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Jeg har hatt huset på ryggen i tre fantastiske sommermåneder. Reist Norge på langs og tvers, med
bilen full av leker, fallskjerm- og padleutstyr. Etter et iskaldt besøk på Æra for å jobbe med Frittfall
i mai fremsto tusener av øyer med rorbuer og midnattsol som langt mer fristende enn ethvert
hoppfelt. Jeg gikk lot derfor både Ekstremsportveko og Himmel og Hav passere.
PC’n har også fått bli med på tur. Historier og bilder fra de vellykkete arrangementer har
haglet inn. Der var sånn jeg fikk vite om Midnight Sun boogien – da altfor for sent å svippe
innom, selv om jeg hadde vært i nærheten. Et par uker på sørlandet og i Danmark var bra
plaster på såret.
Ett nytt besøk på Æra under boogien førte til tre dagers jobbing i forbindelse med flyhavariet.
Ikke noen særlig god måte å få gode vibber på, og heller ingenting som fristet å bli der for. Bra
freeflying og god FS skole, men vi vil da hoppe flak på boogie!
Måtte velge mellom Herculesboogie og Go Vertical, og dro med meg pikk-pakket mitt til
Lidköping. Oj, oj, oj, hvor gøy det var å hoppe igjen! Campingstoler og pakkepresenning,
strålende vær. Hyggelig venting med kjente og ukjente fra alle verdenshjørner. Kurante hoppere
med tusner av hopp som ikke engang ville blitt gjenkjent blant ferske hottiser på rikssenteret.
Skikkelig gode vibber. Fikk min vitamininnsprøytning. Midtveis i uken måtte jeg reise tilbake for
igjen å trå til for OFSK i forbindelse med NM.
Jeg har gått glipp av mye hopping selv i sommer, men gjennom Herculesboogien og alle de fine
bildene og historiene fra fjærn og nær har jeg i allefall fått tilbake lysten på å hoppe. Jeg må bare
innse at Frittfall innebærer tilstrekkelig frivillig arbeid. Klubbdrift får andre ta seg av. Hvis ingen tar
innsatstørken i OFSK alvorlig er det lite sannsynlig at Æra kommer til å være førstevalget mitt
fremover.
Nå kommer jeg til å ligge som gjedda i sivet og vente på flere gode boogier, plukke det morsomste og la humla suse. I allefall til årsmøtet…
– En himmel full av stjerner, blått hav så langt du ser…
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Trond SolliFoto
Anna, Ronny og Sus i tog ut av
Bæver`n over Grenland.
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Go Vertical på Voss
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DET BEGYNTE MED REGN,
UTLENDINGENE BLE
FLØYET INN I TETT TÅKET OG REGNET SILTE
DA SISTEMANN SOM VAR JAN MED
SUPERFLYET LANDET SØNDAG KVELD.
A9k1 med wingman
Anders FlatlandsmoTekst
Martin KristensenFoto
De første dagene av boogien var og våte og
dagene ble brukt til aktiviteter som BASE,
fussballturnering og dårlige filmer på kino.
Men onsdagen våknet vi opp til det som
skulle bli en sinnsyk og strålende uke, og vi
fikk alle tilbake troen på meteorologisk institutt.
Med solinnstrålingen økte hoppaktiviteten og med Beechen parat var det ingenting som la hindringer på akrobatiske
himmelsprell. Deilig var det og at all
bakkeaktiviteten ble foretatt i lettkledende
gevanter. Smilene lurte ikke langt borte og
hansker, halser og superundertøy ble byttet

ut med solkrem og is. Og som en god norsk
sommertradisjon ble det disket opp med
langbord og reker med hvitvin. For en suksess! …som bare ladet opp til en enda større
en, den påfølgenede dagen… innhoppet!
Som førstegangsinnhopper (oops, burde vel
egentlig satt case for det…) var jeg helt satt
ut av ”the beauty of the Norwegian landscape” og arrangementet. Det vet jeg både
spanjakkene, engelskmennene, tyskerne og
resten av ytlendingene også var. Har faktisk
overhørt av samtlige at de skal komme
tilbake snarest. Noen vil t.o.m. kjøpe en liten
hytte på Voss. Det ble som Richard lovet;
århundrets innhopp! Hva er vel feitare (ref.
Anders) enn å henge i ettermiddagslyset i
skjerm over Vikafjellet, swoope en åskamm
og lande til tunes of selveste Bob! Siden

innhoppet var med på å feire Magical
Mystery Tour’s femårsjubileum hadde vi DJ
som la på, gourmet mat preparert av Ufo,
gutta med skjorte bak baren hvor de solgte
stive Go Vertical drinker, ja de var så stive at
folk begynte å gå baklengs og sette kasser
med drinker… Say no more. En vellykket
kveld! Takk Dag og alle andre! Da bussene
kom for å plukke opp de lystige var det noen
som hadde vært så lure at de hadde ordnet
med en sweet privatsjåfør og et par flasker
sterke saker (dude!) som ble inntatt med stor
hastighet: speed drinking. Dette resulterte i
organisert telthopping og nuding i god fallksjermånd. Men ingenting kunne likevel
dempe hopplysten dagen derpå, og folk kom
seg utrolig nok ut av soveposene og fikk
flydd av seg noen laken.

Uken bar ikke kun preg av god mat og
drikke (selv om det vel egentlig er det viktigste når en skal bedømme en boogie, eller…?)
når det gjelder nivå og innsats fra organisernes side kan vi bare sette tomlene i været,
for det var upåklagelig! Jeg tror alle følte seg
inkludert i hoppingen og fikk gjort morsomme ting uavhengig av nivå. Det var og
mange som benyttet seg av bra tilbakemelding fra organiserne og lærte mye der.
Grunnet bra konserter, påfulgt av langdryg
loddtrekking og veldreid dagensvideoer ble
avslutningsfesten trukket ut (var vel fordi
den var bra og), og de siste satt ennå ved
bålet da de første stod opp for å sole seg.
Håper dere får det til til neste år og:
Go GoVertical 2005!

HULLO SKYDIVE VOSS,
JUST WANTED TO THANK YOU ALL FOR AN
AMAZING WEEK, EASILY THE BEST WEEK OF
MY SKYDIVING LIFE (22 YEARS, 11.000 JUMPS)
SO FAR. CHEERS & SEE YOU NEXT YEAR.
CHRIS LYNCH.

G
o
V
e
r
t
i
c
a
l
f
a
c
t
s

Endre JacobsenTekst
Go Vertical debuterte i Norge etter å vært arrangert årlig siden 1997 i Spania
og Portugal. Ideen med freeflyboogien er at freeflyere skal få like mye frittfalltid som magehopperne får fra 12.500. Den nye blodtrimma Beechen til Jan
fra SkydivePortugal kom oppover og tok oss til 15.000 på null tid. Med benker
til å sitte på og klare, lyse vinduer fikk vi se omgivelse på vei opp med nye
øyne. 90 registrerte freeflyere og 13 organisatorer bidro til en fet uke. Selv
værgudene var på vår side med supert vær fra onsdagen av. På hvert løft var
det to organisatorer som hadde hver sin gruppe. Alle nivåer ble tatt vare på. Vi
gjorde smallways, bigways, tracking, headup, headdown, angle, instruksjon
og coaching av lag til NM.
Go Vertical fikk et internasjonalt preg med deltakere fra England, Spania,
Portugal, Tyskland, Danmark, Canada, New Zealand, Australia og India. Alle
var like oppglød over de fine omgivelsene og den gode tonen som var under
boogien.
På torsdagen ble det MagicalMysteryTour-jubileum (fem år med freeflybasic).
Tidenes største innhopp ble arrangert. Fem løft med 100 hoppere ble flydd inn
til Vikafjell. Etter landing i en dal ble det UFOmat, drinker og øl fra en super bar
og mange glade mennesker. Arrangementet tok pusten fra de fleste og det var
en oppglød gjeng som tok bussen tilbake til Bømoen.
I alt gjorde vi over 3.000 GoVerticalhopp til 15000 fot. Den beste hoppdagen ble på onsdag med 41 løft, tett fulgt av torsdagen med 39 løft.
Fikk du ikke vært med i år, så har du sikkert sjansen til neste år, hvis du er
tidlig ute når påmeldingen blir lagt ut. Vi ønsker igjen å begrense antall
deltakere ved å sette en maksimumsgrense for å sikre oss at de som blir med
får en fet uke. Og det kan vi love. Det eneste vi ikke kan love er det samme
været vi hadde i år.
Organisatorer:
Fabian, Østerrike
Teppo, Finland
Tim Porter, England
Chris Lynch, England
Rob Silver, England
Ludens Freefly
Takk til alle deltakere, organisatorer og stab ved Skydivevoss!
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21.-27. JUNI VAR DET IGJEN
KLART FOR VEKO PÅ VOSS
FOR SJUENDE ÅRET PÅ
RAD. OGSÅ I ÅR VAR
STEMNINGEN PÅ TOPP.
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Erling StrømmenTekst
Trond BolstadFoto
På Bømoen ble det gjort mange løft, og på
det meste var det fire store fly tilstede. Det
var freefly og FS organisering hele uken, og
glade fallskjermhoppere fikk vært med på
det meste av både store og små grupper.
I freefly stod Ludens Freefly for organiseringen og det var åtte tilgjengelige organisatorer som fordelte seg utover hvert løft.
Gruppene varierte i størrelse, og det ble hoppet mye headup, headdown og tracking. Her

var det noe for ethvert erfaringsnivå, og
Ludens hadde som vanlig tilbud om 1-1 instruksjon.
FS ble organisert av Torstein Valen, Even
Rokne, Karl-Amund og Stig Juvik. Også her
var det mulighet for små og store flak. Været
var bra mesteparten av tiden, og det var
masse underholdning for publikum.
Swoopingkonkurransen som ble avholdt på
stranden ved Vangen fredag og lørdag ble
god underholdning, og med store
pengepremier var dette noe som fristet
mange. Grunnet litt dårlig vær fikk vi ikke

gjennomført så mange runder som vi hadde
håpet på, men mange nok til at vi fikk kåret
en vinner. Som det hører med i en swoopingkonkurranse ved vann, så var det noen
som ble våte. Jeg takker alle deltakere for
god innsats, og gratulerer Leif-Arne
Spidsberg med seieren og vinner av 1.000
Euro!
Det ble gjort 12 helikopterløft i
Gudvangen, og siden det ikke var så mange
basehoppere der fikk de fleste gjort to-tre
hopp hver. Vi håper på bedre rammebetingelser og flere hoppere neste år.

Underholdningen på kveldstid var upåklagelig, med alt fra trampoline-/sirkusshow
til konserter. Ukens høydepunkter i teltet var
nok The Wailers og Salmonella Dub. For de
mest feststemte kunne man fortsette, etter å
ha vært i teltet, på enten Park, Fraktgodsen
eller Fleischers. Nachspielet var selvfølgelig
på Bømoen, her startet også veko på mandagen med et storstilt kick-off party.
Planleggingen for neste års veko er
allerede godt igang og vi kan love godsaker
innen alle grener! Sees i juni `05.
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Performance Designs Inc.
1300 E. Int’l Speedway Blvd., Deland, FL 32724 USA
(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.

NOW OFFERING THE PR099 THE PROOF IS IN THE PERFORMANCE

When it comes to openings, flight and
landings, remember, PD Reserves are
Performance Designs canopies at heart.
Responsive, predictable handling, excellent
glide in deep brakes and outstanding landings.

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 out there.

Well, we aren’t happy unless we are building
you the strongest toughest reserves that
money can buy.
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p e hopp e r e
r
d
u?

ty

FINN DEG SJÆL I DENNE EKSKLUSIVE UNDERSØKELSEN UTVIKLET AV FRITTFALL I SAMARBEID MED ANERKJENTE PSYKOLOGER. VI GIR DEG
SELVINNSIKT OG NØDVENDIGE TIPS TIL EGENUTVIKLING.
VELG DET SVARET DU KJENNER DEG BEST IGJEN I PÅ HVERT SPØRSMÅL, OG NOTÉR NED FORBOKSTAVEN. NÅR DU ER GJENNOM HELE
UNDERSØKELSEN OPPSUMMERER DU SVARENE, TELLER OPP HVILKE SVAR DU FIKK FLEST AV, OG FINNER HVILKEN TYPE HOPPER DU ER.
Hva synes du om hopprisene?
 A: Pruter alltid.
 B: Kriter og tar bekymringene til vinteren.
 C: Blir sponset…
 D: Spiller ingen rolle, betaler hva det koster.

Hvordan trener du?
 A: Trener kondisjon og styrke hele året.
 B: Løper etter kasser.
 C: Løper i flyet og i landingene.
 D: I detta gamet sitter alt i huet...

Blir du gjenkjent på feltet og prioritert i manifest?
 A: Tenker ikke på det. Får ferdig kjøreliste om morgenen.
 B: Kjenner alle som er verd å kjenne, og får alle ledige sloter.
 C: Selvsagt. Jobber på feltet.
 D: Det hender jeg møter noen gamle kjente.

Økses det nok i dag?
 A: Har ikke tatt stilling til det. Det skjer bare andre.
 B: Sånt har jeg aldri hatt sansen for.
 C: Øksing?
 D: Nei, og det kan gå utover kvaliteten på hoppene.

Pakker du selv?
 A: Laget har pakker.
 B: Aldri. Pakkere er dyre.
 C: Pakke og pakke…
 D: Jeg har ikke vedlikeholdt pakkesertifikatet

Hvordan bruker du video?
 A: Debriefer for å bli bedre og raskere. Ser på andre for å lære.
 B: Legger på fet musikk for å vise andre hvor kult hopping er.
 C: Lager plakater av bildene, og sprer videoen til så mange
som mulig.
 D: Først ser jeg på meg selv, så sier jeg skikkelig fra til de
som får meg til å se dårlig ut.

Hvor viktig er sosial omgang på feltet?
 A: Laget må fungere godt sammen.
 B: Alle mine venner hopper og er alltid på feltet.
 C: Jeg er har noen få veldig nære.
 D: Jeg har fallskjermvenner over hele verden!
Hvordan starter hoppdagen?
 A: God oppvarming og næringsrik frokost.
 B: Våkner i fremmed vogn, leter etter kompiser.
 C: Med 10 kamerahopp før andre løft.
 D: Omtrent to timer før første call rigger jeg til
campingstolen og varmer kaffen.
Hvordan avslutter du hoppdagen?
 A: Dusjer og legger meg rett etter krypingen for første løft.
 B: Avslutter den vel egentlig ikke.
 C: Etter at dagens video er laget.
 D: Når kompisene bærer meg i seng…
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Hva er perfekt hoppvær?
 A: Spiller ingen rolle. Alt er hoppbart med hardt skall.
 B: Spiller ingen rolle. Carving funker i hagl.
 C: Spiller ingen rolle. Det er bare å gå av lavt. Utstyret er vått
uansett.
 D: Solskinn og fem knuter.
Hva må du bare ha?
 A: Hardt skall, blybelte og protrack.
 B: Kamera, snus og sandaler.
 C: Over ni celler. Ønsker meg laser for fartsmåling.
 D: Campingstol og presenning.
Hva er ditt viktigste sikkerhetsutstyr?
 A: Helhjelm, LOR og Cypres.
 B: Halvhjelm. Helvetes LOR og Cypres!
 C: Knebeskyttere og blybelte.
 D: Bomullsfront, boogiearmer og frap.

Har du nytte av creepers?
 A: Helt nødvendig – like viktig som vindtunnel.
 B: Kulere med longboard.
 C: De ligger alltid i veien.
 D: Creepers?

Hva stresser deg?
 A: Buster, brainlocks, rookies og bra konkurrenter.
 B: Stress? Kamera som ikke virker…
Nei - dårlig musikk på feltet!
 C: Under 15 hopp om dagen
 D: Geek i nabosloten og 20 minutter call.

Hva er et bra hopp?
 A: Høy score – så høy at vi slår konkurrentene.
 B: Kuule moves som gir bra bilder.
 C: Bra landing foran mye publikum.
 D: Tre poeng.

Hvor detaljerte er hopplanene dine?
 A: Vet hvor jeg skal være hver helg det neste året.
 B: Jeg blir med på alt som skjer, når det skjer...
 C: Planlegger hooken når jeg ser vindretningen.
 D: Booker årlige ferieuker uten familien.

Hvem er din skygood?
 A: Treneren min.
 B: Utlendingen med mest skitne labber.
 C: HFL?
 D: Organisatoren.

Hva synes du om alkohol på feltet?
 A: Idrett og alkohol hører ikke sammen, men vent til
vinteren…
 B: Rus er gøy.
 C: Et par pils hver kveld er fint.
 D: Geeks som spør om sånnt bør fratas sertifikatet.

Hvem er du, og hvordan kan
du utvikle deg?
Du er en typisk…

vesen, men har blitt hekta på jobbingen på feltet eller med
klubben. La jobb være jobb, og bli med på et lag eller en
boogie hvor du nok må tåle rett inn landinger, men blir minnet
om hvorfor du ble i sporten i første omgang. Din kunnskap er
uvurderlig – lær bort alt du kan til andre. Vi er stolte av at du
vil bidra til å gjøre sporten vår sponsor- og publikumsvennlig!
Flest D … boogiehopper
Om du vet det enda eller ikke, du er en naturlig boogiehopper!
Sannsynligvis har hoppdressen krympet i vask i løpet av
vinteren. Fortvil ikke – det er in med sebrastripet spandex.
Det er plass til deg mellom creepers, back-to-back trafikk
og høyhastighetsskjermer! Gjør gjerne firerhopp etter en
god natts søvn innimellom. Flakene blir mye morsommere
hvis du slipper å banke rust foran gutta og organisatoren,
og risikoen for å gå lav (grøss) blir mindre. Se din egen
begrensning på størrelsen på flakene. ”The older I get, the
better I was”, er lett gjennomskuelig, så hold litt tilbake på
røverhistoriene. Del heller dine erfaringer på en måte som
gjør at andre har nytte, ikke bare glede av dem. Hvis du tror
du er alene, har få lekekamerater og vurdere å slutte –
husk at det skjer mye i vår globale lekegrind du kan være
med på til du blir 100…

AdrianNicolasFOTO

Flest A …FS hopper!
Pass fingrene for creeperhjula – skader har du ikke tid og
råd til. Du er god nok teknisk, så noen fun-jumps ødelegger
ikke konkurranseformen. Det eneste du risikerer er å få
bedre luftfølelse. Blir du med på boogiehopp så legg av deg
konkurranseinnstillingen – selv om gruppa er stor, er den
fortsatt et lag! Hvis målet er tre poeng må du akseptere at
det kan ta 10 hopp å komme dit. Uansett er målet nærmere
enn de uendelige målsettingene du lever med året gjennom.
Fleip gjerne på debriefen, uten at det går på bekostning av
andre. Øl er godt, og du kan treffe hyggelige folk i baren etter
dagens video. Stå på – idretten trenger deg!
Flest B … freeflyer
… eller du ønsker å være en. Luftfølelse har du, og mageflyving kan du. På samme måte som du ivrer for nye freeflyere
bør du selv stille opp iblant hvis noen vil ha deg med på
FS. Du har mange drømmer om fremtiden, men innser
kanskje ikke at du må komme deg i posisjon til å påvirke.
Det krever innsats, kanskje til og med på møterom.
Skremmende og slitsomt? Du er tøff nok, så sett i gang.
Du er veldig sosial, men du kan gjerne utvide ditt reportoar
til noen bekjente uten dreads og tatoos. Bli kjent med
noen gamlinger – så vil du kanskje slutte å se ned på
dem som bar over med deg da du var fersk selv. Ta en dusj
i ny og ne. Løs opp vanen med å leggeandres ting ting i lost
and found for å plukke det opp om morgen. Den kan virke
støtende på opprinnelig eier. Fortsett å dyrke godt vennskap
og loost miljø – du bringer en viktig arv videre!
Flest C …pres/CP hopper
Du er en tidligere pres eller nå CP hopper (uansett – dama
di er eller vurderer sannsynligvis å bli dommer). Kaller du
deg CP hopper flyr du skjermen din opp mot dens egenskaper,
og gamlegutta kaller deg en ”tikkende bombe”. La dem i
det minste slippe til med hvorfor, før du fnyser av dem.
Kaller du deg pre hopper bør du etter å ha lest dette få
deg en ny hoppsesong hvor du ser ting med nye øyne, og
ta denne undersøkelsen igjen til neste år. Du havner
da sannsynligvis i kategorien D. Du er nok et sosialt

Like mange av A, B, C eller D …snart ikke-hopper,
eller fremtidig boogiehopper
Du er for ubesluttsom til å bli landslagshopper likevel, så
stopp å bruke alle penga på i fancy utstyr, trener og video.
Bruk penger på reiser, egne hopp, artige fly, nye hoppfelt
og møte smilende mennesker. For ikke å bli lei er det viktig
å legge forholdene til rette. Sjekk vaskeprogrammet, eller
kjøp ny hoppdress du kan vokse i… Bomull kommer også i
fine farger, så ikke gå i samme fellene år etter år. Ikke legg
deg opp i driften av feltet! Stress er ikke noe for deg. Bidra
til sosiale happenings… Lær av NTH partai. De gamle
er eldst! Bli varm i trøya i perioder av året, heller enn å
gjøre to hopp annenhver helg hele sommeren. Bli med på
organisert moro, gjerne på store og velkjente boogier – i
varmere strøk – de har oftest de beste organisere og kulere
fly. Planlegg nye prosjekter i goood tid. Det blir tidlig
fullbooket! Få nye venner, for eksempel i Uruguai, februar
2005 www.exoticskyadventure.com. Her får du alle typer
hopping fra hercules; fra AFF til freefly og stooore flak.
Hoppgleden finnes rett rundt hjørnet!

