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Veiledende program 
 

Torsdag 23.mars Teams 

19:00 Registrering av deltakerne til seksjonsmøtene (GoPlenum) 

19:15 Seksjonsmøte del 1 

Fredag 24.mars  

Ettermiddag/ 

kveld 

Ankomster og uformelt samvær for de som velger å ankomme hotellet 
på fredag, middagsbuffet fra 19:00 til kl 21:00 Styremøte 18:00 

Lørdag 25.mars  

09:15 – 09:45 Registrering av deltakerne til seksjonsmøtene 

10:00 – 14:15 Seksjonsmøtet 

Tilpasses Lunsj for møtedeltakerne 

14:30 – 18:00 Luftsportstinget 

15:00 – 17:30 Fagseminar del 1 - forbeholdt SU og HI’er 

19:30 Aperitiff 

20:00 Tingmiddag 

Søndag 26.mars  

09:00  Fagseminar del 2 – åpent for alle 

10:00 Felles seminar for alle seksjoner sine møtedeltakere hvor det vil bli 
foredrag av Ulf Cedermark som var styrmann på SAS-maskinen som 
nødlandet ved Gottröra i 1991 samt informasjon om bruka av OBSREG 
mv. 

  

Tilpasses Lunsj 
 

Møtene avsluttes - hjemreise 
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Fallskjermseksjonens  
seksjonsmøte 2023 

 

 

Saksliste 
 
 

Seksjonsmøtet skal: 
 

1. Godkjenne de fremmøtte representanter. (torsdag og lørdag) 
 

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. (torsdag) 
 
3. Velge dirigent, 2 sekretærer, 2 representanter til å undertegne protokollen og 

et tellekorps på 3 personer. (torsdag) 
 

4. Valg av 10 representanter til luftsportstinget samt to vararepresentanter 
(torsdag) 
 

5. Behandle årsberetning for seksjonen for 2021 og 2022 (torsdag) 
 
6. Behandle seksjonens del av NLFs regnskap for 2021 og 2022 i revidert stand. 

(torsdag) 
 

7. Gjennomgå saker og forslag som skal behandles på Luftsportstinget. (torsdag 
og evt.lørdag) 

 
8. Behandle innkomne forslag og saker. (lørdag) 

 
9. Fastsette seksjonskontingenter og avgifter for 2024 og 2025. (lørdag) 
 

10. Fastsette langtidsbudsjett og langtidsplan for seksjonen for perioden 2023 – 
2025. (lørdag) 

 
11. Velge: (lørdag) 

 
a) Seksjonsstyre  
b) Valgkomité bestående av leder og to medlemmer 
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Sak 1. Godkjenne de fremmøtte representanter 
 

På seksjonsmøtet møter med stemmerett: 
 
1) Seksjonsstyret 7 stemmer 
 
2) Representanter fra de klubber og grupper som er registrert som medlem av 

seksjonen per 1. januar 2023 og som har sitt forhold til NIF og NLF i orden, etter 
følgende skala: 

    Fra 10 til 50 medlemmer    1 representant 
    Fra 51 til 100 medlemmer   2 representanter 
    Fra 101 til 200 medlemmer   3 representanter 
    Fra 201 til 400 medlemmer     4 representanter 
    Fra 401 og flere medlemmer   5 representanter  
    5 representanter er det høyeste antall representanter en klubb kan ha. 
 
 

Fallskjermklubber:  

Klubb Medlem Rep 

Bergen Fallskjermklubb    199 3 

Bodø Fallskjermklubb   48 1 

Føniks Fallskjermklubb   142 3 

Grenland Fallskjermklubb   276 4 

Gudvangen Fallskjermklubb  23 1 

HaGL Fallskjermklubb   121 3 

Kjevik Fallskjermklubb   57 2 

Krigsskolen IL   36 1 

Lesja Fallskjermklubb   159 3 

Lofoten og Vesterålen Fallskjermklubb  2 0 

Nimbus Fallskjermklubb   245 4 

NTNU Fallskjermklubb   226 4 

Oslo Fallskjermklubb   1154 5 

Rana Fallskjermklubb   30 1 

Stavanger Fallskjermklubb   140 3 

Troms Fallskjermklubb    148 3 

Tromsø Fallskjermklubb    142 3 

Tønsberg Fallskjermklubb   1763 5 

Veteranenes Fallskjermklubb   66 2 

Voss Fallskjermklubb   2756 5 

Voss Kroppsfykarlag   46 1 

SUM 7780 57 
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Sak 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 
 
Innkallingen 
Formell innkalling ble sendt pr e-post til alle klubbene med påmeldingsinformasjon 
13. januar 2023.  
 
Sakspapirene (årsberetning NLF, saksdokumentene til Luftsportstinget og 
saksdokumentene til seksjonsårsmøtet F/NLF) ble gjort tilgjengelig på NLFs 
hjemmeside onsdag 8. mars 2023.  
 
Saksliste – se fra side 3 i dette heftet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag til: 

 
Forretningsorden 
 

1. Seksjonsmøtet ledes av den valgte dirigent. 
 
2. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 2 ganger i samme sak. 

Med unntak av innledningsforedraget settes taletiden til høyst 4 
minutter første gang og 2 minutter annen gang. 

 
3. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet 

med representantens navn og klubbens navn. Nye forslag kan ikke 
fremsettes etter at strek er satt. 

 
4. Alle valg foregår i henhold til lovens bestemmelser om valg. 
 
5. I protokollen føres fullstendig alle forslag og de vedtak som er gjort, 

med antall avgitte stemmer for og imot. 
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Sak 3. Velge dirigent, 2 sekretærer samt 2 representanter til å 
undertegne protokollen og tellekorps på 3 personer 

 

Dirigent: Aage Sørensen (styrets forslag) 
Referenter: Ørjan Nilsen, en assistent fremmes på møtet. 
Undertegne protokollen: Fremmes på møtet 
Tellekorps: Fremmes på møtet (GoPlenum) 
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Sak 4. Valg av 10 representanter til luftsportstinget 
Valgperioden til luftsportstinget gjelder perioden 2023 og 2025. 
Det betyr at de valgte er fallskjermseksjonens representanter som også møter på et 
ekstraordinært luftsportsting dersom de skulle bli innkalt til det.  
 
Representanter og varamedlemmer til Luftsportstinget velges av seksjonsmøtet. 
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Sak 5. Behandle årsberetning for seksjonen for 2021 og 2022 
 
Årsberetning for seksjonen er en integrert del av årsberetningen til NLF som er lagt ut 
på nlf.no og sendt alle representantene. 
 
Styret innbyr seksjonsmøtet til å fatte følgende vedtak: 
 
Årsberetning for seksjonen for 2021 og 2022 godkjennes som fremlagt av styret. 
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Sak 6. Behandle seksjonenes del av NLFs regnskaper for 2021 og 
2022 i revidert stand. 

 

Seksjonens regnskap og budsjett på prosjektnivå 2021  

  Regnskap 2021 

   Regnskap Budsjett 

Prosjektnr Prosjektnavn     

17100 Anlegg / drift rikssenter 37 862 25 000 

17101 Oppgradering rikssenter 4 672 50 000 

17102 Rehab. rullebane Østre Æra 5 844 0 

50030 Landslag FF 229 738 210 000 

50031 Landslag WS acro 210 000 210 000 

50032 Idrett klubber 15 974 70 000 

50033 Idrett admin 18 997 75 000 

50035 Landslag VFS 238 750 170 000 

50037 Landslag WS performance 50 000 50 000 

50038 Landslag FS 182 095 250 000 

50039 Idrett Støtte Voss ifm WC/EM 2021 5 048  

50040 Norgesmesterskap 120 124 0 

70022 Sikkerhet/utdanning 67 052 150 000 

70029 Fritt fall 8 929 0 

70030 Tandem-instruktørkurs -16 513 0 

70031 AFF-instruktørkurs -13 224 0 

70032 Instruktør-1 kurs del 1 47 155 0 

70033 Instruktør-1 kurs del 2 -60 512 0 

70034 Instruktør-2 kurs -51 168 0 

70035 MK kurs -32 160   

70051 Flytrygging - aktivitet og materiell 86 990   

71000 Barn og ungdom -40 545 200 000 

71050 Støtte spesielle arrangement 53 500 100 000 

90015 Seksjonsstyret 1 348 200 000 

90025 Seksjonsmøtet 32 514 30 000 

90030 Internasjonale møter 2 551 40 000 

90047 Dommerkomité 0 31 000 

95000 Administrasjon/drift 1 191 765 1 430 000 

95020 Datadrift 0 12 000 

95050 Utvikling av rapporteringssystem 0 100 000 

98000 Andre inntekter inkl. renter -310 287 -350 000 

98010 Medlemskontingent -2 608 750 -1 890 000 

98020 Lisensinntekter -732 945 -400 000 

98025 Forsikringer -18 556 0 

98030 Rammetilskudd NIF -722 167 -700 000 

  SUM TOTALT -1 995 920 63 000 
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Egenkapital pr. 31.12.2021: kr. 6.402.071 
 

