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Veiledende program 
 

Fredag 15. oktober  

Ettermiddag/ 
kveld 

Ankomster og uformelt samvær for de som velger å ankomme hotellet 
på fredag, middagsbuffet fra 18:00 til kl 22:00 Styremøte 18:00 

Lørdag 16.oktober  

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

10:00 – 15:00 Seksjonsmøtet 

Tilpasses Lunsj for møtedeltakerne 

15:00 – 18:00 Luftsportstinget 

  

19:30 Aperitiff 

20:00 Tingmiddag 

Søndag 17.oktober  

10:00 Felles seminar for alle seksjoner sine møtedeltakere hvor det vil bli 
informasjon om medlemssystem, hendelsesrapportering og skolesystem. 

  

Tilpasses Lunsj 
 

Møtene avsluttes - hjemreise 
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Fallskjermseksjonens  
seksjonsmøte 2021 

 

 

Saksliste 
 
 

Seksjonsmøtet skal: 
 

1. Godkjenne de fremmøtte representanter. 
 

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

et tellekorps på 3 personer. 
 

4. Valg av 10 representanter til luftsportstinget samt to vararepresentanter 
 

5. Gjennomgå saker og forslag som skal behandles på Luftsportstinget. 
 

6. Behandle årsberetning for seksjonen for 2019 og 2020 
 
7. Behandle seksjonens del av NLFs regnskap for 2019 og 2020 i revidert stand. 
 
8. Behandle innkomne forslag og saker. 

 
9. Fastsette seksjonskontingenter og avgifter for 2022 og 2023. 
 
10. Fastsette langtidsbudsjett og langtidsplan for seksjonen for perioden 2022 – 

2023. 
 

11. Velge: 
 
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  6 stemmer 
 
2) Representanter fra de klubber og grupper som er registrert som medlem av 

seksjonen per 1. januar 2021 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 401og flere medlemmer   5 representanter  
    5 representanter er det høyeste antall representanter en klubb kan ha. 
 
 

Fallskjermklubber:  
 

Klubb Medl. Rep. 

Bergen Fallskjermklubb   197 3 

Bodø Fallskjermklubb  38 1 

Føniks Fallskjermklubb  116 3 

Grenland Fallskjermklubb  190 3 

HaGL Fallskjermklubb  82 2 

Kjevik Fallskjermklubb  65 2 

Krigsskolen IL  33 1 

Lesja Fallskjermklubb  148 3 

Nimbus Fallskjermklubb  246 4 

NTNU Fallskjermklubb  244 4 

Oslo Fallskjermklubb  917 5 

Rana Fallskjermklubb  31 1 

Stavanger Fallskjermklubb  102 3 

Troms Fallskjermklubb   94 2 

Tromsø Fallskjermklubb   79 2 

Tønsberg Fallskjermklubb  583 5 

Veteranenes Fallskjermklubb  51 2 

Voss Fallskjermklubb  2201 5 

Voss Kroppsfykarlag  69 2 

SUM 5486 53 
 

 

 

 

 



 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Sakspapirer Fallskjermseksjonens seksjonsmøte 2021  Side 5 

 

 

Sak 2.  Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 
 

Varsel om utsatt Luftsportsting og seksjonsmøter ble kunngjort på NLF’s nettsider 
8.januar 2021. 
 
Innkallingen 
Formell innkalling ble sendt pr e-post til alle klubbene med påmeldingsinformasjon 
13. august 2021.  
 
Sakspapirene (årsberetning NLF, saksdokumentene til Luftsportstinget og 
saksdokumentene til seksjonsårsmøtet F/NLF) ble gjort tilgjengelig på NLFs 
hjemmesider fredag 1. oktober 2021.  
 
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. 
 

Sak 3.  Velge dirigent, 2 sekretærer samt 2 representanter til å 
undertegne protokollen og tellekorps på 3 personer. 
 

Dirigent: Hans Christian Heer Amlie (styrets forslag) 
Referenter: Ellen Aasgaard, en assistent fremmes på møtet. 
Undertegne protokollen: Fremmes på møtet 
Tellekorps: Fremmes på møtet  
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Sak 4.  Valg av 10 representanter til luftsportstinget 
Valgperioden til luftsportstinget gjelder perioden 2021 og 2022. 
Det betyr at de valgte er fallskjermseksjonens representanter som også møter på et 
ekstraordinært luftsportsting dersom de skulle bli innkalt til det.  
 
Valgkomitéens forslag til valg av representanter til Luftsportstinget. 
 
