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Målsetting

Overordnet målsetting

Aktiv utøvelse av fallskjerm i alle      
landsdeler i Norge. 

Inn med aktivitetstall 2015



Styrets arbeid fortsetter

De største utfordringene er:

• Luftrom

• Rikssenteret og andre anlegg

• Regelverk

• Skape samhandling mellom ors,   
medlemssystemet og manifestene

• Idrettssatsingen

I langtidsperioden skal det legges 
spesielt vekt på langsiktige driftsforhold 
på de tre store hoppfeltene.



2014:
2 661 tandemelever

2015:
3 149 tandemelever!





Økonomi og medlemstall

Økonomi
Regnskapet viser et overskudd på kr 39.000
Regnskapet 2015

Budsjettet 2016

Behov for å øke kontingenten

Behov for å øke noen kursavgifter

Medlemstallene pr 31.12.2015

Medlemstallene pr 29.02.2016

2015 Revidert regnskap fallskjerm 2015.pdf
2016 Budsjettsammendrag p%C3%A5 prosjekt.xlsx
Medlemstall 2014-15.xlsx
Medlemstall 2015-2016.xlsx


Årsrapport 2015



Styrets arbeid fortsetter

Arbeidsgruppe ivaretakelse fra N8 

til B

Arbeidsgruppe nytt manifestsystem



Arbeidsgruppe ivaretakelse fra N8 til B

• I1 oppgave Anders Mæland + Mox
• Det sosiale har enormt mye å si for våre ferske elever 

• Instruktørene er flinke til å inkludere elevene sosialt 

• Stort forbedringspotensial blant den gjennomsnittlige 
hopper

• Styret besluttet å sende ut årlig spørreundersøkelse
• Resultater 

tilgjengelig
for klubb

• Oppdatert 
klubbguide



Arbeidsgruppe nytt manifestsystem

• Carita?



Nordisk møte

• Ors

• Dommerutdanning

• Statistikk



Luftrom

• Jarlsberg – Morten
• Jobber med å få G-luftrom

• Østre Æra
• Koordineringsavtale med Forsvaret er på plass

• Dekonflikting av luftrom under arbeid

• Stavanger – status Burre?

• Andre klubber med utfordringer?



Mesterskap

• Nordisk og NM Indoor 15-17. april

• NM CP på Grytjom 28-31. juli

• NM Voss 3-6. august
• Ny gren Wingsuit



Dommerutdanning

• Vært et behov for utdanning de siste årene

• Dommerkurs 13-15. april



Idrettsdokumentet

• Revidert i 2015

• Godkjent av styret i går

• Publiseres på F/NLFs hjemmeisder og Facebook til 
uken



Rikssenteret

•

• Utbedring og utskifting av elektrisk anlegg i 2016

• Reguleringsplan

• Fornyet konsesjonssøknad

• Fornyet langtidsavtale signeres før 1. april



Pond



Oslo Swoop Challenge?

• Copenhagen Swoop Challenge startet i 2014

• 70 000 tilskuere i 2015!

• 16 av verdens beste

• Ren freestylekonk.

• I dialog med 
initiatvitakerne

• Målet er Oslo Swoop
Challenge foran 
Operahuset i 2017



Andre forhold

Klubbguiden

Ungdomsmidler

Arrangementsmidler

http://nlf.no/sites/default/files/fallskjerm/dokument/fallskjermklubbguide_2013.pdf