Seksjonens regnskap og budsjett på prosjektnivå 2022 

  Regnskap 2022 

   Regnskap Budsjett 

Prosjektnr Prosjektnavn     

17100 Anlegg / drift rikssenter 2 611 25 000 

17101 Oppgradering rikssenter 4 724 50 000 

50018 Internasjonale konkurranser 12 507   

50030 Landslag FF 0 124 284 

50032 Idrett klubber (utviklingsmidler) 170 000 175 000 

50033 Idrett admin 10 874 75 000 

50035 Landslag VFS 262 509 207 145 

50037 Landslag WS performance 51 706 41 428 

50038 Landslag FS 335 512 207 143 

50039 Idrett Støtte Voss ifm WC/EM 2021 433 757 200 000 

50040 Norgesmesterskap 107 703 170 000 

70020 Kurs (VO midler) -20 841   

70022 Sikkerhet/utdanning 54 432 150 000 

70029 Fritt fall (inntekter inkl i seksjonsavgift) 400 996 410 000 

70030 Tandem-instruktørkurs 5 681 40 000 

70031 AFF-instruktørkurs -26 459 40 000 

70032 Instruktør-1 kurs del 1 3 997 40 000 

70033 Instruktør-1 kurs del 2 0 40 000 

70034 Instruktør-2 kurs 26 001 40 000 

70035 MK kurs 7 199   

71000 Barn og ungdom 20 864 150 000 

71050 Støtte spesielle arrangement 96 698 140 000 

90013 Fagseminar 36 213   

90015 Seksjonsstyret 85 341 300 000 

90025 Seksjonsmøtet 0 10 000 

90030 Internasjonale møter 25 096 40 000 

90047 Dommerkomiteen 0 30 000 

95000 Administrasjon/drift 1 215 943 1 370 000 

95050 Utvikling av rapporteringssystem 5 096 100 000 

95020 Datadrift 0 12 000 

98000 Andre inntekter inkl. renter -381 911 -350 000 

98010 Medlemskontingent (inkl Frittfall) -2 933 000 -2 352 000 

98020 Lisensinntekter -690 510 -400 000 

98025 Forsikringer 71 069   

98030 Rammetilskudd NIF -755 345 -700 000 

  SUM TOTALT -1 361 537 385 000 

Egenkapital pr. 31.12.2022: kr. 7.763.608 
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Styrets kommentar til regnskapene for 2021 og 2022. 

Det har vært tradisjon for å se idrettssatsingen innen seksjonen over flere år når det 

kommer til budsjett og resultat. Grunnen til dette er at det ikke alltid er like lett å 

planlegge og gjennomføre aktiviteten for utøvere som ikke er heltids idrettsutøvere. 

Ubrukte midler ett år er dermed gitt mulighet for å kunne benyttes neste år i stedet, 

samtidig som mindre overforbruk ett år kommer til fratrekk på neste år. 

Forutsigbarhet i idrettssatsingen for seksjonen er nedfelt i Toppidrettsdokumentet og 

har historisk vist seg å gi resultater helt i verdenstoppen i sporten vår. 

 

Etter at leiekontrakten mellom Norges Luftsportsforbund og Oslo Fallskjermklubb for 

leie av Luftsportssenteret Østra Æra gikk ut i 2021 ble mulighetene for leie utlyst til 

alle fallskjermklubbene i Norge. Etter at det var kun Oslo Fallskjermklubb som meldte 

sin interesse ble ny leieavtale inngått med de for en femårs periode tom 31.12.2026. 
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Sak 7. Gjennomgå saker og forslag som skal behandles på 
luftsportstinget  

 
Det vises her til sakspapirene til Luftsportstinget som er vedlagt som eget dokument. 
 
Seksjonsmøtet avgjør hvor detaljert og inngående man skal drøfte de enkelte sakene 
som skal opp på tinget. 
 
Representantene som velges som seksjonens representanter til tinget bør merke seg 
synspunkter som kommer frem i seksjonsmøtet – men møtet kan ikke binde opp 
representantene til å stemme på en bestemt måte. Ingen kan møte på tinget med 
bundet mandat. 
 

Saker til Luftsportsstinget 

1. Fra Veteranenes Fallskjermklubb  Budsjettpost Luftsportsuka 
2. Fra Os Aeroklubb     Fleksibilitet kontingenter på klubbnivå 
3. Fra Os Aeroklubb    Utfordringer med luftrom 
4. Fra Os Aeroklubb    Mangfold i luftsport 
5. Fra Luftsportstyret    Investeringsbehov på Starmoen            
6. Fra Luftsportstyret:      Statutter NLF-hederstegn
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Sak 8. Behandle innkomne forslag og saker 
 

Sak 8.1 Fra Grenland Fallskjermklubb 

 
Bakgrunn 
 
Det er varslet behov for en større oppgradering og investering på Østre Æra. Det er 

søkt om spillemidler til dette, i tillegg til at en betydelig sum av felleskapets midler 

skal brukes. Det er også opplyst at seksjonen har god økonomi. 

Østre Æra oppleves imidlertid i stor grad som Oslo Fallskjermklubbs hoppfelt, og i 

begrenset grad et felles nasjonalt anlegg for fallskjermhopping. Det er lang reisevei 

for mange, hoppere som besøker anlegget må betale registreringsavgift til OFSK, og 

instruktører fra andre klubber kan oppleve det som vanskelig å bli inkludert i 

hoppfeltets aktivitetsplan. En betydelig investering av fellesskapets midler på Østre 

Æra vil derfor framstå som en uforholdsmessig fordel for Oslo Fallskjermklubb, og på 

bekostning av øvrige fallskjermklubber i Norge. 

Norsk fallskjermidrett består av klubber spredt rundt i landet, og mange av disse har 

allerede begrenset økonomisk handlingsrom. I langtidsplanen som seksjonsmøtet 

har vedtatt for F/NLF står det blant annet: 

Under punkt 1. Innledning: 

«Overordnet målsetting: 

• Aktiv utøvelse av fallskjerm i alle landsdeler i Norge.» 

Under punkt 4. Anlegg: 

«Alle anlegg skal 

• være tilrettelagte for utdanning, kurs og trening, og om mulig konkurranser. 

• sikre kontinuitet i aktivitet og tilnærmet ubegrenset tilgang til luftrom. 

• ha en standard som gir legitimitet og langsiktighet.» 

Under punkt 7. Service til klubbene: 

«F/NLFs hovedoppgave er å legge til rette for drift i lokalklubbene». 

Disse lokalklubbene og anleggene de benytter har også behov for ressurser til 

oppgraderinger og investeringer for å utvikle klubbdriften og styrke rekrutteringen. I 

tillegg opplever mange klubber nå at prisene stiger, privatøkonomien er svakere og 

rekruttering til kurs og tandem er sviktende. Dette medfører at økonomien for 

klubbene blir mer usikker, og at klubbdriften framover blir mer utfordrende. 

En beslutning om å bruke en stor del av felleskapets midler på en oppgradering som 

har en svært begrenset fordel for de fleste fallskjermklubbene i Norge kommer på et 
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svært ugunstig tidspunkt, og støtter i liten grad den vedtatte langtidsplanen for 

seksjonen. 

Grenland Fallskjermklubb fremmer derfor følgende tre forslag: 

Forslag 1. 

Styret i F/NLF skal utarbeide en kost-nytte analyse av fellesanlegget på Østre Æra. 

Analysen skal legge til grunn alle de kostnader og investeringer som F/NLF har 

fasilitert, målt opp mot den dokumenterbare nytteverdien anlegget har hatt for F/NLFs 

medlemmer. Hypotetiske eller   følelsesmessige verdier skal ikke inngå i analysen. 

Analysen skal også inneholde en vurdering av framtidig nytte for F/NLFs medlemmer, 

og inngå i grunnlaget for seksjonsmøtets behandling av forslaget om å benytte 

felleskapets midler. Behandlingen av saken utsettes inntil analysen foreligger. 

Styrets innstilling 

Hensikten i forslaget ivaretas gjennom utredning som iverksettes som resultat av 

forslag fra TØFSK. 

Begrunnelse: 

Se begrunnelse forslag 3 fra TØFSK 

Forslag 2. 

