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Samling i bånn!
KittRedaktør
Thomas Becke skriver i sitt innlegg at han mener debatten om fremtidens fallskjermnorge burde være et
brennhett tema. Han er alvorlig bekymret over dagens situasjon, og hvor vi er i ferd med å ende opp. Jeg
er helt enig!
Siw Gerstad redegjør i sin artikkel på OFSKs vegne for ﬂysituasjonen på Æra. Idet vi går i trykken
er situasjonen verre enn hva hun beskriver. Flying Chicks står for døren, og hun har akkurat fått
kontrabeskjed på løfte fra forbundslederen om Cessna-tilgang fra ﬂere andre klubber. Chicksene er i alle
fall positive, takk for det!
Det er juni og vi har ikke stabil tilgang på stort ﬂy på rikssenteret! Vi er knapt nok i lufta! Flysituasjonen,
nye rammebetingelser, oppsyn med drift og vedlikehold av rikssenter og medlemstilgang. For lengst forutsette
utfordringer, men som ikke er løst. Alt for mye er galt samtidig! Noe må gjøres.
H.C. Amlie spurte meg i anledning min forrige leder om jeg synes han gjorde en dårlig jobb eller om jeg ikke likte han. På det tidspunktet
hadde jeg ikke reﬂektert særlig over dette, bare på saken jeg ikke forsto hans beskrivelse av. Jeg bekreftet likevel at han etter mitt skjønn
ikke hadde rett fokus, men at han er en hyggelig fyr!
Etter å ha fulgt håndteringen av ﬂere problemstillinger i våres både på klubb- og forbundsnivå er mitt svar klarere og kan forsterkes. Jeg
tror dessverre han verken har rett fokus eller egenskapene som er nødvendig for å få F/NLF tilbake på rett kjøl. Han har nemlig ikke mestret
sin viktigste oppgave – å sørge for at vi har ﬂy i lufta som gir høy aktivitet på hopping.
Lederen har selvsagt ikke alene fått oss i den situasjonen vi er i. Han er valgt av årsmøtet og har nestformann og et fullt styre med seg.
Han har komiteer, utvalg og en faglig- og ressurssterk fagsjef han kunne delegere viktige oppgaver til. Det er uansett lederens ansvar
å ta hånd om problemstillingene forbundet står overfor. Der mener jeg har han sviktet. Det blir interessant å følge med på om dette får
konsekvenser i tiden frem mot neste årsmøte. Eller kanskje bedre, om noen tar konsekvens.
Så et tips til dere som roper (på internettfora) om sensur av ubehagelige meningsytringer: Hopp over artiklene jeg nevner i innledningen
og konsentrer dere heller om de resterende 73% av bladet. Det er garantert trivelig og fritt for ubehagelige meningsytringer og politikk.
Nei, jeg kommer ikke til å sensurere verken landslagssjefens, sikkerhets- og utdanningskomiteens eller andres innlegg så lenge de ikke
skader noen. Jeg skal ivareta ytringsfriheten, og etter beste evne arbeide for det som etter min egen mening tjener forbundet.
Med ønsker om en aktiv og trygg sommersesong!

Redaksjonen: ansvarlig redaktør og annonse/økonomi: KITT GRØNNINGSÆTER - quitila@online.no
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Utvidet

JEG HAR GLEDEN AV Å PRESENTERE TO UNGE MENN SOM NYE

REDAKSJONSMEDLEMMER, TORE NAGEL OG VIDAR ANTONSEN!

KittTekst
Mange bidrar til våre spalter jevnt og trutt,
men det tilhører sjeldenhetene at noen sier ja
til å forplikte seg til å levere stoff og å delta i
planlegging. Både Tore og Vidar har bidratt
lenge, og ønsker nå å gjøre enda mer!
Vidar som fotojournalist
Da Vidar kontaktet meg med tilbud om å
bruke sin tid, lyst og anledning til å reise
verden rundt på Frittfalls vegne med den
råeste kamerariggen og baggasjen full
av entusiasme, var det bare å gripe
sjansen!
Foto blir selvsagt Vidars
hovedfokus i redaksjonen. Han
er allerede en habil fotograf,
med sterkt ønske om å utvikle
teknikk og ferdigheter videre.
Dette gir oss bedre og
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jevnere tilgang på bilder enn vi har hatt på en stund. Vidar
vil også være aktiv i redaksjonen, både ved bildeutvalg
og kontakt med andre fotografer. Så har han også lovet å
melde inn nyheter og småstoff det er verd å få med seg.
Han er jo der det skjer når det skjer!
Vidars karriere startet med et linekurs i Bodø i ’96. Det
skulle bli ’01 før han ﬁkk A-sertiﬁkat, og to AFF kurs før han i
’03 hevet B-lappen på Æra. Herfra har det gått noe raskere!
Nå, fem år etter er han delvis bosatt i DeLand og sertiﬁsert
med norske og amerikanske D-lisenser, som AFF-instruktør
og med demo-1. Han har tatt alt som har passert av kurs og
utfordringer, og har blitt naturlig deltaker på invitationals.
Tore som journalist
Tore har vært med i redaksjonen tidligere, men valgte å
trekke seg tilbake for å ikke ha faste forpliktelser mens
han var opptatt av å bli frisk fra sykdom. Det varte ikke
lenge før han igjen lot seg presse til å komme tilbake med
faste innslag. Nå er han engasjert i både å skrive selv og å
rapportere inn aktuelt stoff.
Om Tore titulerer seg journaliststudent må du ikke

tro han er noen novise. Han har lang erfaring som
radiojournalist i blant annet Radio Tango og NRK P2. Han
har begått legendariske reportasjer, blant annet med Jokke
Nielsen, og vært Espen Thoresens yndlingsgjest.
Tores første hoppkarriere startet med nerver og linekurs
i ’89, og sluttet ved eksklusjon på ubestemt tid på grunn
av fyll i ’90. Nytt grunnkurs i ’94, så igjen stanset av
forbundets straffereaksjon. Den tredje karrieren startet
han i ’96. Han ringte Jørn og ﬁkk beskjed om å komme seg
til Æra, her skulle han bli tatt vare på. Tre grunnkurs totalt
skulle altså til for å komme videre dit han er nå, med Clappen i lomma og som kioskmogul på Æra.
Vårt blad
Frittfall er i 35. årgang. De siste 10 har jeg vært med
som annonseselger, skribent og redaktør. I de ﬂeste av
dem alt på en gang, og i noen av dem alene som fast
redaksjonsmedlem. Mange har skrevet, fotografert og
tipset jevnt og trutt. Det er disse som har gjort at bladet
har hatt en så ﬁn utvikling som det har hatt. At ikke alle kan
love å bidra fast får vi bære over med. Ildskjeler som ønsker

å få fallskjermnorge til å gå rundt har uansett nok
å henge ﬁngrene i. Jeg har konstant etterlysning
ute etter ﬂere bidragsytere!
Jeg ser på Frittfall som en ren hyllest til
fallskjermsporten. Omfang og layout
overgår langt hva andre idretter
på samme størrelse – og langt
større – kan skilte med. Da får
man også akseptere at preget
noen ganger er mer av glossy
magasin enn av tungt fagblad.
Som jeg har sagt tidligere
– dere får hva dere fortjener.
lerer! Ta godt imot
Vidar og Tore når
de er ute i
Fritt falls
ærend!
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Norgesrekord – 85 hopp
MIKAEL ”SKYFLYER” KRISTIANSEN OG LEIF TANUM GIKK BEGGE PÅ KRIGSSKOLE
I 1998. DE HADDE BEGGE BESTEMT SEG FOR AT DE VILLE GJENNOMFØRE
FALLSKJERMKURS. SÅ HAVNET DE PÅ SAMME KURS HOS FALLSKJERMKLUBBEN
KRIGSSKOLEN.

Mikael KristiansenTekst
Frode BaklienLuftfoto
Diverse fotograferBakkefoto
Knut Eirik Ballestad ledet kurset og første linehopp ble
gjort fra Caravan på Æra høsten 1998 etter at fulldriften
var stengt for året.
Ved oppstart på rekorddagen 2008 hadde HAGL
medlemmene Mikael 920 hopp og Leif 322 hopp.
Hvordan bestemte vi oss for å sette i gang? Høsten
2007 tok vi oss ett par fridager og dro i gang hopping på
Hamar. 20 hopp gjorde vi på de to dagene. Det var her
vi kom på at det var på tide å hoppe mange hopp på en
dag. Norgesrekorden i antall fallskjermhopp på en dag…
Hvor mye var den på?
Det var ikke let å ﬁnne noen som visste noe om en
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rekord. Det er ikke noe register for rekorder.
Ikke før vi pratet med folk i veteranene
fallskjermklubb… Jo da. Kjell
Westby hadde hoppet 40 hopp
for 12-13 år siden. Han hadde til
og med gjort det på ﬁre timer.
OK, tenkte Mikael og Leif, det
er jo en rekord som er lett å slå!
Vi vurderte dog aldri å slå tida
han hadde brukt. Vi tar det rolig
og jevnt og hopper 50 hopp en
dag. Vi ville også la oss begrense
av åpningstida på Hamar
lufthavn 07.00 til 20.30.
Så begynte vi å prate med
pilotene på LN-TSB, klubbﬂyet

på en dag!
til HAGL. 10 løft uten fueling er ikke noe problem.
15 kunne vi planlegge med, OK. 60 hopp ble derfor
besluttet å være målet for dagen.
Vi var opprinnelig tre mann som skulle sette
rekorden, men det var ikke så lett å ﬁnne pakkere
som ville ta på seg pakkejobben. Madeleine fra OFSK
var først med. Så ﬁkk vi med Berge fra NTNU. Flere
ﬁkk vi ikke tak i. Ola Kapellslåen fra HAGL ofret seg
og tok på seg pakkejobb i stedet for å gå for rekorden.
Rekorddagen
07.00 tok vi av med første løft og stappfulle
drivstofftanker. Alle løft skulle gå til minst 2.000 fot.
10 minutter senere tok vi av med det andre løftet.
Dette var en fart som var helt kurant å holde.
Mikael og Leif var på alle løft. Fjerdeslotten var

stort sett tom, men tredje-slotten ble fylt med ivrige
hoppere fra HAGL og andre steder.
HFL-ene Rosemary og Henry holdt øye med
hopperne og sørget for å manifestere ivrige hoppere
og mediefolk. Seks forskjellige journalister var med oss
opp på seks forskjellige løft. TV2, NRK, TV Innlandet,
Hamar arbeiderblad og Hamar dagblad. Meget god PR
for fallskjerm generelt og HAGL spesielt.
Det aller morsomste var at tidligere
rekordinnehaver Kjell Westby var med på 10 løft
denne dagen!
Da vi hadde hoppet 10 hopp, sjekket piloten fuel.
15 løft var underdimensjonert innen fuel-forbruk. Vi
øker til 20 før vi må fuele. Deretter økte vi ytterligere,
slik at fuel-intervallene ble hvert 25 løft.
Da vi passerte 50 hopp økte vi alle løft til minimum

2500 fot. Da vi passerte 70 økte vi ytterligere alle løft
til minimum 3000 fot.
Ingen reservetrekk. Det som var verd å nevne var
ett par harde åpninger og ett nytt moment til handling
ved containerlock; Ta tak i pilotbånd og trekk ut bag…
Vi hoppet 84 hopp fra C-182 LN-TSB, og ett hopp
fra C-175 LN-AAE i en fuel-pause.
Rekorddagen kostet Mikael og Leif 23.000,
pluss 5.000 som ble sponset av befalets
fellesorganisasjon, så det kreves nok vesentlig mer
sponsing for at vi drar i gang neste gang.
Vi utfordrer med dette klubber til å slå denne og
andre rekorder. Samt å få dem registrert. Vi foreslår
også at det etableres en oversikt i F/NLF over diverse
rekorder gjort av Norske hoppere i Norge!
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DET HELE BEGYNTE MED EN
RELATIVT FUKTIG KVELD I
VINTER. KOMPISEN MIN, KNUT,
FIKK PLUTSELIG FOR SEG AT
Å TA FALLSKJERMLAPPEN
SIKKERT HADDE VÆRT
KJEMPELURT, OG JEG TROR
JEG KLARTE Å SI MEG ENIG, I
ALLE FALL VAR DET DET HAN
PÅSTO SENERE.
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AFF i DeLand
Tonje FalmyrTekst
Vidar AntonsenFoto
Før jeg visste ordet av det var ﬂybillettene
til Florida bestilt, og AFF-kurset booket.
Jeg som aldri har hatt verken lyst til eller
planer om å kaste meg ut av noe ﬂy…
Jaja, det var jo bare å hive seg ut i det.
Bokstavelig talt.
Vi fant hoppfeltet midt på natta, og ﬁkk
bummet overnattingsplass i bunkhousen,
ettersom både Knut og jeg i farta hadde
glemt å få med oss telefonnummeret til
han vi egentlig skulle bo hos, som for øvrig
stod for førsteklasses overnatting hele
resten av oppholdet.
Neste morgen fant vi Dag Einar som
skulle være instruktøren vår på kurset.
Etter at vi ganske kjapt ble enige om at
hviledager er for pyser (haha, lett å være
tøff i trynet nå, jeg ville nok egentlig
bare ha det overstått), satt vi i gang med
bakkekurs.
Dagen etter var værgudene med oss.
Vi var i lufta omtrent før sola sto opp og
ﬁkk unnagjort de ﬁre første nivåene – øl!
Herregud, for en følelse å hoppe ut i shorts
og T-skjorte og lande blant palmer i 30
grader!
Planen vår om å bruke 14 dager på
AFF´en og ta det hele som en avslappende
ferie gikk i vasken da det dagen etter var
like nydelig vær. Alle instruktørene våre
var oppe uforskammet tidlig for å få oss
gjennom de resterende hoppene. Noen
timer og tre hopp senere hadde vi bestått

hele AFFen (øl!), og avhengige som vi
hadde blitt, var det nå blitt for seint å snu.
Fikk så vidt gjort unna første, andre og
tredje solohoppet (øl!) før pilotene sluttet
å ﬂy for dagen.
I baren samme kveld ble nytt mål satt;
nå skulle ingen av oss hjem til Norge uten
A-sert. Syntes kanskje vi hadde vært litt vel
ivrige i målsettingsprosessen da vi våknet
dagen etter, men med uvurderlig innsats
fra pakkere, instruktører, stab, hoppere
og hang arounds, var vi en uke senere
ferdig med pakkekurs (øl!), 25 hopp og i
besittelse av hvert vårt A-sert (øl!). Nå er
det selvsagt mulig det var disse evinnelige

kassene med pils
som trakk, men det virket
nesten som om det gikk sport i å hjelpe
oss… Flere fantastiske mennesker samlet
på ett sted tror jeg man skal lete lenge
etter!
På den andre siden skal det vel sies
at hadde det ikke vært for det utrolig
ﬂotte miljøet og den gode stemningen på
DeLand, hadde vi kanskje fått sett litt mer
av Florida enn kun DZ og lokalbutikken da…
Det får bli neste gang. Ja, særlig...!
Ikke før var A-sertet i lomma, så kom
Vidar hjem fra verdensrekordforsøk i Texas
og lurte på hvorfor vi ikke skulle ha med
oss B-sert hjem når vi først var så godt i
gang. ”Dokker har jo førr pokker ei heil
uka igjænn!”. Og han hadde jo et poeng.
At kredittkortet mitt hadde slutta å gi
meg penger og lå og vred seg i smerter i
lommeboka ignorerte jeg greit. Jada, nå
skulle vi ha B-sert!
Merkelig hvor avhengighetsskapende
denne sporten er altså. På to uker hadde
vi en eneste dag med regn, vind og en
værmelding som sa storm. Til og med
denne dagen ble vi sittende på feltet,

hele gjengen.
Bare sånn i tilfelle
værgudene skulle
ombestemme seg og gi
oss littegranne hoppvær…
Hvilket for øvrig selvsagt
ikke skjedde. Men det kunne jo
hende…?
Den neste uken ble rimelig hektisk
med 25 hopp til. Vi ﬁkk prøvd oss på
to-manns (moro), tre-manns (kaos),
ﬁre-manns (enda mer moro), hybrid
(Yay!), feilfunksjon (oops), vanntrening,
legesjekk, norsk og amerikansk eksamen,
og endelig; B-sert! ØL!
Etter det siste hoppet var det bare så
vidt vi rakk å vrenge av oss riggen før vi
måtte rase av gårde til ﬂyplassen. Den
kjedelige. Hvor de ﬂyr sånne ﬂy du ikke
får lov å hoppe ut av, og som ﬂyr deg til
kjipe steder du egentlig ikke vil - som hjem
igjen…
Nå er DeLand naturlig nok eneste
plassen jeg har tatt AFFen, og jeg har
derfor lite sammenligningsgrunnlag. Jeg
må i hvert fall si at å ta kurset på DeLand
var en helt uforglemmelig opplevelse!
Selvsagt pga selve hoppingen, men minst
like mye pga alle de herlige menneskene
som tok oss så godt imot, og som
virkelig gjorde alt for at vi skulle trives i
fallskjermmiljøet. Jeg har vært hjemme i
Norge i knapt en måned nå, og har allerede
rukket å bestille neste tur ned til Sunshine
State og DeLand. Guess I’m hooked!
Blue Skies!
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SUPERT HOPPVÆR, 15000 FOT, KJAPT HOPPFLY, GOOD
TIMES, GAMLE VENNER, NYE VENNER, INSTRUKTØRER I
VERDENSKLASSE, ØKT FERDIGHET OG KUNNSKAP, GHOST
PUNCH BILDER, ALUMINIUMSFOLIE, HANG AROUNDS, TOGA,
PINK MAFIA BROTHERS, SPRÅKBARRIERER (SPESIELT PÅ
MC’ERN) OG PAKKEMATTESIESTA VAR
NOE AV DET ÅRETS FF-BASIC INNEHOLDT. ALLER FØRST VIL JEG
BRUKE ANLEDNINGEN TIL Å
TAKKE SKYWALKERS.

Skywalkers og FF Basicen
Kine ”Katana” Hee SteenTekst
Håvard FlaatFoto
Fra det hele startetog frem til nå har
Skywalkers vist en enorm ståpåvilje og
indre motivasjon. Den gang med Erling
Strømmen, Kristian Moxnes og Mathias
Holtz. I dag med Håvard Flaat, Kristian
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og Mathias. På eget initiativ og med egne
midler fortsatte de på hva Rectum Flyers,
Flyoholics, Airscmucks og Trio Ludens
startet for over 10 år siden, nemlig freeﬂy
i Norge. Uten noen form for støtteapparat
rundt seg eller bevilgede midler startet
Skywalkers den lange ferden mot nivået
de har i dag. Denne reisen kan på ingen
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måte ha vært enkel. Guttene har ofret mye
av tid og egne penger for at grenen freeﬂy
skulle stå på lik linje med den allerede
veletablerte FS-grenen. Skywalkers
utviklet seg og ble ofﬁsielt freeﬂylandslag
i august 2005, nå endelig med støtte fra
forbundet. De siste årene har de nådd høyt
opp i internasjonale konkurranser, både

innendørs og utendørs. Gratulerer, det er
vel fortjent!
I den siste tiden har Skywalkers blant
annet gjennom FF-skoler og basicer vært
med på å spre ekte hoppglede, skapt god
stemning og økt ferdighet og kunnskap
i freeﬂymiljøet, både i fritt fall og under
skjerm. Foruten å ha et ønske om å øke

Halvor AngelvikFoto

egne prestasjoner har disse guttene tydelig en
stor interesse for å dele alt de kan for å heve
nivå, sikkerhet og holdning. De viser en genuin
interesse for det de holder på med og sprer
om seg med smittende latter, high ﬁves og nye
vennskap. Det vi ser av interesse og ferdighet i
freeﬂymiljøet i Norge i dag er i stor grad takket
være Kristian, Mathias og Håvard.
Så; fra meg selv – fra bunnen av mitt hjerte
– og mange andres; tusen takk for at dere er
Skywalkers!