Juhuu… Dette er MORO!
Hercules Boogie 2004
MOT SLUTTEN AV JULI HADDE RUNDT 50
NORDMENN RØMT LANDET OG FUNNET VEIEN TIL LIDKÖPING I SVERIGE.
Ingun Berget-JohansenTekst
Adrian Nicholas,
Hans Berggren, Andy FordFoto
Til tross for en noe laber start med mange lave regnskyer
dukket solen opp mandag og ga yrende liv til verdens beste
organisatorer og en god blanding av rustne og hotte
flakhoppere fra titalls nasjoner. Det svenske Luftforsvaret
hadde sammen med fallskjermjegerne stilt en hercules og
mannskap til disposisjon i en uke. Over 650 hoppere (!)
hadde forhåndsregistrert seg rundt påsketider… kun for å
få hoppe: Få hopp, gode hopp og store flak – sammen med
verdens beste organisatorer. Alt for å dyrke hoppgleden!
I starten av uken var gruppene nokså faste. Det gikk fortsatt rimelig ryddig for seg mot slutten av uken, da det ble
mer rokkeringer på gruppene, til tross for at organisatorne
ikke alltid fikk bestemt seg hvilke av de øvrige grupper som
fortjente gårsdagens pauseklovner. Kate Coopers rekord
”42-damer over nordisk grunn” ble stående som den
største komplette formasjonen som ble laget på boogien,
uten at det satte demper på alle de iherdige forsøkene på å
slå den. Viktigst var det å slå gode poeng, ikke å gå størst.
Ja, sikkerheten var også ekstremt god, og det hele endte
skadefritt og med bare et par reserver.
Det mest geniale anordningen var buret – eller THE CAGE
– som seg hør og bør tidlig ble innviet og godkjent av NTH
partaiii. Gikk du inn i skyggen, kjøpte øl i baren og trodde
årsaken til at de ville se boogiebåndet ditt var for artige
statistikker, så tok du feil. Din eneste utvei utenfor buret
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var et militærgrønt toalett... Ja, du slapp ikke ut før hoppingen var avsluttet. Skulle du likevel gå løs var du registrer
på listen over ikke-hoppdyktige i manifest... alltid godt
representert av våre finske venner.
Svenskene leverte som alltid et superstrukturert
hoppfelt hvor alt var tilrettelagt. Det var aldri snakk om å
overøse omgivelsene med fleksibilitet, men til gjengjeld
var alt rettferdig! Også for de som hadde ”glemt” å
forhåndsregistrere seg… Som ved så mange andre
anledninger på hoppfelt; gode kontakter og store blonde
fordeler gjør sjelden ting vanskeligere. Knutsen og
Bengtson fortjener en kjempetakk, og de vet hva vi snakker
om!
Forøvrig gjorde hele herculescrewet en fantastisk jobb
med å gjøre hoppingen så effektiv som bare mulig. At
det var litt for mange registrerte hoppere, løste de
etter hvert med raskere cycles, og ekstratimer i lufta.
Supre spots gjorde at det omtrent ikke var utelandinger.
Fallskjerjmjegerne fikk jubelen i taket under dagens video
med et overraskende høyt nivå på firerhopping i kjeledresser. De ni hoppere som gikk ut i runderskjerm fra 100 meters
høyde svekket heller ikke akkurat inntrykket av våre
militære venner.
Til tross for at organisasjonen jobber mot ny boogie
ryktes det at dette kan ha vært den siste Hercules boogien,
på grunn av nytt regelverk… Vi får håpe at det er like mye
hold i disse som det pleier å være i fallskjermrykter. Dette
vil vi ha mer av!
Ha en fantastisk hopphøst!

BOOGIEDETALJER
ANTALL DELTAKERE

632

DELTAKERLAND
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YNGSTE/ELDSTE/SNITTALDER

16/73/37

ANTALL LØFT

140

ANTALL FS HOPP

9.141 (83%)

ANTALL FF HOPP

171 (2%)

ANTALL WINGSUIT HOPP

579 (5%)

TOTALT ANTALL HOPP

10.989

Verdens hotteste organisatorer; BJ Worth, Larry Henderson og Kate Cooper

Hans BerggrenFOTO
En god track forlenger livet
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In-out stjerne

Brian Exit

Adrian NicolasFOTO
Se basen hele tiden! Herc er ikke bare enkelt…
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Petter

AndyFordFOTO

Rekorden alle har ventet på:

Største internasjonale kvinnelige
formasjon over nordisk jord…

Kari Hoel, NTNU FSKTekst
Adrian NicholasFoto

DET ER MANGE SLAGS
REKORDER HER I VERDEN. VED
HJELP AV ET SUBSTANTIV OG
ADJEKTIVENE LENGST, STØRST,
RASKEST ELLER HØYEST, KAN
MAN GJERNE BESKRIVE HVA
REKORDEN GJELDER.
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Denne rekorden kan ikke beskrives fullt så
kortfattet som overskriften viser.
Før hoppingen begynte, ble det annonsert
at man skulle prøve å sette en ”Nordic Chick
Record” i løpet av herculesboogien. Nå var
denne gruppa riktignok åpen for alle jenter
som hadde de nødvendige kvalifikasjonene,
så det var ikke et krav at man var fra et av de
nordiske landene. Energibunten Kate Cooper,
kjent blant annet som en av organisatorene
bak den ordentlige jenterekorden ”Jump For

The Cause”, organiserte rekorden. Kate var
påpasselig med å forklare at rekorden vi
skulle sette i løpet av hercboogien ikke var en
ordentlig rekord, men en ”bragging record” –
visstnok var den forrige rekorden i samme
kategori 18 jenter [men det var ikke sant, vi
har satt større jenterekord på Æra, red anm.],
så med en hercules og en god del jenter
påmeldt boogien, burde det være overkommelig å slå den gamle rekorden. Og så lenge
målet var at formasjonen skulle settes over
nordisk jord, ville dette først bli et problem
dersom piloten droppet oss over for eksempel Russland eller Tyskland. Kort oppsummert:

Alle forutsetninger lå til rette for at dette
skulle gå helt greit.
Først hoppet vi 20-manna for å bli varme i
trøya, deretter gjorde vi to forsøk på 50manna som ikke var helt bra, men det
manglet ikke mye. Etter at noen dansker
måtte priortere dansk rekordforsøk, satt
formasjonen med 45 jenter akkurat som den
skulle, i god tid før separasjonshøyde. Heidi
Karlsen var også med på dette hoppet, og jeg
tror hun er enig med meg i at det var en morsom opplevelse å se så mange flinke og
disiplinerte jenter gjøre en glimrende jobb.
Og som jenter nesten er programforpliktet til

å gjøre, lagde vi selvfølgelig et vanvittig
kakleleven på pakkematta og i debriefområdet etterpå – moro det også…
Jenterekordgruppa ble slått sammen med
to andre erfarne grupper på boogien, der vi
blant annet prøvde å sette ny boogierekord
med 78 hoppere. Det gikk ikke, selv om vi
måtte se de ulike videoene flere ganger for å
finne ut akkurat det. Med samme disiplin
som ”Kate’s chicks” viste, ville det nok gått.
Den største internasjonale kvinnelige formasjonen over nordisk jord var i hvert fall det
morsomste hoppet jeg gjorde på herculesboogien 2004.

SMILENE GIKK TRILL RUNDT PÅ
SEKSTI NORDMENN PÅ BUGI’T. VI BARE MÅTTE
FINNE UT HVORFOR, OG SPURTE NOEN AV DEM.

• NAVN • KLUBB
• ANTALL ÅR I SPORTEN • ANTALL HOPP
1 HVA ER DET MORSOMSTE DU HAR VÆRT MED PÅ?

Kjärran, tradis
• Olav Gjervan • NTNU • 17 • 1800
1 8'er hopping.
2 Kjenner ikke til noe annet liv.
3 En plass må man jo hoppe, samt at
det er en god unskyldning for å reise bort en uke.
4 Hoppe mer.

• Geir Krane • Føniks • snart 15 • 1700
1 7x på advance basic! 10x på Deland.
2 Vet ikke.. Ble vel hekta en gang.
3 Større formasjoner fra Hercules er ikke
hverdagskost.
4 Hoppe her.. planlegge neste reise…

• Inge Dale • Føniks • 11 • 850
1 Hoppe ut av flyet.
2 Gøy.
3 For å hoppe hercules & gjøre store
formasjoner.
4 Hoppe mer.

• Lars Brede Grøndahl • VFSK/OFSK • 18 • 2000
1 18 manna zipper, aller siste inn.
2 Pga Vossamiljøet. Jeg har konvertert.
3 Kun for å treffe Jan Arne.
Jeg har hoppet så lite med han.
4 Even kommer… i morgen…

2 HVORFOR HOPPER DU?
3 HVORFOR ER DU HER?
4 HVA GLEDER DU DEG TIL?
Ingun Berget JohansenTekst
KittFoto

• Kari Hoel • NTNU partai • 8 • 650
1 Forrige hopp, pluss femsekunder FF. 45 damers
boogierekord her.
2 Reflekterer ikke så mye over dette. Hmmm.
- Veit itj. Fordi det er morsomt, sosialt og et
avbrekk i hverdagen
3 Mange andre fra klubben skulle, jeg hørte at det var bra.
4 Høstboogien. Og å se Firing så ut håret på eller annet
kjøretøy.

• Ruben Arneberg • TØFSK • 12 år gammel • 4 tandem
1 Herculeshoppet i dag! Fikk trekke selv.
2 Morsomt. Adrenalin kick.
3 For å hoppe.
4 Se video'n + bildene av hoppet.

• Vidar Nøsdal • Veteranene • 30 • 1300
1 Jugoslavia, Adriatic cup i RW i '85. 3. plass
2 Litt gøy, det er jo det…
Litt press og, da - fra dårlige kamerater.
3 Vært på de fleste, så det er tradisjon. Moro.
4 Neste hopp.
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• Silje Johnsen • NTNU/Nimbus • 7 • 600
1 Bra 24 manna her i går.
2 Morsomt!
3 Herculesflyet!
4 NM i firer.

• Jan Arne Pedersen • VFSK/Veteranene • 31 • 3700
1 The bigger the better. De store trigger.
357 manna i Thailand.
2 En galskap bør man ha og dyrke. Jeg går ikke
lei så lenge jeg kan reise ut og få et par hunder
hopp i året.
3 Vane. Har vært på alle hercboogiene.
4 Ser frem til påsken og vårsesongen.
Må jobbe om høsten og vinteren.
• Kenneth Knutsen • OFSK • 13 • 1800
1 Wingsuit hopp fra 35000 fot. Over 5 minutter i FF,
12 km i distanse.
2 Jobben min… eller var det motsatt?
3 Jobben min (her: loadmaster hercules).
4 Hopping generelt. Gleder meg til alt. Livet er en lek..

• Trond Hermansen • Føniks • 6 • 700
1 8'er hopping NM Voss i 2002.
2 Alle vennene mine er her.
3 Ferie fra Voss (MK).
4 Få på plass 20 manns med masser av poeng.

j o n e r, h o p p e n e !
• Heidi Karlsen • GFSK • 5 • 650
1 Skrive autograf etter innhopp over Jomfruland..
2 Kanonmoro.. utfordrende & spennende.
Alltid noe å lære & masser av hyggelige mennesker.
3 Hoppe hercules.
4 Exit fra Hercules.. (rett før 1. hopp fra Hercules).

• Borgvar Berntsen • Veteranene / TØFSK • 18 • 1015
1 Storformasjon.
2 Utfordringer & det sosiale.
3 Nyskjerrig.. Mye folk!
4 Større formasjoner.. Se på video av forrige hopp,
men jeg hører for lite nyheter!! (Borgvar er døv).

• Arnfinn Ramsåsen • GFSK • 11 • 825
1 Headdownhopp m/Erik (Johnsen). Mitt eneste HD.
2 Moro med stort! Miljøet.
3 Vært her siden '95 (utenom '00), 4 ganger.
Moro m/herc.
4 Bli med på noe større mot slutten av uka.
Hopper 30 manna nå.

• Torbjørn Haugen • Veteranene/Troms FSK (HI) • 32 • 2700
1 DC 3 hopping i California.
2 Litt krydder i livet må man ha.. Og det skal jeg
fortsette med til jeg blir steingammel.
3 Kjempebra organisert. Enkelt & lett å være her.
4 Livet er bra! Alt. Artig å holde formen ved like.

• Per Vebjørn Lie • TØFSK, Veteranene • 27 • 3099
1 Har vært med på så mye. Hoppmestret elever for første
gang i Sverige. Ulike prosedyrer. Eleven skjønte ingen av
mine kommandoer og endte med å kaste han ut.
2 Like moro i dag som for 20 år siden.
3 Noe av det største man kan være med på…
7. gang jeg er med.
4 Gleder meg til å fortsette å hoppe mange år til.
Kose meg sammen med venner.
• Rune Midtgård • OFSK • 22 • 2300
1 Norgesrekord Rygge. 108 manns. Til de grader på overtid.
2 Gøy. Bra form for avklobling.
Tømmer hodet for alt det dagligdagse.
3 Gode opplevelser her fra tidligere hercules boogier.
Utrolig bra hopping her sist.
4 Gleder med til å være på feltet sammen med
hyggelige mennesker.
• Tore Lindheim • GFSK • 13 • 530
1 Første wingsuit hopp fra Hercules (totalt 11 wintsuithopp).
Helt rått! Som å gå rundt med amfetamin i ”ræva”.
2 Frihetsfølelse. Bare moro.
3 Hercules. Klubbkamerater. Ikke gjøre noe sjæl..
Kun hoppe.
4 Se video etter siste hopp.

• Tom André Steiro • OFSK/Frilynt • 13 • 620
1 Forrige hercboogie. Satt 4-poengs 36 manna med
Gareth Holder. Stort!
2 Henger igjen fra jeg var 19 år. Fløy hoppere siden
'79. Så organiserte jeg Twin Otter/Midnight
Sun boogie
3 Hoppe med Gareth - en fantastisk organizer.
4 Neste hopp. Ny hoppdress - ny hjelm. Dette er stort!
• Tom Skogsberg • Veteranene • 35 • 3900
1 Ikke lett.. Hoppmestret & ga Ingun FU på sitt 3. hopp over
Beitostølen ('91).
2 Avreagering. Gir mye. Blitt en livsstil.
3 Tradisjon. Har vært med på alle Hercules boogier
siden 1982 sammen med 14 andre.
Dette gav gratis påmelding i år! Stort.
4 Neste hopp. 30 mann…
• Halvor Levang • NTNU • 8 • 800
1 Det er da så mange vakre minner å ta av…
2 Samboeren min hopper. Tør ikke la hun
hoppe alene.
3 Fordi dama reiser til Asia neste uke & dette er den
første hercules boogie'n jeg har klart å dra på.
Endelig!
4 Øl i kveld & neste hopp.

• Ronny Klepp • Veteranene • 17 • 1400
1 Denne boogie'n.
2 Trives.. liker det.
3 Store formasjoner & miljøet!
4 Neste løft.
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Navn
Klubb
Hoppet siden
Antall hopp
Sertifikat
Beste hopp
Sivilstatus

Kari Berg
HAGL (Voss, Oslo)
1993
drøye 800
B
Første sjusekunder –
nesten mørkt
Single samboer med
Ronald

«Man kan si hva man vil om Napoleon, men
du verden hvor flink han var til å bake kaker».
(sit. Darwin T. Erlandsen – som for øvrig sto for
tittelen på forrige Bail-out med Gonnabe’s)

HVOR MANGE FALLSKJERMHOPPERE HAR DU LIGGET MED,
KARI? DET BLIR STILLE ET PAR
SEKUNDER. - ER DET SLIKE
SPØRSMÅL JEG SKAL SVARE PÅ? JA,
SIER JEG. - OK DA, EN I HVER KLUBB!

