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Mens du åpner dette bladet er sannsynligvis ”det gamle” landslaget Norgies i ferd med å gjennomføre de første rundene i VM i Gap, Frankrike. Jeg vil anbefale deg logge på internett og
Omniskore, for nå blir det spennende! Jeg er villig til å sette en neve spenn på at de vinner i år.
De har lang erfaring som lag, de hoppet bra på den siste samlingen før VM, og konkurrentene
er ikke så hvasse som sist. Tenk for en fin avrunding laget kan få. GO NORGIES!
Når Norgies har lagt inn årene flyttes fokuset over på det nyuttatte landslaget og deres utfordrere i rekrutteringslandslaget. Begge lagene er denne gangen tatt ut samtidig, og på
grunn av VM syklusen er det bare ett år til neste uttak. Felles for alle deltakerne er at de er relativt unge i sporten, har stort utviklingspotensial og er villige til å gi alt. Dette vil skape dynamikk og en reell kamp om plassene på landslaget. Det vil ta tid å bygge opp et godt
samkjørt lag, men så lenge rekrutteringslaget blir behandlet mer som rekrutter til landslaget
enn som fast lag tror jeg modellen kan være dynamisk og god. Lise får fulgt alle utøverne tett,
og erfaringsoverføringen er uvurderlig. Hvor raskt vi kan forvente resultater i internasjonal
sammenheng er jeg usikker på. Ambisjonene er høye. Sannsynligvis vil vi få nyte mye godt av
laghoppernes tilstedeværelse i Norge og på fremtidige basicsleire allerede fra starten. Det er
jo også et viktig mål for idrettssatsing.
Det er dårlig overfor Skywalkers å si at freeflyerne har uteblitt i konkurransesammenheng,
men det har de faktisk. Og det er dårlig overfor Skywalkers! Å ikke stille på NM eller uttak fordi man tror man ikke har sjanse til å vinne slår tilbake som en boomerang, og treffer nå freeflymiljøet i bakhodet. Hadde det samme vært praksis i FS ville det ikke ha vært nødvendig å
arrangere NM siste 15 år. Samle dere nå til neste sesong og uttaket om et år, og vis at – eller
om – det er et aktivt freeflymiljø i Norge som det er verd å støtte med idrettsmidler. Eller fortsett moro- og boogiehoppingen, uten å klage.
Vi har mye fokus på swooping, etter at vi har sett gjennomføringen av flere vellykkede
konkurranser, med god oppslutning og – relativt – høyt nivå. Nivået er høyt i forhold til den
jevne norske hopper. I forhold til de ledende internasjonalt er det temmelig lavt. Swooping
mer enn noen annen gren krever mengdetrening. Også her tror jeg vi må få se hoppere som
satser mye av egen lommebok og tid før vi skal kunne favne dem med støtte fra forbundet.
Swooping som konkurranseformat er spennende for publikum og lettere å bruke i sponsorsammenheng enn de andre fallskjermgrenene. Vi skal derfor ha øynene åpne for hva som
skjer i swoopingmiljøet, for å vurdere støtte i rett tid. På den annen side – bakken dreper. Hvis
swooping blir skjemmet av stygge uhell foran TV-kameraer og publikum er det kanskje ikke så
god reklame. Jeg håper at utøvere og arrangører legger forholdene til rette for en sikker utførelse av spesielt denne grenen, og ønsker samtidig Anders god bedring
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Jan-Erik Didriksson har god progresjon i den
nye favorittgrenen faceflying. Her under et av
hans lags treningshopp på Østre Æra.
Trond BolstadFoto
2punktBilledmanipulasjon

Send stoff,
ideer
eller spørsmål til
quitila@online.no.

sett og hørt
60 Down’n Dirty
62 Klubbalbum Lesja, NTNU, Voss og OFSK
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På ettermiddagen
30 mai hørte vi
den kjente
lyden av 720
skvadronens

Helikopter

Bell 412
helikoptre
nærme seg.

Trond BolstadFoto

Geir Trønnesfoto

4

boogie

Geir TrønnesTekst og foto
Trond BolstadFoto
De kom over feltet i lowpass før begge
helikoptrene ble satt ned rett på andre siden
av stripa i forhold til fueltankene. Det tok
langt kortere tid enn normalt å mobilisere
dugnadsånden for å få ut alt utstyr og
utrustning som måtte tas ut før hoppingen
kunne begynne.
Helikopterboogien er som tidligere et
resultat av Innsamlingsaksjonen ved 720
skvadronen til inntekt for Barneavdelingen
ved Radiumhospitalet. Arvid Josefsen og
Marianne har vært i jevnlig kontakt i vinter
for å koordinere boogien, og etter en utsettelse ble denne helgen valgt for gjennomføringen. Arvid har promotert og videreført
ideen med denne boogien overfor sjefen for
720 skvadronen, Oblt Alf Lied og Generalinspektøren for Luftforsvaret, Generalmajor
Thomas Colin Archer, som har sørget for at
boogien praktisk ble mulig ved å stille
materiell og personell tilgjengelig. Arvid og

Alf fløy selv, sammen med to piloter til, og de
hadde en tekniker med egen verkstedbil og
to vaktoffiserer til å passe på materiellet om
natten.
De første løftene gikk til 5.000’ og fylte
seg raskt, hopperne løp fra landingsområdet
og inn i hangaren for å rekke så mange løft
som mulig. Helikoptrene hadde minimal
dropspeed, i forhold til bakken sto de nesten
stille, og mange av avsprangene bar preg av
at en del av hopperne ikke har hoppet med

null relativvind tidligere. Dette varte i nesten
to timer, da var de fleste så slitne at vi begynte med full høyde for å kunne ha helikoptrene i lufta så mye som mulig. En annen
bonus var at det etter hvert ble flydd taktisk
første delen av løftet. Etter takeoff fløy de
helikoptrene mellom furutrærne oppover
Nordmyra til paxens jubel og tinntallerkenøyne. Jeg satt som hoppmester på mange av
løftene, og hørte Arvids co-pilot tørt kommentere paxens oppførsel slik: ”Det skal
ikke mye til for å tilfredsstille disse menneskene som holder til her…”. Jo visst er vi
enkle, men finnes det noe mer morsomt å
hoppe fra?
Totalt gjorde vi 1352 fra og med fredag til
og med søndag fordelt på 50 helikopterløft
og 45 Antonovløft, og overskuddet ble overlevert 720 skvadronen for overrekkelse til
Barneavdelingen ved Radiumhospitalet.
OFSK håper GIH, Arvid og 720 skvadronen
også synes arrangementet var vellykket, og
at det ikke blir så lenge til neste gang…

Geir Trønnesfoto

Trond BolstadFoto

Trond BolstadFoto
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Trond BolstadFoto

Ekstre

6
Trond BolstadFoto

Veko begynte 22. juni med
glitrende solskinn. PD
Factory Team, Icarus
Team Extreme og noen
fra Xaos hadde kommet
et par dager i forveien
for å trene til Pro
Swooping Tour
konkurransen.

msportveko 2003
Trond BolstadFoto

Trond BolstadFoto
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Trond BolstadFoto
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Hans Christian HC AmlieTekst
Francisco Neri, Leif Arne
Spidsberg og Trond
BolstadFoto

Trond BolstadFoto

Det ble gjort de lengste og mest imponerende swooper på Bømoen noen
sinne. 11 hoppere hvorav åtte norske
meldte seg på kvalifiseringen til advanced konkurransen. Fem klarte det –
Richard, Dag, Belly, Paul Gurteen og
Eirik Breen. Anders var allerede kvalifisert fra en tidligere konkurranse.
Utbyttet for de som var med på kvalifiseringen var stort. Hvordan gjøre høyhastighetslandinger på en trygg måte
ble briefet, filmet og debriefet i detalj.
På feltet hadde vi med to An-28,
Malwin og ett AS-350 helikopter god
flykapasitet. Det ble gjort tracke-hopp
og skjermkjøring i Gudvangen, storformasjoner over Voss og swooping på
Vangen. Tonje hadde ansvar for speedstar-konkurransen. Den ble gjennomført med stor deltagelse.
Konserter var det hele uka. De
minneverdige var vel for 80-tallsgenerasjonen DumDumBoys, og for oss
andre Ralph Myerz & The Jack Herren
Band. De fleste bandene spilte i festivalteltet. Her ble også dagens video
vist hver kveld klokken 21.00. Per Børre
& Co stod for klipping og redigering.
Ekstremsportvekovideoen var nytt av
året klar til salg på avslutningssøndagen. Les mer på
www.ekstremsportveko.com.
Tirsdag gikk finalen i PST Advancedklassen, lørdag var det finale i
PST Pro-klassen.
Resultater finner du i
tabellene.

Leif Arne SpidsbergFoto

Trond BolstadFoto

Me sjåast neste år!
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Trond BolstadFoto
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Francisco NeriFoto

Advanced
Plass Navn

Skjerm

Fart, poeng

Presisjon, poeng

Total, poeng

1

FX 90
VX 89
VX 84
CrossFire 89
Xaos-21
VX 84

100.o
59.1
43
73.9
87.5
25.6

100.o
73.9
87.5
43
25.6
59.1

200.0
133
130.5
116.9
113.1
84.7

2
3
4
5
6

Paul S. Gurteen
Richard B. Henriksen
Dag Forgensen
Leif Arne Spidsberg
Eirik Breen
Anders Flatlandsmo

Pro

Leif Arne SpidsbergFoto

Plass Navn

Skjerm

Fart,
poeng

Zone presisjon,
poeng

Carving Accuracy,
poeng

Total,
poeng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Icarus
Icarus
Velocity
Icarus
Icarus
Velocity
Velocity
Velocity
Velocity
XAOS
XAOS

93.4
98.5
93.4
87.4
89.5
100.0
96.9
82.9
95.2
85.2
80.5

100.0
93.4
98.5
96.9
95.2
89.5
85.2
91.5
87.4
80.5
82.9

100.0
95.2
93.4
98.5
91.5
85.2
89.5
96.9
87.4
85.2
80.5

293.4
287.1
285.3
282.8
276.2
274.7
271.6
271.3
270
250.9
243.9

Clint Clawson
JC Colclasure
Ian Bobo
Jim Slaton
Luigi Cani
Shannon Pilcher
Heath Richardson
Jay Moledzki
Francisco Neri
Mikeal Stevens
Jimmy Pouchert

Lagkonkurransen
Plass Navn

1

2

3

4

5

ICARUS EXTREME (Black)
Clint Clawson
Jim Slaton
ICARUS EXTREME (Red)
JC Colclasure
Luigi Cani
Performance Design (A)
Heath Richardson
Jay Moledzki
Performance Design (B)
Ian Bobo
Shannon Pilcher
XAOS TEAM
Mikeal Stevens
Jimmy Pouchert

Skjerm

ICARUS

ICARUS

VELOCITY

VELOCITY

XAOS

Fart,
poeng

Zone presisjon, Carving Accuracy, Total,
poeng
poeng
poeng

96.9

492.3
100.0
96.9

100.0
98.5

93.4
95.2

95.2
91.5

85.2
91.5

89.5
96.9

98.5
89.5

93.4
85.2

80.5
82.9

85.2
80.5

100.0

475.3

89.5

452.7

93.4

450

85.2

414.3

Trond BolstadFoto
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Francisco NeriFoto

Belly Goes Fast
Leif Arne satser på swooping. Er swooping det som endelig skal gjøre fallskjerm
til en publikumssport? Hva går det ut på?

KittTekst
Trond BolstadFoto
Hvorfor velger du swooping?
- Hovedmål fra dag en var freeflying. Jeg har jobbet som instruktør og kameramann. Da må man alltid gjøre ting andre
har lyst til. Jeg har lyst til å gjøre noe for min egen del.
Kameramenn er ofte gode skjermkjørere, de får god anledning til å trene under landingene. Jeg liker fart, og har alltid
vært konsentrert på landinger. Swooping passer meg godt.
Når bestemte du deg for å konkurrere?
- Jeg hadde lyst til å være med på landslagsuttaket i år, helt
til jeg dro til DeLand i februar og filmet Basicen. Der så jeg PD
swooping team, og ble imponert over hva de gjorde. En kveld
hos Dag Einar så vi på en film – US National Pond swooping.
Det var mye heftige bilder! Jeg fant ut at dette har jeg lyst til å
prøve og satse på.
Hvordan trente du?
- Jeg begynte i år med å lande medvinds. Den første helgen
blåste det 9m/s. Så har jeg satt opp kjegler som imiterer de
banene de har i konkurransene. For presisjon, carving og distanse. Det har blitt mye trening. I alle fall 150 hopp i ren
swoopetrening. Jeg går av i 5.000 fot for å ha landingsområdet for meg selv, og slippe å tenke på andre.
Leif Arne er vant til mye trening som tidligere landslagsutøver på skøyter, short-track. Det var mye slit, to økter om
dagen, hver dag. Det er også en actionsport hvor ting skjer
fort, og med høy risiko for å tryne og å slå seg litt.
Hvorfor valgte du PST konkurransen?
- Jeg så en webside for PST. Det var den første konkurransen jeg hadde hørt om. Så fikk jeg vite at det skulle være
konkurranse på Voss. Det ble et mål å kvalifisere seg til den
konkurransen. Der ville jeg møte gutta som var flinke å fly
skjerm, pluss komme i kontakt med fabrikk representantene
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for å vise det jeg kan. Jeg har vært målbevisst de siste årene,
spesielt i sommer.
Hvordan ble konkurransen gjennomført?
- Det begynte med en kort briefing. Sikkerhet var nummer
én. Hvis folk gjør ting som skremmer dommerne så er det rett
ut. Så fikk vi gjennomgang av kvalifiseringsreglene.
For å kvalifisere seg må man fly en løype som er ca 60 meter lang i sving, carving. Man må ha én kroppsdel innenfor
entryporten som er 10 fot høy. Det er ikke lov til å touche
bakken inni løypa, og ikke lov til å touche flagg gjennom hele
løypa. Man må ha tre landinger på rad for å få det godkjent,
bli kvalifisert. Til dette har man tre forsøk.
Når man er kvalifisert, kan man være med på alle konkurranser som PST har, løpende. De fleste går i Amerika, dette er
den første i Europa. Først kvalifiserer man til Advanced klassen. For å gå videre i Pro klassen, må ha samlet 400 poeng i
Advanced, for så å kvalifisere seg videre til Pro.
Hvordan avholdes de forskjellige grenene?
- Sporten er under utvikling, og jeg har inntrykk av at man
fortsatt finner på nye ting. Alt grenene skjer i flere runder,
hvor sammenlagt summene teller.
I Distanse skal man fly lengst mulig.
I Speed skal man bruke kortest mulig tid igjennom løypa.
I Presisjon skal man gjennom fire entryporter, så stoppe
innen tre soner. Høyest score får man ved å lande i sonen som
er lengst fra deg.
I Carving (bare i Pro klassen) får man poeng etter hvor
krapp sving man tar. Man skal treffe to entryporter, så carve
innom exitporter i en slags ”paddock”.
Hvordan gikk konkurransen for din del?
- Kvalifiseringen gikk greit, hadde noen bom. Følte at jeg
hadde grei kontroll. Gjorde åtte-ni hopp fra Malvin i regnvær.
Så kom konkurransen, presisjon først. Det gikk sånn passe
bra. Jeg bommet på entrygaten på førstehoppet. Det blåste

Klarte å stoppe helt på streken
litt medvinds. Det gjør det vanskeligere å
sette opp og treffe entrygaten. Føret var ikke
det beste, det var ganske slept, og jeg sklei
igjennom hele banen. Dette gir minuspoeng.
Jeg var ikke så veldig fornøyd. Andre runden
gikk mye bedre. Jeg følte at jeg justerte innflygingen litt annerledes, og vinden hadde
løyet litt. Selve innflyvingen satt. Var veldig
fornøyd! Klarte å stoppe helt på streken før
jeg begynte å få minuspoeng. En god runde
som gjorde at jeg fikk opp selvtilliten. Tredje
runden var det god vind igjen. Jeg gjorde
samme feilene som på første. Følte jeg var
for høy i inngangen, tok tak i frontriserne og
løftet beina. En av dommerne så det og
bannet. Han hadde satt penger på meg.
Endte på femte plass i presisjon.
Første runde i speedkonkurransen traff
jeg sånn jeg skulle. Det gikk veldig bra. Følte
at jeg hadde gjort en god jobb til akkurat i
det jeg landet og så meg tilbake og så et
flagg som lå på bakken. Ble ganske irritert,
hadde ikke kjent at jeg var borti. Straffen for
å rive et flagg er fem sekunder. Fem sekunder
er mye i straff, idet man bruker bare tre
sekunder på hele banen. Andre og tredje
runde gikk like bra som første, men jeg reiv
ikke noen flagg. Var derfor veldig fornøyd
med speedkonkurransen, og ble nummer to.
Sammenlagt i konkurransene ble jeg nummer fire.
Målet var å komme høyt på lista. Jeg
mente jeg hadde kvalifikasjonene for å
vinne. Jeg er glad i ettertid for at jeg ikke

gjorde det. Nå blir jeg bare enda mer innbitt
på å gjøre det bedre i senere konkurranser –
for å nå de målene jeg har satt meg.
Hvilken type skjerm hopper du?
- I konkurransen brukte jeg en Icarus
Crossfire 89. Den har jeg trent med i hele år.
Alle de andre utøverne hadde crossbraced skjermer. Hva betyr denne forskjellen?
- De andre skjermene er bygget mer for
fart. De er smalere, har en annen celleoppbygging og skaper større fart i seg selv.
Leif Arne kom i kontakt med Joris hos
Icarus på Voss. Joris kalte faktisk Leif Arne for
moralsk vinner; han var mest stabil og jevn,
selv om han ikke hadde den råeste skjermtypen. Han fikk avtale med Icarus, og en
Icarus VX 74 som han flyr nå.
Når er neste konkurranse du skal delta i?
- Planen var å være med i Oregon i juli, rett
etter boogien. Da var det også en US
Qualifier, kvalifisering til WC for USA. Jeg fikk
dessverre ikke tak i billetter. Så fikk jeg høre
på Voss at de skulle ha en konkurranse i
Cross Keys i august. Hadde ikke fått det
bekreftet av noen, det sto ingenting om det
på web sidene til PST. Natten før flyet gikk
måtte jeg ringe og få bekreftet om konkurransen gikk eller ikke. Jeg ringte og fikk høre
at det bare var en skillscamp, eller en
Advanced Qualifier. Da valgte jeg å bli for å
trene hjemme i stedet.
Nå er det WC i Perris som er neste aktuelle
konkurranse. Den går i slutten av september,