En kjempestor takk til alle instruktørene; Skywalkers, Helix, Anne Soﬁe Bøe, Jostein
Nordby, Fabian Raidel, Jim Harris, Philippe Thibodeau, vi har lært masse av dere! Takk
for turen Heidi Helhjelm, Trine Transition, Anne Simone Altimaster, Anniken Altitrack,
Samantha Saphire, Ingela Icarus, Lene LOR, Elin Eagle, Anita Atom, Kaja Kuttkabel,
Kathrine Konteiner, Bernt BOC, Kjetil R Chincup, Kjetil H Cypres, Roy Vegard Riser,
Terje Trashpack, Kristian Kill-line, Halvor Hook-knife, Lucas Loop, Frank Fraphat,
Nikolai Nødåpner, Øyvind Ølstafett, Morten Mamba, Kim Kamerahjelm, Knut Kuttpute,
Mads Medvind, Kjell (elev)Kjeledress, Rob Reserve, Børge Blybelte, Joakim Jumprun,
Andreas Aerodyne, Pelle Pullup og manifesteringsjef Ron Rabiat.

Kathrine NielsenFoto

Hvorfor basic?
Det hele starter gjerne med at man har bra
lyst til å få til de kule ”muvsa” man så i den
siste fallskjermﬁlmen. Noen ﬁnner ut av ting
selv og bruker varierende tid, mens andre er
utålmodige og bestemmer seg for å hoppe
instruksjon. Det er her Basic-konseptet
kommer inn. Alt av bestilling, orging, booking,
ringing, forhandling av slotpriser, få tak i
coacher i verdensklasse, osv; ﬁks-ferdig,
ready to go! Det hele er ganske enkelt. Det
eneste du behøver å tenke på er å komme deg
på ﬂyplassen på avreisedato, sove, stå opp,
spise, hoppe, dusje.
Årets FF-basic
FF-basic 2008 skulle avholdes på Skydive
Spain utenfor Sevilla. I tillegg til masse fete
hopp, mye fallskjermmoro, deltagere fra i
fjor som var hang-a-rounds, Dornier, kalde
cervesas og hotte señorer og señoritas ﬁkk
deltagerne også tid til å oppleve en by og som
har mye mer å by på enn et hyggelig hoppfelt.
Deltagerne skulle bo på LuxSevilla i
Bormojos som lå et lite stykke fra hoppfeltet.
Etter at nøkler og rom var blitt fordelt, fant

deltagerne ut at de var meget fornøyd med
bostandarden. Til tross for at det som i følge
hotellbeskrivelsen på nettet skulle vært et
”well equiped kitchen” ikke akkurat stemte,
og at sengene var langt fra den myke sorten,
var alle deltagerne enige om at det
de skulle kalle for hjem de neste
to ukene ikke en gang kunne
sammenliknes med standarden
på any given bunkhouse.
Skydive Spain er et
hoppfelt der du kjenner
(siesta-) roen ved ankomst.
Foruten utemanisfest
med papirmanifestering, en
manifestdame som etter kort tid
var på fornavn med alle deltagerne,
et ﬂy som fyker deg opp til 15.000 fot
på 12 minutter, er selve stemningen på
feltet passe seriøs og passe laidback
– helt perfekt for en FF-basic. Årets basic
kan beskrives med så mange positive
uttrykk du klarer, jeg starter med
noen: morsomt, hyggelig, lærerikt,
utfordrene, gøy, fett, happy times,
kasser, god stemning, the list goes on!
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Hør på han far –
- TRE, TO, EN…CYA! KAPTEINLØYTNANT BJØRNAR JENSEN (44) HAR ESTIMERT FRITT FALLET
FRA KEIPEN ( 150 METER LODDRETT VEGG, VEL NESTEN DA) TIL 3,5 SEKUNDER. PILOTEN ER PÅ
LOMMA, UTEN KULE ELLER PLAST FIRKANT.

Tore NagelTekst
Arne RydningFoto
- Æ visst jo kor piloten lå, trudd eg …
Gråfjord- Hilleshamn i Gratangen kommune
(Troms) et par timer tidligere. «Gutta på
tur» - vennene står i bunnen av Keipen
(ca 1100 meter over havet). Det er mai
1999, blue sky og godt med sne. Jensen
fant veggen i 1994, men som hoppbare
fjellvegger ﬂest så den sto nå der og
ventet på å bli hoppet da og, altså i ’99.
Jensens siste BASE hopp, foreløpig. På
den tiden jaktet forbundet vårt på alle
(de få) som hoppet BASE som om de var
storpushere av narko. Ja; de oppfordret
sogar medlemmene til å tyste på hverandre.
Og ble du tatt var det null fallskjermhopp
for et par år. Eksklusjon var begrepet de
anvendte. Akkurat det tenker verken Jensen
eller turvennene, Arne Rydning og Eivind Nordby
på når de er på vei mot toppen. For å hoppe’n. Et
politihelikopter er ute for å ta snescootersjåfører for
ulovlig kjøring. De tre bruker ikke beina på vei opp.
-Umulig å marsje over den hylla, jeg må dumpe lasta,
tenker Jensen og går inn for å trekke. Han hadde sjekket
godt før han hoppet, men ﬁnner ingenting å dra ut…
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Bjørnar Jensen hoppet 21 meter på ski som femåring i 1969. For dette
ble det innslag i «Naturmagasinet» på riksdekkende sort-hvite NRK TV.
Ti år etter var han prøvehopper i Mobakken i indre Troms. Han var for
ung til å være med i konkurransen, men hoppet 82 meter. Seks meter
lengre en viss Vegard Opaas (verdenscupvinner sammenlagt i 1987), fra
samme avsats.
- Jeg brukte rett og slett det slitte uttrykket «æ e fødd med ski på
beina» da jeg søkte og kom inn på Hærens jegerkommando (HJK),
Trandum i 1986, sier han mellom en munnfull gåselever i en himmelsk
basilikumsaus. Vi sitter på restaurant Hoelstuen i Harstad, i annen
etasje, alene i lokalet. Åpent, luftig og lyst. Minimalistisk; ingen bilder
på veggene. En tredisk midt i lokalet skjermer for kjøkkenet og skjuler
et lite vinmonopol. Tolv bord, ti av dem med utsikt mot torvet i Harstad,
forskjellige bestikk og glass. Store, hvite, pent brettende tøyservietter.
Skimter både kjøttkniv og ﬁskekniv. Vi kjører ﬁreretters. Bjørnar tar
vinmeny, varmer opp med en gin-tonic.
Bjørnar gikk befalsskole på Kongsberg i 1985. Året etter ble han
anbefalt å søke seg til HJK. Der gjorde han sine første fallskjermhopp
som sersjant. Her møtte han legendariske hoppere som Cato
Pettersen og ”Lulu” – Hans Lundestad. Hoppet TU-7, rundkalott med
”brødreserve” på magen.
- Første reservetrekket kom på 10 sekunderen. Fikk ikke ut pinnene.
Det var ﬁre av dem da, ikke en som nå. Landet greit og prøvde å få ut
hovedskjermen mens jeg sto på bakken. Det ble en hard turn. Dro som
faen ﬁre ganger før jeg ﬁkk ut håndtaket, sier han og nyter en munnfull
slottstappet hvitvin på Muscatdruer. Det neste reservetrekket kom
noen hopp senere da han ﬁkk ﬂatspinn på tjuesekunderen. Gikk lavt,
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få ut duk!
bakken var nær, så han dro ut brødreserven i grunnstilling
og alt åpnet seg perfekt. Siden den gangen har Bjørnar gjort
3.930 fallskjermhopp; 800 tandem, 800 AFF, 130 i rundkalott,
over 100 demo og om lag 40 BASE hopp. Innehar BASEnummer 420. Lavt. Tor Alex Kappfjell hadde 419.
- Piloten må ut, hvis ikke går jeg inn, fjellhylla er farlig nær,
tenker Bjørnar og kjører høyrehånden bak for andre gang.
Treffer pilotbåndet, men ingen pilot. Kritisk…
Minutter tidligere står de tre på toppen og nyter utsikten.
Politihelikopteret ﬂyr hundre meter under; ressurskrevende
aktivitet for å huke motoriserte fjellfolk, eller er de på jakt
etter tre BASE-hoppere? De får et ekstra kick å dundre på.
- Du Tore, visste du at jeg har vært ivrig korsanger? Bjørnar
stirrer fremfor seg, han har vært ett eller annet, ja annet sted.
Nybarbert, i brun dressjakke, skjorte og matchende bukser.
Nyklipt, eller er det gelé i håret? Forteller om korsang i Tromsø
på nittitallet, sin brukbare tenorstemme, om tubaspilling i
korps, om planene for ”comeback” i Harstad Mandskor (stiftet
1913) og om faren som var trekkspiller, ﬂink på piano og orgel.
Er Bjørnar redd vi skal gå tom for stoff? Jeg har ikke begynt på
spørsmålene.
- Få ut duk for faen! Bjørnar enser kun den digre, hvite ﬂaten
på hylla under seg…
- Nå går æ inn. Kanskje heaven er kvit, tenker han, går
på lomma med hele hånden, tar tandemtrekk-grepet og får
ut piloten. Skjermen kommer med et PANG, muligens lik
mikrosekundet før nakkeskuddet treffer.
- Det gikk sånn, sånn og sånn. Split second fra impact, sier
han høyt og smeller høyreneven i bordet, slik at kniver og
gaﬂer gjør jobben som trommestikker mot glass og porselen.
Nikker unnskyldende til hovmesteren, som kommer diskret
frem bak disken.
Sekundet etter lander han og sklir nedover fjellskrenten.
Det ene beinet smerter, men han klarer likevel å bremse opp,

en meter fra neste stup. Dette kunne vært
avslutningen på portrettet av en fargerik
fallskjermhopper, men folkens; vi er ikke på
langt nær halvveis.
- Mathias Nord, dæven, det varmet mitt hjerte
(Bjørnar uttrykker seg slik) da jeg ﬁkk høre at
han skulle hoppe for Norge. Bjørnar kjenner godt
til Mathias, svensken som ble norsk og erstattet Tore
Buer på ﬁrerlandslaget vårt. De hoppet sammen i Sverige i
mange år. Bjørnar var tilknyttet Frifallskolan i Gryttjom, nå
Tullinge, utenfor Stockholm fra 1992 til 2003. Her tok han
tandempiloteksamen i 1992 og AFF instruktøreksamen noe
senere. Mer dramatikk…
Tandemekvipasjen er i trekkhøyde. Vinter og iskaldt og
Bjørnar er passasjer, NN er pilot (Bjørnar ser absolutt ingen
grunn til at han skal navngis). Han skal konvertere svenske
tandempapirer til norske. Etter en runde med SU, får han
avslag og må bite splinten av granaten og ta det om igjen.
Piloten går inn med feil hånd og ﬁnner ikke noe kule. Det er
minus 35 grader celsius og ﬁngrene er stive. Men det er ikke
derfor.
- Nordmyra blir større og større og jeg skjønner at noe fatalt
er i ferd med å skje, sier Bjørnar, hever glasset . Klliiirrr. Skål
for den.
- Få ut duk for faen. Bjørnar er iskald i dobbelt betydning
og bakken er nærme. Går inn og skal trekke for piloten. Begge
holder om kula og kaster på likt.
- Vi hang faen meg i 1400 fot, uten cypres. Piloten ﬁkk aldri
tandempapirer, mens Bjørnar ble etter sigende; uofﬁsielt
beste elev på kurset. Og alle tandemrigger ble utstyrt med
cypres etter dette.
- Å få ut duk, det berger ræva di. Så enkelt er det. Alt annet
har vært prøvd, fånyttes. Bjørnar illustrerer «gnagertrikset»
ved å vri hodet til høyre, som om det er både rigg og kule og

alt
det
der, der.
- Murphys
lov; fandens iboende
jævelskap, bor i detaljene, eller noe
slikt. Ikke alltid like greit å stole på teknikken, du må stole på
deg selv.
Pedagogen Jensen?
Jo da; ﬁre år på lærerhøyskole i Tromsø på nittitallet, «Gym
og dusje»-skolen. Han surfet seg igjennom alle fag, men ble
stående en eksamen manko: Idrett. Hovedfaget.
- Det holdt ikke helt inn, snublet litt underveis, men hadde
en ﬁn tid. Bjørnar heter jo Jensen og ble kalt Bock-Jenssen,
eller Bocken, etter revyartisten som sang om kastanjene i
Bygdø allé. Ble han virkelig kalt det?
- OK, da, de kalte meg for Bukken! Bjørnar bodde alene og
kvinnehistoriene er mange. Vi har lovet å ikke gå dem etter
i sømmene. Men pedagogen Jensen da? Hør på denne, jeg
siterer:
«Bjørnar er en meget solid og samvittighetsfull fallskjerminstruktør, ﬂink til å sette tydelige krav til studentene, slik
at de selv også får et realistisk bilde av egne prestasjoner».
Sitatet stammer fra tidligere fagsjef Knut Magne Ekerhovd. Vi
tar med et til fra samme mann:
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«Bjørnar
har et
usedvanelig
godt talent
for å instruere,
han har en
sjelden evne
til å fange folks
oppmerksomhet 100
prosent og klarer å holde
den over tid».
- Jeg liker å instruere. Kan
ikke snakke så mye om jobben min i
marinejegerkommandoen, men det sier seg
selv at jeg jobber med luft. Bjørnar har ikke tall på
hvor mange militære og sivile han har hatt på kurs, men han
har en grunnleveregel: ”Det ﬁnnes ingen dumme spørsmål,
kun dumme svar».
Hør på han far, er pedagogen Jensen sin, som igjen kommer
fra for mange spørsmål.
- Av og til lurer folk litt for mye på litt for mangt. Det kan
være sene kvelder og mye koker i hodene på usikre elever. Blir
det for ille, må jeg bare skjære igjennom og da sier jeg ofte
mantraet ; hør på han far. Det handler om å sette seg i tredje
person, litt mindre farlig da. Det er jo noe med at de må stole
på meg, at noen ganger er det kun sånn og sånn. Men dæven
Tore fortalte jeg deg om hotellhoppet?
Oslo Plaza har alltid fascinert BASE hoppere. Ikke på grunn
av beliggenheten. En sen kveld i august 1995 sto Bjørnar på
toppen av hotellet.
- SVOSSJJ, SVOSSJJ, TJII, TJEE, TJII. Lyden av opprevet velcro
er vellyd for meg. Høyt over Oslo, Thor Alex Kappfjell, Frank
”the gambler” Gambalie og jeg. De er døde, begge, etter
ulykker i sporten. Frank druknet i Merced River, etter å ha
dundret EL captain 1999 og Thor Alex ble drept i Kjerag samme
år. Bjørnar kikker ned i maten og hviler øynene der noen
sekunder. Planen til Tor Alex var å fasadeklatre hotellet opp,
med tau og sikring! Men klatrerbekjente Tommy Engvik hadde
følgende å si om planen:
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- Det går jo an å prøve. Men kommer dere 50 meter opp i
hotellet og dere står fast eller angrer; vel, da er dere i deep
shit, eller rettere; i livsfare. Så de tok heisen opp, velkledde
som tre velsituerte forretningsmenn og dundret hotellet.
- Det var artig. Jeg landet i Akerselva. Traff en heroinist med
Kongsbergknekk som kunne fortelle: «hææær… øh… ææærrr
…øøøh…deeet …iiinggen …øøøøhhhhh…snuuuut…”.
Den syltynne guttungen som var høyt og lavt hele tiden på
sekstitallet, som ﬁkk medisiner for å legge på seg eller roe
seg, kom tilbake til fødebyen mot slutten av åttitallet. Han
hadde truffet ei dame.
- Hun var så ﬁn at det var verd å ﬂytte, ler Bjørnar og
forteller om den lilla BMW 325 de kjørte rundt i, til han fant ei
annen.
- Mye ﬁnere. Dame.
Harstad ﬁkk en ny ressurs i fallskjermklubben og guttene
på byen en farlig rival. Han underviste på Befalsskolen og
tjente godt med penger. Han ﬁkk han en sønn.« Ja, ungene
kommer vi så vidt borti litt senere».
- Ta det med en gang. Æ har fem unga. Fikk en sønn for 17
år siden. Var beskjeden nok til å kalle ham Sondre, oppkalt
etter skiferdighetene til faren, smiler Bjørnar samtidig som
han tygger hjorteﬁlet. Deretter ble det en datter og så ble det
stopp, både på samliv og produk sjon.
Landslaget krevde sitt. Bjørnar var med i Prosjektet som
det ble kalt den gangen. De representerte landet vårt i
konkurranser. De var delt i et åtterlag og et ﬁrerlag. Han var
med på ﬁrerlaget, sammen med blant andre Annichen Dahlen
(fru Rokne) og tidligere redaktør av Frittfall, Simen Granviken.
- Beste hoppet mitt er et ﬁrerhopp med Prosjektet på De
Land i 1993. Vi dro 23 poeng i tiden. Det var rett og slett
euforisk. Men var det hans beste? Han tygger litt på kjøttet
som om det var pausefyll før han svarer:
- Nei faen, Trollspiret 1995. August i Romsdalen er sommer.
Skyfri himmel, sammen med Frank «the gambler». 100 prosent
vellykket. Bjørnar blir navngjeten etter dette hoppet. Hvorfor?
Han lener seg over bordet og sier med lav stemme:
- Hva jeg hoppet med? Jo, det skal jeg fortelle deg. Jeg
hoppet en Sabre 107 med 37’ pilot. For å si det sånn, så var jeg

