Vedlegg 2

Fallskjermseksjonens årsberetning 2018
Organisasjon
Ledermøtet
Seksjonens ledermøte ble avholdt 24. februar 2018 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
Elevbevis line

194

195

Utstedt
2017
220

Elevbevis AFF
(accelerated free fall)
Lisens A

289

343

330

404

274

398

193

425

Lisens B

171

491

187

556

Lisens C

49

204

56

240

Lisens D

33

248

29

256

150

834

224

1035

FAI sportslisenser

Utstedt
2018

Gyldig per
31.12.18

Gyldig per
31.12.17
338

*Det tas et forbehold om antallet for 2018 grunnet utfordringer i forbindelse med Min idrett.

Aktivitet
Antall hopp totalt
Antall skarpe tandem

2018

2017

2016

2015

67.388

68.383

67.672

62.840

3.742

3.574

3.753

3.245

Ulykker / hendelser
Antall ORSer
Antall omkomne
Antall alvorlige skader
Total antall skader
AAD fyringer
AAD redninger
Wingsuit (WS)

2018
257
1
3

61
2
1
16

2017
236
0
3
53
7
1

2016

219
1
0
52
3
1

2015
232
0
1
49
4
1

Det ble gjort 67.388 hopp på norske hoppfelt i 2018. Det er 995 færre hopp enn rekordåret
2017, dette til tross for at været var betydelig bedre i hoppsesongen 2018.
ORS#911, 953, 1018 utgjør de tre alvorlige skadene. I tillegg er ORS # 991 alvorlig selv om
skadene ikke anses som store.
I 2018 ble det totalt generert 257 observasjoner. Per 1. januar var status at 225 av disse var
ferdigbehandlet av Sikkerhets- og Utdanningskomiteen (SU). 32 av observasjonene lå til
behandling i arbeidsflyten. SU er meget fornøyd med ORS og den arbeidsflyten og kvaliteten
som det er mulig å få ut av dette, men det må for mange purringer til klubbene for å få
fortgang i lukkingen av ORS-ene. Det ble ilagt totalt 4 FU (Farlig Ukontrollerte hopp). Dette
er garantert for lite, og det skyldes sannsynligvis at man ikke har husket å huke av for FU i
ORS-en.

Seksjonsstyrets arbeid
Seksjonsstyremøter
Det er avholdt fire seksjonsstyremøter, ett protokollført telefonstyremøte og F/NLF
ledermøte. I tillegg er det gjennomført møter i arbeidsutvalget. Totalt er det behandlet 48
saker.
Seksjonsstyrets sentrale oppgaver
Hovedoppgaven for styret har vært planlegging og gjennomføring av ledermøtet, oppfølging
av den vedtatte langtidsplanen med tilleggsføringene i protokollen fra seksjonsårsmøtet i
2017 samt generell budsjettoppfølging. Største gjennomgående prosjekt har vært
rehabiliteringen av Rikssenter for fallskjermidrett som har blitt ferdigstilt ett år tidligere enn
planlagt. Det ble gjort gjennom fremskyndelse av utbedring og asfaltering av 90 meter med
«over run» og snuplass for fly i sør, med aksept fra Luftsportsstyret.
Styret har hatt spesielt fokus på oppdraget som ble gitt av seksjonsårsmøtet vedrørende
nedsettelse av arbeidsgruppen for digitalisering av Frittfall og Rikssenterkomitéen
vedrørende leieforholdet mellom luftsportsforbundet og Oslo fallskjermklubb, inkludert
gjennomgang av eksisterende leieavtale. Begge arbeidsgruppene vil fremlegge sine
anbefalinger til seksjonsårsmøte 6. april 2019.
Internasjonal representasjon
Delegat til FAIs fallskjermkommisjon (IPC) er Trude Sviggum med Kristian Moxnes som
alternativ delegat.
Sikkerhets- og Utdanningskomitéen (SU), har bestått av Espen Høst (Leder), Anders
Opsal Mæland (Materiellsjef), Tone D. Bergan (AFF- og Statistikkansvarlig) og Harald
Kvande (Tandemansvarlig). SU har gjennomført tre formelle møter og en rekke
telefonkonferanser.

