Årsmelding Voss Fallskjermklubb 2016
Organisasjonsnummer: 987 579 013
Innledning
Denne årsmeldingen skal gi deg som medlem en bedre oversikt over året som har gått og aktiviteten i
klubben. Styret ønsker også å vise hva vi har jobbet med og fortsatt jobber med og hvilke
utfordringer vi ser videre i året som kommer.

Styret, komiteer og stab
Voss Fallskjermklubb hadde per 31/12-2016 1804 medlemmer og av disse er 708 aktive medlemmer.
Styret 2016
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Helene M. Bjørnø
Philip Nordås
Jarle Hus
Grete Viste
Christian Selland
Kristine S. Dufey
Ronny Holen

Valgkomite 2016
Leder
Medlem
Medlem
Medlem

Stian Overå
Lars Haukom
Julie Svendsrud
Linn Strand

Kontrollkomite
Medlem
Medlem

Mathias Holtz
Brede Herheim

Det har vært avholdt 4 styremøter siden Årsmøtet 2016 (11.03.2016). I tillegg ble det holdt
programplan- og strategisamling i samarbeid med administrasjonen 9.januar 2016.
Det ble avholdt ett medlemsmøte (12.11.2016) etter sesongen med presentasjon og gjennomgang av
nøkkeltall fra fulldriften og oppsummering av sesongen. Det ble også utført en medlemsundersøkelse
i oktober 2016, hvor resultatene ble presentert på medlemsmøtet.
Regnskapsfører:
Revisor 2016:

Visma Services Norge AS avd. Voss, org.nr. 971 885 610.
Hagen Revisjon & Rådgivning. org. nr. 995 961 016.

Representanter fra klubben til styret i stiftelsen Ekstreme Voss (Ekstremsportveko):
Medlem:
Brede Herheim (styreleder)
Vara:
Henning Hegbom
Andre sentrale fallskjermverv blant medlemmene i klubben:
Styret F/NLF:
Nestleder og vararepresentant i Forbundstyret: Kristian Moxnes
Lars Geir Dyrdal (styremedlem)
Grenansvarlig Fallskjerm Ekstremsportveko 2016: Grete Viste
Arrangement ansvarlig NM 2016: Mina Petersen
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Stab 2016
Den faste staben 2016 har bestått av følgende personer:
Daglig Leder:
Hovedinstruktør:
Operativ Sjef:
Materiellforvalter:
Skoleansvarlig:
Tandemansvarlig:
Kontorsjef:
Manifestansvarlig:
Fasilitetsansvarlig:
Materiellansvarlig:
Innhoppsansvarlig:
Pakkeansvarlig:
Manifest:
Resepsjon:
Fasiliteter:

Skole:

Tandem:

Video:
Materiell:
Piloter og fly:

Andreas Håland Hemli
Inger-Margrethe Bøe
Mina Petersen
Lars Haukom
Jarle Hus
Tomi Ahonen
Mina Petersen
Steinar Hansen
Jarle Hus
Erik Vliegenthart
Stian Kristiansen
Camilla Pisciotti
Steinar Hansen, Anna Galperina, Josh Carrat
Jesper Ringstad, Eirik Syveren, Hilde Marie Petersen, Steinar Hansen, Ingrid
Eikeland, Grete Viste
Justin Hawxhurst, Dan Morgan Soldal, Håkon Berge, Vegard Klette, Jarle
Hus, Linn Strand, Jacob Hjelm, Andreas Hemli, Lorena Sanchez, Alberto
Pastor, Mikael Nesse, Matthew Robson, Sondre Elnes
Jarle Hus, Dani Roman, Florian Zburatorul, Barton Hardie, Bjarne Jørgensen,
Bjørn Magne Bryn, Delphine Huet, Ignacio Martinez, Inger-Margrethe Bøe,
Kjell Svanes, Kristian Moxnes, Nils Predstrup, Julie Jensen-Svendsrud, Johan
Gotteberg, Ron Holan, Andreas Hemli
Tomi Ahonen, Kelly Cameron, Bjarne Jørgensen, Chris Stewart, Steve
Newman, Ron Holan, Jørgen Kaarvaag, Lars Haukom, Malachi Templeton,
Petter Stensvold, Erik Vliegenhart, Thomas Solli, Dani Roman, Florian
Zburatorul, Maiken Bentzon
Chris Stewart, Dan Introna, Espen Wigemyr, Anna Galperin, Tomi Ahonen,
Kelly Cameron, Marco Arcangeli, Lorena Sanchez, Josh Carrat
Erik Vliegenthart, Camilla Pisciotta, Lorena Sanchez, Ron Holan, Stian
Kristiansen, Laura Danila, Marco Arcangeli, Barton Hardie, Natalia Berger
D-FOXY Cessna Caravan, Gareth Thomas, Josh Carrat, Jan Wildgruber
D-FRED, LN-RAA C-182 , LN-JMP, LN-DBY C-182 (Malvin), LN-OVN

