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PROTOKOLL.    
   
___________________________________________________________________________ 

Styremøte 4/12 

Tid: Tirsdag 29. august kl 17:00  

Sted: NLF, Oslo. 

 

AGENDA 
___________________________________________________________________________ 

Sak  Vedlegg Ansvar 

1 Beslutningssaker 

1.1 Godkjenning av innkalling, agenda 4/12 og protokoll 3/12 

1.2 Forskutterte vedlikeholdskostnader ØÆ  

1.3 Søknad om skjermkurs 2013 

1.4 VM delegasjon, representasjonslag, representasjonsantrekk 
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JW 

2 Orienteringssaker 

2.1 Handlingsplan  

2.2 Luftromsproblematikk 

2.3 Fra NLF styremøte 

2.4 NM  

2.5 Økonomi/Medlemsskap 

2.6 Luftsportuka 

2.7 IPC delegater 

 

  

FFL 
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FFL 

FFL 

JW 

JW 

JW 

3. Diskusjonssaker 

   3.1 Hendelser og granskningskommisjoner/Sikkerhetsarbeid 

   3.2 Landslagsarbeidet videre 

   3.3 Ny representant til ungdomsutvalget 

  

JW/FFL 

JW 

JW 

4 Eventuelt. 

   4.1  

  

 

 

 

Tilstede var: Frode Finnes Larsen, Mathias Holtz, Bodil Leira Stene, Ramsy Suleiman og 

Inger Aakre.  

Forfall: Ingela Reppe, Stig Berge, Knut Lien og representant fra ungdomsutvalget. 

Fra administrasjonen: Jan Wang (referent) og Frank Due Halvorsen (saksinnlegg)  
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1. Beslutningssaker.  

 

1.1 Godkjenning innkalling, saksliste og møteprotokoll  

  

Tilsendt innkalling og agenda for møte 4/12 ble godkjent. Protokollen fra møte 

3/12 som har vært på høring i styret ble enstemmig godkjent. 

  

1.2 Forskutterte vedlikeholdskostnader ØÆ 

 

For å få utbedret hele landingsområdet på Rikssenteret i høst, søkte Oslo FSK 

om å få forskuttert kr 115.000 fra vedlikeholdsbudsjettet for 2013. Dette ble 

vedtatt gjennom telefon og sms i juni 2012 der styrets medlemmer innvilget 

søknaden. Vedtaket er således formalisert gjennom denne styreprotokollen. 

 

1.3 Søknad om skjermkurs 2013 

 

Styret har mottatt en søknad fra Endre Jacobsen og Kristian Moxnes om midler 

til å dekke utgifter i forbindelse med deltakelse på skjermkurs i regi av Flight-

One i 2013. Kurset vil ha direkte betydning for skjermkurs for både uerfarne og 

erfarne hoppere. Søknaden er på kr 35.000.  

 

Styret innvilget søknaden og forventer at de aktuelle skjermkjøringskursene 

blir ferdigstilt med dokumentasjon, leksjoner og gjennomføringsmåte som et 

standardisert utdanningsopplegg ila 2013. 

 

1.4 VM delegasjon, representasjonslag, representasjonsantrekk 

 

Det har vært henvendelser om å få delta med lag i FS 4 Open siden F/NLF ikke 

har et landslag i denne klassen. Det har styret vært åpne til. Det er ikke kommet 

konkret søknad om dette. Påmelding er sendt arrangøren. Ut i fra dette deltar 

F/NLF deltar med følgende: 

 

Lag/utøvere: 

FF Open: 42 FF og Sweet FF. 

FS 4 damer: Polaris 

CP: Daniel Eriksen 

 

I delegasjonen inngår: 

Head of delegation: Rolf Inge Sotberg 

Delegasjonsmedlemmer: Pål Bergan, Randi Østensen, Kitt Grønningsæter,  

Trener/ coacher: Steve Hamilton 

Dommere: Håndteres av IPC  

 

Det anskaffes representasjonsantrekk til utøvere og delegasjonsmedlemmer. 

Hver person får 2 pikéskjorter og 2 T-skjorter av samme modell som tidligere. 