og jeg er påmeldt. Da blir vi en gjeng som
skal nedover. Dag, Eirik, Børge og Ken.
Anders skulle også være med, men han har
akkurat skadet seg og vil ikke kunne være
med.
Er swooping noe for alle?
- Alle kan ikke begynne rett på kvalifisering, man bør ha gode skjermkjøringskunnskaper. Man kan begynne å trene på å lande
der man skal, å fly inn i en bane, treffe oppsatte punkter på innflyving, og være bevisst
på flyving. Man må være en god skjermkjøringspilot, kunne swoope i alle fall 60
meter, og treffe inngangsportene.
Jeg tror mange vil drive med swooping etter hvert. Det var et uoffisielt NM nå, og det
var 18 deltakere. Det var veldig bra!
Er swooping mer publikumsvennlig enn
andre grener innen fallskjermhopping?
- Hvis man har det på de rette stedene. Det
gir mye fart og spenning. Folk tryner litt, og
siden det ofte er medvinds er det ikke like
lett å lande like pent. Swooping kan være
veldig publikumsvennlig. Uten tvil den grenen som kommer til å være med i et eventuelt
OL i fallskjermhopping. Swooping skal i alle
fall være med i WAG ’05.
Hvordan vurderer du risikoen ved swooping?
- Jeg tenker alltid på sikkerhet, og sånn er
jeg veldig bevisst på det jeg driver med. Selv
om det ikke alltid virker sånn. Jeg er veldig
sikkerhetsbevisst. Prøver å la være å ta en
hook hvis det ikke passer sånn. Jeg må ikke

for enhver pris hooke for å få en høyhastighetslanding.
Satser du videre?
- Ja, dette er noe jeg vil gjøre mye
framover. Jeg har lyst til å være med på flere
konkurranser i løpet av vinteren. Det holdes
ikke bare PST konkurranser, men også
mange andre. Det får jeg nok vite mer om i
forbindelse med at jeg kommer til å jobbe på
Skydive Elsinore i løpet av vinteren. Der har
de mange av verdens beste skjermpiloter.
Elsinore har også en fin swoopepond som jeg
har lyst til å bli mer kjent med! Perris Valley
ligger rett ved siden av, og der holder Team
Extreme til.
Målet er Pro klassen. Hvis man blir god
kan man jo tjene litt penger på dette også.
Først må jeg få 400 poeng for å få lov til å
prøve å kvalifisere meg. Jeg ser frem mot å
være med på WC i Perris – å få måle krefter
mot de store gutta.
Så har jeg lyst til å starte et miljø for
swoope på Æra. Jeg vil lage noen treningssamlinger for de som har lyst neste sommer. Da må vi prøve å forbedre landingsområdet for å legge det enda bedre til rette på
andre siden av stripa. Det kan vi ha egen
bane hvor vi setter opp porter. Derfor er jeg
veldig fornøyd med å skulle jobbe på
Elsinore. Jeg kommer nok tilbake med masse
erfaring. Så har det vært et savn tidligere; å
få hoppet på vinteren. Å gjøre masse hopp
om sommeren, så bråstoppe om vinteren er
ganske frustrerende...
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bail out

Bail out med stil
PO hadde ingen planer om å slutte
hoppingen gjennom en lang og pinlig
prosess, som så mange andre. Det
har lenge vært klart at han skulle
gjøre sitt siste hopp 19. juli.

KittTekst
POs private, Trond Bolstad,
Geir TrønnesBilder
- Jeg tror faktisk jeg kommer til å savne
Playstation spillingen med Knut mer enn jeg
kommer til å savne Østre Æra.
Det skal han få meg til å tro. Jeg fant
nemlig to blide karer på snei i en campingvogn og med klamme tak om PS2 kontrollene flere timer etter soloppgang på boogieavslutningen. At PO gikk av med seieren
skyldtes like mye at Knut til slutt sovnet på
oppløpet som det at han var rask på
banesykkelen.
PO har gjort et valg – han vil ikke gå den
lange stigen ned fra å være aktiv hopper til å
slutte som ukurant og utgått på dato. Det er
likt han å gjøre ting grundig og ordentlig.

Han ønsker ikke å bare gjøre et minimumsantall hopp per sesong.
- Jeg må begynne å jobbe når studiene
mine er ferdige til våren, og jeg ønsker å
bruke fritiden til noe annet enn å være på et
hoppfelt resten av livet. Siden gleden ved
hopping er på en nedadgående kurve, og jeg
ikke kommer til å ha mulighet til å hoppe
mye lenger, kan jeg like godt legge opp nå.
Troms FSK
Per Olav Strømsmo fra Setermoen gjorde sitt
første hopp i Bardufoss. Det var i november i
1985, og gradestokken viste minus
tjue.
- Det var kaldt, mørkt og langt ned, husker
PO.
Det er ikke så mye annet å finne på enn
jakt, fiske og scooterkjøring i Indre Troms.

Ikke så rart at det ble rekruttert en hel bøling
fallskjermhoppere fra den ene gata igjennom
Setermoen. POs bror Svein dro med mange.
Han var lokalkjendis som gitarist i band, og
med sine kontakter var han en sterk pådriver
i miljøet.
- Det var en kjempebra gjeng, og mange
hopper enda, eller har i alle fall hoppet til nå
nylig, forteller Kurt.
- Lokale hoppere fra alle kriker og kroker i
Setermoen, og en del av de som bodde på
Bardu i forbindelse med militærtjeneste, utgjorde en stor gjeng; Svein, PO, Jack, Are, Per
Magnus, Dr Jones, Bob, Hans Eric, Tom,
Dagfinn og Jørund.
Kurt begynte å hoppe et par år før PO, og
har kjent han siden han var elev. Jeg vekket
Kurt som var på Voss en formiddag i juli for å
fritte han ut. Kurt konkluderte med at histo-

riene han sitter inne med ikke egner seg på
trykk.
- Vi blir aldri voksne. PO har alltid vært en
grei kar – snill og har aldri slått en flue. Han
har vært ustrukturert som oss andre, og var

KLUBB: TROFSK
FØRSTE HOPP: 1985, det første av
10-11 linehopp
S ERTIFIKAT: D
LISENSER: I-1, MK, Demo1, Tandem
ANTALL HOPP: 2300
BESTE HOPP: 4 poengs 40 manna,
Skydive City påsken ’94
VERSTE HOPP: Demo TROFSK, bommet
på fotballbanen
S IVILSTATUS: samboer med Helen
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nok mer vill før. Nå er han skolegutt og ser
seriøst på livet. Jeg hører at han har begynt å
gå på bingo. Du kan fortelle han at jeg er
dypt fortvilet. Kanskje jeg begynner selv engang, men jeg tviler på det. Lykke til!
Hans Eric bodde også noen år på
Bardufoss, og møtte PO første gang i ’86 da
han gikk fallskjermkurs. PO var hjelpeinstruktør. Han bidro ikke med så mye på
kurset, men var hjertelig tilstede i bakgrunnen. Hans Eric har holdt sammen med PO i
lange perioder selv om de har flyttet på kryss
og tvers.
- PO er artig. En morsom kar å være sammen med, og utrolig tørrvittig. Han er aldri
redd for å prøve noe nytt.
Da BT skjermene fra PDF, som var de første
ellipseskjermene med 0p-duk, uelastiske
kevlarliner og slider på størrelse med et litt
stort frimerke kom i ’88 sendte SkyDesign en
demoskjerm til Bardu, uten manual. PO var
selvsagt først ut for å prøve skjermen. Han

monterte den på en gammel Vector, brettet
den flatt som en elevskjerm og gikk opp for å
hoppe den nye råtassen.
- Dr. Jones og brutter’n lå på fem meters
avstand da jeg trakk, og de sverger at det
første de så var en åpen skjerm. Jeg besvimte
i åpningen, men kom til meg selv i god tid før
landing.
Med blåmerker etter seletøyet i skrittet og
på skuldrene, og etter tre-ringsen på haka,
bestilte PO sin egen 80-tallsrosa BT-50 dagen etter, uten noen annen kunnskap om
skjermen enn den han akkurat hadde tilegnet seg. Når han flyr skjerm elsker han å
gjøre seg til. Noe av det morsomste jeg ser er
PO som flyr opp på siden av meg, for å ståle
ut Stilettoen sin og forsvinne i avgrunnen
med beina i været og et åndssvakt lystig ansiktsuttrykk.
- Det var enda morsommere med BT’en.
Den fylte seg lettere med luft igjen enn hva
Stilettoen gjør.

Uvennlig klima eller mørketid har ikke
klart å temme verken humør eller pågangsmot for noen i TROFSK gjengen. De
stilte med glede opp på en rekke demoer i
lokalmiljøet.
- En gang hoppet vi demo i sterk vind –
noe over 12 sekundmeter – over Setermoen
for å lande på en fotballbane. Jeg rygget hele
veien ned og traff feil bane, noen hundre meter unna. Det gikk alltid et eller annet galt på
TROFSK demoene. Befolkningen tror nok
ikke så godt om oss.
Boogie
Når våren kom sent, som den gjør i Indre
Troms, dro gjengen på tur til Skydive City,
Zephyrhills. Skydive City ble hjemmefeltet i
jula og påsken mange år på rad. Skiltet utenfor manifestet viser fortsatt hvor langt det er
til New York, Tokyo, Sydney og TROFSK.
Det har blitt mange turer opp gjennom
årene, også til storsekvensleir og Lurking-

bail out
boogie på DeLand, og til boogien på Æra,
hvor TROFSK hadde egen camp med bål og
sort hodeskalleflagg. På Smalaboogien satt
de spor etter seg, og særlig håndfaste da
Kurt og Jack løftet PO i ræva og nakkeskinnet
og kastet han inn i baren, så glass og flasker
singlet.
Det gikk likevel mest i scrambling av små
og mellomstore formasjoner.
- Jeg var blant annet med på den siste DC3 boogien på Z-hills i julen ’89. De boogiene
jeg husker best er de hvor Roger Ponce de
Leon organiserte. Han var av den gamle
typen organisator som lå der som edderkoppen i nettet og fikk med seg alt som
skjedde i formasjonen. ”Meet up lurkers, the
axe will swing!”. Ingen slapp unna med feil.
Jeg hadde stor respekt for han, han var en
stor personlighet. Det beste hoppet vi gjorde
var et fire poengs førtimanna. Det husker jeg
som mitt beste hopp.
PO og Kurt var med på Ponce’s kjente
Colour Concept hopp, hvor alle hopperne
brukte hoppdresser i forskjellige farger for å
lage spektakulære sekvenser.
- Jeg husker også godt 40 manns speedstar konkurransen mellom tre hoppfelt i
Florida, DeLand hvor jeg var på storformasjonsleir, Z-hills og Sebastian. Det går nok
ikke å organisere sånt med nordmenn i dag,
men kanskje om et par år. Interessen for
storsekvens er jo i ferd med å ta seg opp
igjen.
Jack-ass, the Movie må være inspirert av
PO og gla’ gutta fra Setermoens omgang med
leiebiler i Florida. Leiebilinteressen deler de
med vossingene Even, Henning, Stian, Frode
og Lars Geir. På én tur med vossingene røyk
det fem leiebiler på 18 dager.
En søndag morgen Kurt og PO ankom
Skydive City fant de Pontiac-vanen de hadde
leiet stående i sanden midt på feltet utenfor
Sunshine Factory. Den sto med åpen dør,
nøklene i, uten forhjul, på jekk og med skiltet
til Skydive Citys konkurrent Phoenix i

bagasjerommet. Forhjulet lå ved siden av,
vrengt av felgen. Gutta hadde vært på en
nattlig mission, rygget ned Phoenixskiltet,
pakket det pent i hop og lagt det i bagasjerommet for å ta det med til TROFSKs klubblokale som trofé. Eieren av feltet Georg lette
etter nordmenn hele dagen, men kom aldri
over til konkurrenten for å sjekke. Alle lurte
på hvordan bilen var havnet der. Kurt og PO
er enige om at en av dem må ha kjørt, men de
er ikke kar om å huske hvem av dem, eller
under hvilke omstendigheter. Skiltet ble med
hjem til Bardu og havnet i en garasje, hvor
faren til en kompis kastet det noen år senere.
Det kom aldri på klubbhusveggen, men
endte på søppeldynga i Bardu.
Crystal bar er en hillbilly bar i Zephyrhills.
Her banker gutta rutinemessig alle med sandaler, før de råner en runde med monstertruckene sine. Crystal var stamstedet. PO
og gjengen bodde alltid
på Twilight motel nede i
gata, og de blir nok
enda
husket
av
”Punjaben”, den indiske husverten. Han ga
dem mye og regelmessig kjeft, men hver ny
dag var han like
smilende igjen. Kanskje
fordi han nesten alltid
kunne presentere en
regning for ødelagte
elementer som likevel
ville ha trengt oppussing, som fasadegitteret
Svein ikke klarte å
stoppe for og kjørte ned
mens Punjaben sto og
så på. At toleransen var
høy skjønner man når
Lars Geir ikke fikk så
mye som en liten reprimande da han satt
leiebilen sin med cruise-

kontrollen på 50mph mot veggen bakgården,
spinnende, mens gutta hang rundt og drakk
øl.
På pakkematta på Skydive City møtte PO
Helen. Helen og PO var med på alt som var av
norsk storformasjonshopping frem til i ’98,
da hun begynte med legestudier og prioriterte bort hoppingen. Sammen fikk de med
seg både storsekvensleire og norgesrekorder.
- Miljøet han endret seg mye siden jeg
begynte. Før var det langt flere deltakere på
boogiene. Folk gjorde fire-fem hopp per dag.
Nå er det langt færre folk, men de gjør mange
flere hopp hver. Jeg synes egentlig ikke noe
om det, jeg likte tempoet og den sosiale atmosfæren bedre før. På de gamle boogiene
var det bål over alt. Nå brenner det bare i
South Park. At det ikke finnes noen skikkelige skygods lenger mener jeg er en positiv
utvikling. Jerry Bird
og andre med han
ble nesten dyrket,
og i alle fall behandlet som guder.
PO er en veldig
flink hopper, men
har aldri vært laghopper, deltatt i NM
eller i konkurranser.
Han er ikke typen
som driver med
hopping for treningens skyld.
- Han er i bunn
og grunn en ren
boogie- og flakhopper, sier Hans Eric.
Det er likevel aldri
tvil om at det han
gjør i forbindelse
med fallskjermhopping blir gjort
grundig og ordentlig, om det er ut-

danning av elever, tandemhopp eller reservepakk.
Noen påstår at PO har blitt mer seriøs. At
han ikke har vært med gutta på så mange
pek etter at han ble samboer. Kanskje like
greit. Han har fortsatt et stort loppesirkus i
blodet. Da Trygve og PO i fjor var på vei til drive-in bingo i Julussdalen spurte PO:
- Har du hatt en naken mann på taket før?
Det tok ikke mange sekundene før Trygve
for første gang hadde en naken mann på
taket – PO i 60 km/t, poserende i supermannstilling for bilene bak, hvor Bjørns 13 år
gamle datter fikk se skrukken hans.
- Jeg tror han vant noen penger på bingoen også, forteller Bjørn.
Nærmere bestemt 700 riksdaler ble det på
han da han skreik BINGO så det ljomet over
hele Julussdalen. Pulsen var høyere enn ved
hans første bretthopp. Kurt, det er kanskje
grunn til bekymring?
Karriere
Det var Kurt som dro til Belgia for å lære å
hoppe brett. Da han kom tilbake hang PO seg
på, lagde brett i kjelleren hjemme på
Setermoen, fikk tak i bindinger fra Belgia,
satt opp en utdanningsplan etter eget hode,
dro til Z-hills påsken ’95 og satte i gang som
sin egen trener. På en demo i Trysil skulle PO
stå bak storformasjonen i flyet, og hopperne
bak han skulle skyve han til rampa når den
var gått. Gutta skøyv, brettet hektet seg under lastestroppene og PO gikk på trynet.
Brettet brakk, men han fikk koblet det av og
gått – på samme run.
Han etablerte et utsjekkprogram for bretthopping, gikk til innkjøp av hoppdresser fra
SkyDesign, fire opplæringsbrett i forskjellige
størrelser fra USA,”beginner” og to ”intermetiate”, og lagde kursopplegg. Han filmet
alle elevenes hopp, og fikk mye spektakulær
video. Jeg var en av POs tidlige brettelever.
På ett av hoppene hvor jeg skulle trene på å
være ustabil klarte jeg det til gangs, og måtte
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KURT OG JAN ARNE VAR
OGSÅ MED PÅ PO’S BESTE
HOPP – EVER!

Et av de første
bretthoppene,
Skydive City
påsken ’95.
Tegneseriebrett
allerede her!

Tandem på Bardufoss med fatter’n
til Bob som passasjer.

