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PROTOKOLL.    
   
___________________________________________________________________________ 

Styremøte 3/14 

Tid: Torsdag 28. august kl 17:00  

Sted: NLF, Oslo. 

 

AGENDA 
Sak  Vedlegg Ansvar 

1 Beslutningssaker  

1.1 Innkalling, saksliste og protokoll 2/14 

1.2 CP NM 2015 

1.3 NM 2015 

1.4 Utvidelse av dommerkomite 

  

RS 

JEW/DNB 

RS/DNB 

RS 

2 Orienteringssaker 

2.1 Granskningskommisjon 2/13 

2.2 Orientering EPU 

2.3 Status handlingsplan 

2.4 Medlemstall/ Økonomi 

2.5 Landslagsuttak 

2.4 SU 

  

JEW 

HCA 

RS 

JEW/DNB 

DNB 

JEW      

 

3. Diskusjonssaker 

3.1 Landslagsmodell etter VM 2014 

3.2 Bredde midler 2015 

3.3 FS camp 2015 

3.4 Dommersystem 

3.5 Endring av rutiner for konstituering av komiteer 

3.6 NM vindtunnel 

  

DNB 

DNB 

DNB 

RS 

RS 

LGD 

4 Eventuelt. 

   4.1 Intet 

  

 

 

 

Tilstede var: Ramsy Suleiman, Lars Geir Dyrdal, Ingela Reppe og Carita Gyldenskog 

Ranvik. 

Forfall: Per-Olof Wallin, Kari Berg og Elise Torgrimsen 

Fra administrasjonen: Jan Wang (referent) og Derek Nordlund Broughton 

(Landslagsansvarlig), Hans Christian Heer Amlie (EPU)  
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1. Beslutningssaker.  

 

1.1 Godkjenning innkalling, saksliste og møteprotokoll  

  

Tilsendt innkalling og agenda for møte 3/14 ble godkjent. Protokollen fra møte 

2/14 som har vært på høring i styret ble enstemmig godkjent. Selv om sak 3.6 

er en diskusjonssak så ble det åpnet for å fatte et vedtak hvis man kom til 

enighet. 

  

1.2 CP NM 2015 

 

Fagsjef orienterte fra CP NM 2014 som ble gjennomført som del av det åpne 

svenske mesterskapet. Erfaringene var gode og uten unntak virker det som om 

cp utøverne fra Sverige, Danmark og Norge ønsker å konkurrere sammen også 

i nasjonale mesterskap. CP er nå blitt så spesialisert at det krever en bane med 

pond for å kunne gjennomføres. Inntil dette ev blir etablert i Norge anbefaler 

fagsjef at norgesmesterskapene i CP legges til Danmark eller Sverige der det 

finnes godkjente CP arenaer. Dette kan enten gjøres i tilknytning til et 

eventuelt nordisk mesterskap eller som i 2014 der NM ble gjennomført som del 

av et åpnet nasjonalt mesterskap. 

 

Styret besluttet å følge anbefalingen. KK skal ta kontakt med 

konkurransekomitéene i Sverige og Danmark. Det vil også være naturlig å 

diskutere dette på det nordiske samarbeidsmøtet som forsøkes reaktivisert i 

høst.  

 

1.3 NM 2015 

 

Det er kommet inn en søknad fra Tønsberg fallskjermklubb om å få arrangere 

neste års NM på Jarlsberg i disiplinene FS 4, FS 8, VFS og FF. Det er bedt om 

en rask behandling av søknaden. 

 

Styret har pålagt KK å sende ut utlysning av NM 2015 innen medio september, 

men relativt kort søknadsfrist. 

 

Deretter vil styret behandle innkomne søknader og beslutte hvem som skal 

arrangere neste års NM.  

     

1.4 Utvidelse av dommerkomitéen 

 

Leder F/NLF innledet. Det er styrets ønske å styrke dommersiden og 

dommerkomiteen.  

 

Anniken Rokne har tidligere vært nasjonal dommer i FS og sagt seg villig til å 

gjenoppta dømmingen samt hjelpe til på dommersiden.  

