
 

 

Vedlegg 2 
 

Fallskjermseksjonens årsberetning 2017 
 

Organisasjon 
 
Ledermøtet 
Seksjonens årsmøte ble avholdt 1. april 2017 på Clarion Hotel & Congress Oslo airport. 
 
Seksjonsstyrets sammensetning: 
Leder:    Kristian Moxnes, Voss fallskjermklubb 
Nestleder:   Anna Fasting, Tønsberg fallskjermklubb 
Styremedlemmer:  Espen Finne, Oslo fallskjermklubb 

Anders Emil Hustoft, NTNU fallskjermklubb 
Maja Bjerke Drøyli, NTNU fallskjermklubb 

 
Varamedlemmer:  Janne Strømmen, Føniks fallskjermklubb 
 
Valgkomité:  Vibeke Valle (leder) 

Hans Christian Heer Amlie og Kari Helen Berg. 
 
Administrasjon 
Seksjonens daglige administrasjon ivaretas av NLFs sekretariat hvor Jan Wang er ansatt 
som fagsjef og avdelingssjef og lønnes over seksjonens budsjett. I tillegg er Derek Nordlund 
Broughton ansatt i 18 % stilling som landslagsansvarlig. 
 
Lisenser: 
Klasse Utstedt 

2017 
Gyldig per 
31.12.17 

Utstedt 
2016 

Gyldig per 
31.12.16 

Elevbevis line 220 338 247 378 

Elevbevis AFF 
(acceleratedO free fall) 

330 404 297 379 

Lisens A 193 425 210 427 

Lisens B 187 556 147 549 

Lisens C 56 240 67 242 

Lisens D 29 256 26 237 

FAI sportslisenser 224 1035 193 1189 

 
 
 
 

Aktivitet 
 2017 2016 2015 2014 
Antall hopp totalt 68383 67.672 62.840 60.199 

Antall skarpe tandem 3414 3.619 3.245 2.661 

 
Ulykker / hendelser 



 

 

 2017 2016 2015 2014 
Antall rapporterte hendelser 236 219 232 165 
Antall omkomne 0 1 0 0 
Antall store skader 3 0 1 3 
Total antall skader 53 52 49 62 

AAD fyringer 7 3 4 5 

AAD redninger 1 1 1 1 

 
Det ble gjort 68.383 hopp på norske hoppfelt i 2017, noe som var det største antallet hopp 
gjort i regi av F/NLF noensinne. Det er 711 flere hopp enn rekordåret 2016. 
 
Det var ingen fatale ulykker i 2017. Det er innmeldt ni skader til idrettens skadekontor. Tre av 
disse regnes som store skader. 
 
I 2017 ble det totalt generert 272 observasjoner. Per 1. januar var status at 230 var lukket av 
Sikkerhets- og utdanningskomiteen (SU). 13 av observasjonene var fortsatt utkast (draft), 
ingen var trukket mens de øvrige 42 lå til behandling i arbeidsflyten. Den utgaven av ORS 
som ble benyttet i 2017, hadde en lavere brukerterskel enn versjonen i 2016. SU er meget 
fornøyd med ORS og den arbeidsflyten og kvaliteten som det er mulig å få ut av dette. Det 
ble ilagt totalt 21 FU (farlig ukontrollerte hopp). ORS sikrer en betydelig forbedret statistisk 
håndtering. Forbedret versjon av systemet var klar ved oppstart 2017. 
 

Seksjonsstyrets arbeid 
 
Seksjonsstyremøter 
Det er avholdt fire seksjonsstyremøter, ett seksjonsårsmøte samt et planleggingsseminar 
forut for seksjonsårsmøtet. Sittende styre har gjennomført tre av styremøtene. I tillegg er det 
gjennomført møter i arbeidsutvalget. Totalt er det behandlet 49 saker. 
 
Seksjonsstyrets sentrale oppgaver 
Hovedoppgaven for det avtroppende styret har vært planleggingen av og gjennomføringen 
av seksjonsårsmøtet, og for det sittende styret gjennomføring av beslutningene som ble 
fattet på seksjonsårsmøte 2017. Budsjettoppfølging og vedlikeholdsarbeidet på rikssenteret 
var de mest sentrale oppgavene gjennom året. Det ble nødvendig å bytte ut septiktanken på 
rikssenteret, en beslutning som ble gjort av fallskjermstyret i samforstand med 
forbundsstyret. Deler av det planlagte vedlikeholdet på rikssenteret lot seg ikke gjennomføre 
av ulike årsaker.   
 