DC3 boogie. Husk å gjemme deg bak en annen hopper ved innlasting – når motoren starter spyr maskinen ut olje!
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Noen som
husker veggen
mot halen til
Southern
Cross, DC3-en
på Z-hills?

bail out
kutte brettet idet sentrifugalkraften truet
med å spre kroppsdeler tre-seksti over hele
brunmyra. Da vi endelig fant brettet gikk PO
til min forskrekkelse i gang med å legge opp
et fint firemanna manngardsmønster for å
finne kuttkablene. Hvem i hule gidder å lete
etter kuttkablene? PO fant dem raskt.
PO er ikke bare er grei og hjelpsom, men
også utrolig tålmodig og dyktig til å finne
bitte små gjenstander i ødemarka ved hjelp
av kompass. Tur er lek. Sist han lette etter en
kutt i skogen – som vanlig en annens – fikk
han låne med en GPS. Da kan kom tilbake
med skjermen viste GPSen at han hadde tatt
en ekstratur på endel hundremetre for å
skrive BØ med trackloggen.
PO var veldig opptatt av tandem en periode, og han har drevet mye med utdanning av

Med vidvinkel på foten,
Grytjom sommer ’95.

elever. Som I1 og tandemhoppmester i
klubben hadde PO mange passasjerer og
elever, blant andre soldat Endre Jacobsen.
- Det har vært mange morsomme år, og
jeg har blitt kjent med masse spennende folk
igjennom hoppingen. Baksiden av medaljen
er jo at jeg etter hvert har opplevd mange
som har skadet seg eller falt ned, blant annet
Jon Mjøen, Geir Mathiassen og Tore
Lillebostad. Miljøet er så lite at når man hører om en hendelse så kan man raskt resonnere seg frem til hvem som har vært involvert, som da Tore ble drept eller da Endre
ble skadet. Når ting skjer med flere av de
man kjenner blir man jo både ettertenksom
og trist. Jeg synes bare det har blitt verre å
forholde meg til dette opp igjennom årene.
PO er litt av en Petter Smart, og med en
rull Jordan tanntråd, en skrutrekker og en
tang reparerer han alle kjente feil (ukjente
også, han lokaliserte en vesentlig feil på min
bil etter to sekunder i baksetet, som merkeverkstedet hadde brukt tre servicetimer på å
avvise som en lyd i hodet mitt), enten det
gjelder biler eller fallskjermutstyr. Kreativ er
han også. Han laget et trykkammeret for
testing av høydemålere sammen med Knut
Magne, ved hjelp av noen slangestumper, to
sykkelventiler og silikonlim fra Jernia, litt
tupperware og en sprøyte fra apoteket.
Han har vært i Bosnia tre kontingenter,
som teknisk befal med den laveste offisersgraden i hæren. Han liker å jobbe med hendene, og jobbet som mekaniker. Siden han
alltid har vært interessert i materiell var det
spennende å jobbe med tøy og fallskjermer. I
flere år hadde han sommerjobb som MK på
SkyDesign.
- Det var fint å jobbe med Ronny og gjengen på verkstedet. De siste årene har det
blitt mange og lange kvelder på pakkematta
som materiellansvarlig for OFSK. Det dukker
alltid opp masse ”skal bare” arbeid i løpet av
dagen på feltet. Tidligere fikk jeg betalt i øl
for småtjenester jeg gjorde for folk, men det

gikk helt galt. Jeg sto der utpå natta med en
hel masse åpnete flasker og det var ikke
alltid planen å drikke. De siste årene har
gangbar valuta vært en vaffel. Det har
fungert kjempebra.
PO er kritisk til omgivelsene, og vet å sette
ord og bilde på hva han mener om folk og fe,
men sint eller sur – nei. Om det innimellom i
MK-hjørnet synger i obskøne nordnorske
gloser, blir alt sagt med et smil og en liten
latter. Det er beundringsverdig at han har
hatt MK arbeidet som ekstrajobb ved siden
av studiene. Dette innebærer å bodd på Æra
hele sommeren – og hele påsken, alene.
Bail out
Mange av kompisene til PO har brukt lang tid
på prosessen det kan være å slutte med
hopping. Broren Svein er et godt eksempel.
Han hadde det siste store blaffet sitt på
Rygge i ’99, hvor også flere av gamlegutta
dukket opp. Ingen vet om han har sluttet helt
enda.
- TROFSK gjengen gjennomgår kanskje nå
et generasjonsskifte. Mange av oss har sluttet på grunn av familie- og damesituasjon.
Siden det første linehoppet har PO gjort
2300 hopp, hvorav 300 bretthopp og 150
tandem. Han har vært ansvarlig for utsjekkprogrammet for bretthopp, vært kameramann, formann i TROFSK og figurert som
forsidepike i Frittfall. Nå gjør PO samme valget som Helen, litt senere i utdanningen. Han
er ferdig som sivilingeniør om ett år, og det er
på tide å begynne å tjene penger til livets
brød. En hobby bør han vel ha?
- Jeg er ikke helt sikker, men jeg kunne
tenke meg å begynne å fotografere. Jeg har
ikke råd til megapixels, men når studiene er
ferdig, kanskje… Vi er jo veldig glad i jakt og
teltliv, og liker å være ute sommer som vinter. Nå er det faktisk Helen som er ivrigst på
telttur om vinteren! Da er jeg kokk og
fyringssjef, mens hun sitter i kokongen sin
og fryser.

PO er fjellvant. En god jakt- og turkamerat.
Med aktivitetsnivået han ligger på blir det
nok ikke kjedelig.
19. juli 2003, 18 år etter at han begynte,
gjorde han sitt siste hopp. Det var planlagt
en 40 manna på Æra, organisert av John
Hamilton. Med booties og karbonhjelmer på
alle var det ingen tvil om hvem som rulet
boogien; PO stilte med den rosa tegneseriedressen han gikk til anskaffelse av da
alle hotte kjøpte sorte slicks med neonfargete pyntebånd, og selvsagt med Lone
frap’en. Hoppdressen har vært forsøkt kastet
en gang, men Helen oppdaget hvilken blunder PO var i ferd med å begå og halte den
opp fra skyller og kaffegrut. Nå gjorde
dressen også sitt siste hopp – en bortimot
komplett sunset 40-manna.
Når PO nå slutter å
hoppe reiser han med
feltet med all eiendom oppgjort.
Rigg, skjermer,
videokamera,
kameradress
og -hjelm, MKkoffert, campingvogn, brett – alt utenom
tegneseriedressen er solgt til andre
som vil ha bruk for det.
Jeg har aldri gjort det før; gratulert
en som slipper taket i både sporten og
miljøet med det siste hoppet. Det var
fryktelig vemodig – en stor ressurs
og god venn kommer ikke til å leke
med oss mer. Det minnet meg om at
jeg en gang må ta et valg om hvordan jeg selv skal slutte. Skal det
skje etter jevn rustdannelse, eller
skal jeg sette en strek når nok er
nok. Uansett håper jeg at valget
er lykkelig og selvvalgt, som POs.
Likevel kan vi jo håpe at han
møter opp som lurker en dag!
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Kitt
Jeg korrigerer fargene når
bildene er korrigert

Jump galore
Masse hoppekåte folk, bra vær og topp organisatorer. Ikke rart det ble snaut med bålbrenning og
tømmermenn. Det ble gjort 10.000 hopp i juli på Æra!

KittTekst
Trond Bolstad, Leif Arne
Spidsberg, Anniken Ronæss,
Allan RinggaardFoto

systemet da de brukte en reserve med for
mange hopp gjennom hele konkurransen. Da
dette ble rettet opp måtte Nasse bli på Æra
et år til.

Pokerrun
Boogien startet med 2nd annual 6-way
Pokerrun, mellom Skydive Elsinore og Oslo
FSK. MJ kom fra Elsinore med nyproduserte
medaljer et OL verdig, plaketten med resultatene fra i fjor og enda større tequila shotglass. I år ble det scramblet ni lag! Det ble
puslet og småkranglet til langt ut mot daggry
lørdag, så det svingte skikkelig av hoppingen
når den tid kom. Hvert lag trakk ett kort til
poker’n ved hver landing – Kjell Olsen var
dealer.
Christian og Knut Magne sto for penaltyshotseansen, full take-off igjen. Vi ble fulle
som flyvemaskiner, og MJ måtte nedpå sofaen for en liten cowboystrekk. Innen premieutdelingen hadde de fleste blitt straffet for
både hva de hadde og ikke hadde gjort i
løpet av dagen – eller året. Kiosklaget DOC
vant hoppingen og poker’n, og fikk beholde
plaketten til neste år. Vi trodde at vi hadde
kvittet oss med Grisen for i år, siden sistelaget vårt hoppet bedre enn sistelaget til
Elsinore. Det var inntil Nagel & Co innrømmet
at de ubevisst hadde jukset med handicap-

Hoppingen
Fredrik Johnsen og Nimmo organiserte Freeflyerne. Det var ikke overveldende mange
freeflyere på feltet. Mange var nok i Voss
eller på Friflaj festival i Skåne. De som var
tilstede fikk gjort mange og bra tracking,
tube og big-way hopp. Det var også god entil-en instruksjonshopp hele boogien.
Jentelaget holdt FS skole rett før boogien,
Punky Fish trente med Lise Aune og Doug
Park fra DeLand Majik, og firerlagene ga seg
heller ikke inn i boogien. Flere av lagene
brukte den til å trene. Det var også lagt inn
en runde i Norges Cup og Oslo Cup den andre helgen. Da John Hamilton, medeier i
Skydive Elsinore og tidligere konkurransehopper blant annet på Arizona Airspeed,
kom for å organisere big-ways den siste
uken, trådte han selvsagt til med treningstips for firerlagene også. Kjetil Firing
mente det burde være forbudt å hoppe firer i
boogien. Han ble senere filmet under tidlig
morgen firertrening med John – åpenbart
bedre til under enn over moves…
Bagdad Harald (Henden) samlet boogie-

hopperne, og den første uken ble det gjort i
snitt åtte hopp om dagen med Steinar
Dromnes og Lise som organisatorer, pluss
formasjonsløft om kvelden. Nivået har tatt
seg godt opp på flakhopping igjen, så det ble
jevnt hoppet 5-6 poengs mangemanna.
Allerede ettermiddagen andre dag etter
Johns inntreden var Bagdad Haralds gruppe
fullstendig utslitt. Det var likevel alltid tid til
å få med de av firerhopperne som ønsket for
å gjøre noe større før solnedgang. Opp til 20manna sekvens fungerte fint, men vi hadde
ikke like stort hell med formasjonsløftene.
Det skal likevel ikke skyves under pakkematta at vi gjorde de beste førtimanns

Kløverengen ble frisert med OFSK logo til boogien.
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forsøkene som har vært gjort på Æra på
mange år.
Ved siden av John stilte både MJ og
Brandon, begge fra Elsinore, opp som
organisatorer for de mindre erfarne hopperne. De gjorde en fantastisk jobb med alt
fra en-til-en til sekser hopping.
Kombinasjonen av FS skoler og flere
nivåer av organiserte grupper er ideell nå
som det har blitt nok deltakere til en slik inndeling igjen. Det fører til at alle får gode
hopp på sitt nivå, og at gruppene lettere og
raskere kan slås sammen. Alle var enige om
at målsettingen var å gjøre så store formasjoner som mulig, uten at det gikk utover
kvaliteten på hoppene. Vi skulle gjøre poeng
før vi vokste. Det hele fikk litt preg av treningsleir, men mottoet var ”Serious Fun” – og
det fikk vi.
Serious Fun
Alt var ikke bare trening og big-ways.
Amerikanerne trodde ikke hva de så ved
innhoppene på Osenstranda. Det var tropevarme og lav sol. John fortalte at han hadde
hatt et av sine beste hopp noensinne da han
landet første gang.
Et par av dagene bygget cumulusene

labyrinter hele veien opp. Hop’n pop i 12.000
fot var et must for å få med seg naturopplevelsen og den nydelige temperaturen.
Å fly formasjoner med andre inn i tunneller,
gjennom hull og rundt høye søyler er helt
rått. John fulgte Leif Arne hele veien ned. ”I
came!” var svaret til mannen med 12.000
hopp på hvordan det hadde vært. ”The best
skydive I ever made!”.
Mange har også brukt Leif Arnes kjeglebane for å trene landinger og swooping. Det
ble holdt skjermseminar for alle som ønsket
å videreutvikle seg, og det har gitt resultater.
Ikke i råere hooker, men i mye penere flyving
jevnt over.
Lise Francke har vært på hoppfelt i bortimot tredve år. Henrik og Andreas har aldri
fått henne med opp i tandem – før i år.
Mange kjente ble med for å gjøre stas på den
kjære hang-arounden!
Avslutningsfesten ble et høydepunkt igjen. Beach Club stilte med Cajun kokker og
bartendere, og vi drakk oss atter inn i
Legoland.
Gratulerer manifest, pakkere, kameramenn, instruktører og alle de som roses skal
for en serously fun boogie!

Leif Arne SpidsbergFoto
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Lørdag 26. juli i år var det duket for rekordforsøk i storformasjon av den litt uvanlige sorten på Æra – storformasjon
i blanke messingen!

Derek BroughtonTekst
Trond BolstadFoto
Oppmøtet var ikke av det største, og det var
tydelig at mange av de som høylytt annonserte
din deltakelse på dette rekordforsøket tidligere i sesongen kun hadde det i kjeften… (så
fikk dere den).
Det hele startet med et treningshopp med
shorts eller en av Leif Arnes utlånte ”sliksuits”. Her fikk vi konstatert noe alle for så vidt
var klar over fra før, nakenhopping er vanske-
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lig! Går du lav kan du bare drømme om å
komme opp igjen, og marsjen… Ikke akkurat
noe wing-suit speed i alle fall.
Etter treningshoppet og ytterligere litt frafall
var det klart for rekordforsøket. Målet var å
klare to poeng med ti mann uten en tråd.
Stemningen var høy på veg opp, og det var nok
flere enn meg som lurte på hva den stakkars
tandempassasjeren bak i flyet tenkte da alle
plutselig tok av shortsen… Da exiten gikk
hadde vi etter kort tid klart begge poengene,
og da var det bare å smile og vise seg fra sin

It’s raini

ng men

halelujah

beste (?) side til video og fotograf Trond og
videomann Leif Arne.
Etter at skjermene hadde åpnet og latterkrampen roet seg skal ryktene ha det til at en
av deltakerne (for øvrig den yngste) fant ut at
han måtte tisse, og da var det bare å la det stå
til. Det må påpekes at det enda er uklart om
dette er sant.
Tiss eller ikke tiss, de som var med var
Øyvind Buer, Tore Buer, Geir Trønnes, Rasmus
Winther, Mikjel Skurdal, Svein SPZ, Tim
Nansen, Carl Tufte, Jess Holler og underteg-

nede. Med dette ønsker jeg å rette en
takk til Geir for initiativ og idé, OFSK,
Trond for fotografering, Leif Arne for
filming, VG for god pressedekning,
NSB konduktøren vi overtalte til å
anbefale alle passasjerene over
speakeren om å lese VG side 13 på
toget til Skien dagen etter og Terje
Halvorsen for at han brettet sine
wing-suit vinger varmende ut mellom
oss nakenhoppere og de andre i flyet.
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Det var en vanvittig nice uke

Jeg kom ned til Skåne med skyhøye forventninger fra
de to første årene. Egentlig sa jeg vel at det ikke kunne
bli noe særlig bedre...
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The Swedish Friflaj Festival
Hege RingardTekst
Adrian NicholasFoto
Problemet i fjor var for lite flykapasitet. Det
hadde de fiksa med stil i år. AN26b, 60 hoppere til 14.000, også en let 410 da. Man
kunne forhåndsmanifistere for neste dag
kvelden før. Det fremadstormende laget 360
benyttet seg av denne muligheten, og hadde

også booket en av coachene for dagen (Lars
gjorde 61 hopp i løpet av uka).
Coacher... Shit ass. En uendelig lang liste
med store navn. Gidder ikke liste opp alle her
(sjekk www.friflaj.com). Nevner Omar
Alhegelan (Arizona Freeflight), Max Cohn
(Generation
Freefly),
Adam
Rosen
(Monkeyclaw) og Martin (ledet noen sinnsykt
fete multi-angle-hopp) og Nils (Funkflyz).

Parties. Det blei no party og no greier.
Hver kveld hadde et tema. F.eks. Mexican
night: gratis tequila (av lokalt merke?) og
rodeo. De hadde leid inn en feike-okse! Til togakvelden hadde de kjøpt inn 300 laken, det
var helt hvitt over alt! Hørte rykter om gratis
øl til de som var nakne under. Ballong hver
eneste morgen. Underholdning etter hopping med swooping, motorsykler, fire-

chaines og kengurudrakter til å ha boksefights i. Savna ingenting.
Friflaj Festivalen er perfekt for nybegynnere, erfarne og lag. PD, Matter, Birdman og
Uffe’s Hopp Shop var der med demo-greier
og solgte alt mulig. Det var en vanvittig nice
uke. All respekt og tusen takk til Glenn,
Niklas og alle de andre heltene fra Skåne.
Gleder meg til neste år:)

Det var en
vanvittig nice uke
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Ungdomssamlingen på Starmoen ”UNGE ØRNER
2003” ble en suksess med masse luftsportsaktivitet for ivrige ungdom i NLF/NAK.

Maisam Ali Hussain på vei til
å starte modellflyet sitt.

Aktiviteten rundt Mikroflyging
ble veldig populær.

Arne Kristian Boiesen, Leder i
Ungdomsutvalget NLFTekst

Mikjel J. Skurdal smiler etter et
fallskjermhopp over Starmoen.
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Hovedhensikten bak samlingen var å påvirke
ungdom til å påta seg lederverv i klubber og
seksjoner, og skape et sosialt miljø for “flygende ungdom”. Alle de 43 ungdommene
fikk muligheten til å prøve andre luftsporter
som seilfly og akroflyging til en billig penge,
og man kunne se på ansiktuttrykket deres at
dette var gøy. I tillegg til flyging ble det gjennomført et stort rebusløp hvor ungdommen
skulle svare på spørsmål angående NLF/NAK
sin historie og spørsmål om de forskjellige
luftsportsgrenene.
En av de som var med på treffet var 19 år
gamle Linn Merethe Bruland. Hun har flydd
paraglider i ett år og er medlem av Førde
Luftsportsklubb. ”Det er fint at det blir
arrangert et treff for ungdom som driver med
luftsport”, sier hun. Hun var en av de som

Unge ørner

fikk prøve tandem fallskjermhopping, noe
som hun synes var kjempe gøy.
Tilstedet på treffet var også visepresident
Ragnhild Lindqvist, Merete Hjallen fra
Norges Idrettsforbunds ungdomskomité og
Tore Neby fra idrettens studieforbund. Alle
sammen er opptatt av ungdomsaktivitet, og
holdt foredrag om dette. Merete Hjallen
hadde også gleden av å få prøve en motorflytur, slik at hun fikk et innblikk i sporten vi driver med.
Noe av det viktigste med treffet var kontakten som har blitt dannet med ungdom
som kunne tenke seg å påta styreverv i klubber og seksjoner. Dette er noe ungdomsutvalget skal jobbe videre med slik at det blir
flere ungdomsrepresentanter i klubber og
seksjoner.
Arrangementet ble gjennomført i helgen
15.-17. august på Starmoen seilflysenter
utenfor Elverum. Ungdomsutvalget har stått

Unge Ørner på grillfest.

bak arrangementet med hjelp fra ansatte og
siviltjenestemannskap på kontoret til
NLF/NAK. Tilstede på treffet var flere seilfly,
akrofly, modellfly, mikrofly og en Antonov
som droppet flere fallskjermhoppere over
Starmoen. Man kunne også få sett på hanggliding og paragliding.
Alle var fornøyd med arrangementet på
Starmoen, og vi håper på en like stor suksess
neste år!