 

Styret vil at DK legger en plan for gjenopptrening av Rokne som dommer og 

besluttet også at hun går inn som fullverdig medlem i komiteen. 
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2. Orienteringssaker 

 

2.1      Granskningskommisjon 2/13 

 

Leder av GK 2/13 ble forhindret fra å møte - så fagsjef orienterte kort om 

arbeidet i kommisjonen. Styret hadde fått tilsendt rapporten før møtet. 

Rapporten blir også sendt til alle klubber i to eksemplar. Det ble presisert at 

rapporten er fortrolig og at den ikke skal deles og/eller legges ut. Det forventes 

at HI og klubbledelse presenterer rapporten for medlemmene og spesielt for 

instruktørene på instruktør – og/eller medlemsmøter.  

 

Styret tok orienteringen til etterretning.   

 

2.2       Status i European Parachute union (EPU) 

 

F/NLF sin representant til EPU er Hans Christian Heer Amlie og han ga en 

status av situasjonen i EPU. Hensikten med deltakelsen i EPU er å sikre riktig 

implementering av regelverk for fallskjermhopping i Europa og sikre at 

regelverket ikke skal begrense rekreasjonell- og kommersiell 

fallskjermhopping. EPU er eneste fallskjermrelaterte organisasjon som har 

tilgang til European Air Sport (EAS) som igjen er eneste luftsportsorganisasjon 

som har tilgang til EU sitt «luftfartstilsyn» European Aviation Safety Agency 

(EASA). 

 

Vår representant i EPU har i år tatt over som formann etter at britene har ledet 

EPU i en årrekke. 

 

Styret tok orienteringen til etterretning.   

 

2.3       Status handlingsplanen 

 

Styreleder orienterte. Arbeidsutvalget vil spesifikt jobbe med idrett og 

holdninger som skal inn i den nye handlingsplanen. Landslagsansvarlige vil 

delta på arbeidet med idrett. 

 

Styret tok orienteringen til etterretning. 

   

2.4       Medlemskap og økonomi 

 

Fagsjef presenterte status for medlemstallene pr 31. juli 2014. Medlemstallene 

viser en økning på 650 medlemmer som i sin helhet utgjøres av 

tandemmedlemmer. Tallene er ikke sammenlignbare med 2013 tallene, fordi 

tandemene da i hovedsak ble saksbehandlet i september/oktober. Ut over dette 

er det kun små forskjeller i de andre medlemskategoriene. 

  

Kostnadene etter frostskadene på Rikssenteret jfr styreprotokoll 2/14 pkt 2.1, er 

oppe i kr 232.000. Hvor mye som dekkes av forsikringen vites i øyeblikket 

ikke. Det har ikke vært mulig å få noe svar fra Gjensidige.  
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Dersom medlems- og lisensinntektene når budsjett, vil vi komme bedre ut enn 

budsjett. 

 

Styret tok orienteringen til etterretning. 

 

2.5       SU arbeid 

        

Leder ble i siste øyeblikk forhindret fra å møte – fagsjef orienterte i stedet. 

 

Neste SU møte 10. september. Kurs datoer 2015 skal fastsettes på dette møtet. 

MK kurset i 2015 arrangeres etter en ny modell med en helgesamling i januar 

og en i oktober. Søknadsfrist for kurset vil være 1. november 2014. F/NLF har 

ikke endret sine kursavgifter de siste ti årene. Som et resultat av at det nå 

involveres to helger i det nye kurset vil kursprisen økes fra kr 3.500 til kr 

5.000. SU vil også vurdere de øvrige kursavgiftene i forbindelse med styrets 

budsjettarbeid. MHB arbeidet går fremover. 

 

Nåværende hendelsesrapportering har vært nede pga virus på leverandørens 

server. Arbeidet med nytt rapporteringssystem ledes nå av Einar Huseby og 

Håkon Søgnen. Ambisjonen om å ta dette i bruk fra 1. januar ligger fortsatt 

fast.   