Utgiftene belastes 12061. 
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2. Orienteringssaker 

 

2.1 Handlingsplan  

 

Leder F/NLF presenterte status i prosessen med handlingsplanen og status på 

utvalgte tiltak. Dette må også være i god tid før langtidsplanen må sluttføres i 

forhold til frister for utsendelse av saksunderlag til seksjonsmøtet 2013, som 

gjennomføres 6. april.   

 

Fagsjef innkaller til møte i Arbeidsutvalget der hensikten er å beslutte hvilke tiltak 

som det skal jobbes videre med. Møtet blir gjennomført 12. september kl 09:30 i 

møterommet NLF. 

 

Styret tok orienteringen til etterretning. 

 

2.2 Luftromsproblematikk 

 

Frank Due Halvorsen var invitert til å orientere styret om luftromssituasjonen og 

aktuelle problemstillinger. Han ga en detaljert redegjørelse om arbeidet i 

luftromskomiteen og hvilke problemstillinger det arbeides med. Han ga en meget 

god og illustrativ orientering om luftromssituasjonen.  

 

Styret er meget opptatt av å forsikre seg om at klubbene er inne i prosessen og 

forstår hva omleggingen av luftrommet kommer til å bety for de respektive 

hoppfeltene som blir berørt av omleggingen. Endringene i Farris og Oslo TMA er 

allerede implementert og har til dels fått store konsekvenser for hoppfeltene på 

Østlandet, se under. Endringen som kommer i resten av landet i 2013 består, på lik 

linje med Oslo og Farris, av endring i luftromsklasse fra D til C, dvs til et strengere 

kontrollert luftrom som krever større separasjon mellom luftfartøyene, samt i at 

TMAene også kan bli utvidet til å dekke nye områder. Denne omleggingen vil 

kreve at det inngås avtaler mellom klubbene og luftromskontrollen og det er også 

sannsynlig at det bør opprettes egne luftsportsbokser for faste hoppfelt.  

 

Problemstillingen i Oslo TMA for de fem hoppfeltene som er involvert (inkl 

Näsinge og SFF) har fått kraftige reduksjoner i antallet klareringer, fordi Farris 

kontroll ikke har sett seg i stand til å håndtere mer enn to hoppfelt ad gangen. Dette 

er en sak som utviklet seg i juli, sannsynligvis pga lav bemanning og ferieavvikling 

i luftromskontrollene. Dette resulterte også i at flyselskaper og reisenæringen fikk 

store forsinkelser. Pr nå har Näsinge og Rikssenteret avsluttet sine sesonger, noe 

som bør kunne lette på situasjonen til Tønsberg, Grenland, HAGL og Nimbus nå i 

høst. I tillegg er ferieavviklingen på Farris på det nærmeste over. 

 

Konklusjonen er at de øvrige klubbene i Norge må være forberedt på at 

omleggingen neste år kan resultere i lignende forhold som de som er opplevd innen 

Farris- og Oslo TMA i år.  

 

Fagsjef orienterte i tillegg om problematikken fra mai måned mellom J3 luft i 

Fellesoperativt hovedkvarter (FOH) i Bodø og Rikssenteret der F/NLF ikke fikk 

operere så lenge det ble skutt i Regionfeltet uansett hvilken skyting som pågikk. 

Dette ble gjort ved at man fra Forsvarets side benektet at det forelå en 
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koordineringsavtale. Denne saken ble det ordnet opp i, men det er forhold som kan 

tyde på at det i Forsvaret jobbes videre med å utelukke fallskjermaktivitet på 

Rikssenteret når det skytes i Regionfeltet. Dersom tilgangen til luftrommet over 

ØÆ reduseres til under to måneder, dvs at vi kun får fly når det er virksomhetsfritt i 

Regionfeltet dvs fra 22. juni til 15. august, vil det i praksis medføre at det ikke 

lenger er mulig å operere ØÆ på en økonomisk forsvarlig måte.  

 

Det er styrets ønske at F/NLF sin representant i luftromskomiteen også i år får 

tildelt tid på fagseminaret, slik det har vært de tre siste årene. 

  

Styret tok orienteringen til etterretning 

 

2.3 NLF styremøte 

 

Leder F/NLF orienterte om de mest aktuelle sakene som var oppe på styremøtet. 

Økonomi, Luftsportsuka, konflikten på Jarlsberg, seksjonsorienteringer på 

styremøtene samt strategiseminaret 9. - 10. november ble nevnt. 

 

Styret tok orienteringen til etterretning.  