Arne Kristian Boiesen prøver
seilfly for første gang

tramp i kalotten
Pål Kolbenstvedt, landslaget fra 1991 til 2003Tekst
Trond BolstadFoto
Dette handler også om følelser. Det sårer meg at mennesker med mer eller mindre skjulte agendaer til stadighet får øse ut halvsannheter om noe jeg bryr meg
om. Så jeg beklager dersom det skulle ha sneket seg inn litt sarkasme i innlegget.
Landslagets egenandeler
Landslagets egenandeler har vært ment som en garanti for maksimal innsats.
Generelt føler de fleste eierskap og større ansvar for noe når man betaler mye
selv. En egenandel etter fire år på landslaget har vært 18.300. Det var det obligatoriske minimum. Medlemmene på landslaget har siden 1997 betalt inn mye
mer av egen lomme. Rundt 50 000 hver i året. Etter at Norgies tok Norges
første VM medalje i Australia 1999, var vi så blakke at det ikke var mulig for
oss å fortsette to år til. Landslagssjef Ann Kristin Wiik fikk ja fra det
daværende styret om at vi kunne låne egenandelene rentefritt frem til
VM 2001. Den gangen ble det faktisk sett på som et gode å ha kontinuitet i toppidrettsarbeidet, inneha olympiatoppstatus og hevde
seg internasjonalt.
Usannhet: Det er ikke riktig at landslaget skylder 138.670
kroner i gamle egenandeler.
Sannhet: Calle skylder ingenting, Lise, Torstein og Pål
skylder til sammen rundt halvparten av hva noen
luringer har satt opp i budsjettet.
Usannhet: Det er ikke riktig at vi spekulerer i å ikke
betale. Det har stått F\NLF fritt å lage en nedbetalingsplan for landslaget etter VM 2001. Det er opp til
F\NLF å få til en betalingsplan for enkeltmedlemmene. Landslaget som sådan har ikke noe med
det å gjøre. For min egen del, etter to henvendelser bare i år, venter jeg fortsatt på å få en faktura som ikke viser tre ganger mer enn jeg
skylder.
Hvis gjeldsituasjonen var en rose har Geir
Trønnes bare sett tornene. Livet er ikke hva
som hender oss, men hvordan vi oppfatter
det. Så la oss se på samme problemstilling
med litt mer positive briller: La oss nå si
at landslaget skylder rundt 75.000 kroner. Og at renten i disse dager burde
ligge på rundt 7% Det vil si at F\NLF`s
medlemmer har på deling en renteutgift på hele 5250 kroner. I år har to av
landslagets medlemmer brukt åtte
uker hver på å gi 53 nordmenn den
beste FS utdannelsen som finnes på
Basicene. Vi har vært rundt på felt i

Restruktureringen av Landslagssatsingen
Den andre påstanden til Geir Trønnes får meg til å lure på om vi bor på samme
planet! At deler av sittende og avtroppende styre har gjort en fremragende jobb
med restruktureringen av idrettsatsingen er en påstand så langt fra virkeligheten at ordet løgn ligger farlig langt ute på tungespissen. Men Geir Trønnes
kjenner jeg som en real og fin fyr så jeg velger å tro at han bare har lånt øre til
noen med et horn i siden til landslagsdeltakerne.
Sannheten er: Styret 2000, 2001 og 2002 har som helhet vært de mest
idrettsfientlige på femten år. Synsing og egeninteresser har kommet foran en
saklig dialog om hvordan et reelt idrettsarbeid innen F\NLF skal drives. Det er
så mange eksempler på innfallstyring at man kunne fylle et Frittfall. Om dere
ikke tror meg ta Olympiatoppens (v. Åsne Havnelid) ord for det. Før fikk vi
støtte på grunn av F\NLFs imponerende toppidrettsatsing. I år har fått vi
det på tross av kollapsen.
Vanligvis har vi valgt ikke å kommentere
Kjære Geir og alle andre: vi hadde struktur – de siste 3 årene har
det
vært kaos.
alt grumset om Norgies som fra tid til

Norge for å lære bort og i skrivende stund er jeg sikker på at Carl-Erik og Lise
løper stumpen av seg på Grenland og hjelper alle NM deltagerne alt de makter.
Kanskje renteutgiftene er verdt det? Vi kunne fått Craig Girard i tre dager for
samme pris… Hm, tre dager mot 20+ uker med coaching i verdensklasse? Dette
blir vrient kjære styremedlemmer!
Mitt postulat er nær sannheten: Hadde alle andre holdt seg like bra til budsjettet som landslaget fra og med 1997 ville vi ikke hatt så stor gjeld.

annen står i Frittfall. Men i Geir Trønnes
rapport fra årsmøtet er det et par påstander som er så ”ville” at jeg må få lov
til å kommentere.

Avsluttende hjertesukk
Vi har et avtroppende landslag som har masse kunnskap.
Og F\NLF burde være opptatt av å hente ut den kunnskapen . Kanskje vi skal tenke litt strategisk og fundere på hvordan?
Kanskje er jeg naiv som Alexander G. her i tegneserieforbundet. Jeg har alltid trodd at vi klarte
å inspirere nye hoppere med drømmeresultater
og ved entusiasme når vi lærte bort. Trodde vi
skulle få et klapp på skulderen, jeg. ”Bra
gjort, bra innsats!” Men det er vel sant som
de stadig påstår da; at vi er propper til
hinder for utviklingen i FS. Tenk bare 25
FS-lag på NM i år… det er trist gitt. ;-)
Jeg får vel gråte meg i søvn her i
sutrekammerset.
Det var nok om det gamle. Tre
års frustrasjon ut i èn artikkel. La
oss hilse den nye given velkommen. Og med de talentene som
er klare blir det nye landslaget
blir vanvittig bra! Vi får håpe at
styret finner ut hva de vil
oppnå, hvorfor og til hvor
mye penger. Så la de som
kan idrett bestemme hvordan!

Med skrå øyne får
sannheten skjevt fjes
Eller: Tegneserieforbundet del 2
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INVITASJON

Big Way ’04 FS og Freefly leir
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Mål
• Å få grunnleggende kunnskaper om storformasjonshopping, og
teknikkene som brukes for å gjøre flere poengs mangemanna.
• Å få grunnleggende og avanserte kunnskaper om Freeflying.
• Å nyte Sør Californias mange tilbud og attraksjoner.
• Å ha det alvorlig moro!

Hvem kan delta?
• Hoppere som har noe erfaring med, eller ønsker å få erfaring med
storformasjoner, og som ønsker å ha det alvorlig moro!
• Freeflyere på alle nivåer.
• Minimum 150 hopp, og kunne docke på en åtter.
• Gyldig F/NLF sertifikat og medlemskap.

Organisatorne
John Hamilton vil være en av hovedorganisatorne. Han har konkurransebakgrunn i FS, og har vært involvert i team som
Airmoves, Vortex, Airspeed og Matrix for å nevne noen. John har
også vært enten sjefsorganisator eller kaptein på Airspeed
Invitationals, Arizona Challenges, Elsinore’s Wine Country
Invitational, og var også kaptein på Go Fast 300 Way World Record
i Eloy, Arizona. John var nylig invitert av Oslo FSK for å organisere
under boogien.
Doug Forth vil være den andre hovedorganisatoren. Han har
også konkurransebakgrunn, og har representert the Canadian 8
way team og CreW team. Doug har også organisert the New Jersey
State record med over 120 hoppere, og organisator på Skydive
Elsinores flere-poengs 80 manna som er planlagt i november. Doug
er verdenskjent for sine ferdigheter.
Chris Fiala vil være ansvarlig for freefly delen av leiren. Chris
driver en freeflyskole med et lag som kalles Elsinore Eclipse som er
basert på Skydive Elsinore. Hans tidlige karriere som medlem av
Gen X Free flying team med Max Cohn fikk han raskt i spissen av
freeflyverdenen. Hans profesjonelle tilnærming i en avslappet atmosfære gjør at hans elever kommer tilbake år etter år for instruksjon.
Stan Grey er en nykommer på Skydive Elsinore som har begynt å
jobbe sammen med Chris på alle nivåer. Stan var en del av headdown verdensrekorden og er også kjent som sjefsorganisator.

Prisen
Prisen for Full Pakke er bare kr 23.000* per hode!
Prisen inkluderer:
• 40 hopp, alle med profesjonelle organisatorer og video
• Boogie registrering
• Velkomstfest (BBQ, øl, brus og Skydive Elsinores gjestfrihet)
• Party på en vingård (4-retters måltid, vinbar, DJ
og videopremiere)
• Boogie DVD
• Overnatting i dobbeltrom
• Flybillett

Begrensninger
Vi må ha 12 eller flere FS hoppere, og/eller 8 eller flere freeflyere
for å arrangere leiren. Det er ingen øvre begrensninger, og vi vil få
inn flere profesjonelle organisatorer ved behov.

Det blir også mulig å kjøpe bare BigWay Pakke, som ikke inkluderer flybillett. Prisen for denne er kr 17.000* per hode. Da må du
ordne flybillett selv, ellers er alt annet inkludert.

Tor 8/4-Lør10/4
Søn 11.4 (Man12/4)

3 fridager (boogie eller opplev California)
Avgang LAX/(ankomst OSL)

Elsinore, California
Skydive Elsinore ligger en time unna San Diego og Los Angeles i
Elsinore Valley, dalen som har sørcalifornias største naturlige
innsjø, og rett ved Ortega Mountains.
Hoppfeltet har et enormt pakkeområde med tak, tepper og
vifter. I nærheten av pakkeområdet ligger det store, gressdekte
landingsområdet som er finere enn en velholdt golfbane.
Innlastingsområdet ligger rett ved siden av landingsområdet.
Debriefrommene har air condition, og det er en snackbar på feltet
som er åpen hver dag.
På fridagene kan du selvsagt hoppe, og du kan benytte deg av
trenerne på feltet både innenfor FS-4, freeflying og swooping/
skjermkontroll. På nabofeltet Perris bare noen minutter unna ligger
Perris Sky Venture vindtunnel!
Hvis du ikke vil bruke fridagene til hopping er det masse å finne
på i nærheten av Elsinore. Dagsturer går fint til Disneyland,
Hollywood, SeaWorld, Los Angeles eller strendene. Eller hva med
et par dager i Las Vegas? Det blir umulig å kjede seg på denne
turen!

* Øvrige betingelser får du i infopakken

Prisen inkluderer ikke blant annet:
• Leiebil. Deltakerne får god avtale med Alamo.
• Forsikringer (reise eller tredjeperson).
• Måltider.
Timeplan
Lør 27/3
Søn 28/3
Man 29/3-1/4
Fre 2/4-Sat 3/4
Søn 4/4-Ons 7/4
Ons 7/4

Avgang OSL/ankomst LAX
Innsjekk og velkomstparty
4 dager organisert hopping
2 dager fri
(hopping, nattliv eller opplev California)
4 dager organized jumping
Vingårdparty!

Påmelding
For å få mer informasjon, betingelser og påmeldingsskjema kan du
kontakte meg på quitila@online.no.
• Påmeldingsfrist Full Pakke er 1. oktober. Begrenset antall.
Først til mølla!
• Påmeldingsfrist BigWay Pakke er 15. desember.
Håper du kommer! Kitt

På’n igjen…

Bildene er fra 300-mannsen i Arizona 2002
Pål BerganTekst
Norman KentFoto
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Fra starten på World Team i Bratislava i 1994
har BJ Worths opprinnelige ide om å samle
hele verden når verdensrekorder skal utfordres, utviklet seg til et begrep i fallskjermsporten. Ideen går ut på å bygge verdens
største formasjoner i utpreget internasjonal
lagånd. Et ekte World Team.
I år settes lista på 372. Ikke noe knussel,
siste rekord som er mindre enn ett år gammel, ligger på 300. Så alt størren enn 300
ville være en ny rekord. Men BJ liker ikke å
pingle når utfordringene skal målsettes.

Dette er filosofien som har dratt utviklingen
fremover med store sprang under de siste
forsøkene. Når rekorden var 200 siktet man
på 246. Når rekorden sto på rundt 240, siktet
BJ seg inn på 300 og endte med en perfekt
flygende 297 manns i 15 sekunder (som riktignok ikke ble godkjent som rekord). Dette
skjedde i Anapa i 1996. Deretter ble endelig
en offisiell World Team rekord på 282 satt i
1999 i Thailand. (Det skulle gå ytterligere tre
år før verden klarte å øke til den offisielle
300-mannsen som er gjeldende i dag).

Men 372 er en jævla masse mennesker i
fritt fall samtidig…
Rundt 20 lagkapteiner fra forskjellige land
står fritt til å velge de fleste de vil ha med seg
på sine lag, og inspirere og lede disse til å yte
sitt beste. To og to lagkapteiner skal jobbe
sammen, og får felles ansvar for en 10-del av
formasjonen, i hver sin ”kakebit” fra basen
og ut til ytterste whacker. Det deltar folk fra
rundt 39 land. Basen på 104 blir som
tidligere organisert av Tony Domenico.
Styrken til World Team er at i tillegg til at BJ

får med seg de beste hopperne fra mange
land, så har han etter hvert et veltrent team
av spesialister som tar seg av separasjon,
sikkerhet, flysamarbeid, kameraarbeid, spotting, reservebenk, oksygen, utstyr, dommere, registrering, innkvartering, mat, transport, økonomi og alt annet som må til for å
få rundt 500 personer til å trekke i samme
retning. Lagarbeidet og planleggingen styres
for det meste av BJ, med god hjelp av kona
Bobbie Worth. Uten henne ville ikke et slikt
monsterarrangement være mulig. Og, for

Så kom endelig beskjeden som mange har ventet på: World
Team 2004 slår på trommene og inviterer til rekordjakt og
fest i Thailand igjen i månedsskiftet januar/februar 2004.

ikke å glemme, dette er ikke noe
man gjør på sitt lokale hoppfelt, der
en har kontroll over de fleste ting
som dukker opp…. Her flytter man
folk og organisasjon til spennende
og eksotiske steder med alle de utfordringer som da dukker opp i tillegg.
Så hoppingen er jo bare enkel
når en har kommet så langt…
For det er først og fremst hopping
og rekorder det dreier seg om.

Første mål er å sette en ny rekord,
med 372 personer. Den thailandske
regjering har gitt sitt ja, og arrangementet går inn som et delarrangement som skal feire Thailands dronning Sirikits 72 årsdag, med gjennomføringen av hennes tolvte seksårs syklus som dronning. Derfor ble
det 300 + 72. Thailendere er tallovertroiske, så alle ting må
stemme. Dessuten er tallet delelig
både på 2, 3 og 6 (og sikkert mye
annet rart også), så det blir sikkert
både dobbel og trippel lykke og hell
med på ferden…
Formasjonen er spesialdesignet
for å symbolisere det Thailandske
flagget, samtidig som det skal være
raskt å bygge basen. Det er her de
aller fleste problemer har måttet
overvinnes tidligere. Dette er tross
alt ikke akkurat rakettvitenskap
man driver med: Ligger det en base
som ligger stille foran deg, skal du
være ganske klønete for å ikke
komme inn på din slot. (OK – liten
overdrivelse…) Basen skal testes ut
på forskjellige steder denne høsten
for å finne ut den beste måten å
bygge den på. Deretter blir
whackere satt på utover. 10 whackere med fire delwhackere rundt
basen. (Whackere er BJs ”oppfinnelse”, og ble første gang prøvd
ut i Bratislava i 1994.) Nytt denne
gang er at whackerene er kortest innerst, og blir lenger ettehvert som
det blir mer plass utover. Logisk og
enkelt. I hvert fall til man prøver…

Noen andre nye konsepter og
forbedringer har også kommet
underveis. Reservebenken for
eksempel, der reservene som kommer inn for folk som er uheldige,
består av hoppere med bedre erfaring enn de som eventuelt blir tatt av
løftet…
Det andre store arrangementet
som World Team skal gjennomføre i
Thailand er et massedrop i Bangkok
sentrum. Riktig: Bangkok sentrum,
nærmere bestemt ved det Kongelige palass. Her er det en relativt
stor bane som ligger inneklemt mellom palasset og elva. Verken den
ene eller den andre er velegnede
som alternative landingsplasser, ei
heller resten av området rundt. Eller
Bangkok for øvrig, når det er sagt.
Så her er det bare å finne seg sin
slot ned mot landingsområdet, og
holde seg til den. For det skal settes
rekord også her. Cirka 672 hoppere
skal ned på samme landingsområde, og alle skal være i lufta samtidig. Det betyr at den første landingen skjer omtrent når siste mann
har hoppet ut. Litt logistikk her,
med 5-6 Hercules som flyr rett etter
hverandre i formasjon over landingsområdet og spyr ut hoppere. Og
alle har lange gule flagg på bena,
det er jo tross alt en demo. Pytt
pytt…
Opplegget i Thailand i 2004
bygger på mye av erfaringene fra
Thailand i 1999, som må ha vært et
av de mest suksessfulle fallskjerm-

arrangementer noensinne. Absolutt
alt klaffet, og 400 mennesker kunne
reise hjem etter to og en halv uke
med opplevelser som aldri vil
glemmes. Thailendere må være et
av verdens vennligste folkeslag, og
gjorde alt for at gjestene skulle
trives og ble vist all den ære som
det kunne i form av arrangementer,
panserfyrverkeri, utflukter, og ikke
minst den kulinariske siden, thaimassasje og eventyr på de mer personlige plan. Et eventyr for alle som
var med. Og det blir uten tvil et
eventyr for alle som reiser denne
gang.
Har du ikke fått invitasjonsmail
enda? Og du er 100% sikker på at
det er en liten glipp, for du er 110%
sikker på at du er 120% kvalifisert
og har den erfaring og bakgrunn
som trengs? Ta kontakt med undertegnede, så ser vi hva som kan
ordnes.