Det ble ikke ilagt noen permanente hoppforbud av SU i 2018. Det ble derimot ilagt to
midlertidige hoppforbud, som etter særskilt oppfølging av hovedinstruktør ble opphevet etter
en tid. Alle sentrale kurs ble gjennomført med bra deltagelse bortsett fra C-kurs. SU lyktes
ikke i 2018 å lukke avviket på tilfredsstillende organisering av WS som aktivitet i F/NLF. Det
er dog gjort tiltak for å motivere fagmiljøet rundt WS som har vist seg effektive og SU
forventer resultater i 2019. SU sitt hovedfokus i sikkerhetsarbeidet vil fortsatt være rettet mot
WS, skjermkjøring og rusmidler i 2019.
Granskningskommisjon
Granskingskommisjon 1/2018 ble nedsatt 30. april 2018 etter ulykken på Jarlsberg 29. april
2018. Kommisjonen har konkludert vedrørende årsaker, men har ved årsslutt ikke ferdigstilt
rapporten. Årsaken er at det gjenstår noen formuleringer og utarbeidelse av mulige tiltak.
Konkurransekomitéen har bestått av Carl-Erik Tuv (leder), Anna Fasting (styrets rep.) og
Kari Helene Berg. NM i innendørs kroppsflyging ble gjennomført i regi av Voss
Kroppsfykarlag (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 Voss fallskjermklubb for grenene FS, FF, VFS og WS. CP ble
gjennomført på Gryttjom i Sverige som del av det åpne svenske mesterskapet.
Kongepokalen var ikke satt opp innen fallskjermhopping i 2018.

Aktivitet
Norgesmestre
Ordinært NM
Klasse

Lag

Resultat

Navn

FS 4 åpen

X3M-Pelican
Tønsberg FSK

68

Kjetil Nordin, Yngve Haugom, Ulrik Høgsberg.

FS 4 R

FS2020 Testo
Tønsberg FSK

59

Truls Piiksi, Øyvind Nyberg, Julian Frayne, Arthur
Cideron, Kjell Øyen (V).

FS 8

NOIZE 8
Tønsberg FSK

27

Audun Wik, Petter Stensvold, Andreas Mosling,
Anna Moxnes, Anna Fasting, Paal Martin Vagle, Siri
Victoria Lund, Halvor Bjørnstad, Kjell Øyen (V).

FF åpen

ZION
Voss FSK

42.9

Petter Stensvold, Anna Moxnes,
Andreas Mosling (V).

FF R

Team ROFL
Oslo FSK
Blue Pelican Voss
FSK
Voss FSK

40.3

300

Rolf Didrik Hexeberg, Rolf Nicolai Kvinge
Andreas Mosling (V).
Sondre Armand Tømmervold, Ulrik Høgsberg,
Andreas Håland Hemli, Dennis Barstad (V).
Espen Fadnes.

Lesja FSK

788.002

Jan Einar Soltvedt.

VFS
WS
performance
CP

81

NM i innendørs kroppsflyging
Klasse

Lag

Resultat

Navn

FS 4 åpen
klasse

Slow flow
Tønsberg

138

Anna Fasting, Jan Fredrik Karlsen, Lise Nansen,
Nicolai Nansen.

FS 4 way int.

FS2020
Tønsberg FSK
Blue Pelican
Voss FSK

106

VKFL

63.5

Vibeke Gullhav, Nadia Jørgenrud, Amund Meier,
Rolf Didrik Hexeberg.
Derek Nordlund Broughton, Sondre Armand
Tømmervold, Ulrik Høgsberg, Andreas Håland
Hemli.
Amalie Hegland Lauritzen.

