
         

Innbydelse til Norgesmesterskapet 2011 

 
FS-4, FS-8, FSR-4, FF, FFR og Canopy Piloting. 

 

Det inviteres med dette til Norgesmesterskap i fallskjermhopping 2011 i regi av  

Tønsberg Fallskjermklubb i perioden 9.august 2011 til og med 13. august 2011.  

 

Formål med konkurransen: 

Å kåre norgesmestere i FS-4, FS-8, FSR-4, FF, FFR og CP. 

 

Sted/Dato: 

Jarlsberg Flyplass, Tønsberg. 

Konkurransen avvikles fra tirsdag 9. august 2011 kl. 18:00 til og med lørdag 13. august 2011 

og avsluttes senest kl. 18:00 siste konkurransedag.  

Åpningsseremoni foregår tirsdag 9. august kl 18:00.  

 

Organisasjon: 

Stevneleder: Siw Gjerstad 

NM koordinator: Halvor Moe Bjørnstad / Thomas Dahl 

Overdommer: Steinar Lillås 

 

Fly: 

Twin Otter (LN-JMP).  Avsprangshastighet for FF og FS er 85 knop +/-5 knop. 

Canopy Piloting gjennomføres fra foreløpig ikke kjent flytype. 

 

Program: 

NM åpnes tirsdag 9. august 2011 kl. 18:00. Åpningen foregår på Jarlsberg Flyplass, Tønsberg. 

NM avsluttes lørdag 13. august 2011 kl.18:00. 

Stevneleder vil informere om sted og tid for premieutdeling. 

 

Konkurransen vil bli gjennomført etter følgende plan: 

- Ankomst og registrering er tirsdag 9. august 2011 fra kl. 09:00-16:00. 

- Hopprekkefølge og trekninger presenteres kl. 19:30. 

 tirsdag 9. august 2011 (etter åpningsseremoni). 

- Konkurransehopping starter onsdag 10. august 2011 etter angivelse fra stevneleder. 

 Tidspunkt for hoppstart de andre konkurransedagene gis av stevneleder dagen før den  

 aktuelle konkurransedagen. 

 

 

FS-4: 

Lagene hopper inntil sju innledende runder og en finalerunde bestående av de  

seks best plasserte lagene før finalerunden. 

 



FSR-4: 

Lagene hopper inntil seks innledende runder og en finale runde bestående av de seks best 

plasserte lagene før finalerunden. 

 

FS-8: 

Lagene hopper inntil seks innledende runder og en finalerunde bestående av de fire best 

plasserte lagene før finalerunden. 

 

FF: 

Lagene hopper inntil fem innledende runder og en finalerunde bestående av de seks best 

plasserte lagene før finalerunden. 

 

FFR: 

Lagene hopper inntil fire innledende runder og en finalerunde bestående av de fire best 

plasserte lagene før finalerunden. 

 

CP: 

Konkurransen vil foregå over inntil åtte runder. Innledende runde for alle utøvere er to runder 

distanse, to runder presisjon og to runder hastighet. 

Semifinalen er en runde distanse, og består av inntil de 12 beste utøverne etter runde seks. 

Finalen er en runde sonepresisjon og består av inntil de seks beste utøverne etter runde sju. 

 

Påmelding: 
Påmelding til NM 2011 må skje samlet for lagene i de respektive øvelsene, og individuelt for 

CP. Påmeldingsgebyret dekker samtlige lokale avgifter hos arrangør under NM og trenings-

dagen. Lagkaptein fyller ut påmeldingsskjema for laget og melder på hele laget samtidig med 

all relevant informasjon. Betaling skjer samlet med både påmeldingsgebyr og hoppavgift for 

hele laget for at påmelding skal bli registrert. 

Påmeldingsskjema vil bli gjort tilgjengelig på arrangørens nettside og F/NLFs websider. 

 

For deltagere som skal delta i flere øvelser betales påmeldingsgebyret for hovedøvelsen 

deltageren melder seg på i. For tilleggsøvelsene krysses det av for at påmeldingsgebyret er 

betalt gjennom annen påmelding. 

 

Påmeldingsgebyr er kr. 750,- pr. person. 