På’n igjen… (del 2)
Det er dessverre ikke plass
til mer enn 10-15 hoppere fra
Norge på verdensrekordforsøkene i januar.
Men fortvil ikke. Thai Sky
Festival som ble introdusert
i mars i år vil igjen bli
arrangert i Prachuap i perioden 5.-15. mars neste år.
Thai Sky Festival er også et
slags World Team sideprosjekt. For at det Thailandske
forsvaret skal putte så mye
ressurser i et verdensrekordforsøk, ønsker de samtidig å arrangere årlige
boogies, for på den måten å
trekke nye mennesker til
Thailand.
Prachuap er en relativt
uoppdaget by (i hvert fall for
pakkereisende europeere)
rett sør for Hua Hin, og er
(enda) ikke blitt turistifisert.
Det blir som i år, Hercules,
full organisering, bra hotell
og matstandard og en altinkludert-pakke. Årets boogie var et kjempearrangement, og det var ingen
skuffede folk som reiste
hjemover. Bare sjekk med
dine lokale helter i Oslo,

Kjevik, Lesja, Grenland og
Voss (pluss sikkert noen
flere) så får du mer info om
hvorfor dette er en boogie
også for deg.
I år kom boogien på litt
kort varsel for mange, og det
var mange som var lei seg
for at de ikke fikk anledning
til å delta. Dette kan man jo
enkelt fikse på til neste år.
Med ni måneders forvarsel
og mulighet til å påvirke
ferie og sette av litt gryn, så
er dette absolutt et arrangement som det er verdt å få
med seg kompisene sine på
og peile inn. Vi har neste år
alle muligheter til å avholde
en mini-storsekvensleir, for
ikke å snakke om freefly- og
crossover-leir med god
norsk deltagelse. Det er gøy
å reise nordmenn i flokk, ha
det fint og få nye opplevelser og venner sammen.
Sett digre kryss i kalenderen mellom 5. og 20. mars
neste år. Mer info vil komme
i neste Frittfall, og etter
hvert også på Sky Designs
websider.

Den planlagte rekordformasjonen.
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NM 2003 –

Trond BolstadFoto

Grenland FSK

Nivået på årets NM var jevnt over høyt i FS-4
klassene. Freefly og FS-8 led under lav
deltakelse, mens swooping som uoffisiell
gren hadde både høy oppslutning og underholdningsverdi.

Marianne HolstTekst
Steffen Botten og Trond
BolstadFoto
Søndag kl 18.00 hadde de fleste
deltakerene til årets NM ankommet
Geiteryggen flyplass, klare for å sloss om
de edle medaljene, sverd og Sky Designs
vandrepokal. Været viste seg ikke frem fra
sin beste side, men tross lavt skydekke og
litt yr stilte guttene i Veteranklubben opp
og åpnet mesterskapet med røyk, flagg og
presisjonslandinger. Det var totalt 30 lag
påmeldt fordelt på FS-4 Rekrutt, FS-4, FS-8
og Freefly. Den uofisielle delen av mesterskapet hadde 13 påmeldte i presisjon og 16
påmeldte i swoop.
Hoppingen startet mandag morgen og
dømmingen foregikk på storskjerm i pakkesalen. Pakkesalen ble et naturlig samlingspunkt med en gang dømmingen fant
sted. Noen av lagene var så uheldig å ikke
få se sine egne hopp da de satt i flyet for å
gjøre neste runde unna.
Med fantastisk vær var alle lagene ferdighoppet på torsdag og det ble bestemt å
gjøre semifinaler og finaler på fredag.
Fredag var det lavt skydekke som gjorde
det umulig å få gjennomført de gjenstående
hoppene. Det ble da bestemt at det skulle
gjøres finalehopp I FS-4 Rekrutt og FS-4.
I FS-4 Rekrutt var Bootiflyers favoritter
og de hoppet jevt gjennom hele konkurransen og gikk av med en klar seier med 110
poeng og et snitt på 12,22 (Pål, middagen
var så nære så nære…). I FS-4 var Jentelaget

klare favoritter og tok gullet uten å føle seg
truet under hele mesterskapet. Den store
kampen var om sølvet. Etter ni runder
hadde Punkyfish og Dvergene 81 poeng
hver. Her ble det omhopp for å avgjøre
hvem som skulle få med seg sølvet.
Punkyfish hadde en god runde og fikk 12
poeng, mens Dvergene ikke var helt
fornøyde og fikk åtte poeng.
FS-8 hadde to favorittlag som hadde en
reell konkurranse om gullet. Etter fem runder var det bare 1 poeng som skilte disse lagene og her slo Asker og Bærum til med
noen solide omganger og gikk av med gullet og et snitt på 7,71 poeng.
Det var kun fem lag som stilte i Freefly i
år. Dette er en nedgang siden i fjor selv om
det var flere påmeldte i år. Skywalkers var
favoritter og levde opp til dette stempelet.
De vant med klar margin med 39,4 poeng.
Etter endt hopping med Antonov på
Geitryggen hver ettermiddag fortsatte den
uoffisielle delen av mesterskapet med 206
for presisjonshopperene og swooperne.
Dette ble gjennomført i sentrum i en kjempefin park med ”vått, litt mykt gress og til
tider lite vind”. Alle de påmeldte fikk tre
kvalifiseringshopp og finalen skulle være
på fredag før premieutdelingen, men det
ble ingen finale grunnet dårlig vær.
Istedet for presisjonsfinale og swooping
finale ble det premieutdeling. Oslo fallskjermklubb fikk Tønsberg FSK sitt vandresverd for flest deltakende medlemmer i
NM. SkyDesigns vandrepokal gikk til D.O.C
fra Oslo FSK.
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I mars på Geiteryggen fant Jonas og
Lars Christian ut at de skulle danne
FS-4 lag, med sikte på å trene fram til NM.

4-watt i NM
Lars Christian NygårdTekst
Etter en melding på gjesteboka til
OFSK gikk det ikke lenge før Børre og
Kristian var med. Etter at navnet
Kamikaze ble forkastet ble 4-watt dannet på en kafe i Oslo.
Mai kom og Æra åpnet og 4-watt sto
klare til å begynne treningen. For å få
litt konkurranse erfaring meldte vi oss
på Oslo Cup´en. Vi tok en god fjerde
plass på de tre første rundene, og vi
fant ut at det var litt vanskeligere å
hoppe firer enn først antatt. Det var
derfor med spente nerver at vi ankom
NM på Geiteryggen.
Det var da det viste seg at treningen
hadde gitt resultater. Vi ankom på
fredag for å prøve å få noen treningshopp, noe som skar seg da det var
dårlig vær. Det hindret likevel ikke vetarnen og hoppe demo under den offisielle åpningen på søndag ettermiddag. De landet våte, og var blide som
alltid.
Mandag viste værgudene seg fra sitt
aller beste, og NM var i full gang. FS4
rekrutreringsklassen var første gruppe
ut.
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Med god hjelp fra Lise Aune fikk vi
puslet de første rundene. Vi fant roen
med tanke på at nå var vi ved målet for
treningen. Denne roen viste seg å ha
en veldig positiv virkning på hoppingen vår. Vi snittet seks poeng på de
fem første rundene mandag, noe som
var ett poeng over våres beste runde
noensinne.
De siste rundene skulle hoppes onsdag, så tirsdag ble en dag på bakken.
Det ga oss muligheten til å delta litt
mer i det sosiale på kvelden. Mange
nye vennskapsbånd ble dannet.
Onsdag var det på’n igjen. Vi ledet
over Buerhønene, og var ett lite stykke
bak Vossalaget. De hadde desverre fått
et par videobust. Vi holdt plasseringen
foran hønene, men vossalaget var for
gode.
Etter åtte runder endte vi på 5,5 i
snitt med 44 poeng totalt. Det var vi i 4watt veldig fornøyd med og vi jublet
over 7. plassen.
Etter dette vil alle vi i 4-watt takke
Grenland FSK for et vel arrangert NM.

OFFISIELLE GRENER
FS-4 Rekrutt
Plass
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Lagnavn
Oslo 5, Bootie flyers
Oslo 7,Catch 22
Oslo 6, DOC
NTNU 2, I siste liten
Oslo 1, Jihad Flyers
Voss
Oslo 3, 4-watt
Oslo 4, Buerhøns
HAGL
NTNU 1,
Grenland

1
13
6
9
10
7
12
6
4
5
3
0

2 3
18 11
18 11
15 9
11 9
14 9
6 10
8 5
7 4
5 4
1 3
4 3

4
12
12
11
10
6
10
7
6
0
2
2

5
13
12
9
8
9
5
5
3
2
3
2

6
12
9
10
8
7
2
4
5
2
2
1

7
10
7
9
9
9
8
5
5
3
4
1

8
12
12
10
9
8
9
4
3
3
1
2

Sum
101
86
82
74
69
62
44
37
24
19
15

9
9
9
10
7

10

3

4

5

6

7

8

9

10

18 14 15
11 8 10
10 6 10
12 8 5
10 8 9
9 6 7
8 5 7
4 5 4

16
11
11
8
8
8
5
2

14
9
9
8
6
7
0
3

11
7
7
8
7
3
4
2

14
7
9
8
7
7
4
3

16
11
11
11
10
7
6
2

15
7
8
9

12
8

4
6
6
4
2
3
0

5
4
7
4
2
0
0

6
12
6
7
3
1
0

Total Snitt
110 12,22
95 10,55
92 10,22
81 9,00
8,63
7,75
5,5
4,63
3
2,38
1,88

FS-4
Plass Lagnavn
1
2
3
4
5
6
7
8

Oslo 10 Jentelaget
Oslo 8, Punky fish
Oslo 12
Oslo 11, Lettlurt
Oslo 9, Groundspeed
Grenland 2
Tønsberg, GenX
Grenland 3

1

2

Total,
9 runde
133
81
81
77
65
54
39
25

Snitt
9 runder
14.78
9
9
8,65
8,13
7,75
4,88
3,13

FS-8
Plass
1
2
3
4
5
6

Lagnavn
Asker/Bærum
Catch 22
Oslo 8-way
Grenland 8-way
Voss
Oslo Boogie

1
7
6
5
4
4
1

2
8
6
5
2
3
0

3
8
7
6
2
1
0

7 Total Snitt
9 54 7,71
6 44 6,29
6 37 5.29
3
18 2,57
3
15 2,14
0
1 0,14

Freefly
Plass
1
2
3
4
5

Lagnavn
Voss, Skywalkers
Grenland 3
Oslo FF 1
Grenland 1
Grenland 2

1
6,8
5,2
2,9
2,7
2,3

2 3 4
5
6
5,6 7 6,9 0,5 6,9
4,3 5,5 5,9 0,4 5,8
0,8 3,6 1,5
0 3,3
1,4 2 2,3 0,3 3,1
1,1 2,2 1,8
0 0,8

7
5,7
5,8
3,5
2,7
1,6

Total
39,4
32,9
25,6
14,5
9,8
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UOFFISIELLE GRENER
Presisjon
Plass
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
9
9
12
13
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Navn
Terje Plassen
Anders Flatlandsmo
Steffen Botten
Leif Arne Spitsberg
Ståle Øysang
Terje Larsen
Eirik Breen
Erik Johnsen
Knut Olav Hauge
Jostein Nordby
Rune Borge
Trond Jacobsen
Thomas Solli
Rune Pinås

Swoop
1
10
16
16
9
9
15
15
15
16
16
16
16
16
bom

2
15
11
3
5
8
16
16
14
14
16
16
16
16
bom

3 Sum kvalik 4
4
29
2
29
11
30
16
30
16
33
2
33
14
45
16
45
16
46
16
48
16
48
16
48
bom ingen score
bom Ingen score

5

Total

Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Name
1
Jostein Nordby
79,9
Leif Arne Spitsberg
61,2
Hans Christian Amlie 44,8
Eirik Breen
21,7
Erik Johnsen
49,6
Thomas Solli
45,3
Terje Larsen
32,5
Kristian Moxnes
55,5
Magnus Winther
52,3
Trond Bolstad
20,9
Marius Haugstoga
23,4
Anders Flatlandsmo
51,1
Kjetil suserud
Over
Erling Strømmen
26
Mathias Holtz
8,6
Trond Solli
36,26

2
3
45,4
57,6
55
48,1
57
44,9
56
62,7
41,2
44,1
26,5
61,2
33,2
41,9
50,2
over
29
over
over
52,3
29
over
over
over
39,7
over
bom
over
bom
over
53,7 Ikke gyldig

Total 4
182,9
164,3
146,7
140,4
134,9
133
107,6
105,7
81,3
73,2
52,4
51,1
39,7
26
8,6
ute

5 Total Finale

LAGOPPSTILLING
Freeflying
Skywalkers, Voss

Matias Holtz
Kristian Moxnes
Erling Strømmen

360, Grenland

Jostein Nordby
Kjetil Suserud
Lars Lauritsen

Grenland

Trond Solli
Magnus Winther
Marius Haugstoga

Grenland 2

Jan Terje Welkom
Martin Winther
Jo Henrik Endrerud

How Free are you really, Oslo
Tore Buer
Derek Broughton
Øyvind Buer

Don Juan and the 3 lucky babes
Martin B. Nilsen
Bente Hungnes
Kari Berg
I siste liten, Oslo

Torill Fjellstad
Hilde Rossing
Silje Johnsen
Bjørg Elin Moen

Buer høns, Oslo

Unni Paulsen
Lise Wolland
Lina Pedersen
Øyvind Buer

Voss Peace

Even Rokne
Kjell Inge Tangedal
Stian Overå
Kari Traa

FS-4
Oslo

Ann-Kathrin Birkeland
Jan Stenmoe
Monika Smines
Thomas Sætren

Børre Hagen
Jonas Blakstad Tysland
Kristian Nordahl
Lars Christian Nygård

Lettlurt, Oslo

Bjørg Elin Moen
Trond Bolstad
Marianne Holst
Torill Fjellstad

Cato Jokstad
Ditta Valsdottir
Tore Buer
Wilhelm Joey Rambone Mohr

Jentelaget, OFSK

Erik Johnsen
Jo Henrik Endrerud
Kennet Aga
Martin Winther

Ditta Valsdottir
Ine T Mørk
Kristin Opøien
Trude Sviggum
Eyvind Nordbye (video og re-

serve)

FSR-4
4-watt

Jihad Flyers, Oslo

Grenland

Grenland

Håkon Haukebøe
Jens Arvei
Linn Ludvigsen
Pål Arvei

Erik Johnsen
Thomas Solli
Ingun Berget Johansen
Heidi Røgeberg

Oslo Groundspeed

Bootieflyers, Oslo

Derek Henry Broughton
Jan Thomas Karlsen
Marianne Holst
Ole Petter Hjelle

Derek Broughton
Kjell Inge Tangedal
Tore Buer
Øyvind Buer

Punky Fish, Oslo

Catch 22, Oslo

Jan Erik Dietrichson
Lise Aune
O. Nicolai Nansen
Tim Nansen

Jan Erik Dietrichson
Lise Aune
O. Nicolai Nansen
Ole Petter Hjelle

GenX, Tønsberg

Gorm Hassum
Karl Amund Arneberg
Morgan Dale
Oivind Godager
Tor Bjornsund (reserve)

Grenland 2

Marius Haugstoga
Arnfinn Ramsåsen

D.O.C, Oslo

NTNU

Morten Gjetanger
Roger Bach
Rune Sætre
Tone Rygh

HAGL

Åsne Moe

Martin Winther
Ståle Øysang
Jo Henrik Endrerud (reserve)

FS-8
Grenland 8.way

Arnfinn Ramsåsen
Erik Johnsen
Gorm Hassum
Heidi Røgeberg
Ingun Berget Johansen
Marius Haugstoga
Martin Winther (reserve)
Ståle Øysang
Thomas Solli

Catch 22

Lise Aune
Ine T Mørk
Jan Erik Dietrichson
O. Nicolai Nansen
Ole Petter Hjelle
Tim Nansen
Tore Buer
Øyvind Buer

Oslo 8-way

Håkon Haukebøe
Ann-Kathrin Birkeland
Jan Stenmoe
Jens Arvei
Linn Ludvigsen
Marianne Holst
Monika Smines
Pål Arvei

Oslo Boogie

Åsne Moe
Derek broughton
Cato jokstad
Martin B Nilsen
Lina Pedersen
Kari Berg
Bente Hugnes
Wilhelm Mohr

Asker/Bærum

Trude Sviggum
Ditta Valsdottir
Kristin Opøien
Pål Bergan
Carl Erik Tuv
Yvonne Tuv
Thomas Karlsen
Eivind Norbye
Aage Thorsen

Voss

Stian overå
Kari Traa
Even Rokne
Anders Hatlandsmo
Kjell Inge Tangedal
Stig Juvik
Erik hegbom
Børre Hegbom
Gudrun Rokne (reserve)

