
Innbydelse til Norgesmesterskapet 2013 

 

FS-4, FS-8, FSR-4, FF, FFR og Canopy Piloting. 
 

Det inviteres med dette til Norgesmesterskap i fallskjermhopping 2013 i regi av 

Oslo Fallskjermklubb i perioden 30. Juli 2013 til og med 4. august 2013. 
 

Formål med konkurransen: 
Å kåre norgesmestere i FS-4, FS-8, FSR-4, FF, FFR og CP. 
 

Sted/Dato: 
Æra 

Konkurransen avvikles fra tirsdag 30. Juli 2013 kl. 18:00 til og med lørdag 3. august 2013 

og avsluttes senest kl. 18:00 siste konkurransedag. 
 

Fly: 
Pac 

 

Konkurransen vil bli gjennomført etter følgende plan: 
- Ankomst og registrering er tirsdag 30. Juli 2013 fra kl. 09:00-16:00. 
- Konkurransehopping starter onsdag 31. Juli 2013 etter angivelse fra stevneleder. 
Tidspunkt for hoppstart de andre konkurransedagene gis av stevneleder dagen før den 

aktuelle konkurransedagen. 
 

 

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 finale runde 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. 
 

FF: 
Lagene hopper inntil fem innledende runder og en finalerunde bestående av de seks best 
plasserte lagene før finalerunden. 
 

FFR: 
Lagene hopper inntil fire innledende runder og en finalerunde bestående av de fire best 
plasserte lagene før finalerunden. 
 

CP: 
Konkurransen vil foregå over inntil åtte runder. Innledende runde for alle utøvere er to runder 
distanse, to runder presisjon og to runder hastighet. 
Semifinalen er en runde distanse, og består av inntil de 12 beste utøverne etter runde seks. 
Finalen er en runde sonepresisjon og består av inntil de seks beste utøverne etter runde sju. 
 

Påmelding må skje samlet for lagene i de respektive øvelsene, og individuelt for 



CP. Påmeldingsgebyret dekker samtlige lokale avgifter hos arrangør under NM og trenings- 
dagen. Lagkaptein fyller ut påmeldingsskjema for laget og melder på hele laget samtidig med 

all relevant informasjon. Betaling skjer samlet med både påmeldingsgebyr og hoppavgift for 
hele laget for at påmelding skal bli registrert. 
Påmeldingsskjema vil bli gjort tilgjengelig på arrangørens nettside. 
 
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. 
 

Påmeldingsgebyr er kr. 750,- pr. person. 
 

Hoppavgift pr. person, pr. hopp for FS-4, FSR-4, FS-8, FF og FFR er kr. 230,- 
Hoppavgift for CP pr. person pr. hopp er kr. 230,- 
 

I FS lag må laget også betale videografens hoppbillett. Lag som ikke stiller med egen 

videograf må dekke arrangørens kostnader med innleie av denne. Pris er kr. 150,- pr. hopp 

(i tillegg til løftprisen). 
Hoppavgifter ved påmelding: 
 

FS-4 lag- for sju innledende runder kr. 8 050,- 
FSR-4 – for seks innledende runder kr. 6 900,- 
FS-8 lag- for seks innledende runder kr. 11 040,- 
FF lag – for fem innledende runder kr. 3 450,- 
FFR lag – for fire innledende runder kr. 2 760,- 
CP – for seks innledende runder kr. 1 380,- 
 

Påmeldingsfrist er Søndag 14 juli 2013 
Lag som melder seg på etter denne dato må stille med egen videoman 
 

Betaling for hoppene må skje samlet for laget – pr. bankoverføring. 
 

Norgesmesterskapet vil bli kjørt som en separat aktivitet innenfor hoppfeltets drift. Det vil 
derfor ikke bli anledning til å bruke private konti i JumpRun for dekning av påmeldingsgebyr 
og hoppavgift under konkurransen. 
 

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

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

Kontonr. 7874.05.31882   
Oslo FSk 
Pb.5906 Maj 
0308 Oslo 
Merk innbetalingen med NM 2013 og påmeldingsinfo / lagnavn / øvelse. 
 

Video: 
FS-4, FSR-4 og FS-8. En videograf kan kun vinne medalje dersom han er påmeldt som en del 
av laget. Arrangøren stiller så langt de kan med en pool av videografer for FS lag som ikke 

har egen videograf. Lag som trenger videograf meddeler dette via påmeldingsskjema. Lag 

som melder seg på etter 14. juli 2013 kan ikke påregne at arrangøren kan skaffer videograf, 
selv om arrangøren vil gjøre sitt beste for å avhjelpe alle. Arrangøren kan ikke garantere at 



disse lagene får samme videograf på alle konkurransehoppene. 
 
Deltagelse i flere øvelser: 
For å få til en kontrollerbar gjennomføring av norgesmesterskapet kan det bli begrensede 

muligheter til å gjennomføre sine runder dersom man melder seg på i både 

formasjonsøvelsene (FS-4, FSR-4, FS-8) og freefly øvelsene (FF og FFR), da disse arrangeres 

som adskilte øvelser. Deltagere som skulle velge en slik påmelding har selv ansvar for å stille 

til de respektive øvelsene når disse gjennomføres og rekke sin boarding call. 
 

 

Kontaktinformasjon: 
Henvendelser til  
 
nm@fallskjerm.no 

 

 


