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Langtidsplan Fallskjermseksjonen 

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 2015-2018 skal det legges spesielt vekt på langsiktige driftsforhold på de tre store 
hoppfeltene. 
 
Overordnet målsetting 

 Aktiv utøvelse av fallskjerm i alle landsdeler i Norge.  

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. 
 
Målet for langtidsperioden 2015-2018 er: 

 

 Ulykker (død) og alvorlige hendelser (varige men): 0 

 Detaljerte målsetninger defineres i SU sin plan, herunder økt rapportering og 
erfaringsutveksling. 

 
Sikkerhetsarbeidet videreføres etter samme modell som i forrige langtidsperiode med fokus på: 

 

 Ila neste periode skal det nyutviklede observasjonssystemet videreutvikles med den hensikt å 
dele erfaringer med andre og stimulere til økt sikkerhetsbevissthet. Innenfor de vilkår som 
gjelder hensynet til rettssikkerhet og personvern, ligger det i dette at det også skal også 
utredes mulighet for anonym rapportering av observasjoner og hendelser. 

 Sikre høy kvalitet på sentrale og lokale kurs 

 Vedlikeholde håndboka i tråd med fallskjermsportens utvikling 

 Ny materiellhåndbok er utarbeidet. Den må vedlikeholdes i tråd med utviklingen i 
fallskjermsporten og industrien 
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 Erfaringsoverføring og proaktivt arbeid. Dette inkluderer at hendelser, erfaringer og 
observasjoner deles lokalt og ev sentralt. 

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 FNLF 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 luftromskomite og sekretariat) og stiller ressurser tilgjengelig der dette er 
nødvendig og hensiktsmessig. Styret FNLF skal utøve påtrykk mot NLF for å sikre at fallskjerm sine 
interesser er tilstrekkelig ivaretatt. Det anbefales at en dedikert person i styret har denne rollen. 
 
Det skal sørges for kontinuitet i luftromskomiteens arbeid og sikre at det til enhver tid finnes 
ressurser med tilstrekkelig kompetanse. FNLF skal ha en totaloversikt over steder hvor klubbene har 
aktivitet (kmz-fil). FNLF skal sikre at klubbene bidrar med lokal informasjon inn i denne filen. 

3. Anlegg  
Rikssenteret skal  
 

 Være tilrettelagt for utdanning, kurs, trening og konkurranser 

 Sikre kontinuitet i aktivitet og tilnærmet ubegrenset tilgang til luftrom 

 Ha en standard som gir ekstra legitimitet og langsiktighet  

 Sikre fulldrift i sommerhalvåret 
 
NLF eier Rikssenteret for fallskjermidrett på Østre Æra. Forvaltningen av anlegget skal besørge 
nødvendig vedlikehold og investeringer slik at senteret opprettholder funksjonalitet og kapasitet 
minimum tilsvarende forrige langtidsperiode. 
 
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 FNLF har en plikt å påse at NLF til enhver tid har et 
fungerende og hensiktsmessig Rikssenter for fallskjerm. 

4. Regelverk 
Med regelverk menes her alle eksterne lover og regler som påvirker FNLF 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 
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 Internasjonalt ved representasjon i EPU 

 Regler relatert til idrett påvirkes gjennom deltagelse i IPC og arbeid mot NIF 
 

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 aktiv 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. 

6. Service til klubbene 
F/NLF sitter med et medansvar for eksistensen av lokalklubbene. F/NLF skal jobbe målrettet for å 

bistå de klubber som har utfordringer med sine rammebetingelser. 

F/NLF skal yte medlemsservice og faglig støtte. I denne sammenhengen ble det utarbeidet en ny 

klubbguide i 2013. 

F/NLF skal jobbe mot forenkling av administrasjon og rapportering for klubbene. 

FNLF skal fortsatt legge til rette for enklere flyhold gjennom deling av beste praksis og kompetanse.  

FNLF skal bidra med ressurser, og være pådriver for økt samarbeid mellom klubbene slik at 

nødvendig koordinering av arrangementer og sesong ivaretas.  

7. Breddeidrett/rekruttering 
Breddeidrett er klubbenes daglig virke og den organiserte hopping utover konkurranser og 

landslagsaktivitet. Dette reguleres ikke av F/NLF utover Håndboka eller SU’s plan. Norge skal ha et 

allsidig fallskjermmiljø med varierte grener, kompetanseområder, som er i takt med tiden og sikrer 

kontinuitet der hele bredden inkluderes. 

Utvikling av breddeidrett og kompetanse gjøres gjennom ungdomsmidler, eller lokale midler for 

stimulering til konkurranser (Toppidrett) etter egne planer. FNLF vil jobbe aktivt for å øke deltakelsen 

i NM og sikre et variert treningstilbud i alle grener. 

Klubbene er ansvarlig for egen breddeidrett og rekruttering.  

Breddeidrett er den organiserte hopping utover konkurranser og landslagsaktivitet. 

8. Konkurranser og toppidrett 
For F/NLF er toppidrett den virksomhet som utføres av utøvere på landslagsnivå. Med 
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konkurranser menes hopping både nasjonalt og lokalt som gjøres iht. konkurransereglement 
eller annen organisert konkurranse. 
 
Overordnet målsetning: 

 Bygge opp og vedlikeholde topp internasjonalt nivå, samt spre kompetanse i teknisk 
konkurransehopping og treningsmetodikk 

 
 

Delmål: 

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

 Under Norgesmesterskap skal deltagelsen tilfredsstille kravene til utdeling av 
kongepokal 

 Landslag som mottar økonomisk støtte skal årlig gjennomføre basicsleir. Bør ha mer 
enn 10 deltagere på hver leir 

 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 
 

Planmessig og målrettet konkurransehopping vil bidra til å øke ferdigheter, kompetanse og sikkerhet 
blant utøvere. 
 