Aktivitet
Fulldriften begynte 30. april og avsluttet 4.september. De største arrangementene var i år
Ekstremsportveko, NM, Winglorious Basterds, Voss Gloss og Elev boogien.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Gjennomførte
hopp

17 905 17 231 15 427 17 653 16724

17294

19284

Antall løft

1 630

1 675

1092

1431

1446

1591

1622

AFF Elever

91

146

126

174

104

120

111

Tandem elever

523

578

619

628

709

962

1111

Medlemmer

896

1071

1109

1193

1350

1589

1799

Antall hendelser

37

39

31

29

33

37

37
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Totalt hadde klubben 111 AFF-elever og 30 line-elever. Av disse var 23 personer kvinner (21 %) og
88 personer menn. Av disse fullførte 100 personer nivå 1-7 i løpet av fulldriften. Dette er en bedring
fra i fjor, og vi jobber kontinuerlig med nye tiltak for å få flere til å fullføre, og bli i sporten. I tillegg
til AFF kursene har Voss Folkehøgskule hatt linekurs hos oss med 30 elever som har hatt luftsport
som valgfag. Mange av disse har allerede tatt ut A-lisens.
Av de 1111 tandemhoppene klubben gjennomførte i løpet av året, ble 150 gjennomført under
Ekstremsportveko. Det er gledelig å se økningen i antall tandemelever. Årets mål var 1100, som med
målrettet arbeid og oppfølging ble nådd med god margin med tanke på en dårlig værsommer.
Klubben gjennomførte en rekke aktiviteter og arrangementer i 2016. Utover Ekstremsportveko ble
følgende arrangementer gjennomført: I3 kurs for VFSK OG BFSK, Skjermkjøringskurs for
instruktører med Curt og Jeannie Bartholomew, Grunnleggende skjermkjøringskurs,
skjermkjøringskurs med Kristian Moxnes, Voss Gloss, Rookie Boogie, Elevboogie, Wingsuit
boogie, og tidenes Norgesmesterskap i fallskjermhopping.

Idrettsprestasjoner:
NM, Voss , 2.- 6. aug 2016:
FF: Zion (gull), Zioff (sølv) Wankers (bronse)
VFS: Blue Pelican (Gull), Twats and Wankers (sølv) og Team Butterfly (bronse)
FS4: Blue Bellycan (gull), Sølvrevane (sølv)
FS4-R: Hey, vi stiller i alt da (gull)
FS 8: VossSenior8 (sølv)
Vingedrakt: Espen Fadnes (gull)
World Cup i Wingsuit Performance Flying
Espen Fadnes (bronse)
VM, Chicago Sept 2016
VFS: Blue Pelican (7.plass)
FF: Zion (6. plass)

Utdannede instruktører
I-2: 1 stk (Andreas Hemli)
I-3: 10 personer fra Voss og Bergen
TI: 0
AFF: 0
MK: 0
Rekrutteringen har vært inne i en vanskelig fase, og klubben har ikke klart å rekruttere til
utdanningen i tråd med målsetningen fra styret.

