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PROTOKOLL.       
___________________________________________________________________________ 

Styremøte 1/17 

Tid: Onsdag 7. mars kl 16:00  

Sted: NLF, Oslo. 

 

AGENDA 

Sak  Vedlegg Ansvar 

1 Beslutningssaker 

1.1 Godkjenning av innkalling og protokoll møte 4/16  

1.2 Årsmøtet 1.april 2017 

          - Sakspapirer til årsmøtet 

          - Langtidsplanen 2017 - 2019 

1.3 Størrelse på nytt styre 

1.4 Seksjonskontingent 

1.5 Ny valgkomité 

1.6 Fra Valgkomitéen 

1.7 Påmelding til seksjonsårsmøtet 

1.8 Styremøte 2/17 

  

 

 

1 

 

JED 

JED/JW 

 

 

JED 

JED 

JED 

MH 

JW 

JED 

2 Orienteringssaker 

2.1 Medlemskap status 

2.2 Granskingsrapport 1/16 

2.3 Nytt tankanlegg ØÆ valg av leverandør 

  

JW 

JW 

JW/JED 

3. Diskusjonssaker 

   3.1 Ingen 

  

 

4 Eventuelt. 

   4.1  

  

 

 

Tilstede var: Jan Erik Dietrichson, Lars Geir Dyrdal, Kristian Moxnes, Per-Olof Wallin  

Forfall: Kari Berg, Carita Gyldenskog Ranvik og Elise Torgrimsen. 

Fra valgkomiteen: Mathias Holtz.   

Fra administrasjonen: Jan Wang (referent) og Derek Broughton  
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1.  Beslutningssaker 

1.1 Godkjenning innkalling, saksliste og møteprotokoll  

 Tilsendt innkalling og agenda for møte 1/17 ble godkjent. Protokollen fra møte 4/16    

 som har vært på høring i styret ble gjennomgått og enstemmig godkjent. 

 

1.2  Årsmøtet 1.april 2017 

 

Luftsportstinget er bestemt flyttet fra søndager (som det tidligere har vært) til lørdager. 

Luftsportstinget gjennomføres 1. april fra kl 15:00 til 18:00, hvilket betyr at 

fallskjermseksjonens årsmøte må gjennomføres på seks timer inklusive lunsj. I og med 

at representanter til tinget, kontingenter og valg i fallskjermseksjonen formelt skal 

besluttes på tinget, må disse sakene håndteres tidlig på årsmøtet. Videre må alle 

avstemninger være gjennomført innen klokken 15, fordi det er 13 deltagere med 

stemmerett som skal representere F/NLF på tinget. 

 

Fallskjermseksjonens Langtidsplan 2017 – 2019 ble påbegynt på strategiseminaret 

som styret gjennomførte 27. til 29. januar. Denne ble videreutviklet frem til styremøtet 

og gjort ferdig under møtet. Grunnlaget til sakspapirene til årsmøtet der langtidsplanen 

inngår ble også lagt på styremøtet. Saksgrunnlaget er vedlagt denne styreprotokollen. 

    

1.3 Størrelse på nytt styret 

  

Det foregår en organisasjonsutvikling innen NLF. Lovmessig er det mulig å gå helt 

ned på tre styremedlemmer. I 2015 ble ungdomsrepresentanten fullverdig 

styremedlem og samtidig økte F/NLF antallet styremedlemmer med en representant. 

Det har vært et styre med seks styrerepresentanter og to vararepresentanter, noe som 

har vært kostbart. Styret diskuterte antallet styrerepresentanter og besluttet å anbefale 

et styre med fem styremedlemmer uten vararepresentanter.  

1.4 Seksjonskontingent 2018 - 2019  

  

Seksjonskontingenten er ikke regulert etter 2007. I løpet av de ti siste årene har 

fallskjermseksjonens kjøpekraft gått merkbart ned og styret har de to siste årene ikke 

kunnet gi den støtte de ønsker til ulike arrangement, representasjonslag etc.  

