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Fallskjermseksjonens årsberetning 2015
Seksjonsmøtet
Seksjonsmøte ble avholdt 21. mars 2015 på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen.
Seksjonsstyrets sammensetning:
Leder:
Jan Erik Dietrichson, Oslo Fallskjermklubb
Nestleder:
Kristian Moxnes, Voss Fallskjermklubb
Styremedlemmer:
Kari Helen Berg, HaGL Fallskjermklubb
Elise Torgrimsen, Kjevik Fallskjermklubb
Carita Gyldenskog Ranvik, Lesja Fallskjermklubb
Lars Geir Dyrdal, Voss Fallskjermklubb
Varamedlemmer:

Ingela Reppe, NTNU Fallskjermklubb og Per-Olof Wallin, Oslo
Fallskjermklubb

Valgkomité:

Mathias Holtz (leder)
Hans Christian Heer Amlie, Ramsy Suleiman og Kristin Kruse.

Administrasjon
Seksjonens daglige administrasjon ivaretas av NLFs sekretariat hvor Jan Wang er ansatt
som fagsjef og avdelingssjef og lønnes over seksjonens budsjett. I tillegg er Derek Nordlund
Broughton ansatt i 18 % stilling som landslagsansvarlig.
Lisenser:
Klasse

Utstedt
2015
290

Gyldig per
31.12.15
414

Utstedt
2014
286

Gyldig per
31.12.14
363

Elevbevis AFF
(accellerated free fall)
Lisens A

286

359

300

368

217

441

237

449

Lisens B

143

553

172

560

Lisens C

57

232

52

212

Lisens D

27

236

28

252

193

1220

170

1.216

Elevbevis line

FAI sportslisenser

Aktivitet
Antall hopp totalt
Antall skarpe tandem

2015
62.840
3.245

2014
60.199
2.661

2013
59.331
2.408

2012
56.491
2.753

Ulykker / hendelser
Antall rapporterte hendelser
Antall omkomne
Antall store skader
Total antall skader
AAD fyringer
AAD redninger

2015
232
0
1
49
4
1

2014
165
0
3
62
5
1

2013
122
2
2
44
5
0

2012
146
2
0
42
3
1

Det har ikke vært noen fatale ulykker i 2015. Det har kun vært en stor skade med risiko for
varig mén, men skadeomfanget er ikke endelig avklart.
2015 var det første året med nytt observasjonsregistreningssystem (ors). Det har ikke vært
rapportert tilsvarende antall observasjoner/hendelser tidligere. Totalt ble det generert 273
observasjoner, men 41 av disse ble trukket tilbake av vedkommende som hadde initiert
observasjonen. SU er meget fornøyd med ors og den arbeidsflyten og kvaliteten som det er
mulig å få ut av dette. Det ble ilagt totalt 17 FU (farlig ukontrollerte hopp). Ors sikrer en
betydelig forbedret statistisk håndtering. Forbedret versjon av systemet er klar til oppstart
2016.

Seksjonsstyrets arbeid
Seksjonsstyremøter
Det er avholdt fem seksjonsstyremøter, ett seksjonsårsmøte samt et planleggingsseminar
forut for seksjonsårsmøtet. I tillegg er det gjennomført en rekke møter i arbeidsutvalget samt
F/NLF ledermøte. På grunn av sammensetningen av styret er det større reisekostnader enn
forutsett i gjeldende periode. Totalt er det behandlet 34 saker.
Styret har hatt et spesielt fokus på oppdraget som ble gitt av seksjonsårsmøtet vedrørende
manifestsystem, samt finne tiltak for å beholde hoppere lengre i sporten. Idrettssatsingen og
arbeidet med å øke samarbeidsgraden mellom klubbene har også stått i fokus for styret.
Seksjonsstyrets sentrale oppgaver
Planlegging og gjennomføring av seksjonsmøtet, arbeid med utvikling av en langtidsplan
med budsjett, basert på tidligere føringer. Etablering av offisielt innendørs NM i
kroppsflyging. Etablering en nasjonal FS camp og uttak av nye landslag. Reaktivert
idrettssatsingen både for toppidrett og bredde. Holdningsskapende tiltak har også stått
sentralt i styrets arbeid. Styret ble av årsmøtet pålagt å undersøke mulighetene for et felles
mainfestsystem og hva som kan gjøres for å holde unge hoppere lenger i sporten. Styret tok
også tak i behovet for en bedre koordinering mellom klubbene for å tidsfase diverse
populære aktiviteter, samt for å optimalisere bruk av flyparken og «organizere» mellom
klubbene.
Internasjonal representasjon
Delegat til FAIs fallskjermkommisjon (IPC) er Trude Sviggum med Hans Christian Heer
Amlie som alternativ delegat. Representant til European Parachute Union (EPU) er Hans
Christian Heer Amlie.
Sikkerhets og utdanningskomiteen (SU), har bestått av Knut Lien (leder), Eirik Breen
(materiellsjef), Tone D. Bergan og Espen Høst. SU har gjennomført tre formelle møter og en
rekke telefonkonferanser. Materiellsjef gjennomførte for første gang det todelte MK kurs som
ble utarbeidet i 2014. Ny materiellhåndbok ble presentert på fagseminaret og publisert
deretter. Det ble utgitt to serviceordrer og en servicebulletin i 2015. Det ble ilagt to
midlertidige hoppforbud av SU i 2015 i kombinasjon med inndragelse av rettigheter. SU har