Tore NagelTekst
Trond Bolstad og
Karis egneBilder
Og så; en rå frk. Berg latter. Slik at luftmadrassen hun ligger på, luft og luftmadrass
fru Blom, en tre kvadratmeter stor greie, ser
ut som blå plysj, en halvmeter tykk…ja, ja…
rister voldsomt. Frittfall ved Nagel (fra nu av
UT) har invitert Kari Berg til Osenstranda for
langlunsj og prat. Dama er sliten etter
gårsdagens party og NM deltakelse i FS 4, 8
og friflyving. Hun nyter en iskald pilsnerøl
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mens hun ser de brave swooperne lande. Og
en øl til og så starter praten. - Du skjønner
det Nagel (normalt er vi på fornavn, men nå
er jeg gravende journalist og hun… offeret),
av og til løsner det etter noen kalde brune
(som om jeg ikke vet det!). Det hadde seg slik
at egentlig skulle jeg vært gutt og faren min
hadde allerede døpt meg Jørgen. Og det var
ikke før jeg fikk dette puppestellet her (jo da
Kari, det er ikke småtterier og i alle fall ikke
til å ta feil av) at han godtok at jeg var jente.
Far var en jævel, men en til tider god og gal
sådan. Og oppveksten har preget meg hele
livet. Hør her, jeg var 16 år og ønsket meg
moped. Jo da, det skulle jeg få, han sa at for å
få den måtte jeg hoppe fra sjette etasje i en
høyblokk på Tveita (Oslo). Jeg hoppet ikke og
hadde heller ikke moped. Han var klin gæren!
Sier dama, med DEN Oslo-øst dialekten. Som
hun er stolt av. Like forbannet stolt er hun
over arbeiderklassebakgrunnen sin. Og hun
kan et lass med gamle og trauste arbeidersongar (gi dama en halvflaske og be henne

synge). - Ja altså far ja. Han var bilmekaniker
i forsvaret og da jeg skulle prøvekjøre med
ham, satte han meg inn i en ”kvarting”, M6 21 (noe digert de brukte i militæret) og jeg
kjørte rundt og rundt en times tid. Så lenge
far var fornøyd, så var jeg det. Til tider har
han dominert livet mitt totalt. Etter 10 år hos
psykolog er dominansen nede i 60%. Enda
han døde for et par år siden. Men han var
snill og. Fikk lov til det meste. Som å dra på
utenlandsturer. Men ikke lengre enn at
avstanden var akseptabel for en henter. Jeg
hadde det nemlig slik at hvis alt gikk galt,
skulle jeg ringe og han kom for å hente meg.
Det har skjedd!... - Faen Nagel, det blei mye
pisspreik her, jekker en øl til jeg. Og Kari
henter en Ringnes fra kjølebagen, trekker
den opp med lighteren sin, selvsagt.
På tross av attributtene sine, har Kari Berg
slitt med kjønnet sitt. Ikke selve identiteten,
hun har vært og er 100% hetero. Men måten
å være på. Macho om du vil. Hun er tøff. UT
har hatt gleden av å arbeide sammen med

henne som nattevakt for Norges farligste
ungdommer. Når det kokte som verst i
avdelingen, var det godt å gå bak ryggen
på henne, før vi skulle legge en og to
rabiate tenåringer i gulvet. Kari var og er
alltid først. Hun er ikke redd for å sloss,
jeg mistenker henne for å like det. Men
gud hjelpe meg, når hun maler fingre og
ansikt og er BH løs og korte skjørt, ja
da… trenger heller ikke UT Viagra for at det
skal leve litt der nede.
Og denne machotenderende fremtoningen er, om ikke gemen, så i hvert fall rimelig
direkte i talemåten. Som hun sier: Jeg kan et
sjekketriks; virru værra med meg hjem for å
pule?
Fallskjermhopperen
Kari smører en skive med rucculasalat,
brie og tomat. Vi har bunkret godt med
mat og drikke, på Frittfalls regning. Hun
tenner en røyk med gloa fra sneipen hun
røyker. - Det hadde seg slik Nagel, at da
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jeg gikk i ungdomskolen, var jeg avstandsforelsket i en langhåret sær fyr som heter
Pål (ingen av våre Påler). Han var kriminell
og stoffmisbruker. Han havnet til slutt
på Veksthuset (en type narkotikakollektiv
i Oslo). Der skulle det holdes fallskjermkurs.
Det var i 1993. De hadde hentet inn Oddvar
Eikeli fra HAGL som instruktør. Da jeg
ikke var narkoman, fikk jeg ikke delta.
Men, jeg møtte opp, hver jævla gang. Til
slutt var resten av de vordende fallskjermhoppere borte, så jeg ble med til Hamar.
Hadde sett film av kjerringa til Norman
Kent (kjent skydiverfotograf ). Hun danset
jo i lufta. Og siden jeg, tro det eller ei,
var dyktig ballettdanser i ungdommen (jo
da, far var litt stolt og da), ville jeg og bli
så flink. Var dyktig elev. Men veldig nervøs.
Hylte og skreik i flyet, var nesten farlig
ukontrollert før exit, spydde ofte før første
hopp på dagen. Men, gjorde det de sa
jeg skulle jeg. Lineelev. Alle hopp ble
godkjente. Våren -94 skulle jeg ta RW (FS)

utsjekk, med Ola Johansen som hoppmester.
Det kom ikkeno’ da jeg skulle trekke.
Gikk rett på reserven. Og mens jeg
hang der… vent litt Nagel, jekk opp en
bayer a, dette blir heavy… takk… mens
jeg hang der, kjente jeg noe gli opp
bak ryggen min. Det var en forsinka
hovedskjerm. Kutta den og den strøyk
faen skjære meg langs reserven og jeg
var sikker på å dø. Men den forsvant. Og
jeg landa ute, med kompresjonsbrudd i
ryggen (får man det andre steder?). Fikk
nok et av landets få godkjente FU-hopp!
Havna på sjukehus og ble liggende en
stund. Men jeg bare måtte hoppe. Hadde
en klar forestilling om at hvis jeg ikke fikk
flere løft det året, så ville jeg være ferdig
som hopper. Derfor dro jeg til Æra etter
seks ukers sykemelding. Traff ei kjerring
som var lege og hopper og som sa det
var helt greit å hoppe med brudd i
ryggen. Måtte bare bruke korsett. Raste
til Rena og kjøpte meg et og hoppet. Tok

ut B-lappen. Siden jeg liker folk og fest
dro jeg på midnattssol boogie i Vesterålen
samme sommer og ble bitt av boogiestemningen. Masse ålreit folk, gode fester og
herlige gutter. Dro til Cuba året etter, på
eksotisk boogie. Tråkka over i tredje hoppet.
Måtte på sjukehus, men Fidel Castro, min
store helt, har laga et fantasisk helsevesen
på øya, så det ble steady gips og mer
hopping. Etter det har jeg vært på tre
Herculesboogier, jeg har hoppa i Nesinge,
i Mexico, på Voss… you name it… (nå ser
jeg at damen er tørst og rekker henne
øl nummer fire). Ja og så dro Richard
Buskum, Tore Nagel og jeg til DeLand
vinteren ’99. Vi leide Ken Hansen som trener
og gjorde 50 fete hopp. (Det hun ikke sier,
er at UT etter hvert ble så sliten om natten,
Kari Berg snorker nemlig som et lokomotiv.
Vi lånte en gammel skolebuss av Solly,
bodde i den. Det ble så inn i helvetes
mye snorking at UT heller ville sove ute,
på tross av gule vonde maur). Etterpå dro

vi til Key West og svei av noen titusener av
kroner. Seinere har jeg vært på både basic
og advanced basic. Målet mitt er å
alltid få være med på store formasjoner.
Og jeg er i nærheten nå. Går sjeldent for
lavt. Men det hender. Da vil jeg reise
hjem. Men besinner meg og går på med
nytt mot. Jeg hopper ikke så mye.
Bestehoppet? Å jo, det var første sju
sekunderen det. Det var nesten mørkt ute.
Følte jeg fløy. Så bakken. Hang i skjerm
og tittet på bilene langt der nede, bilene
med lysene på. Herlig. Har vel drøyt
800 hopp. Men det er min store hobby.
(Ja ha, tenker UT. Hva med reising, matlaging, festing, romanlesning, tyrefekting,
håndarbeide, sølvsmedarbeider og alt det
der?)
Akademiker og dyslektiker
For noen år siden fikk UT et postkort fra
Kari Berg. Sendt fra Burma. Og eg
siterar: Kjære Tore. Hær er det varnt. Lars går

>>>
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Cuba. 13 like fly!

Helikopterne på Cuba.

Drop-outs tøyer

Drop-outs exiter. Nagel backfloater
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i bar åverkrop, jeg sveter. Menn, vi har det
gått. Hillsen Kari.
Herregud tenkte jeg. Det får da fanden
skjære meg være måte på ordblindhet.
Selv om jeg hadde kjent Kari i mange år,
leste jeg aldri noe skriftlig fra henne.
Dama er jaggu meg cand.mag. Med sosiologi
mellomfag, psykologi og kriminologi
grunnfag. Kari tenner nok en Marlboro,
åpner en Farris (!?) og sier: - Du skjønner.
Da jeg ikke ville bli bilmekaniker, mente
faren min at jeg måtte studere. Jeg fikk
ikke lov til å bo hjemme hvis jeg ikke
studerte, men fikk ikke lov til å flytte
hjemmefra heller??! Så, jeg måtte bare
komme meg på Blindern.
Men herregud, det ble haud på hele
dritten. Uten å unnskylde meg, må nok
de dårlige karakterene sees litt i lys av
dysleksien min. Den kan jeg leve med, og
opplever at de fleste fallskjermhoppere
lider av samme sykdom. (Dama trenger
forklaringer som ikke gjør henne til et
utskudd.) Men jeg trives med jobben som
sosialarbeider og har alltid vært fascinert
av galskap, rusproblematikk og skakkjørte
mennesker. Har hatt venner som er
drept, kjenner mordere, alkoholikere og
narkomane. Liker de som halter litt gjennom
livet. Det skakke værra så lett å leve. Jobba
i mange år som bingovertinne ved siden
av studiene og så mye rart da. Bor sammen
med Ronald, chilener, homo… stolt sådan.
Vi er bestevenner.
Kari Berg bor godt. I en diger toppleilighet
på Grünerløkka i Oslo. God plass. Hun
har ved siden av god plass også stort
hjerterom. Leiligheten har til tider vært
så full av overnattingsgjester, deriblant
par, slik at hun selv har måttet sove i
stuen. Hun elsker det latinske livet. Spise
ute, masse folk rundt seg, prate, synge
og diskutere. Døgnet hennes har ikke
24-timers syklus, livet bare er. Tiden og.
Hun har reist rundt i Latin-Amerika, alene.

En gang brukte hun en måned på å
finne kjæresten hun hadde da, Pedro,
inkaindianer fra Guatemala. Den reisen
førte henne blant annet langt inne i jungelen.
Alene med tre digre mannfolk i en kano.
- Fy faen Nagel, det så ut som de to eldste
menna hadde pult hverandre og fått
tredjemann som unge. Piknik med døden
var peanuts mot dette. Men, med et åpent
sinn gikk det greit det og. I ettertid er
det bare en fet opplevelse jeg ikke ville
vært foruten. Men nå trenger jeg en øl.
Æ’kke hver dag jeg blir intervjuet. Så
kommer en lang historie om da hun tok
permisjon fra jobben for å gå i sølvsmedlære
i Mexico. Om fallskjermhopping i Trollveggen, fra fly, om å tørre og gjøre noe
du ikke tør. Om å spise iguanakjøtt for ikke å
bli spist selv. Om en gølvesituasjon på
jobben… - Du ser Nagel, jeg bare sa tel
gutten på 16, nå holder u kjeft, og så løfta’n
høyrehanda for å kline til meg , så jeg
hoppa på’n og Rolf sto bak og vi fikk’n i
gølvet (gølving = legge rabiat ungdom i
gulvet, med fysisk makt). Hun smører seg
en skive med roastbiffskiver, klemmer ut
et par centimeter med remulade og drysser
litt rødløk over. - Best med en pils til dette.
Kari har håndlag for mat.
Kokken Kari
Kari er en av de beste amatørkokker jeg
vet om. Hun slår meg, Tore Nagel, tungt å
skrive, men sant. Og hun er sånn der… nå
tar jeg litt av dette, blander en neve med
histen og pisten inn i kjøttet, smører
sammen noe greie her og rører rundt. På
en HAGL-fest på forsommeren i år (HAGL
er klubben i hennes hjerte, hun startet
karrieren sin her, kjenner de fleste og
alle kjenner Kari, hun har sidemedlemskap i
Voss og Oslo), skulle hun lage mat til 50
personer. Da Aleksander Gamme (tidligere
landslagshopper FS-4) hørte om dette,
ringte han henne og sa - Det var da som

faen, jeg skal ha avsluttende eksamener på
NTNU fra mandag av, men jeg bare må
spise det du lager. Han skal ta den
eksamenen til høsten. Jeg (gidder ikke
å skrive det upersonlige UT lengre) var
der og, og fikk servert helstekt indrefilet,
ribbestykker marinert i ett eller annet,
med fløtegratinerte poteter og en sinnssyk
god salat til. Høres greit ut, men det blir
så Kari Berg smak på det hun lager. Og, å
steke indrefilet til 50 stykker, over åpen
grill, det krever kløkt, kaldt hode og myke
hender. Med ølen i venstre hånd, serverte
hun med høyre og jeg spiste sommerens
desidert beste måltid. Hun tryller slik
hjemme i kjøkkenet sitt og. Lykkelig er
den som får spise ved hennes bord. Hun er
som skrevet meget gjestfri og et gratis
tips er: Neste gang du skal til Oslo, prøve og
ringe dette nummeret: 901 11 619. Say no
more.
Fremtidsplaner
- Faen Nagel, kan du snart bli Tore. Er lei
av å drekka så lite, la oss bli ferdige. Jo’a,
det var temmelig rått å lese plakaten
før kvinnehoppinga på Voss i sommer…
special guest star: KARI BERG. Måtte bare
ta meg en bayer da jeg hørte det. Visste jo
at det bare var på kødd, men alikavel
da. Herregud. Men det ble da show. Nå
gleder jeg meg til vindtunnel hopping
med Lise Aune en gang på nyåret. Ligge
og banke hopp på hopp på hopp… med en
instruktør jeg etter hvert kjenner godt
og som jeg setter stor pris på. Og så feste
litt på kvelda. Det er målet for neste
sessssong. (Hun er lettere brisen nå).
For seinere å joine noe som ligner
storformasjon. Og så må jeg lære å sitte
slik at vi to, du og jeg Tore (åhh, nå begynner
hun å bli familiær her…) kan banke litt
flere poeng for Dropouts neste år (vi stilte
i friflyving og fikk sammenlagt 1,2 poeng
på fem hopp). Men nå vil jeg bade. Ha det

bra Tore og god tur til Kjerag. Jeg rusler
mot bilen, snur meg og ser at Kari blir
båret ut i vannet av fire muskuløse
Oslohoppere. En tent sigarett i høyrehånden
og godt tak i pilsnerølen med venstre.
En fargerik personlighet fortjener masse
oppmerksomhet. Hun lå ikke med noen
av dem. Karis språkbruk er en del av
hennes personlighet og ikke alt hun sier
er sant. Men, til de klubbene hun ennå
ikke har vært innom, gled dere!
Slutt
Jeg har passert hårnålsving nummer 26
på vei ned i Lysebotn. Kjører i tredje. Bremser
og bremser og bremser. Har passert et
par low gear skilt, men har aldri skjønt
poenget. Skal bremse ned like før tunnelen.
Bremsepedalen går i bånn. - Sånn skjer
jo bare på film, tenker jeg. Girer ned i
annet, drar i brekket. Det gir etter. Kommer
inn i mørket i 50 kilometer i timen og tenker
at jeg ikke har råd til å bulke bilen. Trykker
giret ned i første. Det hviner, lukter olje
og svidd ett eller annet. Brekket fungerer
dårligere og dårligere. Lukker øynene og
lar det stå til. Kjører hele sulamitten i revers
og bilen stopper. Midt i tunnelen. Går ut
og tenner en Rød Mix nr. 2. For et kick!
Ikke noe hopping i dag, dette får holde.
Venter litt… hviner videre nedover i første
og med restene av håndbrekket til
brems. Kommer meg ned til campingplassen.
Ringer Kari og forteller hva som har
skjedd. Hun svarer - Herregud da Tore, du må
kjøre på lave gir. Bremsevæska blir så
varm at den koker. Nå venter du litt, så
kommer du deg til et verksted og bytter
den. Hadde jeg vært der, skulle jeg ha
fixa det for deg. Brekket tar jeg når du
kommer til Oslo. Vær forsiktig fra sekser’n.
Var det Jørgen? Det eneste Kari Berg arvet
etter faren sin, var bilmekanikerskrinet
hans. Og frk. Berg kan bruke verktøyet
som ligger i det.

bailout

Skriket malt på reserveklaffen.

Ballonghopp på Herculesboogie.

Globetrotter på vei til feltet i
Kurt Ødemarks fly.

Cuba – all Norwegian formation. Bruno BrokkenFoto
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Himmel og Hav 2004, 17.-20. juni

I DAGBOKA SKRIVER VI 7. JUNI 2004,
10 DAGER IGJEN TIL DEN FØRSTE
BOOGIEN I TØNSBERG REGI PÅ
MANGE ÅR. FULL KONTROLL,
THE FAMOUS LAST WORDS:
”EVERYTHING IS UNDER CONTROL!”.

Kjetil Borgersen, formann
TØFSK Tekst
Erik LeaFoto

LET-410 fra Frifallskolan, overnattingstelt, ekstra vaffelpresse, tankbil med 8.000 liter jetfuel, 40 kg pølser, M6 med 1.000 liter vannvarmer til dusj, kommunal utslippstillatelse
for dusjvannet (jepp, det er nødvendig), ny
grill, nymalt og nyoppusset hoppfelt,
Pål Bergan, Carl-Erik Tuv, dugnadsånd, ALT
og da mener jeg ALT var på plass.
Undertegnede går og legger seg kl 23:35.
Sliten men lykkelig, for nå blir det boogie.
Så midt på svarte natta ringer telefonen.
Orker ikke svare, sikkert jobben. Snur meg
rundt og sover videre. 8. juni 2004 – våkner
og dagens første tanke går gjennom hodet,
”fem minutter til”. Spiser frokost og setter
meg i bilen, detta blir en bra dag. Ringer
svareren. ”Du har en ny melding… piiiiii… Hei
det er … fra Frifallskolan her du. Det flyet vi
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skulle komme over til dere med, det skal på
service i boogieperioden. Dette er ikke bra
for oss, så hvis du kan ringe meg så hadde
det vært fint... piiiiiip... Du har ingen flere
meldinger”. Kontroll er en illusjon!
De neste dagene går med til å finne vattnissen. Kan ikke fortelle klubben, for mye
dugnad er nedlagt, for mye forventninger.
Complete radiosilence. 11. juni 2004 - fortsatt intet nytt fra vestfronten, nå er gode råd
dyre. Fuck it! Detta flyet fikser vi sjøl. Børner
opp på kontoret til Pål Bergan. Tar noen telefoner, får noen hint. Ringer Knut Magne,
Huston we have problem!
Slapp av
Borgersen, dette fikser vi, kontakt Marianne
Holst i OFSK det er de som sitter på flya våre.
Ringer Marianne, og tjobing 16. juni kl 20:00
lander YL-KAB på Jarlsberg. SMERTE! Vi
klarte det... Knut Magne og Marianne: takk,
takk, takk, takk, takk… TAKK!
Hadde vi husket på å skaffe startstrøm til
den ukrainske skurtresker’n? Nope, bilbatteriet til Tor var ikke stort nok. Men den historien får vi ta over en kaffe på feltet, men
det kan sies at vi fikk fyr på på’n. Og ingen
merka noe til glitch’en, profft! (Trikset? 55kW
agregat og likeretter fra Widerøe).
Mao var vi i gang med det vi i Tønsberg
ønsket gjøre litt annerledes. Fokus var erfaringsutveksling, fallskjermhopping, gratis organisering med Pål Bergan og Carl-Erik Tuv,
sikker hopping og bryggepils. Jeg mener, når
man har et hoppfelt ca 15 minutter unna det

som kanskje blir kåret til norges beste sommerby, ”åffor ikke bruk’en?”. Så torsdag,
fredag og lørdag hadde vi en eggleder og
fallskjermhopper fra Sandefjord som kjørte
oss med partybussen ”Ozon” ned til brygga i
Tønsberg. Der satt vi ute mens vi jugde om
dagen, nøt fallskjermpils, 40 spenn for ekte
halvliter, og ventet på dagens video. Takk og
pris for at Erik Lea kan video og ikke drikker.
Genialt!
Bare spør de som var der, ca 120 i tallet,
det er lite som slår å sitte på fullstappa
brygge mens dagens prestasjoner, tabber,
geeks og grimaser flimrer over storskjermen.
Jo forresten, det slås så vidt av å kunne lene
seg over baren til en vilt fremmed og si ”øy
døh, han i den blå hoppdressen der, midt i
20-manns’en der, det er meg det..”
På lørdagen kom skyene og det berømte
blå hullet over Jarlsberg gav etter. Stemninga
sank, da kom den en godt kjent, skjeggete
kar i fra Voss traskende: ”Øh, lavløft?”. Så
var det på’n igjen. Senere på lørdagen hadde
vi planlagt innhopp med grilling på
Ringshaugstranda, men rundt de tider begynte tor med hammern å råne rundt i horisonten så det ble vasket bort.
Til tross for variabelt vær på lørdag og
søndag, hadde vi som var der en veldig,
veldig bra boogie. Carl-Erik og Pål organiserte store og mindre formasjoner, med erfarne og ikke fullt så erfarne hoppere. Feltet
var effektivt med videomenn, pakkere og

knallharde HFL’er. Smilene var mange, svære
og breie, stemningen var høy. Joggu tror jeg
ikke folk gikk derifra bitte litt mer erfarne enn
før også.
Vi har fått blod på tann og gjør dette igjen til
neste år. Så folkens, hold av uka før Veko
2005 neste år for da inviterer vi til ”The 2nd
Annual Himmel og Hav Boogie”. Vi kan by
på norges mest sentrale hoppfelt, partybuss,
sikker hopping, innhopp på Ringshaugstranda, AN-28, bryggepils, gratis organisering, større grill, Carl-Erik Tuv i kiosken og Pål
Bergan i manifest (med mindre de heller vil
spre om seg med sin vidstrakte kunnskap
da). Neste år gjør vi som i år, fyller opp
Antonov’en og stikker til Veko på søndag.
Jeg nevnte sikker hopping, det var det.
Etter ca 1.000 hopp var ikke så mye som et
skrubbsår registrert. Men en liten ripe i
lakken fikk vi når Dr. Mengele kom helstressa
fra familietur på Grand Canaria og ikke fant
kula på absolutt siste løft. Partypooper!
Helt til slutt vil jeg benytte anledningen til
å takke en hel drøss med folk, men å liste
opp alle ville tatt en hel A4 side. Dette var
dugnad i stor skala, så til alle som var med å
dra lasset: BE PROUD! Jeg vil allikevel sende
litt takknemlighet i retning Grenland FSK,
som stillte mannsterke, samt Pål Bergan og
Carl-Erik Tuv.
Og med dette var TøFSK igjen plassert på
fallskjermkartet.
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Midnight Sun Boogie

MIDNATTSOL. ORION, BELL OG
CESSNAER I FLENG.
HVOR I HEITESTE VAR DU?