Velges på møtet 
 
Vara representanter: 
 
Velges på møtet 
 
 

Sak 5 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. 
 

Sak 6.  Behandle årsberetning for seksjonen for 2019 og 2020 
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 2019 og 2020 godkjennes som fremlagt av styret. 
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Sak 7.  Behandle seksjonenes del av NLFs regnskaper for 2019 og 
2020 i revidert stand. 
 

Seksjonens regnskap og budsjett på prosjektnivå 2019  

  Regnskap 2019 

   Regnskap Budsjett 

Prosjektnr Prosjektnavn     

17015 Kontingenter organisasjoner 17 496 0 

17100 Anlegg / drift rikssenter 8 823 25 000 

17101 Oppgradering rikssenter 0 50 000 

50030 Landslag 221 254 240 000 

50031 Landslag individuelle grener 259 902 240 000 

50032 Idrett klubber 140 061 150 000 

50033 Idrett admin 36 692 75 000 

50034 Basic 8 652 25 000 

50040 Norgesmesterskap 128 147 170 000 

70020 Kurs 0 0 

70022 Sikkerhet/utdanning 87 833 125 000 

70029 Fritt fall -7 055 0 

70030 Tandem-instruktørkurs 62 0 

70031 AFF-instruktørkurs -6 485 0 

70032 Instruktør-1 kurs del 1 -38 225 0 

70033 Instruktør-1 kurs del 2 46 956 0 

70034 Instruktør-2 kurs 19 038 0 

70035 MK kurs 31 348 0 

71000 Barn og ungdom 28 477 200 000 

71050 Støtte spesielle arrangement 90 307 100 000 

90010 Luftsportsstyret 1 719 0 

90015 Seksjonsstyret 138 414 200 000 

90025 Seksjonsmøtet 33 171 30 000 

90030 Internasjonale møter 47 447 40 000 

90046 Anleggskomité 0 0 

90047 Dommerkomité 15 506 35 000 

90049 Granskningskomité 3 368 0 

95000 Administrasjon/drift 1 144 671 1 370 000 

95020 Datadrift 0 12 000 

95050 Utvikling av rapporteringssystem 102 000 225 000 

98000 Andre inntekter inkl.renter -339 376 -350 000 

98010 Medlemskontingent -1 914 340 -1 837 000 

98020 Lisensinntekter -428 415 -400 000 

98025 Forsikringer 628 0 

98030 Rammetilskudd NIF -736 622 -700 000 

  SUM TOTALT -834 601 25 000 

Egenkapital pr. 31.12.2019: kr. 4.269.439 
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Seksjonens regnskap og budsjett på prosjektnivå 2020 

  Regnskap 2020 

   Regnskap Budsjett 

Prosjektnr Prosjektnavn     

17100 Anlegg / drift rikssenter 4 429 25 000 

17101 Oppgradering rikssenter 0 50 000 

17102 Rehab. rullebane Østre Æra 10 000 0 

50030 Landslag 230 768 240 000 

50031 Landslag individuelle grener 260 098 240 000 

50032 Idrett klubber 310 468 150 000 

50033 Idrett admin 71 834 75 000 

50034 Basic 0 25 000 

50035 Landslag VFS 11 250 0 

50036 Idrett landslag VM ekstra VM midler 0 100 000 

50039 Idrett Støtte Voss ifm WC/EM 2021 0 200 000 

50040 Norgesmesterskap 124 410 170 000 

70020 Kurs -616 0 

70022 Sikkerhet/utdanning 32 399 150 000 

70029 Fritt fall 12 600 0 

70030 Tandem-instruktørkurs -2 732 0 

70031 AFF-instruktørkurs -48 109 0 

70032 Instruktør-1 kurs del 1 0 0 

70033 Instruktør-1 kurs del 2 2 156 0 

70034 Instruktør-2 kurs -49 055 0 

70035 MK kurs -27 341 0 

71000 Barn og ungdom 87 141 200 000 

71050 Støtte spesielle arrangement 70 000 100 000 

71055 Idrett Støtte Voss ifm WC/EM 2021 4 570 0 

90011 Reiser / møter 1 993 0 

90015 Seksjonsstyret 27 264 200 000 

90025 Seksjonsmøtet 0 10 000 

90030 Internasjonale møter 10 510 40 000 

90047 Dommerkomité 0 35 000 

90049 Granskningskomité 4 095 0 

95000 Administrasjon/drift 1 386 600 1 430 000 

95020 Datadrift 2 075 12 000 

95050 Utvikling av rapporteringssystem 100 000 100 000 

98000 Andre inntekter inkl.renter -345 740 -350 000 

98010 Medlemskontingent -1 505 800 -1 890 000 

98020 Lisensinntekter -169 275 -400 000 

98025 Forsikringer 7 376 0 

98030 Rammetilskudd NIF -760 080 -700 000 

  SUM TOTALT -136 712 212 000 

Egenkapital pr. 31.12.2020: kr. 4.406.151 
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Styrets kommentar til regnskapene for 2019 og 2020. 