Landslagsuttaket

Lise AuneTekst
Leif Arne Spidsberg og Trond
BolstadFoto

Endelig (for noen) har landslagsfireren
vår (Pål Kolbenstvedt, Torstein Valen, CarlErik Tuv og Lise Aune) gitt beskjed om at de
ikke stiller på uttak til nytt landslag for
sesongen 2004.
Landslaget er det desidert lengstlevende
firerlaget i verden med en fartstid på 7 år
sammen. Tre av medlemmene har hoppet
sammen i 10 år. Det var da også derfor duket
for en spennede uke på Æra med mange nye
kandidater.
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Av de fem freeflykandidatene hadde to
meldt seg på dagen i forveien, og var reelt
sett ikke landslagskandidater, men kun der
for å få coaching av gode trenere.
Kandidatene kom fra hele landet. Vi hadde
sågar en nederlender på uttak. De tekniske
trenerne var Nils Predstrup og Martin
Keistensen fra Danmark i FF (regjerende verdensmestere i freestyle) samt undertegnede
i FS. Ansvarlig for uttaket var landslagsansvarlig – Lise Aune.
Til uttak stod det et FS-4 lag, et
eventuelt FF-lag samt et eventuelt rekrutteringslandslag. Uttaket var lagt opp til en
teknisk hoppevaluering av hver enkelt kandidat, personlige intervjuer samt en fysisk

test (3000 m). Alt dette skulle skje over tre
dager. Den fjerde dagen var det lagt opp til
en teknisk tilbakemelding til hver enkelt kandidat samt endelig uttak av laget(ene).
Det var mange spente som møtte opp
mandag morgen for en felles briefing. Her var
det en god blanding av nye utøvere med en
Basics-leir i baklomma til drevne konkurranseutøvere med erfaring fra flere internasjonale mesterskap. Flere jeg snakket med
før uttaket gikk med den oppfatning at kun
de som er best akkurat nå blir tatt ut på et
landslag. Dette er fullstendig misforstått. Vi
ser først og fremst etter morgendagens talenter, utøvere med potensiale som med riktig trening fort vil ta igjen nivået til de antatt

beste på uttak i dag. Vi er på leting etter de
med evne og vilje til å bli best.
Været viste seg fra sin beste side disse dagene så selve hoppingen gikk etter planen.
Det var nok mange som hadde gruet seg for
den fysiske testen; 3000 meter opp og
ned Hjernskalleveien. Løpet ble gjennomført
en av ettermiddagene med god hjelp og
støtte fra mange skuelystne Ærabeboere
som hadde tatt oppstilling langs veien for å
heie kandidatene frem.
Kandidatene ble i tillegg intervjuet av Knut
Magne Ekerhovd og meg. Intervjuene ble
gjennomført i pauser på dagen eller på
kveldene etter endt hopping. Under intervjuene ønsket vi å kartlegge utøvernes moti-

Vi hadde totalt 19 personer på uttak denne første uken
i august, 14 i FS og fem i FF.

vasjon, tidsperspektiv, erfaring fra satsing fra eventuelt andre idretter, evne og
vilje til å kunne gjennomføre en landslagssating.
Det å stille på et uttak er foruten at det
er spennede og forhåpentligvis lærerikt,
også en evaluering av deg selv som hopper. Det kan være tøft å legge “hodet på
blokka” og bli evaluert. Noen reiste da
også hjem skuffet over egen innsats eller
over at de ikke ble tatt ut. Forhåpentligvis har den verste skuffelsen lagt
seg. Jeg håper dere kommer tilbake og
viser at jeg tok feil. Uansett utfall av uttaket skal dere vite at bare det å stille er
modig nok i seg selv.

Sluttresultatet av uttaket ble at det
ble tatt ut et FS-4 lag samt et rekrutteringslag i FS-4. Freeflyerne glimret med
sitt fravær på uttaket (slik de også gjorde
under årets NM). Er det virkelig bare tre
personer som ønsker å satse seriøst i
Norge? Jeg håper freeflyerne kommer
tilbake ved neste uttak og viser at det er
flere av dere som ønsker å satse og at vi
har en ettervekst til et eventuelt landslag
i den grenen også.
Neste uttak vil bli allerede sommeren
2004 ettersom vi følger VM-sesongene.
Det blir litt spesielt i år og neste år fordi
VM er to år på rad. Deretter er det planlagt uttak i 2006. Begynn å planlegg nå

dersom du ser at dette kan være noe for
deg. Har du flust med tid og penger, lyst
til å drive med fysisk trening fem dager i
uken, hoppe masse, tenke hopping 24
timer i døgnet, se video, bli god, oppleve
lagsamhold, dele gleder og sorger langs
veien med resten av laget, ja da er kanskje landslaget noe for deg.
Gratulerer til det nye landslaget og til
rekrutteringslandslaget. Dere går en
spennede tid i møte og jeg gleder meg til
å få følge dere videre. Bra jobbet så langt!

fra fem unge hoppere som har vært å
se på Æra de siste
par åra. Du har kanskje ikke hært så
mye fra oss før nå,
men så har heller
ikke det nye rekrut-

Du skal høre mye…
Derek Broughton, Tore Buer,
Jens Arvei, Pål ArveiTekst
Trond BolstadFoto
4.-7. august var det uttak til landslag i freefly
og FS-4 på Østre Æra. Lise Aune og Knut
Magne Ekerhovd sto for uttaket, og i tillegg til
å ta ut en landslagsfirer ble det også tatt ut en
rekrutteringsfirer. (Freefly landslag ble det av
diverse årsaker dessverre ikke noe av, men det
vil vi anta at det kan leses opptil flere både
defensive og offensive artikler om andre steder i dette nummer av Frittfall).
På denne rekrutteringsfireren er Jens Arvei,
Pål Arvei (ja, de er brødre), Tore Buer, Derek
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Broughton og Linn Ludvigsen på kamera. I
likhet med det gamle landslaget Norgies har vi
sørget for at laget har et feminint tilsnitt. Linn
har blitt vår kamera ma… eh… kvinne, og har
allerede nå etter en liten ukes trening blitt
kjempeflink. We love you!
Hvis noen er litt nysgjerrige på hvem vi er så
kan vi meddele at vi til sammen har litt over
4.000 hopp, vi har også i alt vært i fallskjermsporten i 12 år. Vi er i skrivende stund
100 år gamle til sammen, alle fem har vi vært
på basics og to av oss har vært på advanced
basic, to bor i Oslo og tre i Drammen, en er
kokkelærling, en er kokk, en er lærer og de to
siste er litt av hvert. Så nå er det bare å fordele

infoen sånn noen lunne, så får dere sikkert litt
rett.
Planen fremover nå, sånn utover at WE ARE
GONNA BE, er å trene mye på Æra og litt på
DeLand. Alle fem er på Æra hele fulldriftsperioden og vi trener mandag til fredag resten av
sesongen. Håper å få gjort over 100 laghopp
før sesongslutt! Høsten og vinteren fyller vi
med mye egentrening og krypesamling med
støtte fra Pål Kolbenstvedt, før vi nærmere
våren tar vår første treningsleir i DeLand
(sannsynligvis to-tre uker). Nøyaktig når
denne leiren blir er enda ikke bestemt, men
det vil utvilsomt lønne seg for oss å legge
leiren samtidig med det nye landslagets, for da

teringslandslaget
Gonnabe’s
eksistert før nå.

får vi bruke Lise Aune som trener helt gratis,
og slikt hjelper jo på. Neste sesong vil vi gjøre
som slutten av denne, og trene mandag til
fredag, med unntak av boogien. Vi må jo jobbe
litt også, så da jobber vi i helger og boogien.
Utover dette har vi ikke veldig mye planer
foreløpig, bortsett fra at (for å avslutte der vi
begynte) du skal høre mye. Vi vil gi lyd fra oss
og komme med jevnlige oppdateringer i
Frittfall, i OFSKs gjestebok og etter hvert på en
hjemmeside som vi håper å få etablert i vinterhalvåret som ligger foran oss :-(
Med dette ønsker vi alle blue skies – og
husk, gi gass, full gass, ordentlig masse turbogass!
Snakkes
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the tail area. Certified for speeds up to 150

the only reserve to incorporate radial reinforcement in

structed 7-cell ram-air canopy with spanwise reinforcement. It is

Available in 10 sizes from 99 to 250 sq ft. The Smart is a chordwise con-
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Ludens -03
Nå er sommeren på Voss snart
over, og det er på tide med et lite

Kristian MoxnesTekst
Leif Arne
SpidsbergFoto

tilbakeblikk.
Nils og Martin i Funkflyz kom til Bømoen
noen uker før sesongen startet og hjalp
til å bygge trehytta som ble vårt
tilholdssted resten av sommeren.
Martin var hjernen bak utformingen og
den som visste hvordan man skulle
bygge. Etter tre uker med intensiv tømring,
var hytta klar for bruk.
Freeflymiljøet er blitt enda bedre enn i fjor,
ikke så mye i antall, men med klart bedre
kvalitet. Mange er blitt flinke! Neste år håper
vi at flere får øynene opp for laghopping, det
er mange der ute som hadde hatt gode
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sjanser for medalje i NM i år.
Vi har fokusert litt mer
på organisering i år enn i fjor, og ser helt
klart at dette er en bra ting. Hoppene blir
morsommere, sikrere og man lærer hurtigere. 1-1 instruksjon er det også blitt
mer av.
Trenden i år har vært trackinghopp, og
fokus på skjermflyving. Trackinghoppene
er det stort sett Martin som har dratt i
gang, og ryggflyving er mest populært. Det
feteste var trackinghoppet vi hadde i
Gudvangen. Først en fin formasjon som fløy
nedover dalen, etterfulgt av en fin flytur
langs fjellsiden!
Fjellflyving er noe vi vil gjøre mer av, og
Extreme-team og PD-factory team har inspir-

ert oss alle med sinnsyke flyturer ned fjellsidene rundt Voss. Uke 33 er satt av til
skjermflyving, med mange trekk i full høyde,
swoopetrening, konkurranse, og forhåpentligvis flyving i fjellet for de som er klare for
det.
Det har hele sommeren gjennom vært
tilbud om instruksjon, mens en av ukene
hadde vi ekstra fokus på dette. Ganske spontant planla vi en Mini-Freeflybasic og vi greide å samle åtte lærevillige. Det ble organisert ryggtracking, head-up hopp og en god
del instruksjon.
I skrivende stund sitter vi her i hangaren
på Æra og håper det snart blir ett landslag i
Freeflying! Ha en fin høst, vi sees igjen på
Voss neste sommer.

photo courtesy; Wendy Smith

Performance Designs Inc., 130 E. Int’l Speedway Blvd., Deland, FL 32724
(386) 738-2224 Fax (386) 734-8297 www.performancedesigns.com

Some body positions (i.e. head down, stand up, and long
dives) may enable the user to reach speeds and attitudes,
beyond which your equipment has been designed and tested. Deployments outside of your equipment’s operational limits could cause any/all of the following: extremely hard openings, equipment failure, severe bodily injury, ejection from the
harness, or death.

The Proof Is In The Performance

Openings, flight and landings ... PD Reserves
are Performance Designs canopies at heart.
Responsive, predictable handling, excellent
glide in deep brakes and outstanding landing.
NOW Offering the new 106.

PD Reserves feature strength and toughness
like no other Reserve on the market.
Features like I-beam construction, along
with spanwise and chordwise reinforcement make our Reserves the
toughest Reserves out there.

Well, we aren’t happy unless we are building
you the strongest toughest reserves that
money can buy.

organisasjon og forbund
Jørn Strand
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En begivenhetsrik

sesong

Norgescupen som har vært vårt tilbud til de som ønsker å drive med konkurranse innen både FF og FS, har i år ikke gått
som forventet. Kun en klubb søkte om å få dette arrangementet. Norgescupen er et konsept som gir klubbene en mulighet til å avholde en konkurranse i
samarbeid med dommere og innleide
trenere til en meget lav kostnad. Hva
som er årsaken til at ikke klubbene
ikke vil benytte seg av et slike
tilbud, er usikkert. Det som er
helt klart at det vil være
en prioritert

sak å få fart på vårt konkurransemiljø igjen. Årets NM viser at
det fremdeles er en mengde lag som vil konkurrere, men
tydeligvis ikke i den form for konkurranse som vi har gitt
tilbud om. Swooping og press i en ny innpakning kan være
ideer i tillegg til FS og FF. Det er et konkurranseformat som er
håndterbart for klubbene, spennende for publikum og med
mange potensielle utøvere.
Årets NM ble en meget hyggelig opplevelse, med
mange FS lag og fine forhold. Grenland FSK hadde
et opplegg som på en meget bra måte tok vare
på både de offisielle og de uoffisielle grenene.
Det eneste skåret i gleden var at det kun var
ett seriøst FF lag som var påmeldt. Resten av
lagene ble satt sammen av hoppere fra
Grenland og Oslo, slik at vi kunne
gjennomføre konkurransen. Dette
resulterte i at det laget som vant
bronse i FF var et lag som
ikke hadde noen
treningshopp, og de
gjennomførte
med
booties på.
Uttaket til nye landslag har

også blitt gjennomført på Rikssenteret i sommer. Resultatet
ble et FS-4 lag og et rekruttlag i samme gren. Det ble ikke tatt
ut hoppere til FF. En avgjørelse som helt sikker kommer til å
vekke reaksjoner, men som også må sees i forhold til FF
miljøets vilje til å konkurrere. At vi nå faktisk har fått en fagperson som ny landslagssjef er meget hyggelig. Så det er
bare å ønske Lise Aune lykke til! For mer informasjon om
landslagets planer fremover er det bare å se i bilaget som var
lagt ved Frittfall i mars.
Luftrom og tilgangen på dette er igjen blitt en het sak.
Rikssenteret som de siste årene har drevet med ca 10% økning i året, har fått en forsmak på hva det nye regionale
skytterfeltet kan bety for driften. Holdinger og sperret luftrom
har vært til stor skade for aktiviteten i siste del av august. Hva
fremtiden bringer er usikkert, men at det vil være en utfordring i å oppretthode veksten på rikssenteret er helt klart.
Samarbeid med andre seksjoner er også meget nyttig. Når
vi ser et det er et voksende modellflymiljø på Rikssenteret, så
gir det signaler om at våre anlegg i mange tilfeller er godt egnet for flerbruk.
God høst

organisasjon og forbund
Knut
Magne
Ekerhovd
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Geir trønnesFoto

1000 ord...

Jacob!

Endre tilbake

Skytunnel

”Onkel” AlvinTekst

Endre Jacobsen fikk luftet seg
igjen under Ekstremsportveko.
Fire måneder etter at han
skadet seg, og på langt nær ferdig restituert, var han superklarklar for å hoppe igjen over
Vossevangen. Han safet naturlig
nok med en landing i vannet.
Han sier det føltes bra!

Fagsjefen sitter på en henvendelse fra
Skytunnel – den første profesjonelle mobile
vindtunnel for fallskjermhoppere! Skytunnel
skal ha en diameter på 3,9 meter, flyhøyde fra
4,5 meter, gjennomsiktige sidevegger, og den
løfter 95 kilo i hoppdress.
Spørsmålet til F/NLF fra Skytunnel er om det
er mulig å lage et årlig tidagers vindtunnelarrangement i Norge, eventuelt hvilket hoppfelt som ville egne
seg som vert, og om det vil ligge noen restriksjoner på gjennomføringen av et slikt arrangement.
Det blir nok ikke grunnlag for noen permanent vindtunnel her
blant nisser og berg med det første, så klubber – først til mølla! På
www.skutunnel.net kan du se en testtunnel som er mindre og ikke
bygget for fallskjermhoppere.

En ny fallskjermhopper så
dagens lys I Tromsø fredag
30. mai 2003. Himmelen var
blå, og stolte foreldre strålte
om kapp med sola. Troms fallskjermklubb gratulerer Kjersti
og Ingar med den nyfødte
Jacob.

Reserve bank of
New Zealand

down and dirty

Enda flere AFF instruktører
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Henning Hegbom, Jan Stenmo, Monica Smines, Jan Erik Didriksson,
Tore Buer, Øyvind Buer og Helge Rotmo fikk alle bestått på AFF instruktørkurset holdt på Æra i juni. Don Yarling fra USPA var eksaminator, og sa seg veldig fornøyd med nivået på elevene sine.
– Alle kommer svært godt forberedt, så jeg er ikke lenger overrasket når alle kandidatene står på kursene jeg holder i Norge, sier
Yarling.
I-AFF er snart like vanlig som A, så vi håper rekruttering gjør det
mulig å vedlikeholde papirene i fremtiden.

overgår Norges Bank i
forståelse av verdier. På sin 10
dollar seddel har de motiver av
surfere, freeridere, kayakere og
fallskjermhoppere!
Vi
har
dessverre brukt opp seddelen
før vi fikk scannet den, så du må
bare stole på oss.

Instruktørtrikset

Frittfall abonnement

(”Jacob”, hmmm… Ser vi han
sykle naken rundt et Jet-fuel bål
på Æra om 30 år?)

Enkelte har kontaktet redaksjonen etter å ikke ha mottatt Frittfall #1
og #2 i år. Det er sertifikatkontoret i NLF som ajourfører abonnementslistene, og som sender oss disse for distrubusjon av bladet.
Dersom medlemsavgiften din ikke er betalt for inneværende år, blir
ikke bladet sendt deg. Hvis du betaler sent på året vil du kun motta
eventuelle gjenværende utgivelser. Det finnes dessverre ikke et arkiv
eller en tjeneste for ettersendelse av blader dersom du har betalt for
sent. Moralen er: betal medlemsavgiften tidlig på året for å få valuta
for pengene! Sertifikatavgiften kan du drøye til rett før du skal i luften,
selvsagt.

Noen er kjappere enn andre til å
benytte seg av instruktør-trikset! Øyvind brukte en uke…

Har du hørt
… at ”Rastamann” og “Pluggen”
er de morsomste AFF hoppmesterene elevene kan få hoppet med på Æra!
… at Inger har forlatt Æra. Stuepike-uniformen blir nå kun
brukt i Bardufoss.

… at Dag Einar har måttet leie
vogn i sommer grunnet få sengeplasser i sin egen.

varm badstu. Spe på med en
god del leskende drikke.
Garantert en suksess!

… at Raz-fest er den kuleste festen du kan være med på! Det du
trenger er to dansker, en flaske
shampo til dusjgolvet og en

… at Jan Erik Hengsle har derimot flere sengeplasser til
overs..