 

Hoppavgift pr. person, pr. hopp for FS-4, FSR-4, FS-8, FF og FFR er kr. 240,- 

Hoppavgift for CP pr. person pr. hopp er kr. 200,- 

 

I FS lag må laget også betale videografens hoppbillett. Lag som ikke stiller med egen  

videograf må dekke arrangørens kostnader med innleie av denne. Pris er kr. 150,- pr. hopp 

(i tillegg til hoppavgiften). 

Hoppavgifter ved påmelding: 

 

- FS-4 lag- for sju innledende runder kr. 8 400,- 

- FSR-4 – for seks innledende runder kr. 7 200,- 

- FS-8 lag- for seks innledende runder kr. 12 960,- 

- FF lag – for fem innledende runder kr. 3 600,- 

- FFR lag – for fire innledende runder kr. 2 880,- 

- CP – for seks innledende runder kr. 1 200,- 



 

 

Påmeldingsfrist og betalingsfrist er 30. juni 2011. 

Påmelding og betaling etter denne dato medfører et tilleggsgebyr på kr. 200,- pr. deltager. 

Siste frist for påmelding er tirsdag 9. august 2011 kl. 16:00. 

 

Betaling for hoppene må skje samlet for laget – pr. bankoverføring. 

 

Norgesmesterskapet vil bli kjørt som en separat aktivitet innenfor hoppfeltets drift. Det vil 

derfor ikke bli anledning til å bruke private konti i JumpRun for dekning av påmeldingsgebyr 

og hoppavgift under konkurransen. 

 

NB: Lagene / utøverne må kunne vise kvittering for innbetaling av påmeldingsgebyr og 

hoppavgift for de enkelte øvelser de er påmeldt i ved registrering på feltet. 

 

Betalingsinfo: Konto nr.: 1594 16 71656 

Tønsberg Fallskjermklubb 

Postboks 369, 3101 Tønsberg. 

Merk innbetalingen med NM 2011 og påmeldingsinfo / lagnavn / øvelse. 

 

Generell Informasjon 

 

Konkurranseregler gjelder i følgende rekke: 

1. Denne invitasjonen. 

2. NLFs konkurransereglement. 

3. F/NLFs konkurranse håndbok, regler for norgesmesterskap og Norgescup. 

4. FAI Sporting Code (general section og section 5) med tilhørende konkurranseregler. 

 

Innsjekking og registrering: 

Innsjekking, kontroll av sertifikater, medlemskap og utstyr gjennomføres tirsdag 9. august 

2011 kl. 09:00-16:00. Lag som trener på feltet før denne tid kan gjøre dette tidligere. 

 

Premier og premie utdeling: 

Norgesmestere (gullmedalje) vil bli kåret i alle øvelser det er tilstrekkelig antall deltagende 

lag / utøvere i. I tillegg vil premiering skje for sølv- og bronsemedaljer samt andre pokaler og 

premier etter F/NLFs konkurransehåndbok. 

Premiering vil skje lørdag 13. august 2011. 

 

Treningshopp: 

Treningsdag er tirsdag 9. august 2011. Et treningshopp kan da utføres fra kl. 09:00 til kl. 

16:00. Her kan man velge mellom to trukne runder. Dømmingen vil bli foretatt fortløpende. I 

CP settes det ikke begrensning i antall treningshopp. Baner som benyttes under trening 

bestemmes av stevneleder. Dømming vil foregå etter overdommers behov. 

 

Trekning av startrekkefølge og runder: 

Lagkapteinsmøte med trekning av startrekkefølge i alle øvelser og utdeling av 

forhåndstrekning av rundene i FS og FF øvelser foregår etter åpningsseremonien. 

Startrekkefølgen i alle øvelser kan endres av stevneleder hvis det av praktiske grunner er 

nødvendig, eller spesielle forhold tilsier det som for eksempel videokapasitet etc. 