På årsmøtet 1. april skal kontingenten for 2018 fastsettes. Hvis den beholdes på dagens 

nivå, kan den ikke justeres igjen før i 2020. Det vil da være 14 år uten kpi justering for 

seksjonskontingenten, noe som utgjør ca kr 125. Bare for 2019 vil dette utgjøre en 

redusert kjøpekraft på kr 640 000 i forhold til 2007. F/NLF har mistet så mye 

kjøpekraft at det vil medføre reduserte idrettsmidler, både landslag-, bredde- klubb- 

samt mesterskapsmidler. Det samme vil gjelde for arrangement- og ungdomsmidler 

som primært skal støtte opp om klubbvirksomheten. Av den grunn besluttet styret å 

foreslå en økning av kontingent på kr 100 med årlig kpi justering fra 2019. 
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1.5  Valgkomité 2017 - 2019 

 

Styret nominerte følgende valgkomite: 

 

Vibeke Valle    leder 

Hans Christian Heer Amlie medlem 

Kari Berg   medlem  

 

1.6 Fra Valgkommiteen  

 

Valgkomiteens leder deltok på styremøtet og redegjorde hvordan arbeidet ble gjort og 

ga deretter status pr 7. mars. 

  

Styret tok orienteringen til etterretning 

 

1.7 Påmelding til seksjonsårsmøtet 

             

Fagsjef orienterte om status for påmeldingen. Fagsjef ble anmodet om å følge opp 

påmeldingen i klubbene så vel som i styret og av lederne i de øvrige komiteer. 

 

1.8 Styremøte 2/17 

 

Det skal gjennomføres et styremøte 31. mars som i sin helhet dreier seg om 

forberedelser til årsmøtet. Ordstyrer på årsmøtet, Frode Finnes Larsen, er innkalt på 

dette møtet. Møtet vil ikke bli protokollført. 

 

2.  Orienteringssaker 
 

2.1      Medlemskap status  

 

Fagsjef orienterte. Pr 28. februar er det en økning i antallet medlemmer som har betalt 

sitt medlemskap i 2017 (1208) i forhold til samme tid i 2016 (1009), hvilket vil si en 

økning på 199. 

 

Styret tok orienteringen til etterretning.  

2.2 Granskingsrapport 1/16  

  

Fagsjef redegjorde. Granskingskomiteen ble oppnevnt av styret NLF 5. september 

2016 etter anbefaling fra styret F/NLF.   

 

Granskningskommisjonen har konkludert med at årsaken til ulykken er at hopperen 

økte skjermens hastighet og gjennomsynk ved at han holdt fremre løftestropper nede 

til han traff bakken med høy vertikal hastighet.  

 

Hopperen initierte en høyhastighetslanding. Han unnlot å slippe opp fremre 

løftestropper etter gjennomført sving. Han unnlot også å gjennomføre en 

avbrytningsmanøver. Hvorfor han unnlot å benytte disse alternativene har det ikke 

vært mulig for kommisjonen å konkludere på.  
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Det faktum at han traff en nær vertikal hindring bidro sannsynligvis til at 

skadeomfanget ble fatalt.  Ulykken kunne sannsynligvis vært unngått dersom han 

hadde sluppet opp fremre løftestropper 1-2 sekunder før landing.  

 

Rapportene som er gradert FORTROLIG er til trykking og vil bli distribuert etter 

standard fordelingsliste. De pårørende har blitt orientert om rapportens innhold. 

Klubbene vil motta to kopier, en er til klubbstyret og en til HI. Klubbene er ansvarlig 

for å orientere sine medlemmer. Ulykken har ORS nr 507. 

2.3 Nytt tankanlegg ØÆ 

 

Det vises til styreprotokoll 4/2016 pkt 2.8. Det er innhentet to anbud på nytt 

tankanlegg på Østre Æra. Det ble besluttet å skrive kontrakt med Wickers AS. 

Tilbudet var kr 35 000 lavere inkl transport og montering. Kapasiteten på det valgte 

anlegget er på 2 kubikk mer, som har betydning i forhold til kostnadene for 

drivstoffleveranser.  

 

Styret tok orienteringen til etterretning.  

 

3.  Diskusjonssaker. 
 

3.1  Intet  

 

4.  Eventuelt 
  

4.1  Intet 

 

 

Neste møte: 31. mars 2017 kl 18:00 på Clarion Hotell Oslo Airport Gardermoen. 

