
Toppidrettsdokument F/NLF – Vedlegg 2 – Uttakskriterier til landslag 
Fallskjermseksjonen har et forvaltningsansvar ovenfor et stadig økende antall grener. 

F/NLF skal fortrinnsvis ha landslag i grener med akseptabel deltagelse på NM slik at det gjenspeiler 

medlemmenes interesser. Viktige forutsetninger for å ta ut landslag i en gren vil derfor være at det 

finnes kandidater som har talent, har oppnådd høye resultater fra fallskjermkonkurranser og har 

motivasjon til å satse på landslagsnivå i flere år. Hvilke grener man har landslag i og når seksjonen har 

landslagsuttak kan derfor variere.  

F/NLF og IPC har implementert mesterskap i innendørs kroppsflyging. F/NLF skal hovedsakelig 

fokusere på konkurranse i fallskjermhopping. 

F/NLF hovedprinsipper for uttak til landslag: 

• Eksisterende landslagsutøvere som har prestert på toppnivå innenfor sin gren og ønsker å 

fortsette med toppidrettssatsning gis normalt forrang foran nye landslagskandidater. 

• Eksisterende landslagsutøvere som ikke har prestert på toppnivå innenfor sin gren men 

ønsker å fortsette med toppidrettssatsning kan gis forrang foran nye landslagskandidater. 

Dette ut i fra at toppresultater normalt oppnås gjennom systematisk og langsiktig arbeid med 

fokus på kontinuitet og planmessighet. 

• Eksisterende lagsammensetninger som søkes uttatt bør ha resultater fra 

fallskjermkonkurranser å vise til med ønsket lagssammensetning. Alternativt kan deltakelse 

med minimum 50% av ønsket lagssammensetning vurderes som å være samme lag (kan 

defineres som samme lag med bytte av enkeltmedlemmer). 

• Det skal ikke tas ut flere landslag i samme gren på bekostning av andre grener. Dette gjelder 

imidlertid ikke uttak av rekrutteringslandslag som ikke får økonomisk støtte gjennom 

landslagspotten. 

• Landslagskandidatene bør ha levert resultater fra nasjonale eller internasjonale (open, ikke 

intermediate) fallskjermkonkurranser der de scorer et gjennomsnitt som kan defineres som 

landslagsnivå. 

For 2020 vurderes følgende gjennomsnitt som landslagsnivå: 

• Freefly    5 poeng i snitt i konkurranse 

• 4 Way FS  15 poeng i snitt i konkurranse 

• 4 Way VFS  11 poeng i snitt i konkurranse 

Det er for 2020 ikke regnet ut snitt for andre grener (f.eks: CP, CF, WS osv) der det kan finnes 

landslagskandidater og disse vil bli vurdert enkeltvis.  

Snittet er regnet ut i fra 60% av gjennomsnittet på pallplasseringer i de fire siste FAI World 

Championship/ World Cup. Snittet er rundet av til nærmeste hele poeng og skjønn må 

dermed vises for kandidater som ligger tett opptil kravet. 

• Landslagskandidater bør ha deltakelse i aktiviteter som gir tilbake til fellesskapet og bidrar til 

å løfte den generelle kompetansen med tanke på teknikk, ferdigheter og 

konkurransekunnskap i fallskjermsporten.  

• Landslagskandidater bør ha stilt som deltakere i Norgesmesterskap / nasjonale konkurranser 

i løpet av siste sesong. Dette for å sikre deltagelse nasjonalt og også videreutvikling av 

grenen/sporten. 

• Landslagskandidater bør utføre en betydelig del av treningshoppene sine på norske hoppfelt. 
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