twin Otter.

Jarlsberg: 

Historisk meget gode værdata i månedsskiftet august september. Utfordringer med luftromskapasitet for volumet under 

en World Cup.

Bømoen: 

Historisk gode værdata i månedsskiftet august september. Ingen utfordringer med luftromskapasitet. Historisk god 

tilgjengelighet på dugnadsånd i bygda. Historisk god på å arrangere store fallskjermarrangement. Voss har god track

record på å levere internasjonale arrangement som bl.a World Cup på ski. 

Rygge: 

Historisk meget gode værdata i månedsskiftet august september. Meget stor plass og arena. Utfordringer med 

luftromskapasitet for volumet under en World Cup. 

Eggemoen: 

Historisk meget gode værdata i månedsskiftet august september. Utfordringer med luftromskapasitet for volumet under 

en World Cup. 



Hoppfelt valgt
Bømoen: 

Historisk gode værdata i månedsskiftet august september. Ingen 

utfordringer med luftromskapasitet. Historisk god tilgjengelighet på 

dugnadsånd i bygda. Historisk god på å arrangere store 

fallskjermarrangement. Voss har god track record på å levere 

internasjonale arrangement som World Cup på ski. 
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Løftekapasitet – 2TO og 3C-208



Budsjett
Budget draft, World cup & European Skydiving Championships 2019

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario Weather

Income

Entry fees 1 339 500  1 972 200  2 770 200 657 400                    

Sponsors other 400 000     600 000     1 000 000 600 000                    

NLF support 500 000     500 000     500 000     500 000                    

Club support 500 000     500 000     500 000     500 000                    

Total income 2 739 500  3 572 200  4 770 200 2 257 400                 

Costs

Total aircraft costs 688 000     974 500     1 329 500 115 500                    

Total judge/officials costs 279 350     279 350     279 350     279 350                    

Opening ceremony 98 200        111 520     128 320     111 520                    

Total facilities costs 709 500     809 400     935 400     809 400                    

Total admin 716 150     716 150     716 150     716 150                    

Volunteer costs 95 000        95 000        95 000       95 000                       

Closing ceremony & banquet 202 250     245 100     298 100     -                             

Total costs 2 788 450  3 286 020  3 836 820 2 181 920                 

Result -48 950 286 180 933 380 75 480

Note 1: Kostnader og inntekter for 

«Scenario 2» er benyttet som 

underlag for «Scenario Weather»

Note 2: «Scenario Weather» har aldri 

skjedd i IPC historie – altså at et 

mesterskap ikke har gjennomført valid 

meet pga vær. Sannsynligheten for 

dette er meget lav.

Note 3: Entry fees under «Scenario 

Weather» er beregnet til 1/3 av fee-

inntekter etter tolking av FAI Sporting 

Code 4.15 Return of entry fees.



Hvorfor?
Vil heve vår felles nasjonale kompetanse

Gi tilbake til alle landets klubber i form av god mediadekning og 

profilering

Fremhever vår idrettslige tilknytning under NIF/NOK, som 

videre styrker vår samfunnsaksept. 

Gjennom samfunnsaksepten understreker vi vår aktivitets 

legitimitet og gjennom det trygger vi våre klubbanlegg og rett til 

luftrom over hele Norge.

Mulig å benytte løftekapasitet til storformasjonshopping etter 

mesterskapet



Samfunnsaksept



Spørsmål?