VFS 4 way

Freestyle

151

Internasjonale konkurranser
EM i innendørs kroppsflyging på Voss

Voss Kroppsfykarlag arrangerte EM i innendørs kroppsflyging på VossVind i april. Dette var
første gang en kategori 1-konkurranse innen fallskjermsporten ble gjennomført i Norge.
Amalie Hegland Lauritzen vant gull i Freestyle.
Av de deltakende nasjonene hadde Norge flest deltakere, noe som aldri før har skjedd.
Øvrige norske lag som deltok var VFS-landslaget Blue Pelican med Derek Nordlund
Broughton, Sondre Armand Tømmervold, Andreas Håland Hemli og Ulrik Høgsberg som fikk
bronse. Dynamic 4 Way-laget Zion D4W med Anna Moxnes, Andreas Mosling, Petter
Stensvold og Ignacio Martinez fikk bronse. Dynamic 2 Way-laget VossVind D2W med Rune
Aspvik og Marius Sotberg kom på 5. plass. I FS4 Way Open stilte Norge med utøverne Lise
Nansen, Nicolai Nansen, Jan Fredrik Karlsen og Anna Fasting, og laget kom på 9. plass. I
FS4 Way dameklassen stilte laget VossVind Girls med Oda Bastesen, Vilde Hansen, Arlene
Kvarekvål Storebø og Hilda Bastesen Storebø og laget kom på 6. plass. I FS4 Junior stilte
Irma Storheim, Abigail Vethe Harbun, Silvana Disch Dornberger og Hilda Bastesen Storebø
og de kom på 4. plass.
VM i Canopy Piloting

VM i CP ble gjennomført i Polen i juli. Fra Norge stilte Øyvind Krageboen. Sammenlagt kom
han på 22. plass av totalt 85 utøvere. Beste plassering i delkonkurransene var speed hvor
han fikk 9. plass.
VM i WS performance

I månedskiftet august/september ble VM i WS performance gjennomført i Tsjekkia. Fra
Norge stilte Espen Fadnes og Amber Forte. Espen vant et historisk gull da han ble
verdensmester i konkurranse med 62 andre utøvere. Amber Forte kom på 10. plass i samme
konkurranse.
VM i artistiske grener og FS

I oktober ble det gjennomført VM i artistiske grener og FS i Australia. Fra Norge tok
landslaget Zion bronse i disiplinen Freefly med utøverne Andreas Mosling, Anna Moxnes og
Petter Stensvold. I disiplinen VFS stilte landslaget Blue Pelican med utøverne Derek
Nordlund Broughton, Sondre Armand Tømmervold, Andreas Håland Hemli, Ulrik Høgsberg
og Dennis Barstad, og laget fikk 5. plass.
WC i innendørs kroppsflyging

I november ble World Cup i tunnelflyging gjennomført i Bahrain. Norge stilte med VossVind
D2W i disiplinen Dynamic 2 way. Laget bestod av Rune Aspvik og Eirik Flyversen Syversen,
og laget fikk 17. plass.