Budsjettet for oppgradering av Østre Æra halveres, og den frigjorte halvdelen gjøres 

tilgjengelig for fallskjermklubbene i NLF. Midlene fordeles til klubbene etter samme 

modell som fordelingen av representanter hver klubb kan sende til seksjonsmøtet, og 

skal brukes til dokumenterte behov for oppgraderinger av og investeringer i klubbeide 

lokaler, anlegg eller utstyr i løpet av 2023. 

Styrets innstilling 

Forslaget faller da det etter føringer fra NLF ikke er opp til seksjonsmøtet F/NLF å 

realitetsbehandle om det skal gjennomføres vedlikehold på felleseid eiendom (Østre 

Æra) eller ei. 

Hensikten med forslaget kan delvis ivaretas gjennom utredning som resultat av 

forslag fra TØFSK om bruk av fri egenkapital og hvordan seksjonsmøtet kan gi styret 

fullmakt til å benytte seg av dette. 

Forslag 3. 

Styret i F/NLF skal utrede en modell for drift av det nasjonale fallskjermanlegget der 

det er et tydeligere skille mellom hva som er fellesaktiviteter og felles arrangement, 

og hva som er OFSKs ordinære klubbdrift. Modellen må åpne for at instruktører, 

elever, lag og øvrige sportshoppere kan benytte anlegget til kompetanseutvikling på 

en nøytral og uavhengig måte gjennom sesongen. 

Styrets innstilling 
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Hensikten i forslaget ivaretas gjennom utredning som iverksettes som resultat av 

forslag 3 fra TØFSK. 

Begrunnelse: 

Forslag 1 og 3 ses sammen 

 

Sak 8.2 - Fra Kjevik fallskjermklubb 

Vi foreslår fjerning av utviklings midler. Som småklubb virker dette som penger som 

blir brukt på helt feil måte. 

Da store deler av summene går til lag fra store klubber virker det som at det er en 

storsatsing på noen utvalgte lag fremfor en generell økning av kompetanse på tvers 

av store og små klubber. Det var også en stor mangel på begrunnelse av hvorfor 

valgkomiteen valgte å fordele pengene slik de gjorde. For refereranse har KFSK hatt 

ca 100-200k i budsjett for leie av flymaskiner de siste årene og støtten som ble gitt til 

to lag ville vært nok til å drifte klubben forsvarlig for et år. 

Derfor foreslår vi å enten fjerne de midlene eller la det deles ut på klubb nivå fremfor 

lagnivå slik at flere lag får muligheten til å satse på lik linje. 

Styrets innstilling 

Styret støtter ikke forslaget og innstiller til seksjonsårsmøtet at forslaget ikke gis 

tilslutning. 

Begrunnelse: 

Langtidsplan for fallskjermseksjonen peker på at seksjonens idrettssatsing følger to 

løp innen utvikling av breddeidrett og toppidrettssatsning. Utviklingen av breddeidrett 

og kompetanse stimuleres blant annet gjennom tildeling av utviklingsmidler fra 

F/NLF. 

Det har i de siste styreperiodene blitt tildelt utviklingsmidler til de aller fleste søkerne, 

uavhengig av klubbtilhørighet. Tildeling baseres på sportslig vurdering av beskrevet 

plan for idrettssatsing med betydelig egeninnsats. Vurdering av idrettslig satsning er 

gjort av landslagsansvarlig med innstilling til styre for prioritering. Endelig tildeling er 

gjort av styret. Styret har ved flere anledninger anmodet om å få inn søknader fra 

utøvere i de mellomstore og mindre klubbene, og vil søke å bedre informasjonsflyten 

fremover.  

Det finnes en støtteordning til klubbene for å stimulere til aktivitet, gjennom årlige 

tildelinger av arrangementsmidler. Også her har styret F/NLF anmodet om at mindre 

klubber søker da vi ser en overvekt av søknader fra de større klubbene. Styret 

anbefaler heller en økt satsning mot for eksempel arrangementsstøtte og anser at 

deler av intensjonen i forslaget kan ivaretas gjennom utredning som resultat av 

forslag fra TØFSK om å se på hvordan seksjonen bruker fri egenkapital. 
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Sak 8.3 - Fra Tønsberg Fallskjermklubb 

 

Forslag 1 - Retningslinjer for bruk av fri egenkapital i F/NLF 

 

Forslag: 

1. Styret F/NLF skal i løpet av 2023 utarbeide retningslinjer for bruk av fri 

egenkapital. 

2. Seksjonsmøtet gir Styret fullmakt til å implementere retningslinjene fra 2024. 

Seksjonsmøtet ønsker at oppsparte midler – ut over det som er uforsvarlig å bruke 

med tanke på uforutsette kostnader og sunn likviditet – i større grad skal komme 

medlemmer og klubber til gode gjennom tiltak som stimulerer til økt aktivitet og økt 

kompetanse. 

Fri egenkapital (litt enkelt oppsummert) 

«Sum eiendeler» minus gjeld = EK minus bunden EK.(aksjekapital, fast eiendom, 

utlån, avsetninger til usikre fordringer) = Fri EK 

Begrunnelse: 

F/NLF har ingen handlingsregler/retningslinjer for bruk av oppsparte midler (fri 

egenkapital). Styret F/NLF styrer økonomien etter disse prinsippene (ref Styreleders 

innlegg på seksjonsmøtet oktober 2021): 

● Konservativ budsjettering på inntekter 

● Ved nedgang i inntekter forsøkes kostnader redusert tilsvarende slik at bunnlinjen 

holdes som budsjettert 

● Ved inntekter ut over budsjett, holdes kostnadspostene uendret i budsjettperioden, 

og resultat ut over budsjett tilføres egenkapital 

● Budsjettet settes for to år 

Med konservativt inntektsanslag og lite overforbruk akkumuleres derfor i gode år 

kapital, skapt av medlemmene. Pr 31.12.2023 rundt 7,5 mill kr (kontanter på konto). 

Sannsynligvis vil denne egenkapitalen fortsette å vokse – med unntak av eventuelt 

kapitalkrevende (uforutsette) tiltak – om ikke rammene for bruk av overskudd endres. 

Medlemmene har - gjennom seksjonsmøtet - kun annethvert år mulighet til å 

disponere overskudd. Det betyr at et evt overskudd for eksempel i 2023, ikke kan 
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disponeres før i 2025. I samme periode er også Styret bundet til å holde kostnader 

som budsjettert. 

Dette gir en mismatch mellom forbundets inntekter og et ønske om optimal 

videreutvikling av sporten innenfor forbundets økonomiske rammevilkår. Det 

økonomiske mulighetsrommet vi selv skaper oss utnyttes ikke godt nok til 

medlemmenes og klubbenes fordel. Det er en budsjettkultur om at kostnadene skal 

holdes som budsjettert, men ingen regler/retningslinjer som viser til reinvestering av 

overskudd til medlemmenes beste. 

Budsjettposten «Styret» bør derfor økes og brukes som regulator når muligheten byr 

seg. 

Momenter Styret skal vurdere (det kan være flere): 

● Mål for hvor stor egenkapital bør og skal være, sett i forhold til f.eks 

○ budsjett. 

○ kortsiktige likviditetsbehov 

○ uforutsette kostnader 

○ avsetninger til fremtidige større kostnader/investeringer man vet vil komme/ser 

behov for 

● Retningslinjer skal vekte og fordele evt «overskuddsmidler» til 

■ øke kompetanse 

■ stimulere til aktivitet 

■ større satsing på toppidrett 

■ mer til breddeidretten 

■ støtte til arrangementer 

■ rekruttering 

 

Styrets innstilling 

Styret støtter forslaget og viser samtidig til NLF’s lov for prosedyre for disposisjoner 

som kan medføre avvik fra godkjent budsjett. 

§ 15 H Seksjonsstyrets myndighet og oppgaver: 

(4) Seksjonsstyret skal videre ivareta seksjonens økonomiske forhold, og sørge for at 

forvaltningen av seksjonens midler skjer på forsvarlig måte og i henhold til budsjett 

godkjent av Luftsportstinget. Seksjonsstyret skal på forhånd rapportere til 

Luftsportstyret eventuelle disposisjoner som kan medføre avvik fra godkjent budsjett. 

Luftsportstyret kan utarbeide interne rutiner og fullmakter innenfor rammen av denne 

lov og vedtak fattet av Luftsportstinget. 



 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Sakspapirer Fallskjermseksjonens seksjonsmøte 2023  Side 18 

 

Forslag 2 - Økt støtte til NM 

 

Forslag: 

F/NLF skal budsjettere med 300.000 NOK årlig til gjennomføring av NM. 1/3 av dette 

skal gå til slotstøtte for deltakerne. 

