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     Til stede: Ellen, Audun, Si, Erik, Thya, Grethe, Nico 

 

Årshjulet 
Styreseminar: tar opp tråden for å planlegge dette senere. 
LAM midler har ny søknadsfrist, lagt inn i årshjulet.  
 

Siden sist 
Naboene: Har vært i kontakt med naboen med kyrne, og han er nå en del av HL briefen. Vi prøver nå 
å endre innflyvning for å være mindre til sjenanse.  
Det er også oppnådd god kontakt med microfly.  
 

Nabovarsel ved arrangment 
De naboene vi har kontakt med og klubbene rundt oss skal få info ved arrangementer. 

 

Status Thor Solberg III og Tøfsk 
Vi har møtt Solberg III. De ønsket å høre hva vi tenker rundt de tre dødsfallene vi har hatt, og hva 

slags omdømme plassen får mtp dette. Vårt svar gikk på at vi ser det som at det ikke går ut over 

plassen, men mer oss som klubb.  

De ser på å søke på omregulering av grønt bygg, og lurte på hvor mye plass vi trenger. Det vil ta tid, 

så det er ikke noe svar i denne saken før til høsten.  

De ser også på å leie ut grønt bygg da de ikke var så glad for vårt ønske om 51% og tippemidler.  

Alt er fortsatt mulig i denne saken.  



Finne ny potensiell DL 
Audun ser 2018 som sin siste sesong som DL. Styret ønsker å få i gang prosessen med å finne en ny 

DL tidlig, så vi kan få til en glidende overgang.  

Styret er enige om å avvente å lyse ut stillingen, men ønsker å starte å se oss litt rundt internt. Vi tar 

opp tråden ifm utlysning om 1-2 mnd.  

SoMe + AirBnb 
Thya foreslår å legge inn profil på oss i AirBnb og legge inn opplevelser vi tilbyr.  

Thya legger inn en profil til oss og bruker info@hoppfallskjerm.no som konto.  

Thya lager også ny profil på Google+ 

DL informerer 
Øk. Rapport på epost fra PM: Audun skal be PM lage en ny rapport som inkluderer uke 19 også. 

Tallene er ikke helt oppdaterte.  

Audun gikk i møtet gjennom status pr nå sammenlignet med fjoråret. Det ser ut til å være 10-15 000 
bedre  enn i fjor. 
Til nå har vi gjort 74 tandem i år sammenlignet med 51 i fjor. 
Fyllingsgrad opp fra 15,85 til 16,75. 
 
Kurs: det er lavere påmelding i år enn i fjor. Audun har foreslått å lage en ungdomskampanje med 
pris 9 990,-. Grethe foreslår å ha denne prisen på de første ti under 26 som melder seg på.  
Styret vedtar kampanje 9 990,- til de første ti under 26 år som melder seg på kurs. Forutsetning er 
at de tar kurs i år.  
 
Audun har pratet med Thomas Engeset om å lage nye videoer.  
Styret vedtar at det belønnes med gratis hopp innen rimelighetens grenser.  
 
Styret kommer tilbake til alternativ kampanje dersom dette ikke gir økt påmelding. 
 
Bistå Nimbus: Det er også et forslag om å tilbyb Nimbus halv årsavgift frem til flyet deres er på plass 
igjen. Det er også forslag om å tilby de rimeligere konvertering. Audun tar kontakt med Tommy 
Botten i Nimbus for å lodde stemningen.  
 
Brainstorming Kampanjer  

- Øke andel som kjøper bilder: Thya foreslår at vi viser bilder til tandemelevene for å øke 

salget.  

Audun tar dialog med Thomas Engeset her også.  

- Visit Norway/Visit Tønsberg: Styret vedtar at vi skal melde oss inn her for å vise tjenestene 

våre.  

- Det er ønskelig at vi setter opp agenter som kan selge tandem. Det er 500 pr tandem og 

1000 pr kurs, og de må ringe kalde kontakter. Thya har ansvaret for dette.  

- Audun lager liste over tidligere hoppere som ikke kom tilbake etter sesongslutt. Thya 

kontakter de for å rekruttere.  

mailto:info@hoppfallskjerm.no


- Stand og rollup: Vi må lage en ny rollup da vi ønsker å ha stand på brygga. Si og Thya står på 

stand for to gratis hopp hver.  

- Kampanje på facebook: alle som setter seg som Skal på dette arrangementet er med i 

trekning av et tandemhopp. Videre kan vi ha en kampanje der et medlem får to gratis hopp 

dersom kampanjen deles. Styret vedtar at vi gir et medlem to gratis hopp ved deling av 

kampanjen. 

-  Vi skal også ha en kampanje med nummererte visittkort der vi gir kickback til bartender og 

rabatt til tandemeleven. Audun lager visittkort og får tak i pleksiglassholdere til visittkortene. 

De skal settes ut på brygga, i Sandefjord, Horten etc. Kickback til bartender blir 100 kr i 

tipsglasset pr tandemelev som hopper.  

 

Behandling av personopplysninger ref dokument fra Audun: Alt ser bra ut. I Auduns nye 

tandemskjema skal det komme tydelig frem hva slags opplysninger det er snakk om og hva som 

slettes/blir stående igjen av info.  

 

Tandemavtale: Audun har dialog med SkyDesign. Saken ligger hos Pål br dags dato. Styret tar 

informasjonen til orientering.  

 

Passasjerer JMP: Styret vedtar slotpris for passasjer i JMP. 

 

Støtte FS2020: Styret konkretiserer at støtte til FS2020 er  50 000, og de har tilgang på lagdeal som 

malle som hoppper mer enn 20 hopp har tilgang på. Skal de ha lavere slotpris må dette gå av de 

50 000 som er bevilget i budsjettet.  Si var inhabil  i saken og var ikke med i stemmingen.  

 

Kiosken: Styret ønsker ikke å ta 10 000 fra kiosken i leie i år.  

 

FL130: Audun foreslår å spørre medlemmene i en undersøkelse om de er villige til å betale fem kr 

mer for å gå til 13 000. Styret er positive til dette.  

 

Krav om lavhopp flyttes fra A til B: Styret ser at luftrommet er vår største utfordring på sikt, og stiller 

seg bak forslag for å beskytte luftrommet vårt, så lenge det ikke går ut over sikkerheten til hopperne.  

 

Maks trekkhøyde 5000 fot: Styret støtter forslaget om at maks trekkhøyde på ordinære hopp er 

5000 fot.  

Unntak til dette kan være skjermkjøringskurs 

 



Sponsoransvarlig: Styret er positive til forslaget. Thya spør Nadia og det legges ut en post på 

facebook om det er noen som melder seg.  

Brakkerigg: Styret vedtar, basert på Auduns redegjørelse, å kjøpe tre brakkerigger til overnatting.  

Strøm i hangar: Audun orienter om strøm i hangar, og at det er kjøpt inn elanlegg 35 000 ink arbeid, 

powerheater til 25 000 og takvifter til 16 000,- (hoppfly skal ta noe av kostnadene her) 

Kurs Bigway: Aage har et ønske om å ha kurs i bigway, Audun har brukt litt av organizerbudsjettet til 

dette.  

 

 

 

 

 

 


