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PROTOKOLL.
___________________________________________________________________________

Styremøte 4/16
Tid: Onsdag 7. desember kl 16:00
Sted: NLF, Oslo.
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Tilstede var: Jan Erik Dietrichson, Lars Geir Dyrdal, Kristian Moxnes, Kari Berg, Per-Olof
Wallin og Ingela Reppe. Fra SU: Espen Minde Høst, Eirik Breen, Yngve Haugom og Einar
Huseby.
Forfall: Carita Gyldenskog Ranvik og Elise Torgrimsen.
Fra administrasjonen: Jan Wang (referent), Derek Broughton

1.

Beslutningssaker

1.1

Godkjenning innkalling, saksliste og møteprotokoll
Tilsendt innkalling og agenda for møte 4/16 ble godkjent. Protokollen fra møte 3/16
som har vært på høring i styret ble gjennomgått og enstemmig godkjent.

1.2

XRW base søknad fra Lesja fsk
Lesja fsk hadde sendt inn en søknad på prinsipielt grunnlag vedrørende XRW
baseaktivitet. Styret diskuterte fallskjermaktivitet koblet mot annen aktivitet, det være
seg base så vel som annen aktivitet som fly, seilfly, motorkjøretøy etc.
Styret konkluderte med at det ses positivt på dette, under forutsetning av at SU finner
det sikkerhetsmessig forsvarlig.

1.3

Kriterier for arrangementsmidler
Det vises til styreprotokoll #3 2016 pkt 1.2
Styret godkjente justerte kriterier for tildeling av arrangementsmidler. Se vedlegg til
protokollen.

1.4

Kriterier for ungdomsmidler
Det vises til styreprotokoll #3 2016 pkt 1.3
Styret godkjente justerte kriterier for tildeling av ungdomsmidler. Se vedlegg til
protokollen.

1.5

Innspill NLF langtidsplan frist 31.12
Fristen for innsending av forslag til NLF langtidsplan er 31. desember 2016.
Styreleder har sendt inn forslag om at NLF innarbeider en ambisjon om å bli et rent
særforbund. Rent særforbund er et verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid
systematisk på agendaen, samtidig som man tar høyde for idrettens egenart. Konseptet
skal sikre et minimum av antidopingkunnskap i organisasjonen, og vise tydelige
holdninger til doping gjennom konkrete handlinger.
Antidoping Norge og det enkelte særforbund inngår en samarbeidsavtale. Avtalen
innebærer at forbundet forplikter seg til å sette antidopingarbeidet på dagsordenen og
gjennomføre tiltak som er beskrevet i en handlingsplan. Antidoping Norge forplikter
seg til å veilede, bistå og legge til rette for gjennomføringen av tiltakene og at våre
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utøvere skal gjennomgå utdanningsprogrammet ren utøver, jfr styreprotokoll #3 2016
pkt 2.12. Dette bør starte med landslagsutøverne og de som konkurrerer på NM nivå.
Styret har ikke andre innspill til langtidsplanen.
1.6

NTNU forespørsel ad samarbeid med bettingselskap
NTNU har forespurt om muligheten for å akseptere et samarbeid med bettingselskapet
Vera&John innledningsvis i selskapets etableringsfase. Det er tidligere blitt besvart pr
e-post, men klubben ønsker et endelig svar.
I denne anledningen vises det til sak F/NLF styreprotokoll #2 2016 pkt 2.3. I tillegg
vises det til prinsippvedtak, gjort av NLF på styremøte 1/2016 sak 008/16:
«Medlemskap i Norges Luftsportforbund skal være forbeholdt idrettslag som
respekterer og håndhever Idrettsstyrets vedtak i sak 35 i 2016 om enerettsmodellen i
norsk idrett. Norges Luftsportforbund forutsetter at forbundet kontaktes dersom
idrettslag eller enkeltpersoner mottar tilbud om samarbeid med selskaper som tilbyr
pengespill ikke godkjent av NIF».
NLF godkjenner ikke samarbeids- og/eller sponsoravtaler som strider mot
enerettsmodellen.

