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1. Innledning 

Norges Luftsportsforbund- fallskjermseksjonen og Voss Fallskjermklubb inviterer herved til 

Norgesmesterskap i fallskjermhopping 2018 på Bømoen, Voss.  

 

1.1 Det skal konkurreres i følgende disipliner: 

• Formasjonshopping 

• Artistisk Friflyging 

• Wingsuit Performance Flying 

• Vertikal Formasjonshopping 

• Nybegynner FS/FF 

 

1.2 Formålet med konkurransen: 

 

Å kåre norgesmestere i øvelsene FS-4, FS-8, FSR-4, FF, FFR, VFS, Nybegynner FS/FF og 

WSPF 

 

1.3 Sted/Dato: 

 

Bømoen flyplass, Voss 

 

Konkurransen avvikles fra tirsdag 7. august 2018 kl. 18:00 til og med lørdag 11. august 2018. 

Konkurransen avsluttes senest kl. 18:00 siste konkurransedag.  

Åpningsseremoni: tirsdag 7. august kl. 20:00.  

 

1.4 Organisasjon: 

 

❖ Stevneleder: Vibeke Valle 

❖ NM koordinator: Andreas Hemli, Mina Petersen og Trine Wiik  

❖ Overdommer: Anna Maria Lund 

 

1.5 Fly: 

 

❖ Grand caravan: D-FOXY 

Avsprangshastighet for VFS, FF, FS og WS er 80 knop +/-5 knop. 

❖ Super 6 / PT6 powered 206: D-EGGO  

Avsprangshastighet for VFS, FF, FS og WS er 65 knop +/-5 knop. 



  

 

 
 

2. Program 

 

• Lørdag 04.08 kl. 09:00 - 20:00: Trening 

• Søndag 05.08 kl. 13:00 - 20:00: Trening 

• Mandag 06.08 kl. 09:00 - 21:00: Trening  

• Tirsdag 07.08 kl. 09:00 - 16:00: Trening. Ankomst og registrering frem til kl. 16:00 

o 18:00: Åpning av NM 2018  

o 19:30: Lagledermøte. Hopprekkefølge og trekninger presenteres 

o 20:00: NM Åpningsseremoni - mat og drikke til deltagere 

• Onsdag 08.08: Konkurranse dag 1:  

Klokkeslett etter nærmere angivelse fra stevneleder 

• Torsdag 09.08: Konkurranse dag 2:  

Klokkeslett etter nærmere angivelse fra stevneleder 

• Fredag 10.08: Konkurranse dag 3:  

Klokkeslett etter nærmere angivelse fra stevneleder 

• Lørdag 11.08: Finaler.  

Hopping avsluttes senest kl. 18:00 

20:30: Premieutdeling og bankett  

 

2.1 Konkurransen vil bli gjennomført som beskrevet under: 

 

Disiplinen Formasjonshopping 

 

FS-4: 

Lagene hopper inntil sju innledende runder og en finalerunde bestående av de 

seks best plasserte lagene før finalerunden. 

 

FSR-4: 

Lagene hopper inntil seks innledende runder og en finalerunde bestående av de seks best 

plasserte lagene før finalerunden. 

  

FS-8: 

Lagene hopper inntil seks innledende runder og en finalerunde bestående av de fire best plasserte 

lagene før finalerunden. 

 

Disiplinen Artistisk Friflyging  

 

FF: 

Lagene hopper inntil fem innledende runder og en finalerunde bestående av de seks best plasserte 

lagene før finalerunden. 

  

FFR: 

Lagene hopper inntil fem innledende runder og en finalerunde bestående av de fire best plasserte 

lagene før finalerunden. 



  

 

 
 

Disiplinen Nybegynner FS/FF 

  

Nybegynner FS/FF: 

Lagene hopper inntil seks innledende runder og en finalerunde bestående av de seks best 

plasserte lagene før finalerunden 

  

Disiplinen Vertikal Formasjonshopping 

  

VFS:  

Lagene hopper inntil fem innledende runder og en finalerunde bestående av de seks best plasserte 

lagene før finalerunden. 

 

 

Disiplinen Wingsuit Performance Flying 

  

WSPF: 

Utøveren hopper inntil fem innledende runder, og en finalerunde bestående av de ti best plasserte 

utøverne før finalerunden. 

 

3. Påmelding:  

• Påmelding til NM 2018 skal gjøres samlet for lagene i de respektive øvelsene. 

• Påmeldingsgebyret dekker samtlige lokale avgifter hos arrangør under NM og 

treningsdagene f.o.m lørdag 04.08.2018.   

• Lagkaptein fyller ut påmeldingsskjema for laget og melder på hele laget med all relevant 

informasjon. 

• Betaling skjer samlet, og skal inkludere påmeldingsgebyr og hoppavgift for hele laget. 

• For deltagere som skal delta i flere øvelser betales påmeldingsgebyret for hovedøvelsen 

deltageren melder seg på i. 

• For tilleggsøvelsene krysses det av for at påmeldingsgebyret er betalt gjennom annen 

påmelding. 

 

3.1 Gebyr, og slotpris: 

 

Påmeldingsavgift: kr. 750,- pr.  person.   