hatt spesielt fokus på tracking aktiviteten. Alle sentrale kurs ble gjennomført med bra
deltakelse på alle kurs. Nytt observasjonsrapporteringssystem (ors) ble tatt i bruk og har
bidratt til en betydelig forbedret rapportering både vedrørende kvalitet så vel som kvantitet.
Granskningskommisjon.
Det har ikke vært nødvendig å nedsette noen granskingskommisjon i 2015.
Konkurransekomiteen har bestått av Kari H. Berg (leder), Daniel Eriksen og Andreas
Hemli.Det første offisielle norgesmesterskapet i innendørs kroppsflyging ble gjennomført på
Voss, i regi av Voss kroppsfykarlag. Ordinært NM ble gjennomført på Jarlsberg for grenene
FS og FF, mens CP ble gjennomført på Gryttjom i Sverige som del av det åpne nordiske
mesterskapet.
Norgesmestre
Ordinært NM
Klasse
FS 4 åpen

Lag
Deland Norgies,
Tønsberg FSK

Snitt

FS 4 R

KFP,
Tønsberg FSK

16

Pål Kolbenstvedt, Line R, Philip Garborg, Markus
Bakken Funk og (video) Johan Bryhni.

FS 8

Norgies 8,
Tønsberg FSK

9,7

FF åpen

ZION
Voss FSK

7,0

Lise Nansen, Pål Kolbenstvedt, Torstein Valen,
Carl-Erik Tuv, Ditta Valsdottir, Derek Nordlund
Broughton, Sissel Finnseth, Trude Sviggum.
Reserve Jan Petter Larsen og (video) Johan Bryhni.
Anna Moxnes, Petter Stenvold og Andreas Mosling

FF R

Rebel Fly
Tønsberg FSK
Blue Pelican Voss

5,3

Damene vi klinte
med i går,
Tønsberg FSK
Tønsberg FSK

34,8

Sondre Tømmervold, Fredrik Lerbakken, Jens
Martin Dahlum.
Derek Nordlund Broughton, Sondre Armand
Tømmervold, Ulrik Høgsberg, Andreas Håland
Hemli og (video) Dennis Barstad.
Lene Martinsen, Helle Aspelund

200.000

Sindre Kjetil Frigstad

Navn
Pål Kolbenstvedt, Ellen Burkhardt, Kristina
Willadsen og Espen Evensen

VFS åpen

Nybegynner

CP

18,8

17

Navn
Lise Nansen, Pål Kolbenstvedt, Torstein Valen,
Carl-Erik Tuv. Reserve Sissel Finnseth og (video)
Johan Bryhni.

Innendørs NM i kroppsflyging
Klasse
FS 4 åpen
klasse AAA

Lag
Polaris 1995
Tønsberg FSK

Snitt

FS 4 intermediate A
VFS

KFP,
Tønsberg FSK
Vossvind
Voss FSK

21,7

FF åpen

Berserk
Voss FSK

51,3

Rune Antonsen, Arne Helge Andersen og Marius
Sotberg

FF intermediate

Young guns, Voss
koppsfykjarlag

43,2

Jakob Rogne Bryn, Rune Aspvik og Bjørn Magne
Bryn

19,1

27,3

Siri Victoria Lund, Markus Bakken Funk, Pål
Kolbenstvedt og Linda Aarøe Rasmussen
Rune Antonsen, Kenny Andre Soldal, Bjørn Magne
Bryn, Rune Aspvik og Jakob Rogne Bryn