… om de nattlige taxe-konkurransene i hangaren på Æra?
Fagsjefen for tiden er mest opptatt av modellfly. Første flytur
endte i havari.. “Proppella e`
forbruksmateriell!”

Equinox Boogie
Ramblers Skydiving Resort i
Toogoolawah, Australia arrangerer Equinox Boogie annethvert
år, neste gang i oktober ’04.
Planene er snart klare for et nytt
kjempearrangement! Mange av
verdens beste organisatorer vil
være i full sving, med topp organiserte løft for mage- og
freeflyere, dag og natt – jepp, det
blir natthopp hver dag! Novelty
jumps galore – hybridhopp, tuber, gummiflåter, rodeo, etc – for
å lage dagens video skikkelig
underholdende. Det ligger også
an til en del rekorder, inkludert
30 manna nakenhopp. Kommer
det 30 nordmenn neste år også skjønner vi hvem som kommer til å
dominere på dette hoppet… Sjekk ut www.ramblers.com.au.

Frifallskolan har flyttet

Dramatikk i
Gudvangen
Trond BolstadFoto

Kenny kom til Gudvangen
for å se på basehopperne,
og håpet å være så heldig å
kanskje få noen autografer.
Hele South Park er i sjokk
etter det voldsomme angrepet på Kenny, der han ble
dratt med på en overraskende og høyst ufrivillig tandem. Det er fotsatt usikkert
om Kenny sto det over.

Den gravide superstjerna
KittTekst
Trond BolstadFoto

Annicken
og Belly
Trond BolstadFoto

Anniken fridde til Belly i Frittfall,
og som kjent fikk hun ja.
Invitasjonen er nå sendt ut, og
de to gifter seg i Nidarosdomen
i september. Frittfall gratulerer,
og ønsker brudeparet lykke på
veien!

To poengs
120-manna
Jan-Arne Pedersen var med da
det ble satt ny verdensrekord
på Skydive City, Zephyrhills, i
påsken. Frittfall gratulerer, og
beklager at vi ikke har fått med
noen bilder eller en mer utfyllende artikkel fra rekordhoppet.

Hovedskjerm
i headdown
Espen Moksnes var temmelig
blek om nebbet da han landet
med vond og ubrukbar arm etter en utilsiktet hovedskjermåpning i headdown på Æra under
boogien. Vi vet ikke årsaken til
hendelsen, men det skader jo
ikke å minne om: stram loop,
hel loop, og godt pakket og
skjult pilot.

Telemark Arbeiderblad
bragte en artikkel om
Lise Aune under NM i år.
Vi har i sannhet en superstjerne blant oss!
…Den store stjernen i
norsk fallskjermhopping,
Lise Aune (36) fra
Bærum, er den mest celebre gjesten på NM-arrangør Grenland Fallskjermklubb sin liste. Hun sikter nå mot 10 000 hopp i 200 km/t - og er gravid i
tredje måned!
Hun er verdensberømt innen fallskjermmiljøet
som verdens ypperste kvinnelige formasjonshopper, og en av de få i Norge som kan leve av fallskjermrelatert arbeid. Lise Aune har som mål å bli
tidenes første kvinne med over 10 000 fallskjermhopp. For øyeblikket er hun oppe i 9400, og hun
sørger for å loggføre hvert eneste hopp.
I tillegg fører hun en intern konkurranse med
landslagskameraten Pål Bergan, hvor de to kjemper om å bli den første nordmannen med over
10000 hopp.
Nå må imidlertid den norske superstjernen
snart ta en pause fra hoppingen.
- Jeg hopper nemlig en slags tandem nå. Jeg er
gravid i tredje måned, og i oktober/november
kommer jeg til å gi meg med hoppingen frem til

fødselen, sier Lise, som forsikrer at fosteret ikke
vil ta noen skade av sine luftferder. Lise hopper for
øvrig på samme lag som forloveden Nicolai
Nansen under NM. Nicolai er oldebarn av den
norske Nobel-prisvinneren og helten Fridtjof
Nansen, så begge to har noe de stolt kan fortelle
den lille når den tid kommer.
Til tross for den pausen som venter, så kommer
sannsynligvis Lise til å klare begge målene sine.
Pål Bergan slutter nemlig på landslaget etter
endt sesong, og når det gjelder milepælen som
verdens første kvinne over 10 000 hopp, så har
hun en så klar ledelse at det skal mye til før noen
sniker seg foran…
(Ryktet sier at dette er helt galt; Bergan driver
visst stadig og lyver på seg hopp. Bergan har
maks 7000 hopp.)
Og Lise tar rosen som stor humor…

Roger Nelson
Roger Nelson, 48, døde 7. juni etter en skjermkollisjon på sitt eget hoppfelt, Skydive Chicago. Rapporter
forteller at en annen hopper fløy inn i hans skjerm ca 15 meter over bakken, noe som førte til at Nelsons
skjerm kollapset. Han døde et par timer senere på sykehuset.
Nelson var svært aktiv i sin 30-årige fallskjermkarriere og hadde stor innvirkning på sporten. Han
hadde nærmere 10.000 hopp, og over 11.000 flytimer som pilot. Nelson etablerte Freak Brothers
Convention (nå World Freefall Convention) på 70-tallet, og Skydive Chicago i ’93. Han har vært lagkaptein
på USAs FS-landslag, har både gull, sølv og bronsje i nasjonale mesterskap, har organisert seks verdensrekorder i FS, og var en av initiativtakerne til freeflying. Han inspirerte og utviklet USPA’s Integrated
Student Program, og satt i styret i USPA to siste år.
Skydive Chicago skal drives videre av Roger Nelsons barn, Rook og Missy, som begge hopper. Missy har
vunnet flere premier med sitt freeflylag Sugargliders, og er ivrig skribent i Skydiving og Parachutist. Rook
har vunnet gull i VM ’01 og WC ’02 med sitt freeflylag Alchemy.

down and dirty

Frifallskolan har flyttet fra Tullinge til Malmby, 65 km fra Stockholm.
Mye skal være gjort for å forbedre hoppfeltet. Blant annet har de et
bredt utvalg av overnattingsmuligheter; i caravanleiren i byen
SkyBumCity, eller på campingen SkuBumHills. For kortere turer
kan du bo i bunkhouset på hoppfeltet, SkyBumHilton. På hoppfeltet finner du også alt du behøver som kafé, kiosk, vaskeri, kjøkken
og oppholdsrom. En Let 410 løfter deg fra en 2,5 km stripe til
14.000 fot, og du har enorme landingsområder. Frifallskolan driver
AFF og tandem ved siden av vanlig treningshopping, og ønsker
hoppere fra hele verden velkommen.
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DeLand
Norgies
Vi er akkurat kommet hjem
fra en 5 1\2 dagers treningsleir i DeLand. 100 hopp
er ikke så ille...

down and dirty

Pål KolbenstvedtTekst
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På hopp nr 100 denne leiren
hoppet vi fra 15.000 fot og
gjorde 105 poeng på ett
hopp!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Og satte
samtidig ny norsk uoffisiell
rekord på 54 poeng i tiden
(konnkurranse arbeidstid på
35 sek.)
Vi vet ikke om noen som
har gjort over 100 på ett hopp
ute i verden heller.

Vigil automatåpner
Ryktene går om Vigil, en vedlikeholdsfri elektronisk automatåpner
utviklet over fire år i Belgia av Advanced Aerospace Designs nv/sa.
Vigil enheten er mindre enn andre automatåpnere på markedet, og
den kan programmeres i Pro, Student eller Tandem modus. Den skal
være helt vedlikeholdsfri, siden den ikke har noen bevegelige deler i
elektronikken. Den skal virke i fire år eller 700 hopp før du må bytte
batterier. På grunn av at boksen er uknuselig og at softwaren er oppgraderbar er den garantert brukbar i 20 år. Vigil fungerer også som
logg, som tar vare på siste frittfalltid, maks hastighet, antall hopp,
etc. Alt dette kan lastes ned til PC ved infrarød port. Du får dessuten
en gratis ny kutter etter en fyring. Prisen fra er 899 Euro eks mva og
frakt.
Det franske FS landslaget bruker allerede Vigil, så hvorfor kan ikke
du løpe ut og kjøpe din enda? Alle hoveddeler i fallskjermsettet,
inkludert automatåpneren, skal hver for seg være typegodkjent i
Norge før det tas i bruk. Det er Materiellsjefen som utfører typegodkjenning av fallskjermmateriell. Vi er sikre på at Burre jobber med å
vurdere AAD nv/sa’s Vigil i dette øyeblikk, og i mellomtiden er det lov
å sniktitte på go’biten på www.vigil.aero.

Krysset kanalen

- Hvordan blir
vinden på løft
åtte?

Alle kan få nerver av å svare på
spørsmålene i manifest en dag.
En hel dag med beskyttelsesutstyr gikk fullstendig ubemerket
hen hos hopperne.

www.proswoopingtour.com opplyser om kommende PST konkurranser:
24.-28. september:
Perris Valley, California, USA.
7.-12. oktober: Baja, Mexico.
Bildene er tatt av Craig O’Brian,
og er fra Panama City Beach,
Florida i mai.

Geir TrønnesFoto
Per Webjørn Lie, medlem i Veteranene FSK, gjorde sitt hopp nummer 3.000 på Østre Æra i boogien. Gratulerer!

Sunset Boulevard
Out of the Blue

I juli ble Felix Baumgartner den
første til å krysse den engelske
kanal i fritt fall. Med en egendesignt komposittvinge fra 30.000
fot fløy han fra Dover i England
til Calais i Frankrike.

PST

3000 hopp

Team Extreme Films har lansert Out of the Blue.
Filmen viser masse sinnsyk swooping og er filmet i helt rå natur. ”It’s like doing 60 through
rush hour traffic and the breaks go out!”.
Sjekk ut www.teamextremefilms.com

NTNU FSK

Allan RinggaardFoto

fyller 35 år i år, og
planlegger
JUBILEUMSJULEBORD medio november. Alle
klubber og kjente nåværende
og eks-medlemmer vil få invitasjon til å delta. I mellomtiden
oppfordres alle til å melde sin
interesse og adresse til jubileum35@broadpark.no Det
hele blir i tradisjonell NTNUånd:
Wings
på
stooor
storskjerm,
samling
i
Pakkesalen, julemiddag med
någå attåt, kassevis, partai og
mye mye mer.

Tore har foreløpig den råeste
eiendommen
på
Sunset
Boulevard.

Saft Suse
Bob og Dr. Jones kastet loss
5.juli, i egen seilbåt og med
kurs for verdenshavene. De er
ventet tilbake med dreads,
skjørbuk, grov sjøgang og enda
grovere skrøner på sensommeren neste år.

Ny praktbok
– Exit

Arizona Challenge 2003

Brent Finley www.brentfinley.com Tekst og Foto

MIRAGE G3

Bruktutstyr

George Jicha og Dan BC organiserer årlig Arizona Challenge, en storformasjons utfordring for inviterte
hoppere. Hoppere fra hele USA og andre fra Europa og Japan kom for å delta. Utfordringen er å gjøre noe
som ikke har blitt gjort tidligere, med høy vanskelighetsgrad. Treningshoppene sikter mot å etablere ferdigheter til den endelige utfordringen som tas den siste dagen. I år klarte de det på det andre hoppet, og
holdt formasjonen i over 10 sekunder.

med Sabre 150 (150
hopp) og PD-143 (0
hopp)selges pent brukt.
Cypres (1999, service
gjennomført 2003) medfølger. Thomas 90547774,
thomahu@stud.ntnu.no

Den
hittil
første boken
til
Bruno
Brokken er
publisert.
Exit har 192
sider med
fantastiske
fallskjermbilder
fra
hele verden. Den viser fallskjermhopperes lidenskap for
sporten, og Brunos egen lidenskap for fotografering.
Bruno er verdenskjent i
Grenland og i pianobarer verden rundt. Han har vært verdensmester
i
freestyle,
medlem i FAI og jobber som
fotograf blant annet for
Frittfall. Bruno selv sier at
målet med boken er å tilby et
flott utvalg av bilder, slik at
fallskjermhoppere og ikkehoppere kan dele hans perspektiv på kloden vår. Bildene
taler for seg selv. De gir oss et
bilde av folks liv, stedene og
hendelsene som gjør fallskjermhopping til det det er.
Ikke minst illustrerer boken
den sporten Bruno selv har
dedikert mye av sitt liv til.
Forleggeren RBA Books sier
på coveret at Brunos bildeutvalg er det mest komplette og
oppdaterte verket i moderne
luftsport.
EXIT av Bruno
Brokken,
RBA Books,
Engelsk og
Spansk tekst,
ISBN: 84-7901-711-2.

down and dirty

Aloys van der PalenFoto

57

Hvordan sende bilder til Frittfall
Digitale bilder
Bilder over 2MB kan ikke sendes pr e-post, heller ikke flere bilder
som til sammen utgjør mer enn 2MB i en e-post. Brenn heller en CD
og send oss.
Formater:
TIF, EPS eller JPG
Størrelse:
Inntil A4, 21x29 (29x21) cm
Oppløsning:
300 DPI
Farger:
CMYK

down and dirty

Reflekser, negativer og dias
Hvis du er usikker på kvaliteten på det du skanner selv vil vi helst at
du sender oss dine originaler. Dias og reflekser (papirbilder) gir
best kvalitet. Det er vanskeligere for oss å sile ut de gode bildene
fra negativer, men vi har ikke noe problem å scanne dem.
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Informasjon
Alle bilder må merkes med fotograf. Legg gjerne ved et dokument
med beskrivende bildetekst. Plukk ut de beste bildene selv.
Albumet ditt er mest spennende for deg og familien…Legg ved
returadresse. Vi returnerer ikke CD-er dersom ikke det gis spesiell
beskjed ved forsendelse.
Forsendelse
Alt bildemateriell sendes til e-post quitila@online.no
eller Frittfall c/o Kitt, Furuvegen 15, 3560 HEMSEDAL

Gateløp
Trond BolstadFoto

Under boogieavslutningen utfordret Øyvind Buer Knut Lien på å løpe
en mil. I flere uker jobbet bookmakerne med å piske stemningen blant
spillelystne, og oddsen ble fulgt nøye. På løpsdagen samlet det seg
masse publikum. Rune Midtgård og Ole Petter Hjelle stilte til start,
utenfor konkurranse, og fagsjefen kontrollerte løperne i følgebil.
Omtrent halvveis i løpet var det åpenbart at Knut ville gå av med
seieren. Han kom i mål ca fem minutter før Øyvind, sammen med de
to løse fuglene. Øyvind utfordret Knut straks til nytt løp neste år.

Bagdad Harald
Sliter kanskje litt
med å tre av?
Geir TrønnesFoto

3rd FAI World Air Games
Budprosessen for å bli vertskapsland for 3rd FAI World Air Games i
2005 er i gang. Beslutning om hvor lekene skal holdes vil bli fattet i
oktober. Aktuelle vertsland er Italia, Malaysia, Polen og Australia.

Frister i Frittfall
Er det den egentlige
materiellfristen,
eller kan jeg levere
litt senere?
Du skal vel jobbe
med stoffet en
stund, så du kan
redigere mitt til
slutt?

KittTekst
Jeg vil gjerne få dele ut en kjempebukett
langstilkete og noen svære klemmer til de to
som denne gangen sendte artikler til Frittfall
innen deadline, Espen Moksnes og Pål
Kolbenstvedt. Videre vil jeg gi en stor takk til
de fotografene som jevnt og trutt leverer
bilder de har tatt igjennom sesongen, til de
som fra tid til annen sender stoff, og til de
som deltar i redaksjonen.
Mitt mål med Frittfall er at det skal være et
aktuelt blad med høy kvalitet på artikler og
bilder. Det skal være en balanse mellom
fagstoff, forbundsstoff, reportasjer og
småstoff. Det er selvsagt en utfordring at engasjementet folk sitter med i dag lettere
finner veien til gjestebøker på web enn i mer
gjennomarbeidete artikler. Utgivelsesdatoene er planlagt slik at vi skal få en jevn
fordeling av stoff i forhold til hva som skjer
når. Det betyr at når et blad blir forsinket på
sensommeren har vi fint lite å skrive om senhøstes, og enda mindre i vinternummeret.
For å utgi et Frittfall fire ganger i året av
det omfang vi har holdt de siste årene er vi
nødt til å selge annonser. Annonseinntektene må utgjøre minst 40% av de budsjetterte inntektene som også består av deres
medlemsabbonement. Våre annonsører er
profesjonelle, og de krever at bladet kommer
ut til planlagt tid i forhold til sine kampanjer.
Hver gang bladet blir forsinket avbestiller
flere annonsører. Så jeg forsøker å holde utsendelsesdatoen.
– Deadline blir alltid flyttet.
Nei, det gjør den ikke! Deadline kommer
og den passerer. Utgivelsesdatoen nærmer
seg like fullt. Det blir likevel dyrt når
materiellfristen ikke er overholdt. Vi får tapte

annonseinntekter, dyrere layoutarbeid og
dyrere utsendelse når vi må sende ut Frittfall
som A-blad for å unngå enda større tap av
annonseinntekter.
• Skriv og fotografer. Send stoffet mens det
er ferskt.
• Klubbstyrer, velg en informasjonsansvarlig.
• Og til dere i sentrale verv: fortell hva dere
driver med!

Jeg digger å lese et godt blad på sengekanten, og jeg synes papir er ett av de
fineste materialene i verden. Jeg liker å dele
bra opplevelser med andre, eller å skrive av
meg irritasjon. Noen som har det som meg?
Gi meg et signal hvis du er interessert i å
delta aktivt i redaksjonen, eller i annonsesalget.

Famous for Fun

Est. 1972

Built by skydivers, for skydivers
• Open 7 days • All loads to 14,000ft
INOX
• Two 17 place turbine caravans
EQU IE 2004r
G
e
• Regular boogies, fun competitions and
BOO 1st Octob
3
3
2
Learning Curve Camps
• Full time load organisers and coaches
• Great weather all year round • All students and experienced levels welcome
• Teams welcome, special rates • Camping and on-site accommodation
• Terrific facilities - cafe/pool/gym and great social scene

Come for a day or stay for a holiday!
www.ramblers.com.au +61 7 5423 1159 skydive@ramblers.com.au
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klubbalbum

Sommeren hos
Lars B AarsetFoto
HI Jacob Mo hopper med flagg under 17. mai feiringen til NTNU. Vi
håper å få se han like blid i lufta igjen snart!