Begrunnelse: 

NM er den eneste, store, årlige samlende konkurransen, og eies av FNLF. Det er 

også det eneste arrangementet, med unntak av Veko, som samler mer enn 100 

deltakere. 

Fra Konkurransehåndboka: «Høytidelighet med tanke på åpning, seriøs 

gjennomføring av arrangementet og høytidelig avslutning med bankett!» 

F/NLF har de senere årene støttet NM med 120.000 NOK, hvorav 60.000 øremerket 

til slotstøtte. På Styremøte #1 2023 økte Styret slotstøtten til 100.000 NOK. Dette 

gjør hopping rimeligere for deltakerne, og kan gi økt deltakelse, men har ingen effekt 

på kostnadsbildet for arrangør/arrangement. 

Med økt deltakelse synker støtte per slot tilsvarende. Da TøFSK arrangere NM i 

2017 utgjorde slotstøtte ca 60 kr per hopp. I 2021 ca 40 kr. Samtidig er kostnader 

bare til fuel økt med ca 40-50 kr per slot i 2022. Vi må forvente høye kostnader på 

drivstoff i årene framover. 

Driftskostnader på flyene klubbene bruker har også økt har de siste to årene, for 

TøFSK sin del 10-20% 

Å gjennomføre et NM slik F/NLF og deltakerne ønsker, med god og rask dømming, 

storskjerm, godt klubbapparat til gjennomføring (menneskelige ressurser og 

infrastruktur), verdige seremonier osv, lar seg ikke gjøre ved at deltakerne alene skal 

dekke kostnadene. Deltakerne – sammen med slotsubsidier fra F/NLF – betaler 

slotkostnad, men erfaringer fra de senere årene er at klubbene trenger 150-200.000 

NOK i tillegg for at NM-budsjettet skal gå i null. 

Med økt ramme til NM vil det være mye enklere og lettere å arrangere et sportslig 

vellykket NM, og samtidig være mulig for andre klubber enn TøFSK, VFSK og OFSK 

å arrangere NM. 

Målsetningen må være å ha et vellykket arrangement med høy opplevd kvalitet. 

Samtidig bør vi etterstrebe å ha en lav økonomisk terskel for både deltagere og 

klubber. 

La oss fortsette den gode NM- og konkurranse-trenden i fallskjermnorge, samt 

synliggjøre at vi bidrar aktivt og økonomisk til en sterk vekst av utøvere og 

konkurranseutøvere. 

Styrets innstilling 
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Styret støtter ikke forslaget og innstiller til seksjonsårsmøtet at forslaget ikke gis 

tilslutning. 

Begrunnelse 

Kostnader med arrangementet er i utgangspunktet tenkt dekket gjennom 

påmeldingsavgift som arrangøren selv beslutter størrelse på ifm søknadsprosessen 

for å få arrangementet. Det er også klubbene selv som legger listen for 

kostnadssiden på arrangementet og dermed selv styrer hvor store kostnader en har 

kontra inntektssiden. 

Styret har foreslått å øke subsidiering av hopp pris under konkurransen for å 

stimulere til økt deltakelse på NM og dermed også økte inntekter for klubbene. 
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Forslag 3 - Luftsportssenteret Østre Æra i årene framover 

Forslag: 

1. Utbedringsbehov på Luftsportssenteret Østre Æra, vist til i tilstandsrapport av 

08.02.2021 – med unntak av allerede igangsatte arbeider med teknisk 

rom/vann/brønn – utsettes til kontraktsperioden for utleie med OFSK er over, 

31.12.2026 

2. Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal utrede hvilken status Luftsportssenteret 

skal ha etter 31.12.2026 – sett i lys av begrunnelsen og behovet for et Rikssenter for 

fallskjermhopping i 1980, opp mot dagens situasjon i fallskjermnorge. Arbeidsgruppa 

skal legge fram rapporten på Seksjonsmøtet i 2025. 

Begrunnelse: 

På 1970-tallet var det å drive hoppfelt synonymt med problemer; operative 

restriksjoner og hemmende reguleringer og naboer. Mot slutten av tiåret begynte 

styret F/NLF å diskutere muligheten for «et norsk Zephyrhills», den gang verdens 

paradis for fallskjermhopping. 

Visjonen endte med at Rikssenteret på Østre Æra offisielt ble åpnet 22.06.1985. i 

Langtidsplanen for FNLF står nå følgende: 

NLF eier Rikssenteret for fallskjermidrett på Østre Æra. Forvaltningen av anlegget 

skal besørge nødvendig vedlikehold og investeringer slik at senteret opprettholder 

funksjonalitet og kapasitet i et langsiktig perspektiv. Styret F/NLF har en plikt å påse 

at NLF til enhver tid har et fungerende og hensiktsmessig Rikssenter for fallskjerm. 

Rikssenteret skal 

• Være tilrettelagt for utdanning, kurs, trening og konkurranser 

• Sikre kontinuitet i aktivitet og tilnærmet ubegrenset tilgang til luftrom 

• Ha en standard som gir ekstra legitimitet og langsiktighet 

På de snart 40 årene siden prøvedrift startet i 1984, har fallskjermkartet vårt endret 

seg dramatisk. På 80-tallet var Østre Æra enerådende, med stort fly og solid tilsig av 

ivrige hoppere, fra hele landet. Og «Z-hills» ble det på godt og vondt... F/NLF drev 

Østre Æra til Oslo FSK begynte å drifte senteret «på deltid» i 1991, og «fulltid» fra 

1997. 

Etter hvert har to andre store sentra vokst fram, Jarlsberg og Voss, som også 

oppfyller kriteriene FNLF viser til i sin langtidsplan for Østre Æra. Tilsvarende og 

(minst) like gode fasiliteter og infrastruktur «som gir legitimitet og langsiktighet», 

«tilrettelagt for utdanning, kurs, trening og konkurranser», og uten noen større trusler 

mot luftrom eller videre eksistens enn det Østre Æra har. 

Aktiviteten de siste årene har også vært større på disse sentrene enn på Østre Æra. 

Vi ser nå at utbedringsbehovene på Østre Æra har et budsjett på ca 6,5 mill kr. 

Vanntilførsel og kloakk alene ca 3,5-4 mill kr. 
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Selv uten disse investeringene kan vi anta at F/NLF siden 1997 har brukt mere midler 

på avskrivinger, vedlikehold og utbedringer på Østre Æra enn leietaker har betalt i 

husleie. Administrasjon og Styret bruker også mye tid på anlegget. 

Brukeren av Østre Æra har tilgang til en standard med langt lavere kostnader enn 

Voss FSK og Tønsberg FSK har for det samme, noe som også er 

konkurransevridende klubbene imellom. 

Østre Æra som hoppfelt har selvfølgelig sin berettigelse. Aktiviteten der kan ikke 

flyttes til andre flyplasser. OFSK sitt tilbud er likeverdig og like nødvendig som andre 

klubbers. 

Men har vi i 2026 samme behovet som i 1986 for å eie, utvikle og vedlikeholde et 

fallskjermsenter i regi av F/NLF? Skal medlemmenes penger – og administrasjonen 

og tillitsvalgtes tid – fortsatt brukes for å opprettholde et hoppfelt andre klubber klarer 

alene? Finnes det andre og bedre modeller for drift på Østre Æra enn dagens? 

Disse spørsmålene, og alle andre relevante problemstillinger i forbindelse med drift 

og eierforhold av Østre Æra, skal arbeidsgruppa belyse til seksjonsmøtet i 2025. I 

mellomtiden bør alle kapitalkrevende og ikke strengt nødvendige utbedringer settes 

på vent. 

Pkt 1. Styrets innstilling 

Anlegget eies av NLF og det ligger til styret i NLF å ta avgjørelser på hva som bør 

gjøres og når for å opprettholde anlegget i forsvarlig stand. Styret anser derfor ikke 

dette å være en sak for behandling på seksjonsmøtet. 

Til orientering 

Generelt: 

Mottatte spillemidler: “Anleggseier plikter å holde anlegget åpent for allmenn idrettslig 

virksomhet i 30 år fra ferdigstillelse av anlegget. Kravet er gjeldende både ved 

nybygg og rehabilitering. Dette innebærer plikt til å drive på årsbasis eller på 

sesongbasis for idretter som har kortere sesonger.” 

4.6 Tilbakebetaling av tildelte midler21  

Dersom departementet fastsetter vilkår om tilbakebetaling av tidligere utbetalt 

tilskudd, jf. pkt. 4.3, skal beløpet fastsettes slik:  

• Innen 10 år etter ferdigstillelse av anlegget skal beløpet være likt tidligere utbetalt 

tilskudd (gjelder både nærmiljøanlegg og ordinære anlegg).  

