Fallskjermseksjonen

PROTOKOLL.
___________________________________________________________________________

Styremøte 1/16
Tid: Onsdag 3. februar kl 16:00
Sted: NLF, Oslo.

AGENDA
Sak
1

2

3.

Vedlegg
Beslutningssaker
1.1 Godkjenning av innkalling 1/16 og protokoll 5/15
1.2 Møteaktivitet høsten 2016
- uke 36 (5, 7 eller 8 september)
- uke 49 (5, 7 eller 8 desember)
1.3 Arrangementsmidler
1.4 Ledermøtet 5. mars
- agenda
- styrets deltagelse
Orienteringssaker
2.1 Økonomi 2015.
2.2 Medlemskap 2015
2.3 Utkast til Årsberetning 2015
2.4 Aktivitetstall 2015
2.5 Hendelser 2015
2.6 AG Manifest
2.7 AG Ivaretagelse
2.8 MSJ arbeidsplan 2016
2.9 Orientering fra nordisk møte
2.10 Orientering Landslagsansvarlig
2.11 Orientering fra møtet med Åmot kommune 1. feb.
Diskusjonssaker
3.1 Strategiseminar 2017
Pri 1: 27 – 29 januar
pri 2: 20 – 22 januar

Ansvar
JED
JED

JED/JW
JED

JW
JW
JED/JW
JW
JW
CGR
KM
JEW
JED
DNB
JW
JED

3.2 Swoop challenge 2017
JED
4
Eventuelt.
4.1
JW
Tilstede var: Jan Erik Dietrichson, Lars Geir Dyrdal, Carita Gyldenskog Ranvik og Kristian
Moxnes på telefon og skype.
Forfall: Kari Berg, Elise Torgrimsen, Per-Olof Wallin og Ingela Reppe.
Fra administrasjonen: Derek N. Broughton og Jan Wang (referent).
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1. Beslutningssaker
1.1

Godkjenning innkalling, saksliste og møteprotokoll
Tilsendt innkalling og agenda for møte 1/16 ble justert med at ny sak 2.11og deretter
godkjent. Protokollen fra møte 5/15 som har vært på høring i styret ble gjennomgått og
enstemmig godkjent.

1.2

Møteaktivitet høsten 2016
Det er planlagt med to styremøter andre halvår 2016. Det var sendt ut forslag på seks
alternative datoer. Følgende beslutning ble fattet:
Styremøte 4/2016 avholdes 7. september i Møllergata 39 med møtestart kl 16:00.
Styremøte 5/2016 avholdes 7. desember i Møllergata 39 med møtestart kl 16:00.

1.3

Arrangementsmidler
Fagsjef redegjorde for status for budsjettpost 71050 Støtte spesielle arrangementer.
Det er budsjettert med kr 100.000 og av disse er kr 44 000 låst til aktiviteter F/NLF vil
ha gjennomført eller pålagt å støtte (instruktørkurs skjermkjøring, havarikurs osv).
Dette gir i utgangspunktet kr 56 000 ledige midler til fordeling.
Ved behandlingen av søknadene, foretrekker styret å kraftsamle om et mindre antall
arrangementer/prosjekter, fremfor å gi litt støtte til mange. Det gis tilsagn og midlene
overføres når rapport foreligger og utgiftene er dokumentert. Historikk fra tidligere
søknader og rapporter samt gjennomføringsevne vil også bli vektlagt.
Støtte til mesterskap vil begrenses til oppstartskostnader for ny konkurransegren ol.
Det er i den sammenhengen kommet inn en søknad fra Voss kroppsfykarlag på kr
30 000.
Arrangementsmidlene vil bli lyst ut i løpet av februar og søknadsfristen er 20. april,
med beslutning om tildeling på styremøte F/NLF 11. mai 2016.
Voss kroppfykarlag vil få tilsagn, men hvor mye det blir, vil ikke bli avgjort før 11.
mai 2016.