VBK’s Ingar Strand flyr wingsuit
med Solgunn Jacobsen som passasjer over Skydive Oppdal under
NTNUs sommerboogie.

Espen Moksnes
Tekst og Foto
Helgen 31.mai-1.juni feiret Nimbus 30-års
jubileum. Dette ble den beste helgen på
Rakkestad i vår nyere historie, takker alle for supert
fremmøte!
I anledning jubileet hadde vi leid et Bell-206. Alle som hadde
lyst fikk exit`e fra stillestående helikopter i 5000 fot. En kjempeopplevelse. I pausen på en lokal fotball kamp holdt vi demo og
landet på banen til stor begeistring og applaus fra tilskuerne. Som
seg hør og bør så ble det også en kjempefest og mange kasser. Takket
være arrangementkomiteen (Blondy, Shybert & Propellen) ble gressplenen dekket av 20 nakne fallskjermhoppere. Vi tente bål og ble sittende
langt ut i de sene natte timer. HC lærte seg at en hoppdress faktisk
brenner når du legger den på bålet, selv når du har
den på deg. Kjempe flott innsats fra
alle Nimbuser som hjalp til å arrangere, skaffe helikopter, rydde og
vaske.

Nimbus
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30 år

NTNU

klubbalbum

Sommeren på Voss
Vi begynte fulldriften her på Bømoen den 24.mai.
De fleste i staben var samlet, og det var klart for en
heidundrenes sesong.

HC & GeirTekst
Trond BolstadFoto
Man kunne føle vossaånden legge seg over folk
og fe. Strategier ble diskutert for å unngå lignende krusseduller som fjor. Det måtte en
rolig og sindig kvinne til for å roe ned den
store pluggen med flippsjegget fra
Bergen. Annichen har med
unger på armen ledet oss
godt igjennom fulldriften.
Den orange Antonoven
har flydd oss til høyde
som vanlig. Stor takk til
Igor, Anti, Genadi, Alex,
Mait, Jury og Vladis.
Ludens Funkflyz freeflyschool har vært de store organisatorene i sommer med skjermkjøringsseminar, freefly-instruksjon, kunnskapstreff om flyving av høyverdig skjerm i
fjellet. Vi i resten av staben lurer på om den
berømte trehytta gir dem Voodoo-magi. Det
har helt klart blitt en kvalitetsøkning på
freefly og skjermkjøring blant de som har vært
her i sommer. Voss er blitt freeflyingen og
skjermkjøringens hovedstad i landet. Her trackes det
over himmelen og carves på bakraiserne til sola går
ned. Freestyle-verdensmesterne Martin ”hyttes-

nekker” Kristensen
og Nils ”Funky Boggie
Nights” Prestrup skal
også ha stor takk for sitt
engasjement på hoppfeltet vårt.
Så over til de fantastiske og sagnomsuste
innhoppene. Alle hoppere
fra elever på nivå åtte til
gamlegutta har hoppet inn og spredd
seg ut over land og strand rundt Voss. Vi
har flydd fjell og daler, grillet og ryddet ut av
Evens butikker mot mat og drikkekompensasjon. En gang jaget vi en okse på nesten ett
tonn. Den yppet seg litt mot Syvern og Mox, men
de staute kara hadde mot som matadorer.
Damene i Cafe Punjab som litt utpå sommeren
ble omdøpt til Cafe Blowjob, har servert oss kulinariske opplevelser hver dag. Fra Emmas
fiskeboller, via Gunns vegetarlasagne til
sjefskokka Jeanettes kyllinggryter og grillmat.
Planen var å øke vingloaden på folket for å
stimulere til lengre swooper. Her på Voss kan vi
å nyte det gode liv med bading i krystallklart fjellvann. Elva har vært god under siestaen de varmeste
dagene for både piloter og hoppere.
Takk til alle som har vært her og håper å se dere
igjen neste år.
Swoopa Doopa!

klubbalbum

Det har vært en spennende sesong på
Æra. Vi passerte 20.000 hopp helt i begynnelsen av august, og det har vært 15%
mer aktivitet i år enn i fjor. Dette tyder
på at det blir et rekordår.

Sesongen over alle

sesonger

62

TronD BolstadFoto

Mikjel SkurdalTekst
Geir Trønnes, trond
BolstadFoto
Utenom den vanlige hoppingen, som
startet i mai og holder på ut i september,
har det bl.a. vært Pokerrun, nakenhopping
og fantastisk organisering i boogien. I slutten av mai kom forsvarets 720 skvadron til
Æra. De hadde med seg to store Bell 412
maskiner som løftet oss så mye vi ønsket i
hele helgen. Mange fikk også vært med på
litt taktisk flyging som var uhyre morosomt
og endte helikopterturen med å hoppe ut
fra en hovrene maskin.
I år som i fjor har det også vært mulighet for masse god freefly instruksjon.
Fredrik Jonsen, og Skywalkers har vært her
og dratt i gang mye moro og gitt instruksjon. Jeg håper å se skywalkers blide fjes
her til neste år!
Det store FS-miljøet har nok vært på
Æra denne sesongen. Lagene D.O.C, Lett
Lurt, Jentelaget, Punky Fish , 4-Watt, Cath
22, Dvergene, Bootyflyers og det nye
rekrutteringslandslaget er blant de 4-er lagene som har vært på Æra og trent opp
mot NM. Ditta har holdt to uker med FSskole, og det har vært mulig for lag å få
coaching og for andre løse fugler å hoppe
1:1 og opp til 3:1. Dette har vært en glimrende måte for hoppere, som ikke har råd
til å reise på Basics, til å tilegne seg litt
basis kunnskaper i FS.
Fire runder med Oslo cup har blitt
avholdt, og da har freeflyere og FS-ere fått
mulighet til å konkurrere.
Store navn har vært innom Østre Æra
DZ. Deriblant Nimmo fra Babylon, John
Hamilton fra Skydive Elsinore, Scott Miller
fra PD, TK-Hayes fra Skydive City, vår alles
Lise Aune, Doug Park fra Deland Majik,
Shannon fra PD’s swooping team og
sexbombene i jentefireren. Takk til alle
disse for at de delte sin kompetanse og var

med på å gjøre denne sesongen ekstra
spesiell.
Uken etter NM ble landslagsuttaket
holdt. Mange hadde meldt seg på og
mange spente fjes var å se på feltet. Det
mest underholdene for oss tilskuere var
nok løpetesten hvor kandidatene skulle
løpe 3000 meter. Her var den gamle traveren Ole Petter suveren og løp distansen
på 9 min og 57sek.
Selv på dager med få hoppere på Æra
har manifest holdt ord og løftet fem løft
slik som de sier, dette er jo utrolig bra.
Løftet går ut på at så lenge det er hoppere
på feltet og været er bra så løfter vi fem
løft uansett.
At det ikke er noe å gjøre på Æra på en
regnværsdag er nok den største løgnen jeg
har hørt. Alt står på en selv og den feteste
festen har vært på en regnværsdag. Vi har
også reist til Rena og ordnet med privat
filmfremvisning på kinoen. Det er nok bare
fantasien som setter begrensningen for
oss hoppere. Mange har også vært på bingo og bilbingo og vunnet seg noen penger
og litt kaffe. Nå er det tre uker igjen av
sesongen, og jeg gruer meg allerede til
vinteren og gleder meg nok allerede til
neste sesong.
Takk til staben, styret og alle andre som
har vært med på å gjøre sesong 2003
utrolig bra!
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a
Røros FSK: Ny klubb
Siste skudd på fallskjermtreet er Røros
FSK…
NTH FSK: Nye hoppfelt
Fremtida ser lys ut for NTH FSK, hvertfall
hva hoppfelt angår. …Allerede i løpet av
året kan en ny stripe og et fint felt stå
klart like nord for Oppdal, der SørTrønderlag Luftsportskrets planlegger
sitt nye anlegg [Fagerheim]…
Porter på Æra?
…Hopprisene vil gå noe opp, fra i fjor,
men det er allerede bestemt at årskortet
ikke skal koste mer enn 5500 kroer – og
da burde billige hopp for ”Hard Core
hoppere” være en proformasak.
Oslo FSK: påskesamling
Det har etter hvert blitt tradisjon at Oslo
benytter Østre Æra til sin påskesamling.
Nå har klubben fått ny motor til sin 206,
og enda bedre, DØR!!…
Brazil
[Om boogie i Brazil] …Kongsvinger FSK
satte en fantastisk klubbrekord – på
første forsøk greide de en 6’er. Slå den –
over atlanteren og elevator for å sette
klubbrekord! Og så så svær!!
Pål’s 2nd Annual 12-Way
International Sequential
Competition
Det vil også I år bli arrangert en 12-

manns sekvens konkurranse. …Da Twin
Otteren fra i fjor neppe kan stille opp
en gang til arbeides det med alternative flyløsninger. En mulig løsning er
DC-3 med konkurransen lagt til
Jarlsberg flyplass. Dømmingen vil også
i år skje med luft til luft video…
Ny reparatør
Det er en glede å meddele at Pål
Bergan/SkyDesign er sertifisert som
fallskjermreparatør. Som F/NLFs materiellsjef fremhever jeg den betydning
det har for materiellsikkerheten at det
er yrkesaktive i denne bransjen… Finn
Ove Gaasøy
Frittfall special: AFF
…[AFF statistikk] i Norge i år: 65 AFF
hopp, 10 elever, 4 ferdigutdannete
elever.
… Tor-Erik Stranna har snart 1500
hopp i loggen sin. 10 av dem er som
AFF-instruktør. AFF er en voldsom belastning for instruktøren, sier Stranna
til Fritt-Fall. – I sommer var jeg med på å
utdanne 3 elever på Østre Æra, og jeg
hadde inntrykk av at jeg ikke gjorde
noe annet enn det.
[Om vedlikeholdskrav] … Han vil
foreslå følgende: Instruktøren skal ha
minimum 10 minutter fritt-fall før AFFsesongen starter. Han skal ha minimum 15 AFF hopp i året, eller minimum
5 AFF-hopp kombinert med 75 RW [FS]
hopp…

Frittfall arkivet
Fra Frittfall nr 1/1987

ØVSTHUS KRISTIAN
NORDIN KJETIL
ELSTAD KARIN
MELAN ANDRé
GAARDER MAGNUS RINNAN
TOFT-ERIKSEN PÅL
LARSSEN UNNI
RIISE TERJE
LANGERUD JONAS
REINHOLTSEN ROGER
JOHNSEN TORE
MOSÆTHER BJØRN TOMMY
MUSIAL MACIEK
JERPETJØN ANICKE
NØRVE BOYE A
NORDÅS PHILIP ALEXANDER
AASLUND KRISTIAN
HAGEN GUDRUN GULLHAV
HÅLAND THOMAS EINAR
HEIMSTAD BEN-RUBEN
TESSEM KRISTOFFER MAGNUS
WOLLF ARILD
BJERKØE PREBEN
BAKK HANS GEORG

b

SKAPPEL SIMEN
ABELL HANS KRISTIAN
DONOVAN MIRA
THORESEN LARS
STAVE HALVARD
HOVSTAD FRODE
LØVLI SVEN ERIK
HANSEN PÅL HAGNER
KRISTIANSEN LILLY
RYE-FLORENTZ CARL GUSTAF

c

SØFFERUD ANNE
BREISTEIN ELLEN
TANGEDAL KJELL INGE
HOLEN RONNY
THORVALDSEN MORTEN
ARVEI JENS
BECKE THOMAS KOLBJØRN
HOLTZ MATHIAS
THORSTENSEN TROND
MOBERG JENS AKSEL
DIETRICHSON JAN ERIK

d

SMINES MONICA
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sertifikater

fra arkivet

In celebration of the Wright brothers’ legendary journey
across the Kitty Hawk dunes, Microsoft brings you
Microsoft Flight Simulator 2004. The world can now count
to 100 years of powered flight!
The game allows you to recreate Lindbergh’s Atlantic
journey, behind the controls of a life-like replica of Spirit
of Saint Louis. You are invited to feel the incredible power
of modern aircraft, as you take off and land a Boeing
747, 450 tons of steel, at any one of the 24 000 airports
of the world.

Flight Simulator 2004 includes a record breaking number
of planes, in total 9 historical and 15 modern ones. The
new 3D cockpit comes complete with an interactive weather system, and challenges you with many new special
effects including improved environments. A convenient
multimedia system for help and guidance is included with
your purchase.
Get your copy today and enter our prize draw for a real
flying certificate worth € 7,000.

Get behind the controls of Flight Simulator 2004
and experience a real airborne adventure!

AS REAL AS IT GETS

TRIGGER

fallskjermhoppere på tur

Vestlandet var på sitt
vakreste da vi bestemte en
dag oss for å stikke av fra
Voss for en aldri så liten
ekspedisjon i
Sognefjorden.

Nasjonalromantikk

KittTekst og Foto
Johnny BjørkåsFoto
I slutten av mai var jeg i Balestrand i bryllup.
Da var været også flott, og Sogn sto i full
blomst. På en båttur i en nesten skjult fjordarm gikk fjellene rett til værs på alle kanter.
Innerst viste det seg en vegg som så overhengende ut fra toppen helt til vannet. Jeg
ble fortalt at den var 600 meter høy. Veggen
ble omhyggelig fotografert med tanke på de
av vennene som er BASE entusiaster.
Johnny og Ole Petter ville gjerne ta en tur
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for å utforske veggen. Etter nesten en uke i
Voss med masse folk bestemte vi oss for ikke
å ta med så mange flere som ville gjøre turen
mer masete enn nødvendig. Dessuten kunne
det jo hende at min vurdering av veggen var
helt på jordet, så det var best å ikke spenne
forventningene for høyt. I det vi skulle dra
tidlig om morgenen ringte Rasmus tilfeldig,
og ja – han fikk bli med. En danske måtte
være et godt alibi for en tur i så godt som
urørt norsk natur.
Turen over Vikafjellet ble brukt til å ringe
halve Sogn for å finne noen som leide ut en

båt. Det var nemlig ikke veiforbindelse
lenger enn til Vik, og vi skulle lenger ut i fjorden. Det var mest joller å oppdrive, men folk
var hjelpsomme. Til slutt fikk vi napp hos en
som ville kjøre oss både inn og ut. Vi ble
plukket opp, og fikk en av de flotteste sightseeing turene man kan tenke seg i klart grønt
vann, strålende sol og under hvite topper.
Vel fremme fant vi en gård som hadde
vært fraflyttet i 50 år, men som ble tilflyttet
igjen i fjor. Her gikk hesten løs på tunet,
ørreten vaket ved brygga og de to parene
som bodde på stedet tok oss imot med åpne

armer, saft og vann. Vi fikk lov til å bruke
enga som pakkematte. Vi ble fortalt at folket
i gamle dager hadde hogd trær på toppen av
fjellet, og kastet tømmeret utfor veggen. Da
det landet i ura nedenfor var veden ferdig
kløvet og klar til å bæres inn. Det lovet godt
med hensyn til frittfallet!
Johnny, Ole Petter og Rasmus fikk med seg
noen veiråd og la ut mot toppen. Selv ble jeg
igjen på gården med radio, og kunne bade og
gå turer i terrenget mens jeg ventet. Turen
opp gikk på rekordtid i følge dem som hadde
gått der før. Det var flere mulige utsprangs-

punkt, så gutta brukte litt tid på å
bestemme seg da de var nesten på toppen.
Innen de hoppet hadde hele familien på gården samlet seg, og Kapteinen som var
skyssen vår hadde hentet sin familie så de
kunne se hoppene fra båten.
Det ble gjort tre fine hopp, med seks til
åtte sekunders frittfall. Alle hang i god
høyde, og fikk en fantastisk skjermtur ut
mot landingsområdet, en kløvereng ned
mot vannet. Hopperne mente at både det utsprangspunktet de valgte og veggen for
øvrig var suverent, turen opp hadde gått

som en lek, selv etter at de hadde valgt feil
rute og måtte friklatre et hardt parti i
starten. Landingsområdet var perfekt. Alt i
alt en vellykket tur hva hoppingen gjaldt.
Siden Kapteinen var nødt til å reise inn
tilbød de fastboende seg å kjøre oss inn
med båten sin senere på kvelden. De satt
virkelig pris på besøk! Vi fikk i oss noe mat,
så var det tur for å prøve ATV-en på gården,
en sekshjuling med drift på alle hjul. Det bar
opp og ned fjellsidene så barskingene hvinte som småunger. Johnny fikk prøve ut
teorien om at ATV-en ikke kunne velte. Det

kunne den ikke, men den viste seg å kunne
lage temmelig stygge spor i plenen og
grusveien dersom man hogg inn bremsene i
skrekk.
Etter en om mulig enda flottere båttur
hjem i solnedgangen bar det tilbake til Voss
sent på kvelden. Alle var slitne. Rasmus
hadde hatt den flotteste BASE turen i sitt liv,
og det gjorde oss nordmenn enda mer både
stolte og glade – vi fikk bekreftet at vi ikke er
tullinger som blir helt tussete av vår egen
natur og dens muligheter.
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RETURADRESSE:

B -BLAD

JENTELAGET - GULL FS 4

D.O.C - SKY DESIGN´s vandrepokal

HOW FREE ARE YOU - BRONSE FF

SNEHVIT - BRONSE FS 4

BOOTIEFLYERS - GULL FSR 4

1,67 - BRONSE FS 8

CATCH 22 - SØLV FS 8

D.O.C - BRONSE FSR 4

CATCH 22 - SØLV FSR 4

F/NLF, Postboks 383 Sentrum, 0102 Oslo

CATCH 22 - SØLV FS 4

JENTELAGET - GULL FS 4

OFSK takker alle sine medlemmer for fin innsats i

vandresverdet

NM 2003

Ann Katrin Birkeland
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