PR/Informasjon og rekruttering
Klubben får bred mediadekning gjennom Ekstremsportveko som er en stor rekrutteringskanal for nye
medlemmer til klubben. Vi får også god mediadekning gjennom andre mediainitiativ, som diverse
tv-programmer og avisoppslag. Alt fra Discovery, Tv2 og Tv-Norge, til lokale tv-kanaler. Alle med
fallskjerm i fokus som gir klubben og sporten vår god publisitet.
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Klubben bruker også betydelige ressurser på rekruttering på sosiale medier, og produksjon og
publisering av videomateriale, i hovedsak på vår egen facebook-kanal.
Som tidligere år har klubben hatt en egen rabatt på 2000 kroner på AFF-kurs for lokale vossinger.
Rabatten ser ut til å fungere, og vi har i år hatt rundt 10 elever fra Voss som har deltatt på kurs.
Det ser styret på som meget positivt! Det er fortsatt et stort ønske å øke antall vossinger i
medlemsmassen. Vi ser at mange av de som deltok på kurs i år har hoppet tandem på Voss tidligere,
dette er altså en viktig rekrutteringsarena for nye klubbmedlemmer.
Mot eksisterende medlemmer:
Mot eksisterende medlemmer har klubben opprettholdt kommunikasjon gjennom bruk av facebook
og ny medlemsgruppe, medlemsmail ca en gang per mnd, og hjemmesiden www.skydivevoss.no
Referater fra styremøter er nå lagt ut på klubben sine websider. Det ble gjennomført årlig
spørreundersøkelse for medlemmer i oktober 2016. Det blir sendt ut månedlige infomailer til
medlemmene fra styret/DL. Det er et mål at styret/DL fortsetter med dette.
Fortsatt er det mange fallskjermhoppere som flytter til Voss for å delta mer aktivt i det lokale miljøet
på Voss. Dette anser styret som svært positivt og vil kan bidra til økt aktivitet rundt klubben året
rundt.
Voss Fallskjermklubb fikk tildelt kr. 25.000,- i ungdomsmidler fra F/NLF som gav 17 av årets elever
i målgruppen støtte. Vi fikk også tildelt arrangementsmidler fra F/NLF til skjermkjøringskurs for
instruktører, samt 115 000 kr til NM i fallskjerm.Vi fikk også tildelt 86 000 kr i gavemidler fra
Stiftinga Ekstreme Voss (Ekstremsporveko), til nye elevskjermer. Tusen takk for bidragene!

Sikkerhet
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

17 905

17 231

15 487

17 653

16724

17294

19284

37

39

31

29

33

37

37

Antall skader/hopp

1:1377

1:1077

1:2212

1:2926

1:1672

1:2162

1:3214

Antall FU/hopp

1: 8952

1:2461

0:15487

1:8826

1:4181

1:17294

1:6428

Antall
reservetrekk/hopp

1:1053

1:1148

1:1290

1:1357

1:984

1:1330

1:1205

Gjennomførte hopp
Antall hendelser

Mer detaljert:
Hendelsestype

Frekvens

Ulykke, alle

0

Skade, tandem

1:1111

Skade, elever

1:1196 (SU 1:1000)

Skader, andre

1:5260 (SU 1:2750)

Reservetrekk tandem

1:1111

Reservetrekk, elever

1:797 (SU 1:1000)

Reservetrekk, andre

1:1315 (SU 1:1000)
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De røde tallene i tabellen viser de hendelsestypene hvor klubben ikke har oppnådd målene satt av
SU. Skader og reservetrekk har gått ned siden 2014. Vi må fortsatt ha fokus på få ned antall
hendelser gjennom opplæringen, og da særlig skjermkjøring / landing hvor de fleste uhellene
inntreffer.
Av andre nevneverdige hendelser finnes to tilfeller av pakksekk-åpning i fly. Mer oppmerksomhet
vil bli viet slike hendelser, da utfallet er potensielt katastrofalt.
Klubben hadde ingen ulykker i 2016. Sikkerhetssystemet til klubben er bra, men er svært avhengig
av kontinuerlig oppfølging og kontroll. HI og Operativ sjef skal sikre at klubben hele tiden har fokus
på sikkerhet og holdninger, kommunikasjon ut mot hopperne og avviksrapportering.
Nytt rapporteringssystem (ORS) ble tatt i bruk fra sesongen 2015, men det oppleves som vanskelig i
bruk av mange, og det mistenkes underrapportering.
Alle medlemmer oppfordres til å lese HI-plan for 2017.