raskt nede. Han smiler og vekselvis nikker og rister på hodet,
skyller stillheten som oppstår med en god slurk rødvin av
eldre årgang.
23 000 kroner i fartsbøter frem til 1994. Han sluttet å
summere dem. Kjøreegenskapene sine har han stor tro på,
selv om han har mistet lappen opptil ﬂere ganger for råkjøring.
- Vel, jeg kjører brukbart om sommeren, men på vinterføre
er jeg vel landets beste! Bjørnar er en ydmyk mann, men
beskjedenh er feil karakteristikk av mannen. Jeg prøver å
dra ut informasjon som kan underbygge påstanden og får en
historie som kan bekrefte dett.. Men, som vi vet; han jobber
med strengt hemmelige greier og det blir mellom oss.
Fort i svingene kan det gå enkelte ganger, i overført
betydning. Som denne sanne historien:
Jensen har skaffet helikopter til en av de om lag 20-30
demoene han har arrangert i Harstad. De er noen stykker.
Planen er… akkurat det ja. Noen av hopperne etterlyser en
plan. Hvordan hoppe, hvor høyt, innlasting og greier.
- Hør på far. OK? Vi har helikopter. Greit? Vi har fallskjermer.
Greit? Vi laster inn. Forstått? Vi går opp, høyt nok. Ikke sant?
Dere har lisensene. Godkjent? Er det noe mer da? Jeg går ut
sist. Last inn. Have a nice one. Bjørnar skjønner ikke alltid
hvorfor alt, noen ganger, skal være så vanskelig, for så mange.
Detaljplanlegging?
- Vi kan planlegge så mye vi vil, ned til minste ting, som
eksempelvis med og uten goggles. Men noe skjærer seg, alltid
og uten unntak. Så hvorfor?
- Superpositiv, hjelpsom, trygg, ærlig og aldri et nei, er
karakteristikkene Rune Jacobsen gir sin gode venn Bjørnar.
Senest i fjor hoppet de ﬁrer sammen under NM på Jarslberg.
Stetind var laget, og de lå på fjerdeplass etter første runde.
Ramlet nedover.
- Han e’kkje tam han guten, berre litt, fortsetter han og
sikter til hr. Jensens relativt nye familieliv. Bjørnar har funnet
sin Kaivi Kullas og de har på kort tid laget tre barn sammen.
Likevel får Bjørnar tid til hopping utenfor jobben. Siste helgen
i mai gjorde han 13 tandemhopp i Bodø.
- Jeg har jo vært i klammeri med SU noen ganger. Den
siste runden var i 2000. Under et tandemhopp samme året
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var det ett eller annet med sikkerhetspinne som var tredd
feil eller noe sånt… (reporteren har ikke peiling), men for å
gjøre historien kort, så rapporterte Bjørnar hendelsen under
mottoet «ærlighet varer lengst›. Men det som skjedde var at
han mistet papirene.
- Out of sequense førr føkking no som mange har gjort
uten å rapportere. Urettferdig, mener Jensen. Det tok ikke
hoppegleden fra ham og han har hatt med seg mange i luften
etter dette. Kioskdamen på rutebilstasjonen i Harstad er ei.
Ellen B. (24) fra jentelaget er en annen. Hun hadde bestemt
seg for å kødde litt med Bjørnar under et utfyllingshopp.
Brukte FS dress og laget stor rotasjon med spinn. Hr. Jensen
reagerte ikke og Ellen prøvde å gjøre det vanskeligere for ham.
Ingen reaksjon. I den turbulente fritt fall ferden snur hun seg
og ser opp på Bjørnar for å sjekke om han er med. Bjørnar
oppfatter selvsagt dette som en invit til «kiss pass» og
kjører på med det som skal til; blande spytt. Det
var IKKE det.
Om det er av sånne grunner Bjørnar
er ikke så glad i å hoppe med gamle
passasjerer, det vites ikke. De er
rufsete og tåler mindre. I Bodø
ﬁkk han en 80 åring, Bjørn
Arntsen (Jensen har en
imponerende hukommelse,
navn) som passasjer. Han
gikk ti kilometer opp og
ned en fjelltopp hver dag.
Hadde klart blikk og til
sommeren skulle han
kjøre bil til familien sin i
Flekkefjord.
- Blir æ sånn når æ
e åtti, levve æ til æ blir
130, smeller han til under
desserten og dessertvinen.
For å tøye grensene noen
hakk videre, begynte han på
paragliderkurs i fjor høst.
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- Du må sende en takk til Ronny Helgesen,
Norges fremste på området, gammel
fallskjermhopper. Bjørnar er nøye med at
«æres bør den som æres skal».
- Men faen Tore, ﬂere av
paragliderkompisene mine er skadet i år,
til dels alvorlig, sende dem en tanke, er
du snill. Det er Bjørnar det, han blir nesten
tårevåt når venner og kollegaer skader seg
alvorlig. Selv har han trått over en gang i
karrieren.
Kaffe og konjakk? Jensen plukker fra øverste
hylle. Det er stengetid og han blir hentet av sin
gode venn og hoppkamerat Roger Reinholtsen som
skal ut og statslose et 220 meters cruiseskip neste
dag.
- Han Bjørnar er en mann som foreldre ikke skal
betenke seg å sende unger på kurs til. Han er dønn ærlig; en
svinger som har fått sving på livet sitt, sier han og forteller
en historie om initiativrike Jensen. Det var slutt på den årlige
vinterøvelsen der nord. Ramsund- Evenes. Befal og menige
skal ha seg en fest. Det er noe galt med ølet. Det er kveld og
Roger får en telefon:
- Du Roger, du må skaffe 10 000 ﬂasker øl nu, med en gang.
En umulig oppgave, men rett mann for den. Halvannen time
senere kommer Roger kjørende i lastebil med 500 kasser!
- Noen sier at jeg ikke er spesielt løsningsorientert. Det er
jo feil. Jeg visste at Roger var riktig mann for oppgaven, smiler
han lurte i bunnen av konjakk nummer to. Det blinkes med
lysene; løgn, det er midnattssol. Vi MÅ avslutte. Møtet med
denne farveklatten fra Harstad kunne blitt bok. Jeg betaler og
vi går ned trappen.
- Du må ta med at jeg ble beæret over opptaket til
Veteranenes fallskjermklubb, med Kjell Olsen i spissen.
- Du må ta med at jeg aldri har prøvd stoff av noen art og at
jeg er stolt over det, men summen av lastene er konstant.
-Ikke glemme at jeg aldri dømmer folk etter utseende eller
klesdrakt. Jeg tror på det beste i et hvert menneske til det
motsatte er bevist.

- Jo takk, jeg
har besøkt en del campingvogner på Æra gjennom årene jeg
har vært der.
- Du er nødt til å få med deg maleriet som henger på veggen
hjemme; ﬁre femtedeler er blue sky, resten er et glis av et
menneske i fritt fall. Øst europeisk kunstner som sikkert ikke
har hoppet selv. Dyrt bilde. En tilbakevendende drøm er dette
bildet; jeg er hovedpersonen, ligger der i fritt fall, uten rigg. I
det jeg skal impackt, får jeg oppdrift og lander trygt. Våkner.
- Ofte er regler for idioter, ikke for selvstendig tenkende
mennesker, men den behøver du ikke å ta med.
Turen ned trappen tar noen minutter. Vi står ute på torvet.
Bjørnar Jensen vender blikket mot himmelen og sier:
- Vi har aldri landet her, Roger. Det går jo ﬁnt. Må få til en
demo her snart.
Vi skilles, de går mot Rogers bil og jeg mot hotellet. Ruller
en røyk og er stinn av inntrykk. Plutselig snur Bjørnar seg.
-Du Tore, æ blir med opp i Karlskråtind i august, før æ fær til
utlandet. C-YA!

FS-basic via Bedford til DeLand
DET VAR EN SPENT GJENG SOM MØTTES PÅ TORP I
BEGYNNELSEN AV MARS. ETTER Å HA SPINKET OG
SPART I EN HEL VINTER VAR FORVENTNINGENE TIL
BASICEN STORE.
Elise M. MyglandTekst og bakkefoto
André MelanLuftfoto

Det hele ﬁkk en litt dårlig start da vi
skulle sjekke inn bagasjen. Damene i
skranken hos Ryan Air var ikke så veldig
forståelsesfulle for fallskjermhoppere som
skulle ha med mye bagasje.
Vel fremme i Bedford ble vi innkvartert
på fangeleiren, 10-mannsrom med
køyesenger. Johan som hadde advart om
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snorkingen sin ﬁkk derimot et luksusrom
alene med Derek.
For de aller ﬂeste av oss var vindtunnel
noe helt nytt, så vi var ekstra spente
på denne delen av turen. Og jeg kan
skrive under på at det er lett å bli hekta.
20 minutter var det som var inkludert i
basicen, med mulighet for å kjøpe mer tid.
Så vi var ﬂere som var bortimot blakke
allerede før vi kom oss til USA.
Etter to dager i tunnelen dro vi videre til
Orlando. Vi var stive og støle, og med en
del såre knær. En liten gjeng hadde også
fått med seg Bedford by night, og festet
med de lokale britiske sjarmørene. I
ordentlig FS-stil ble det tracking og
sidesliding mellom barene, det ble
altså ganske festlig utover kvelden.
Etter en åtte timers ﬂytur og en
halv natt med søvn kom vi oss endelig
til hoppfeltet. Første dagen gikk ut på
omvisning og brieﬁng fra våre instruktører.
Noen ﬁkk seg også et mye etterlengtet
oppfriskningshopp.
Dag to satte treningen i gang for fullt.
Man vet man er på treningsleir når man skal
på joggetur 06.45 hver eneste dag. Arcteryx
var veldig strenge på at akkurat 06.45
så løper vi. Den som ikke er der da setter
kasse. Det var derfor ganske morsomt den
dagen det var Derek og Ditta som kjørte inn
på feltet samtidig som basic-deltakerne,
ledet av Chromy, løp ut på veien. Jeg kan
ikke huske å ha sett noen kasser, dere…
Kjempefornøyde etter å ha lært mye nytt
i vindtunnel ble vi nok litt skuffa da vi fant
ut at det var slettes ikke like enkelt å få til
det samme i fritt fall. Men med mer tid til

grundig
brieﬁng
og debrief
tok det ikke så
mange hopp før vi
fant ut av det.
I påskeuka ble
Shamrock Showdown arrangert
på Skydive DeLand, og basiclagene
Venom, SDF4ST (SuperDuperFantastic4WaySkydivingTeam) og islandske Bangsimon (eller Bang Simon om du vil) var med.
I denne konkurransen deltar mange av de
aller beste lagene i verden, så det var veldig
spennende for oss ferske FS-hoppere å se
hvordan det virkelig skal gjøres.
Florida forbinder jeg helst med varmt
og fuktig vær, og mye sol. I løpet av de to
ukene vi var der ﬁkk vi se mye mer skyer
og vind enn det vi hadde håpet på. Så
det ble til sammen ganske mange timer
med værholding. Vi underholdt oss selv
med vannkrig, bocha, shopping og soling
(ja, i Florida er det mulig å sole seg på
værholding). Ikke alle var like ﬂinke til
å bruke solkrem, så det ble et par røde
ansikter. Spesielt en veldig rød Tonny.
I forhold til tidligere år var det en ganske
liten basic-gjeng, men vi ble fort veldig

sammensveiset. To uker gikk
fortere enn noen gang. Plutselig
var det siste kvelden, og som
ekte fallskjermhoppere måtte vi
avslutte med en skikkelig fest. Vi startet
som vanlig med noen kasser på feltet etter
hopping, så var det middag på italiensk
restaurant, og en tur innom feltet igjen,
før det hele endte (ikke overraskende) i

bassenget til Vidar. En del av oss gjemte
seg godt bak solbriller og caps dagen
etterpå. Forresten, Børre du skylder meg en
ﬂaske Captain Morgan.
For meg ble basicen alt jeg hadde håpet
på (minus dårlig vær). Vi har lært utrolig
masse, fått mange nye venner, og rett og
slett hatt det dødskult.

Jeg vil takke alle instruktører for å ha tålmodighet med oss: Derek, Ditta, Mattias, Ole Petter,
Bego, Manolo, Chromy, Pål, Kjetil, Katie og Steve. Og en takk til videomenn og -dame for å
dokumentere fremgangen vår (og tabbene): Janne, Daniel, Syver’n (selv om han ikke hoppet
så mye), Lars Erik, Elise, Vidar, André og Captain Børre. Opplevelsen ga helt klart mersmak, og
regner med at noen av oss vil ta turen igjen i 2009. Takker til slutt alle deltakere for all moro vi
har hatt sammen. Gleder meg til å møte dere i NM!
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ER DET NOEN AV DERE

Hva i all verden er det vi driver

FALLSKJERMHOPPERE SOM TENKER
PÅ HVA VI EGENTLIG HOLDER PÅ
MED? ER DET NOEN DER UTE SOM
OVERHODET SKJENKER DET FREMTIDIGE
FALLSKJERMNORGE EN ENESTE TANKE?

Debatten omkring sentrale spørsmål om hva vi
er, hvor vi er og hvor vi ønsker å gå i fremtiden
er etter mitt skjønn totalt fraværende. I alle fall i
de offentlige, skrevne fora. Om fallskjermnorges
tilstand debatteres i de enkelte klubber, eller i ett
av landets tallrike kaffebarer, så når den ikke ut i
offentligheten.
Burde ikke debatten om framtidens
fallskjermnorge vært brennhete temaer i Frittfall,
på klubbmøter, HI-seminarer, klubbenes og F-NLFs
årsmøte?

Thomas BeckeTekst
En skikkelig blåmandag
Mens miljøspøkelset kommer snikende innpå
oss, støyproblematikken setter stadig ﬂere
begrensninger, luftfartsmyndighetene innfører
nye og strengere regelverk for drift og konsesjon,
det kontrollerte luftrom utvides, oljeprisen
fortsetter å stige og fallskjermnorge generelt sliter
med rekruttering, hva bruker så det offentlige
fallskjermnorge tiden på? Vi bruker tiden på å
hisse oss opp over rene uvesentligheter, kaste skit,
motarbeide og fornerme hverandre på det groveste.
(Klikk deg inn på OFSK sitt forum om du ønsker et
lite innblikk).
Med våren kommer vi krypende ut av våre lune
hi, rigger på oss seletøyet, forlanger verden for
våre føtter og syter over at slot-prisene er høyere
enn i fjor, alt for høye medlemskontingenter,
registreringsavgifter, campingavgifter, at vogna du
har latt stå og råtne på rot vil bli fjernet, og topper
det hele med å klage på at man ikke får noe som
helst tilbake for alle pengene man legger igjen!
Med dagens utvikling i Norge er det er faktisk
gode muligheter for at du i relativt nær fremtid en
dag våkner til null ﬂy og forlatte klubbhus. Hvilken
blåmandag ville ikke det ha vært å våkne til?
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Truet av utrydning
Du, som fallskjermhopper i Norge, er truet av
utrydding. Akkurat som ulv og bjørn! Du trekker
kanskje på smilebåndet av en slik uttalelse, men
tenk litt på det før du forkaster det som sludder,
pølsevev eller ren dommedagsprofeti. Akkurat
som med rovdyrene, så er det svært få som
ønsker ha oss i nærheten. Vi støyer og forurenser,
tar opp plass i luftrommet og bringer ellers lite
samfunnsnyttig med oss. Er det noen andre enn
fallskjermhopperne i dette landet som ville følt
noe tap, eller overhodet tatt særlig notis av om
aktiviteten ble lagt ned? Neppe.

Markedskreftene rår
I luftrommet konkurrerer vi med enorme krefter,
politiske som økonomiske. La meg forøvrig få
korrigere det: vi konkurrerer ikke, vi blir diktert. Vi
har ikke noe vi skulle sagt. Det blir litt som Norges
forhold til EU, vi har marginal påvirkningskraft
men blir ettertrykkelig berørt av beslutningene
som vi må innrette oss etter. Nå blir ikke den
sammenligningen helt rettferdig heller, for i
motsetning til Fallskjermnorge har staten Norge
enorme resurser som noen trakter etter. Og som
vi vet så biter man ikke hånden som gir en føde...
Sammenlignet med de kommersielle aktørene har
vi absolutt null i markedsverdi. Det blir som for
et lite bedriftslag å forsøke seg i eliteserien. På
idrettsarenaen – for etter deﬁnisjonen er det faktisk
idrett vi driver med – ville jeg ikke blitt det minste
overrasket om vi konkurrerer om jumboplassen i
markedsverdi.
Fallskjermlobbyen
Akkurat som med Norge i forhold til EU, så
er det faktisk mulig å påvirke. Det må bare

gjøres. Og dessverre er det nok slik at det
ikke skjer på pakkematta, i det frie fallet eller
rundt leirbålet. Så hva slags lobby har vi til å
promotere, representere og ivareta fallskjermens
interesser i maktens korridorer? Vi har vel noe
sånt som én person ansatt på heltid i NLF (Norges
Luftsportsforbund – for de av dere som ikke er så
stive i trebokstavsforkortelser) og et par andre
frittgående ildsjeler...
Du tenker muligens at en lobby ikke ville ha mye
for seg, og du kan ha rett i det. Men for at fallskjerm
som aktivitet skal overleve i Norge vil vi trenge
sterke støttespillere utenfor vårt eget miljø. Og
eneste måten å nå de på er ved å aktivt oppsøke
dem, overbevise dem og skape et nettverk som
taler vår sak. Ulempen er bare den at noen må gjøre
det...
Eksistensgrunnlag
Nå er det ikke vår markedsverdi alene som avgjør
hvor vidt vi har livets rett. Luftfartsmyndighetene
er opptatt av sikkerhet. Og det ingen som ønsker
død og elendighet rundt om på ﬂyplassene. Vi skal
være dem evig tanknemmelige de ildsjelene som
i hine hårde dager satt med det nitidige arbeidet
med å skrive Håndboka. Det reglementet som da
ble ført i pennen var en helt avgjørende faktor
i det å sikre støtte til å få drive vår aktivitet fra
myndighetsapparatet.
Det er ﬂere som hevder at det er grunnlag for
gjennomgripende endringer i reglementet vårt.
At forhold som tidligere kunne medførte farlige
situasjoner ikke gjør det i dag, eller at regelverket
er alt for begrensende for vår aktivitet. Men trå
allikevel varsomt. Dersom luftfartsmyndighetene
bestemmer seg for det, står vi på bakken
neste dag. Aktiviteter som klatring, sykling,

med?

paragliding, dykking og BASE, for å nevne
noen, lar seg vanskeligere kontrollere på
grunn av tilgjengelighet. De har ikke et
myndighetsapparat som på samme måte
som det vi har regulerer og kontrollerer
rammeverket.
En underlig og schizofren idrettssatsning
Vi er medlemmer av Norges idrettsforbund
(NIF). Fallskjerm er altså deﬁnert som idrett.
Vi har to landslag, et par rekrutteringslag,
en håndfull andre lag og et Rikssenter for
fallskjermidrett. Det absolutte ﬂertallet av
våre utøvere faller nok under kategorien
mosjonsutøvere.
Hva er det som skiller Rikssenteret for
fallskjermidrett fra andre steder det hoppes
fallskjerm i Norge? Slett ikke mye. Der som
de ﬂeste andre steder står det et ﬂy klart
til å løfte deg til utsprangsøhyde. Om du
vil coaches eller organiseres av de beste
i Norge må FS-hopperne til Jarlsberg og
DeLand, mens freeﬂy-erne må dra til Voss.
For Canopy Piloting vet jeg ærlig talt ikke,
men til Rikssenteret er det nok liten vits å dra.
Faktisk har det blitt slik at man er litt heldig
på Rikssenteret for fallskjermidrett om man
får norgeseliten til å legge turen innom. Nå
kan man jo alltids være med når storheter
fra verdens største ferieland – nemlig
utlandet – hentes inn for noen stakkede uker,
om du får det til å passe i kalenderen din.
Rikssenteret for fallskjermidrett har blitt til
et ”kompetansesenter for stordrift, AFF og
tandem”.
Landslagene henter store penger på basicer og tunnel-camper i utlandet. Vel og bra,

for lagene trenger penger for å kunne oppnå
resultater. Overføringene fra forbundet er
alene ikke nok til å henge med i toppen på
den internasjonale arenaen. Men er lagenes
egne initiativer til slike treningsleire i tråd
med forbundets idrettsatsning, eller har det
kommet dit hen at forbundet nå bare dilter
etter?
Skyldes dagens situasjon mangel på
visjoner og svak ledelse? Det kan kanskje
virke slik når man tar i betraktning at den
eneste grunnen til at vi har landslag i
fallskjerm er å skape aktivitet og bidra til
utvikling og rekruttering. Kanskje visjonen
er endret? Men om det er tilfellet, hva
er det da som ligger til grunn for dagens
idrettssatsning?
Tidligere fagsjefer i F/NLF har dratt
lagkapteiner fra landslaget ut på ﬂystripa på
hvor de i skolerett har måtte redegjøre for
deres planer for treningsleire andre steder
enn på Rikssenteret i sommerhalvåret!
Det hører også med til historien at de
ﬂeste ”avvikende” planer fortløpende ble
skrinlagt...
Utakknemmelig oppgave
I 1997, etter søknad fra OFSK, overtok
klubben fulldriften på Rikssentrert. Frem
til da drev OFSK som småklubb på Æra i
sommerhalvåret, mens forbundet kom inn
og overtok driften i juli. Frem til på midten av
nittitallet produserte OFSK inntil 4.000 hopp
i året. Da OFSK overtok hele sesongen var
driften basert på en sunn balanse basert på
at OFSK var vurdert best på drift og kunne
returnere høye retursummer til forbundet,

