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PROTOKOLL.       
___________________________________________________________________________ 

Styremøte 5/15 

Tid: Tirsdag 15. desember kl 16:00  

Sted: NLF, Oslo. 

 

AGENDA 
Sak  Vedlegg Ansvar 

1 Beslutningssaker 

1.1 Godkjenning av innkalling, agenda 5/15 og protokoll 4/15 

1.2 Støtte til NM 2016. 

1.3 Midler til FS camp inkl ungdomsmidler 

1.4 Konkurransehåndboka 

1.5 Nytt SU 

 

  

JED 

JED 

LGD 

KB/DNB 

JED 

2 Orienteringssaker 
2.1 Fra NLF styremøte 

2.2 Status økonomi 

2.3 Status medlemmer 

2.4 SU saker inkl aktivitetstall og ORS 

2.5 Status fra landslagsansvarlig 

2.6 Status KK ad NM 2016 inkl WS og dommersituasjonen 

2.7 Status arbeidsgruppe manifest 

2.8 Status arbeidsgruppe ivaretakelse 

2.9 Status Rikssenteret 

  

JED 

JW 

JW 

EH/JW 

DNB 

KHB 

ET 

KM 

JW/POW 

3. Diskusjonssaker 

3.1 Overgang til elektronisk Frittfall 

3.2 Nordisk møte 16. til 17. januar 

3.3 Idrettsdokument med utøverkontrakt 

 

  

JED 

JW/JED 

DNB 

 

4 Eventuelt. 

4.1    

  

JW 

 

 

Tilstede var: Jan Erik Dietrichson, Lars Geir Dyrdal, Kristian Moxnes, Kari Berg, Elise 

Torgrimsen, Per-Olof Wallin, og Knut Lien 

Forfall: Carita Gyldenskog Ranvik og Ingela Reppe 

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

1.1 Godkjenning innkalling, saksliste og møteprotokoll  

  

Tilsendt innkalling og agenda for møte 5/15 ble justert og deretter godkjent. 

Protokollen fra møte 4/15 som har vært på høring i styret ble gjennomgått og 

enstemmig godkjent. 

 

1.2  Støtte til NM 2016 

  

F/NLF har kjøpt og eier nå domenet nmfallskjerm.no med tilhørende websiden fra NM 

2015, som skal være den offisielle NM siden. Siden administreres til enhver tid av den 

utpekte NM arrangøren. 

 

Styret besluttet å støtte NM 2016 med inntil kr 120 000, som fordeles mellom Voss og 

CP utøvere etter føring fra landslagsansvarlig.  

  

1.3 Midler til FS camp inkl ungdomsmidler 

 

Det vises til Styreprotokoll # 4/ 2015 pkt 3.1 Erfaringer fra FS basic og aldersgruppen 

16 til 26. Basert på dette og styrets diskusjon omkring tidligere alderssammensetning 

og bredde på deltakelsen, har en arbeidsgruppe bestående av Lars Geir Dyrdal og Kari 

Berg vurdert neste års FS basic og støtte. 

 

Følgende ble besluttet:  

FS basicer arrangeres på Jarlsberg, Bømoen og Østre Æra. 

Invitasjon og markedsføring skal primært rette seg mot ungdom fra 16 tom 25 år. 

Styret innvilger inntil kr. 135.000,- til FS-Basic 2016, hvorav inntil kr 60 000 av 

ungdomsmidlene aldersgruppen 16 til 25 år.  

 

Arbeidsutvalget og landslagsansvarlig utarbeider detaljene.  

 

1.4  Konkurransehåndbok 

 

KK har revidert konkurransehåndboken og styret vedtok KK forslag til endringer. De 

endringene som i hovedsak er gjort er å implementere årets prøvegrener i NM som 

egne grener i neste års NM. Videre har WS blitt tatt opp gren og det vil bli konkurrert i 

denne grenen for første gang under NM på Voss i 2016. Kapittelet om CP er oppdatert 

og tilpasset IPC sine gjeldene regler. Ellers er ordet “skal” byttet ut med ordet “kan” 

på enkelte steder. Dette er i all hovedsak de forandringene som er gjort. 