1.4

Ledermøtet 5. mars
Agendaen vil bli utarbeidet av styreleder og fagsjef. Saker som klubbene ønsker tatt
opp må F/NLF ha inn senest 20. februar slik at agendaen kan distribueres i uke 8.
Styret vil rapportere ad måloppnåelse i forhold til langtidsplanen som i hovedsak vil
være:
- Økonomi
- Rapport fra arbeidsgruppe «Tiltak for å holde uerfarne hoppere i sporten»
- Rapport fra arbeidsgruppe «Nytt felles manifestsystem»
- Observasjonsregistreringssystemet (på fagseminaret)
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-

Mulighet for økning av seksjonskontingenten fra 2017

Styret besluttet videre å stille med følgende på ledermøtet:
- Styreleder Jan Erik Dietrichson
- Nestleder Kristian Moxnes
- Ungdomsrepresentant Carita Gyldenskog Ranvik
- Leder konkurransekomiteen Kari Berg
- Styremedlem Lars Geir Dyrdal

2. Orienteringssaker
2.1

Økonomi 2015
Fagsjef redegjorde for det økonomiske resultatet. Regnskapet var pr d.dd ikke avsluttet
verker hva utgifter så vel som inntekter gjelder. Regnskapet er således heller ikke
ferdigrevidert men det er ingen utestående spørsmål fra revisor sin side. Slik det ser ut
inkludert fagsjef kjenner til av utestående vil regnskapet gå i balanse, hvilket vil si
betydelig bedre enn budsjett da det var budsjettert med et underskudd på -247 000
kroner.
ORS hadde et budsjett på kr 250 000 i 2015. For å få utviklet ORS maksimalt til
sesongen 2016, har styret benyttet kr 146 500 mer enn budsjett. Dette er gjort ved å
inkludere de midlene som ikke ble benyttet til prosjektet i 2014 som var kr 87 500 og
samtidig forskuttere kr 59 000 fra 2016 budsjettet. Dette vil fremkomme som noter i
regnskapet.
Det er noen forhold styret ønsker justert i forhold til årets drift.
Frittfall som har i oppdrag å gå i balanse, hadde et overforbruk på kr 31 000. Styret
ønsker at dette beløpet er tatt inn i løpet av første kvartal 2016.
Det er en ubalanse i de sentrale kursene, der flere går med underskudd. Det er viktig å
få kursene i balanse, men selv om I-1 kurset går med størst underskudd er det ikke
ønskelig å heve kursavgiften på dette kurset, basert på viktighetsgrad. Styret registrerte
videre at det nye todelte MK kurset traff bra med kursavgiften på første
gjennomføring.
Basert på resultatet må SU vurdere å sette opp prisen på I-2 kurset og Tandeminstruktørkurset fra kr 3 500 til kr 5 000.
Styret tok orienteringen til etterretning.

2.2

Medlemstall 2015
Fagsjef presenterte status for medlemstallene pr 31. desember 2015. Oversikten var
sendt ut sammen med innkallingen. F/NLF har en stabil medlemsmasse av lisensierte
hoppere. Det skilte kun tretten medlemmer 2014 (2113) og 2015 (2100). For tandem
elever var endringen betydelig 2014 (2661) vs 2015 (3149).
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F/NLF har det største antallet lisensierte hoppere i Norden. For sammenligning innen
Norden se pkt 2.9.
Styret tok orienteringen til etterretning.

2.3

Utkast til Årsberetning 2015
Styreleder og fagsjef orienterte om årsberetningen. Med unntak av økonomiavsnittet,
ble årsberetningen fremsendt til NLF 20. januar som var i henhold til tidsfristen.
Økonomiavsnittet vil bli avsluttet når endelig regnskap og revisjonsberetning
foreligger.
Styret tok orienteringen til etterretning.

2.4

Aktivitetstall 2015
Fagsjef orienterte.
Aktivitetstallene er fra 31.12.2015 (andre rad). I tabellen under er de sammenlignet
med tallene fra 2014 (tredje rad).
ULG
ULU
ULMG
ULMU
ULTG
ULTU
FFG
581
116
433
85
370
67
4311
458
213
293
72
248
63
2273
123
-97
140
13
122
4
2038
Nedgangen i gategorien AFF G reflekteres av økningen i kategorien FFG
FF EL og AFF nivå 8

FFU
228
241
-13

AFFG
1794
3030
-1236
Kun nivå 1-7

AFFU
200
185
15

Trening
50137
49537
600

Konk
1104
580
524

Demo
169
194
-25

Tandem
3245
2812
433

Aktivitetstallene for 2015 er de tredje høyeste og er bare slått av tallen i 2003 (67 736)
og 2004 (64 987). Den gangen lå tandemtallene på henholdsvis 1600 (2003) og 1696
(2004).
Styret tok orienteringen til etterretning.