som igjen skulle tilfalle fallskjermnorges
fellesskap. Riset bak speilet var muligheten
for at forbundet kunne ta tilbake fulldriften
dersom klubben ikke leverte.
Det som en gang var sett på som en svært
lukrativ avtale har for OFSK utviklet seg til
å bli en relativt utakknemmelig oppgave.
Det kan nok være noen som misunner OFSK
fasilitetene, men de har nå ikke akkurat
klubben fått slengt etter seg heller. OFSK
betaler leie til forbundet for fasilitetene. I
tillegg har OFSK fullt ansvar for vedlikehold.
Investeringskostnadene for Hotellbygget
på Æra har klubben måtte ta. De er betalt,
med renter. Hotellbygget er nå overført til
forbundet, som en del av Rikssenteret, og
OFSK må betale leie for det samme bygget...
Samtidig som OFSK får mye pepper
for manglende rolleavklaringer i forhold
til klubbdrift og drift av et rikssenter, er
oppslutningen omkring rikssenteret - som
skal være selve kompetansesenteret for
fallskjermidrett - både fra forbundet og
norgeseliten (landslagene med støtteapparat
inkludert) på det beste patetisk.
Det er nok mulig at OFSK kunne gjort en
bedre jobb med å foreta en rolleavklaring.
Bedre skille rikssenter aktivitet fra OFSK
aktivitet. Men det er ikke en enkel oppgave.
Skal man få til en bedre avklaring, og
kanskje få på plass en proﬁl som står bedre
i sammenheng med et kompetansesenter
for fallskjermidrett, krever det at
fagmyndighetene engasjerer seg i andre
forhold knyttet til Æra enn husleie og
vedlikehold.
OFSK sliter med å få endene til å møtes. Det
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har klubben gjort i ﬂere år. Klubben har vansker
med å skape en sunn økonomi. Retursummene er
garantert lavere enn hva forbundet kunne ønske
seg, eller en gang forestilte seg. Hvor er riset bak
speilet nå? OFSK driver Rikssenteret på sedvane.
Men det ﬁnnes ingen til å ta over driften...
Et rikssenter på randen...
Rikssenteret har forøvrig desperat behov for
oppgradering. Dersom man skal ha noe håp om
konsesjon i fremtiden må ﬂystripa forlenges og
den generelle tilstanden for ﬂysikkerhet bedres.
Man får ikke drive på dispensasjon i all evighet.
Landingsområdet, som ikke er spesielt bra fra før,
trenger påfyll av masse og hangaren begynner
også å vise tegn til foreldelse. Å ﬁkse på dette
koster penger. Masse penger. Det er i tillegg et
par andre prosjekter som burde vært iverksatt for
å bringe rikssenteret opp på et respektabelt nivå.
Slik som å utvide landingsområdet og få på plass
en swoope pond.
OFSK har ikke midlene som kreves. Klubben
sliter som nevnt med å få endene til å møtes.
En av årsakene er at man har kjørt med kunstig
lave slot-priser. Fjorårssesongen ble ikke bedre
av et par motorhavarier og en lengre periode
med skrekkelig vær. Med årets ﬂysituasjon kan
klubben fort gå på en kjempesmell. Det kan
også nevnes at de av dere som skal delta på
NM kommer til å hoppe med kraftig sponsede
sloter, betalt av klubben. Slot-prisen dere betaler
er bundet til anbudet klubben la inn ved NMsøknaden i fjor...
Nå er jo ikke poenget med å drive klubb å
tjene masse penger. Men man trenger midler
til å reinvestere. Sikre videre drift og utvikling.
Marginene er i ferd med å hente inn klubben. Det
er ikke midler til å reinvestere. Til sammenligning
vil en gårdeier normalt sette av en viss andel av
leieinntektene til vedlikehold og oppgradering.
Så langt har forbundet vist forsvinnende lite
vilje til å reinvestere noe av de midlene som
kommer inn i form av husleie og klubbens
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innbetalte medlemskontingenter i Rikssenteret,
det samme senteret som skulle komme
fallskjermfellessakapet til gode.
Fly på nåde
Flyproblematikken har vi allerede stått overfor
en stund. Det har gått fra hånd til munn for de
største klubbene, år etter år. Med utgangspunkt
i at ”det ordner seg for kjekke gutter og jenter”
ser det ut til at store deler av fallskjermmiljøet
fortsetter å eksistere på relativ tilfeldighet, ﬂaks
og stadige dispensasjoner.
I år var det slutt på ﬂaksen. Det ordnet seg ikke
for de kjekke guttene og jentene. Rikssenteret
og OFSK’s sesongåpning startet uten ﬂy. I tillegg
ble Norges Cup runde en avlyst, fordi OFSK sto
uten ﬂy. Jeg kan som en digresjon nevne at et
reelt alternativ for Rikssenteret i år var en AN 2,
en dobbeldekker med stempelmotor og 35 min til
10 000 fot...
Gjennom leiekontrakten for drift av
Rikssenteret er forbundet forpliktet til å skaffe
ﬂy med kapasitet tilsvarende AN28. Twin
Otteren som står klar på Æra fra 5. juni er et
resultat av at OFSK har løpt forbundets ærend.
Forbundet på sin side forsøker nå å jobbe frem
en stabil og langsiktig ordning. Men her er det
mange faktorer som påvirker. Med mindre man
er villig til å foreta nødvendige investeringer
i Rikssenteret og samtidig går i inngrep med
luftfartsmyndighetene, ser det ikke særlig
lovende ut for fremtiden. Som tidligere nevnt:
Vi kan ikke basere aktiviteten vår på stadige
dispensasjoner fra regelverkene. Det kan nok
gå ﬁnt en stund. Men går det et fallskjermﬂy på
snørra ett eller annet sted tror jeg våre dager er
talte.
Den enes død, den annens brød;
vår felles død...
Konkurranse er bra! Ikke bare ren idrettslig
konkurranse – den med startnummer på brystet
og medaljer, heder og ære på andre siden av

målstreken – men også konkurranse om å tilby
de beste muligheter, betingelser og service for
fallskjermhopperne. Dette gjelder på alle plan.
Konkurranse bidrar til at man skjerper seg og yter
litt mer. Kundene er vinnerne med bedre tilbud,
kvalitet og service. Jeg tror at litt konkurranse
mellom klubbene i Norge om å være best er bra,
men bare inntil en viss grense.
Dersom denne konkurransen går over til å bli
en kamp om å ”knekke de andre”, blir personlig
eller personiﬁsert og skuffen med de skitne knep
åpnes, ja da har man trådd over grensen for sunn
konkurranse! Da er det ikke lenger konstruktivt
og til fallskjermsportens beste. Selv synes jeg
det har vært utrolig moro og hyggelig å besøke
andre klubber og delta på boogier, men du verden
hvor mye drit jeg har hørt om andre og min egen
klubb...
I Norge er vi ikke tjent med en slik destruktiv
mentalitet. Til det er miljøet for lite og alt
for sårbart. På lang sikt vil det være direkte
ødeleggende for oss alle. Hvordan skal vi klare å
foreta det kollektive løftet vi trenger for å sikre
den støtten vi så sårt har behov for? Hvordan skal
vi sikre rekruttering og støtte i lokalsamfunnet?
Den dagen du våkner og innser at det er slutt
på fallskjermhopping ved din lokale klubb på
grunn av støy- og luftromsrestriksjoner eller
mangel på tilgang på ﬂy, da er det for sent! Da kan
du stappe hoppgleden i sekken og legge ut på
leting etter nye jaktmarker. Muligens til en annens
fortjeneste – i hvert fall for en stakket stund.
Branding
Mange bedrifter og organisasjoner bruker
mye tid og resurser på såkalt ”branding”, eller
merkevarebygging. De har gjerne en visjon, en
valgt proﬁl og en strategi. Så jobber de målrettet
og langsiktig med å bygge opp sin proﬁl, nettopp
med tanke på å øke sin egen markedsverdi. I
idretten brukes idrettsproﬁlene for å fremme
idrett generelt og egen idrettsgren spesielt. Tenk
på hva utøvere som Terje Haakonsen og Ole Einar

Bjørndalen har betydd for sine idrettsgrener!
De er begge internasjonale ikoner som sterkt
har bidratt til ikke bare å utvikle idrettsgrenene,
men også sikre massiv oppslutning, langt utover
de rekker som selv driver med snowboard og
skiskyting.
Nå har vi riktig nok ikke det helt samme
potensialet som en del andre idretter. Og
publikumsvennligheten er noe begrenset. I tillegg
er det vel de færreste fallskjermhoppere som
identiﬁserer seg som idrettsutøvere. Greit nok.
Men vi har helt klart et stort uutnyttet potensial.
Det er mye spennende som kan vises frem og vi
har mange proﬁler som kunne vært brukt.
Tenk deg for et øyeblikk at du er en politiker,
byråkrat eller potensiell sponsor. Du har ikke noe
kunnskap om fallskjerm, men blir kontaktet av
noen kjekke representanter for idretten med bønn
om å trå støttende til. Du ønsker å ﬁnne ut litt mer
av hva fallskjerm er for noe og hva som rører seg
i det norske miljøet før du bestemmer deg. Du
logger deg på Internett og googler ”fallskjerm”...
Finnes det utsikter?
Men hva gjør vi da, når forbundet er i kamp mot
vindmøllene, landslagene for det meste beﬁnner
seg utilgjengelig utenfor kongerikets grenser
og vi andre er mest opptatt av å skrape sammen
penger til vindtunnel, basic-er, boogier og å ha
det gøy?
Sannelig om jeg vet. Det eneste jeg med noen
lunde sikkerhet kan si er at dersom vi skal ha et
fallskjermmiljø i Norge i fremtiden må vi handle
i dag. Ansvaret ligger på oss alle, både hos
den enkelte hopper, klubbene og ikke minst i
forbundet. Så var det bare det at noen må gjøre
det, noen må ta initiativet.
Og nå tenker du kanskje: ”Hm, skulle gjerne
bidratt jeg, men er bare så alt for opptatt.
Dessuten skulle jeg pakket skjermen min, satt
meg på løft... Og så må jeg få tatt mål til den
nye hoppdressen. Ja, og så var det jo den derre
boogien...”

Linn MikkelborgTekst
B. J. AdamsFoto

OVER TO MINUTTER FRITTFALL, CARVE RUNDT SKYER, LAV VERTIKAL
HASTIGHET, HØY HORISONTAL HASTIGHET, DOCKING OG FLOCKING.
HAR DU LYST TIL Å PRØVE TRACKING PÅ STEROIDER? DA ER WINGSUIT
TINGEN FOR DEG.

Jeg har de siste to årene, sammen med samboer
Pete, brukt endel tid på å lære å ﬂy wingsuit; solo,
små formasjoner, større formasjoner, akrobatikk
– vi har prøvd det meste, og alt er like moro! Det var
kjærlighet fra første ﬂytur, og jeg gikk til innkjøp
av egen dress etter det første hoppet. Forelskelsen
har gått over til lidenskap, en lidenskap jeg har lyst
til å dele med ﬂere norske fallskjermhoppere.
Pete og jeg ﬁkk vår BirdMan Instruktør-rating i
april, noe som i Norge i utgangspuktet ikke betyr
noe, da en må ha 500 hopp for hoppe wingsuit og
det dermed ikke er noe krav å gå gjennom ”First
Flight Course” (FFC) med instruktør. Vi mener
allikevel at alle som skal gjøre sitt første wingsuithopp, uavhengig av antall hopp, burde snakke med
erfarne wingsuit-hoppere for tips og råd før en
begir seg ut på sin første ﬂytur. Det er elementer i
ett wingsuit-hopp som gjør det litt annerledes enn
et ”vanlig” fallskjermhopp. Dette er noe vi gir
en solid innføring i gjennom FFC, som kun består
av to-tre timer med teori og praksis, før vi seler på
for første ﬂight.
Som wingsuit-intstruktører får vi også gode
avtaler på demo-dresser fra BirdMan og PhoenixFly, og vi håper derfor å gi ﬂere muligheten til å
prøve wingsuit uten å måtte kjøpe dress først. Vi
håper også å vise at wingsuit-hopp kan bli utført
på en trygg måte gjennom BM/Phoenix-Fly sine
utdanningsprogram og instruktører, og kanskje
med tid og stunder få ned 500hoppsgrensen.
En wingsuit er
som

Track
ing på
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roider

et lite ﬂy og har en design som, sammen med
kroppsstilling, gjør den aerodynamisk. Det som
er så fantastisk med wingsuit, er muligheten til å
endre airfoil ved å endre kroppsstilling. Jeg skal
ikke gå inn i detaljer om aerodynamikk (Pete gjør
det mer enn gjerne over noen øl), men i korte
trekk gjør forskjellig kroppsstilling at airfoil’en
skifter og en kan oppnå å få mere løft, carvingsvinger, stup, banking-svinger eller glide-effekt.
Vertikal hastighet har blitt målt helt ned i 40 km/t,
normal vertikal hastighet er ca 95 km/t. Jeg har
vært nede i en vertikal hastighet på 68 km/t og
hadde 157 sekunder frittfall, dette var fra 14.000
fot og jeg trakk i 4.000 fot.
Dressene som produseres i dag varierer
veldig og blir designet for alt fra akroﬂyving til
gliding til ﬂocking til feite amerikanere. Flere av
dressene har ventiler bak og gjør det
lettere å ﬂy på ryggen, og vi
har kjørt ﬂere fete ﬂockinghopp med en ryggﬂyver
som base og stacker på
toppen. I en wingsuit
skapes turbulensen i en 45graders vinkel bak, noe som
gjør at vi kan ﬂy direkte over
en annen hopper uten å droppe
som en bombe. Vi har også ﬂydd endel
formasjoner, med alt fra tre til 11 hoppere. Noen
ﬂokker var nok mer ambisiøse enn andre, men
læringskurven er høy på disse hoppene.
The sky is the limit, og wingsuiting
er en forholdsvis ny og liten gren innen
fallskjermhopping. Det jobbes med å utvikle egne
formasjoner og dive pools, og vi kan alle være
endel av å forme denne utviklingen. Vi håper
ﬂere nordmenn hiver seg på bølgen. Det
allerede noen ivrige ﬂokkere i klubber
rundt omkring og vi satser på å arrangere
ﬂokke-helger i sør- og vest-Norge iløpet av
sommeren. Hvis noen har spørsmål, ønsker
eller bare ønker å slå av en prat, send oss en mail
eller kom og si hei når vi er rundt på hoppfelt!

Vi bor for tiden i Australia, men ﬂytter hjem til
sommeren og vi er kjempeklare for å få enda
ﬂere lekekamerater i Norge!
Jeg kan nås på email:
littlelinny@gmail.com. Ellers blir
vi å ﬁnne på Kjevik, Grenland,
Tønsberg og Voss fra i juni/juli.

Long flight & Big smiles!

Gunn Kari Sangolt
DØDE BRÅTT 10. MARS - 43 ÅR GAMMEL.
DET ER VANSKELIG Å FATTE AT HUN IKKE ER HER LENGRE,
OG VI SAVNER HENNE INTENST.

G

Gunn Kari var dyktig på så mange plan, og hun
gikk inn i oppgavene med stor beslutning og
grundighet. I fagmiljøet sitt var hun kjent som en
dyktig anestesilege. På fritiden sin jobbet hun som
lege på Luftambulansen i Trondheim. Hun brukte
også kunnskapene sine på prosjekter i andre land,
og opererte på feltsykehus i Afrika. Gunn Kari hadde
tid og energi til omsorg for alle rundt seg, og var
alltid opptatt av å gjøre nytte for seg. Hun hadde
ikke behov for å fremheve seg selv, var en verdifull
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lagkamerat, og gjorde
inntrykk hos alle som ble
kjent med henne. Gunn
Kari var en person som
du kunne stole 100% på
– hennes tilstedeværelse
gjorde deg trygg og glad.
Innen fallskjermhopping ønsket hun også å utvikle
seg, og har en lang merittliste. Hun var deltager på
RW-91 – som senere ble Prosjekt-2000 og Norges
landslag i formasjonshopping. Hun var med på ﬂere
verdensrekorder i storformasjon, også den siste på
400 i Thailand.
Fallskjermnorge hadde også glede av
hennes medisinske kunnskaper i form av at
hun tilrettela og briefet bruk av oksygen under
norgesrekordhoppingen i 1998 og 1999. I ﬂere år var
hun fast leverandør til Frittfall under spalten ”doc”.
Opp gjennom årene har hun også reddet ﬂere liv på
hoppfelt rundt omkring, gjennom sin profesjonalitet
og resolutte handlekraft.
Gunn Kari var en organisators drøm. Hun kunne
gå til hvilken som helst posisjon, så utfordringen
i å alltid prøve nye slotter, og ville ﬂy på plassen
sin med et lurt smil. Da vi i 2005 dro av gårde seks
norske jenter til jenterekordforsøk og ”Jump for the
cause” i Perris, var Gunn Kari med på laget. Vi hadde

en opplevelsesrik tur, og dro fornøyd hjem med 151jenters-formasjon som ny verdensrekord.
Det var på landslaget hun traff Simen Granviken.
I 1994 giftet de seg. Simen har en tøff tid nå. Det er
ingen enkel oppgave å takle tapet av en livsledsager
og lagkamerat på alle plan. Simen og Gunn Kari har
delt mange eventyr og prosjekter sammen. Etter at
den mest intense fallskjermkarrieren var lagt på hylla
fant de en ny lidenskap i seiling, og jobbet seg raskt
opp på rankinglistene der også.
Vi hadde alle gledet oss til å bruke mer tid sammen
med Gunn Kari – en gang… i fremtiden…. når alle
hoppeprosjekter var avsluttet og vi skulle nyte
hverdagene og tiden og livet. Slik ble det ikke.
Gunn Kari hadde nettopp pakket om riggen sin, var
klar for ny sesong og hadde bestilt tid i vindtunellen.
Det er fortsatt vanskelig å forstå at hun er borte. Jeg
håper hun står på løft et eller annet sted – og kjenner
vinden ruske i håret mens spotten sjekkes. Jeg ser
det lure smilet hennes – det er fortjent…
Tone

30 aktive år som hopper
- DU KÆINN ITTE STÅ DER Å SPY KARI, Å
TRU DU ELEVANE TENKJE? HI HALVOR
HAGEN (46), HAGL, HAR NETTOPP
IRETTESATT KARI HELENE BERG (SNART
44) FOR N’TE GANG. DET ER MIDTEN
PÅ 1990 TALLET. STEDET ER HAMAR
FLYPLASS.
Tore NagelTekst