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. 

Styret økte med bakgrunn i dette støtten til breddesatsningen i 2020 da det var 

mange lag som satset idrettsmessig. Styret har på lik linje gjennomført tilsvarende 

satsning i 2021 på landslagene i og med at uttak i 2020 medførte en økning i 

landslagsgruppen. 

Det er viktig for styret å påpeke at det ikke er benyttet økonomiske midler som ikke 

har vært budsjettert for, og dedikert til idrettssatsing, fra seksjonsårsmøtets vedtak 

om budsjett i 2019!
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Sak 8.  Behandle innkomne forslag og saker 
 

Sak meldt inn fra Grenland Fallskjermklubb: 
 
Med bakgrunn i arbeidsmengden for hovedinstruktører i klubbene foreslås det at 
F/NLF setter av penger for godtgjørelse av den enkelte HI i alle klubber med kr. 
12.000 i året.   
 
Styret ser positivt på at man anerkjenner jobben HI-ene gjør for å holde høyt 
sikkerhetsfokus i klubbene. Å være hovedinstruktør er samtidig et frivillig verv på 
samme måte som styreverv eller annet operativt verv lokalt eller sentralt (deriblant 
SU). Arbeidsmengden for en HI vil variere stort med medlemsantall og aktivitetsnivå i 
klubbene. Klubbene er egne juridiske og økonomiske organisasjoner og HI-vervet er 
allerede godtgjort i forskjellig grad i de mest aktive klubbene. 
Forslaget vil innebære kr. 216.000 i årlige ekstra kostnader over F/NLF sitt budsjett 
og vil medføre enten økte kostnader for medlemmene eller tilsvarende reduksjon i 
andre budsjettposter. 
Styret støtter ikke forslaget og innstiller til seksjonsårsmøtet at forslaget ikke gis 
tilslutning.  

 
 

Sak 9.  Fastsette seksjonskontingenter og avgifter 
 

Styret har i sin gjennomgang av vedtatte langtidsplaner fra 2017 og 2019 oppdaget 
uoverensstemmelse rundt vedtak vedrørende seksjonskontingenten.  
Seksjonsårsmøtet 2017 vedtok i sak 8 å fastsette seksjonskontingenten for 2018 til 
350 kroner og KPI-justere kontingenten fra og med 2019. Ungdomskontingenten ble 
vedtatt å holdes uendret. 
Seksjonsårsmøtet i 2019 vedtok i sak 9 å beholde seksjonskontingenten på 
nåværende nivå til og med 2021. 
Kontingenten har vært KPI-justert i 2019 og 2021 i henhold til vedtaket fra 2017, og 
var i 2019 og 2020 på 360 kr og i 2021 på 370 kr. 
 

Seksjonsstyrets innstilling for seksjonskontingenter 2022 og 2023 
Med bakgrunn i vedtaket fra 2017 foreslår seksjonsstyret at seksjonskontingenten 
fortsettes å KPI-justeres fra 2022. Ungdomskontingenten beholdes uendret på 100 
kr. 
 
Avgift Frittfall: Det ble gjennom budsjettet presentert på seksjonsmøte i 2019 vedtatt 
å redusere abonnementsinntektene med totalt 150.000 som følge av overgang til 
digitalt format. Det lå til grunn for dette at man fikk inn 160.000 i annonseinntekter, 
noe som har vist seg vanskelig på grunn av for lave besøkstall. Styret foreslår derfor 
at avgiften på Frittfall opprettholdes på kr. 200 inntil man får til en annonseløsning 
som gir inntektsgrunnlag nok til å senke den.   
Med bakgrunn i at Frittfall ikke lengre er et fysisk blad samt utfordringer med å knytte 
avgiften opp mot nye medlemmer i MinIdrett foreslås det at den tas inn i 
seksjonskontigenten som da vil økes tilsvarende avgiften som bortfaller. 
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Sak 10.  Fastsette langtidsbudsjett og langtidsplan for seksjonen 
 

Forslag til 
 

Langtidsplan 2022 - 2025 

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 en Sikkerhet- og Utdanningskomité (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. Innenfor de vilkår som gjelder hensynet til rettssikkerhet og 
personvern, ligger det i dette at det også vurderes mulighet for anonym 
rapportering av observasjoner og hendelser. 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 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 
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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 forbundets arbeid med å sikre andre eksisterende anlegg 
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. 