 

Møtet ble hevet kl. 19:45. 

  
 Jan Wang/ Referent 
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Seksjonsmøte 
fallskjerm 2017 

 

 
 

 

 
 
 
 

Clarion Hotell Oslo Airport Gardermoen 
1. april 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Ron Holan NM 2016 
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Veiledende program 
 

Fredag 31. mars  

Ettermiddag/ 
kveld 

Ankomster og uformelt samvær for de som velger å ankomme hotellet 
på fredag, buffetmiddag frem til kl 21:30 Styremøte 18:00 

Lørdag 1. april  

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

09:00 – 15:00 Seksjonsmøtet 

Avpasses Lunsj for møtedeltakerne 

15:00 – 18:00 Luftsportstinget 

15:00 – 18:00  Mulighet for videre seksjonsmøte men vedtak kan ikke fattes 

19:30 Aperitiff 

20:00 Tingmiddag 

Søndag 2. april  

09:00 – 10:00 Seminar for nye styrer, komitéer og utvalg samt de som ønsker 

10:00 – 16:00 Fallskjermseksjonens fagseminar 

Avpasses Lunsj 

Ca 16:00 Møtene avsluttes - hjemreise 



 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Sakspapirer seksjonsmøte fallskjerm 2017            Side 3 

 

Fallskjermseksjonens  
seksjonsmøte 2017 

 

 

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. Behandle årsberetning for seksjonen for 2015 og 2016 
 
6. Behandle seksjonens del av NLFs regnskap for 2015 og 2016 i revidert stand. 
 
7. Behandle innkomne forslag og saker. 

 
8. Fastsette seksjonskontingenter og avgifter for 2018 og 2019. 
 
9. Fastsette langtidsbudsjett og langtidsplan for seksjonen for perioden 2017 – 

2019. 
 

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

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  6 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 184 3 

Bodø FSK 67 2 

FSK Krigsskolen 18 1 

Føniks FSK 128 3 

Grenland FSK 262 4 

Hønefoss (observatør) 7 0 

HAGL FSK 123 3 

Kjevik FSK 100 2 

Lesja FSK 143 3 

Nimbus FSK 112 3 

NTNU FSK 325 4 

Oslo FSK 997 5 

Rana FSK 12 1 

Stavanger FSK 99 2 

Troms FSK 112 3 

Tromsø FSK 148 3 

Trondanes Frilynte FSK 17 1 

Tønsberg FSK 1541 5 

Veteranenes FSK 45 1 

Voss FSK 1663 5 

Voss kroppsfykarlag 52 2 

Sum 6 148 56 
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Sak 2.  Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 
 
Første varsel om Luftsportstinget og seksjonsmøtene fremkommer i månedsbrevet av 15 
november 2016. 
 

Innkallingen 
Formell innkalling ble sendt pr E-post til alle klubbene med påmeldingsinformasjon 30. januar 
2017.  
 
Sakspapirene (årsberetning NLF, saksdokumentene til Luftsportstinget og saksdokumentene 
til seksjonsårsmøtet F/NLF) ble gjort tilgjengelig på NLFs hjemmesider fredag 17. mars 2017.  
 

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: Frode Finnes Larsen (styrets forslag) 
Referenter: Ann Kristin Bogen, en assistent fremmes på møtet. 
Undertegne protokollen: Fremmes på møtet 
Tellekorps: Fremmes på møtet  
 
 
 
 
 
 
 



 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Sakspapirer Fallskjermseksjonens seksjonsmøte 2017  Side 6 

 

Sak 4.  Valg av 10 representanter til luftsportstinget 
Valgperioden til luftsportstinget gjelder perioden 2017 og 2018. 
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. 40111  Kari Berg, HaGL fsk  
2. 35794  Are Heggmo, Troms fsk  
3. 78072  Vegar Sandstrak, Bodø fsk 
4. 124186  Marte Bondø Augdal, NTNU fsk 
5. 101245  Kristina Hjorteland, Stavanger fsk 
6. 113657  Helene Madeleine Bjørnø, Voss fsk 
7. 112365  Ellen Aasgaard, Tønsberg fsk 
8. 95787  Espen Finne, Oslo fsk 
9. 97568  Oddvar Thommesen Flølo, Grenland fsk  
10.91937   Lars-Kristian Bjerk, Nimbus fsk 
 