– Hu spøy jo kvar gong hu sku hoppe fallskjerm,
i hvertfall på de 150 første hoppa sine, sier
sindige Halvor. I den grad hr. Hagen setter folk
på plass, ja da er det på en rolig og behaglig
måte. Han hever sjeldent stemmen, men
beskjedene er likevel klare, altså de han vil skal
nå frem.
– Hun var jo veldig nervøs foran hvert hopp
og satt ofte og skrek høyt i ﬂyet opp, fortsetter
lavmælte Halvor (og nå stopper journalisten
forsøkene på å skrive Hamardialekt, fortsetter
på normalisert bokmål, ispedd riksmålsord som
frem og sne). Han syntes det ble vel mye. Men
Kari sluttet med dette, eller som han lakonisk
legger til: ”Jeg tror ikke hun sluttet med dette,
men gjemte seg nok i buskaset nedenfor
klubbhuset vårt når hun måtte kaste opp”.
17 år og hoppmester
Halvor, 30 aktive år som fallskjermhopper,
sitter lettere foroverbøyd ved det
respatexaktige trebordet på Myklegard veikro,
midt mellom Elverum og Hamar. Et stoppested,
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like kjønnsløst som en murstein, kjedelig
blåfarve på veggene, helt like bord og stoler.
Men ok, det skal ha en kompliment; den ene
veggen er dekket med en trestamme, dandert
med utstoppede dyr og fugler, en mår en
tiur, ei røy og slikt. Totalt misplassert, men et
forsøk på ett eller annet. Stedet frekventeres
av middagsspisende trailersjåfører og bilister
på vei fra Østerdalen til hovedstaden. Noen
få stykker denne ettermiddagen, pluss oss
to. Halvor drikker nytrukket kaffe og spiser
halvgammelt wienerbrød.
Han begynte å hoppe fallskjerm på Jarlsberg
i februar 1978. Tok ut B-sertiﬁkatet i juni samme
år og C-lappen et halvt år etter. Debuterte som
hoppmester 17 år gammel og syntes ikke det
var noe spesielt.
– Tenkte aldri på at jeg satte ut elever på
alder med faren min. Jeg visste jeg hadde den
erfaringen og kunnskapen som skulle til for å
utføre oppgaven tilfredsstillende. Det er det
som teller, sier han. Far hans, Stein Åge Hagen,
tok med seg kjerring og unger til Jarlsberg

sommeren 1972 for å ta fallskjermsertiﬁkat.
Halvor er således et ektefødt fallskjermbarn,
slike som har tråkket oppveksten på hoppfelt
sommer etter sommer, i påvente av å fylle 16 år
for selv å kunne hoppe.
– Det var aldri noe press hjemmefra. Jeg har
alltid vært interessert i dette. En gang i mitt liv
kom jeg for sent til skolen. Det var tidlighopping
på Hamar og jeg så en fallskjerm i luften.
Stoppet opp for å se en til. Måtte vente et løft,
men det kom jo en til og jeg var fornøyd, sier
han på sin stillferdige måte.
Denne iveren førte til at han ﬁkk Dsertiﬁkatet sitt drøyt 19 år gammel. Tok
førstegangstjeneste som pakker på Hærens
Jegerskole. Ble der i fem år, først som grenader
i pakkesalen, siden havnet han i en eller annen
spesialavdeling.
- Jo da, jeg har hoppet fra store helikoptre
og landet på oljeplattformer i Nordsjøen.
De har digre landingsdekk og jeg er gammel
presisjonshopper, smiler han og sier ikke mer
om den saken. Ei heller om hvorfor han forlot

rendyrkede individualisten. Det har jeg tilbake
fra tiden som presisjonshopper. Hoppet mye
lag, forteller han. Han har ﬂere medaljer fra NM
og nordiske mesterskap den gangen RW3 (RW,
samme som FS) og lagpresisjonshopping var
egne grener.
– Opplevde og ser i dag at lagfølelsen er med
på å heve kvaliteten ved at folk i felleskap. Det
liker jeg.

spesialstyrken. Men han har alltid vært en
habil presisjonshopper. I en konkurranse ,
nærmest for et VM å telle (står for journalistens
regning), ble Halvor nr 15. I kamp med blant
andre ”Golden knights”, meritterte militære
proffhoppere fra USA, landet han sammenlagt
20 centimeter fra den fem centimeter lille
tallerkenen etter åtte hopp.
Lagspiller
Forleden dag kom det til redaksjonen i Frittfall
en e-post signert Ola Kappelslåen, HAGL:
”Kan dere ikke skrive om en person som ikke
snakker med de største bokstavene, men
som nyter masse respekt?” Foranledningen
var at Halvor Hagen snart bikker 30 år som
aktiv fallskjermhopper. Men det er så mye
mer. Han var muligens den yngste HI i Norge
noensinne. Han satt lenge i styret i HAGL før
han 21 år gammel ﬁkk forespørsel om å bli
hovedinstruktør for klubben. Han holdt på med
særoppgaven til I1 kurset, men var hemmet
av skrivevanskene sine, dyslektiker han og
(…jaggu meg mange av dem i fallskjermmiljøet
gitt). Fikk dispensasjon og ble I1 på ”ordentlig”
27.1.1984 med nummeret 73. Satt 11 år som HI

sammenhengende og har hoppet inn nå og da
siden. Til sammen 17 år.
– Jeg har alltid likt å ha ansvar. Liker å prøve
og få folk opp i lufta. Men jeg presser aldri.
Har til dags dato ikke tvunget noen opp. Det
blir mer sånn… nå har jeg pakket skjermen din,
du kan godt sette deg på løft. Jeg synes det er
morsomt å få frem folk og har vært bevisst på
det. Uten å mase livet av dem. Vi Hedmarkinger
er nok slik, sier han og legger inn en snus. For
de som har hoppet på Hamar, er dette ingen
nyhet. Det er ikke noe stress med å få opp ﬂyet.
Tror begrepet ”laidback” egentlig stammer fra
HAGLs hytte på hoppfeltet og er sammenfattet
av setningen ”læn dæ bakover”.
Likevel har klubben lange og stolte
tradisjoner i å få frem topp hoppere. På
nittitallet hadde klubben inne brødrene
Evensen og Aleksander Fili-Bom-bombom Gamme (jo da, navnet ble godkjent av
folkeregisteret i 2005) på landslaget. I dag
hopper HAGL -medlemmene Tore Granmo og
Yngve Haugom på rekruttlandslaget, mens
klubbens nye HI, Morten Kristoffersen, er
kameramann.
– Jeg er nok en lagspiller, mer enn den

Halvor ser alt han
Selv om Halvor Hagen går stille i dørene,
har han fått sin 15 sekunders berømmelse:
Midtsiden i VG i 1985 en gang.
– Lillehammer søkte Olympiske vinterleker
og ville ha spektakulære bilder. Vi hoppet ut
med norske ﬂagg. Fotografen var ingen friﬂyver,
så vi måtte dokke ned på ham, med ﬂagget og
uutbygde Stampesletta (der hoppbakkene er
nå) som bakgrunn. Artig hopp forresten. Halvor
lener seg fremover igjen og forteller om en
demo på Prøysenstua i Ringsaker. Han hoppet
sammen med faren og Laffen. De fyrte av hver
sin røykboks og hoppet ut. Da de landet ﬁkk de
høre at øynevitner hadde sett et ﬂy brenne og
at ﬂygeren hadde hoppet ut i fallskjerm.
– Det var jo før mobiltelefonene summet.
Så vi trodde jo det hadde skjedd en ulykke.
Nådde heldigvis ﬂygeren da han landet på
Gardermoen i ﬁn form, smiler Hr. Hagen lurt.
Og en liten rev kan han nok være: Han har i
mesteparten av sitt voksne liv bodd i nærheten
av ﬂyplassen på Hamar. Da ungene var små,
hadde familien en trampoline. Nabolaget var
fullt av småbarnsfamilier. Barna ﬁkk aldri lov
til å bruke trampolinen uten at det var voksne
til stede. Halvor stakk bort til feltet for å gjøre
et morgenhopp. Da han hang i skjerm, så han
ungene boltre seg på trampolinen. Han kom
hjem og kunne irettesette ungene for at de
hadde hoppet uten lov. De skjønte ingenting.
Det gikk i ﬂere ord gjetord blant ungene om at
”Halvor ser alt han”.
Halvor er svoren Æra-hopper når det ikke er
aktivitet på Hamar. Han hoppet her før stedet

ﬁkk landingsstripe, og hvert år gjør han ﬂere
turer opp dit.
– Det er jo godt å kunne stikke fra jobben om
ettermiddagen. Kjøre opp til Æra, gjøre to-tre
hopp. Sette seg i bilen, stoppe nede ved elva,
trekke opp et par ørreter og dra hjem igjen, sier
han og drikker påfyllen av kaffe. På tross av
lang fartstid i sporten, er ikke Halvor medlem
av ”Veteranenes fallskjermklubb”. Han har
heller ingen plan om å melde seg inn. Hjertet
hans ligger i HAGL og mange mener at han på
mange måter ER klubben. I år stiller klubben
åtterlag i NM. Et godt lag som sikter høyt. De
har ambisjoner om å snitte fem. Hr. Hagen er
selvskreven på laget. Kari Helene Berg har etter
snart 15 år som fallskjermhopper, helt sluttet
å spy før hun skal hoppe. Om det er årsaken til
at de stiller på samme lag under NM er uvisst,
men det er ikke utenkelig at de begge ”diver”
ut samtidig, med medalje i blikket. Det sier ikke
Halvor, han er for beskjeden til å bruke store
ord. Men altså, for sikkerhets skyld; i februar
i år var det 30 år siden han gjorde sitt første
hopp. Gratulerer med den dagen!
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konkurranser-lag

Bedford
World Challenge
NÅR MAN ER 23 ÅR OG
FALLSKJERMNERD PÅ WORLD
CHALLENGE ER DET NÆRLIGGENDE
Å SAMMENLIGNE SEG MED EN
FJORTENÅRING BACKSTAGE PÅ
ROCKEKONSERT.
Rookie DonovanTekst
Vidar AntonsenIllustrasjonsfoto
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Vi i X3m4’s og Arcteryx dro til Bedford
for å trene i tunnelen tre dager før
konkurransen startet. Jeg lover dere; det
er ikke alltid like lett å konsentrere seg om
arbeidsoppgavene sine når man skal stille i
sin første store internasjonale konkurranse.
Spesielt ikke når fallskjermverdenens
største helter vandrer omkring som om
de skulle være hvem som helst. Airspeed
Odyssey, XL, Perris Fury og Hayabusa
Defence var noen av de store lagene som
var til stede. For ikke å snakke om våre
egne Arcteryx, som skulle teste ut formen
for første gang i konkurranse etter at
Mattias Nord kom inn på laget.
Rekruttlandslaget X3m4’s hadde naturlig
nok ingen ambisjoner om å kjempe om
pengepremiene som gikk til de ﬁre øverste
plassene, men med 30 påmeldte lag i vår
klasse visste vi at det garantert kom til å bli
lag som lå både ett poeng foran og bak oss
underveis. Jeg kom rett fra basic i DeLand
til Bedford, og mens vi var i Florida var det
shamrock showdown. Der ﬁkk jeg møte
Danmarks rekrutter, Team Sequence, og
vite at de skulle delta i Challenge. Mitt mål
for laget var derfor å slå de! Hovedmålet
vårt var (ofﬁsielt) riktignok å slå oss selv.

Med et bestesnitt på 15,8 på trening satset
vi på å komme oss over 16 i konkurransen.
Jentelandslaget vårt, Fortitudo, stilte også
til start, og jeg må innrømme at vi hadde
fryktelig lyst til å slå de i en runde også,
selv om de er sabla ﬂinke.
Prestasjoner
Konkurransen ble gjennomført i kjent
X3m4’s stil. Akkurat som i NM ble vi litt
overivrige i førstehoppet, og gjorde en
heller dårlig runde. Men det var det ﬂere
som gjorde. Vi tok faktisk ledelsen over
danskene. Og her snakker vi ikke bare
Team Sequence, men også Danish Blaze
som er danskenes A-lag. Hele første
konkurransedagen lå vi og slåss med
ettpoengsmarginer mot Danish Blaze. Etter
tredje runde eller så, da vi lå på delt 24.
plass med Blaze og to andre lag, og det var
to-tre poeng opp og ned til plassene over
og under, utbryter likevel Marianne: ”Hvor
er egentlig lagene vi skal sloss mot da?”
Etter første dagen, og halvendt
konkurranse hadde vi et snitt på 15,8, og
lå likt med Blaze. Vi visste at den antatte
raskeste halvdelen av trekningen var igjen
til søndagen, og vi var godt fornøyde med

innsatsen. På søndagen
startet vi dårlig igjen, men
hadde ﬂaks og ﬁkk god
poengsum likevel. Etter en god
sjuende runde lå vi plutselig på
over 17 i snitt. To middels trege
hopp på slutten måtte likevel sitte
perfekt for at vi skulle klare det.
X3m4’s viste igjen at vi presterer best
under press, og gjennomførte to
optimale sistehopp, og endte med
nøyaktig 17,0 i snitt. Dessuten
slo vi storesøster Fortitudo i
den niende runden, noe vi
selvfølgelig er stolte av.
Fortitudo er et bra
lag! Danish blaze
fant forresten
formen etter en
laber førstedag
til dem å være, og
slo oss komfortabelt. Vi klarte likevel å
holde avstanden til Team Sequence, og da
var i alle fall jeg fornøyd. Vi endte på 24.
plass, og Fortitudo på 17.
Spenning
Så over til World Challenges høydepunkt.

konkurranser-lag
Rank

Runde 1

Runde 2

Runde 3

Runde 4

Runde 5

Runde 6

Runde 7

Runde 8

Runde 9

Runde 10

21-18-13

15-11-F

E-H-19-O

14-2-N

12-1-K

Q-5-C-3

P-9-A-J

6-G-7

4-10-M

16-20-B

Total

Snitt

1

USA Airspeed Odyssey

NSL

21

26

37

23

22

33

45

29

21

26

283

28.3

2

XL

NSL

22

25

38

23

23

30

43

29

24

24

281

28.1

3

USA Perris Fury

NSL

21

21

33

22

21

27

43

29

22

22

261

26.1

4

Norway Arcteryx

NSL

20

23

33

21

21

29

39

29

23

22

260

26.0

17

Norway Fortitudo

NSL

15

18

25

17

16

20

30

21

15

18

195

19.5

24

Norway X3M4S

NSL

13

16

22

15

13

17

24

18

16

16

170

17.0

Det ble en thrilleravslutning med massive dueller om både
første og tredjeplassen. XL og Airspeed lå likt på første etter ni
runder, mens vårt Arcteryx bare lå ett poeng bak Perris Fury om
tredjeplassen. Dømmingen av sisterunde ble vist på splitscreen rett
før premieutdeligen, og stemningen var i taket. Airspeed tok gullet, og
dessverre for Arcteryx beholdt Fury det
ene poenget de lå foran etter en lik
sisterunde. Likevel, jeg er personlig
sykt imponert over det Arcteryx
har fått til med et så relativt nytt
lagmedlem. De snitta 26,0 og hvis
denne utviklingen fortsetter
kan vi få oppleve noe
magisk. Det er jeg helt
sikker på.
Jeg må nesten nevne
at tunnelen stadig utvider
fasilitetene sine mot nye høyder.
Nå er de nesten ferdige med et lite
treningssenter med garderober, partyhangar, bar, mye
bedre debriefsystemer (hvis de får dem til å virke skikkelig), og noe
som lover å bli et steike ﬁnt svømmebassenganlegg.
Jeg vil på vegne av X3m4’s få takke alle som viser interesse rundt
laget vårt, og da spesielt heiagjengen vår i Bedford, bestående av Katja
og Ingvild fra HaGL. Det var utrolig stas å ha dere der. Nå er det snart
sommer i Norge, og høydepunktene står i kø. Norgescuper, NM og godt
mulig en FS-skole. Men før det skal vi ha to ukers lagtrening i DeLand!
Extreme 4’s Attack!

Freeflydresser
By Hanne, made in Norway
25 år i sporten
19 års erfaring med søm/hoppdresser
7 års erfaring med friflyvning

H. SKANCKE SØM OG FARGETEKNIKK
Hanne Skancke
Hyttengveien 62 d
1404 Siggerud
Tel: 46 66 38 93
HanneSkancke@broadpark.no

Se websider for mer informasjon:
WWW.COLOURLOCK.NO/HOPPDRESSER.html
Foto: Chuck Karcher
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FS-skole m/Chromy 30. juni-6. juli
CP-skole m/H.C. 10.-13. juli
FF-boogie m/Skywalkers og Fabian Raidel 14.-20. juli
FS-boogie m/Chromy 21.-27. juli
Se vår terminliste på w3.fallskjerm.no

B»NN SP i KER

HELE SESONgEN

/&3+

Vi ønsker alle hoppere velkommen til Norges mest effektive hoppfelt!

FS poolene er lagt i midten av bladet, så de kan rives ut. Om du ikke vil rive, kontakt Kitt for å få PDF ﬁl for printing, quitila@online.no.

FS8-pool
RANDOMS

Konkurransereglene ﬁnner du her:
Arrangørens invitasjon.
Konkurransehåndboka (del 700), www.nlf.no/fallskjerm.
FAI sporting code, (general section, section 5) og
IPC konkurranseregler, www.fai.org

Endringer til konkurransereglene i FS:
• ”Freeze frame”, pkt 5.5: Dommerne skal dømme det de ser. Dersom det på ”freeze frame” ser ut som om et grep er komplett skal laget få poenget.
Følgende vil bli innført i reglene som et tillegg til pkt 5.5: ”For Judging purposes, the stationary contact of grips on the freeze frame will be assessed
using only the two dimensional video evidence as framed”.
• Senter punkt, pkt 3.5: Følgende vil bli innført i reglene som et tillegg til pkt 3.5: ”For Judging purposes, the approximate degrees and direction of turn
of subgroups centerpoints will be assessed using only the two dimensional video evidence as presented” . Dette for å få på papiret det som dommerne
allerede praktiserer.
• Pkt 3.1.3 endres slik at det kommer frem at det må startes en ny runde dersom arbeidstiden endres.
• Pkt 3.2.2.1.2 ; ”tie breaker ”- skal ikke hete runde 11 men ”the next drawn round of the competition”.
• I kapittel 6 (”Rules speciﬁc to the competition”) vil alt som står om gjennomføring av konkurranse - og som også står i Bulletin - bli fjernet.

BLOKKER

RANDOMS

FS4-pool

FS4 Intermediate
I denne klassen brukes en begrenset
trekning fra FS4 åpen klasse: alle
randomformasjoner og blokkene 2, 4,
6, 7, 8, 9, 19, 21.

FF-pool

FF intermediate
Til intermediatetrekning
brukes øvelsene FF-4, FF5,
FF-6, FF-9 og FF-10.

Endringer til konkurransereglene
innen artistiske grener:
• Pkt 5.7.2 endres til ”Teams freefall
performance, including only one
camera...”
• Pkt 5.6.1 endres til ”Teams are
requested to (instead off should) deliver
a description of their Free Routine..”
• Fremtidige regelendringer: ”Skysurf
”blir kuttet ut i 2009. ”Freestyle”
blir kun åpen klasse, ingen egen
kvinneklasse.

FF-4 Double grip vice-versa
En utøver ﬂyr head up, dan andre head
down, ansikt til ansikt. Begge fatter
tohåndsgrep hender mot hender. Hodene
holdes på samme nivå.

FF-2 Vertical compressed
En utøver ﬂyr head up, dan andre head down.
Begge tar grep med høyre hånd på den andres
høyre ben (alt. venstre hånd og venstre ben).

FF-5 Double grip head down
Begge utøvere ﬂyr head down, ansikt til
ansikt. Dokking ved tohåndsgrep, høyre
mot venstre og venstre mot høyre hånd.

FF-1 Double spock
En utøver ﬂyr head up, dan andre head down.
Begge tar grep på toppen av den andres hode.

FF-8 Double sit-to-feet grip
Begge utøvere ﬂyr head up. En gruper den andres føtter
med begge hender. Den venstre hånden må gripe den
andres høyre fot og den høyre må gripe den venstre.
FF-3 Sole-to-sole
En utøver ﬂyr head
up, den andre head
down. Dokking
gjøres fotsåle mot
fotsåle.

FF-6 Totem
Begge utøverne ﬂyr
head up med ansiktet i
samme retning. Den ene
dokker med sine føtter
mot den andres skuldre,
en på hver side av hodet.

FF-7 Horizontal
compressed
En utøver ﬂyr med magen
ned, den andre med
ryggen ned, anføttes.
Begge tar et grep på den
andre utøverens ben,
høyre hånd på venstre
ben eller motsatt.