 

Konkurransehåndboken er lagt ut på nlf.no 
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1.5  Nytt SU fra 1. januar 2016 

 

Knut Lien har meddelt at han etter ti år som leder av SU trekker seg fra 15. desember 

2015. SU oppnevner Espen Høst som ny leder av SU. Videre besluttet styre å 

oppnevne Yngve Haugom, HaGL som nytt SU medlem. Han har i flere år vært HI i 

HaGL og er både AFF I-2 og TI. Nytt SU blir således: 

 

- Espen Høst (leder) 

- Tone Bergan 

- Eirik Breen (materiellsjef) 

- Yngve Haugom. 

 

Styret takker Knut Lien for den jobben som han har gjort i SU, først som SU medlem 

2003 til 2005 og som leder fra 2006 til og med 2015. 

 

 

2. Orienteringssaker 

 

2.1 Fra NLF styremøte 

 

Styreleder orienterte kort fra dette møtet. 

 

Generalsekretæren fikk myndighet til å signere ny leieavtale for Østre Æra mellom 

NLF og Oslo fallskjermklubb, når avtalen er klar for signering.  

Kongepokalen vil ikke bli satt opp for fallskjerm før 2017.  

Nye og enhetlige hjemmesider for NLF er nå på plass. 

Internrenten settes ned fra 3 til 2 prosent med tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2015. 

 

Styret tok orienteringen til etterretning.  

2.2 Status økonomi  

  

Fagsjef orienterte om den økonomiske status så langt i år.  

 

Driftskostnader har vært noe større enn budsjettert for Styret og SU. Videre har F/NLF 

begynt å benytte 2016 midler for observasjonsrapporteringssystemet (ors). Enkelte av 

instruktørkursene går til dels med underskudd, men totalt sett ser de ut til å gå i 

balanse. 

 

Inntektene består i hovedsak av overføringer fra NIF, medlemsinntekter, 

lisensinntekter samt andre inntekter bestående av leieinntekter for Østre Æra, 

momskompensasjon og internrente. Totalt sett ser inntektene ut til å bli kr 200.000 + 

bedre enn budsjettert, noe som vil gi et resultat bedre enn budsjettert. 

  

Styret tok orienteringen til etterretning 
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2.3 Status medlemmer pr 30.11.15 

 

Fagsjef presenterte status for medlemstallene pr 30. november 2015. Oversikten var 

sendt ut sammen med innkallingen. Det er en nedgang på 26 lisensierte hoppere i 

forhold til i fjor mens det er en betydelig økning på 546 tandemmedlemmer.  

  

Styret tok orienteringen til etterretning.  

2.4 SU saker inklusive aktivitetstall og ORS 

 

Fagsjef og Einar Huseby orienterte.  

Aktivitetstallene er fra 30.09.2015 (andre rad) og de viser en noe høyere aktivitet de 

tre første kvartal i år, målt i forhold til 2014 (tredje rad) Endring (nederste rad) 
ULG ULU ULMG ULMU ULTG ULTU FFG FFU AFFG AFFU Trening Konk Demo Tandem Totalt

509 100 357 67 294 51 3990 184 1751 200 47782 1104 169 3125 59683

370 198 229 64 188 49 1921 205 3018 185 47286 580 188 2736 57217

139 -98 128 3 106 2 2069 -21 -1267 15 496 524 -19 389 2466 
Aktivitetstall som inkluderer 4. kvartal blir først tilgjengelig 10. januar. 

 

Skadet hopper på ØÆ 28. august er uavklart med hensyn til alvorlighetsgrad, men det 

går i positiv retning, men det vil ta tid før han er ferdigbehandlet.  

 

For å få et best mulig observasjonsrapporteringssystem til oppstarten neste år, er 

budsjetterte 2016 midler tatt i bruk til utviklingsarbeidet. Det ble også orientert om 

hvilke endringer som blir gjort og hva som vil bli innført i 2016 og 2017. For nærmere 

informasjon, se vedlagte orientering.  

  

Styret tok orienteringen til etterretning.  

2.5 Status fra landslagsansvarlig 

 

2015 har vært et rekordår når det kommer til konkurransedeltakelse og resultater både 

her hjemme på NM og i utlandet. Vi har hatt første offisielle NM i tunnelflyging og vi 

har hatt rekordoppslutning på NM fra fly hva gjelder antall deltakere, antall grener og 

antall lag totalt. Det er også ny rekord hva gjelder vår deltakelse i internasjonale 

konkurranser kategori 1. Vi har hatt representanter fra Norge i hele fem internasjonale 

kategori 1 konkurranser. Så mange konkurranser har vi aldri før deltatt i på et og 

samme år. Vi har fått vårt første gull i en kategori 1konkurranse, og vi har tatt medalje 

i tre forskjellige internasjonale konkurranser. Totalt 22 hoppere har representert 

Norge.  