KittTekst
Mikael KristiansenFoto
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Troms FSKs årlige Midnight Sun Boogie var
ikke akkurat overbesøkt. Det var søringene
som uteble, mens hopperne nordpå stilte
opp mannsterke.
I år gikk boogien av stabelen på Bardufoss i mai. Konseptet har tidligere vært
at man har fått hoppe fra 339 skvadronens
Bell 412 for normale hoppriser. Hoppintektene har gått uavkortet til foreningen
for kreftsyke barn, som luftforsvaret
støtter.

Rå flypark
Også nå gikk inntektene til den gode saken, men 333 skvadronen fra Andøya stilte
opp i tillegg. De kom en dag med P-3 Orion,
og fløy syv løft fra 14.000 fot. Videre stilte
339 skvadronen igjen med sine helikoptre,
Troms FSK med sitt Fønix og Tromsø FSK
med sitt Plunder (begge C-182). Ikke nok
med det NAC stilte opp for å filme fra en
Piper Seneca og en Piper Archer!
Det ble gjort totalt 434 (!) hopp, og

40.000 blanke kroner kunne doneres
kreftaksjonen. Mikael Krisiansen har laget
en boogievideo og lagt ut bilder på nettet
(www.kristiansendv.com).
Neste år – be there! Både miljøet, flyene
og omgivelsene er verd å ta turen nordover
for.
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Sommerboogie hos NT
26. JUNI VAR DET IGJEN KLART FOR
SOMMERBOOGIE HOS NTNU
FALLSKJERMKLUBB.
Marianne NilsenTekst og Foto

Hallvard i flyet

Jevn kjønnsfordeling?
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Vårt ”nye” fasilitetssenter Fjellskolen var klappet og
klar til å huse fallskjermhoppere fra både fjern og
nær. Gjennom uka var 70 hoppere innom, hvorav 30
av disse var innkvartert hele boogien til ende. Totalt
sett ble det gjennomført 886 hopp fordelt på ni
dager. Dette er nokså bra til tross for fem dager med
redusert hopping på grunn av dårlig vær.
Det spesielle av årets boogie var Norges Cupen
3-4. juli. Selv om lørdagen mildt sagt ble meget
amputert med skydekke i 2000 fot, kom vi sterkere
tilbake på søndagen. Med Bjørg-Elin i spissen for
arrangementet, kunne vi smykke oss med en særdeles praktfull gjennomføring av den tredje runden i
Norges Cupen.
Uten fest og moro kan man vel ikke kalle en
boogie for en boogie. Med høye stilkarakterer ble
det også denne gangen høy partyfaktor i forventet
fallskjermstil. Fasiliteter som badestamp og badstue
er i alle fall bidragsytende når det gjelder å skape et
”naturlig” forhold til den nakne kropp.
Kanskje kan vi fortsette samarbeidet med å
etablere et slikt ”naturlig” forhold til kroppen vår
den 19.-26. september, for da er det nemlig tid for
høstboogie hos NTNU Fallskjermklubb.
Påmelding: tonery@stud.ntnu.no
Info: www.skydiveoppdal.no

Økonomiavdelingen sliter!

If you’re happy and you know it clap your hands!!...

NU Fallskjermklubb
I år hadde vi
skjermkjøringsseminar på
sommerboogien, neste år
tar vi engelskkurs…

Grunn til panikk?
Finn fem feil
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Skydive

Grenland…

JEG SITTER PÅ JOBBEN I MITT VANLIGE JOBB-MODUS. DVS JEG DRØMMER MEG
BORT OG TENKER PÅ HELGEN SOM VAR, OG HELGEN SOM KOMMER.
Tommy DromnesTekst
Plutselig får jeg en telefon fra Thomas Solli.
– Halla, sier han og fortsetter med, – Du er
jævlig stor i kjeften du, Tommy.
Tilbake til virkeligheten og med den åpningen er det som om jeg er på rektors kontor
igjen. Med en litt skjelvende stemme sier jeg:
– Hæ? Hva har jeg gjort for no galt nå `a? Og
forventer meg en sikkelig strekk. Men det var
ikke verre enn at han lurte på om jeg ikke
kunne skrive litt om Grenland FSK i neste nummer av Frittfall, og dermed bruke den store
kjeften og min kretivitet til noe produktivt.
Var på Æra i sommer og hoppet Bell 412
og i den anledning snakket jeg med flere
som ikke kjente noe særlig til GFSK, og flere
i klubben har samme erfaring.
Så her kommer en liten oppsummering og
min oppfatning av GFSK.

Martin viser hvordan man skal
imponere damer.
Kjell PettersenFoto

Demotrening.

Kjell PettersenFoto

Innhopp på Jarlsberg.

Kjell PettersenFoto
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Anti-terror. Elin FretteFoto

Det er sommer, det er sol....
31. juli, etter en lang dag med masse hopping og blue skies i huet og ræva, skulle vi
gjøre et innhopp på Gvarv i Telemark. Langt
å kjøre, men greit å fly hvis du skjønner hva
jeg mener. Kl 19:00 fløy vi første av to løft.
Det var en glad gruppe mennesker som
skulle til Gvarv for å gjøre dagen enda bedre.
Veteranenes FSK skulle hadde sin årlige
Morille-boogie på gården til Gunnleik
Lindheim, og for anledningen leid inn et helikopter. Med oss hadde vi en gjeng fra Kjevik
FSK. Alle fikk gjordt sitt innhopp og etter et
par timer med helikopterhopping, dro vi
videre til morellgården til Gunnleik.
Kjempegod mat og vin ble servert, noen

hele

året

kasser ble satt og det ble jugd ut til langt på
natt. Nok en fin sommerdag var over.
Fyresdal Boogien
Fyresdal ligger midt i Telemark fylke og er vel
ikke akkurat verdens navle, men mange vil si at
det er en naturperle. 2. til 5. september arrangere vi Fyresdal Boogien for sjette år på rad, og
boogien blir bare større og større for hver år.
CRW-Hagen hoppet for første gang i fjor etter å
ha vært der fire år på rad. Det var ikke været
som var dårlig, for å si det sånnn... I fjor hadde
vi fallskjerhoppere fra Oslo, Kristiansand, Lesja,
Stavanger og Oppdal, og jeg kan med sikkerhet
si at det var et vellykket arrangement.
Tidligere har vi brukt vår egen C206 og Kjevik
har stillt med C185, men i år stiller vi med Black
Beaver, C206 og C185. Da blir det 20-manns
sunset-load med innhopp på stranden som
ligger like ved.
Det blir blir i år som ved tidligere år arrangert
pres- og swoopkonkurannse, skjermflyving i
fjellet a-là Team Icarus, med premieutdelingen
på kvelden og den tradisjonelle seierscoctailen
(les: man sender pokalen rundt og heller oppi
en liten skvett av det du måtte drikke).
Ganske så morsomt å se den heldige vinneren prøve å drikke en blanding av vin, øl,
brus og HB. Tror ikke Jostein Nordby er like ivrig
i år på å vinne swoop-konkuransen, for å si det
sånn.
DeLand light
FS-basic blir for første gang arrangert i
år med Heidi Karlsen som innstruktør.

Hensikten med arrangementet er kort
og godt å øke ferdighetene innenfor
formasjonshopping til hoppere på alle nivår.
Det blir satt sammen firer-lag eller 1-til-1
coaching, debrief og filming av alle hoppene.
Det er ikke gratis, men det er nok den beste
investreingen etter fallskjermkurs og kjøp av
rigg man kan gjøre. De som har vært med på
liknende tidligere vet at dette er den beste
måten å øke progresjonen på. Når denne artikkelen går i trykken er desværre basic’en
over, men jeg synes det er verdt å nevne at
GFSK vil gjennomføre FS-basic til neste år
også.
Demo
Å ta ut demosert er vel noe de fleste har lyst
til. Alle vil ha sine 15 minutters berømmelse.
Det å swoope foran ti tusen fotballfans på
Odd Stadion, er noe helt spesielt. God PR for
klubben og for sporten generelt. Og så får vi
jekka ned den jævla fotballen for en liten
stund.
I sommer har Knut ”Knuffe” Refsdal tatt
initiativet til å utdanne flere demohoppere
innad i klubben. De har gjennomført
treningshopp på feltet og mange innhopp
rundt omkring Skien og Porsgrunn.
Ut på tur, drita sur
Er vel ikke akkurat noe som kan sies om gjengen fra GFSK. Vi er helt sikkert drita, men
ihvertfall ikke sure.
Man kan jo ikke bare hoppe på ett hoppfelt heller, og ettersom mange er gode ven-

ner på fritiden, reiser vi ofte sammen i inn og
utland. Det være seg å dra på Veko eller Æra,
å gjøre innhopp i Tønsberg og Notodden eller
å dra rundt på boogier i Norge og Europa.
I fjor var vi en gjeng som reiste til bl.a
Empuria Brava i Spania, Portugal i påsken og
Grand Canaria ved nyttår. Ikke noe sensasjonelt i seg selv, men vi er ute og reiser og
har det gøy.
Er det en ting jeg liker med GFSK og andre
klubber av samme kaliber, er det at det er
ikke så stor forskjell om du har hundre eller
tusen hopp.
Årsfesten
Bare overskriften tilsier at det stinker fyll
her. Vel, jeg skal ikke prøve å få GFSK
til å framstå som noen søndagskole, men
vi er en gjeng med livsglade mennesker
som liker å feste. Så dette er noe vi alle
ser fram til…
Årsfesten er i desember, og det er lagt
opp til hopping fra helikopter på dagen,
middag senere på kvelden, selvfølgelig med
årsfilmen som det store høydepunktet.
I fjor feiret GFSK 30-års jubileum. 30 år
uten dødsulykker og det er noe vi ønsker
å fortsette med. Vær forsiktig, Murphy lusker
rundt og venter på deg.
Med dette håper jeg at du får lyst til
å turen innom Grenland i år, eller ved en
senere anledning. Alle er velkommne. To
timers kjøring fra Oslo er alt som skal til.
See ya

Helikopterhopping på Årsfesten. Elin FretteFoto

Swooping på stranden i Fyresdal. Tommy DromnesFoto
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Ka du tru om freefly på Æra
DET VAR EN GANG TO GUTTER SOM HET FREDRIK OG
ANDREAS SOM GJERNE VILLE PRØVE Å BIDRA NOE TIL
FREEFLY MILJØET PÅ ÆRA, ETTER AT DEN STORE
STYGGE ULVEN PÅ VOSS HADDE SPIST NESTEN
ALLE DE GODE FREEFLYERNE I NORGE.
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og de greian der?

Andreas S. FranckeTekst
Chris FialaFoto
Etter mye fram og tilbake klarte de to
guttene å komme seg til Æra, men til sin store
forskrekkelse hadde ulven på Voss sendt tre
av sine ulvunger over, Mathias, Erling og
Kristian. Den evigvarige latteren til Mathias,
den luune holdningen til Erling og Kristian, her
måtte det være ugler i mosen så det blei
bestemt å holde øynene oppe for denne gjengen fra Voss.
Etter de første to ukene av juli, kan SEFO
(Skywalkers EtterForsknings Organ) rapportere følgende; de tre ulvungene fra Voss er
egentlig tre unge får som bare er ute etter å
spre hoppglede og ha mange gode instruksjonshopp.
Men tilbake til hva historien egentlig
handlet om, hopping. I vinter satte Fredrik
Johnsen og undertegnede seg sammen med

mål for å få til en freeflyskole på Æra. Målet
var en freefly skole som kunne skape et tilbud
til alle freeflyere på uansett nivå. Underlagt
dette målet var punkter som sikkerhet,
mengder av hopping, bra læringskurver på
elever og selvfølgelig hoppglede!
Hva fikk vi gjennomført? Skolen ble operativ, det ble gjort mye hopp, sikkerheten ble
ivaretatt, og hoppgleden var i hvert fall der.
Læringskurven til elevene har vært skremmende bratt, noe som gjør at instruktørene
bør få mer instruksjon selv.
Men det er masse som kan forbedres, så
har du ideer på ting som kunne vært gjort
annerledes, si ifra!
Ellers fikk vi besøk av stamgjesten Nimmo
fra Babylon, same old same old. Eller for å si
det sånn; han er ikke blitt en dårligere
instruktør.
Chris og Stan the Man fra Elsinore Eclipse
var også på Æra i to uker. Stan the Man skulle

imponere med en Stan the Blind Man, noe
som senere i landingen blei Stan the Wet Man.
Han likte ikke kallenavnet Stan the Wet Man
så han brakk foten ved Beer line, så nå er det
Stan the Disabled Man. God bedring!
Av andre instruktører må undertegnede
skryte av Erling Sagen som bisto med sin
imponerende måte å instruere på. Takk Erling!
Neste år… hint hint.
Etter den ene antonoven snublet og landet
på ryggen i myra, fikk vi hjelp av Grenland,
som kom med Black Beaver, og reddet
boogien 2004. Det ble gjort ca 200 instruksjons hopp i boogie uka. Totalt ble det gjort ca
250-275 instruksjonshopp i juli måned!
Sett med ”Andreas sine briller”, er undertegnede godt fornøyd med freeflyorganiseringen på Æra juli måned. Selv om det er mye vi
kunne gjort annerledes. Men vi lærer så lenge
vi lever!
Vi sees sommeren 2005
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Freefly på Æra

Min FØRSTE… basic!
AT BASIC ER MORO OG LÆRERIKT HAR JEG VEL
FOR SÅ VIDT SKJØNT. MEN AT DET SKULLE VÆRE
SÅ SINNSYKT MORO OG LÆRERIKT TOK DET
VISST OVER SEKS ÅR Å
OPPDAGE.
Marte LundTekst
Chris FialaFoto

Det må ha vært et lykketreff da
jeg valgte å legge turen til Voss i
sommer. Ludensgutta hadde FREEFLYbasic på programmet med god pris
som inkluderte 25 hopp, 15 av dem med instruksjon. Det var på tide å prøve noe nytt og sette kvalitet i
fokus, istedenfor for kvantitet med vannrett læringskurve.
Vi var fem ivrige hoppere og en gjeng fra Ludens som
startet basicen mandagen morgen med dårlig vær. Like
greit slik at vi kunne vi bruke det meste av dagen til
grundig gjennomgang av både det sikkerhetsmessige
rundt freeflying, samt selve flygingen. Selv om mye var
kjent fra før var likevel mye glemt. Oppfriskning og
repetisjon gjelder definitivt ikke bare for elever! Det å ha
en plan og observere andre, kan være med på å unngå
mange farlige situasjoner. God ide å lære av andres feil. Så
slipper du å gjøre dem selv!
Tirsdag kom solen og med solen kom hoppingen.

Heldigvis uten obligatorisk joggetur. Ferie tross alt!
Vi valgte å kjøre på med så mange instruksjons -hopp som
mulig, for å kunne forbedre oss, og prøve nye ting. Det ga
større grunnlag for egen jobbing under solohoppene.
Grundig briefing og debriefing før og etter hoppene var
noe gutta virkelig tok seg tid til. Mye video, fokus på
helhet og detaljer, som oftest ga det utslag med et
bedre hopp neste gang. Å få prøve nye ting med instruktør som filmer og flyr etter deg, og i tillegg smiler uansett
hva du gjør, var vanvittig kult. Og noe jeg aldri har opplevd
i mine år som hopper. Det sosiale trenger jeg vel ikke si
noe om, det var som det pleier å være på et hoppfelt.
En STOR takk til Ludens; Martin, Nils, Endre, Dag,
Mathias, Erling, Kristian og Richard for en knallbra uke
med topp oppfølging og morsomme
hopp. Ingen tvil om at vi lærte mye og
forbedret oss i løpet av uken!
Personlig lærte jeg sikkert dobbelt
så mye på tre dager i luften med
instruksjon, enn jeg har gjort de
siste tre årene uten. Utrolig inspirerende å hoppe når du
merker at noen virkelig har lyst
til å spre kunnskap
og lære deg det de
kan.
Kan bare anbefale
ALLE å ta turen til Voss og bli
instruert, eller bli med på
FREEFLYbasic. Er du god men ikke
kommer videre, lyst å lære mye raskt slik at
du kan fly godt med andre, eller kanskje er en FS-hopper
som gjerne vil lære freefly for å bli bedre i FS (faren for konvertering til FF er stor…) - ville jeg ikke nølt. Er du i tvil, så
er du nemlig ikke i tvil.

I VINTER BLE ENDELIG PLANEN TIL MARTIN KRISTENSEN SATT I GANG. MARTIN
INVITERTE SAMMEN MED LUDENS FREEFLY INN NORDENS BESTE FREEFLYERE TIL
VOSS FALLSKJERMSENTER FOR EN UKE MED BIGWAYS OG SMALLWAYS I ALLE VINKLER.