FF-9 Star
Begge utøvere ﬂyr på magen ansikt til ansikt med tohåndsgrep
på hverandre hvor høyre hånd møter den andres venstre hånd.
FF-10 Single grip head up
Begge utøvere ﬂyr i head up med overkroppene i
motsatt retning. Begge fatter grep med hver sin hånd,
enten med begges venstre- eller begges høyrehender.
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Nytt freeflylandslag, nye muligheter!
Mathias Holtz for SkywalkersTekst
Siste konkurranse? Jepp! Landslagsplassene
våre blir ledige etter VM i august.
Vi har hatt to utrolig ﬁne år på lag sammen,
som har overgått alle egne forventninger og
mål. Årene på landslaget har uten tvil vært
mine absolutt beste år som fallskjermhopper,
og jeg er både stolt og glad over det vi har fått
til. Freeﬂymiljøet i Norge blomstrer som aldri
før. Det er på tide at vi ﬂytterpå ræva og lar
noen andre gi gass med landslagsstatus! Jeg
skriver mer om landslaget og hva som kreves
seinere, men først vil jeg skrive litt om hva vi
har opplevd de to siste årene.
Uttaket 2006
Etter mange ﬁne år på lag sammen Erling
Strømmen, takket Erling for seg etter VM i
2006. Håvard var en fyr som hadde hoppa noe
jævlig på Æra og dratt på med masse coaching
og vindtunnel. Det ble raskt klart at Håvard
kom til å fylle den ledige landslagsplassen.
Uttaket sommeren 2006 endte med at Håvard
ﬁkk tilbud om landslagsplass, og takket ja.
Sammen kom vi frem til at Kristian og jeg
skulle fortsette som performere og Håvard var
supergira på å bli verdens beste videomann!
Vi startet perioden som nytt landslag med
to tunnelcamper i Bedford. Responsen fra
deltagerne var fantastisk, og vi kjørte på
videre med noen ﬂere camper samme vinteren.
Samtidig begynte vi å forberede freeﬂybasicen
2007 som viste seg å bli en knallsuksess. 26
fornøyde deltagere og største freeﬂybasicen
noen gang. Vi ﬁkk en pangstart, rett og slett.
Våren 2007 var vi nesten tre måneder
i DeLand. Oppholdet inkluderte kjøp av
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”HERREGUD SÅ SINNSYKT MYE FETT VI HAR GJORT!” HÅVARD, KRISTIAN OG JEG SITTER
OG MIMRER OVER DE TO SISTE ÅRENE, ETTER AT ALLE TRE HAR KOMMET FREM TIL AT
VM I FRANKRIKE BLIR VÅR SISTE KONKURRANSE.

Skywalkers Pimpmobile, freeﬂybasicen
selvfølgelig, et hus innpakket i uhorvelig
mye dopapir, påfølgende rosa hus, en rosa
kamerahjelm, noen hundre treningshopp
som ble til en frirunde med full gass, og
stor forbedring på speedrundene. Og
masse annet moro!
Sommeren fortsatte i samme stil.
Vi jobba målretta mot deltagere fra
freeﬂybasicen og motiverte folk til å stille
til norgescup. Det hele endte med at det i
snitt var 10 freeﬂy lag som stilte på de tre
norgescuprundene før NM.
Knallsuksess!
Hoppglede
Den sommeren var veko helt klart
høydepunktet for oss. Vi hadde akkurat fått
en sponsoravtale med Nissan, og på veko
tok det helt av. Noen skjermﬂygningsturer
i Gudvangen og et par hopp med fokus
på ﬁlm og spektakulære stunt og vips, så
hadde vi eksponering i nesten samtlige
nasjonale medier. Det kunne knapt blitt
bedre, hoppglede lønner seg!
Sommeren var på mange måter den
beste sesongen jeg noen gang har hatt,
og jeg håper sommeren i år blir like bra.
Entusiasmen og iveren som var hos så
mange i freeﬂymiljøet og hoppgleden
vi møtte på freeﬂyskoler, norgescuper,
GoVertical og andre steder var bare helt
utrolig. 2007 føltes som et år hvor det
samlet sett ble gjort et kvantesprang av
freeﬂymiljøet i Norge. For vår egen del
var World Cupen i Russland avslutningen
som føltes som prikken over i-en. Siste
hoppet i Word Cupen ble mer spennende

enn vi kunne og hadde håpet på. Vi lå
på en tredjeplass med det nederlandske
laget hakk i hel og bestemte oss for å ta en
dristig beslutning om å putte inn et ekstra
move i frirunden og endre avslutningen.
Vi var bestemt på å gi full gass og holde
posisjonen. Hoppet gikk utrolig bra og var
tilnærmet perfekt, vi gjorde vårt aller beste
hopp og følelsen etter hoppet var helt
fantastisk. Vi sikret en virkelig vel fortjent
bronsemedalje og kunne feire avlutningen
av en fantastisk sesong. Det var deilig!
Siden World Cupen i fjor har vi arrangert
ﬁre tunnelcamper, nok en rekordbasic med
33 fornøyde deltagere som ble en kanskje
enda bedre basic enn året før, deltatt på
WorldChallenge hvor vi ﬁkk bronse, og
deltatt på eller arrangert to events for
Nissan. Det har vært en begivenhetsrik og
morsom vinter med mye ﬂyving.
VM i Frankrike blir avslutningen vår,
foruten NM da. Vi er mer motivert enn
noen gang. Vi er helt klart i rute og
har i skrivende stund gjennomført en
treningsleir i USA og to i Spania. Et par
treningsleire til ligger foran oss før vi reiser
til Maubeuge i Frankrike. Vi skal trene i
USA i Paracletexp vindtunnelen og hoppe
Porter på hoppfeltet ved siden av. Siste
oppkjøringa blir en to ukers treningsleir fra
Porter i Italia. Å avslutte landslagsperioden
med medalje i VM er det store målet.
Konkurransen er hardere enn noen gang.
Med vindtunnel nå så popper det opp lag
i verdensklassen i hytt og pine, så det blir
et tett race. VM avholdes 9.-14. august. Bli
gjerne med som heiagjeng, vi trenger all
den hjelpen vi kan få!

Landslagsuttak 2008
Så til deg som leser dette, nå har du
muligheten! Gi gass, tøm BSU kontoen,
kvitt deg med alle unødvendige eiendeler
på Finn.no, selg bilen, putt alle penga
inn i fallskjermhopping og kjemp om en
landslagsplass på uttaket 29.-30. august
på Æra. Når du først kommer på landslaget
til verdens beste fallskjermforbund med
verdens nest beste støtteordning for
toppidrett så blir du god. Derfor skal
nettopp du som er villig til å sette av noen
år til dette ene prosjektet, som er villig til
å bruke 6-10 mnd i året på landslaget, og
som er klar til å gi full gass for å komme
deg til verdenstoppen, stille på uttaket.
Kanskje nettopp du blir en av de tre nye på
landslaget!
Det å være på et landslag gjør deg ikke
bare til en ﬂinkere fallskjermhopper; en
rekke andre egenskaper blir satt på prøve.
Du blir dyktigere til å formidle kunnskap
videre. All instruksjonen du gir vil gi
deg bred erfaring med å kommunisere
med forskjellige typer mennesker. Du
får erfaring i å organisere og
arrangere større arrangementer
som tunnelcamper og basic, du
blir ﬂink til å sette deg høye mål
og jobbe systematisk og langsiktig
mot dem. Viktigst av alt du lærer
å jobbe i et tett team over lengre
tid, du bor, jobber og trener
sammen laget ca. åtte måneder i
året. Dette innebærer å ta ansvar,
fordele oppgaver, konﬂiktløsning,
kommunisere kritikk, ros og
følelseråpent og å ta vare på laget

ditt. Du blir rett og slett dyktigere til å få
det beste ut av ditt lag. Fungerer ikke disse
tingene så vil ikke laget fungere. Dette
er helt klart egenskaper som er nyttig
gjennom hele livet, på landslaget får du
muligheten til å utvikle disse egenskapene
så det holder.
Så igjen – det er nok av grunner til å stille
på landslagsuttaket i år. Uttaket skal ﬁnne
seks personer, tre til det nye landslaget og
tre til rekrutteringslandslaget. Og jenter,
la dere motivere av Cathy på Babylon.
Freeﬂylandslaget trenger ikke være en
guttegjeng!
Vi tre vil gjøre det vi kan for å hjelpe
det nye landslaget i startfasen. Kristian,
Håvard og jeg er alle veldig opptatt av at
det nye landslaget får best mulig hjelp
til å etablere et godt og velfungerende
lag, vi tilbyrå bidra med vår erfaring av
organisering av freeﬂybasic, trening og
annet slik at det nye laget ikke må ﬁnne ut
av alt dette på nytt.

Vi ønsker å takke alle dere som har støttet oss de siste
årene, takk for all hjelp og gode ord. Spesielt stor
takk til alle dere som har deltatt på tunnelcampene,
FF-skolene og freefly basicene våre!
Takk for noen flotte år på landslaget!
39
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Fortitudo
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FORTITUDO ER LAGET SOM SKAL REPRESENTERE
NORGE I KVINNEKLASSEN I FS4 UNDER
ÅRETS VM I FALLSKJERM.
Lise, Kristine, Trude, Ellen,
GudrunTekst
Vidar AntonsenFoto
Fortitudo består av Lise Nansen (trener og
inside center på laget), Kristine Willadsen
(point), Trude Sviggum (outside center),
Ellen Burchardt (tail) og Gudrun Rokne
(vår eminente videodame). Målet vårt
er foreløpig VM i Maubeauge i Frankrike
9.-14. august, hvor ambisjonen er å ta
medalje.
Fortitudo ble dannet høsten 2006.
Lagnavnet var riktignok ikke Fortitudo fra
begynnelsen av; første trening på DeLand
gikk vi under navnet ”Juntaen” men det
var så vanskelig for manifest å uttale at vi
måtte ﬁnne på noe annet. Fortitudo er latin
og betyr styrke og mot, noe vi selv synes
passer bra.
Vi startet rolig med en krypesamling i
garasjen til Ellen (ble noen rare blikk og
kommentarer fra de andre som bodde i
borettslaget). Fløy deretter noen timer
sammen i vindtunnelen i Bedford i løpet
av vinteren 2007 før vi hadde våre første
laghopp på DeLand påsken 2007. Vi rakk å
gjøre 90 hopp sammen. Neste lagsamling
var under Norges Cupen (NC) på Tønsberg
i juli hvor vi hoppet tre treningshopp, samt
at vi deltok på (og vant...) NC-runden.

Hardkjøret begynte høsten 2007. Fra
september og frem til nå har vi;
• Gjennomført fem vindtunnelcamper og
ﬂydd 15 timer i vindtunnelen i Bedford.
• Hoppet 250 hopp fordelt på tre
treningsleire på DeLand. Flesteparten
av hoppene har vært fra Porter som
er årets VM ﬂy. Vi er ikke helt venner
med Porteren ennå, men før VM skal
det bli yndlingsﬂyet vårt... Kurt Gaebel
intervjuet oss i januar og intervjuet kan
leses på skyleague.com.
• Deltatt i vår første internasjonale
konkurranse- Shamrock Showdown.
Resultatet kan sees på skyleague.com.
Konkurransen ble litt preget av at vi ikke
hadde full kontroll på alle Porter-exitene,
men vi er godt fornøyd med resultatet.
• Deltatt på Bedford World Challenge.
Dette var en tunnel konkurranse hvor det
var over 40 deltakende lag! Det var et
veldig bra arrangement med mye folk og
liv. Vi var veldig fornøyd med resultatet
vårt. Du kan lese mer om konkurransen
på skyleague.com.

skal trene (både ﬂy og i tunnel) samt delta
i en stor konkurranse, Paraclete XP
Money Meet. Vi drar til Frankrike
4. august for å hoppe
oss varme til
VM starter 9.
august. Jens
A. Mørch
(pappaen
til Børre,
videomann
Arcteryx)
skal
organisere
heiagjeng.
Dersom du ikke har
store planer i august blir vi glade for å se
deg i Frankrike!

Veien framover vil bestå av mye fysisk
trening slik at vi er i god form til VM,
men også så klart mer hopping fra ﬂy
og trening i tunnel. Neste samling vil
være i North Carolina i juni, hvor vi
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X3m4s – Treningsleir
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X3m4s Tekst
Vidar Antonsen, Slash DonovanFoto

i DeLand

REKRUTTLANDSLAGET I FS-4, X3M4S, ER VIRKELIG I
SLAGET FOR TIDEN. VI HAR NETTOPP GJENNOMFØRT
EN TO-UKERS TRENINGSLEIR I DELAND MED DOBBELT
VERDENSMESTER, GARY SMITH, SOM TRENER.

I skrivende stund sitter jeg 33.000 fot over Grønland, hører
på Jack Johnson som synger om ﬂyskrekk, og jeg smiler.
Jeg vet ikke helt hvilken tidssone vi er i, men det er i alle
fall natt. Vi har hatt en suveren treningsleir. Det er mange
utfordringer knyttet til ﬁrerhopping, og det er ikke til å
legge skjul på at rekruttlandslaget spesielt har vært offer
for mange utskiftninger i løpet av de siste årene. X3m4s
har likevel bestått av samme fem hoppere i ett år, og vi har
virkelig lyst til å fortsette sammen. Ting går vår
vei.
Vi dro ned til DeLand 26. April, og etter 22
timer reisetid kom gutta fram til Marianne
som allerede hadde vært der en uke med sin
kjære Derek. Vi leide en gedigen rød Dodge som
vi cruisa med i to uker. Vi gutta bodde i Sollys etter
hvert velkjente poolhouse. Vi kom med ambisjoner om
å gjøre mange bra hopp, forhåpentlig ﬁkse exitene våre
litt, og bake lomper til Ditta. Tore skulle egentlig ha med
seg fra Norge, men ville heller bake i DeLand. Vi kjente Gary
fra en vindtunnelcamp i høst, og gleda oss veldig. Vi hadde
planlagt 100 hopp, men ambisjonene ble raskt oppjustert
når de første dagene gikk effektivt. Til alles store forundring
hadde vi plutselig blitt mye ﬂinkere på exiter også siden
sommertreningen. Vi har jo bare trent i tunnel mellom
NM og nå, så ikke vet jeg. Gary kalte oss i alle fall for et
”strong exiting team”, og vi hadde kommet i mål med ett av
hovedmålene våre veldig tidlig i campen. Trodde vi.
Det rakna litt for oss da vi skulle gjøre campens første
trekning. Hele campen tidligere hoppa vi twin otter, men nå
ﬁkk vi pac. Samme prinsipp, men litt trangere. Det resulterte
i ﬁre eller fem skikkelig tumble-exiter, og nokså skuffende
prestasjoner. Vi var ikke fornøyde med hoppene i det
hele tatt, men vi snitta 13,0 likevel. Dette var egentlig den
uttalte målsetningen vår for NM i år, men nå er den kraftig
oppjustert.
Vi hadde noen fridager innimellom treningen også.
De fylte vi med grillfester, daytona beach, bodysurﬁng,
verdens beste isbar; cold stone creamery, snapping turtles
og alligatorer, shopping og løping. For ikke å snakke om
lompebaking. Tore kokte to kilo poteter og satte dem i
kjøleskapet. Der ble de stående en stund.
De siste 10 hoppene av campen skulle vi bruke til å gjøre

trekningen fra shamrock showdown. En konkurranse som
pågikk under Basicen, og hvor mange av verdens beste lag
var med, i tillegg til ﬂere lag vi kan sammenligne oss med.
Vi starta med kanskje vårt beste hopp noensinne, og
fulgte opp med ﬂere akseptable hopp. Vi briljerte på de
raskeste hoppene, og gjorde 21 poeng i tre av rundene. Vi
var plutselig langt foran skjema for å snitte 14,0. Fortitudo
sin poengsum var innen rekkevidde, og vi var faktisk i
nærheten av et snitt på 15,0. Nest siste hoppet stod for tur.
Alle var gira, og klare for å gjøre et vanvittig bra hopp.
Dette hoppet ble et hopp for historiebøkene. Jeg vil
gjerne få beskrive det fra en points synsvinkel. Vi hoppet litt
usynkront ut av ﬂyet, vi ﬂyr en meeker-formasjon, og jeg ser
ikke så mye mer enn Tore. Jeg merker at det er litt ustabilt,
svinger opp inn mot formasjonen, og ser plutselig masse
liner, duk og et par raisere dra Yngve ut av formasjonen.
Marianne så ikke counten til tore og kom sent ut, landa oppå
Yngve, og tok tak i ett eller annet. Det ett eller annet var kula
på pilotskjermen. Og plutselig hadde hun trukket skjermen
til Innside Center. Vi ﬁkk heldigvis gjøre runden om igjen.
Før siste runde lå vi ett poeng bak Fortitudo, og jeg visste
at vi trengte 13 poeng for å slå dem. Vi gjorde nøyaktig 13
poeng, og havna ett poeng foran jentene! Jeg skal love dere
at en Rookie ble ustabil-glad når han forstod at det gikk
veien. Det vil si et snitt på 15,3 etter ni runder, og 14,9 totalt.
Noe annet som vi syns er skikkelig stilig er at det svenske og
danske landslaget gjorde henholdsvis 13,3 og 13,9 (fritt etter
hukommelsen) etter henholdsvis 10 og ni runder. Det vil si
at Norge per i dag har ﬁre lag som kan deﬁneres som bedre
enn resten av Skandinavia. Vi avslutta hele campen med et
kult åtterhopp med
Arcteryx, og Thaimat
på kvelden.
Så hva ﬁkk vi med
oss fra DeLand?
Masse selvtillit,
en klart høyere
målsetning til NM,
en vanvittig god
team-spirit, litt for
mye overvekt og et
bra snitt! Hva lot vi
bli igjen i DeLand? En
lompedeig.
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VI I ARCTERYX HAR SOM VANLIG
TILBRAKT HELE VINTEREN I DELAND.
HER HAR VI HOPPET SKJORTA AV OSS
FRA VERDENS STØRSTE
SKRANGLEFLY; ENGAMMAL
PILATUS PORTER.
Ole Petter HjelleTekst
Vidar AntonsenFoto