Vara representanter: 
12700 Terje Hauger, Veteranene fsk     
56715 Kristian Moxnes, Voss fsk 

Sak 5.  Behandle årsberetning for seksjonen for 2015 og 2016 
Årsberetning for seksjonen er en integrert del av årsberetningen til NLF som er lagt ut på 
nlf.no og sendt alle representantene. 
 
Styret innbyr seksjonsmøtet til å fatte følgende vedtak: 
 
Årsberetning for seksjonen for 2015 og 2016 godkjennes som fremlagt av styret. 
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Sak 6.  Behandle seksjonenes del av NLFs regnskaper for 2015 og 
2016 i revidert stand. 
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Seksjonens regnskap og budsjett på prosjektnivå 2015 

Prosjektnr Prosjekt Resultat Budsjett Differanse Noter
17100 Anlegg / drift rikssenter 76 647 15 000 61 647 jfr protokoll årsmøte 2015 økning til 75 000

17101 Oppgradering rikssenter 0 0 0

50030 Landslag Free Fly 191 187 180 000 11 187

50031 Landslag individuelle grener 120 000 120 000 0

50032 Idrett klubber 190 615 265 000 -74 386

50033 Idrett admin 14 938 25 000 -10 062

50034 Basic 66 918 0 66 918

50035 Landslag VFS 359 773 380 000 -20 227

Samlet Idrett 943 430 880 000 63 430 Skal ses over to år

70022 Sikkerhet/utdanning 92 847 95 000 -2 153

70029 Fritt fall 28 273 0 28 273

70030 Tandem-instruktørkurs 9 097 0 9 097

70031 AFF-instruktørkurs -65 190 0 -65 190

70032 Instruktør-1 kurs del 1 26 176 25 000 1 176

70033 Instruktør-1 kurs del 2 10 235 -25 000 35 235

70034 Instruktør-2 kurs -4 277 0 -4 277

70035 MK kurs 2 993 0 2 993

Samlet kurs F/NLF -20 965 0 -20 965

71000 Barn og ungdom 97 500 100 000 -2 500

71050 Støtte spesielle arrangement 57 785 100 000 -42 215

90015 Seksjonsstyret 74 604 70 000 4 604

90025 Seksjonsmøtet 25 265 25 000 265

90026 Nordisk møte 943 0 943

90030 Internasjonale møter 35 298 35 000 298

90040 Konkurransekomié 0 0 0

90047 Dommerkomité 54 171 55 000 -829

90049 Granskningskomité 0 0 0

95000 Administrasjon/drift 1 019 917 1 220 000 -200 083

95020 Datadrift 1 920 0 1 920

95050 Utvikling av rapporteringssystem 396 497 262 000 134 497 Overføringer fra 2014 og kraftsamling for oppstart ors april 2015

98000 Andre inntekter inkl.renter -375 258 -350 000 -25 258

98010 Medlemskontingent -1 579 020 -1 350 000 -229 020

98020 Lisensinntekter -362 926 -310 000 -52 926

98030 Rammetilskudd NIF -606 198 -450 000

98031 NIF post3 0 -150 000

Samlet NIF støtte -606 198 -600 000 -6 198

SUM TOTALT -39 269 247 000  
 
 
 



 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Sakspapirer Fallskjermseksjonens seksjonsmøte 2017  Side 9 

 

 
Seksjonens regnskap og budsjett på prosjektnivå 2016 
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Sak 7.  Behandle innkomne forslag og saker 
 
Det er ikke mottatt noen forslag til saker fra klubbene. 
 

Sak 7.1 Utredning av felles manifesteringssystem 
 

Styret fikk av årsmøtet 2015 i oppdrag å utrede felles manifesteringssystem. 
Arbeidsgruppen som gjennomførte oppdraget utarbeidet en kravspesifikasjon, 
innhentet informasjon om systemer og leverandører. Det ble utarbeidet en «short 
list» av leverandører som møtte kravspesifikasjonen og det ble gjennomført en 
forenklet test. Anbefalingen fra gruppen var å gjennomføre en fullskala test av 
systemet DZ manager i en klubb sesongen 2017. 
 