Internationale konkurranser
World Cup i Wingsuit Performance Flying
I mai ble “1st FAI World Cup of Wingsuit Performance Flying” arrangert i Netheravon, UK.
Fra Norge stilte utøveren Espen Fadnes. Han vant første plass og gull i konkurransen. Han
satte i tillegg verdensrekord i øvelsen “Time” med 87,3 sekunder, men denne ble slått dagen
etter av en annen konkurrent. I øvelsen “Distance” satte han verdensrekord på 4,501 km og
denne står fortsatt.
World Cup og Europamesterskap i Canopy piloting
I august ble "8th FAI World Cup in canopy piloting & 4th FAI European canopy piloting
championships" arrangert i Farnham, Canada. Fra Norge stilte Barton Hardie og Daniel
Eriksen. Deres prestasjoner førte til 41. plass i World Cup og 23. plass i europeisk
mesterskap for Bart, mens Daniel fikk 53. plass i World Cup og 33. plass i europeisk
mesterskap.
World Cup og Europeisk mesterskap i formasjons- og artistiske grener
I september ble "20th FAI World Cup og formation skydiving & 13th FAI European formation
skydiving championships" og "11th FAI World Cup of artistic events & 10th FAI European
artistic events championships" arrangert i Teuge, Nederland. Fra Norge i disiplinen Vertical
formation skydiving deltok laget Blue Pelican med lagmedlemmer Derek N. Broughton, Ulrik
Høgsberg, Sondre A. Tømmervold, Andreas H. Hemli og Dennis Barstad. Laget tok tredje
plass og bronse i både World cup og Europeisk mesterskap. I grenen Freefly stilte to lag.
Zion med lagmedlemmer Andreas Mosling, Petter Stensvold og Anna Moxnes fikk fjerde
plass i både World cup og Europeisk mesterskap. Voss Vikings med lagmedlemmer Kenny
A. Soldal, Geir Håkon Odden og Hedda Andersen tok 11. plass i både World cup og
europeisk mesterskap.
Verdensmesterskap i Tunnel Flyging
I oktober ble “1st FAI World Indoor Skydiving Championships” arrangert i Praha, Tsjekkia. I
disiplinen Vertical formation skydiving stilte laget Voss Vind Blue Pelican med
lagmedlemmer Derek N. Broughton, Ulrik Høgsberg, Sondre A. Tømmervold og Andreas H.
Hemli. Laget tok åttende plass. Fra Norge i disiplinen Dynamic 4way stilte laget Zion
VossVind med lagmedlemmer Petter Stensvold, Anna Moxnes, Kristian Moxnes og Håvard
Flaat. Laget kom på sjette plass. I disiplinen Dynamic 2way stilte laget Voss Vind D2W med
Rune Aspvik og Ignacio Martinez og laget endte på en 14. plass. I disiplinen Freestyle stilte
utøveren David Reader og han tok andre plass og sølvmedalje.
WAG
I desember ble det gjennomført World Air Games i Dubai, Forente Arabiske Emirater. Fra
Norge i fallskjerm disiplinen Freefly stilte Laget Berserk med lagmedlemmer Marius Sotberg,
Arne Helge Andersen og Rune Antonsen. Laget kom på fjerde plass. I fallskjerm disiplinen
Canopy Piloting stilte utøverne Barton Hardie og Daniel Eriksen. Barton kom på femte plass
i freestyle og 37. plass i sammenlagt disiplinene. Daniel kom på 13. plass freestyle og 24.
plass i sammenlagt øvelsene.
Landslagsuttak
Det ble kalt inn til landslagsuttak i Formasjonshopping. Da det kun var en kandidat som
meldte seg på uttaket ble det avlyst. Det ble istedenfor invitert til workshop med arbeidstittel
“revitalisering av FS landslag”. Dette ble gjennomført og har ført til etableringen av et FS lag
med lovende talenter for fremtiden.