Nude jump
Vidar AntonsenFoto

Ditta, Derek, Mathias og Ole Petter er ute og ﬂyr
kroppene sine på DeLand. Hvor mange i tida?
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Flyet er lite, dyrt i drift, har døren på ”gal” side
og overrasket både oss og piloten med lyder du
helst ikke ønsker å høre under take-off. At døra
falt av ﬂyet ved en av landingene hører også
med til historien. Men, når franskmennene har
bestemt at dette er VM ﬂyet, ja da har vi ikke
noe valg. Siden ﬂyet har dør på høyre side (dvs
motsatt av det Twin Otteren har) har vi måttet
modiﬁsere alle exitene våre. Høres kanskje
ikke så problematisk ut, men når man har ﬂere
tusen hopp fra Twin Otter, så får du automatisk
mye bloopers materiale på video fra Porteren.
Heldigvis hjelper det å trene, for det tok ikke

lang tid før exitene begynte å sitte som støpt
og nå renner poengene inn på relativen også.
France, here we come!
Som de ﬂeste vet, avsluttet Arcteryx
fjorårsesongen med et mannskapsbytte. Tore
ga seg og Mattias kom inn. Vi var spente på
hvor mye dette ville sette oss tilbake, og ble
svært overrasket da vi etter bare 200 hopp
sammen viste at vi hadde hevet oss mange
hakk siden i fjor. Mattias skal ha sin del av
æren for denne framgangen. Sveriges store
fallskjermsønn er en råtass i luften og en
humørspreder på bakken. Vi kunne ikke fått en
bedre erstatter for Tore.
I april deltok vi i Bedford Challenge (uofﬁsielt
VM i tunnelﬂyging) og havnet på en sterk
fjerdeplass med 26,0 i snitt. For
første gang siden Arcteryx ble
startet vant vi en runde, og viste at
vi, når alt klaffer, kan spise jordbær
med de aller beste lagene.
I løpet av vinteren har vi gjort
ca 500 hopp fra Porteren. Mye av
fokus har vært på exiter, men vi har
også jobbet knallhardt med å øke
farten og jevnheten på
hoppingen
vår. At

treningen har båret frukter viste vi da vi gjorde
en 10 runders trekning for noen uker siden, og
endte på 23,2 i snitt. Det er nesten to poeng
høyere enn vi noensinne har snittet og gjør at
håpet om en VM medalje fortsatt står ved lag.
Florida er et eldorado for fallskjermhopping,
men for å kjempe om en VM-medalje holder
det ikke å bare hoppe ut av et ﬂy. Den fysiske
formen må også pleies. Styrke og utholdenhet
er alfa omega for å kunne prestere optimalt i
luften på lange trenings- og konkurranse dager.
Her er en vanlig treningsdag for Arcteryx:
1. Kl. 05:30-07:30. Opp av senga og på med
med treningstøyet. Løper 45-60 minutter,
tøying og dusj.
2. Kl. 07:30-08:00. Kryping og forberedelse
av dagens hopp.
3. Kl. 08:00-ca 14:00. Dagens 12-15 hopp fra
Porter.
4. Kl. 14:00-15:00. Debrief og planlegging av
neste trenindsdag.
5. Kl. 17:00-19:00. Egentrening. Løping/
sykling/styrketrening.
6. Kl. 19:00-20:00. Mat.
7. Kl. 21:00-22:00. Lights off i Arcteryx Plaza.
Etter ﬁre
treningsdager på
rad er det på tide

Pumpa på!

med en fridag. Endelig! Og hva brukes disse dagene
til?
Mattias tar på seg mekkerbuksene, skrur Bruce
Springsteen på full guffe på stereoanlegget og
legger seg under vår nye Mustang 1965. Vi ser ham
ikke igjen før sola går ned.
Ole og Derek sykler seg bort på treningstur og
kommer hjem solbrente, men med smil om munnen.
Derek bruker resten av dagen til å Skype mens Ole
leter etter lommebok og iPhone som han mistet
dagen før. Er det tid igjen blir det jobbing og tur på
Apple-butikken i Orlando.
Ditta råsover, jobber i hagen, trener og bruker
resten av dagen til å glede seg til det blir leggetid
igjen. Ofte blir det tid til noen episoder med Heroes
før hodet treffer puten.
Børre trener seg stor og sterk i treningsstudio i
garasjen og drømmer om alle russejentene hjemme

på Gjøvik. Dagen avsluttes ofte med Heroesepisoder sammen med Ditta.
Når dette leses er Arcteryx på treningsleir i
Italia. Her skal den siste VM-formen prikkes inn.
Når VM-startskuddet går i Maubeuge, Frankrike, i
begynnelsen av august, skal vi gjøre alt det vi kan
for å være med å kjempe om en VM-medalje. Det tror
vi er mulig. Etter ﬁre år med knallhard satsing skal
alt avgjøres på 10 runder. Vi gleder oss og er svært
takknemmelige for alle støtte fra NLF og hoppnorge
generelt gjennom disse årene. Nå gjenstår det bare å
pumpa på i Frankrike!
PS! Og, for de som måtte lure; Arcteryx går ikke i
dvale etter VM. Først blir det NM på Æra, deretter
ﬁre tunnelcamper i Bedford i løpet av høsten. Håper
å se mange av dere der. Sjekk www.teamarcteryx.no
for mer info.

konkurranser-lag

Bli med

på årets viktigste idrettslige fallskjermbegivenhet!
NORGESMESTERSKAPET I FALLSKJERM GÅR
AV STABELEN 19.-23. AUGUST 2008
PÅ RIKSSENTERET FOR FALLSKJERMIDRETT,
ØSTRE ÆRA.
Thomas BeckeTekst
KittFoto fra forrige NM Æra i ’04
Vi oppfordrer alle til å legge turen til Rikssenteret
under NM uka, enten du er deltaker, alminnelig
hopper eller bare tilskuer. I OFSK gjør vi nå alt
vi kan for at NM 2008 skal bli et arrangement
for alle. Ikke bare skal vi levere et teknisk godt
arrangement for deltakerne, men vi skal legge til
rette for at alle som legger turen til Æra i løpet av
denne uka skal få en ﬂott opplevelse. Følg med på
OFSK Forum for oppdatering om arrangementet.
Dette blir en uke med noe for alle!
Vi planlegger med å avvikle FS og Freeﬂy på
Østre Æra 19.-22. august. NM-ﬂyet blir Twin Otter.
CP planlegger vi med å kjøre lørdag 23. august
enten på en av strendene i Hamar eller på Osenstranda (ca 15 min kjøring fra Østre Æra).
Vi tilrettelegger for alminnelig hopping mellom
NM-rundene. Vi jobber også med muligheter
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for å gjøre innhopp i forbindelse med CPkonkurransen.
Hvem kan delta?
Det eneste som kreves for å delta i FS og Freeﬂy er
at du er selvstendig hopper og at alle på laget er
medlem av samme klubb. I CP stilles det krav om
minimum 500 hopp og minst 100 landinger med
høyverdig skjerm siste 12 mnd.

plasseringene ﬁnnes det nok av utfordringer, enten
man har som målsetting å slå et annet lag, unngå
bunnplassering, kun fokuserer på egne prestasjoner eller rett og slett bare delta for opplevelsen.
I år kan også deltakerne glede deg over spesielt
gunstige betingelser. Slotprisen på kr 179 pr løft
er 51 kr lavere enn den normale slot-prisen! Det vil
faktisk lønne seg å være deltaker!

Hvorfor delta?
Fordi det er gøy! Å konkurrere setter gjerne en
liten ekstra spiss på hoppingen. De som har
deltatt eller vært tilstede under tidligere NM har
sikkert merket den litt spesielle stemningen som
ofte preger feltet under et slikt arrangement.
Om man ikke kan konkurrere om de aller gjeveste

Trening fra NM-ﬂyet
Treningshopping fra NM ﬂyet, Twin Otter, vil
være mulig både på Østre Æra og Jarlsberg hele
sesongen. For ytterligere informasjon se Oslo
Fallskjermklubb sin terminliste www.fallskjerm.
no og Tønsberg Fallskjermklubb sin terminliste
www.tonsberg-fallskjermklubb.com.

Påmelding
Fristen for å melde seg på er 21. juli kl 1600, så du
har god tid! Om du ikke allerede har et lag er det
rikelig med tid til å ﬁnne noen lagkompiser og få
banket noen treningshopp.
Bli med og støtt opp om fallskjermmiljøets
viktigste idrettsarrangement! Deltaker eller ikke,
du er uansett velkommen!
Henvendelser til Oslo Fallskjermklubb
angående Norgesmesterskapet mottas på e-post.
thomas@becke.org. Hjemmeside med NM info
og påmeldingsskjema www.fallskjerm.no
Ofﬁsiell invitasjon sendes klubbene separat.

organisasjon og forbund

Hei!

Siden siste Frittfall er påsken over og hoppingen i gang med å ta seg opp. Jeg har ﬂere
ganger forsøkt å minne om forsiktighet ved oppstart etter en lengre dvale men hvordan har
det så gått under årets oppstart.
Før jeg skriver noe om det så er i skrivende stund ikke den store driften på Rikssenteret,
Jarlsberg, Geiteryggen og Bømoen startet men en liten indikasjon har vi. I første kvartal
ble det gjort 1.949 hopp og dersom jeg stipulerer at ytterligere 600 ble gjort ila april
så antar jeg at vi pr 1. mai har gjort ca 2.700 hopp. I samme periode har jeg mottatt
13 hendelsesrapporter hvorav to mindre skader, en litt mer alvorlig skade samt fem
reservetrekk. Dette gir forholdstallene en skade per 900 hopp og en reserve per 500 hopp.
Det er ikke store tall og tilfeldigheter kan spille inn men dette er en dårligere statistikk enn
SU har som målsetting.
Det som imidlertid er en bekymring, er at fem av de seks reservetrekkene er eller kan
være pakkerelatert. Av disse igjen er det to baglocks bla pga feil ruting av pilotbånd. Den
ene rapporten med kommentar fra HL om at hopper var stresset pga kort call. Hørt dette
før? Observante lesere kjenner dette helt sikkert igjen! Jeg gjentar derfor nok en gang;
vær ekstra forsiktige i oppstarten og gå ikke for raskt frem, men hold det tempoet dere er
komfortable med slik at ikke unødvendige feil oppstår!
Det som er gledelig er at hendelsene i år har vært langt mindre alvorlige enn til samme
tid i fjor!

Luftrommet
Det har kontinuerlig blitt jobbet med det nye klasse C luftrommet. Den største utfordringen
er det nok andre seksjoner som har, men det er ikke til å skjule at av våre aktiviteter er det
spesielt den som foregår på Jarlsberg som lider mest. Det har vært en lang og tung prosess
som langt fra er ferdig og som kjøres på to plan. Det langsiktige løpet
er det NLF som holder i og Luftromskomiteen som er ansvarlig for der
målsetningen er å få gått tilbake til den forrige luftromsinndelingen.
Man tror, siden EU synes å ha forkastet sitt eget forslag, at dette skal
kunne være mulig å få til.
Det mer kortsiktige løpet er å få levelige og bedre operative forhold
på Jarlsberg. Både representanter fra Tønsberg FSK og undertegnede
har vært i møte med Luftfartstilsynet og Avinor i Bodø. Etter møtet
hadde vi en god, men betinget følelse av at det hadde vært et
konstruktivt møte. Tilsynet skal etablere et fareområde rundt Jarlsberg
og se på radarseparasjonen for å få til en smidigere fallskjermoperasjon.
Dette er imidlertid en nokså lang prosess som inklusive kunngjøring
vil ta ca seks måneder. Myndighetene signaliserte imidlertid vilje
til å forsere dette noe ved å etablere et fareområde på
radarkartene for å lette luftromskontrollen. I mellomtiden
Jan Vang
og inntil det er gjort (ca 16. juni) må fallskjermoperasjonen
Fagsjef/avd.leder F/NLF på Jarlsberg følge avtalen fra i fjor høst som både var
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ANTIDOPING NORGE

Rent idrettslag!
GJENNOM ”RENT IDRETTSLAG”
FÅR IDRETTSLAG MULIGHET
TIL Å GI UNGE UTØVERNE
BASISKUNNSKAP OM
ANTIDOPING. IDRETTSLAGETS
LEDELSE KAN GJENNOMFØRE
ENKLE TILTAK FOR Å SIKRE
ET RENT IDRETTSLAG. PÅ
DENNE MÅTEN BYGGES GODE
HOLDNINGER!

Hilde Bjerkholt JenssenTekst
Antidoping Norge har laget et
program for idrettslag som gjør
idrettslaget til et Rent idrettslag.
Hva er et Rent idrettslag?
I et Rent idrettslag har ledelsen
laget en enkel antidoping-policy.
De har tenkt gjennom hva de
skal gjøre for å forebygge og
forhindre dopingbruk. Trenerne i
et Rent idrettslag har gjennomført
korte utøversamtaler med de
eldste tenåringene, slik at de har
basiskunnskaper om antidoping.
Et Rent idrettslag synliggjør sine
holdninger mot doping gjennom
bruk av R-symbolet i forskjellige
sammenhenger, som for eksempel
trykt på drakter, treningsklær,
bagger, trykt i programblad,
synlighet på nettsider med mer.
Rene idrettslag har også fått tildelt
et antidopingser tiﬁkat som henger
i lokalene.
Et Rent idrettslags er mot doping
og alle vet det!

Hva er status i mitt idrettslag?
Antidoping Norge anbefaler at
idrettslagets ledelse og trenere
gjennomgår situasjonen i eget
idrettslag.
• Er det noen av de aktive som
bruker legemidler på dopinglista,
og er de klar over at de da må følge
reglene for medisinsk fritak?
• Er det risiko for at noen tar
kosttilskudd som er forurenset
med dopingmidler?
• Trener utøverne på et
treningssenter der det er andre
som bruker dopingmidler?
• Har idrettslaget rutiner for hva de
gjør dersom en av utøverne får en
positiv dopingprøve?
Med kunnskap om dagens situasjon
kan ledelsen, gjerne sammen med
andre nøkkelpersoner i idrettslaget,
lage en antidopingpolicy. Denne
policyen kan si noen om hvilke
verdier og holdninger idrettslaget
har og hvordan de ønsker at
utøverne skal sikres nødvendig
kunnskaper. Idrettslaget skal
også vite hvordan de skal takle
en dopingsak, for å nevne noe.
På rentidrettslag.får idrettslaget
forslag til punkter til en antidopingpolicy. På den måten trenger ikke
alle å ﬁnne opp kruttet på nytt!
Utøversamtale
En sentral del av Rent idrettslag er at
idrettslaget, via trenere/ledere skal
gjennomføre utøversamtaler med
ungdomslagene, gjerne i etterkant
av en treningsøkt. Målet er at man

på 15 minutter skal få en god dialog
som gir grunnleggende kunnskaper
om antidoping. Gjennom samtalene
skal holdningene mot doping bli
klarer og mer begrunnet. Seks tema
taes opp i utøversamtalene:
• Juks.
• Hva er doping?
• Dopinglista
• Dopingkontroll
• Risiko ved bruk av kosttilskudd og
naturpreparater
• Helsekonsekvenser ved bruk av
dopingmidler.
Beredskapsplan
Hva gjør idrettslaget i det øyeblikket
de får en dopingsak i fanget?
Hva om de mistenker at noen i
idrettslaget bruker ulovlige midler?
I opplegget ﬁnnes et forslag til en
beredskapsplan. Et viktig prinsipp
i slike saker er å ta avtand fra
dopingmisbruket, men samtidig ta
vare på utøveren.
Antidopingsertiﬁkat
De idrettslagene som gjennomfører
Rent idrettslag og registrerer
seg, vil få tilsendt et Rent
idrettslag-sertiﬁkat. Sertiﬁkatet
synliggjøridrettslagets holdning i
forhold til doping.
Hvordan komme i gang?
På www.rentidrettslag.no ligger
materialet som skal benyttes. Gi et
tips til ledelsen i din klubb! Det er
mulig for idrettslaget å få besøk av
en veileder fra Antidoping Norge til
gjennomføringen. Ta kontakt!

Nytt legemiddel
på dopinglista!

Et nytt legemiddel er lagt til legemiddellista: Pergoveris.
Legemiddelet brukes for stimulering av follikkelut vikling
(”eggmodning”) hos kvinner med uttalt LH- og FSH-mangel. Det
inneholder stoffet lutropin alfa, som hører inn under dopinglistas
gruppe S2. Hormoner og relaterte substanser.

Endring av
fritaksregler

Fritaksreglene her i Norge er nå endret slik at det er en
nedre aldersgrense på 15 år når det gjelder innsending av
fritaksdokumentasjon. For svært mange, uavhenig av alder, er det
tilstrekkelig at legemiddelbruken dokumenteres i legejournalen
på vanlig måte. Utøvere som deltar i internasjonalt arrangerte
konkurranser må følge reglene i sitt internasjonale særforbund.
Du ﬁnner dopinglista på www.antidoping.no.
Det har også kommet ny utøverhåndbok. Denne inneholder det
viktigste en idrettsutøver trenger å vite i forhold til antidoping og
regelverk. Utøverhåndboka kan bestilles ved å sende en e-post til
post@antidoping.no eller lastes ned her på www.antidoping.no.

C
BACH ANDRE
CLARK PHILIP
GAMMERSVIK JORUNN ALICE
GOKSØYR ØYVIND
HAUGLAND KJELL
HENNIE ANDREAS ANNAN FORBES
KLEGSETH MORTEN
LANGMO KETIL
MELAND RØED KNUT
MYHRE OLE PETTER
NANSEN TIM
NORDIN KJETIL
THUNE JOHAN BOGER
TITLESTAD HELGE DALE
TJESSEM ANETTE
WOLLEBEKK LARS HENRIK
D
BURCHARDT ELLEN CATHRINE
FAGERSLETT ELLEN KATHRINE
HAUGOM YNGVE
HISDAL GLENN
ROLSDORPH CHRISTOPHER
SALVESEN JØRUND

CM2
GAMMERSVIK JORUNN ALICE
GRANMO TORE
HAVIG OTTAR
HJORTLAND TERJE
MYHRE OLE PETTER
SANDSTRAK VEGAR
YTTERDAHL TOMMY
YTTERDAHL TOMMY

I2
BERGE STIG
BRYN BJØRN MAGNE
BURCHARDT ELLEN CATHRINE
FAGERSLETT ELLEN KATHRINE
FJELDSTAD YNGVE FØSKER
FLATAKER HELGE
HUSTOFT ANDERS EMIL
HØST ESPEN MINDE
NORDÅS PHILIP ALEXANDER
RICHARDSON ANDREW CHARLES
SANDSTRAK VEGAR
SULEIMAN RAMSY
SVANES KJELL
SYVERTSEN ERIK
SYVERTSEN LARS ERIK B.
YTTERDAHL TOMMY
I3
CLARK PHILIP
MADSEN TOR MARIUS

IE
ABELL HANS KRISTIAN
FRIGSTAD SINDRE KJETIL
HALVORSEN FRANK DUE
KVANDE HARALD
TD
KVANDE HARALD
TV
JOHNSEN FREDRIK
MOE BJØRN ELVESTAD
TORGRIMSEN ELISE

Kjære
medlemmer!
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Antall dopingprøver tatt av Antidoping Norge innenfor det
nasjonale programmet: 2.596.
Det ble tatt ﬂest prøver i ski (330), fotball (249) og friidrett (213).
Se tall for ﬂere idretter på antidoping.no. Av de 2596 prøvene var
183 blodprøver.
62% er tatt utenfor konkurranse.To tredeler av prøvene ble tatt
av toppidrettsutøvere. En tredel av prøvene er tatt i bredde- og
konkurranseidretten.
11 utøvere ble utestengt for brudd på dopingbestemmelsene i
2007, ti menn og en kvinne.