Det har ikke vært mulig å få en større klubb til å foreta en slik utprøving. Flere av de 
tre store klubbene vurderer nå andre systemer. Uten Oslo, Tønsberg og Voss ser 
ikke styret det som hensiktsmessig å gå videre med felles manifestsystem.  
 
Styret vil anbefale at F/NLF avventer felles manifestsystem i påvente av erfaringer 
som blir gjort med bla Burble. 
 
Imidlertid må de systemene som klubbene allerede opererer, eller går til anskaffelse 
av, kunne rapportere aktivitetstall inn i det nye medlemssystemet som er under 
anskaffelse, både på klubb- og individnivå. 
 
  

Sak 7.2 Forslag om integrering manifester - og nytt medlemssystem 
 
Styret gis i oppdrag å utrede integrering av ORS, manifest og nytt medlemskapssystem, slik 
at hoppaktivitet akkumuleres på individ og klubb og rapporteres månedlig. Dette vil forenkle 
rapporteringsprosedyrer, redusere feilkilder samt legge til rette for elektronisk fornyelse av 
lisenser og rettigheter.  
 

Sak 7.3 Vedlikeholdsmidler til Rikssenteret 
 
F/NLF fikk i 2010 utarbeidet en tilstandsrapport for Rikssenteret med en anbefaling om tiltak i 
prioriterts rekkefølge og med et kostnadsanslag uten mva.  
Vedlikeholdsprogrammet har vært på hold i påvente av en avklaring om rikssenterets framtid 
ift forsvarets aktivitet samt kommunens reguleringsplan. 
 
Det er nødvendig å fortsette å ta igjen etterslepet så styret vil gjennomføre følgende tunge 
vedlikehold: 
 
2017: Nytt drivstoff anlegg og etablering av nytt elektrisitetssystem til campingområdet til en 
stipulert kostnad på kr 800 000,- er godkjent av styret NLF. 
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UTSKRIFT Protokoll NLFs styre                   
Møte 01/17 Avholdt 13. februar, Møllergata 39, Oslo 
Deltakere: 
Styret: Rolf Liland, president 

 Tor Schaathun, 1. visepresident 

 Mariann Brattland, 2. visepresident 

 Tobias Veland, ungdom (vara) 

 Arild Solbakken, ballong 

 Jan Erik Dietrichson, fallskjerm 

 Ane Pedersen, hang- og paraglider 

 Stein Erik Lundblad, mikrofly (vara) 

 Asle Sudbø, modellfly 

 Linda Christine Lilleng, motorfly 

 Tom Arne Melbostad, seilfly (vara) 

Sekretariatet: John Eirik Laupsa, generalsekretær 

                                    Jon Gunnar Wold, fagsjef modellfly (referent) 

Sak 009/17     Anleggsprosjekter på luftsportsanlegget på Østre Æra i Åmot kommune, rikssenteret for 

fallskjerm 
 Saksunderlag var utsendt med møteinnkallingen. Det er behov for nytt drivstoffanlegg samt 

oppgradering av elektrisk anlegg på campingområdet. Hvert av de to elementene er beregnet til 

en kostnad på rett i underkant av  

kr 500 000. Samlet kostnadsramme for tiltakene er derved kr 1.000.000 (én million kroner). 

Generalsekretær opplyste at en ikke trenger ekstern finansiering da kostnadene kan dekkes av 

oppsparte midler i forbundet. Ingen av tiltakene er berettiget spillemidler, men vil være 

grunnlag for søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon.  

Vedtak: Fallskjermseksjonen gis fullmakt til å umiddelbart iverksette to anleggstiltak på rikssenteret, 

nytt drivstoffanlegg og oppgradering av elektrisk anlegg. 

 
2018: Bytte ut sikringsskapene og mulig tilførsel av mer strøm, samt asfaltere «over run» i 
sør, dette av sikkerhetsmessige årsaker. Kostnadene for dette vil klarlegges ila 2017.  
 