The Nordic Meet
Mathias HoltzTekst
Martin KristensenFoto

En invitasjonsboogie hvor hensikten var å
fremme nivået på freeflying, bigways og
sikkerhet i Norden. Hele denne uken skulle vi
utveksle ideer, erfaringer og kunnskap om
sporten vår og storformasjonsflyving. I mars
i vår dukket det opp invitasjoner til The
Nordic Meet hos 31 av Nordens beste freeflyere, 18 av disse kunne komme.
Så der satt vi inne på Bømoen, trippa og
ventet på at den første gruppen med freeflyere skulle ankomme. En etter en kom de
inn, vi håndhilste, klemte og smilte fra øre til
øre, øynene og smilene til alle sammen lyste
av spenning og store forventninger. Etter
hvert samlet vi oss i ludenshytta, trehytta,
hvor alle presenterte seg og fortalte kort om
seg selv. Det var en ganske magisk stemning,

alle satt og var superglade for å ha blitt
invitert og for å være på Voss. Det ble nesten
litt rart når alle presenterte seg selv med
store smil og alltid avsluttet med hvor glade
de var og hvor mye de hadde gledet seg til
nettopp denne uken.
Grovskissene for uken satt, vi skulle gjøre
bigways i alle vinkler, men legge spesielt
fokus på en stor headdown formasjon. Alle
hadde forskjellige erfaringer og ønsker om
hva de ville gjøre denne uken og i samhold
kom vi frem til en god del hopp vi ønsket
å gjøre. Atmonauti, små headdup og headdown grupper, pylonrace, hybridhopp og
flocking var noe alle ønsket å gjøre. Vi
bestemte oss også for å prøve oss på en 16
manns headdown. Boel Janerus fra Sverige
hadde god erfaring fra bigways ettersom hun
har vært med på bigway camps sammen
verdensmesterne Alchemy, og også var med

på verdensrekorden tidligere i år på 42
personer. Med en liten en på vei i magen
tok Boel det rimelig rolig og var veldig
behjelpelig som bakkemannskap og ga gode
tilbakemeldinger under debriefene.
Den første dagen gikk med til smallways,
bli kjent med hoppfeltet og bli kjent med
hverandre. Det var mange nye ansikter og
utrolig morsomt å gå opp i lufta med folk helt
ukjente for en selv og gjøre et 4 manns headdown hopp med flere poeng. Det var rett og
slett fantastisk!
På kvelden, overveldet over oss selv,
bestemte vi oss for å gå rett på 16 mannsen
neste morgen. De to første hoppene ble satt
av til dette, funket det ikke på disse to skulle
vi gjøre atmonauti, vertikale smallways eller
noe annet morsomt og gi hoppet to nye
forsøk mot slutten av dagen. Vi brukte lang
tid på planlegging av hoppet, brief og

laaang dirtdive. Dette ga oss veldig mye
tilbake senere, flere problemer måtte løses,
trafikk ut av flyet og ned til slotten din.
Benstilling, det blir veldig tett med folk i
en headdownformasjon. Hvem passet best
hvor i formasjonen? Hvordan burde formasjonen se ut? Hvordan skulle basen ha grep,
skulle det være en seksmanns base eller en
fem-manns? Vi kom frem til at en fem manns
stjerne med doble grep var det beste alternativet for oss. Solid nok til å ta i mot harde
dockinger og løs nok til å kunne flys. Vi
gjorde seks forsøk på 16 mannsen og med 14
inne og veldig mye efaring rikere bestemte vi
oss for å legge storformasjonen på stedet
hvil og benytte tiden til andre typer hopp.
Det var et stort ønske blant deltagerne fra
de andre landene om atmonautihopp. I store
og små grupper gjorde vi virkelig fete hopp.
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Atmonauti er hopp hvor en flyr i veldig bratt
track, alt i område rundt 45 grader. Folk fikk
prøve seg på magen og på rygg, og alle
utvekslet erfaringer med de forskjellige
posisjonene. Etter hvert begynte vi å slå
oss sammen til en stor tracking gruppe på
18 stykker, slot perfect. Planen var å legge et
tracking hopp til Gudvangen. Seperasjonen
må gjøres på en litt annen måte inne i en
dal, derfor gjorde vi en del treningshopp
på dette hoppet med denne seperasjonen
over Bømoen før vi flyttet hele løftet
til Gudvangen. Å for et hopp. Helt blå
himmel, fantastiske fjellformasjoner med
snødekte topper, en grønn, grønn dal,
med fosser, elver og cruiseskip dampende
rundt i Nærøyfjorden og en perfekt tracking
formasjon rundt deg i lufta. Seperasjon
ble gjort i god høyde og alle hang i skjerm

rundt 6.000 fot. Derfra og ned var det
bare jubel å høre. Svenskene og finnene
jublet så høyt at det jallet i hele dalen.
Utrolig å lande nede i dalen og møte så
overveldet glade mennesker som jubler i
full ekstase. Dette var bare super reklame for
hele fallskjermnorge – tror nok ganske
sikkert et par finsker og svensker vil høre om
dette etter hvert.
Lørdagen denne uken kom norske
Chillinuts og hadde årets feiteste konsert
på Voss for alle på feltet! På scenen på
bømoen rigget de opp utstyret sitt og hadde
en sinnsykt fet konsert. The Nordic Meet
var en suksess på alle måter, vi gjorde
virkelig feita hopp. Hopp vi går og drømmer
om fikk vi muligheten til å gjøre denne
uken. Største delen av Nordens mest
erfarne freeflyere ble godt kjent med

hverandre, utvekslet mail adresser, planer,
ideer, erfaring og stoooore stoore smil.
Det var mye glede den uken, noe Behrang
fra Sverige viste. Han bestemte seg sammen
med sin kjæreste for å forlove seg på Voss!
Gratulerer!
Vil takke alle som kunne komme til denne
uken for en fantastisk opplevelse, det
var virkelig utrolig lærerikt og hyggelig å
bli kjent med alle sammen. The Nordic Meet
vil bli et årlig arrangement for å utforske
storformasjoner og samle erfaring fra hele
norden. Ludens Freefly ønsker med The
Nordic Meet å utforske alle elementene
ved flyvning, deriblant storformasjoner, og
heve nivået på freeflying i norden. Pass på,
kanskje du er en av de heldige som får en
invitasjon for neste ”The Nordic Meet” i
posten.

JEG HAR NESTEN BARE SETT ÆRA PÅ BILDER I SOMMER.
TENK OM NOEN SOM HADDE VÆRT TILSTEDE UNDER
ÆRASESONGEN HADDE SKREVET OM DEN.

Trond Bolstad

Pokerrun
Trond Bolstad
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KittTekst
Pål Arvei, Geir Trønnes, Helge Rotmo, Linn Ludvigsen,
Trond Bolstad, Trygve Bauer-NilsenFoto

Kiosken ved Jens

Linn Ludvigsen
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Da ville de kanskje ha fortalt om alle de fine innhoppene på Osenstranden, eller om hvordan Kiosken og
Jan Erik kom på ideen om å utvikle enda flere
freestyleøvelser i CP, blant annet kutting. Muligens
kjedet de seg på feltet?
Litt morsomt må det ha vært å ta CRW kurs. Selv om
noen visstnok ga seg etter første testhopp var det
flere som fikk hooket opp, og til og med fløy sine
første downplanes med påfølgende en-skos
landinger. Tenk om historien blitt så god at flere ville
blitt fristet til å bli med å leke?
I fjor var det visst veldig gøy å få hoppe fra helikopter i to dager. I år var det kanskje ikke så spennende, men hvorfor sto det da 100 meter manifestkø?
Tenk om ingen kommer neste gang, fordi vi bare har
hørt om køen…
I tillegg til freeflyorganiseringen og FS-skolen som
Andreas, Malin og Anne har skrevet om, skulle det
være et tilbud til flakhopperne under boogien! De er
jo ofte med og preger en boogie. Visstnok het organ-

Trond Bolstad

isatoren Marco, og var veldig god i FS4. Han trakk
ikke mange til feltet eller i luften, men Mikjel forsøkte
å scramble for han. Tenk hvor bra denne storyen
kunne blitt hvis det attpå var skrevet et lokkende
forord allerede før boogien.
Elevene og A-hopperne har vært årets vinnere på
Æra. De har drillet, hoppet, lært og blitt båret frem til
B på gullstol av Christian, Thomas og Hans Olav (de
fra KS, ja). Hvorfor lyktes det disse å lage et så bra
opplegg når Oslo med andre klubber alltid har slitt
med å ivareta nye, selvstendige hoppere? Tenk om vi
hadde visst hva de gjorde, og hvorfor det ble så bra! Å
håndtere elever godt kan bidra til at de nye hopperne
verver flere.
Kjetil har lagt til rette for feite parties flere ganger i
sommer. Topp musikk, mat og drikke. Litt tungt å få
folk til dem var det nok, siden bare innvidde visste på
forhånd at det var arrangert noe helt spesielt. Kanskje
heller ikke så mye lettere å få verken folk eller Kjetil
neste gang, hvis ingen forteller at dette var rått?

Geir Trønnes
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Linn Ludvigsen

Helge Rotmo
En dag i juli stoppet motorene på ekstra-Anton. Jaggu
godt at ingen ble skadet eller drept under nødlandingen.
Hvordan gikk det hele til, tro? Hvor nærme det aller verste
scenariet vi kan forestille oss (for meg er det nemlig et fullt
fly på rygg i nordmyra) var det, og er det noe vi bør endre i
trening og utdanning for å forberede oss på lignende situasjoner? Ryktene som går om hvorfor, hvordan og hva som
skjedde får løpe fritt og utemmet i de dype skogene. Det
viktigste for både medlemmer og styre var; Kommer det et
nytt fly snart? Det gjorde det etter at Knut Magne hadde
snakket med velvillige og coole Grenland FSK, som stilte på
rappen med både Beaver og egne elever. Tenk om vi kunne
ha takket dem her!
Tenk om vi ikke Trond, Geir, Pål, Linn, Helge og Trygve
hadde kjøpt seg fancy kameraer og blitt flinke til å bruke
dem. Da hadde de som ikke var der ikke visst noe om hva
som rører seg på rikssenteret vårt.
Jeg retter Abraham Lincolns ord mot OFSKs medlemmer,
stab og styre; Det er bedre å tie stille og bli mistenkt for å
være en idiot, enn å åpne munnen og utelate enhver tvil.

Trond Bolstad,
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Trygve Bauer-Nilsen

Pål Arvei

W W W S K I S T U A H E M S E D A L  N O

Til og med helikopter
har vi hoppet fra.
Esbens lillesøster leker klappeleken med Hælge
Helge Rotmo
Helge Rotmo

Tidligere landslagshopper sjekker inn igjen. Rotmo FS-utsjekket Arve,
som lå og ventet da han kom ut av treseksti’n. – Fa’n, dæn elleven var kjapp!

Geir Trønnes
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Helge Rotmo
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Nye CP-øvelser
under utvikling.
Pål Arvei
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Press!

Pål Arvei

W W W S K I S T U A H E M S E D A L  N O

Hybrid, eller bare dårlig docking?
Pål Arvei

Demoutsjekk

Kan umulig være Oslomedlem…
Geir Trønnes
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Pål Arvei

Rimelig Freefly-bukse
nai hos din forhandler
Supplier of: FF Suits/Pants • Gearbags • Accessories

SPZ har bestilt portrettfotograf.
Trond Bolstad
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Ny riggfabrikk
CPS, COMPLETE PARACHUTE SOLUTIONS,
BYGGER NY RIGGFABRIKK I RAEFORD,
NORTH CAROLINA, RETT VED DET MILITÆRE
HOVEDKVARTERET FORT BRAGG.
KittTekst og Foto
CPS ble etablert for snart to år siden. Selskapet er en
ren salgsorganisasjon som eies av de tre fallskjermgigantene Sun Path (Javelin), RW
shop (Vector) og PD. Fabrikken
blir etablert som eget selskap,
sannsynligvis under navnet
Paratech Aero.
– Vi innledet samarbeid da vi
opererte med hver våre salgsorganisasjoner mot forsvarskunder. Vi kunne spare mye
ressurser på å slå oss sammen,
og samarbeidet gir oss langt
større tyngde og kompetanse i
forhandlinger, sier Derek Thomas,
eier av Sun Path.
– Vi representerer også Alti2 og
Airtec, selv om dette bare dreier
seg om salg, ikke medeierskap.
Administrerende direktør i selskapet er Gary Deierlein, tidligere
nestleder i Sony Electronics,
USA. Med oss på laget har vi
også ressurspersoner fra sivil
og militær hopping, som T. K.
Donle.
Det oppsiktsvekkende ved
denne situasjonen er at Javelin
og Vector er de to største og
skarpeste konkurrentene innen riggproduksjon. At de nå
samarbeider på forsvars-

markedet gjør jo spekulasjonene på om de også vil slå
seg sammen på sportsmarkedet aktuelle. Verken Derek
Thomas eller Mark Procos hos RW shop vil bekrefte
dette, men de avviser det heller ikke.
– Etableringen av konkurrerende Aerodyne Technologies har i allefall bekreftet for oss at å være totalleverandør kan være veien å gå i fremtiden, sier Derek
Thomas.
De siste par årene har leveranser til det militære
markedet tatt seg opp, ikke bare på våpen. Samtidig har
tekstilindustrien i North Carolina flyttet ut til Østen, så
det er mange arbeidsledige syere og mange ledige
fabrikklokaler i området. Videre har USA krevet at utstyr
som skal leveres til forsvaret må produseres i USA. Ikke
noe dårlig utgangspunkt.
– Som partner i Paratech Aero har vi også med en
Raefort basert produsent av kroppsbeskyttelse til
forsvaret. Eieren der, Tim Denoncio, er tidligere hopper
på Golden Knights, og kjenner således det amerikanske
forsvaret både fra innsiden og som leverandør. Hans selskap vil både etablere fabrikklokalene og kjøpe inn nødvendige maskiner. Vår del av egenkapitalen er vår
kunnskap om fallskjermmarkedet og produksjon av rigger. Vi har en gunstig situasjon her, sier Derek Thomas.
PD som den tredje fallskjermprodusenten i partnerskapet vil ikke produsere skjermer på fabrikken. De har
god nok kapasitet der de holder til i DeLand, Florida.
Fabrikken vil stå klar og produksjonen vil starte til
høsten. I dag produserer Javelin alene ca 2.200-2.500
sportsrigger i året, pluss ca 550 til forsvaret. Ny, øket
kapasitet vil sannsynligvis også avhjelpe på leveransekøene til sportsmarkedet, som både for Vector og
Javelin har vært lange de siste årene. Dette innebærer at
de to selskapene også vil kunne øke sin salgsinnsats
mot dette markedet, og dermed sannsynligvis kunne ta
enda større andeler. Om og når de to markedsfører seg
under samme navn er usikkert. Jeg kan sette en hoppbillett på at det ikke blir om altfor lenge. Hjemmesidene
til CPS:
www.cpsworld.com

Når det gjelder…
~ reparasjoner av fallskjermutstyr
~ oppgraderinger som linebytte, BOC ol
~ forebyggende vedlikehold
~ produksjon av deler og tilbehør
~ spesialsøm

…bruk et

MERKEVERKSTED!
~ Sky Design Verksted har vært hoved-

leverandør av verkstedstjenester til F/NLFs
klubber og medlemmer i over 20 år.

~ Med høy kompetanse, lang erfaring, doku-

menterte prosedyrer, lagerhold av godkjente
råvarer i de fleste farger samt et komplett
utvalg i verktøy og maskiner sikres du et
raskt og fullverdig tilbud for å holde ditt utstyr luftdyktig, trygt og i orden.

Dronningensgt 13, Boks 670 Sentrum, 0106 Oslo
T: 2233 6801 - email: verksted@skydesign.no
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Konkurranser/lag

Russland

Rus

Anton Malevsky Memorial Cup avholdes årlig i den lille byen Stupino ca 10 mil sør for Moskva. Ved siden av VM er denne konkurransen utvilsomt årets store høydepunkt for landslag innen
formasjonshopping. I år hadde konkurransen fått status som offisiell World Cup og Europeisk mesterskap, noe som gjorde at så og si alt som kan krype og fly av FS-landslag stilte.
Arcteryx var intet unntak. I vår første konkurranse sammen fikk vi anledningen til å knive mot verdens aller beste lag og i tillegg være med å sloss om en premiepott på nærmere 70 000 dollar.
Når status etter ti runder skulle gjøres opp var vi ikke en krone rikere, men allikevel svært fornøyde med 15, 2 i snitt og en 6. plass i EM.
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Å spise kirsebær med de store
ANTON MALEVSKY VAR EN

sland

VELSTÅENDE RUSSISK FORRETNINGSMANN OG LIDENSKAPELIG
FALLSKJERMHOPPER. EN GOD SLUMP
AV FORMUEN SIN BRUKTE HAN TIL Å
STØTTE FALLSKJERMSPORTEN I
RUSSLAND.
Ole Petter HjelleTekst og foto
Blant annet var han hovedsponsor for det russiske åtterlaget som vant VM i Grenada i 2001.
I November 2001 døde Anton Malevsky i en
fallskjermulykke i Sør-Afrika. Etter hans død
ble det opprettet et fond til fremme av russisk
og internasjonal fallskjermhopping. Konkurransen som bærer hans navn finansieres fra
dette fondet.
Lang vei til Moskva
Bare det å komme seg til Moskva er en
møysommelig prosess. Først må man sette av
en dag eller to for å ”krangle” seg til et visum
på den russiske ambassaden i Oslo.
Betjeningen i visumseksjonen ved ambassaden kan vanskelig, selv med en god porsjon
velvilje, beskrives som annet en særdeles lite
serviceinnstilte. Har du ikke papirene dine i
orden til den minste detalj, blir du bryskt
avvist og sendt på dør. Ønsker du å se voksne
mennesker gråte åpenlyst, anbefaler jeg en
tur til den russiske ambassaden i Oslo.
Damen bak luken som behandlet min søknad
ville fått selv Margaret Thatcher til å virke som
en empatisk og søt bestemorsskikkelse. Etter
mye om og men, og utlegg tilsvarende en russisk industriarbeiderlønn, stod jeg endelig

med visum i hånda. Flyturen til Moskva er relativt kort og går kjapt unna. Det samme kan
ikke sies om køen for å komme gjennom
passkontollen på flyplassen i Moskva. Her går
det fort med noen timer. Etter en lengre busstur på russisk motorvei, hvor alle kjører som
biltjuver, ankom vi endelig Hotell Oka hvor vi
skulle bo. Hotellet er et tidligere et rekreasjonssenter for partitoppene i kommunistpartiet; et sted de kunne ta med seg koner og
elskerinner for avslapping i landlige omgivelser.
Her følte vi oss hjemme fra første stund.
Hoppfeltet
Hoppfeltet i Stupino er utrolig flott. Her finnes
ny og moderne hangar på størrelse med den
vi har på Rikssenteret, restaurant med internett kafé, creeper pad, stort landingsområde
og ikke minst en svært autentisk ”mock up”.
Mock up’en består av hele flykroppen til et
eldre MI-8 helikopte (se bilde)! Hoppfeltet
ligger i et relativt fattig område av Russland
og skiller seg klart fra nabolaget som ellers
domineres av svært primitive hus og kummerlige boforhold.
Et viktig poeng med turen til Russland var å
benytte muligheten til å hoppe fra MI-8 helikopteret som benyttes i VM senere i år.
Helikopteret har relativt lav drophastighet og
mangelen på propell ”blast” gjør at exitene
blir annerledes enn fra en Skyvan eller
Antonov. Dette tok det litt tid å venne seg til.
Hoppfeltet i Stupino disponerer fire MI-8 helikoptre i tillegg til en LET 410 (Tsjekkisk
turbinfly med sidedør og plass til ca. 20 hoppere). MI-8 helikopteret har militær opprinnelse
og er bygget i over 12 500 eksemplarer! Til
sammenlikning kan det nevnes at det kun
finnes noen få hundre Twin Ottere på verdensbasis. MI-8 ble i ustrakt grad brukt av de

ssland

Sovjetiske styrkene i krigen mot Afghanistan
og er fortsatt i militært bruk i store deler av de
tidligere østblokklandene og Kina. For fallskjermhopping er det uovertreffelig; helikopteret tar lett 30 hoppere til 13 500 fot på
ca. åtte minutter og får selv Antonoven til å
virke som en sinke.
Russisk gjestfrihet
Fra vi ankom flyplassen i Moskva til vi satt på
flyet hjem ble vi vartet opp på alle bauger og
kanter. Det er tydelig at arrangørene av
Malevsky Cup rekrutteres fra en annen
gruppe av befolkningen enn de ansatte ved
visumkontoret i ambassaden i Oslo. Et unntak
er bussjåføren som kjørte oss til feltet hver
morgen; han var fryktelig sint og kunne lett ha
besatt en stilling ved ambassaden i Oslo. Vi
nøt gratis mat, drikke, konserter, russisk
sirkus, ekskursjoner til Moskva med politieskorte (så vi slapp å sitte i kø) og hemningsløs gjestfrihet fra alle kanter i over en uke.
Den siste kvelden var i tillegg vodkaen gratis.
Enkelte lag, ikke oss inkludert, ble her overlatt til sin egen sviktende dømmekraft i det de
prøvde å drikke en gjeng lokale russere under
bordet. Det gikk dårlig og det var mange som
gikk hjem på sløve skøyter den kvelden.
Spesielt gjestfrie var de russiske jentene
på feltet. De overøste de utenlandske hopperne med oppmerksomhet. Og mest oppmerksomhet av alle fikk Ole, Morten, Tore og
Øyvind. Her var det ikke nødvendig å legge
seg i angrep for å score.

vi side om side med russiske familier som
med stor iver og tilfredshet glefset i seg lever
og kalde pølser til frokost. Vi satt stort sett
med rynker i panna og pirket borti maten. Etter
hvert fikk maten mer kontinentalt preg og vi
ble mer fornøyde. Jeg skjemmes allikevel ikke
over at jeg hoppet over en guidet tur til Kremlin
for å spise på Mc Donalds i Moskva. Sjelden
har en hamburger smakt så godt!
Konkurransen
Selve konkurransen var uforglemmelig. På
finaledagene var det over 10 000 tilskuere og
ren 17.mai stemning. Vi skrev autografer til
krampa tok oss og poserte villig vekk for fotografene. For oss som er vant til at fallskjermhopping stort sett assosieres med dødsfall,
skader og nakenhopping var dette en surrealistisk opplevelse.
Vi gjorde ti solide hopp i konkurransen og
endte opp med 15,2 i snitt. Dette var over forventning. Spesielt var vi fornøyd med runde to
hvor vi klemte til med en score som kun ble
slått av de tre beste lagene i konkurransen. I
toppen ble det en intens kniving mellom verdens to beste lag for øyeblikket, Franske
Maubeuge og DeLand Majik fra USA. De fulgte
hverandre runde etter runde og når det gjenstod kun et hopp av konkurransen ledet franskmennene med ett poeng. Sisterunden ble en
neglebiter hvor Majik til slutt endte opp med to
poeng mer enn Maubeuge. Majik kunne
fornøyd forlate Russland 12 000 dollar rikere
og med franskmennenes skalp i beltet. I VM i
Kroatia i september er det duket for nytt
oppgjør mellom disse to lagene. I Kroatia kommer Arcteryx også til å være. Vi er ennå ikke
gode nok til å kjempe om medaljer i et VM,
men snittet vår øker jevnt og trutt så målet vårt
om en VM medalje i 2006 står ved lag.