Styret har hatt et spesielt fokus på oppdragene som ble gitt av seksjonsårsmøtet vedrørende 
digitalisering av Frittfall og utredning av leieforholdet inklusive gjennomgang av leieavtalen 
mellom NLF og Oslo fallskjermklubb. Begge arbeidsgruppene har jobbet i henhold til 
tidsplanen som ble lagt. 
 
Det holdningsskapende fokuset som forrige styre la opp til, ble videreført gjennom 
innføringen av ren utøver og utviklingen av Luftsportforbundet som «rent særforbund», en 
status som NLF oppnådde i november 2017. 
 
Internasjonal representasjon 
Delegat til FAIs fallskjermkommisjon (IPC) er Trude Sviggum med Hans Christian Heer 
Amlie som alternativ delegat. Hans Christian Heer Amlie hadde meldt fra at han kom til å 
trekke seg som alternativ delegat etter IPC møtet. Han ble erstattet av Kristian Moxnes.  
Arbeidet i European Parachute Union (EPU) er lagt på is inntil videre.   
 



 

 

Sikkerhets og utdanningskomiteen (SU), har bestått av Espen Høst (leder), Eirik Breen 
(materiellsjef (MSJ)), Tone D. Bergan og Yngve Haugom. Eirik Breen trakk seg fra SU men 
fortsatte i stillingen som MSJ. SU har gjennomført tre formelle møter og en rekke 
telefonkonferanser. Ved årsskiftet 17/18 meddelte Yngve Haugom at han ønsket å tre ut av 
SU. I henhold til SU sin anbefaling utnevnte fallskjermstyret Harald Kvande som nytt medlem 
av SU, med tandem som spesialområde. 
 
Det ble ilagt tre permanente hoppforbud av SU i 2017. Alle sentrale kurs ble gjennomført 
med bra deltakelse. SU hadde som ambisjon å ha fokus på wingsuit (WS) hopping, ved å 
nedsette en arbeidsgruppe som skulle se på alle aspekter ved WS-aktiviteten. Det ble rettet 
henvendelser til ressurspersoner i miljøet, men SU lyktes ikke å få etablert gruppen på grunn 
av manglende respons. Dette vil ha høy prioritet fra SU sin side i 2018. 
 
Granskningskommisjon 
Granskingskommisjon 1/2016 ble nedsatt 5. september 2016 etter ulykken på Jarlsberg 3. 
september. Kommisjonen leverte sin rapport til forbundsstyret 27. februar 2017. 
 
Konkurransekomiteen har bestått av Carl-Erik Tuv (leder), Anna Fasting (styrets rep) og 
Kari Helene Berg. NM i kroppsflyging ble gjennomført i regi av VKFL i to perioder. FS, FF og 
VFS ble gjennomført 10. til 11. mars. D2W og prøvegrenen freestyle ble gjennomført i 
tilknytning til Ekstremsportveko. Ordinært NM ble gjennomført i regi av Tønsberg 
fallskjermklubb for grenene FS, FF og WS. CP ble gjennomført på Gryttjom i Sverige som 
del av det åpne svenske mesterskapet. Kongepokalen var satt opp i WS og tildelt Espen 
Fadnes. 
 

Aktivitet 
 
Norgesmestre 
 
Ordinært NM 
Klasse Lag Resultat Navn 
FS 4 åpen DeLand Norgies - 

Tønsberg FSK 
18,38 Carl-Erik Tuv, Lise Nansen, Pål Kolbenstvedt, 

Torstein Valen, Johan Bryhni (V) 

FS 4 R Skummulus Nimbus - 
Nimbus FSK 

11,00 Bodil Leira Stene, Kari Helene Berg, Lars Kristian 
Bjerk, Magnus Winther, Lars Erik Sivertsen (V) 

FS 8 Norgies 8 - Tønsberg 
FSK 

11,29 Carl-Erik Tuv, Lise Nansen, Pål Kolbenstvedt, 

Torstein Valen, Ditta Valsdottir, Kjetil Nordin, 

Nicolay Nansen, Esben Evensen, Johan Bryhni (V) 