2.
2.1

Orienteringssaker
Fra NLF styremøte/Strategiseminar
Styreleder orienterte kort fra møtene. Møtene var i all vesentlighet viet
omorganisering av NLF. Målsettingen er å få organisasjonen lik andre tilsvarende
forbund, der seksjonene ledes av en komite bestående av tre medlemmer og der
styrene avvikes.
Styret NLF var ikke enige i alt det som ble presentert og ville holde på styrene om enn
med færre medlemmer enn i dag. Denne saken var planlagt besluttet på
luftsportstinget, men hvorvidt det blir noe av er nå usikkert.
Luftsportstinget er besluttet gjennomfør etter seksjonsmøtene lørdag 1. april med start
kl 16:00. Dette vil medføre at seksjonene får mindre tid til sine møter og en tidlig
oppstart kl 09:00 blir nødvendig.
Styret tok orienteringen til etterretning.

2.2

Økonomi
Fagsjef redegjorde for den økonomiske situasjonen.
Det vises til styreprotokoll #3 2016 pkt 2.2. De er ingen store endringer vedrørende
den økonomiske situasjonen både i forhold til inntekter så vel som utgifter, ut over at
seksjonen nå har mottatt momskompensasjonen som ligger kr 10 000 lavere enn
forventet. Styret tok orienteringen til etterretning.
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2.3

Status medlemmer
Reduksjonen av lisensierte hoppere har stabilisert seg fra innledningsvis en reduksjon
på -119 til nå -100. Økonomisk oppveies dette av en betydelig økning av
tandemelever.
Styret tok orienteringen til etterretning.

2.4

SU saker inklusive forslag om ny materiellordning
Leder SU beskrev hvordan SU foretok sin risikovurdering, hva som blir vektlagt, at
den vil være individuell fra tilfelle til tilfelle, at konklusjonene da ikke nødvendigvis
ville bli like fra gang til gang og sannsynligvis ikke nødvendigvis vil oppleves som
rettferdige.
Status vedrørende skader er at det er meldt inn fem skader til idrettens skadekontor.
Ingen av disse ser ut til å få varig mén og kan betegnes som fra mellomstore til mindre
skader.
SU vil legge frem en ny organisering av materielltjenesten til styrets strategiseminar i
januar, inklusive budsjett for både materiellgruppen og SU. MK kurset vil også få
utnevnt en kursansvarlig slik det gjøres for de øvrige sentrale kursene. Dette er for å
lette arbeidspresset på materiellsjef samt å skape et materiellfaglig forum som msj kan
være en del av, samtidig som han/hun vil ha møterett i SU-møtene.
SU har satt av 21 og 22. februar for arbeidet med revisjon av håndboken.
Styret tok orienteringen til etterretning.

2.5

Status fra landslagsansvarlig
Landslagsansvarlig orienterte.
Resultat fra VM
Siden forrige styremøte har det blitt gjennomført VM VFS hvor Blue pelican tok 7.
plass, FF hvor Zion tok 6. plass og Wingsuit Preformance hvor Espen Fadnes tok 3.
plass og bronse.
Det har også vært World Cup i Indoor Skydiveing hvor det har blitt sendt lag i
Dynimic 2Way (Vossvind D2W), FS4 junior (Vossvind Girls) og Amalie Hegland
Lauritzen i Freestyle.
Trender og utvikling
2015 var et historisk godt år for norsk konkurransehopping. På det nasjonale plan ble
det nye rekorder hva gjelder antall grener, lag og utøvere under NM. Og for første
gang ble det, så langt vites, satt en verdensrekord under NM! På den internasjonale
arena har vi ikke klart å overgå fjoråret, men vi har fortsatt hatt et over gjennomsnittet
bra år. I fjor hadde vi totalt 22 utøvere som representerte Norge i Kategori 1
konkurranser. Vi deltok i totalt 5 forskjellige konkurranser og tok medalje i tre av
4
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disse konkurransene. Og for første gang ble det hentet hjem et gull til Norge i en
kategori 1 konkurranse da Espen Fadnes vant World Cup i Wingsuit Preformance!
F/NLF har i 2016 hatt med 18 utøvere i fire forskjellige kategori 1 konkurranser.
Målsettingen med en målrettet idrettssatsing, er å bedre resultatene både på nasjonaltog internasjonalt nivå.
Styret tok orienteringen til etterretning.
2.6

Status KK ad NM 2017 inkl WS og dommersituasjonen
Leder konkurransekomiteen orienterte. Det er et behov for å få nye representanter inn i
komiteen.
Diskusjonen etter NM 2016 har i hovedsak vært i forbindelse med intermediate og
hvilke pooler som skal benyttes og hvem som kan hoppe i klassen.
KK kommer med en anbefaling om justeringer i konkurransehåndboken til AU
vedrørende:
- Pool for FS 8
- Deltakelse i rekrutt og intermediate klassene
- Statutter vedrørende vandrepremier m.m.
- Innspill om endring i HB berørende hoppere med A-lisens og deltakelse i NM
WS grenen NM 2017. Det er ikke klart hvordan det blir med dømming av klassen
under NM 2017. Dommersystemet med support i grenen kostet mye. In Time skal ha
klart sitt WS dommersystem, men KK kjenner ikke status på dette. Det er viktig å få
på plass et system som er tilgjengelig over tid.
Styret tok orienteringen til etterretning.