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 sentral støtte til neste nivå. Hvilke grener seksjonen har landslag i vil derfor variere i takt 
med hvor vi har egnede landslagskandidater.  
 
F/NLF og IPC har implementert mesterskap i vindtunnelflyging. F/NLF skal ha sitt hovedfokus på 
konkurranse i fallskjermhopping.  
 
Detaljert plan for idrettssatsingen i F/NLF skal være nedfelt i et eget dokument. 
Idrettsdokumentet skal sette realistiske mål for nasjonal og internasjonal deltakelse og nivå. 
Dette forvaltes av landslagsansvarlig og besluttes av styret F/NLF. 
 
Økonomiske midler øremerket toppidrett disponeres over eget kostnadssted i F/NLF 
budsjett. Prinsipper for fordeling skal beskrives i Idrettsdokumentet. Landslagssjefen skal, 
innenfor rimelighetens grenser, bistå lagene med effektiv bruk av midlene. 
 

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. Dette inkluderer komiteer og 

utvalg. Seksjonsstyrets instruks er skrevet i et egent dokument.  Seksjonsstyret skal være 
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fremtidsrettet, og skal påse at det finnes nødvendige komiteer for å håndtere de arbeidsomfang og 

utfordringer organisasjonen står ovenfor. 

 

10. Internasjonalt samarbeid 
Fallskjermseksjonen deltar i internasjonalt samarbeid på to plan.  

 

Seksjonen er medlem av European Parachute Union (EPU) som er den organisasjonen som 

kommuniserer direkte til European Air Sports (EAS), som igjen kommuniserer direkte med European 

Aviation Safety Agency (EASA), som er EU sitt luftfartstilsyn som legger premissene for 

luftromsorganiseringen i Europa. 

Seksjonen deltar også i Fédération Aéronautique Internationale (FAI) gjennom International 

Parachute Committee (IPC) som organiserer og koordinerer alle internasjonale konkurranser. 

Seksjonen deltar ikke i IPC sitt lisenssystem. 

 

11. Kommunikasjon 
Seksjonen skal utgi bladet Frittfall fire ganger pr. år. Abonnementskostnaden er obligatorisk for alle 

junior-, senior- og pensjonistmedlemmer. Barne- og ungdomsmedlemmer mottar bladet gratis. 

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 instruktørgrupper på Facebook. Det er også et 

eget forum for fallskjermflygere. 

Særskilt informasjon skal ut til klubbene via egne mailer. 

Seksjonen skal ha rask responstid på alle typer henvendelser fra medlemmene.  

F/NLF skal jobbe aktivt mot media og pressemelde relevante saker via idrettens epostlister. Økt og 

aktiv bruk av forbundets bildedatabase. 

12. Administrasjon 
Fagsjef og landslagsansvarlig forestår den daglige driften av seksjonen iht. instrukser fra 

seksjonsstyret. 

 

 

 

 



 

8 

 

Langtidsplan Fallskjermseksjonen 

13. Økonomi 

    2015 2016 2017   

98010 Medlemskontingent 1 350 000 1 350 000 1 350 000 1 

98020 Lisensinntekter 300 000 300 000 300 000   
98000 Andre inntekter 350 000 350 000 350 000 2 

98030 Overføringer fra NIF 600 000 600 000 600 000   
70029 Frittfall 560 000 560 000 560 000 3 

70030-35 Kurs 200 000 200 000 200 000 4 

95000 Administrasjonen -1 220 000 -1 240 000 -1 270 000   
90025 Seksjonsmøtet -25 000 -5 000 -25 000   
90015 Styret FNLF -70 000 -70 000 -70 000 5 

90030 Internasjonale møter -35 000 -65 000 -35 000 6 
70022 SU -95 000 -95 000 -95 000   
90042 Granskningskommisjoner 0 0 0   
71000 Ungdom (klubbmidler) -100 000 -150 000 -150 000   
90047 Dommerkomiteen -55 000 -35 000 -35 000 7 

70029 Frittfall -560 000 -560 000 -560 000   
17101 Oppgradering Rikssenteret 0 0 0  8 
17100 Drift Rikssenteret -25 000 -25 000 -25 000   

50030-35 Idrett -860 000 -800 000 -800 000 9 

70030-35 Instruktørkurs -200 000 -200 000 -200 000   
  Arrangementer -100 000 -100 000 -100 000   
  Observasjonsrapporteringssystem -250 000 -250 000 -100 000  10 

  Drift rapporteringssystem -12 000 -12 000 -12 000   

  
-247 000 -247 000 -117 000 11 

      Noter:      

1.  Forutsetter 4.500 medlemmer 

2.  Inntekter som leie rikssenteret, momskompensasjon, internrente mm   

3.  Inntekter er både abonnement- og annonseinntekter     

4.  Kursavgifter basert på kurspris og minimumsantallet på kurs skal balanseres.  

5.  Økt budsjettramme for å ta høyde for en dekkende styresammensetning  

6.  Vert for nordisk møte 2016     

7.  2015 investering InTime – avskrives over tre år 

8.  Henvisning til sak 6.2 i årsmøteprotokollen. Begrenset oppad til kr 525 000 i perioden. Gjelder kr  

     300 000 til elektrisk  anlegg + kr 75 000 pr år i generelle vedlikeholdskostnader 

9.  Økning 60.000 er ekstratildeling til rekruttlagene gjort i 2014 - jfr Styreprotokoll 4/14 pkt 1.5. 

10. Post 95050. Innbefatter også kartlegging av manifestsystem 

11. Til resultat. Orientering om overforbruk, se eget vedlegg 

 