FF åpen ZION 
Voss FSK 

50,2 Petter Stensvold og Anna Moxnes 
Video-graf: Andreas Mosling 

FF R REaSONS 
Nimbus 

35,9 Magnus Winther, Lars-Kristian Bjerk, Lars Erik 
Sivertsen   

Nybegynner Kolibri FS2020 - 
Tønsberg FSK 

33,8 Arthur Cideron, Julian Frayne 

Wingsuit 
performance 

Voss FSK 300 Espen Fadnes 

CP Tønsberg FSK 572.868 Daniel Eriksen 
 
Innendørs NM i kroppsflyging 
Klasse Lag Resultat Navn 
FS 4 åpen 
klasse 

Kamikazekamerate
ne, VKFL 

119 Trude Sviggum, Ronny Holen, Anna Fasting og 



 

 

Nicolai Nansen 

FS 4 way int Rekruttjentene, 
Voss kro 

133 Amalie Hegland Lauritzen, Oda Bastesen Storebø, 
Hilda Bastesen Storebø  og Arlene Kvarekvål 
Storebø. 

VFS 4 way 
int 

Team Butterfly 
Voss FSK 

90 Kari Traa, Elise Torgrimsen, Stine Marie Hegrenes, 
Helene Bjørnø og Kjersti Eide 

D2W VossVind D2W 
VKFL 
 

 Rune Aspvik og Marius Sotberg 

Freestyle VKFL 34,8 Amalie Hegland Lauritzen 

 
Internasjonale konkurranser 
 
World Games 
I juli ble World Games gjennomført i Wroclav, Polen. Fra Norge deltok Daniel Eriksen i 
canopy piloting. I sammendraget endte han på en 25. plass. 
 
World Cup og Europamesterskap i Formasjonshopping og Artistiske grener. 
I august ble det arrangert World Cup og Europamesterskap i formasjonshopping og 
artistiske grener i Saarlouis, Tyskland. Fra Norge i grenen vertical formation skydiving deltok 
laget Blue Pelican med lagmedlemmer Derek N. Broughton, Ulrik Høgsberg, Sondre A. 
Tømmervold, Andreas H. Hemli og Espen Wigemyr. Laget tok 5. plass i World Cup og 2. 
plass i Europamesterskapet. I grenen freefly stilte laget Zion med lagmedlemmer Andreas 
Mosling, Petter Stensvold og Anna Moxnes. Laget tok 4. plass i World Cup og 3. plass i 
Europamesterskapet. 
 
VM i tunnelflyging 
I oktober ble VM i tunnelflyging gjennomført i Montreal, Canada. Fra Norge stilte Amalie 
Lauritzen i freestyle med 4. plass som sluttresultat. Videre stilte laget VossVind D2W med 
lagmedlemmer Rune Aspvik og Marius Sotberg i grenen dynamic 2-way. Laget endte på 12. 
plass. I grenen dynamic 4-way stilte laget Zion D4W med Andreas Mosling, Petter 
Stensvold, Anna Moxnes og Ignacio Martines. Laget endte på en 6. plass. 
 
World Cup i Wingsuit 
I november ble World Cup i wingsuit gjennomført i Las Vegas, USA. Fra Norge stilte Espen 
Fadnes, Amber Forte og Eirik Syversen i grenen performence flying. Espen fikk 5. plass, 
Amber fikk 30. plass og Eirik fikk 31. plass. De tre utøverne stilte også sammen som lag i 
grenen Acrobatic Flying med laget Ibex som tok en 7. plass. 
 
World Cup canopy piloting 
I månedsskiftet november-desember ble World Cup i canopy piloting gjennomført i Dubai, 
Forente Arabiske Emirater. Fra Norge deltok Daniel Eriksen, Øyvind Kragboen og Johan 
Bryhni. I sammendraget fikk Daniel 40. plass, Øyvind 57. plass og Johan 93. plass. 
 
Landslagsuttak 
Det var ikke planlagt noe landslagsuttak i 2017. 
 
Dommerkomiteen 
Dommerkomiteen har i 2017 bestått av Anna Marie Lund, Kristian Moxnes og Anna Fasting. 
Lund har dømt både nasjonalt og internasjonalt. InTime dommersystem ble benyttet både i 
NM innendørs kroppsflyging og i ordinært NM. Det ble innhentet ekstern dommerstøtte i NM 
WS. 
 