2.7

Status arbeidsgruppe manifest
Carita G. Ranvik orienterte via skype, på vegne av gruppen som har sett på et felles
manifestsystem. Det vises også til styreprotokoller # 3/16 pkt 2.7 og #2/16 pkt 2.5, der
arbeidsgruppen har rapportert til styret. Gruppen sitter igjen med ett system som er
tyske «DZ manager». Det blir benyttet på mer enn 200 hoppfelt i verden og spesielt i
Europa - inkl Teuge. Arbeidsgruppen gjennomførte en mindre test av systemet i høst.
Det vil nå jobbes med å finne et hoppfelt som kan teste programmet.
Arbeidsgruppen vil gjennom dialog med Einar Huseby utrede hvordan DZ manager
kan integreres med nytt/gammelt medlemssystem og ORS. Dette vil i så fall bli lagt
inn i langtidsplanen som skal behandles på seksjonsårsmøtet 1. april 2017.
Styret tok orienteringen til etterretning og takket Carita for godt gjennomført arbeid.

2.8

Status Rikssenteret inkl vedlikeholdsplan
Lars Geir Dyrdal orienterte etter at han og Knut Lien hadde hatt en gjennomgang av
status på riksanlegget. Det er enighet om følgende prioritering:
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Pri 1: Nytt fuelanlegg og nytt strømsystem i campingvognområdet.
Pri 2: Nytt/nye sikringsskap, med mulig tilførsel av en ekstra kurs.
Pri 3: Nyttiggjøre «over run» i sør sikkerhetsmessig slik at fly kan benytte dette.
Styret ønsker videre at Oslo fsk som har inngående kjennskap til plassen lister opp
nødvendige tiltak i prioritert rekkefølge og tid, hvis mulig med et kostnadsoverslag
samt hvem som skal utføre vedlikeholdet (Oslo fsk på dugnad eller eksternt firma).
Tiltakslisten skal basere seg på Norconsult rapportens fra 2011 sine prioriteringer samt
annet oppdukkende siden den ble skrevet. Per-Olof Wallin formidler oppdraget til
Oslo fsk.

3.

Diskusjonssaker.

3.1

Styremøte 1/17 og strategiseminaret 27. – 29. januar
Det gjennomføres et innledende styremøte fredag 27. januar som går over i et
strategiseminar som har til hensikt å utarbeide seksjonens forslag til langtidsplan
inklusive budsjett for 2018 og 2019. Praktiske forhold ble diskutert og det ble beslutte
å starte kl 18 på fredagen.

3.2

Fremtidig honorar for styreleder
Styret vil i forbindelse med strategiseminaret se på styrehonorar for leder F/NLF.
Dette vil bli tema på strategiseminaret. Hvorvidt dette også blir et innspill til NLF og
F/NLF sine langtidsplaner er ikke avgjort.

3.3

Nordisk møte 16. til 17. januar

Nordisk møte er planlagt til 14.-15. januar i Helsingfors. Danmark trakk seg fra
møtet i november, og det er ikke mottatt noen invitasjon fra det finske
forbundet. Styret avventer situasjonen, og er forberedt på at møtet ev blir avlyst.
4.

Eventuelt

4.1

Domenet tandemhopp.no for salg
Domenet tandemhopp.no er lagt ut for salg. Styret drøftet hvorvidt det var interessant
å skaffe seg dette. Styret F/NLF konkluderte med at dette ikke var ønskelig. Styret
ønsker ikke å legge noen føringer på klubbene, men håpet at det ikke skulle bli noen
budkonkurranse mellom klubbene.
Neste møte: 27. januar 2017 i Hemsedal i forbindelse med styrets strategiseminar.
Møtet ble hevet kl. 19:45.

