Uttak til Utviklingslandslag.
Drømmer du om å være på landslaget i fallskjermhopping. Hoppe med flagget på brystet
og stolt representere Norge? Drømmer du om å bli en skikkelig dyktig fallskjermhopper?
FNLF åpner for uttak til utviklingslandslag i FS4, Wingsuit Performance, VFS4 og Freefly.
(Ønsker du å stille til uttak i en gren som ikke er med her så kontakt
Landaslagsansvarlig. )
Hva er Utviklingslandslaget?
Utvilkingslandslaget er en del av landslagsgruppen og har den samme oppfølging av
Landslagsansvarlig som Landslaget.
Utviklingslandslaget deltar på NM og representerer Norge i internasjonale
konkurranser. (De konkurranser og grener der det er tillat med flere lag fra samme
nasjon)
Utviklingslandslaget sikter mot å trene og forbereder seg på linje med de beste i verden,
avhengig av den enkelte disiplins egenart og utbredelse.
Utviklingslandslag vil få oppfølging og tilgang på treningssystemer og kunnskap fra
landslaget.
Utviklingslandslaget er med på å produsere framtidige landslagsutøvere.
Utviklingslandslaget skaper aksept for fallskjermhopping som idrett.
Utviklingslandslaget skaper idrettsaktivitet.
Utviklingslandslaget er med på å løfte fallskjermnorge.
Utviklingslaget mottar ikke økonomisk støtte fra F/NLF.
Hvordan fungerer uttaket?
Uttak består av individuelle intervjuer og fysiske tester.
Intervjuer holdes på teams med Landslagsansvarlig, landslagsutøvere i den enkelte gren
og Fagsjef.
Fysiske tester utføres på eget ansvar og på heder og ære overleveres resultater til
Landslagsansvarlig før intervjuet. Se vedlagt beskrivelse av fysiske tester.
Du kan stille på uttak som lag eller som enkeltutøver uansett hvilken gren du stiller i. Er
du ikke en del av et lag i dag, men vil på landslag så still på uttak!

Påmelding
Kandidater som ønsker å stille til uttak sender søknad til Landslagsansvarlig, Marius
Sotberg på mail marius.sotberg@gmail.com med kopi til Fagsjef Knut Lien
Knut.Lien@nlf.no innen 31 desember.
Søknad skal inneholde:
• Navn og alder.
• Hvilken/hvilke gren man stiller til uttak i.
• Antall hopp og tunnelerfaring, samt erfaring innen grenen man stiller i.
• Tidligere erfaring med konkurranseidrett.
• Liste over tidligere og nåværende klubbmedlemskap
Intervjuer starter i uke 5, 2022.
Spørsmål og andre henvendelser ta kontakt med Landslagsansvarlig, Marius Sotberg
marius.sotberg@gmail.com eller telefon +46 702711051
Gi Gass!
Heia Norge!