Landingsareal, tomt og klubbhus
Etter tilstandsrapporten som ble laget i 2010 har klubben de siste årene fokusert på utbedring av
fasiliteten. Klubbhuset er gammelt og av enkel standard. Det er utfordrende for klubben å investere
mye penger i klubbhuset, fordi det er usikkert hva som vil skje med tomten vi fremleier, etter 2023,
ref avsnitt under. Tidligere planer om å bygge nytt klubbhus har blitt lagt på is av samme årsaker.
For å kunne få støtte til å bygge nytt klubbhus må det foreligge en leieavtale på minimum 40 års
varighet, eller eiet tomt. Frem til i dag har det kun vært fokusert på oppgraderinger som er helt
nødvendige. Daglig leder har stått bak flere viktige løft på hoppfeltet i 2015-2016 som styret tror alle
legger merke til når de besøker hoppfeltet, og som gjør hoppfeltet et triveligere sted å være.
Regulering av Bømoen tomta er fortsatt en pågående prosess og forventes å bli avsluttet i 2017.
Klubben har gjennom 2016 hatt en god dialog med arkitektfirmaet 3RW som er sterkt involvert i
prosessen. Videre utvikling av areal rundt flystripen mht utvidet landingsområde kan ikke utredes før
reguleringen er ferdig. Det har vært forsøkt å få godkjennelse til utvidet landingsområde, uten
avklaring enda.

Klubbutstyr
Tandem
Klubben eier 5 komplette Sigma tandemrigger. Det ble i 2016 solgt 1 stk tandemrigg bestående i de
eldste komponentene i utstyrsparken. Klubben har vurdert behovet i 2017 til 5-6 stk tandemrigger.
Det er bestillt to nye Bula tandemrigger som kommer før sesongen 2017.
Elevutstyr
Klubben eier 17 komplette Vector SE-rigger, utstyrt med Cypress nødåpner og reserveskjermer fra
PD og har 12 stk treningsseletøy tilpasset Vector SE. Det ble kjøpt inn 12 stk nye Vector SE seletøy i
2015. Det blir kjøpt inn 4 nye i 2017. Det er også kjøpt inn 5 nye elevskjermer i 2016, 5 Cypress, 2
reserveskjermer, 2 hovedskjermer, samt 3 sportsrigger til utleie.

Økonomi
Klubbens økonomi har gjort store fremskritt i positiv retning de siste årene. Likviditeten er nå god,
samt at det har vært høyt fokus på rapportering, kostnadskontroll og rutiner. Dette ser ut til å ha gitt
resultater, da klubben har hatt solide overskudd de siste årene, selv med store kostnadsførte
anskaffelser gjennom drifta.
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Styret anbefaler klubben å fortsette fokus på oppgradering av feltet og oppbygging av økonomiske
reserver i årene som kommer, for å sikre fremtiden på tomta og fremtidige økonomiske forpliktelser.
Dette vil være viktigere enn noensinne fremover.

Avsluttende
Klubben fortsetter den gode trenden med positiv utvikling, både økonomisk og driftsmessig. Styret
ønsker nok en gang å takke alle medlemmer som bidrar til å gjøre Voss Fallskjermklubb til en så
fantastisk fallskjermklubb. Det har vært en god sesong med en solid og produktiv stab og mange
engasjerte medlemmer. Å ha en engasjert daglig leder som er sentral i det som skjer på hoppfeltet
skaper trygghet, glede og samhold. Hoppfeltet blir et bedre sted å være år for år. 2017 blir et
spennende år i forhold til utfallet av planregulering av Bømoen, som klubben må være engasjert og
delaktig i. Vi ser frem til kommende sesong og håper engasjementet og hoppgleden på Bømoen
fortsetter å være like bra!
Med vennlig hilsen klubbstyret

Helene M Bjørnø -Jarle Hus- Christian Selland -Philip Nordås- Grete Viste
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