 

Landslagsansvarlig har hatt ekstraordinært landslagsuttak med Espen Fadnes i 

anledning at han vant World Cup i Wingsuit Performance Flying. Han blir tatt opp i 

landslagsgruppa i første kvartal 2016 forutsatt at han har avviklet sitt samarbeid med 

betsafe.com innen den tid. 

 

Styret tok orienteringen til etterretning. 
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2.6 Status KK ad NM 2016 inklusiv WS og dommersituasjonen 

 

Leder KK orienterte. KK er i tett dialog med Voss fsk og Espen Fadnes angående 

dommersituasjonen til neste års gjennomføring av grenen WS. Ellers er det Voss som 

er ansvarlig for å skaffe de nødvendige dommerne som skal til for å gjennomføre 

mesterskapet. KK og dommerkomiteen har kommet med et forslag til gjennomføring 

av eget dommerkurs, og venter på en avklaring fra styret etter nordisk møte som 

avholdes medio januar 2016 (se pkt 3.2). 

 

Styret tok orienteringen til etterretning.  

  
2.7 Status arbeidsgruppe manifest 

 

Elise orienterte. Arbeidsgruppen pålegges til førstkommende styremøte 3. februar å 

fremlegge en oversikt over aktuelle systemer samt egenutviklet system, med en 

vurdering av fordeler og ulemper for samtlige. 

 

2.8 Status arbeidsgruppe ivaretakelse 

 

Kristian Moxnes orienterte. Jfr også styreprotokoll 4/2015 pkt 2.7. I I-1 oppgaven sin 

fant ikke Anders Opsal Mæland noen entydig årsak til at mange forsvinner fra sporten. 

Det var i midlertid klare indikasjoner på at de som faller utenfor sosialt, er de som 

lettest forsvinner ut. Det er derfor viktig å holde kontakten med de unge hopperne, 

også etter sesongslutt. Kristian Moxnes vil bearbeide funnene, spørreskjema som er 

utarbeidet og sende ut en egen spørreundersøkelse til de ferskeste hopperne. Videre vil 

han utarbeide råd for ivaretakelse, som sammen med ferdig spørreskjema, vil gjøres 

tilgjengelig for bruk i klubbene. Det vil også bli vurdert å legge dette inn som del av 

klubbhåndboken. 

 

Styret tok orienteringen til etterretning og ga sin tilslutning. 

 

2.9 Status Rikssenteret 

  

Det vises til styreprotokoll 4/2015 pkt 2.9 ad ny koordineringsavtale med Forsvaret og 

leieavtale mellom NLF og Oslo fsk. Før ny leieavtale signeres, vil det bli utarbeidet et 

nytt vedlegg omhandlende nye retningslinjer og ny campingkontrakt, for å sikre 

fremtidig ryddighet i området. Det er gjennomført en kraftig opprydding på 

rikssenteret som inkluderte at 35 campingvogner og to campingbiler ble fjernet og 

destruert. Dette vil følges opp i 2016 ved at ytterligere 1-2 busser og sju 

campingvogner skal fjernes.   

 

Det vises også til styreprotokoll 4/ pkt 3.3 ad etablering av pond på Østre Æra. F/NLF 

har fått all informasjon som er nødvendig for starte planleggingen av en pond, 

inklusive tegninger av Stefan Bjurström, som er den som konstruerte ponden på 

Gryttjom. Interesserte klubber vil få denne informasjonen. 

 

Styret tok orienteringen til etterretning. 
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3. Diskusjonssaker. 

3.1     Overgang til elektronisk Frittfall  

 

Styreleder presenterte vurderingene som er foretatt i forbindelse med overgang til 

elektronisk utgave av Frittfall. Den foreløpige slutningen er at det det kan være 

gunstig, å tilby Frittfall enten i elektronisk eller papirutgave avhengig av hva det 

enkelte medlem ønsker. Selv om alt med moms på elektronisk utgave ikke er helt klart 

ennå, så er det en del som tyder på at det ikke blir vesentlig fordyrende. Det vil bli 

jobbet videre med dette.  