Russland

Russisk mat
Skulle vi komme med en eneste innvending
mot oppholdet i Russland tror jeg det måtte
bli at maten kan være litt uvant for nordiske
ganer. De første dagene på hotellet i Oka satt
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Ikke sløs bort hopp og penger, ta

FS-skole!
Anne Simone Botten og Malin Iren
HaugTekst
Tore BuerFoto
Når sesongen er godt i gang, kan jeg se tilbake på mer
enn 60 hopp med FS-skolen. Som ganske fersk i
gamet, har dette blitt en utrolig positiv opplevelse; jeg
har blitt kjent med folk i miljøet, fått gode ferdigheter
og fått iver til å hoppe og lære mye mer. Mye takket
være FS-skolen som er lagt opp med tanke på at man
skal lære mye, men først og fremst ha det GØY! Som
Kjell Inge sier i flyet: ”Husk å smile hele veien!”
Fallskjermhopping er driiitgøy! Ikke bare i luften,
men det sosiale er og en viktig del. Spesielt når det
regner på Æra. (Hva!? Regner det på Æra??? – Det har
vi ikke sett!) Ofte kommer man opp til hoppfeltet
alene, og kjenner ingen man kan hoppe sammen med,
men her er FS-skolen en døråpner. Gjennom FS-skolen
blir man kjent med mange nye hoppkompiser, og
instruktørene har vært flinke til å samle oss, både til
felles måltider og ellers. Ble til og med dratt med på
joggetur opp og ned flystripa. En forfriskende start på
dagen!
På en av kursene traff jeg Anne, og sammen gjorde
vi erfaringen, heller KVALITET enn kvantitet. Vi forstod
viktigheten av å få instruksjon på et tidlig stadium.
Anne fikk seg en god latter da hun så seg selv på video
for første gang etter 90 hopp; som en banan med
kyllingvinger var det ikke lett å manøvrere i en
3-manns formasjon. Dette er typiske ting Malin hadde
fått luket bort, da hun begynte med instruksjon som
fersk A-hopper. Dog manglet det aldri ros fra instruk-
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tørene, som allttid hadde noe positivt å komme med.
Og hvem lar seg ikke ”lure” av litt ros, snart var
kyllingvingene borte og bananen begynte å flate ut.
Men Malin på sin side holdt et høyere ferdighetsnivå,
selv om vi hadde like mange hopp. FS -skole hjelper.
Begynn så tidlig som mulig, unngå uvaner! Uansett
hvor mye erfaring du har, vil du få instruksjon på det
nivået du er på.
For å få en god progresjon er man avhengige av
gode instruktører og et bra opplegg. Her får FS-skole
terningskast seks av oss. Kan det være Øyvind sin
lærerutdannelse som har hatt en pedagosisk finger
med i spillet? Med video, tegning og muligheten til å
stille masse ”lure” spørsmål, ble det noen suuupre
hopp.
For deg som er redd for å komme tilbake på
skolebenken, er det ingen grunn til bekymring. Her er
det litt teori, men mest praktisk trening. FS-skolen er
lagt opp med et behagelig tempo, og med oss elever i
fokus. Vi tar alt rolig og uten stress, bortsett fra Øyvind
som kommer løpende til flyet hver gang og spør rett
før exit: ”Hva skal vi gjøre a?”. Vanligvis gjorde vi seks
hopp om dagen, men dette var helt opp til oss selv. Før
hvert hopp var det planlegging av hoppet, og kryping.
Etter hoppet, som ble filmet, var det debrief med
instruktør. Debrief med video ble høydepunktet ved
siden av selve hoppet. Vi fikk være linselus HVER
gang, og vi slapp og høre vår egen stemme på video,
hehehe. Og på Æra er man nesten garantert en plass
på dagens video. Å se seg selv på video var utrolig
lærerikt. Når kurset er ferdig får du alle hoppene dine
på DVD eller VHS, en unik mulighet til se egen

utvikling og evaluere seg selv. For ikke å snakke om å
skryte til kjæresten, venner og kjente.
Det mest behagelige med FS-skolen er den gode
stemningen og humøret til instruktørene. Vi rakk
knapt å lande før instruktøren gav oss det første
smilet. Her er Tore i en klasse for seg selv. Har Tore
noen gang en dårlig dag? (Nei, det har vi ikke sett!) Og
så er det klemmene til Ditta, de slipper du ikke unna,
uansett hvor lenge siden det er du har dusjet. (Ikke det
at vi ikke har dusjet altså...!) Og hvis du har et problem, enten med helsa eller hoppingen, sier Ole Petter:
”Bare vent litt, så skal jeg få ordna noe.” Og da er ting
ordnet før du rekker å si: ”reservehåndtak med krem.”
Medaljens bakside er jo at det koster litt ekstra med
instruksjon. Enten du hopper alene eller flere sammen, betaler du og de andre slotsprisen for instruktør
og kameramann+ litt ”lønn” til kameramann. Du har
kanskje ikke råd til like mange hopp, men dette er
KVALITET! Du får en bratt læringskurve, du blir dyktigere til å hoppe med færre hopp. Vi er ikke i tvil, i
påsken 2005 drar vi på basic i DeLand. Med landslaget
som instruktører er vi redd det kommer til å bli veldig
artig en gang til!
Takk til våre supre instruktører: Ditta, Tore, Øyvind,
Ole Petter, Ellen og Kjell Inge.
Det er viktig å gi litt konstruktiv kritikk også. Og etter at all rosen (les: rævsleikinga) er over, har vi kommet til at dere har følgende utviklingspotensialer; Tore
må ta barten, Øyvind må slutte å bruke instruktørtrikset/landslag trikset og Ole Petter må begynne å tenke
mer på seg selv (fokus innover/senter). Ditta trenger
ikke å skifte så alle ser det. Kjell Inge derimot...

Over 1200
hopp på FSskolen på Æra
i sommer!
Landslaget har i samarbeid med Oslo
Fallskjermklubb arrangert tre FS-skoler på
Æra i sommer. Oppslutningen har vært kjempebra; over 40 hoppere har vært innom
FS-skolen og vi har gjort over 1200 hopp til
sammen!
Vi har hoppet alt fra 1:1 instruksjon til coaching av firerlag. Landslaget vil rette en stor
takk til alle deltakerene for tre kjempeflotte
uker preget av entusiastiske ansikter, sol,
regn, hagl, knallbra hopping og bratte
læringskurver. Stor takk rettes også til Oslo
Fallskjermklubb, hjelpeinstruktørene Ine,
Derek, Karin, Kjell-Inge og Ellen samt våre
glimrende videomenn Mikjel og Noi.
Siste FS-skolen for sesongen avholdes 3.-7.
september på Æra. Interessert i å være med?
Send en mail til landslaget på
hjelle@pons.uio.no.

Kjell Inge derimot…
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konkurranser/lag

ENDELIG SKULLE VI HA NORGES CUP RUNDE PÅ OPPDAL
– OG SISTEHELGA I SOMMERBOOGIEN BLE SATT AV TIL DETTE.

Norges Cup runde
Bjørg-Elin MoenTekst
Harald KvandeFoto

54

Litt styr er det jo bestandig i forbindelse
med et arrangement. Som f.eks når man
skal ha tak i swoopebane og ingen vet hvor
den er... Den banen forbundet
hadde bestilt kom ikke i tide og
”Salomon-banen” ble de ikke helt
enige om hvor var... De på Æra
mente den var der, mens Vossingene sa at de hadde den. Til slutt
ga vi opp låneprosjektet og skaffet
brøytepinner og fiskestenger selv.
Skydesign stilte med blades og vi
fikk til slutt en kjempefin bane her
oppe. Og nå er vi i full gang med å
sy egne blades av to kasserte
skjermer (babyblå sådanne).
Fredag kveld gikk med til å gå
gjennom hoppene og siden dette
var den ”første” konkurransen til

flere av deltakerne var det ikke like lett å
huske alle formasjonene. Noen som kan
tenke seg hva en trippel homojoker – trippel
homojoker er? Morten Gjetanger
trodde ikke det var mulig å bygge
en slik formasjon og veddet 100
kr på at det ikke gikk. Da han så
formasjonen var han enig i at ”jo
da det går fint an å bygge en trippel homojoker” – og satte kasse..
Lørdag morgen lå skyene i ca
femti fot og det regnet jevnt og
trutt hele dagen (dermed ble
banen vi hadde laget så våt at vi
måtte flytte hele greia). Flere av
lagene ofret seg på lørdag kveld,
og søndag kom med finvær og
hoppkåte deltakere. I løpet av
dagen fikk vi unnagjort tre runder

på Oppdal
i FS-4, tre runder i Freefly samt to runder i CP (alle
deltakerne i CP var med i de andre konkurransene, så vi tok det etter at disse var ferdige).

Nå er reglene i CP slik at man må forandre banen
mellom distanse og presisjonsrundene, og det
syns både arrangører og deltakere var temmelig
tungvindt. På grunn av at vi bare gjennomførte to runder ble det ikke noe reelt
problem i denne omgangen, men det må
da gå an å gjøre det lettere for de som
skal lage banen?
Vinneren av FS-4 ble ”Chick and Dicks”
med Heidi Håheim, Roger Back, Rune
Sætre og Aleksander Pedersen. Disse fikk
med seg en ProTrack og en ProDytter fra
Larsen & Brusgaard. Jostein Nordby,
Erling Sagen og Andreas Francke vant FF
konkurransen og stakk av med Freefly
bukser fra PittZ, og Harald Kvande vant en
fleece genser fra Sky Design Collection
etter å ha slått de andre gutta i
swoopekonkurransen.

En kropp bygd for fart
THOMAS BROX MELDTE SEG FOR MORO

Skeptisk kone
Etter det første hoppet, som var preget av konkurransenerver og hyperventilering i flyet, gikk det bedre.
Thomas oppnådde 427, 429 og 431 kilometer i timen på sine tre tellende hopp. Det
holdt til en andreplass i verdenscupen
og åttendeplass på verdensrankingen.
Ikke verst for en debutant.

SKYLD PÅ VERDENSCUPEN I SPEED SKYDIVING
ETTER ETT TRENINGSHOPP – OG HAVNET PÅ
ANDREPLASS.

Stine Eidissen ByaTekst
Rune OlsenFoto

Thomas Brox i fritt fall over Tromsø.
Uten latex...

Thomas Brox` debut i speed skydiving var alt annet enn
planlagt. Da han var på Gryttjom for å freefly sammen
med kompiser fra Tromsø fallskjermklubb i slutten av juli, ble
hopperne oppfordret til å prøve seg i speed skydiving.
– Jeg tenkte at det kunne vært gøy å ha prøvd dette, så
jeg heiv meg med. Prøvehoppet gikk bra, jeg hadde
nærmest flaks og var stabil hele hoppet, flirer
Thomas.
Vel nede på bakken fikk han beskjed om at
toppfarten hadde vært på 415 kilometer i
timen.
– Flere mente at jeg burde være med i cupen fordi jeg hadde sjanser til å havne på
pallen. Dermed kjøpte jeg meg en t-skjorte i
størrelse small og møtte opp til første hopp
lørdag, forteller Thomas.
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Kona Nina var imidlertid ikke helt overbevist om at dette var noe å skryte av.
– Da hun fikk vite om andreplassen fikk jeg en
tekstmelding der det sto «På tide å slanke seg?». Men
hun påstår at hun er stolt av meg, ler Thomas.
Kjøpe latex
Thomas er nå vel hjemme i Tromsø, med fersk medalje og Pro Dytter som bevis på at
han sto for årets cupbombe. Rookien
utelukker ikke at han kommer til å konkurrere igjen.
– Det var stas å kjenne konkurransekriblingen i kroppen. Men noen seriøs satsing blir det
ikke. Med mine 100 hopp i året måtte jeg ha brukt
alle på speed-trening for å komme noen vei.
Eventuelt kjøpt meg latex-dress, legger han til.
Thomas tror flere i freeflymiljøet kunne gjort det like bra.
– Det ville vært interessant å se hva kumulerte freeflyere hadde
fått til. Jeg tror jo at for eksempel Richard (Henriksen) lett kunne
havnet i toppen, sier Thomas.Han er beskjeden på egne vegne.
– Jeg gjør meg ingen illusjoner om at dette var en stor
idrettslig bragd. Men jeg sier som Lars Lillo-Stenberg: Jeg synes
det er ganske tøft!

Sesongen tar aldri slutt hos NTNU Fallskjermklubb
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Påmelding: tonery@stud.ntnu.no

w w w . s k y d i v e o p p d a l . n o

Project Horizon III

Chris FialaFoto

Freeflytalenter fra hele USA
blir invitert til å delta på Project
Horizon. Project Horizon III ble
holdt på Skydive Chicago IL,
etter først å ha vært på Lake
Elsinore CA og Cross
Keys NJ.
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organisasjon og forbund
Jørn
Strand
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Arroganse
eller likegyldighet?
Da IBM ønsket en demo til ett større arrangement, ble Oslo
FSK kontaktet for å ta oppdraget. Prisen for en enkel demo på
Kalvøya ble satt til i overkant av 30 tusen + tillegg for tandem
hvis det skulle være aktuelt. I tillegg måtte de som ville ha
denne demoen skaffe de nødvendige tillatelser. Dette var for
IBM helt uaktuelt, både når det gjaldt den økonomisk og
praktiske biten. Så hva gjør en da? Vi ønsker jo alle at vanlige
folk skal se hopping, så vi kan rekruttere elever og skape
blest om vår sport. Løsningen ble å kontakte Veteranenes
FSK, som på en meget proff måte tok seg av dette oppdraget
til en fornuftig pris som alle kunne leve med. Og det ble en
flott demo, med helikopter, speaker, flagg, og en flott gjennomføring. Det viktigste – mange fikk sett fallskjermhopping,
som vi ønsker å vise oss til andre.
Er det ren arroganse som gjør at OFSK ikke vil hoppe demoer i Oslo fordi det er for langt fra Æra, eller er det en følese
av at det er tilstrekkelig å produsere hopp på Rikssenteret under rammevilkår andre har gitt dem? OFSK har som driver av
Rikssenteret et større ansvar enn andre, også når det gjelder
antall elever og det å bidra til å fremme vår sport. Maken til
arroganse og likegyldighet skal en lete lenge etter, som når
OFSK bare kaster ut en pris og håper på at de som bestiller
sier nei, eller er så dumme å betaler det som forlanges og gjør
alt arbeid på forhånd. Dette kombinert med at klubben i øyeblikket er så travle at de ikke har tid til å avholde årsmøte i
klubben for å velge nytt styre, legge frem regnskap fra i fjor og
budsjett for i år. Det har faktisk gått så langt at de først etter
skriftlig pålegg fra F/NLF kaller inne til årsmøte. Da det vil
være snaue 14 dager igjen av sesongen. Da er det ikke så lett
å påvirke årets budsjett, uten tall fra i fjor, og med ett par
ukes hopping igjen.

Forhandlingene med forsvaret rundt de nye rammebetingelsene for Rikssenteret er også inne i en kritisk fase,
hvor det ikke nødvendigvis blir en lykkelig slutt. Brudd i forhandlinger og alt hva det måtte medføre er muligheter som
må vurderes, og settes opp i mot hva vi i øyeblikket er tilbudt
fra forsvarsbygg. Her må vi bare sette vår lit til Kjell Olsen og
de han har med seg i forhandlingsarbeidet. Samtidig forbrede

oss på at forhandlingen ikke kommer i mål, med alt som det
måtte medføre.
Setter sluttstrek med å oppfordre klubbene til å være
aktive i sitt arbeid med å skaffe elever som vi alle er avhengig
av.
Ha en fin høst!

organisasjon og forbund
Knut
Lien
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H e n d e l s e r
HER ER ET LITE UTVALG AV
HENDELSER RAPPORTERT INN PER
MAI I ÅR. DISSE ER PLUKKET UT
FORDI VI TROR FLERE KAN LÆRE
NOE AV DEM.
Knut Lien, SUTekst
Pål ArveiFoto

Hendelse 1

– skjerm uten pilot
Modell hovedskjerm Navigator
Størrelse hovedskjerm (sqft) 240
Erfaring år 0
Erfaring hopp 1
Erfaring hovedskjerm 0-10
HL Dette skjedde på AFF nivå 1, elevens
første hopp. Han trakk skjermen i riktig
høyde, men ingen ting skjedde. Heldigvis var
AFF hoppmesterene så våkne at de så at det
manglet pilot og trakk ut bagen av containeren. Åpningen av hovedskjermen forløp
som normalt.
Dette skal ikke skje, skjermen er pakket
uten pilot festet til bagen!
Det som skjedde var at under elev pakking
oppdaget jeg en dårlig pilot som måtte
byttes, jeg tok den av og gikk for å finne en
ny. Etter litt tid kom jeg tilbake og spurte en
MK om hvor riggen var og han sa han hadde
funnet en ny pilot og byttet den. Han hadde
byttet da selvfølgelig på en annen rigg. Vi
misforsto hverandre. En elev klarte da å

lukke containere på den riggen som manglet
pilot. Her ble det tatt fjerde kontroll uten at
det var pilot på riggen. Dette er ikke lett å få
med seg!
Riggen hadde alle fire kontrollene i orden
og ble derfor benyttet. Dette hadde aldri
skjedd om ikke jeg hadde tatt av piloten uten
å ha en ny klar med en gang. Dette skal skjerpes inn og alle skjønner alvoret i hendelsen.