 



Deltagelse i flere øvelser: 

For å få til en kontrollerbar gjennomføring av norgesmesterskapet kan det bli begrensede 

muligheter til å gjennomføre sine runder dersom man melder seg på i både 

formasjonsøvelsene (FS-4, FSR-4, FS-8) og freefly øvelsene (FF og FFR), da disse arrangeres 

som adskilte øvelser. Deltagere som skulle velge en slik påmelding har selv ansvar for å stille 

til de respektive øvelsene når disse gjennomføres og rekke sin boarding call. 

 

Doping og bruk av rusmidler: 

Alle utøvere av luftsport er underlagt NIFs bestemmelser om doping og dopingkontroll jfr. 

kap. 5 i NLFs konkurransereglement. 

 

Generelle regler: 

Omhopp betales av deltagerne, i lagøvelser under ett for hele laget. Omhopp betales senest før 

neste runde hoppes. Det betales innledningsvis for de rundene alle deltagerne i øvelsen skal 

utføre. Finalerunde betales før runden(e) starter. Hoppavgift refunderes kun for ikke utførte 

hopp. Lagkaptein er ansvarlig for lagets betaling for hoppene. Betaling skjer samlet for hele 

laget, - også for finalerunden. Laget får ikke stille i runden om det ikke er betalt inn på 

forhånd. I individuelle øvelser gjelder det samme for hver utøver. Protest gebyret er kr. 250,- 

 

Kriterier i deltagelse for CP: 

Minimum 500 hopp og minst 100 landinger med høyverdig skjerm siste 12 mnd. Hopperen 

skal i tillegg demonstrere at han/hun trygt kan fly gjennom en oppsatt distansebane før 

deltagelse i konkurransen. 

 

Video: 

FS-4, FSR-4 og FS-8. En videograf kan kun vinne medalje dersom han er påmeldt som en del 

av laget. Arrangøren stiller så langt de kan med en pool av videografer for FS lag som ikke 

har egen videograf. Lag som trenger videograf meddeler dette via påmeldingsskjema. Lag 

som melder seg på etter 30. juni 2011 kan ikke påregne at arrangøren kan skaffer videograf, 

selv om arrangøren vil gjøre sitt beste for å avhjelpe alle. Arrangøren kan ikke garantere at 

disse lagene får samme videograf på alle konkurransehoppene. 

 

Kontaktinformasjon:  
Henvendelser til nm@hoppfallskjerm.no 

Oppdatert informasjon på www.hoppfallskjerm.no 

 

 

 

Tønsberg, 9. mai 2011 

 

Stevneleder 

Siw Gjerstad 
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Innkvartering, lokale forhold under NM på Tønsberg 2011 

 

Innkvartering:  

Tønsberg kan by på en rekke overnattingssteder: Innkvartering etter egne ønsker i rimelig 

nærhet. Flere campingplasser i området. Enkle, men rene og tilstrekkelige sanitærforhold på 

plassen. Mulighet for at camping på plassen i forbindelse med NM. 

 

Tønsberg Vandrerhjem i sentrum av Tønsberg, kåret til Europas hyggeligste vandrerhjem. 

www.furustrand.no (camping). 

www.flykafeen.no 

www.cabin.no 

 

Annet: 

 

- Store og trygge landingsområder. 

- Gode og erfarne piloter. 

- Flere åpne pakkeområder, samt pakketelt. 

- Kiosk med middagsservering. 

- Stor creeperpad og mange creepere. 

- Låsbar container for lagring av utstyr. 

- Kort avstand til Tønsberg sentrum med tilgang til svømmehall, kino, restauranter, 

Brygga, skjærgård, badeplasser osv. 

 

 

Hoppfeltet vil være betjent og åpent med trengingsmuligheter fra Twin Otter daglig i perioden 

før NM. Lise Nansen og Carl-Erik Tuv vil bistå med treningstips og veiledning for lag som 

melder sin interesse. Vi kan tilby deltagende lag gode betingelser som pris pr. slott kr. 190,-  

forutsatt at min. 3/5 for FS og 2/3 for FF av laget er uforandret gjennom sesongen, og 

minimum 20 hopp gjennomføres i 2011 sesong.  

 

 

Tønsberg Fallskjermklubb ønsker alle deltagere i norgesmesterskapet velkommen både til 

konkurransen og til fortrening i sommer.  
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