Landslagsuttak

Det ble gjennomført nytt landslagsuttak som gikk over to helger i november 2018.
Styret besluttet følgende:
Zion videreføres som landslag i FF.
Espen Fadnes, Amber Forte og Andreas Håland Hemli utgjør landslagsgruppen i WS.
Rekruttlandslag i FF er blitt etablert, bestående av Rolf Didrik Hexeberg, Rolf Nikolaj Kvinge
og Espen Wigemyr.
I VFS har det vært frafall på landslaget Blue Pelican og nye kandidater stilte til uttak. Den
nye lagsammensetningen innen VFS tilfredsstilte ikke kravet til konkurranseerfaring i
henhold til Idrettsdokumentet og Langtidsplanen, og et nytt landslag i VFS ble av den grunn
ikke tatt ut.
Dommerkomitéen
Dommerkomitéen har i 2018 bestått av Anna Maria Lund, Kristian Moxnes og Anna Fasting.
Lund og Moxnes har dømt både nasjonalt og internasjonalt. InTime dommersystem ble
benyttet både i NM i innendørs kroppsflyging og i ordinært NM. Det ble innhentet ekstern
dommerstøtte i NM i Wingsuit.
Rikssenter for fallskjermidrett
Rikssenterkomitéen har bestått av Anders Emil Hustoft, Andreas Hemli, Espen Finne og
fagsjef. Komitémedlemmene har utredet ulike problemstillinger gitt av komitéens leder, som
danner grunnlag for det videre arbeidet med utredningsoppdraget gitt av seksjonsårsmøtet.
Langtidsleieavtale med OFSK løper til og med 2021. Komitéen anbefaler at avtalen
reforhandles slik at premissene for leie kommer tydeligere frem og at leiebeløpet i noen grad
vil avhenge av hvilke investeringer leietaker gjør på Rikssenteret.
Den nye koordineringsavtalen med Forsvaret har fungert bra i 2018, selv i forhold til
aktiviteten forut for øvelse Trident Junction. Justeringen av fareområdene D110 og D102 er
ennå ikke gjennomført. Forsvaret jobber fortsatt for å få Regionfelt Østlandet klassifisert som
et restriksjonsområde.
Kostnadene for rehabilitering av det eksisterende strømnettet ble betydelig lavere enn først
antatt. Vedlikeholdet ble gjennomført i henhold til vedlikeholdsplanen og finansiert av
fallskjermseksjonen. En eventuell utvidelse bekostes av leietaker.
Prosjektet i 2019 om en forlengelse og asfaltering av «over run» i sør, ble utvidet til også å
gjelde en snuplass. Prosjektet ble framskyndet i tid og gjennomført innenfor budsjettet for
2018.
Økonomi
Seksjonens økonomi er meget 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, hvilket har gjort
økonomistyringen utfordrende.
Fallskjermseksjonen gikk med solid overskudd i forhold til budsjettmålene for inntekter.
Budsjettet tilsa et overforbruk på kr 628 000, men utgiftene ble redusert for flere poster. Den
planlagte forlengelsen av «over run» med snuplass i 2019 ble flyttet fram og gjennomført i
2018, og ligger regnskapsmessig også inne i tallene for 2018. Økonomistyringen har vært
ytterligere utfordrende ettersom medlemskaps- og lisensinntektene ble fordelt fra NLF til
seksjonene i to overføringer, henholdsvis i august og desember. For detaljert regnskap vises
det til årsmeldingen til Luftsportforbundet side…(Kryssrefereres)

Sluttbemerkning
Det sittende styret ble valgt ved seksjonsårsmøtet i 2017 og består av fem personer i tillegg
til vararepresentant. Arbeidsutvalget har tatt seg av hastesaker som har dukket opp 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 styrets arbeid og hva som
skjer i Fallskjerm-Norge. Facebook, e-post og 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. Arbeidsgruppen som jobbet med dette har avsluttet arbeidet
og det er nå opp til årsmøtet å ta en beslutning.
Det er gledelig å se at våre medlemmer oppnår topplasseringer i flere internasjonale
konkurranser. Målet til F/NLF er å bygge opp og vedlikeholde topp internasjonalt nivå, samt
spre kompetanse i teknisk konkurransehopping og treningsmetodikk. Fallskjermseksjonen er
tidvis gode på å bygge opp et topp internasjonalt nivå, men vi strever med å videreføre dette
og skape kontinuitet. I tillegg utvikler fallskjermsporten 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. Langtidsplanen skal revideres i 2019
og eventuelle endringer vil være førende for styret sitt arbeid på alle områder, inkludert
satsningen på toppidrett.
Jeg ønsker å takke fagsjef, landslagsansvarlig og redaktør av Frittfall for det arbeidet de har
lagt ned i 2018. En spesielt stor takk rettes til det sittende styret samt de andre frivillige i
utvalg og komitéer 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

