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ÅRSBERETNING 2020
1. VIRKSOMHETSÅR
2020 var klubbens 32 virksomhetsår, og vi hadde pr. 31. desember 51 medlemmer, derav 10
kvinner. Vi har dermed lykkes med å rekruttere noen kvinnelige aktive hoppere, samt at
noen av våre Veterinner har meldt seg inn som støttemedlemmer. Dette gjør det mulig å
oppnå vårt mål om å få kvinner inn i styret.
Klubben er registrert i Enhetsregisteret med organisasjonsnummer 995 239 337. Denne
registreringen er nødvendig for å kunne motta momsrefusjon fra Staten.
Det har i løpet av året blitt avholdt ett styremøte der hele styret var samlet, ellers har
eventuelle saker som har kommet opp har blitt løst fortløpende via mailkorrespondanse
mellom styremedlemmene.
Det har vært et år nesten uten aktivitet, noe den korte årsberetning bærer tydelig preg av.
Dette skyldes at stort sett alle arrangementer har blitt avlyst på grunn av Covid 19.

2. STYRE OG LEDELSE
Styret har i 2020 bestått av følgende:
Leder:

Bjørn Bjelde

Nestleder:

Carsten Hagen

Kasserer/styremedlem:

Roar Simonsen

Styremedlem:

Olaf Olsen

Styremedlem:

Odd Møller

Varamedlem:

Magne Overrein

Varamedlem:

Olav Kalve

Varamedlem:

Hanne Florin

Leder for Kontrollutvalget:

Helge Siljan

Medlem i Kontrollutvalget:

Wigulf Schjøll

Varamedlem i Kontrollutvalget:

Ronnie Klepp
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Leder valgkom.

Ann Kristin Bogen

Medl. valgkom:

Per Kulsrud

Varamedl. valgkom:

Oddmar Stenhaug

Nestleder representerte VFSK i seksjon, -forbunds-og NLF-sammenheng

3. AKTIVITETER
ÅRSMØTE
Lørdag 25-26. januar ble VFSK`s Årsmøte avholdt på Engø Gård på Nøtterø, i henhold til
klubbens vedtekter og tradisjoner. 27 stemmeberettigede, samt veterinner var møtt opp.
Referat fra møtet finnes på VFSK`s hjemmeside.

Sikkerhetsmøte 21. februar
Sikkerhetsmøte ble avlyst på grunn av Covidsituasjonen.

Skydive Algarve, mars
Avlyst

Ledermøte og fagseminar.
Mini fagseminaret ble gjennomført digitalt på Teams 24 og 25. mars. Nestleder Carsten
Hagen deltok på vegne av Leder og HI

Vårens Vakreste, Rjukan
Avlyst

Dakota åpning, Torp
Avlyst

Flydag Kjeller, Kjeller flystasjon.
Avlyst

Partisanerstevne, Sokna.
Avlyst
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Kreftsyke barn, Torp
Avlyst
Luftsportsuka, Starmoen
Avlyst

NM-veka, Starmoen 26. juni
VFSK stilte med fire hoppere på åpningsdagen, det ble gjennomført en perfekt demo foran
et glissent publikum.

Sommerens Vakreste, Meløyvær
Avlyst

Demo Panserfest, 24.august, Trandum
Avlyst

Telemark Airshow, 1. september, Notodden
Avlyst

Containerdropp, Rondetunet
Avlyst

Algarve Boogie, høsttur
Avlyst

Dakota-avslutning 6. oktober, Torp
Avlyst

Nyttårshopp 31. des - Vøyenenga gård, Bærum
Avlyst
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HI`S RAPPORT
HI-rapport 2020
Sesongen 2020 ble i likhet med alt annet helt spesiell. Det ble i alt utført 4 hopp i VFSKs regi,
hvilket er det laveste antall noensinne. De fire hoppene var demo på Starmoen i forbindelse
med NM-uka 2020.
Carsten Hagen representerte VFSK under det digitale HI-seminaret. Det ble ikke avholdt noe
sikkerhetsmøte i etterkant av dette, også grunnet smittevernregler.
Den planlagte turen til Algarve ble også kansellert da den totale nedstengningen av landet
ble iverksatt bare to dager før vår planlagte avreise.
Den operative virksomheten ble ivaretatt ved at VFSKs medlemmer utførte sine hopp i regi
av andre klubber, hovedsakelig på Jarlsberg, Rakkestad og Østre Æra. Etter noen tids
utsettelse, ble hoppfeltene åpnet under visse begrensinger, slik at nødvendige
vedlikeholdshopp normalt kunne blitt utført. Året gikk ut med en kanselering av vårt
viktigste arrangement, Nyttårshoppingen, som også ble kansellert grunnet
smittevernsregler.
VFSK annonserte ved flere anledninger felles samlinger på Jarlsberg og Rakkestad. Oppmøtet
var variabelt, men absolutt vellykket for de som møtte frem. Det er HI`s ønske at vi i
sesongen 2021 øker fellessamlingene både med antall hoppere og antall samlinger.

ÅRETS VETERAN
Olaf Olsen og Lars Jacob Cusheron ble begge utnevnt til Årets Veteran under Årsmøte på
Engø gård.

ØKONOMI
VFSK har bak seg et godt økonomisk år. Årsaken er todelt. VFSK hadde lite utgifter da vi
dessverre var nesten uten aktivitet pga Koronapandemi. Samtidig søkte klubben om
støttemidler basert på henvisning til tidligere års aktivitet. Dette resulterte i en tildeling på
Kr. 42 210.- i Korona-støtte fra Norges idrettsforbund til regnskapsåret 2020 (I tillegg har
VFSK fått tilsvarende støtte på kr. 12 988 til regnskapsåret 2021). Klubbens høye
aktivitetsnivå pre-Korona har dermed sikret et tilskudd for både 2020 og 2021.
Venneforeningen LN-TSB har mottatt støtte fra VFSK på kr. 10 000.- iht budsjett.
For 2020 har VFSK en unormal differanse mellom resultatet og budsjett pga frys på
aktivitetsplanene, men differansen er i positiv retning. VFSK er godt økonomisk rustet til
gjenåpning av landet og iverksettelse av en offensiv aktivitetsplan.
Resultat 2020 VFSK: Kr. 53 379,08. Disponibelt beløp per 31.12.2020 kr. 256 815,27
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Resultat 2020 Venneforeningen LN-TSB: Kr. 14 092,00. Disponibelt beløp per 31.12.2020 kr.
48 970,90
Regnskap er revidert og godkjent av revisor/leder for kontrollutvalget, Helge Siljan.

TAKK
Til slutt vil styret takke alle som hjelper til å holde hjulene i gang og som bidro til å
opprettholde en viss grad av aktivitet, til tross for alle kanselleringer og Covidrestriksjoner.
Vi håper og tror selvsagt at vårt gode samarbeid med Dakota Norway fortsetter, men pr dags
dato er det usikkert hvilke aktiviteter de får gjennomført.
Vi i styret tar fatt på 2021 med godt mot og gjør det vi kan for at vi i det det kommende året
kan få gjennomført noen av de planlagt aktivitetene.
Alle aktive medlemmer oppfordres på det sterkeste til å stille opp på så mange hoppdager
som mulig, det kan ikke forventes at det gis ubegrenset med dispensasjon for manglende
hopp for å kunne fornye sertifikatet.

Bjørn Bjelde
Leder
Veteranenes fallskjermklubb