 

 

Riksanlegget 
Langtidsleieavtale løper til og med 2021. Rikssenterkomiteen har bestått av Anders Emil 
Hustoft, Andreas Hemli, Espen Finne og fagsjef. Det har ikke vært gjennomført møter i 
komiteen. Komitemedlemmene har utredet ulike problemstillinger gitt av komiteens leder, 
som danner grunnlag for det videre arbeidet med utredningsoppdraget gitt av årsmøtet. 
 
Den nye koordineringsavtalen med Forsvaret har fungert bra i 2017. Justeringen av 
fareområdene D110 og D102 er fortsatt ikke gjennomført. Forsvaret jobber for å få regionfelt 
Østlandet klassifisert som et restriksjonsområde. 
 
Rullebane, oppstillingsplass for fly og adkomstveier var nyasfaltert ved oppstarten av 
sesongen 2017. Det ble i henhold til vedlikeholdsplanen og budsjett anskaffet nytt 
drivstoffanlegg. Septiktanken sprang lekk i juli og den ble byttet ut med ny og større 
glassfibertank. Dette var en kostnad som ikke var budsjettert. Det ble gjennomført en 
befaring i sammenheng med et forsøk på å få innhentet et anbud for vedlikeholdet av 
strømnettet til overnattingsområdet. Vedlikeholdet ble ikke igangsatt på grunn av manglende 
anbud. 
 
Det ble imidlertid konkludert med at sikringsskapene i hangaren er i akseptabel befatning så 
lenge ikke det skal trekkes flere strømkurser til anlegget. 
 
Økonomi 
Seksjonens økonomi er god. Inntektene kommer i hovedsak fra medlemskap, lisenser og 
overføringer av NIF-tilskudd via NLF. I tillegg er det andre inntekter som i hovedsak utgjøres 
av leieinntekter for Rikssenteret, momskompensasjon og internrente. Momskompensasjon 
og internrente kommer ikke inn før i januar året etter, noe som gjør økonomistyringen noe 
utfordrende. 
 
Fallskjermseksjonen nådde i hovedsak budsjettmålene for inntekter. Unntaket var 
momskompensasjonen. Økonomien er god og resultatet ble vesentlig bedre enn budsjettert, 
noe som delvis er grunnet i at et større prosjekt på rikssenteret ikke lot seg realisere fordi det 
ikke kom inn noe anbud. For detaljert regnskap vises det til årsmeldingen til 
Luftsportforbundet side…(Kryssreferes) 
 

Sluttbemerkning 
Det sittende styret ble valgt ved årsmøtet i 2017 og består av 5 personer i tillegg til 
vararepresentant. Alle medlemmene, unntatt styreleder, er nye som medlemmer av styret. 
Arbeidsutvalget har tatt seg av hastesaker som har dukket opp i mellom styremøtene, og 
består som tidligere av leder, nestleder og fagsjef. 
 
Det er et mål for styret å holde medlemmene i F/NLF oppdatert på styret sitt arbeid og hva 
som skjer i fallskjerm-Norge. Facebook, e-post samt medlemsbladet Frittfall blir brukt som 
kanaler i dette arbeidet. Det ble på årsmøtet i 2017 vedtatt at styret skal se på muligheten for 
å digitalisere medlemsbladet vårt. Dette arbeidet er i gang og fortsetter i 2018. 
 
Det er gledelig å se at Norge deltar i flere internasjonale konkurranser i både fallskjerm og 
vindtunnel. Målet til F/NLF er å bygge opp og vedlikeholde topp internasjonalt nivå, samt 
spre kompetanse i teknisk konkurransehopping og treningsmetodikk. En liten nasjon som 
Norge er tidvis gode på å bygge opp et topp internasjonalt nivå, men vi strever med å 
videreføre dette og skape kontinuitet. I tillegg utvikler fallskjermhopping seg svært raskt, med 
et voksende antall disipliner. Dette skaper utfordringer for både landslagsansvarlig og styret, 
da prioriteringer må gjøres for å sikre både topp internasjonalt nivå, støtte opp i disipliner 
som medlemmene er interessert i, samt tilstrebe kontinuitet. 
 



 

 

Jeg ønsker å takke fagsjef, landslagsansvarlig og redaktør av Frittfall for det arbeidet de har 
lagt ned i 2017. En spesielt stor takk rettes til det sittende styret samt de andre frivillige i 
utvalg og komiteer som har jobbet for F/NLF i året som gikk. De tillitsvalgte i landets klubber 
takkes også for den innsatsen de har lagt ned. 
 
Kristian Moxnes (s) 
Leder Fallskjermseksjonen 