Slotpris under konkurransen: kr.  199,- 

FS lag må også betale videografens hoppbillett. 

Lag som ikke stiller med egen videograf må dekke arrangørens kostnader til leie av denne. 

Pris: kr. 150,- pr. hopp (i tillegg til slotprisen nedenfor). 

 



  

 

 
 

3.2 Slotpriser ved påmelding: 

 

FS-4 lag- sju innledende runder kr. 6965,- 

 

FSR-4 – seks innledende runder kr. 5970,- 

 

FS-8 lag- seks innledende runder kr. 10 746,- 

 

FF lag – fem innledende runder kr. 2985,- 

 

FFR lag – fem innledende runder kr. 2985,- 

 

Nybegynner FS/FF lag – seks innledende runder kr. 3582,- 

 

VFS lag – fem innledende runder kr. 4975,- 

 

Vingedrakt – fem runder kr. 995,- 

 

 

Finalerundene betales på feltet. 

 

 

3.3 Påmeldingsfrist og betalingsfrist:  

 

Påmeldings- og betalingsfrist er 15. juli 2018. Påmelding og betaling etter denne fristen medfører 

et tilleggsgebyr på kr. 300,- pr. deltager. 

 

Siste frist for påmelding er tirsdag 7. august 2018 kl. 16:00. 

 

Vi minner om at det ikke vil være mulig å bruke private hoppkontoer for dekning av 

påmeldingsgebyr og hoppavgift under konkurransen. 

 

 

3.4 Betalingsinfo:  

Betaling skjer samlet, og skal inkludere påmeldingsgebyr og hoppavgift for hele laget. 

Beløpet overføres:  

 

Konto nr.: 9581.10.71472 

Voss Fallskjermklubb 

Postboks 285, 5702 Voss 

 

Merk innbetalingen med NM 2018, lagnavn og øvelse. 

 

 



  

 

 
 

3.5 Påmeldingsskjema: 

Påmelding her 

 

4. Generell Informasjon 

 

4.1 Konkurranseregler gjelder i følgende rekke: 

1. Denne invitasjonen. 

2. NLFs konkurransereglement. 

3. F/NLFs konkurranse håndbok, regler for norgesmesterskap og Norgescup. 

4. FAI Sporting Code (general section og section 5) med tilhørende konkurranseregler. 

 

4.2 Innsjekking og registrering: 

 

Innsjekking, kontroll av lisenser, medlemskap, utstyr og hoppfeltbrief gjennomføres tirsdag 7. 

august 2018 kl. 08:30-16:00. 

Lag/utøvere som trener på feltet før denne tid kan gjøre dette tidligere. 

Lagene/utøverne må kunne vise kvittering for innbetaling av påmeldingsgebyr og hoppavgift for 

de enkelte øvelser de er påmeldt i ved registrering på feltet. 

 

4.3 Treningshopp: 

 

Siste treningsdag er tirsdag 7. august 2018. Ett treningshopp kan da utføres mellom kl. 09:00 til 

kl. 16:00. Her kan lagene velge mellom to trukne runder. 

Dømming vil bli foretatt fortløpende.  

Det er ikke tillatt å trene i vindtunnel etter at NM 2018 er åpnet.  

 

Det vil være mulig å få opplæring i Flysight for deltakere i NM i vingedrakt, hvis man deltar på 

Winglorious WS skills camp, eller en av campene til Espen Fadnes og Amber Forte på Voss.  

 

 

4.4 Trekning av startrekkefølge og runder: 

Lagkapteinsmøte/WSPF-utøvermøte med trekning av startrekkefølge i alle øvelser og utdeling av 

forhåndstrekning av rundene i disiplinene Nybegynner FS/FF, Formasjonshopping, Vertikal 

Formasjonshopping og Artistisk Frilyging foregår etter åpningsseremonien. 

 

Startrekkefølgen i alle øvelser kan endres av stevneleder hvis det av praktiske grunner er 

nødvendig, eller spesielle forhold tilsier det som for eksempel videokapasitet etc. 

 

http://www.nmfallskjerm.no/paringmelding.html
https://forms.zohopublic.com/skydivevoss/form/PmeldingNMfallskjerm2018/formperma/NjYISZzj6TSVwCEdo5NHhnFtgUp6nXnFP7a_HqLuJHk


  

 

 
 

4.5 Deltagelse i flere disipliner jf.  F/NLFs konkurransehåndbok, punkt 9.5: 

 

«For å få til en kontrollerbar gjennomføring av norgesmesterskapet kan det bli begrensede 

muligheter for å klare å gjennomføre sine runder dersom man melder seg på i både mage øvelsene 

(FS-4, FSR-4, FS-8) OG de vertikale øvelsene (FF, FFR, VFS), da disse arrangeres som atskilte 

øvelser.  

Det vil også kunne bli begrensede muligheter for å delta på mer enn totalt 3 grener.  

 

Deltagere som skulle velge en slik påmelding har derfor selv ansvar for å stille til de respektive 

øvelsene når disse gjennomføres og rekke sine boarding call.» 