7. Service til klubbene 

F/NLFs hovedoppgave er å legge til rette for drift i lokalklubbene. F/NLF skal 
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• 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. I tillegg deles midler 

ut av klubbene lokalt for stimulering til konkurranser etter egne planer. F/NLF vil 

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

og rekruttering.  

Tildelingen av midler til ungdomssatsing vil fra 2022 skje sentralt fra NIF basert på 

resultater.  

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. Voss 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. 
 

10. Organisasjon 

Seksjonen er organisert med eget seksjonsstyre som velges av seksjonsmøtet. 
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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 2022-25  

  VEDTATT UTKAST UTKAST UTKAST UTKAST  

Prosjektområde  2021 2022 2023 2024 2025  

INNTEKTER       

70029 Frittfall  410 000 410 000 410 000 410 000 410 000 1 

        

70030-35  Kurs  200 000 200 000 200 000 200 000 200 000  

98000 Andre inntekter  350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 2 

98010 Medlemskontingent  1 890 000 1 942 000 1 967 000 1 992 000 2 022 000 3 

98020 Lisensinntekter  400 000 400 000 400 000 400 000 400 000  

98030 Overføringer fra NIF  700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 4 

        

SUM INNTEKTER 3 950 000 4 002 000 4 027 000 4 052 000 4 082 000  

        

UTGIFTER       

17100 Drift Rikssenteret  -25 000 -25 000 -25 000 -25 000 -25 000  

17101 Vedlikehold 
Rikssenteret  -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 5 

50030-40 Idrett  -1 200 000 -1 200 000 -1 200 000 -1 200 000 -1 200 000  

70022 SU  -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 -150 000  

70029 Frittfall  -410 000 -410 000 -410 000 -410 000 -410 000  

        

70030-35  Kurs  -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 6 

71000 Ungdomsmidler  -200 000 0 0 0 0 7 

71050 Arrangementsmidler  -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 8 

 Styret F/NLF  -200 000 -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 9 

90025 Seksjonsmøtet  -30 000 -10 000 -30 000 -10 000 -30 000  

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

90042 Gransknings-
kommisjoner  0 0 0 0 0  

90047 Dommerkomitéen  -31 000 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000  

95000 Administrasjonen  -1 430 000 -1 370 000 -1 370 000 -1 370 000 -1 370 000  

95050 OBSREG -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 10 

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

        

SUM UTGIFTER -4 178 000 -3 997 000 -4 017 000 -3 997 000 -4 017 000  

        

 
Budsjettert 
årsresultat -228 000 5 000 10 000 55 000 65 000  
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Noter: 

1.Abonnementsinntekter (tas inn via seksjonsavgiften)   

2. Leie rikssenteret, momskompensasjon, internrente, VO-midler mm. 

3. Basert på 2000 medlemmer og 3250 tandem og at seksjonskontingenten KPI justeres (370/2022, 
375/2023) 

4. Rammetilskudd 

5. Kr 50 000 i vedlikehold er for oppdukkende ytre vedlikeholdsbehov. 

6. Inntekter og utgifter skal balansere hverandre, mulig reduserte inntekter pga støtte sentrale 
kurs. 

7. Tildeles fra NIF sentralt basert på resultater (fom 2022) 

8. Arrangementsmidler som før. 

9. Viderefører handlefriheten til styret 

10. Videreføres som tidligere  

 
 
 

Sak 11. Foreta valg til seksjonsstyret og valgkomité  

 
Seksjonsmøtet skal jmf. NLF lov (versjon 06.04.2020) §27 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: 
Espen Finne – Oslo Fallskjermklubb 
  
Nestleder: 
Helene Bjørnø – Voss Fallskjermklubb 
 
Styremedlemmer: 
Janne Strømmen – Føniks fallskjermklubb 
Anders Emil Hustoft – NTNU Fallskjermklubb 
Ellen Aasgaard – Tønsberg Fallskjermklubb 
Marius Wormnes – Grenland Fallskjermklubb 
Siri Aasen Christiansen – Tromsø Fallskjermklubb- (ungdomsrepresentant) 
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Valgkomité. 
Seksjonsstyret fremmer følgende forslag til valg av valgkomité for perioden 2021 – 
2023.  
 
Audun Wik  leder 

Malin Skindlo  medlem 

Kristian Moxnes medlem 

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