• Ordinære anlegg: Fra og med år 11 etter ferdigstillelse av anlegget skal beløpet 

nedskrives lineært med 1/20-del per år som er gått fra og med år 11 til og med år 30. 

4.3 Disposisjoner over spillemiddelfinansiert anlegg som krever skriftlig 

forhåndssamtykke fra departementet  

Rettslige disposisjoner som overdragelse, salg, deling, sammenslåing/- føyning mv. 

(herunder utleie og utlån, jf. likevel pkt. 4.4), og faktiske disposisjoner som flytting, 

nedlegging og bruksendring mv. av anlegget krever skriftlig forhåndssamtykke fra 
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departementet. 66 Departementet kan fastsette vilkår i forbindelse med samtykke, jf. 

pkt. 4.6 om tilbakebetaling av tildelte midler 

Pkt.2 Styrets innstilling (med dissens) 

Det settes ned et utvalg som skal vurdere modellen med et felleseid og 

medlemsfinansiert fallskjermsenter med fokus på momenter beskrevet under 

begrunnelse 

Begrunnelse 

I 2019 la et utvalg kalt Rikssenterkomiteen, nedsatt av styret F/NLF, fram en rapport 

som anbefalte ny modell for utleie av Rikssenteret for fallskjermhopping på Østre 

Æra. Anbefalingene fra dette utvalget ble implementert i en ny femårs leieavtale med 

Oslo Fallskjermklubb i 2022. Til dette seksjonsårsmøtet har det kommet flere innspill 

der man ønsker å se bredere på modellen med et felleseid og medlemsfinansiert 

fallskjermsenter. Dette er særlig sett i lys av de store og kostbare 

vedlikeholdsoppgavene som NLF nå gjennomfører på det som nå kalles 

Luftsportssenteret.  

 

Fallskjermseksjonen ønsker å nedsette et utvalg som skal vurdere modellen. 

Utvalget skal ha fokus på: 

• Fordeler og ulemper med et nasjonalt luftsportssenter for fallskjermhopping 

• Økonomisk modell for senteret, hvordan sikre økonomisk bærekraft 

• Driftsmodell, herunder leieforhold og ansvarsområder 

• Operativ modell, hvordan drive senteret slik at det i størst mulig grad er et 

nasjonalt senter som gir medlemmene noe tilbake 

• Konsekvenser (ulemper og gevinster) ved å samordne annen luftsport til 

senteret 

Utvalget skal ledes av en representant fra F/NLFs styre, og øvrige medlemmer skal 

bestå av fagsjef Fallskjerm, ett medlem fra en stor klubb, ett medlem fra en 

mellomstor klubb og ett medlem fra en liten klubb. Utvalget må også jobbe tett med 

NLF sentralt for å fremme fallskjerm sine behov og ønsker og sikre at disse ivaretas, 

samtidig som vi sikrer en god kommunikasjon mellom F/NLF og NLF. Utvalget skal i 

tillegg kalle inn midlertidige medlemmer og eksterne rådgivere ved behov. Rapporten 

fra utvalget skal presenteres og behandles på seksjonsmøtet i 2025. 
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Forslag 4 - Arbeidsgruppe for vurdering av tilknytning til Norges Idrettsforbund 

Forslag: 
Styret skal nedsette en arbeidsgruppe for å utrede fordeler og ulemper ved å være 

tilknyttet NIF gjennom NLF, vurdert opp mot å være et eget særforbund direkte under 

NIF. Utredningen skal presenteres på Seksjonsmøtet i 2025. 

Begrunnelse: 

F/NLF hadde i 2022 inntekter på 4,8 mill kr. I tillegg til dette tilførte F/NLFs 

medlemmer/klubber ca 3 mill kr til NLF gjennom kontingenter og medlemsskap. 

Får vi valuta for overføringene til NLF? Ville vi stått sterkere eller svakere som eget 

særforund under NIF? 

Idrett er organisert på ulike vis verden rundt. Vi har ikke noen deltaljert oversik, men i 

alle fall i de «ledende» fallskjermnasjonen vi har sjekka er fallskjermsporten stort sett 

organisert i egne forbund (for eksempel Frankrike, Storbritannia, Sverige, Danmark, 

USA, Canada), mens Finland og Tyskland har en lignende organisering som oss. 

  

Vi merker ikke så mye til det i det daglige, men Fallskjermseksjonen har ihht NLFs 

lover egentlig svært liten råderett. Alle disponeringer, vedtak, budsjetter og valg 

F/NLF gjør skal og må godkjennes av NLF. F/NLF er ikke egen juridsk enhet, med 

eget org.nr og eier således ingenting, verken Rikssenteret eller blyanten til Fagsjefen. 

  

Norsk idrett ellers har ulik tilnærming til organisering ut fra «tema». For eksempel 

• Snøidrettene 

o Norges skiforbund inkluderer alpint, kombinert, langrenn, hopp 

o Snowboarderne har eget særforbund 

o Skiskytterne har eget særforbund 

• Kampidretter: organisert hver for seg (boksing, karate, judo, bryting osv) 

• Motorsport: Alle motoridretter i samme forbund 

• Ballsporter: alle har egne forbund. 

• Racketsporter: alle har egne forbund. 

• Vektløfting: Styrkeløft og Vektløfting hver sine forbund 

• Vannsporter: Egne særforbund (seiling, vannsport, svømming, roing osv) 

  

F/NLF har ca 2900 unike medlemmer, inkl tandemer (3500) ca 6400. I NIF er det 20 

særforbund med 6500 eller færre medlemmer, og 9 med 3000 eller færre. Flere av 
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særforbundene under NIF har færre medlemmer enn evt Norges Fallskjermforbund 

ville få (kilde Store Norske Leksikon, 2020). 

  

  Medlemmer Klubber 

Softball og Baseball 619 15 

  Ake-, Bob- og Skeleton 947 7 

  Casting 1 134 22 

  Rugby 1 311 30 

Functional Fitness 1 377 35 

  Fekte 1 774 24 

  Bowling 1 945 81 

  Vannski- og Wakeboard 2 474 16 

  Biljard 2 613 37 

Fallskjerm eks tandem 2 873 21 

  Curling 3 053 24 

  Brett 3 275 55 

  Cricket 3 417 58 

  Vektløfter 3 672 43 

  Kickboxing 3 874 50 

  Roing 3 979 51 

  Judo 4 567 66 

  Hundekjører 4 866 49 

  Bordtennis 5 032 89 

  Bueskytter 5 088 97 

  Styrkeløft 5 471 79 

  Badminton 5 590 114 

Fallskjerm inkl tandem 6 400 21 

  

Arbeidsgruppa skal så langt som mulig belyse alle temaer og områder som er 

relevante for å evt løsrive Fallskjerm fra NLF og opprette eget særforbund. 

Momenter arbeidsgruppa skal vurdere i utredningen (det vil være flere, dette er 

kompleks materie) 

• Kartlegge hva F/NLF får i retur for pengene våre medlemmer overfører til NLF 

o Hvilke tjenester får vi / hva mister F/NLF ved evt løsrivelse? 

o Hvordan kan disse tjenestene skaffes på egen hånd? Kostnader ved 

dette? 

• Økonomiske konsekvenser 

o Mister vi offentlige støtteordninger? 

o Får vi tilgang til offentlige støtteordninger vi ikke har hatt? 

https://snl.no/akesport
https://snl.no/casting_-_idrett
https://snl.no/rugby
https://snl.no/fekting
https://snl.no/bowling
https://snl.no/vannski
https://snl.no/biljard
https://snl.no/curling
https://snl.no/sn%C3%B8brett
https://snl.no/cricket
https://snl.no/vektl%C3%B8fting
https://snl.no/kickboksing
https://snl.no/roing
https://snl.no/judo
https://snl.no/hundekj%C3%B8ring
https://snl.no/bordtennis
https://snl.no/bueskyting
https://snl.no/styrkel%C3%B8ft
https://snl.no/badminton
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o Er det noen nettoeffekt økonomisk for Fallskjerm ved løsrivelse? 

• Organisatoriske konsekvenser? 

o Utfordringer som eget særforbund 

▪ Bemanning / struktur 

▪ Lover / vedtekter 

▪ Medlemssystem 

• Vil det påvirke forholdet til luftfartsmyndighetene å evt organisere seg som et 

særforbund, utenfor NLF? 

• Hvordan vil NIF / NLF stille seg til søknad om fallskjerm som eget 

særforbund? 

 

Styrets innstilling 

Med bakgrunn i erfaringer fra tilsvarende forsøk fra Norges Bandyforbund foreslår 

styret at dette forslaget frafalles.  