 

3.2  Nordisk møte 16. til 17. januar 

 
Møtet gjennomføres på Gardermoen. Møtedeltagere Jan Erik Dietrichson, Espen Høst, 

Kari Berg, Hans Christian Amlie, Einar Huseby og Fagsjef. Danske fallskjermunion 

(DFU) stiller med tre representanter og Sveriges fallskjerm forbund (SFF) stiller med 

fire representanter. Finland har meddelt at de ikke deltar. Den foreløpige sakslisten er:  

- Basis informasjon 

- SU relaterte forhold inklusive manifest og rapporteringssystemer 

- Konkurranser 2016 og 2017 nordiske mesterskap 

- Dommerutdannelse og trening samt felles utnyttelse av dommere 

- IPC og EPU utfordringer 

- Organisatoriske utfordringer 

 

3.3      Idrettsdokument med utøverkontrakt 

 

Landslagsansvarlig etterlyser tilbakemelding på førsteutkast til revidert 

Idrettsdokument med utøverkontrakt og vedlegg. Det ble avklart at dette har blitt 

gjennomgått av arbeidsutvalget men ved en feil ikke har blitt returnert til 

Landslagsansvarlig. Dette blir nå sendt Landslagsansvarlig og prosessen fortsetter 

videre. 

  

4. Eventuelt 

4.1 Intet 

 

    

Neste møte: 3. februar 2016 

 

Møtet ble hevet kl. 19:42. 

 

 
Jan Wang 

Referent. 

 



F/NLF ORS 2015-12-15, # 1

ORS

Orientering 2015-12-15



F/NLF ORS 2015-12-15, # 2

Hva har fnlf nå

0.4.1

Platform/rammeverk for applikasjoner, frontend og backend

ORS er første modne applikasjonen

Backend (api) kan også benyttes av eksterne applikasjoner

Autentisering via melwin

Medlemsinfo (medlemsskap, lisenser, tlf, epost, p-data) via 

melwin

Autorisasjon lokalt (org – gruppe – rolle – bruker)

Arbeidsflytsrammeverk

Notifikasjonsrammeverk

Bedre klarhet og dialog med SU



F/NLF ORS 2015-12-15, # 3

Hva fnlf ikke har

Adekvat melwin api

Opplæring satt i system

En definert standard på rapportene

– Adekvat statistik

Brukermanual

Respons på testing



F/NLF ORS 2015-12-15, # 4

Roadmap x.y.z

0.5.z – jan/feb/fagseminaret

 Statistikk

 JR dump opplasting

 Samtidig jobbing

 Tilbakekalling/notifikasjoner

 FB/Twitter backlinks

0.6.z – mars/april

 Administrasjonsverktøy

 Deployering

 Tester

 Allerede eksisterende 

funksjonalitet som versjoner,

operasjonslogg osv

0.7.z – sept/okt

 Erfaringer fra sommer

 Teknisk

 Forenkling

1.0.z

Fagseminar 2017

Modent

Stabilt api

All ors funksjonalitet



F/NLF ORS 2015-12-15, # 5

Utfordringer

Melwin

– Har synliggjort i detalj hva som trengs

– Egen løsning kan være en mulighet?

Release prosessen

– Mulig løsning er en mindre gruppe – de utvalgte?



F/NLF ORS 2015-12-15, # 6

ORS

ORS tall

– Totalt 273

– 224 viderebehandlet

– 8 utkast (3%)

– 41 trekt tilbake (15%)

Stort sett gode tilbakemeldinger

– Funksjonalitet scorer bra

– Brukevennlighet og forenkling bør jobbes videre med
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Budsjett

Budsjett Actual Kommentarer

År Sum Benyttet Saldo

2014 250 000 162 500 87 500

2015 400 000 382 180 17 820 Med 150 flyttet 
fra 2016

2016 141 840 8 160 133 680 0.5, 0.6

2017 58 160 8 000 50 160 1.0

Sum 850 000 560 840 289 160



F/NLFs C-kurs 2015, # 8

Budsjett detalj

2014 2015 2016 2017

Month Utvikling Annet Utvikling Annet Utvikling Annet Utvikling Annet

Jan 93 000 640 660 680

Feb 107 000 640 660 680

Mar 5 000 640 660 680

Apr 640 660 680

Mai 640 660 680

Jun 640 660 680

Jul 2 000 640 660 680

Aug 2 000 640 660 680

Sept 138 000 640 660 680

Okt 27 500 640 660 680

Nov 15 000 640 660 680



F/NLFs C-kurs 2015, # 9

Spørsmål

...