Seksjonsstyret fremmer behov for vedlikeholdsmidler til styret NLF når kostnadsbehovet er 
klarlagt.   

 
 

Sak 8.  Fastsette seksjonskontingenter og avgifter 
 

Seksjonsstyret foreslår at seksjonskontingenten økes med kr 100 gjeldende fra 2018. 
 
Seksjonsstyret foreslår videre at seksjonskontingenten fra 2019 justeres årlig for 
konsumprisindeksen foregående år. 
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Sak 9.  Fastsette langtidsbudsjett og langtidsplan for seksjonen 
 

Forslag til 
 

Langtidsplan 2017 - 2019 

1. 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 2017-2020 skal det legges spesielt vekt på langsiktige driftsforhold på de tre store 
hoppfeltene. 
 
Overordnet målsetting 

 Aktiv utøvelse av fallskjerm i alle landsdeler i Norge.  

 

2. 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 2017-2020 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: 
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 Ila neste periode skal det nyutviklede observasjonssystemet videreutvikles. I dette ligger at 

det skal utvikles mulighet for anonymt å sende inn observasjoner, også positive sådanne, 

som har til hensikt å dele erfaringer med andre og stimulere til sikkerhetsbevissthet.  

 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 

 Erfaringsoverføring og proaktivt arbeid. Dette inkluderer at hendelser, erfaringer og 

observasjoner deles lokalt og ev sentralt. 

 

3. 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. 

4. 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. 

5. Regelverk 

Med regelverk menes her alle eksterne lover og regler som påvirker FNLF og klubbenes virksomhet. 
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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 EPU 

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

6. 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. 

7. 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 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.  

8. 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. 
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Klubbene er ansvarlig for egen breddeidrett og rekruttering.  

Breddeidrett er den organiserte hopping utover konkurranser og landslagsaktivitet. 

9. Konkurranser og toppidrett 

For F/NLF er toppidrett den virksomhet som utføres av utøvere på landslagsnivå. Med 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.  
 
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. 
 
FAI/IPC kategori 1 konkurranse EM 2018 i vindtunnel skal arrangeres på Voss. Det er Voss 
kroppsfykarlag som skal arrangere mesterskapet. De vil som minimum få tilsvarende støtte som de to 
tidligere gjennomførte kategori 1 konkurransene i Norge, VM i seilfly i 2004 og EM i modellfly i 2009. 
 

10. Organisasjon 

Seksjonen er organisert med eget seksjonsstyre som velges av seksjonsmøtet. 
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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 

fremtidsrettet, og skal påse at det finnes nødvendige komiteer for å håndtere de arbeidsomfang og 

utfordringer organisasjonen står ovenfor. 

11. Internasjonalt samarbeid 

Fallskjermseksjonen deltar i internasjonalt samarbeid på tre 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. 

Seksjonen deltar også i det nordiske samarbeidet og møter en gang i året med de øvrige tre nordiske 

landene.  

12. 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 og materiellkontrollører. 

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. 

13. Administrasjon 

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

seksjonsstyret. 
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Økonomi – budsjettforslag med medlemsøkning 
Dersom kontingenten ikke økes fra 2018, vil neste mulighet bli fra 2020. Det er 14 år uten kpi 

justering som utgjør ca kr 125. 