 

Etableringen av systemet med hurtigtester står fast pga kvaliteten på 

risikovurderingene. Frank Halvorsen har sagt seg villig til å komme med et 

forslag på hvordan dette skal se ut. 

 

        Styret tok orienteringen til etterretning. 

 

3. Diskusjonssaker. 

 

3.1      Landslagsmodell etter VM 2014 

        

Landslagsansvarlig presenterte sine tanker om ny landslagsmodell. Det vil bli 

gjennomført nytt landslagsuttak i år, se sak 4.1. Det er nødvendig å holde 

muligheten åpen til å spisse et landslag, samtidig som det også tas ut en 

landslagsgruppe.   

 

3.2       Breddemidler 

        

Landslagsansvarlig innledet. Breddemidler vil fortsatt ligge inne i 

budsjettforslaget som legges fram på seksjonsårsmøtet 22. mars 2015. En FS 

camp vil delfinansieres av disse midlene, se pkt 3.3. Ulikt fra inneværende år, 

vil det bli vurdert å benytte breddemidler til å subsidiere NM, for å få 

kostnadene redusert for lag og utøvere. Styret har imidlertid ikke konkludert i 

denne saken. 

    

3.3       FS camp 2015 

 

Landslagsansvarlig innledet. Etter diskusjonen stadfestet styret at det også i 

2015 vil bli gjennomført en FS-basic på Jarlsberg i regi av F/NLF. 
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3.4    Dommersystem 

 

Styreleder innledet. F/NLF gikk etter anbefaling fra dommerkomiteen og 

konkurransekomiteen til anskaffelse av nytt dommersystem i 2011. Camtrix har 

aldri fungert tilfredsstillende og selskapet har i ettertid gått konkurs. Styret ønsker 

å anskaffe nytt dommersystem som ivaretar FF, FS og VFS. Dommerkomiteen 

skal komme opp med et forslag tidsnok til at systemet kan nyttes under NM i 

2015. Konkurransekomiteen skal tas med på råd og delegat samt altenate til IPC 

skal også inn i prosessen.  

 

3.5    Endring av rutiner for konstituering av komiteer 

 

Styreleder innledet. Det er ønskelig at nyvalgte styrer, i fremtiden slipper å 

konstituere komiteer og utvalg på sitt konstituerende møte rett etter valget. Derfor 

bør komiteene først utpekes etter at påtroppende styre har sitte i ett år og da for en 

toårsperiode. For å få dette til, ønsker styret at nåværende komiteer og utvalg 

holdes intakte til våren 2016. 

 

3.6    NM vindtunnel 

        

Styret F/NLF besluttet å etablere et offisielt NM i flyging i vindtunnel. I 2013 ble 

flyging i vindtunnel anerkjent som en disiplin innen fallskjermsporten av IPC, og i 

2014 ble et eget konkurranseregelverk for flyging i vindtunnel godkjent for 

grenene formasjonsflyging og artistiske grener. Mesterskapet skal arrangeres av 

en klubb og krav for deltakelse er gyldig medlemskap og FAI sportslisens jfr NLF 

konkurransereglement pr 1.7.  

 

F/NLF anmoder styret NLF om å sette dette opp på agendaen til styremøtet 1. 

september under sak O17/14 under et punkt b. F/NLF vil komme med hvilke 

klasser det skal gjennomføres NM i, til styremøtet NLF i november og KK skal ha 

dette klart innen 15. oktober.        

 

4. Eventuelt 

 

4.1    Landslagsuttaket 

 

Går over to helger, en praktisk del i Vossvind 27. – 28. september og helgen 3. – 

5. oktober på Olympiatoppen med fysiske tester og intervjuer fredag og lørdag 

samt første samling søndag 5 okt, for de som blir tatt ut. 

 

Neste styremøte er tirsdag 02. desember kl. 17:00 i NLF sine lokaler. 

 

Møtet ble hevet kl. 21:09. 

 

 
Jan Wang 

Referent