Begrunnelse: 

Norges bandyforbund med sine nær 30.000 medlemmer ønsket å etablere egne 

særforbund på idrettstinget 2021 (behandlet på ekstraordinært ting 2021). Her er 

begrunnelse for søknaden: “Norges Bandyforbund fremmer forslag på opptak av 

Norges Innebandyforbund og Norges Hockeyforbund. Begge idrettene er knyttet opp 

mot internasjonale særidrettsforbund med stor internasjonal aktivitet hvor begge 

idrettene deltar for Norge. Hockey er også olympisk idrett.” 

Votering: For: 26 (16,8%) Mot: 129 (83,2%). Forslaget ble ikke vedtatt. 

Det vises i forslaget blant annet til noen kampidretter som har egne forbund. Til dette 

er å kommentere at NIF har strammet inn i forhold til etablering av nye særforbund i 

den senere tid. NIF ønsker robuste enheter og dette oppnås ikke ved at flere idretter 

oppretter sine egne forbund. 

I reglene for opptak som eget særforbund står det blant annet: 

“Søkers aktivitet skiller seg klart fra idrett som organiseres av et eksisterende 

særforbund." 

“Ved vurderingen skal det i tillegg legges vekt på om søker er tilsluttet det 

internasjonale særforbundet som organiserer konkurranser i idretten, og om opptaket 

sikrer en god utnyttelse av idrettens ressurser.” 

  

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/6fb6bedc160843b891af012cb11563d5/protokoll-ekstraordinart-idrettsting-.pdf
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Forslag 5 - Representasjon seksjonsmøtet 

 

Representasjon seksjonsmøtet F/NLF 

Forslag: 

Seksjonsmøtet ønsker at Styret skal utrede om klubbenes representasjon på 

seksjonsmøtet F/NLF er optimalt demokratisk med dagens representantfordeling. 

Dersom Styret finner at klubbenes representasjon på seksjonsmøtet F/NLF er 

uforholdsmessig/bør endres, skal saken reises i Forbundsstyret i løpet av 2023, for 

videre behandling der. 

Begrunnelse: 

Alle demokratier med representativt demokrati (medlemmene velger styre / leder / 

presidenter / storting osv) har skjevheter. Representasjon gjenspeiler aldri helt 

styrkeforholdet blant medlemmer/velgere. Eksempler 

• Republikanerne har ved siste 7 presidentvalg i USA fått færre stemmer enn 

demokratene i 6 av valgene, men har likevel vunnet 3 av dem 

• Stortingsrepresentantene fra Finnmark har i snitt 8000 stemmer bak seg, i 

Oslo 19.000 

• Det er i snitt 139 medlemmer bak hver representant fra storklubbene på 

seksjonsmøtet FNLF. I snitt 44 for ikke-storklubbene og 17 for de “rene” 

småklubbene (se definisjon “småklubb” under).  

 Dette er reglene for representasjon til seksjonsmøtet, ihht NLF lov: 

 Antall klubbmedlemmer Antall representanter 

Fra 10 til 50   1 

fra 51 til100   2 

Fra 101 til 200             3 

fra 201 til 400  4 

fra 401 og flere  5  

Dette gir maks antall representanter 52. I tillegg har styrerepresentantene stemmerett 

(ikke medtatt i tabell under) 
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Andeler av total i 2022: 

  Medlemmer Hopp Elever Tandemer Representanter 

Storklubber 57% 84% 65% 85% 29% 

Mellomstor 13% 9% 14% 10% 19% 

Små 30% 8% 21% 5% 52% 

Ikke-

storklubber 

43% 16% 35% 15% 71% 

  

Definisjon i tabell 

• Storklubber: Oslo, Tønsberg, Voss 

• Mellomstore: NTNU, Grenland, Nimbus (klubber med mer enn 1700 hopp) 

• Småklubber: De som ikke er nevnt over 

• Ikke-storklubber: Alle unntatt storklubbene 

 Som vist i tabell har for eksempel storklubbene 29% av representantene på 

seksjonsmøtet, men 57% av medlemmene, 84% av hoppene, 65% av elevene og 

85% av tandemene.  

 Storklubbene har 2009 medlemmer og 15 representanter, resten har 1539 

medlemmer og 37 representanter. 

Går vi et par tiår og videre tilbake i tid, var nok representasjonen mer «demokratisk» i 

Fallskjermseksjonen. Den gang hadde vi ikke tre store sentra/klubber og 

representasjonen gjenspeilte i større grad medlemsmassen i klubbene. Antallet 

medlemmer bak hver representant til seksjonsmøtet hadde ikke så store avvik fra 

klubb til klubb som nå.  

Det er ikke lett å vurdere hvor demokratiske ulike representative demokratier egentlig 

er. Er det vi har i F/NFL rettferdig nok/ demokratisk nok/ formålstjenlig? Ivaretar 

representasjonsreglene godt nok antall medlemmer i klubbene, styrkeforholdet 

mellom hvor aktiviteter/midler til seksjonens drift skapes og ivaretakelse av 

små/storklubb-interesser opp mot representasjon på seksjonsmøtet? Er 

storklubbenes representasjon/ behov godt nok ivaretatt? Har mindretallet for mye 

makt? Dette skal Styret belyse og utrede, og evt gå videre med til forbundsstyret. 

For ordens skyld; blir valgkomiteens forslag til Styre vedtatt, får storklubbene 43% av 

stemmene der. 
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Styrets innstilling 

Styret foreslår at saken frafalles på dette møtet og at forslagsstiller sammen med 

representanter for mindre klubber utreder dette spørsmålet for evt fremleggelse som 

forslag til Luftsportstinget i 2025.  

Begrunnelse: 

En endring av NLF sin lov “§ 26 Representasjon på seksjonsmøtet” må gjøres av 

Luftsportstinget som høyeste myndighet. Luftsportstinget kan i teorien bestemme at 

dette kan gjelde bare én seksjon, men det reises tvil om dette er noe Luftsportstinget 

vil gi sin tilslutning til. Man kan derfor i tilfelle måtte involvere alle seksjoner i dette 

arbeidet. 
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Sak 9.  Fastsette seksjonskontingenter og avgifter 
 

Seksjonskontingenten var 370 kroner i 2022. Seksjonsmøtet vedtok i 2021 og årlig  
KPI justere kontingenten fra og med 2022. Ungdomskontingenten ble beholdt 
uendret på 100 kr. 
 
Seksjonsmøtet vedtok samtidig å opprettholde avgiften for Frittfall på 200 kr. inntil 
man får en annonseløsning som gir inntektsgrunnlag nok til å senke den. Avgiften ble 
vedtatt tatt inn som en del av seksjonskontingenten, men skal ikke KPI justeres. 
 

Seksjonsstyrets innstilling for seksjonskontingenter 2024 og 2025 
 
Seksjonsstyret innstiller til seksjonsmøtet at seksjonskontingenten og avgift for 
Frittfall videreføres som vedtatt i 2021. Dette betyr at seksjonskontingenten blir på 
hhv kr. 605/635 for 2024/2025.  
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Sak 10.  Fastsette langtidsbudsjett og langtidsplan for seksjonen 
 

Forslag til 
 

Langtidsplan 2024 – 2027 
 

1. Innledning 

F/NLFs langtidsplan omfatter to budsjettperioder (totalt fire år) og skal sikre 
kontinuitet og langsiktighet i utvikling og gjennomføring av F/NLFs aktiviteter. 
 
F/NLF er en meget veldrevet seksjon både med hensyn til aktivitetsutvikling, 
medlemsutvikling, idrettslige resultater, sikkerhet og økonomi. Noen av de viktigste 
årsakene til dette ligger i strategisk og systematisk arbeid med sikkerhet, utdanning, 
rekruttering av kompetente mennesker i nøkkelroller og idrettssatsing. For å sikre 
fortsatt positiv utvikling i seksjonen er det viktig at dette arbeidet videreføres.  
 
Sikkerhet er det grunnleggende for seksjonens arbeid! Ut over dette er de største 
utfordringene F/NLF står overfor i langtidsperioden: 

• Luftrom 

• Regelverk 

• Idrettssatsingen 

• Støtte til klubbene 

• Opprettholdelse av etablerte hoppfelt for å sikre hoppsporten gode 

rammevilkår 

 
Overordnet målsetting 

• Aktiv utøvelse av fallskjerm i alle landsdeler i Norge.  

 

2. Sikkerhet og utdanning 

 
Sikkerhet er et av de viktigste elementene i å befeste fallskjermsportens 
samfunnsaksept. Den praktiske utøvelsen av sikkerhetsarbeidet foregår i klubbene. 
F/NLF skal tilrettelegge for at klubbene skal kunne drive sin aktivitet på en sikker og 
hensiktsmessig måte. Holdningsskapende tiltak vil bli viktig i denne sammenhengen. 
 