Prosjektområde Prosjektområde 2017 2018 2019

98010 Medlemskontingent 1 600 000 2 060 000 2 121 800 1

98020 Lisensinntekter 300 000 300 000 300 000

98000 Andre inntekter 353 000 356 100 362 200 2

98030 Overføringer fra NIF 600 000 600 000 600 000 3

70029 Frittfall 560 000 560 000 560 000 4

70030-35 Kurs 200 000 200 000 200 000 5

Lisensinntekt ors 100 000 100 000 6

95000 Administrasjonen -1 270 000 -1 300 000 -1 330 000 7

90025 Seksjonsmøtet -25 000 -5 000 -25 000

90015 Styret FNLF -100 000 -200 000 -250 000 8

90030 Internasjonale møter -35 000 -35 000 -35 000

70022 SU -125 000 -125 000 -125 000 9

90042 Granskningskommisjoner 0 0 0

71000 Ungdomsmidler -150 000 -200 000 -200 000 10

90047 Dommerkomiteen -35 000 -35 000 -35 000

70029 Frittfall -560 000 -560 000 -560 000

17101 Vedlikehold Rikssenteret -800 000 -600 000 -400 000 11

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

50030-35 Idrettsmidler -800 000 -900 000 -800 000

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

Arrangementer -100 000 -100 000 -100 000

Observasjonsrapporteringssystem -100 000 -250 000 -100 000 12

Drift rapporteringssystem -12 000 -12 000 -12 000

Noter: -724 000 -370 900 47 000

1. Basert på 1900 medlemmer og 3250 tandem økt medlemsavgift med kr 100 fra 2018 og kpi justert pr år fra 2019.

2. Leie rikssenteret, momskompensasjon, internrente mm. Moms og internrente viser en fallende kurve. Kpi regulering på rikssenteret fra 2017

3. Har vist en fallende kurve. I tillegg vil HGPG og Mikro søke om ungdomsmidler som vil redusere tildelingen til fallskjermseksjonen

4. Abonnementsinntektene er kr 400 000, det vil si at 160 000 må komme fra annonseinntekter etc

5. Økte kurspriser MK kr 7 000, B/I-2 kr 5 000 og Tandem kr 5 000.

6. Salgsinntekter andre seksjoner og land.

7. Videreføring av størrelse av påslagene, blir allikevel trangere fra år til år

8. Ut over å dekke kostnader styret har, gir det styret økt fleksibilitet for å gi støtte. 

9. Foreslås økt fra 95 000 med kr 30 000 pga materiellkomite

10. Post 3 midler fra NIF ligger nå under kr 100 000

11. Rikssenteret: 2017 fuelanlegg og strømforsyning i campingomr.

Anbud for kjøp av fuelanlegg kr 435 400 alle alternativer transport  og monteringskostnader første år

Anbud på kr 400 000 for el opplegget i campingområdet innhentet, men veldig lite detaljert, på grensen til useriøst

Anmodet om anbud fra Elverum elektro

2018 sikringsskap og el kurs

12. Anbefaling som ble gitt av styringsgruppe ORS  
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Budsjett uten endret medlemskontingent 
Prosjektområde Prosjektområde 2017 2018 2019

98010 Medlemskontingent 1 545 000 1 545 000 1 545 000 1

98020 Lisensinntekter 300 000 300 000 300 000

98000 Andre inntekter 350 000 350 000 350 000 2

98030 Overføringer fra NIF 600 000 570 000 560 000 3

70029 Frittfall 560 000 560 000 560 000 4

70030-35 Kurs 200 000 200 000 200 000 5

Salgsinntekter ORS 100 000 100 000 6

95000 Administrasjonen -1 270 000 -1 300 000 -1 330 000 7

90025 Seksjonsmøtet -25 000 -5 000 -25 000

90015 Styret FNLF -100 000 -70 000 -70 000 8

90030 Internasjonale møter -35 000 -35 000 -35 000

70022 SU -125 000 -125 000 -125 000 9

90042 Granskningskommisjoner 0 0 0

71000 Ungdomsmidler -150 000 -80 000 -70 000 10

90047 Dommerkomiteen -35 000 -35 000 -35 000

70029 Frittfall -560 000 -560 000 -560 000

17101 Vedlikehold Rikssenteret -800 000 -600 000 -400 000 11

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

50030-35 Idrett -800 000 -800 000 -800 000

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

Arrangementer -100 000 -40 000 -40 000 12

Observasjonsrapporteringssystem -100 000 -250 000 -100 000 13

Drift rapporteringssystem -12 000 -12 000 -12 000

-782 000 -512 000 -212 000

Noter:

1. Basert på 1900 medlemmer og 3250 tandem og røde tall markerer reduksjoner i kostnader

2. Leie rikssenteret, momskompensasjon, internrente mm. Moms og internrente viser en fallende kurve. 

3. Har vist en fallende kurve. En felles pott og HGPG og Mikro har varslet at de nå søker ungdomsmidler

4. Abonnementsinntektene er kr 400 000, det vil si at 160 000 må komme fra annonseinntekter etc

5. Økte kurspriser på MK kr 7 000, I-2 kr 5 000 og Tandem kr 5 000

6. Salgsinntekter til andre seksjoner og andre land

7. Videreføring av størrelse av påslagene, blir allikevel trangere fra år til år

8. Avhenger av antall styremedlemmer og reisekostnader

9. Foreslås økt fra 95 000 med kr 30 000 pga materiellkomite

10. Post 3 midler fra NIF ligger nå under kr 100 000

11. Rikssenteret

2017 fuelanlegg og strømforsyning i campingomr. . 

Må økes dersom fuel anlegg skal kjøpes kr 435 400 alle alternativer har monteringskostnader første år

Anbud på kr 400 000 for el opplegget i campingområdet innhentet, men veldig lite detaljert, på grensen til useriøst

Anmodet om anbud også fra Elverum Elektro

2018 Sikringsskap og el kurs

12. Arrangementsmidler vil fra 2018 kun omfatte arrangementer som F/NLF må ha som instruktørkurs skjermkjøring og pålagt aktivitet.

13. Anbefaling som ble gitt av styringsgruppe ORS  
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Sak 10 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 11.1 Seksjonsstyrets størrelse og sammensetning  
 

Luftsportsstyret har besluttet å fremme lovendringsforslag til Luftsportstinget, som 
endrer kravet til seksjonsstyrenes sammensetning. 
Lovendringsforslaget innebærer større fleksibilitet mht. størrelse og sammensetning 
av seksjonsstyrene.  
 
I forslaget legges det opp til at seksjonsstyret kan bestå av en leder, en nestleder, og 
fra ett styremedlem til fem styremedlemmer. Dagens lov krever minimum to 
styremedlemmer.  
 
Videre innebærer det nye forslaget at de seksjoner som går inn for minimum 
størrelse på seksjonsstyret (leder, nestleder og ett styremedlem) vil kunne unntas fra 
kravet om ungdomsrepresentant. Dagens lov krever minimum fire (4) personer i 
seksjonsstyret, og maksimalt syv (7), minimum én av disse må være ungdom (15-25 
år).  
 
Det anbefales at nytt fallskjermstyre justeres ned til fem medlemmer, som er samme 
antall medlemmer som styret hadde til og med 2014. (Økt til 6 i 2014 fordi 
ungdomsrepresentant ble lagt til som fast styremedlem.) 
 

Sak 11.2 Foreta valg  
 

Det henvises til forrige sak 
 
Seksjonsmøtet skal velge:  

A) Seksjonsstyre som består av leder, nestleder, og det antallet 
styremedlemmer og ev varamedlemmer i henhold til sak 11.1. 

B) Valgkomité bestående av leder og to medlemmer 
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Fallskjermstyret. 
Valgkomiteen legger frem følgende forslag til valg av seksjonsstyre: 
 

Leder  
Kristian Moxnes - Voss fallskjermklubb 

  
Nestleder  

  Anna Fasting – Tønsberg fallskjermklubb 
  

Styremedlemmer  
Lars Geir Dyrdal – Voss fallskjermklubb 
Siri Victoria Lund – Tønsberg fallskjermklubb 
Anders Emil Hustoft – NTNU fallskjermklubb 
Cecilie Nielsen – Oslo fallskjermklubb (ungdomsrep) 
 
Vararepresentanter 
Janne Strømmen – Føniks fallskjermklubb 
Jan Tore Edvardsen – Bodø fallskjermklubb 

  
Dersom seksjonsmøtet vedtar en styrestørrelse med 5 medlemmer, vil valgkomitéen 
legge fram sitt forslag til styresammensetning på møtet. 

 
Valgkomité. 
Seksjonsstyret fremmer følgende forslag til valg av valgkomité for perioden 2017 – 
2018.  
 
Vibeke Valle    leder 
Hans Christian Heer Amlie  medlem 
Kari Berg    medlem 
 
 
Den som velges som leder av valgkomiteen inngår som medlem av NLFs sentrale 
valgkomite. 
 
 
 
 