Jan Wang/ Referent
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Prioriteringskriterier for tildeling av ungdomsmidler
Krav til søknadene
Midlene er øremerket utviklingsorientert ungdomsidrett, som et aktivitetstilskudd, primært for
aldersgruppen 13 til 19 år. Aldersgruppen 20 til og med 25 år kan også inkluderes.
Midlene skal bidra til:
a)
b)

Å legge til rette for unge mennesker, med et prestasjonsmessig utviklingsperspektiv, samt
redusere frafallet av unge talenter i norsk idrett.
Å arbeide med den «eldre» ungdomsgruppen utover det tilskuddet som barn-, ungdom- og
breddesatsingen bidrar til.

Midlene skal ikke benyttes til hoppere og kroppsflygere som faller utenfor aldersgruppen 13 til 26 år.
Midlene kan ikke benyttes til investering i materiell og anlegg.
Prosjektbeskrivelse med måledata ift resultatoppnåelse og antall unge som omfattes
av prosjektet samt sum det søkes om, skal fremgå av søknaden. I tillegg skal det fremgå hvem
i klubben som er ansvarlig for prosjektet(ene). Søknadsfrist 15. april.
Klubber som har fått tilsagn om ungdomsmidler skal senest 1. oktober rapportere status i
prosjektet inklusive regnskap. Det skal fremgå hvordan støtten er benyttet, hvor mange som
har mottatt støtte, navn, alder og kjønn samt grad av resultatoppnåelse ift søknaden.
Søkere som ikke rapporterer tilfredsstillende og/eller ikke gjennomfører prosjektet - vil ikke få
tilført hele eller deler av beløpet det er blitt gitt tilsagn om.

Pri 1 Aldersgruppen 13 til 19år
Pri 2 Aldersgruppen 19 til 26år
Pri 3 Fellesprosjekt hvor flere klubber i regi av F/NLF er arrangører
Pri 4 Klubbarrangement som dokumentert favner hoppere fra flere klubber
Pri 5 Klubbarrangement
Tildelingskriterier i prioritert rekkefølge
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Søknader som har med deltagere fra primærgruppen (13 til 19 år)
Antallet det søkes for og kjønnssammensetningen
Prosjekter der klubbene også benytter egne midler i ungdomssatsingen
Klubber som tidligere ikke har fått tilsagn
Resultatoppnåelse fra tidligere satsinger
Søkes det arrangementsmidler forventes det at klubben også bidrar med klubbmidler,
presumtivt i tilsvarende størrelsesorden.
7. Søkes det også ungdomsmidler til samme arrangement, forventes det at klubben også bidrar
tilsvarende for disse, se pkt 3 i.
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Prioriteringskriterier for tilsagn om arrangementsstøtte
Forutsetninger:
F/NLF kan etter godkjent søknad dekke inntil 50% av de totale kostnader. Arrangementsbudsjett må
derfor synliggjøre de totale kostnader.
Det vil kun bli gitt tilsagn om støtte, som først kommer til utbetaling når arrangementet er
gjennomført og rapportert av søkere. Det gis kun støtte til deltagere med NLF medlemskap og lisens
Midlene er ikke kompensasjon for manglende andre tildelinger som f eks. breddemidler med mer.
Klubber som har fått tilsagn om arrangementsstøtte skal senest 1. oktober rapportere status for
prosjektet inklusive regnskap. Det skal fremgå hvordan støtten er benyttet, hvor mange som har
mottatt støtte, navn, alder og kjønn samt grad av resultatoppnåelse ift søknaden.
Tildelingskriterier i prioritert rekkefølge:
1. Arrangementer/deltakelse pålagt av NLF (en viss buffer her er nødvendig)
2. Arrangement som F/NLF må ha/ønsker gjennomført ut i fra behov koblet til sikkerhet,
utdannelse mm
3. Etter søknad. Det som vurderes i denne sammenhengen er:
a. Pri 1 Fellesprosjekt hvor flere klubber i regi av F/NLF er arrangører
b. Pri 2 Klubbarrangement som dokumentert favner hoppere fra flere klubber
c. Pri 3 Klubbarrangement
d. Bredden på arrangementet - hvem arrangementet er til for.
e. Hvilket erfaringsnivå/nivåer arrangementet favner
f. Antall deltagere
g. Kvinnedeltakelse
h. Alderssammensetning
i. Søkes det arrangementsmidler forventes det at klubben også bidrar med
klubbmidler, presumtivt i tilsvarende størrelsesorden.
j. Søkes det også ungdomsmidler til samme arrangement, skal det opplyses om dette i
søknaden. Da forventes det at klubben bidrar tilsvarende for både
arrangementsstøtten så vel som for ungdomsmidlene, se pkt 3 i.