Styret F/NLF utpeker et Sikkerhet- og Utdanningsutvalg (SU) som er ansvarlig for 
sikkerhetsarbeidet i seksjonen. SU utarbeider årlig SU sin plan som godkjennes av 
Styret F/NLF. 
 
 
F/NLF har som mål for perioden at det ikke skal være noen ulykker (død) eller 
alvorlige hendelser (varige men). Detaljerte målsetninger defineres i SU sin plan, 
herunder økt rapportering og erfaringsutveksling.  
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Sikkerhetsarbeidet videreføres etter samme modell som i forrige langtidsperiode med 
fokus på: 
 

• observasjonsrapporteringssystemet (OBSREG), som nå er innarbeidet i 
organisasjonen. Systemet skal videreutvikles i henhold til ønsker og behov 
som er meldt inn fra SU og klubbene. 

 

• å sikre høy kvalitet på sentrale og lokale kurs.  
 

• å vedlikeholde håndboka og materiellhåndboka i tråd med fallskjermsportens 
utvikling. 

 

• erfaringsoverføring og proaktivt arbeid. Dette inkluderer at hendelser, 
erfaringer og observasjoner deles lokalt og ev. sentralt. Her vil OBSREG være 
et viktig verktøy. 

 
 

3. Luftrom 

Norsk luftrom er utsatt for stadig økende grad av regulering med EU/EASA som 
premissleverandører. Luftfartstilsynet (LT) implementerer disse reglene, mens Avinor 
iverksetter dem. NLF og F/NLF har et godt samarbeid med LT som vi ser viktigheten 
av å bevare. 
 
Det er en målsetting at luftrom ikke innskrenker eller legger ytterligere begrensninger 
på våre aktiviteter. 
 
I arbeidet med å sikre tilfredsstillende adgang til luftrom deltar F/NLF aktivt i det 
arbeidet som gjøres i regi av NLF (gjennom Luftromskomité og sekretariat) og stiller 
ressurser tilgjengelig der dette er nødvendig og hensiktsmessig. Styret F/NLF skal 
aktivt følge opp luftromsproblematikk over alle norske hoppfelt samt utøve påtrykk 
mot NLF for å sikre at fallskjerm sine interesser er tilstrekkelig ivaretatt.  
 
Det skal sørges for kontinuitet i luftromskomitéens arbeid og sikre at det til enhver tid 
finnes ressurser med tilstrekkelig kompetanse. F/NLF skal ha en totaloversikt over 
steder hvor klubbene har aktivitet. F/NLF skal sikre at klubbene bidrar med lokal 
informasjon til dette.  

4. Anlegg  

NLF eier Luftsportssenteret på Østre Æra. Forvaltningen av anlegget skal besørge 

nødvendig vedlikehold og investeringer slik at senteret opprettholder funksjonalitet og 

kapasitet i et langsiktig perspektiv. Styret F/NLF har en plikt å påse at NLF til enhver 

tid har et fungerende og hensiktsmessig Luftsportssenter tilrettelagt for 

fallskjermhopping.  

 

Luftsportssenteret Østre Æra skal  
 

• Være tilrettelagt for utdanning, kurs, trening og konkurranser 
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• Sikre kontinuitet i aktivitet og tilnærmet ubegrenset tilgang til luftrom 

• Ha en standard som gir ekstra legitimitet og langsiktighet  

 
 
F/NLF skal aktivt delta i NLF’s arbeid med å sikre andre eksisterende 
fallskjermanlegg samt bistå etter behov ved etablering og utvikling av nye anlegg. 
 

5. Regelverk 

Med regelverk menes her alle eksterne lover og regler som påvirker F/NLF og 

klubbenes virksomhet. 

EU og norske myndigheter jobber stadig med endringer i regelverk innen luftfarten. 

Gjennom NLF og egen representasjon skal F/NLF ligge i forkant av eventuelle 

regelendringer som kan få innvirkning på vår aktivitet. 

Det er en målsetting aktivt å påvirke besluttende organer både lokalt, nasjonalt og 

internasjonalt slik at våre behov blir tatt hensyn til i utforming og implementering av 

nye regler.  

Dette gjøres 

• ved å påse at NLF-sekretariatet har tilgang på rett kompetanse 

• lokalt og nasjonalt ved å identifisere relevante fora og bidra aktivt i disse 

• internasjonalt ved representasjon i internasjonale interesseorganisasjoner 

(International Skydiving Commission (ISC) m.fl.) 

• ved at regler relatert til idrett påvirkes gjennom deltagelse i ISC og arbeid mot 

Norges Idrettsforbund (NIF) 

6. Miljø 

F/NLF slutter opp om de målsettinger NLF legger til grunn og skal aktivt delta i 

arbeidet med å nå forbundets mål. 

F/NLF skal oppfordre til positivt miljøarbeid lokalt og dele erfaringer av dette på tvers 

av klubber. Dette miljøarbeidet kan være «åpne dager» rettet mot naboer og 

nærmiljø, relasjonsbygging mot næringsliv eller andre tiltak som bidrar til økt 

miljøgevinst eller aksept for fallskjermhopping. Dette kan også inkludere støymålinger 

gjort av klubber og erfaringer med anvendelse av resultater. F/NLF slutter opp om de 

målsettinger NLF legger til grunn og skal aktivt delta i arbeidet med å nå forbundets 

mål. 
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7. Service til klubbene 

F/NLFs hovedoppgave er å legge til rette for drift i lokalklubbene. F/NLF skal 

• jobbe målrettet for å bistå de klubber som har utfordringer med sine 
rammebetingelser. 

• yte medlemsservice og faglig støtte.  

• jobbe mot forenkling av administrasjon og rapportering for klubbene. 

• fortløpende, gjennom deling av informasjon og kompetanse, jobbe for enklere 
og økonomisk bedre eierskap eller innleie av fly til hoppvirksomheten i 
lokalklubbene. 

• bidra med ressurser, og være pådriver for økt samarbeid mellom klubbene slik 
at nødvendig koordinering av arrangementer og sesong ivaretas 

 

8. Breddeidrett og rekruttering 

Breddeidrett er klubbenes daglige virke og den organiserte hopping utover 

internasjonale konkurranser og landslagsaktivitet. Dette reguleres ikke av F/NLF 

utover Håndboka eller SUs plan. Norge skal ha et allsidig fallskjermmiljø med varierte 

grener og kompetanseområder som er i takt med tiden, og som sikrer kontinuitet der 

hele bredden inkluderes. 

Utvikling av breddeidrett og kompetanse stimuleres gjennom tildeling av 

arrangementsmidler samt bredde- og utviklingsmidler fra F/NLF. F/NLF vil jobbe 

aktivt for å øke deltakelsen i NM. Klubbene er ansvarlige for egen breddeidrett og 

rekruttering.  

9. Konkurranser og toppidrett 

For F/NLF er toppidrett virksomheten som utføres av utøvere på landslagsnivå. Med 
konkurranser menes hopping både nasjonalt og lokalt som gjøres i henhold til 
konkurransereglement eller annen organisert konkurranse.  
Målsetning og regulering av F/NLF sin konkurranse- og toppidrettssatsning er gjengitt 
i F/NLFs Toppidrettsdokument. 
 
Seksjonsmøtet 2019 vedtok å støtte søknad om å få tildelt 23rd FAI World Cup of 
Formation Skydiving and 15th FAI European Formation Skydiving Championships, 
14th FAI World Cup of Artistic Events and 12th European Artistic Events 
Championships på Voss i perioden 31. august - 5. september 2021. NLF ble senere 
tildelt arrangementet fra FAI. På grunn av covid-19-pandemien ble alle internasjonale 
konkurranser utsatt fra 2020 til 2021 og gjennomføringen på Voss ble utsatt fra 2021 
til 2023. Forbundets støtte til arrangementet opprettholdes i henhold til vedtak fra 
2019 og forbundet ser frem til et FAI kategori 1-mesterskap i Norge. 
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10. Organisasjon 

Seksjonen er organisert med eget seksjonsstyre som velges av seksjonsmøtet. 

Seksjonen har en fagsjef ansatt i sekretariatet i NLF, og en landslagsansvarlig 
engasjert på konsulentvilkår. 
 

Seksjonsstyret er ansvarlig for at F/NLF er hensiktsmessig organisert.  

Seksjonsstyrets instruks er nedfelt i Styreinstruks og delegasjonsreglement for 

Norges Luftsportsforbund. Seksjonsstyret skal være fremtidsrettet, og skal påse at 

det finnes nødvendige utvalg og komitéer for å håndtere de arbeidsomfang og 

utfordringer organisasjonen står ovenfor. 