Dommerkomiteen
Dommerkomiteen har i 2015 bestått av Anna Marie Lund og Annichen Rokne. Anna Marie
Lund har dømt både nasjonalt og internasjonalt. F/NLF har gått til anskaffelse av InTime
dommersystem, og det har blitt gjort mange gode erfaringer med dette på årets NM i
tunnelflyging og NM i fallskjermhopping.
Riksanlegget
Anlegget er leid ut til Oslo Fallskjermklubb til og med 2015. Rikssenterkomiteen har bestått
av Simen Enersen, Per-Olof Wallin og fagsjef. Det har ikke vært gjennomført møter i
komiteen, men oppfølging av vedlikehold er gjort av Simen Enersen og fagsjef. Nytt
avtaleutkast er utarbeidet og vil bli signert i god tid før sesongstart. Ved årsslutt gjenstår det
kun å utarbeide et nytt vedlegg omhandlende nye retningslinjer og ny campingkontrakt, for å
sikre fremtidig ryddighet i området.
Ny koordineringsavtale med Forsvaret er på plass og signert av begge parter.
Koordineringen i 2015 har gått bra med relativt sett lite «nedetid» pga. forsvarets aktivitet.
Koordineringsmøtet for 2016 var også positivt. Justeringen av fareområdene D110 og D102
er ikke gjennomført ennå.
Det er gjennomført en kraftig opprydding på rikssenteret, som inkluderte at 35
campingvogner og to campingbiler ble fjernet og destruert. Dette vil følges opp i 2016 ved at
1-2 busser og sju campingvogner også vil fjernes.
Økonomi
Seksjonens økonomi er god. Inntektene kommer i hovedsak fra medlemskap-, lisens-, og
overføringer av NIF tilskudd via NLF. I tillegg er det andre inntekter som i hovedsak utgjøres
av leieinntekter for Rikssenteret, momskompensasjon og internrente. Momskompensasjon
og internrente kommer ikke inn før i januar året etter, noe som gjør økonomistyringen noe
utfordrende.
Det ble overført kr 87 500 ubenyttede ors midler fra 2014 og forskuttert kr 59 000 fra 2016
budsjettet slik at det totalt ble benyttet 396 500 til utvikling av ors i 2015. Resultatregnskapet
for 2015 viser et positivt resultat på 39.000 kroner, som er 286.000 kroner bedre enn
budsjett. Det var budsjettert med et underskudd på 247.000 kroner.
Sluttbemerkning
Det sittende styret består, foruten leder og nestleder, av tillitspersoner som alle tok gjenvalg
ved årsmøtet i mars 2015. Undertegnede valgte derfor å utvide arbeidsutvalget (AU), som
normalt består av leder og nestleder, med tidligere nestleder – nettopp for å sikre kontinuitet.
Den løpende dialogen mellom AU og fagsjef skjer som tidligere gjennom leder. Dette har gitt
den ønskede kontinuiteten i viktige saker det foregående styret prioriterte, samtidig som det
har vært rom for nytenkning.
Erfaringene med det nye observasjonssregistreringssystemet, (ors), er så langt meget gode.
Kvaliteten på rapportene har blitt bedre, arbeidsflyten fungerer bra og det synes som om
terskelen for rapportering er senket. Dette systemet er også et verktøy for
holdningsskapende arbeid, som fortsatt har høy prioritet i styret. Utviklingsarbeidet fortsetter
etter en fastlagt fremdriftsplan, og i løpet av 2016 skal vi ha en fullt fungerende versjon på
plass. Ors bør være interessant først og fremst for de andre seksjonene i NLF, men også for
andre forbund som har behov for strukturert rapportering og arbeidsflyt ved hendelser.
I fjor ble samarbeidet med de andre skandinaviske landene som hadde ligget nede i mange
år gjenopptatt. Det første møtet ble avholdt i Stockholm i januar 2015, der
fallskjermseksjonene i Norge, Sverige og Danmark delte erfaringer og vurderte videre

samarbeidsområder. Nytt møte blir avholdt medio januar 2016. Et slikt skandinavisk
samarbeid kan vi høste mye av, både i forhold til konkurranser, sikkerhet, EPU og annet.
Norges første offisielle innendørs NM (tunnel) ble gjennomført på Voss i april 2015.
Arrangementet var godt gjennomført, og initiativtakerne har invitert til det første nordiske
mesterskapet i tunnelflyving i april 2016.
Når det gjelder idrettssatsingen har vi videreført det forrige styrets fokus på nytenking, og
jobbet videre for å stimulere til konkurranseidrett. Deltakelsen på NM i 2015 var rekordhøy,
og F/NLFs økonomiske bidrag opprettholdes for NM 2016. Vi har endret tildelingstidspunkt
for NM slik at kommende års arrangørklubb både kan, og forventes å stille med
representanter - for å sikre best mulig erfaringsoverføring.
Det er svært tilfredsstillende at antall tandemelever var på et rekordhøyt nivå i 2015, og vi
ser frem til at et så stort antall som mulig av disse fortsetter i sporten vår gjennom å ta
fallskjermkurs.
Det er også viktig og gledelig at tilgang til luftrom og anlegg på Rikssenteret for
fallskjermidrett er sikret for en ny periode.
Seksjonens økonomi er god, den drives profesjonelt og er et forbilde for andre seksjoner og
organisasjoner rundt oss. Det er noe som vi sammen kan, og bør være stolte av.
Avslutningsvis ønsker jeg å rette en takk til alle i styret, F/NLFs komiteer, fagsjef,
landslagsansvarlig, Frittfalls redaktør, tillitsvalgte i alle klubbene, landslagsutøvere og
sparringspartnere. En spesiell takk rettes til Knut Lien for hans ti år som (ubetalt) leder for
vår viktigste komité, SU.
Det har vært en fornøyelse å lede fallskjermseksjonen i 2015.

Jan Erik Dietrichson (s)
Leder Fallskjermseksjonen