 

2.4 Norgesmesterskapet 

 

NM i CP på Voss 

Voss hadde lagt opp til et godt NM i CP. Stedet måtte flyttes til golfbanen på Voss 

da det var så høy vannstand i Vangsvatnet at det ikke var noen steder som egnet 

seg. NM ble gjennomført som del av en internasjonal åpen swoope-konkurranse. 

Det var skuffende få deltagere (4 stk) og flere tilstedeværende cp-utøvere, 

inklusive tidligere medaljevinnere prioriterte bort NM. Det gledelige var at NM-

vinner og sølvmedaljør kom på andre og tredjeplass i den åpne internasjonale 

konkurransen. CAMTRIX cp-modul skulle for første gang forsøkes. 

Funksjonstesten gikk bra, men når utstyret ble utplassert fungerte ikke laserne og 

reflektorene, da disse hele tiden gled ut av posisjon i forhold til hverandre. Den 

finske hoveddommeren gjennomførte da en manuell dømming. Konklusjonen fra 

Voss FSK er at det er svært ressurskrevende å forberede og gjennomføre CP. 

Klubben ser på muligheten til å få etablert en nasjonal CP-arena som kan være 

klargjort slik at banene blir mye enklere å rigge.  

 

NM i øvrige grener på Jarlsberg 

Tønsberg hadde igjen lagt lista høyt og gjennomførte et meget godt NM. Alle 

runder synes å ha blitt gjennomført, og vinnerresultatene i de ulike klassene var 

høye. Resultatlistene i FF for noen av lagene synes imidlertid å være feilaktige når 

det gjelder poengsummer, men de som er angitt er det som ble signert av 

dommerne. Rekkefølgen på lagene er imidlertid korrekt. Det gjenstår ennå å gå 

gjennom om klubbmedlemskapene for alle utøverne og se om disse var/er i orden. 

Hvis ikke det er tilfelle, vil det bli justeringer på resultatlisten.  

 

Det var jobbet med CAMTRIX og gjort betydelige suppleringsanskaffelse så vel 

som reparasjoner. Dommersystemet syntes å ha fungert bedre i år enn i 2011. 

 

Styret tok saken til etterretning.  
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2.5 Økonomi/medlemskap 

 

Fagsjef orienterte om den økonomiske situasjonen pr 31. juli 2012. Det vises til 

styreprotokoll # 3 2012 pkt 2.5 der det etter justeringene av budsjettet var et 

negativt resultat på kr 530.000 men at det samtidig ble stadfestet at seksjonen lå 

bedre an enn budsjettresultatet.  

 

Budsjettmessig er det rapportert til NLF at seksjonen styrer mot et negativt 

resultat på kr 250.000, hvilket er kr 280.000 bedre enn budsjett.  

 

Styret tok orienteringen til etterretning.  

 

2.6 Luftsportsuka 

 

Luftsportsuka ble avviklet på Starmoen 18-22 juli. Hensikten med arrangementet 

var å lage en «happening» av, for og med medlemmer i NLF. Luftsportsutøvere 

fra alle seksjoner ble invitert til å komme og vise seg fram, samt prøve seg på 

andre luftsportsaktiviteter enn det de vanligvis driver med. Samtidig ble det lagt 

opp til sosialt samvær med felles middag og uhøytidelige konkurranser. 

 

Det var 90 innregistrerte deltakere i tillegg til de som deltok for å gjennomføre 

arrangementet. Oslo Fallskjermklubb arrangerte I-track denne uken og hoppet inn 

med 52 hoppere under konserten torsdag kveld. Alle seksjoner rapporterer om 

meget fornøyde deltakere, og tilbakemeldingene er helt klare på at dette må bli et 

årlig arrangement. 

 

Imidlertid blir det påpekt at det er utfordringer i forbindelse med planlegging, 

organisering og kommunikasjon. Arrangementet må forankres i hele 

organisasjonen, og ansvar og oppgaver må fordeles på en tydelig måte. Det må 

også stilles krav til gjennomføring og rapportering. Det bør allerede nå tas stilling 

til når Luftsportsuka 2013 skal arrangeres og hvor.  

 

Økonomisk rapport kommer når tallene foreligger, men det ligger an til et 

underskudd. Dette skyldes ikke eksterne kostnader, men leie av Starmoen. 