11. Internasjonalt samarbeid 

Seksjonen deltar i Fédération Aéronautique Internationale (FAI) gjennom ISC som 

organiserer og koordinerer alle internasjonale konkurranser. Seksjonen deltar ikke i 

ISC sitt lisenssystem. 

Seksjonen samarbeider tidvis med andre nasjoner for å gjennomføre konkurranser 

og andre aktiviteter, både i form av deling av kostnader og kompetanse. 

12. Kommunikasjon 

Seksjonen er ansvarlig for Frittfall.org som delvis finansieres gjennom en obligatorisk 

abonnementskostnad for alle junior-, senior- og pensjonistmedlemmer. Det er 

engasjert egen ansvarlig redaktør for Frittfall. 

Seksjonen skal publisere aktuell informasjon på fallskjermseksjonens hjemmesider 

og sosiale medier. Fagsjef F/NLF ivaretar redaktøransvar og sikrer at siden 

inneholder en hensiktsmessig mengde av relevant og oppdatert informasjon. 

SU kommuniserer med instruktørene gjennom ulike lukkede grupper på Facebook. 

Det eksisterer også et eget forum for fallskjermflygere. 

Særskilt informasjon formidles klubbene via e-post. 

F/NLF skal jobbe aktivt mot media og gjennom pressemeldinger dele relevante saker 

for å fremme fallskjermsporten som idrett. 

13. Administrasjon 

Fagsjef og landslagsansvarlig forestår den daglige driften av seksjonen iht. 

stillingsbeskrivelser og instrukser fra seksjonsstyret. 
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14. Økonomi – budsjettforslag med styrets forslag til medlemskontingent 

 

Utkast budsjett 2023-25     

    
UTKAST UTKAST UTKAST 

  
Noter 
2023 

Prosjektområde  2023 2024 2025     

INNTEKTER           

70029 Frittfall  400 000 400 000 400 000   1) 

70030-35  Kurs  100 000 100 000 100 000   2) 

98000 Andre inntekter  350 000 350 000 350 000   3) 

98010 Medlemskontingent  2 250 000 2 250 000 2 250 000   4) 

98020 Lisensinntekter  550 000 550 000 550 000   5) 

98030 Overføringer fra NIF  800 000 800 000 700 000   6) 

           

SUM INNTEKTER 4 450 000 4 450 000 4 350 000     

           

UTGIFTER        

17100 Drift Rikssenteret  0 0 0     

17101 Vedlikehold Rikssenteret  -850 000 -500 000 -250 000   7) 

  Årlig vedlikehold 0 0 0     

  Ekstraordinært vedlikehold -850 000 -500 000 -250 000     

50030-40 Idrett  -1 335 000 -1 035 000 -1 035 000   8-10) 

70022 SU  -150 000 -150 000 -150 000     

70029 Frittfall  -410 000 -410 000 -410 000     

           

70030-35  Kurs  -300 000 -300 000 -300 000     

71000 Ungdomsmidler  -150 000 -150 000 -150 000   11) 

71050 Arrangementsmidler  -140 000 -140 000 -200 000   12-13) 

90011/90015 Styret F/NLF  -300 000 -300 000 -300 000   14) 

90030 Internasjonale møter  -40 000 -40 000 -40 000     

  Avskrivning -51 000 -81 000 -96 000   15) 

90042 Granskningskommisjoner  0 0 0     

90047 Dommerkomiteen  -30 000 -30 000 -30 000     

95000 Administrasjonen  -1 370 000 -1 370 000 -1 370 000     

95050 OBSREG -25 000 -25 000 -25 000   16) 

95020 Drift rapporteringssystem  -12 000 -12 000 -12 000     

           

SUM UTGIFTER -5 163 000 -4 543 000 -4 368 000     

           

  Budsjettert årsresultat -713 000 -93 000 -18 000     
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 Noter             

1) 
200 kr per medlem fakturert gjennom seksjonsavgiften iht vedtak på 
seksjonsmøtet 2021. Basert på 2000 medlemmer 

2) 
Seksjonsmøtet 2021 vedtok å redusere inntektssiden på kursgjennomføring med 
200.000,- 

3) 
Leie luftsportssenteret (Justeres med KPI, satt budsjettmessig til 3,5%), 
momskompensasjon, internrente, VO midler mm. 

4) 
Seksjonsmøtet 2021 vedtok å sette årskontingenten til 375 kr for 2023 og KPI 
justere den årlig. Ungdomskontingent ble vedtatt uendret på 100 kr. 2000 aktive 
og 4000 tandem 

5) Basert på 2000 medlemmer og 4000 tandem 

6) Denne overføringen ligger to år bak og overføring for 2023 vil være med bakgrunn 
i tallene for 2021 som var et veldig bra år mtp medlemmer 

7) 
Nødvendig vedlikehold av vanntilførsel (2023), sanitæranlegg og vann ut (2024) 
og rehabilitering nordfløy (2025). 

8) Styret foreslår å øke tildeling til landslagene.  

9) 
Styret foreslår å redusere avsatt sum til idrett admin da denne historisk sett ikke 
er benyttet. Kostnad flyttet til økning på landslag 

10) Styret foreslår å øke støtten til subsidiering av hopp pris i NM 

11) Seksjonsmøtet 2021 vedtok å bruke 150.000 kr i året på ungdomsmidler for å ha 
lavere terskel for å starte med fallskjermhopping, øke rekruttering, redusere 
kostnaden for unge hoppere og minske frafall etter kurs. Ungdomsmidlene vil 
være i forhold til F/NLF definisjon av ungdom opp til 25 år 

12) Styret foreslår å øke tildeling til arrangementsmidler til klubbene. 

13) 
Seksjonsmøtet 2021 vedtok å øke arrangementsmidler fra 100.000 til 140.000 i 
den hensikt å håndtere etterslep av kurs/utdanning på sentralt nivå. Styret foreslår 
å kutte tildeling etter 2025 da etterslepet bør være tatt igjen. 

14) Styrets frie midler var i utgangspunktet tiltenkt satt til null for 2023, 2024 og 2025 
pga store utgifter til luftsportssenteret. Er allikevel beholdt på samme nivå som 
tidligere med bakgrunn i innkommet forslag nr 1 fra Tønsberg. 

15) 
Nødvendig vedlikehold av vanntilførsel (2023), sanitæranlegg og vann ut (2024) 
og rehabilitering nordfløy (2025). 

16) 
Ingen kostnad på utviklingsmidler i 2021 og 2022 - satt til 25.000 da 
utviklingskostnader skal deles på seksjonene som benytter ORS. 

Tilleggskommentar Note 7) og 15): Ifølge NLF sin revisor står vi ganske fritt i forhold 

til hva som kostnadsføres direkte og hva som føres til avskrivning når det kommer til 

kostnader i forbindelse med rehabiliteringsprosjekt på Østre Æra. Styret har valgt å 

kostnadsføre 25% av budsjetterte kostnader direkte i regnskapet mens 75% er ført til 

avskrivning. 
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Sak 11. Foreta valg til seksjonsstyret og valgkomité  

 
Seksjonsmøtet skal jmf. Lov for NLF (versjon 01.03.2023) §15 D velge:  

• Seksjonsstyre som består av en leder, en nestleder og fra ett til fem 

medlemmer, og fra null til to varamedlemmer. Ved to eller flere 

styremedlemmer (totalt fire eller flere) skal minst ett av styrets medlemmer 

være ungdom (15-25 år)  

• Valgkomité bestående av leder og to medlemmer 

Den som velges som leder av valgkomitéen inngår som medlem av NLFs sentrale 
valgkomité. 
 
 
Fallskjermstyret. 
Valgkomitéen legger frem følgende forslag til valg av seksjonsstyre: 
 

Leder: 
Helene Bjørnø – Voss Fallskjermklubb 
  
Nestleder: 
Ellen Aasgaard – Tønsberg Fallskjermklubb 
 
Styremedlemmer: 
Anders Emil Hustoft – NTNU Fallskjermklubb 
Siri Aasen Christiansen – Tromsø Fallskjermklubb 
Anna Moxnes – Gudvangen Fallskjermklubb 
Sten Rune Myrland - Oslo Fallskjermklubb 
Vegard Eidsmo – NTNU Fallskjermklubb (ungdomsrepresentant) 
 
 

Valgkomité. 
Seksjonsstyret fremmer følgende forslag til valg av valgkomité for perioden 2023 – 
2025.  
 

Anna Fasting  leder 

Are Heggmo  medlem 

Lovise Nymoen medlem 

 
Den som velges som leder av valgkomitéen inngår som medlem av NLFs sentrale 
valgkomité. 
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