 

4.6 Doping og bruk av rusmidler:  

 

Alle utøvere av luftsport er underlagt NIFs bestemmelser om doping og dopingkontroll jfr. kap.5 

i NLFs konkurransereglement. 

Alle aktiviteter og konkurranser foregår i henhold til NIF sine antidopingbestemmelser. Alle 

utøvere skal ha gjennomført "ren utøver".  

Lenke: http://nlf.no/info/antidoping 

 

4.7 Generelle regler: 

 

Omhopp betales samlet for hele laget, og senest før neste runde hoppes. Det betales 

innledningsvis for de rundene alle deltagerne i øvelsen skal utføre.  

Finalerunde betales før runden(e) starter.  

Det refunderes kun for ikke utførte hopp. 

Lagkaptein er ansvarlig for lagets betaling for hoppene. Betaling skjer samlet for hele laget, - 

også for finalerunden. 

Lag får ikke stille i runden om det ikke er betalt inn på forhånd.  

Protestgebyr er kr. 250,-  

 

4.8 Video: 

 

Formasjonshopping, Vertikal formasjonshopping og Nybegynner FS/FF: En videograf kan kun 

vinne medalje dersom utøveren er påmeldt som en del av laget. Arrangøren stiller så langt de kan 

med en pool av videografer for lag i disse disiplinene som ikke har egen videograf. Lag som 

trenger videograf meddeler dette via påmeldingsskjema. Lag som melder seg på etter 15. juli 

2018 kan ikke påregne at arrangøren kan skaffe videograf, selv om arrangøren vil gjøre sitt beste 

for å avhjelpe alle. Arrangøren kan ikke garantere at lagene får samme videograf på alle 

konkurransehoppene, dersom de ikke stiller med egen videograf. 



  

 

 
 

 

 

4.9 Premier og premieutdeling: 

Norgesmestere (gullmedalje) vil bli kåret i alle øvelser det er tilstrekkelig antall deltagende 

lag/utøvere i. 

I tillegg vil premiering skje for sølv- og bronsemedaljer samt andre pokaler og premier etter 

F/NLFs konkurransehåndbok.  

 

Premieutdeling lørdag 11. august 2018. 

 

5. Lokale forhold under NM på Voss 2018 

 

5.1 Innkvartering:  

 

Det finnes en rekke overnattingssteder etter eget ønske og standard i nærheten av hoppfeltet. 

Campingplasser, hytter, hotell, klubbhus og muligheter for telting på hoppfeltet. Voss 

Fallskjermklubb har gode sanitærforhold, garderober, dusjer og kjøkken tilgjengelig for 

deltakere.  

Telt på Bømoen: Gratis 

Bømoen Airport Hotel (klubbhus): http://www.skydivevoss.no/booking.html (kr 180 pr natt) 

Voss Vandrarheim: http://www.vosshostel.com/ 

Haugo hytteutleie: http://www.haugo.net 

Voss Resort: https://vossresort.no/no/vinter/overnatting/ 

Flatlandsmo Camping:  http://www.flatlandsmo.no/ 

Voss Camping: http://vosscamping.no/ 

Fleichers hotel: http://www.fleischers.no/ 

Park hotel: http://www.parkvoss.no/ 

Annen overnatting: http://www.airbnb.com 

  

5.2 Annet: 

• Stort landingsområde samt mange gode alternative landingsområder 

• Meget erfarne piloter 

• Flere pakkeområder, samt pakketelt med erfarne, dyktige pakkere 

• Café som serverer frokost, lunsj, middag og mellom-måltider 

• To creeper områder og 10++ creepere 

• Undervisningsbygg og debriefstasjoner 

• Mock-up som er laget på modell av - og er identisk med dør i D-FOXY 

http://www.skydivevoss.no/booking.html
http://www.vosshostel.com/
http://www.haugo.net/
https://vossresort.no/no/vinter/overnatting/
http://www.flatlandsmo.no/
http://vosscamping.no/
http://www.fleischers.no/
http://www.parkvoss.no/
http://www.airbnb.com/


  

 

 
 

• Låsbare containere og skap for lagring av utstyr (ta med hengelås). 

• Kort avstand til Voss sentrum med restauranter, kino, butikker, cafeèr m.m. 

• Klatretårn med utleie av klatreutstyr 

• Takterrasse med muligheter for grilling, med god utsikt over hoppfelt og landingsområde. 

• Barnevennlige områder, med tilbud om gratis barnepass i Sommerfuglen barnepark på 

hoppfeltet under hopping under hele NM.  

Hoppfeltet er betjent og åpent med treningsmuligheter fra D-FOXY daglig i perioden før NM. D-

EGGO ankommer 3.august 2018. 

 

 5.3 Kontakt / info:  

Se www.nmfallskjerm.no for mer info og oppdateringer.  

 Kontakt: info@skydivevoss.no ved spørsmål. 

 

Voss Fallskjermklubb ønsker alle deltagere i norgesmesterskapet 

velkommen til konkurransen og trening i forkant!  

Ta kontakt for lagdeal på trening i ukedager i sommer. 

 

http://www.nmfallskjerm.no/
mailto:info@skydivevoss.no