 

Styret tok orienteringen til etterretning.  

 

2.7 IPC-delegater 

 

Mangeårig norsk representant (delegat) til IPC, Pål Bergan har meddelt at han 

slutter og har anbefalt at Trude Sviggum som ”alternate” og leder av FS komiteen 

i IPC tar over som ny ”delegate”. Styret sluttet seg til dette og vil jobbe med å 

skaffe en alternate til nominasjonsprosessen. 

 

Styret vil samtidig takke Pål Bergan for den fremragende jobben han har gjort 

over mange år som norsk IPC delegat, og hans foreløpig siste oppgave som dette 

vil være som medlem av den norske delegasjonen til VM i Dubai.  
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3. Diskusjonssaker. 

 

3.1 Hendelser og granskningskommisjoner/Sikkerhetsarbeid 

 

Fagsjef innledet med å orientere om statusen på antallet hendelser og 

aktivitetstallene. Spesielt ble det orientert om de to fatale ulykkene som F/NLF 

har erfart i år og status på kommisjonsarbeidet. I tillegg ble det også orientert om 

to spesielle hendelser der en AFF-elev ble reddet av nødåpner og en A-hopper 

som fikk utilsiktet skjermåpning under en FF utsjekk. Det ble hoppet med en rigg 

som ikke var godkjent for FF. Begge disse hendelsene er lagt ut på HI forumet og 

AFF instruktørforumet på FB og blir diskutert der sammen med SU.   

 

Leder F/NLF ga deretter sitt syn på sikkerhetsarbeid og dro opp til en diskusjon 

på møtet. Hovedsaken var hvordan F/NLF kan påvirke holdninger og være 

proaktive innenfor sikkerhetssystemet, slik at F/NLF kan få redusert antallet 

alvorlige hendelser som delvis kan skyldes holdningssvikt.   

 

3.2     Landslag - videre satsing  

 

Landslagsansvarlige hadde pga sitt fravær levert en rapport til møtet. 

 

Status FS-camper 

FS camper er gjennomført på Æra, Elvenes og Voss med litt varierende deltagelse 

men tilbakemeldingen fra deltagerne har vært bra. Det gjenstår dermed en camp 

på Oppdal. Regnskapet for disse campene er naturlig nok ikke klart ennå men 

campen på Æra som har vært den klart største og med mest hopping ender på ca. 

100.000,-. Deltagerantallet er på ca. 20 hoppere og etter landslagsansvarliges 

oppfatning, er det både for lav deltagelse og for lavt nivå til å ta ut et FS-4 

landslag blant disse. 

 

FS-lagstøtte 

Det er kommet inn søknad fra ett lag. Kostnadene laget vedlagt søknaden 

inneholder kostnader i forbindelse med FS-camp, vindtunnel og NM.  

 

Landslagsuttak 

Styret diskuterte videre landslagssatsing. Basert på status de to siste årene, vil 

styret nå benytte tiden frem til seksjonsmøtet, til å utarbeide en anbefaling til 

Seksjonsmøte om hvordan fremtidig landslagssatsing bør bli. Dette som en del av 

utkastet til langtidsplan/strategiplan. 

 

Styret er derfor av den oppfatning at det eneste landslaget som det fortsettes med 

etter VM i Dubai er ett landslag i FF, basert på de tre deltagerne på 42 FF og 

Sweet FF som har signalisert at de ønsker å fortsette. Deretter vil beslutningene på 

seksjonsmøtet avgjøre hvordan hele landslagssatsingen blir fremvover. 

 

Av den årsak utsettes et ev landslagsuttak til april/mai 2013. 
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3.2     Ny representant til ungdomsutvalget  

 

F/NLF har måttet foreta en ny nominasjon av kvinnelig representant i 

ungdomsutvalget. F/NLF vil fremme Carita Gyldenskog Ranvik, Lesja 

fallskjermklubb som kandidat. Styret vil samtidig takke Jenny Hagenmoen for 

hennes deltakelse i ungdomsutvalget og ønske henne lykke til med den videre 

satsingen på landslaget i skihopping.  

 

4. Eventuelt 

 

4.1    Intet  

 

 

Neste møte: 31. oktober 2012 kl 17:00 i NLF sine lokaler.  

 

Møtet ble hevet kl. 20:17. 

 

 
Jan Wang 

Referent. 

 

  