Hendelse 2

– tvinn under transport
Modell hovedskjerm PD 170
Størrelse hovedskjerm (sqft) 170
Erfaring år 2
Erfaring hopp 95
Erfaring hovedskjerm 11-50
Åpning Ufullstendig
Seletøy erfaring 11-50
Utløsersystem BOC
HL 3’er FF hopp, separasjon og trekk går som
planlagt. Oppdager tvinn på høyre side av
hovedskjermen etter åpning, bestemmer seg
for flyr ikke og gjennomfører korrekt nødprosedyre.
Hopperen forteller at pakking av hovedskjermen ble påbegynt hjemme men manglet
strikk. Den ble derfor tatt med i halvpakket
tilstad til feltet hvor pakken ble fullført når
strikk var montert. Hopperen mistenker selv
at det har oppstått tvinn under transport til
feltet.
HI Unødvendig reservetrekk som påføres
pga. liten utstyrsforståelse. Hopperen for-

klarer at det kan ha oppstått feil under
pakking. Hun begynte pakkingen hjemme,
ved innstrikking av linene fant hun ut at hun
manglet strikk og bestemte seg for å bringe
utstyret halvferdig til feltet. Der ble ny strikk
montert, og hun fortsatte pakkingen. Dette
er et klart eksempel på hvor galt det kan gå
når du ikke har oversikt på hva du driver
med. Etter samtale med hopperen har hun
forstått viktigheten av å ha full kontroll på
pakkingen fra begynnelse til slutt. Dette er
viktig for all vår aktivitet, å ha forståelse med
farer med denne type slurv.

Hendelse 3

– slider ned for sent
Modell hovedskjerm Stiletto
Størrelse hovedskjerm (sqft) 135
Erfaring år 6
Erfaring hopp 500
Erfaring hovedskjerm 51+
Skade, annen Landing i sving som følge
av låst brems på høyre side
HL Hopperen hoppet 2’er FF fra 9999 fot.
Separasjon og åpningsforløp gikk problemfritt. I ca 800-1000 fot dro han slider ned over
styrehåndtak, hvilket resulterte i at den ene
bremsen løsnet, mens den andre ble låst fast
av i maljen på slideren (små stålmaljer). Han
bestemte seg for ikke å kutte vekk hovedskjermen da han var for lavt for gjennomføring av nødprosedyre. I stedet landet han i
sving i skogen. Etter landing klaget hopperen
over smerter i korsryggen. Hopperen ble
iløpet av kort tid fløyet til St.Olavs hospital.

Hendelsen ble trolig forårsaket av en kombinasjon mellom små stålmaljer på slider og
en ukurant togglesløsning fra Mirage som gir
mye materiale rundt styreline guidering, og
gir fare for fastklemming. Innvolverte person
var HL, derfor har Halvor Levang skrevet rapporten.
HI Hopperen har vært utrolig heldig som landet i skogen hvor trær var med på å dempe
fallet mot bakken. Hopperen og vitner sier
situasjon oppsto i lav høyde. Hopperen fløy
mot feltet en stund før han løsnet brems og
kollapset slideren, skjemen fløy stabilt og
fint. Da han skulle ta ned slideren løsnet
bremsen på venstre side (vitneutsagn). Dette
medførte kraftig rotasjon, hopperen prøvde å
løse problemet, men rakk ikke å gjenvinne
kontroll over skjermen før han traff bakken.
Vedkommende fikk verifisert kompresjonsbrudd i ryggvirvel L1.
Det var en riktig avgjørelse og ikke gjennomføre nødprosedyre, fordi hopperen var
for lavt da han kom inn i problemer. Videre er
det viktig å ha 100% kontroll på hovedskjermen før du flyr ned under 1500 fot (laveste
høyde for nødprosedyre), dvs. ha gjennomført funksjonskontroll av alle elementer ved
hovedskjermen, sving til H og V, og testet ut
full brems. Det er også viktig at enhver hopper kjenner til hvordan bremesesettingene
skal være montert på det utstyret en hopper.
Jeg vil her referere til SU bulletin 0401, som
er blitt diskutert på meldemsmøte i klubben.
SU Etter å ha sjekket skjerm, sett etter andre
hoppere og hvor du er bør det neste være

(dersom du gjør det) være å trekke ned slideren slik at du har høyde til nødprosedyre
hvis noe skulle skje. Ser umiddelbart ingen
grunn til at dette skal skje i denne høyden,
har du ikke fått ned slideren til 1500 fot – la
være.

Hendelse 4

– kjennelse FU
Erfaring år 0
Erfaring hopp 14
Erfaring hovedskjerm 11-50
HL Fulgte ikke lært innflygingsmønster. Var
over T’en i ca 600 ft. Null vind. Hopperen
innser at han havner langt fram og starter en
360-graders sving. Denne avbrytes ved 270grader da hopperen innser at han er for lav til
å fullføre. Resultat: Hopperen lander 90grader på avtalt landingsretning ca 15-20 m
foran en elev som gjør rett. Elevene var på
kollisjonskurs i ca 10 sek før de passerte
hverandre. Ingen gjorde noe for å endre på
dette. NN hang øverst, og han forårsaket
hendelsen. De passerte hverandre i ca 20 m
høyde.
HI Klar FU. Situasjonen var farlig for begge
hopperne. Slik HL forklarer HI situasjonen
via telefon oppfattet heller ikke hopperen
den andre som var på vei inn på finale. Da er
det også ukontrollert.
360-grader skal ikke utføres etter at man
er på finale. Hoppfeltet vårt er meget stort.
Det er meningsløst å gjøre en slik manøver
på Sola. Gå heller helskinnet de 100 m ekstra. Hopperen skal sammen med instruktør
gjennomgå styring før han hopper mer.
Hopperen har ikke tidligere FU på noen av
hoppene.
SU Det er flere grunner til at vi ikke skal ta
mer enn 180-graders sving under 1500 fot,
dette er et eksempel på en av dem.

Hendelse 5

– høydebevissthet
Dette er to beskrivelser som gjelder samme
“hopp”. Den første er rapport på HM, den
neste for eleven.
Modell hovedskjerm Sabre
Størrelse hovedskjerm (sqft) 150
Erfaring år 14
Erfaring hopp 640
Erfaring hovedskjerm 51+
Skjermutløsing Cypres
HL Jeg var hoppmester for en elev som skulle
utføre ett FF-hopp med 20 sekunder fritt fall.
Jeg hoppet sammen med eleven. Eleven
mistet høydekontroll, og jeg fulgte han fram
til han trakk i 2000 fot. Jeg trakk deretter selv
umiddelbart. I følge min egen høydemåler
viste den 1500 fot i det hovedskjermen var på
tur ut, så hvorfor Cypress fyrte etter at hovedskjermen var fullt ute, er jeg usikker på.
Landingsfeltet ligger ca 300 fot lavere enn
stedet hvor Cypres ble kalibrert, så dette kan
være en medvirkende årsak.
HI Dette er en stygg sak. Det er utilgivelig å
glemme høyden. Jeg har snakket med hopperen, og han forteller at han i frustrasjon over
elevens problemer selv mistet hodet og høydebevisstheten. Det er i tillegg svært negativt at an ikke kalibrerte Cypres for landing
på elevområdet. Hendelsen viser tydelig hva
stress og mangel på rutiner kan føre til.
Hopperen vil i samråd med HI utarbeide
en oppdatert instruks for bruk av automatåpner på både hoppfelt/elevfelt slik at
rutinene rundt automatåpnere og høydeforskjell innskjerpes. Undertegnede mener
dette samt samtaler med hopperen er
tilstrekkelige tiltak.

Kjennelse FU
Sertifikat EFF
Hopptype UFF
Modell hovedskjerm PD 240
Størrelse hovedskjerm (sqft) 240
Erfaring år 1
Erfaring hopp 17
Erfaring hovedskjerm 11-50
Skjermutløsing FXC
Seletøy erfaring 11-50

Hendelse 6

HL Hopperen skulle utføre ett hopp med 20
sek frittfall. Han gjorde ett ustabilt utsprang,
ble stabil, tok en sving, stoppet opp. Deretter
begynte han på en ny sving, ble ustabil etter
denne. Han brukte for mye tid på å bli stabil,
før han gikk inn og trakk i overkant av 2000
fot. Han fikk fyring av FXC etter at han hang i
bærende hovedskjerm. Det var en høydeforskjell på ca 300 fot mellom kalibreringssted og landingsfelt. Dette kan ha vært en
medvirkende årsak til fyring av FXC. Eleven er
bevisst på hendelsen og gis tilatelse til å
hoppe igjen etter at han tilbakeføres på 10
sek FF.

HL Hopper forklarer problemer med å trekke
selv på bakken. Etter samtale med hopper
kommer vi fram til, og det er enighet om, at
det ligger i teknikk. Hopper er anbefalt å
trene teknikk ved hjelp av strikk e.l. i bukselinning, samt på utstyret (strikk for å slippe
å pakke piloten etter hvert trekk).

HI HI velger å gi eleven FU, da manglende
høydekontroll og trekk i “lav høyde” helt
klart er et farlig og ukontrollert hopp. Eleven
hadde ikke hoppet på over to og en halv
måned, så det å begynne på en ny sving selv
om han følte at han hadde god tid er også et
galt valg. Eleven var “rusten” og bør selvfølgelig ikke gjøre mer enn det håndboka
krever på 20 sekunder. Hadde hopperen fulgt kravene til 20 sek, dvs med en sving etter
stabilisering, hadde hendelsen mest sansynelig vært unngått. Eleven har lagt seg flat
etter hendelsen, og har fokusert/drillet mye
på høydekontroll/høydebevissthet i ettertid.
Det er samtidig svært uheldig at FXC fyrer
så unøyaktig som det ser ut til her. Åpneren
var stilt rett under 1000 fot på flyplassen for å
kompensere for høydeforskjellen, men den
fyrer likevel i over 1500 fot, og det er
beklagelig.

– håndtak satt fast
Erfaring år 3
Erfaring hopp 152
Erfaring hovedskjerm 51+
Håndtak satt fast
Seletøy erfaring 51+
Utløsersystem BOC

HI Denne hopperen SKAL utføre trening på
trekk som HL anbefaler. Hopperen fikk instruksjon i trekk og pakking umiddelbart
etterpå. Pilotskjermen satt greit, men gjerne
litt tett, i lommen. Pilotens radius var halvert
ved å brette bunnen opp mot kula før den var
lagt inn i lommen. Dette gjør pilotskjermen
tykkere i spandexlomma. Jeg anbefaler at
man legger pilotskjermen i lomma i “full
lengde”. Utstyret ble gjennomgått av reperatør på stedet. Utstyret er helt i orden.
Hopperen har hatt et reservetrekk før pga.
samme forhold. Det kan ha medvirket til at
hopperen gikk rett på reserven når hun opplevde et hardt trekk. Hopperen er ellers en
voksen person som innser alvoret i dette, og
behovet for virkelig å trene hardt på trekk før
videre hopping.
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Jubilant

Flyulykke i Østersund
Fire personer omkom og tre fikk alvorlige brannskader når
Østersund FSKs C-206 styrtet rett etter take-off i Østersund.

Finansiering
via demo

down and dirty

KittTekst
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Svensk og Nordisk fallskjermsport er rammet av den største katastrofen så langt i historien. Tankene går til våre fire venner som
mistet livet, og også til de tre som nå kjemper for sine liv og deres
nærmeste pårørende.
Ulykken skjedde fredag 6. august under Myggbugi 2004. På det
aktuelle løftet var det pilot, fem elever og HM i flyet, som begynte å
brenne straks det traff bakken. Piloten var blant de drepte. De to
mennene og kvinnen som overlevde har 50 og 70 prosent
brannskader, og er flydd til forskjellige brannskadeavdelinger for
spesialistbehandling.
Flyet landet 5-600 meter etter slutten av flystripen. Det har vært i
fin form, og det er enda ikke avklart hva som forårsaket ulykken.
Vitner på bakken indikerer at motoren kan ha stoppet. Det kommer
til å ta tid å utrede ulykken, og å finne en årsak til havariet.

Ryktet sier at KS FS8 er attraktive for en storsponsor. – Den aktuelle
sponsoren har betalt store beløp til utøvere med langt dårligere profileringsverdi og sjanser for internasjonale plasseringer enn hva vi ligger
an til, mener et lagmedlem. Sikre kilder bekrefter at NM resultatene
vil være avgjørende for utfallet av forhandlingene.

Jenterekord Kjerag

Eksotisk i Uruguay

Sky is the limit

Gard Tore BergeTekst

Under heli-boogie’en på Kjerag 20. juni, utførte åtte flotte jenter en
8-way fra exit 6. Dette er flest jenter som har hoppet samtidig fra et
objekt. Det var ingen grep. Under heli-boogi’en ble det utført 525
hopp totalt.

Baghdad

BERGAN
MINNER OM AT
det blir verdensrekordforsøk i
Thailand i slutten av januar i
2006. Begyn å tren og spar
penger! Målet er 400 fra fem
Hercules i formasjon. Det er
kongens bursdag (syvårs syklus) igjen, og det kommer til å
bli slått på stortromma!
Det er også Thai Sky Festival
de to første ukene i mars neste
år (inkludert siste helgen i februar). Det blir i Prachuap med
Hercules, DC 3 og helikoptere.
Mer informasjon kommer i neste
Frittfall.

Terje
Holten
Tekst
Gisle
Hansen
(frittfall)
og Ernst
Furuhatt
(bakke)
Foto

Exotic Sky Adventures som har arrangert årlige boogier blant annet i
Thailand, Oman, Zanzibar, Borneo, Malaysia og Lumbuk skal til Punta
del Este i Uruguay i månedsskiftet februar/mars 2005. Her kan alle
type hoppere delta – fra AFF utdanning til freefly og store flak. Tenk
deg Hercules, innhopp på stranden, parties og hyggelige hoppere fra
hele verden… Denne gangen ser det ut til å bli med mange nordmenn
– jeg gleder meg i allefall! Følg med
på www.exoticskyadventures.nl.

Luftsportens dag
Terje HoltenTekst og Foto

På Luftsportens dag søndag 13. juni stilte 335 skvadronen i Bodø med
Hercules og fløy tre løft. 37 hoppere fra Tromsø, Harstad og Bodø
samlet inn kr 10.800 til barneavdelingen ved Nordlandssykehuset.

Karl Amund Arneberg feiret 50års dagen sin (ja, det er sant) 18.
juli. Samme dag hadde han hoppet i 32 år. Det første hoppet ble
gjort i 1972. Begge deler ble
feiret med hopping på Æra under helikopterboogien. Siden
’72 har Karl Amund logget
3.000+ hopp, pluss de siste par
årene mange BASE hopp. Han
har giftet seg med Britta, og
sønnen Ruben som har blitt 12
har allerede hatt fire tandemhopp. Livet smiler til Karl!

Byggmakker hadde nyåpning
av butikk i Bodø 24. mai, og i
den anledning var Bodø FSK
leid inn til å gjøre en fotosesjon for Byggmakker. Vi
hoppet frittfall med flagg fra
11.000 fot. Hopperne som utførte hoppene var Arild
Rasmussen og Terje Holten.
Dessuten hoppet vi demo på
åpningsdagen, fire hoppere
med røyk og flagg. Betaling
for hopp og demo var 300 m2
med panel, som kom sårt med
til nyoppussing av pakkesal,
hems og oppholdsrom.

Access wingsuit
Fly Your Body presenterer den nye Access wingsuit, i tillegg til
S-Fly wingsuiten som allerede er på markedet.
Access er en wingsuit med egenskaper som ligner på Birdmans
Classic. Den store forskjellen til konkurrentene skal være at både
prisen og teknikken gjør den mer tilgjengelig. Du kan visst hoppe
den med mindre fallskjermerfaring (vi har jo regler, da) og bruke normalt fallskjermutstyr.
Dette fordi armdesignet gir langt større bevegelsesfrihet. Du har grep på siden av vingene
som du holder dem i. Hvis du er ukomfortabel
kan du bare slippe dem for så å fly i boksposisjon. Før åpningen slipper du grepene, og får
armene opp.
Kontakt Jean-Albert Loïc hvis du er interessert i å prøve på demotouren som starter i
oktober. jaloic2@flyyourbody.com.
www.flyyourbody.com.

Din tyrkiske satan, den lede
djevels bror og kamerat,
selveste Lucifers sekretær og
Fandens egen lignelse, måtte
han hente deg og ditt lurvete
følge. Din babylonske kokk,
makedonske hjulmaker, jerusalemske skomaker, aleksandrinske geitebukk, store og
lille Egyptens grisegjeller, armenske svin, tartanske potte,
kamenetzske stut, podolske
illgjerningsmann, selve den
ledes yngel, en forargelse for
jorden og for himmelen og en
narr for Vårherre. Ditt grisetryne, hoppefitte, din skabbete kjøter, din udøpte skolt,
måtte Fanden skolde deg i
blanke ræva hvis du ikke
sender meg I-2 prøven snart.
Med vennlig hilsen
Erling Elev

Nytt fra FAI
Fédération Aéronautique Internationale har som
vanlig mange spennende ting på tapetet.
Modernisering
FAI introduserte i juli sin nye visuelle identitet, med
blant annet ny logo. Styret i FAI satt i gang arbeidet
med ny visuell identitet for to år siden, for å modernisere og styrke luftsportens og FAIs identitet. I
2005 som er hundreårsjubileet for organisasjonen, skal den nye profilen fullt har erstattet den gamle.
Junior VM i stil og pres
I juni gikk junior VM i stil og pres av stabelen i Kaluga, Russland.
Stefan Wiesner, Tyskland, vant stil og sammenlagtseieren for gutter,
mens Irina Nikulina, Russland, vant stil og sammenlagt for piker.
Ny verdensrekord
Serguei Vertiprakhov, Russland, er ny verdensrekordholder med 19
strake dead center landinger på rad. Hoppene ble gjennomført under
Malevsky Memorial World Cup, Stupino, Russland. Tidligere rekord
var 14 strake, av samme Serguei.

Sky Sisters
Datoen for Sky Sisters United er endret fra lørdag 16. april til
søndag 24 april 2005.
Susie McEvoyTekst

Jobbsøknad...
Geir Trønnes og Tore
BuerFoto

Årets tre måneder
med jobbing står
snart for døren.
Hvis det er noen
som har bruk for
to arbeidssomme
landslagshoppere i oktober,
november og
desember så ta
kontakt med
Øyvind og Tore på
tore@
fallskjerm.no...

April er en fin måned å hoppe på Toogoolawah – fremdeles varm nok
for shorts, singlet og bading i svømmebassenget, men kjøligere om
kvelden.
Som organisatorer er Julie Ward og Fiona McEachern klare i FS, og
i freefly Missy Nelson, Amy Chmelecki og Isobel Wheeler. Jasmin Hill
vil stå for wingsuit kurs og organisering. Bird Man stiller opp med 30
demodresser! Flere blir annonsert siden.
Tre Carananer, pluss en fjerde turbinmaskin utgjør flyparken. Alle
løft vil gå til 14.000 fot.
Det vil bli gjort australsk jenterekordforsøk, opp mot 60 jenter.
Videre planlegges også en 10-jenters eller større freeflyrekord. 25%
ikke-australske jenter kan delta på rekordene, så det er bare å stille
opp.
Det er planlagt masse annen moro. Jentene skal ut av boksen, og
gjøre ting de aldri trodde var mulig i luften. Jenter på alle erfaringsnivåer er invitert. Pakken inkluderer 30 hopp, video og stills, organisering, trenere, seminarer, t-skjorte, boogie DVD, dagens video,
alle måltider, gala middag og party og overraskelser. Foreløpig pris
uten flybillett er $1.500. Sjekk ut www.ramblers.com.au for mer informasjon.

Skysurf Team
Connie BattTekst Koji MizoiFoto

Det sveitsiske skysurfteamet PULSE er tilbake. Oliver Furrer med
ny kameramann Lukas Koller kommer til å konkurrere igjen etter
to års pause. Oliver har hatt pause for å konsentrere seg om sin
karriere som flyger, med fallskjerminstruksjon på hobbybasis,
men nå vil han ha VM tittelen tilbake.