2.5

Observasjoner 2015
Fagsjef orienterte. Statistikken vil i sin helhet bli presentert på fagseminaret av Einar
Huseby. Fortsatt er skadeomfanget til en hopper ikke avklart, men det går fremover.
I 2015 ble det registrert 17 FU som fordeler seg på 13 elever, 1 A lisenshopper, en C
lisenshopper og en med D lisens. Fire ADD fyringer fordeler seg på en uerfaren, to
mellomerfarne og en erfaren hopper.
Ny og forbedret ors er nå tilgjengelig. Forbedringene er gjort på bakgrunn av
erfaringene vi gjorde i 2015 og som en del av dette konstruktive tilbakemeldinger fra
brukerne.
Styret tok orienteringen til etterretning.

2.6

Arbeidsgruppe Manifest
Carita Gyldenskog Ranvik har nå tatt over som leder i arbeidsgruppen som skal se på
nytt felles manifestsystem. Oppdraget er å finne frem til et manifestsystem som
tilfredsstiller klubbenes behov når det gjelder manifestering, økonomi og rapportering
og som er kompatibelt med medlemssystemet og ors.
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Totalt
62840
60199
2641
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Det er en spørreundersøkelse under utarbeidelse som skal kartlegge dagens status i
klubbene og hva klubbene i hovedtrekk trenger et manifestsystem til. Tilbakemelding
fra klubbene og funksjonaliteten i Jumprun, vil bli kravspesifikasjonen til hva det nye
manifestsystemet.
Planen er å presentere et beslutningsgrunnlag for styret i november/desember:
Fagsjef presiserte at det vil være essensielt at manifestsystemet kan operere sammen
med medlemssystemet så vel som ors. Det at manifestsystemet kan trekke ut og dytte
inn data i medlemssystemet, danner grunnlaget for en forenklet fornyelsesprosess og
bedre medlemsoppfølging.
Styret tok orienteringen til etterretning.
2.7

Arbeidsgruppe ivaretakelse
Kristian Moxnes orienterte. Gruppen anser seg ferdig med oppdraget. Det er utarbeidet
et avsnitt til klubbguiden med råd hvordan klubbene kan holde kontakt og følge opp
sine uerfarne hoppere. Dette er oversendt Sara Lothe som fortsatt har ansvaret for
oppdateringer. Det er også utarbeidet en undersøkelse som vil bli sendt ut til alle som
hadde elevbevis i 2015. Kristian Moxnes vil holde i den og presentere resultatet for
F/NLF. Klubbene vil få tilgang til aggregerte data for” sine” elever.
Som et tiltak for å bedre fortsettelsesprosenten, kan en slik undersøkelse bli et godt
redskap for slike forbedringer.
Styret tok orienteringen til etterretning.

2.8

MSJ arbeidsplan 2016
MSJ hadde i tråd med HB pkt 502.2 sendt inn sin årsplan 2016.
Styret ga sin tilslutning til årsplanen.

2.9

Orientering fra nordisk møte
Styreleder orienterte fra møtet. Nordisk møte ble tidligere avholdt årlig. Det ble
imidlertid ikke avholdt noe møte mellom 2010 og 2014. Ordningen ble reetablert i
2015 men uten at Finland var representert. De var igjen på med i år. Danmark og
Sverige var representert med hver tre representanter hver og Finland stilte med en
representant. F/NLF var vertskap og deltok med fem personer.
Einar Huseby presenterte ors, noe som vakte oppsikt spesielt fra Sverige. SFF har
iverksatt en forstudie for å finne ut om det er mulig å få implementert et tilsvarende
system basert på ors. Det er Riksinstruktøren som skal gjøre dette.
Av andre interessante forhold var:
Presentasjon av basisinformasjon fra hvert land:
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Sverige gjør 85 000 – 90 000 hopp, hvorav 10.000 tandemhopp. De bekreftet at mange
hopp sikkert ble gjort av norske, danske og til en viss grad finske hoppere. På
oppfordring skulle de se på om de fikk frem hvor mange hopp som blir gjort av norske
hoppere
Finland gjør 45 000 hvorav 1 500 tandem Det er også et kommersielt hoppfelt som
opererer utenfor den finske fallskjermseksjonen. Aktivitetstall ukjent
Danmark gjør 27 000 hvorav 1 300 tandem. Det hoppes også ved et kommersielt
hoppfelt som opererer utenfor DFU. Det er ganske ny oppstartet. Aktivitetstall fra
dette senteret er ikke tilgjengelig.
Sverige rapporterte at de hadde 1500 lisensierte hoppere som også inkluderer elever.
Medlemstallet er ganske konsistent og de utdanner ca 300 elever pr år som da også blir
turnover, mens vi har 2150 med en turnover på ca 600.
Aktiviteten på nordisk nivå:

Year Nation
2015 Norge
Sverige
2014 Finland
2014 Danmark
SUM
Snitt

Population
5 084 000
9 800 000
5 439 000
5 614 000
25 937 000
6 484 250

Tandem
Active jumpers
Clubs
No. of Share of Number Share of Share of Tandem No. of Share of No. of Jumps per Jumpers Jumps per No. of Share of Jumpers
jumps Nordic of jumps Nordic jumps per capita jumps Nordic jumpers jumper per capita
capita
clubs Nordic per club
62 840 28,3 %
3 245 20,4 %
5,2 % 6,38 %% 59 595 29,9 %
2100
28,4
4,13 %%
1,236 %
19 27,1 %
110,5
88 555 39,9 %
9 250 58,3 % 10,4 % 9,44 %% 79 305 39,8 %
1510
52,5
1,54 %%
0,904 %
17 24,3 %
88,8
44 309 19,9 %
2 048 12,9 %
4,6 % 3,77 %% 35 032 17,6 %
2000
17,5
3,68 %%
0,815 %
13 18,6 %
153,8
26 472 11,9 %
1 336 23,5 %
5,0 % 2,38 %% 25 136 12,6 %
1250
20,1
2,23 %%
0,472 %
21 30,0 %
59,5
222 176
15 879
199 068
6 860
70
55 544
3 970
49 767
1 715
29,6
18
103,2

Estimate for DK

Styret tok orienteringen til etterretning.
2.10

Orientering fra landslagsansvarlige
Landslagsansvarlig vil sende ut informasjon om ungdomsmidlene til alle klubber. For
ungdomsmidler gjelder samme prinsipper som for arrangementsmidler, se pkt 1.3.
Søknadsfristen er også 20. april.
Idrettsdokumentet vil bli ferdigstilt til neste styremøte 4. mars og da være en
beslutningssak.
Tønsberg fsk v/ Carl Erik Tuv har koordineringsansvaret for gjennomføring av fs
camper på Jarlsberg, Rikssenteret, Bømoen og Geiteryggen. Det er nå dialog mellom
partene. Styret tok orienteringen til etterretning.

2.11

Orientering fra møtet med Åmot kommune 1. februar
Fagsjef orienterte. Det ble gjennomført et møte mellom F/NLF, Oslo fsk og Åmot
kommune 1. februar. De fleste forhold som ble tatt opp av kommunens
arealplanleggere var håndterbare.
Utfordringen var koblet til kommunens reguleringsplanen fra 2011. Under andre
høringsrunde hadde Fylkesmannen spilt inn en anbefaling om at ingen
campingvogner, campinghytter og annen bebyggelse beregnet for overnatting skal
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plasseres utenfor rød støysone. F/NLF sendte inn en anmodning om at dette måtte
endres 30. mars 2011 og fikk da melding om at dette skulle løses.
Det står fortsatt i kommuneplanen og i mellomtiden er rådmann og planleggere skiftet
ut, slik av vi er nå er nødt til å sende inn en søknad om dispensasjon fra dette inntil
reguleringsplanen blir revidert.
Vi er de eneste som produserer den støyen som skaper rød støysone med løfteflyet og
vi hopper kun mellom 08:00 og 22:00, som tilsier at det ikke skulle være behov for en
slik regulering.
Styret tok saken til etterretning.

3. Diskusjonssaker.
3.1

Strategiseminar 2017
Styret diskuterte tid og sted for et strategiseminar for å ferdigstille ny langtidsplan og
årsmøte underlag med budsjett. To helger peker seg ut og det er:
Pri 1: 27 – 29 januar
Pri 2: 20 – 22 januar
Da møtedato for Nordisk møte i 2017 ikke er fastsatt, så holdes begge helgene åpne
inntil videre.

3.2

Swoop challenge 2017
Swoop challenge er en freestyle konkurranse. Den ble avholdt i København i
2015 med 70.000 tilskuere, og med meget gode tilbakemeldinger fra utøverne.
Dette er en unik måte å få fokus på sporten, og det ble diskutert hvorvidt dette
kunne være av interessant for F/NLF å engasjere seg i dette i Oslo. Styret var
samlet om at dette var en aktivitet som burde utredes nærmere. En swoop
challenge konkurranse må gjøres i regi av en klubb med OT. Styret ser nærmere
på dette og i første omgang om reguleringen av luftrommet over
havnebassenget i Oslo muliggjør å avholde en swoop challenge Oslo 2017.
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4. Eventuelt
4.1

Intet

Neste møte: 4. mars 2016 på Quality Hotel 33 klokken 16:00.
Møtet ble hevet kl. 20:22.

Jan Wang
Referent.
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