Få ut fingeren
Heisann!
Sitter her innerst i Lysefjorden på en regnværsdag
og tenkte at Fritt fall burde skrive litt om jobben til
en av de få BASE instruktørene i Norge. Jeg er en
av to instruktører som er ansatt for sette førstegangshoppere trygt av 3000ft høye Kjerag, en
ganske krevende “jobb” til tider... men utrolig
givende også!
Jeg har vært bortgjemt fra omverdenen innerst i
denne fjorden siden 14 Mai, kun avløst av en tur til
Moskva der jeg deltok i en konkurranse kallt
“Moscow extreme BASE”. Sånn for å nevne det
ble jeg beste jente, så jeg mener jeg gjorde en bra
jobb med å representere Norge der.. ( Var forresten eneste norske, så det var vanskelig å unngå
uansett :-)
Skal også til Ungaren for å konkurrere i slutten
av september, og til VM i slutten av Desember.
Få ut fingeren å skriv litt om kjerag før sesongen
er over!
Med vennlig hilsen, Elin Kristiansen, 22 år, I2,
Base instruktør, Flymekaniker og veldig glad i
is...

Hei igjen Elin
Siden jeg ikke kjenner deg var det vanskelig å
forstå om det lå humor bak den svært lite sympatiske oppfordringen din om å skrive om Kjærag.
Var det ikke for denne kunne e-posten din hatt

form av en slags pressemelding fra en seriøs
idrettsutøver som jobber for egne resultater og
BASE idrettens utvikling.
Uansett, jeg beklager å måtte avvise deg.
Bladet er drevet ved frivillig arbeid, og vi har
dessverre ingen journalister med budsjett for reportasjereiser. Vi kommer med fire utgivelser
årlig, og kan derfor heller ikke møte ditt ønske om
å publisere noe før sesongen er over – jeg regner
med det er kaldt i Kjerag i desember.
Frittfall er et medlemsblad for F/NLF. Jeg er
sikker på at du kjenner historikken så godt at du
er klar over F/NLFs tidligere og nåværende holdning til BASE hopping. Hvis ikke: Tidligere utviste
man BASE hoppere. I dag tar man full avstand fra
BASE idet man ikke kan stå verken helt eller delvis
ansvarlig for andre idretter. Jeg vil foreslå at du tar
opp behovet for å lage et eget medlemsblad i
BASE forbundet. Med så tydelig engasjerte utøvere bør det være mulig å finne noen som vil ønske
å sette igang.
Hvis du ikke skulle lykkes med dette kunne du
jo selv skrive en artikkel og sende meg for mulig
publisering bruk under den faste vignetten
“Fallskjermhoppere på tur”. Her skriver fallskjermhoppere om turer de har vært på hvor de innimellom driver aktiviteter som er fallskjerm helt
uvedkommende, som motorsykkel, dykking og
BASE. Smånytt kan vi ta med i Down’n’Dirty.
Gratulerer med fint resultat i Moskva, og lykke
til i VM.
Kitt

down and dirty

Fagsjef F/NLF!
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KASSE!
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DET ER KVELD. DU SITTER GLAD OG FORNØYD OG FORTELLER
RØVERHISTORIER OM HOPPDAGEN SOM AKKURAT ER OVER.
PLUTSELIG HØRER DU EN LYD DU HAR HØRT FØR.

NTNU FSKTekst

Rundt deg stopper folk opp ett sekund og kikker kjapt rundt seg. En person
løpende med en grønn ølkasse blir observert, og hele hoppfeltet er i
bevegelse. Det ropes CASE! og alle kaster seg over ølkassa.
Det blir satt kasse. En kasse med øl. Det er en ting som smaker bedre enn
øl for en tørst hopper: gratis øl. Du skal ikke ha vært mange dagene på ett
hoppfelt før du har opplevd at noen har satt en kasse øl...eller en six-pack.
Hvor greia med å sette øl stammer fra er jeg ikke 100% sikker på, men
det er heller ikke det som er poenget med disse ordene. Poenget er å
presisere ett par svært viktige momenter i forhold til kassesetting… vel...
viktige for meg og en del andre iallefall.
Hvorfor sette kasse?
En kasse settes i utgangspunktet for å feire noe, men tabbekasser er jo
også en velkjent greie, iallefall i enkelte klubber......
Six-pack settes hvis en f.eks søler kasse-øl, tar to eller flere kasse-øl
samtidig, drikker av kjøpt øl før kasse øl er drukket opp, eller andre småting
som en bør straffes for.
Hvordan sette kasse?
Det å sette en kasse øl er egentlig ganske enkelt; kjøp en kasse, ta av
eventuell papp mellom flaskene, sett ifra deg kassa og skrik CASE! (eller
KASSE!)
Hvor kassa settes er det bare kreativiteten som kan stoppe deg på. Midt
på plena, i telefonkiosk, i dusjen (med vann på), opphengt i taket på
pakketeltet, under bila, i badebaseng eller i fanget til den som påpekte at
du skylder ei kasse.
Når en kasse er satt er det forøvrig ikke lov å flytte den før den er tom
for øl.
Hvordan ta kasse øl?
Når det er ropt CASE! har du lov til å ta én øl til deg selv fra kassa. Gratuler
vedkommende som satte kassen. Drikk så opp før du drikker opp eventuelt
kjøpt øl. Hvis det er igjen flere øl i kassa etter at du har drukket opp den
første, er det fullt lovlig å ta en til, osv, osv.
Egentlig ganske enkelt, skulle man tro... For det er ganske kjipt når folk
går å tar tre-fire øl fra en kasse for å ha selv eller gi til kompiser... kjemp deg
til en øl sjøl! (og husk å beskytt hodet når du havner underst i dungen av
folk som vil ha øl.
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Nå blir du kanskje motivert og har lyst til å sette en kasse.
Fortvil ikke - det finnes uendelig med grunner, og her har du
noen obligatoriske;
100, 500 & 1000 hopps kasse
Reservetrekk
Nytt utstyr
Nytt sert
Første firer- og åtterformasjon
Største formasjon (kan fort bli mange kasser)

...og noen litt mindre obligatoriske, men som definitivt
er verd ei kasse
Alle hopp som slutter på 00
Medlemskap på Club 4
Dyppa silda
Skilsmisse
Gla' kasse
100 innlegg på forum.snart.com
Mista lodd over festningen
Hoppa fallskjerm halve livet
Sikre ledelsen på kasse statistikken
...og ellers alt en gjør for første gang.....

Hvis du klarer å bare huske en ting fra det her,
så værsnåsnill husk dette;
Ta en øl fra kassa og drikk den opp FØR du kan ta en til!

Nå kan det godt være slik at mine kilder og jeg ikke har fått alt dette helt
rett, men da håper jeg at folk istedet for å irritere seg over det og lage
lange usakligediskusjoner - smiler og ler og setter en kasse øl! Og trenger
du utfyllende info, huk tak i en NTNU'er på ett hoppfelt nær deg, eller møt
opp på Skydive Oppdal for høstboogie og kassesetting i praksis.

Aerodyne Research Corp • 12649 Race Track Road Tampa, FL 33626 • USA
Tel +1 813 891 6300 • Fax +1 813 891 6315

www.aerodyne-int.com

Adria Allen D-27794

flare than any other reserve I’ve tried...”

body position when I deployed. It also had a better

especially awesome considering I wasn’t in the perfect

TSO (c23d) on all sizes 99-250 at an affordable price, make this reserve the smartest choice.

distributors worldwide.

and any of our other fine

In stock NOW at this

“It flew like a main and opened just as nicely as my Pilot,

THE SMART RESERVE

sertifikater

a

KAALD RUNE
FLADSETH RONNY
JAKOBSEN ØYVIN
STEEMERS KENNETH
HENRIKSEN PER
HÅKON
MOSSING THOMAS
LIEN HANS ROGER
GRAVDAL JAN EINAR
SOLBAKKEN ERLEND JØRGENSEN
THOMASSEN MAGNAR
JØRGENSEN RUNE
HANDELAND MORTEN
LANGMO KETIL
FURUHOLMEN ELISABETH
VALLAND HELGE
SÆTNAN KETIL
BOLSTAD KJELL
TØRMOEN KRISTIN
HELLAND MAGNE ANDERSEN
SØRVANG CHRISTEL
BRYN ØYSTEIN
GJEDREM TORULF
JOHANSEN STEN-ERIK
MELLE JOHN
BY VIVIAN
AJAXON KNUT ERIK
FRIVOLD THOR HALVOR
OLSEN MORTEN HANNEVIK
JOHANNESSEN HENRIK SCHANCHE
FOSSUM ELDAR
BERGSAKER MORTEN
KALKVIK GEIR EGIL
WIDSTEN JOE
BROBAKKEN JOACHIM
FJELLSTAD CHRISTER
HERHEIM BREDE
TILREM DAN-ARE
DYRØ MONICA
STOKKE TORSTEIN
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VAAG ERLEND
SÆTRENES ØRJAN
KIBSGAARD ØYVIND
ALBERT LARS
RØTHING IVAR STUBHAUG
SLAATHAUG OLE GUNNAR
JOHANSEN JOHANNE BØHN
FOSS THOMAS
HEIER TORMOD
HAUGVALDSTAD HANNE MERETHE
SKOGRAND HÅKON
JOHNSEN ROAR
SKAUG STEINAR ANDREAS
EVENSEN JOHAN
CLAUSEN MIKKEL FRIIS
NEDRELO JØRAN
VINJE KRISTENSE
JOHANSEN OLE ANDREAS
BERGE STIG
GJERSTAD SIW KRISTINE
SKOGVOLD THOMAS
OLSEN TOMMY
GRAN TORBJØRN
TALÅSEN SKJALG HAUGSBAKK
LARSEN STIAN ALEXANDER
SKAUG ROAR
IDSØE FLEMMING
LURAAS LENE
HOLVIK DAG STIAN
LYSELL TORE ANDRE
LUDVIGSEN ROGER
RENDAL HÅVARD
AARSET ARNE
UNDHEIM STÅLE
STUBBRUD TOM ØSTEN
JØNNUM TERJE
BALLO INGRID FOSS
HANSEN RONNY
SOMBY MARTE LILL
SKURDAL ØYSTEIN
ENGEN NINA BIRGITTE

PAULSRUD ROBERT
RØED KNUT
CHRISTIANSEN JOACIM
LEIRKJÆR KNUT-AMUND
SKJÆRBÆK INGE
NORDHAGEN ADELHEID
KNUTSEN LARS KRISTIAN MÅGÅRD
WIVESTAD JULIE THERESE
ANDERSEN JON VEGAR
MIKKELBORG LINN
HOLTE LOUISE RODGERS
ERIKSSON STIG
HÆVE TONE
HARALDSSON SÆMUNDUR
GARCIA ESTEFANIA
EEN RØNNAUG
HOVSTEIN EIRIK EVJEN
GAMMERSVIK JORUNN ALICE
SKÅR HÅVARD
HJORTLAND EDVIN
GRENERSEN ESTER MARIE MYRVANG

STOREBØ TOM
MELLA
JOHANNES
LUNDEBY
KVINGE
BØRGE
SLETBAKK
BJØRN
GULLIKSEN RENATE
SYVERTSEN JOACIM
KVALVØNES JARLE
NORDIN KJETIL
HOLEN ODDBJØRN
MATHISEN ERIK MOHOLDT
ØLSTAD BJØRN
MJØEN LARS ROAR
ONSHUS BENT KRISTOFFER
HERABAKKE JON ANDERS

b

DROMNES TOMMY
MOWINCKEL JULIE
BERGH TONJE
HEIMSTAD BEN-RUBEN
LUNDESTAD LARS GUNNAR
JOHANSEN MORTEN
KJELDSETH LARS-ANDERS
SUNDSFJORD VEGARD
MIDTFJELD STIG HEINE
KVINLAUG TOR HARALD
KORSHAVN DAG VANBERG
LARMERUD BJØRN OLAF
MOSEIDJORD ESPEN
KROGNES CHRISTIAN
ELSTAD KARIN
ISENHAG ANDREAS
KVANDAL JOHAN
HAUG JON BJARNE
ELIASSEN GØRAN
NERHUS HEGE
HAUGEN JØRN HÅREK
FRETTE ELIN
MADSEN JENNY LUND
HAUG MALIN IREN
ENERSEN SIMEN
JOHNSEN STEIN KALLAND
SAGEN ANETTE
SEPPOLA DAVID
BREIBY JARLE VIDAR
RØDAHL MAGNE
LARSEN JOSTEIN
STORBUKÅS STIAN
LUND TOMMY
SØRENSEN FINN EIRIK
WONGRAVEN KAIRON
KOLLTVEIT INGUNN
HOLEN HEGE
EGNER TORIL
KOSBERG HALLVARD T.
WINTHER MARTIN
BERNTZEN BORGVAR

c

PEDERSEN
GØRAN
FLAAT HÅVARD
SKURDAL MIKJEL JOHANNES
VALSTAD STIG
TYSLAND JONAS
BLAKSTAD
PEDERSEN TINA MARIE
OVERÅ STIAN
HEGBOM ERIK
LEREN HEIDI SUSSANNE
GETZ JANICKE
SVELSTAD SIGBJØRN
RIISE TERJE
EYSTEINSSON STEFAN “NOI”
NILSEN MARTIN BURSELL
HUSA JARL ESTEN

BRYN BJØRN MAGNE
FOLLESØ KJETIL
KARLSEN HEIDI
KATRIN
LØFSGÅRD
GUNNAR
AARSLAND
ARVID
NØSTDAL VIDAR
BECKE THOMAS KOLBJØRN
GUNDERSEN ARVE
MELING ALF INGE

d

frittfall arkivet

Frittfall nr 4 1987
NIVÅHEVING I RW [FS]
UTEN Å BRUKE MER
PENGER

(…) Konkurranseresultatene er
akkurat som man kan forvente,
når man tenker på hvordan vi er
opplært. Tenk deg svømmeforbundet dersom det eneste de
utdannet var livreddere. Man
kan ikke forvente at en ekspert
på livredding og munn-til-munn
metoden skal drive fram et topplag på 4x100 m frisvømming.
Det er det vi gjør. Hele utdanningssystemet i F/NLF, fra topp
til bunn, har kun ett formål; redde livet til førstegangshoppere,
og få de mer eller mindre helskinna gjennom progresjonen.
(…)
F/NLFs oppgave er å utdanne
de i dag ikke-eksisterende
trenere/instruktører, og utarbeide treningsprogram. Dette
er etter min mening det området som sorterer under forbundet. Et hittil totalt neglisjert
område. (…) Rett teknikk fra
første hopp og kyndig instruksjon vil gi oss hoppere som slår
5 poeng i konkurranse når de
runder 200 hopp. Litt lenger
frem: før de passerer 500 hopp
blir det 8 poeng i snitt dersom
talentet er tilstede. Dette er
ikke urealistisk. (…) Kanskje lig-
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ger det flere lag og kniver om
teten over de magiske 7,5 poeng. (…)
Det er hittil ikke utdannet en
eneste trener i fallskjermidretten, verken for TW eller pres. All
satsing har vært på livredding.
(…) Det må utarbeides program
for trenerutdanning. (…)
Eleven må sjøl betale for
herligheten. De må være forberedt på å betale instruktørens hopp, pluss litt til. (…)
Det er feil prioritering å
bruke sentrale midler til sponsing av enkelthoppere på begynnernivå, slik RW-skole midlene
fungerer i dag. Landslaget hører inn under forbundet, nybegynnere tilhører klubbene. Og
det er merkelig at vi skal betale
for noe elevene vil tjene på selv
om han tar utgiftene sjøl. (…)
Gaute Solheim
[Dette innlegget er en følge
av at Norge under VM i Brasil
kom tilbake med en 20 plass i
RW4, etter å ha gjort et snitt på
5,8. VM nivået var da på 11,0.
”Resultatene i Norges Cup’en i
RW
minnet
mer
om
klubbmesterskap enn nasjonal
konkurranse”. Eilif Næss skrev
at ”trenden i norsk RW er mer
negativ enn noen sinne”. I
samme artikkel presenterte
han en plan for toppidrettssatsing. Fortsettelsen kjenner vi…]

Jakten på rekorden
124-manns-rekorden er et faktum. Europa har for første gang
gjort noe større enn USA. 4
nordmenn var med: Karl Amund
Arneberg, Nancy Sardella,
Hanne Svendsson og Espen
Schanke. (…) Den største formasjonen noen sinne – 124mannsen – satt i 8.000 fot over
Empuriabrava. Det ble hoppet
med oksygen fra 20.000 fot.
Ny klubb i Kristiansand
Nyeste tilveksten til klubbNorge er Kristiansand FSK,
stiftet juli i år. Klubben har i dag
ca 50 medlemmer, hvorav 30 er
aktive skydivere. En del fra
Kristiansand by, samt noen av
”gamle-gutta” i sporten fra
Oslo-området.
(…) Vi går inn for et samarbeid med Kjevik FSK, vi vil jo
bruke det samme feltet, og vi vil
leie hoppfly fra Kjevik også, sier
Tor Odd Påhlmann. (…) Vi kommer til å inngå avtaler om leie
av Campus-rigger fra Lista og
Kjevik. (…) Dette er en fallskjermklubb ikke bare fro skydivere, men også for ektefeller
og barn. Vi kan tenke oss å
kanalisere overskudd fra klubbdrift til f. eks subsidiering av
reiser, slik at hele familien kan
dra, og ikke bare de aktive hopperne. (…)
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fallskjermhoppere på tur
Nærmere bestemt Älnøen
og Bänkås hoppfelt ca en
mil nord for Sundsvall by,
på ei øy i Sveriges fine
skjærgård. Sundsvall FSK
er en liten klubb; de gjør ca
2500 hopp i året. De leier en
AN-2, verdens største enmotors
dobbeldekker. Denne uken har de
hentet ned Umeå FSKs fly, også en
AN-2, så kapasiteten på hoppfeltet skulle
være bra.
Klubben disponerer egen en 800 meter
gresstripe mitt på øyen, og redningsvest er
fremmedord i Sverige. Klubben har arrangert
hoppuke siden begynnelsen av 90 tallet,
men denne uken er den beste siden tidenes
start. Det er duket for hopping av alle slag, wing-

suit, freefly, tandem og FS i alle størrelser – helt
opp til 20 manns. Billig er det også i Sundsvall, 130
SEK til 11500 fot og 20 sek i boggiavgift per døgn.
Det serveres frokost og lunsj på feltet hver dag, og
middagen inntas på den lokale pizzeriaen bare fem
minutter unna feltet.
Feltet har gode forhold til å ta imot gjestehoppere med fasiliteter som badstue og badestamp.
Pakking skjer inne i pakkesal, pakketelt eller på
det perfekte golfgresset ute. Losji skjer i campingvogn (litt bedre standard enn Æras) eller telt.
Klubben har satt opp store militærtelt til de som
ikke har fikset seg noe annet sted å campe.
Hver kveld er det sunsetload med innhopp på en
liten populær strand på øyen, med store muligheter for å drite seg ut viss man ikke har tunga
rett i munnen. Etter at siste løft har lettet tennes
øllampen, og det
er da alle

fallskjermhoppere skal vise hva de duger til. Med
varierende resultat må alle blåse i promilletesteren påfølgende dag hos HL før manifestering,
noe som gjør at enkelte ikke er på løft før langt
utpå ettermiddagen (Kjell og Gjøran).
Grillaften med fakirshow og konkurranser mellom svenskene og norskene er bare noe av det som
skjer på Bänkås. Dessverre blåste ballonghoppinga bort i år, men alle minnes vel de herlige hoppene vi hadde fra ballongen i 2003. Totalt ble det
gjort ca 1.500 hopp på ni dager av ca 45 hoppere. Vi
i Bodø FSK takker våre svenske venner
for en herlig uke. Vi ses neste år, og
håper kanskje noen andre norske
klubber også dukker opp. Ha en fortsatt god hoppsommer alle sammen.
Blue skies

DET ER FELLESFERIE OG BODØ FALLSKJERMKLUBB ER PÅ TUR TIL SVERIGE PÅ
SIN TRADISJONELLE BOOGIEUKE HOS SUNDSVALL FALLSKJERMKLUBB.
Terje HoltenTekst Magnus Caro og Terje HoltenFoto

Fantastisk hoppuke hos
Sundsvall fallskjermklubb
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