DM1
ANKJELL ROY ERIK
SOTBERG MARIUS ØSTENSEN

sertifikater

Tall fra 2007

B
ANDREASSEN STIAN
BLANKHOLM BERNT
BRYHNI JOHAN
DAHL ANDERS
FALMYR TONJE
FØRLAND FRODE
HINES VIGGO
KALKVIK GEIR EGIL
KVAAL FREDRIK SOMMERFELT
KAADA JONE
NYLUND MADS STEIRO
OTTVAD ARNSTEIN
PAULSEN CHRISTINE HOLST
RIBE ESPEN ANDR»
SELE NIKOLAI
TANGEN BJØRN EIRIK
TILJE GEIR KRISTER
TØRNBLOM TONNY
VENÅS HANS JAKOB
VIKAN LISE
VINJE TJERAN
VOLDEN KNUT EGIL

Jeg mangler litt motivasjon til å svare redaktøren
på spørsmål jeg ikke helt forstår hvorfor stilles. Når
klubbene publiserer informasjon på sine nettsider,
medlemmer skriver innlegg i webfora, eller når vi skriver
i dette blad, så tror jeg nær alle enes om hva Aftenposten
skriver i en artikkel om pressefrihet 01.05.08:
”Ytringsfrihet er en menneskerettighet. Pressefrihet,
…, er frihet til å trykke hva man måtte ønske, med
enkelte humane begrensninger.” Hovedpoenget i min
forrige artikkel var kun at klubbledere og HIer bør ha et
overvåkent blikk på hva som skrives på webforaene våre.
Dette er sett i forhold til hvis vi har en ulykke. Da bør ikke
media få noe å gripe fatt i på våre nettsider. De bør ikke
ha muligheten til å skape overskriften ”Fyllefest, endte
med fallskjermulykke!”. Dette står jeg fast på, og jeg tror
redaktøren og undertegnede har et nokså forent syn på
dette.
I skrivende stund har vi ikke storﬂy på Rikssenteret.
Det har vært jobbet iherdig gjennom hele vinterhalvåret
for å komme til en god løsning med Rigas Aeroklubs. Mot
slutten av perioden har vi vært i kontakt med ﬂere andre
aktører for å sikre ﬂy til sesongstart. Det ﬂeste har fått
med seg at det har vi ikke klart.
Det er ikke lengden på stripa som
er hinderet for samarbeid, men
for høy leie. OFSK og seksjonen
forbereder seg på høyere utgifter
og lavere inntekter enn forventet
for 2008, samtidig som det
jobbes på spreng for en hurtig og
kostnadsmessig god løsning. Om
ikke forholdet til Rigas Aeroklubs
stabiliserer seg, vil F/NLF igjen
reforhandle leieavtalen med
OFSK, samt sørge for en ny
langsiktig ﬂykontrakt med
Hans Christian Amlie
en ny leverandør av storﬂy.
Leder F/NLF
Det er ﬂere interessante
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omstendelig og lite smidig. Nå etter de to første helgene er det imidlertid optimisme å
spore, og operasjonen har vært gjennomført på en, etter forutsetningene, god og smidig
måte. Ila to hektiske helger har 189 hoppere gjennomført ca 1.300 hopp og uten noen som
helst hendelse mellom fallskjermﬂyet og innﬂygingen til Torp.
Status ﬂy Rikssenteret
Det er også gjort en muntlig avtale om den amerikanskregistrerte Twin Otteren som
opererte på Jarlsberg i fjor. Det er satt i gang et arbeid for å få alle tillatelser på plass for
dette ﬂyet også men det kan ta noe lengre tid enn ønskelig. Vi får bare håpe at dette løser
seg så raskt som mulig. Slik jeg ser det er det nå påkrevd med å få på plass en langsiktig
avtale med en operatør som kan levere tjenesten fremover.
Status krav om brann og havari ved bruk av store ﬂy
Så til den store bomben som holdt på å detonere for et par uker siden. Hoppfeltet til
Grenland FSK ligger på Geiteryggen ﬂyplass. Dette er en ﬂyplass som til tross for svært
begrenset traﬁkk har konsesjon som stor ﬂyplass. Flyplassen har derfor også svært
begrenset åpningstid på brann og havaritjenesten. Dette har gjort at klubben har hatt
relativt store begrensninger i hoppingen sin fordi de til nå ikke har fått hoppet utenom
åpningstidene for brann og havari. I og med at klubben har leid inn en Nomade søkte den
helt naturlig og forståelig nok om å få tillatelse til også å hoppe utenom åpningstidene.
I forbindelse med behandlingen av søknaden var det en eller annen i ﬂyplassavdelingen
i Luftfartstilsynet som fant ut at det også var storﬂydrift på ﬂyplasser som kun
har konsesjon som ﬂyplass for ikke allmenn bruk og at det måtte være brudd på
konsesjonsbestemmelsene, selv om det så langt vi har klart å ﬁnne ut ikke står noe som
helst om dette i konsesjonene. Over natten og en snau måned før hoppstart sto vi i fare for
ikke å få lov til å benytte ﬂy som tok 10 fallskjermhoppere eller ﬂere. Vi sto faktisk i fare
for ikke å få hoppe på Jarlsberg, Rikssenteret, Bømoen, Bjorli og Oppdal med annet enn
Cessnaer.
Heldigvis snudde Tilsynet i saken og ga oss midlertidig dispensasjon fram til 1. mars
neste år. Til da skal Luftfartstilsynet ha utarbeidet nye regler som gjør det mulig for oss å
fortsette driften. Derfor har HI i Nimbus som også er vår representant i Luftromskomiteen,
Frank Halvorsen, utarbeidet en solid risikoanalyse som skal fremsendes til
Luftfartstilsynet innen 1. juni i år. Deretter får vi krysse alt vi har og håpe det er nok til ikke
å legge hindringer i veien eller vanskeliggjøre hoppingen neste år.
Fornyelser og dokumentasjon av hopp/loggføring
Det er tydelig at sesongen nærmer seg og for tiden er det et økende trykk på å få
fornyet sine sertiﬁkater. Det første hinderet som møter mange er at de ikke har betalt
kontingenten. Det er ikke mulig å få utstedt eller fornyet noen sertiﬁkater eller lisenser
dersom gyldig medlemskap ikke kan fremvises. I tillegg er det svært mange som kommer
med fornyelsespapirene i siste liten, eller for å si det sånn etter siste liten. Den eneste
en da kan bli irritert på, er en selv! Dersom dere skal være sikre på å få fornyet papirene
tidsnok, så vær ute i god tid helst uker før og slettes ikke dagen før.
Det siste jeg vil si ifm fornyelser er at dere må sikre dere dokumentasjon som viser at
dere har utført tilstrekkelig antall hopp for det sertiﬁkat søknaden gjelder for. Jeg får i
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Hendelsesrapporter fra SU
SU GÅR IGJENNOM RAPPORTERTE HENDELSER
FLERE GANGER I LØPET AV ÅRET FOR Å SE OM
DET ER NOEN SPESIELLE FORHOLD SOM DET MÅ
TAS UMIDDELBARE GREP OM.
Jan E. Wang, FagsjefTekst
I skrivende stund er det kommet inn 30
hendelsesrapporter, noen alvorlige og andre mindre
alvorlige. Siden SU ikke har bearbeidet disse ennå, har
jeg på vegne av SU plukket ut tre rapporter som jeg anser
som å være av allmenn interesse, og ikke nødvendigvis de
mest alvorlige.
Hendelse 1
Stør. h. skjerm: 260
Erfaring år: 0
Erfaring hopp: 3
Beskrivelse: Landing i tre – uten personskade
Hopping var avbrutt tidligere på dagen pga. turbulent
vind. Det roet seg etter hvert til vindstille på bakken,
svak drift på skyene i ca 4000 fot. 3 elever på løftet.
Første landet på angitt område, andre en utelanding på
et stort jorde og den aktuelle elev på toppen av en ås i et
tre. Eleven beskriver at hun steg fra ca 3500 ft til 4000
ft, og ble dratt av gårde med vinden. Eleven tok ut et
alternativt landingsområde, men når hun kom nærmere
ser hun at det er tre høyspentledninger som gikk i kryss
over området. Eleven valgte da å avbryte landingen og
heller lande i skogen. Hun siktet på et stort tre for å sikre
at hun ble hengende. Eleven ble funnet i god behold og
brannvesenet hjalp til med å få eleven ned.
HI’s kommentar: Ute landinger er potensielt farlige.
Eleven oppdager høyspent og velger å lande i skogen.
Fornuftig avgjørelse.
Fagsjefs kommentar: Godt gjort å få til to ute landinger
fra et lite ﬂy, HI gjør en viktig observasjon og kommentar
mht at ute landinger ofte skaper vanskelige situasjoner
og som ofte er med på å skade hopperne våre. Dette
er et forhold som SU og fagseminaret satte fokus på i
2007, noe som reduserte antallet utelandinger og derved

skadeantallet drastisk. Når det gjelder denne hendelsen
er det også å bemerke at en kan anta at dette kan dreie
seg om en liten og lett hopper ettersom det beskrives en
situasjon der hun mener at hun ﬁkk løft, i hver fall hang
lenge. Med en antatt exitvekt på ca 65 kg og med en
skjerm på 260 er det sannsynlig at denne hopperen har
hatt en vingebelastning på under 0,6 som ikke akkurat
gir optimale ﬂyforhold. Dersom min antakelse er riktig
kunnet forholdet mellom hopperen og utstyret hun
benyttet vært bedre.
Hendelse 2
Erfaring år: 1
Erfaring hopp: 50
Beskrivelse: Feil rutet pilotbånd
Feil ruting av pilotbånd førte til bag-lock. normalt trekk
i 3000 fot, telte til 5000, utførte korrekt nødprosedyre.
Hopperen ble stresset av kort call og pakket utstyr han kun
hadde to hopp på fra før. Hendelsen viser at det er viktig at
hoppere spør dersom de er usikre mht utstyr.
HI: Pilotbåndet var rutet helt feil og hadde ikke sjans til å
bli dratt ut. Pinnen var satt i og båndet gikk tilbake under
klaffene for så å komme ut i underkant. Det har blitt gått
igjennom generell ruting av pilotbånd og påpekt viktighet
av å sjekke hvordan utstyr pakkes med hopperen.
Fagsjefs kommentar: Denne hendelsen har jeg også berørt
i min spalte i FF. Legg merke til datoen for hendelsen og når
en tar denne med i betraktning så er det meget sannsynlig
at denne hopperen akkurat har startet opp igjen hoppingen
etter en lengre pause. I tillegg er hopperen relativt uerfaren
med kun 50 hopp samt at han muligens er relativt ukjent
med utstyret. Det som begås her er en rekke klassiske feil.
Verken hopperen eller hopporganisasjonen skal stresse
opp tempoet på hoppfeltet og spesielt gjelder dette i
oppstarten på året og unge uerfarne hoppere. Ja, det er
viktig å spørre når en er usikker, men det er også viktig å gi
sine hoppere tid nok til at de føler seg komfortable!
Hendelse 3
Erfaring år:
0
Erfaring hopp:
0
Beskrivelse: Sent utført nødprosedyre

Ellen BurchardtTekst

HL: Hoppleder observerte elevhoppene sammen
med HFL og de andre elevene på grunnkurset
av 7 elever, som var uteksaminert noe tidligere
på dagen. Dette var 2. elevløft for dagen, ﬂotte
forhold med lettskyet vær. Elevene på tidligere løft
hadde hatt eksemplariske elevhopp med hensyn
til opptreden, skjermﬂyging og øvrig. Spot perfekt.
Etter et normalt og godkjent avsprang på sitt første
UL hopp, ﬂøy eleven en god hovedskjerm. Da han
løsnet styrehåndtakene på hovedskjermen dro han
imidlertid ikke styrehåndtakene langt nok ned, slik
at låseløkka fra riseren gjennom bremsesettingen
på styrelina ikke ble utløst skikkelig på høyre
side. Den ene styrelina løsnet, men den høyre
ble sittende i hullet sitt slik at skjermen ﬂøy i en
rask høyresving med styreutslag tilsvarende satt
brems på høyre side. Eleven lette etter problemet i
hovedskjermen, og fant ikke feilen der. Han jobbet
med problemet med et forholdsvis raskt høydetap
fra mellom 2500-3000 fot der han løsnet bremsen,
til han utførte nødprosedyre mellom 1000 og 1500
fot, dvs nærmere 1000 fot.
Fagsjefs kommentar: En etter min mening en
meget alvorlig hendelse. Her har hopperen
mistet høydekontrollen og kutter under 1500
fot og nærmere 1000 fot. Dette er, nesten uten
unntak, den måten vi har mistet elever på etter at
ﬁrkantutdannelsen ble innført i 1985. Man jobber
med en ikke ﬂygende skjerm for lenge og kutter for
sent. Nå gikk det bra denne gangen og i etterkant
er jeg blitt fortalt at eleven ikke klarte å følge med
på høyden fordi høydemåleren var presset opp i
halsgropen etter skjermåpning. Det viste seg også
at eleven var seg bevisst sine handlinger og kunne
beskrive situasjonen bra i etterkant. Budskapet
her må være at ingen høydemåler har noe på
bryststroppen på elevutstyret å gjøre. Den festes
enten på venstre håndledd eller på eget magebelte
slik at den er synlig hele tiden.

Kriterier til søknad om støtte fra posten Internasjonale Konkurranser ble besluttet i går, 3. juni – rett
før Frittfall gikk i trykken.
Søknader må foreligge skriftlig og innen 1. januar det året støtten skal gjelde for. Styret i
Fallskjermseksjonen avgjør hvem/hvor mye som gis i støtte til den enkelte søker. Søknaden må i
tillegg oppfylle kriterier gitt i dette skriv.
Støtten tildeles bare for deltakelse i internasjonale mesterskap. Landslagene i FS og FF, som
allerede får tildelt støtte av forbundet, vil ikke prioriteres. Støtte tildeles ikke til lagledere, hjelpere
eller andre som ikke er deltagere. Vindtunnelkonkurranser støttes ikke.
De som søker om støtte må søke mot en spesiﬁkk internasjonal konkurranse. De må være
kvaliﬁsert til å delta i konkurransen, samt få tillatelse av F/NLF til å delta og representere
Norge. Videre må de som søker kunne vise til en detaljert treningsplan frem mot konkurransen.
Treningsplanen bør inneholde hvor treningen skal foregå, antall hopp de ønsker å gjør, navn på
eventuell trener, hva de gjør for rekruttering/å generere hopp aktivitet i Norge og lignende.

FAI/IPC

Fra terminlisten
– du ﬁnner hele på www.fai.org. Mer informasjon får du også om du leser
Trude Sviggums referat fra IPC møte på F/NLF’s websider.
VM i canopy piloting
Andre VM i CP blir avholdt på Wonderboom Airport i Sør-Afrika i perioden 18.-23. november 2008.
Webside www.aeroclub.org.za
VM i formasjonshopping og artistiske grener
18. VM i formasjonshopping, 7. VM i freestyle og skysurf og 5. VM i freeﬂy avholdes 9.-14. august
I Maugeuge, Frankrike. Mer på websiden www.maubeuge2008.org
WC i freeﬂying
Første WC i freeﬂying blir avholdt på Skydive Arizona, Eloy 26.-20. oktober.
Sjekk www.skydiveaz.com.
WAG 2009 Torino
World Air Games 2009 i Torino har lansert sin engelske webside
www.wag2009.com/eng. WAG avholdes 6.-13. juni 2009 og er det største
luftsportsarrangementet i verden. Alle 10 luftsportgrener er representert.
I CP får 15 beste utøver og i FS fem beste lag fra VM ’08 delta.
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Støtte fra F/NLF

vesteuropeiske utleiere i dette markedet. Årsaken til
at vi er tvunget til å se etter vestligproduserte ﬂy er
at EASA (de europeiske luftfartsmyndigheter) legger
strengere og strengere krav på russiskproduserte ﬂy.
Det eneste som er sikkert er at leien vil bli dyrere, og
hopprisen på Rikssenteret vil bli normalisert ift de andre
storhoppfeltene i Norge.
Året har ellers vært fylt med mange andre saker
som bryr alle seksjoner i Luftsportforbundet. Vi har
som nevnt tidligere, på tvers av seksjonene, blitt enige
om ﬁre hovedprioritetsområder. Dette er luftrom,
regelverk, miljø og sikkerhet. Disse feltene er og vil være
grunnfundamentet i NLFs arbeid. For F/NLF er og vil
hovedfokus fremover være luftrom og sikkerhet.
8. mai overleverte NLF et notat til luftfartsdirektør Heine
Richardsen, med kopi til Samferdselsdepartementet og
Avinor, hvor hovedtema var luftromsproblematikken, og
kommunikasjonen oss partene imellom for å nå en felles
fremtidig kjørbar løsning for alle. Jarlsbergsaken ble
fremhevet som eksempel på ett av problemområdene.
Fallskjermseksjonen er i forbundssammenheng
forbilledlige hva gjelder regelverk og statistikkføring. Vi
følger opp med tiltak ut ifra trender i vårt tallmaterial. Jeg
sier ikke at regelverket vårt er perfekt. Det er meget bra
og kan alltid bli bedre. For at du som hopper skal ha tillitt
til reglene er de nødt til å beskrive din fallskjermaktivitet
uten at det setter ulogiske begrensninger på det du
gjør. Vi skal holde risikoen på samme lave nivå hvert år,
samtidig som sporten utvikler seg og regelverket vårt
med den.
På miljøsiden jobber Jostein Tangen i NLF iherdig med
å kartlegge vår påvirkning på miljøet. Sammen med
miljøutvalget jobber han kontinuerlig med å analysere
nye tekniske løsninger på ﬂymotorer, som er bedre enn
i dagens norske ﬂypark. NLF har ennå ikke gjort noe
vedtak ift klimakvotekjøp i klubbene. Vi holder øye
med de ulike aktørene i dette markedet. Vi ser etter
et helhetlig, hensiktsmessig og godt produkt. For mer
info les gjerne forbundsprotokollene på våre nettsider
www.nlf.no. Klikk deg inn på Norges Luftsportforbund
- Forbundsstyret.
Til slutt vil jeg anbefale alle å lese Kristian Moksnes’
lange og meget gode artikkel om skjermﬂyging og
swooping. Følg hans råd og veiledning. Det ligger mange
timer skjermﬂyging bak tankene han har.
Med ønske om en god og trygg fallskjemsommer!
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disse tider daglig spørsmål om jeg kan fornye sertiﬁkatene dersom de stikker innom før
stengetid, hvilket jeg selvfølgelig kan gjøre, dersom det ikke har vært mulig å få gjort
det av I-2 eller høyere i klubben. Svært mange av de som kommer, kan imidlertid ikke
dokumentere antallet hopp. For meg selv og andre instruktører som skal fornye papirene
er det ikke godt nok at det står utfylt et antall hopp dersom disse ikke er bekreftet med
underskrift og medlemsnummer, alternativt at dere kommer med en utskrift fra manifest.
Det er alltid smart å be om en utskrift fra jumprun på slutten av sesongen.
Status sentrale kurs
Jeg vil avslutte med å reklamere for F/NLF sine sentrale kurs og oppfordre klubber og
hovedinstruktører til å tenke langsiktig og nominere og forberede kandidater til de
sentrale kursene. B-kurset, kanskje bedre kjent som I-2 kurset, er allerede gjennomført
med 17 deltagere. Vi ﬁkk uteksaminert 16 nye I-2’er og ytterligere en vil komme når fornyet
teoriprøve er unnagjort. Årets kurselever oppnådde et meget bra resultat både i teori
og praksis. Følgende ”selvskryt” er hentet fra en av ﬂere mailer som er kommet etter at
kurset var slutt: ”Hei. Ønsker å takke for et solid og givendes kurs. Jeg må innrømme at
jeg ikke hadde ventet et så høyt nivå på kurset. Vil spesielt fremheve kursets oppbygging,
kompetanse og krav til utstedelse av sertiﬁkat. Etter bestått I2 kurs sitter jeg igjen med
en trygghet på egne kunnskaper og ferdigheter, og er sikker på at jeg vil kunne holde et
grunnkurs på rett og god måte med et godt resultat. Jeg er stolt over sertiﬁkatet mitt.
Må også innrømme at jeg har fått mye større respekt for F/NLF og SU etter helgens kurs,
da jeg nå vet hva, hvorfor og hvordan de jobber og hvilke krav de stiller til utdanning og
sikkerhet”.
Til tandemkurset var det ikke påmeldt nok deltakere, slik at det ble ﬂyttet til uke 27 og
skal gjennomføres på Bømoen på Voss. Det vil gå parallelt med AFF hoppmester kurset
som går på Rikssenteret. Begge disse kursene er relativt små men for så vidt fullbooket
pga tilgangen på eksaminatorer. I tillegg ble det en lykkelig løsning å få Tandemkurset
til Voss ut i fra ﬂysituasjonen på Rikssenteret. C-kurset, bedre kjent som I-1 kurset, går
i september og november men med hvor mange, vet vi ikke før søknadsfristen går ut 1.
august. Materiellkontrollørkurset som gjennomføres på Sola i oktober er fullt med 18
deltagere. I tillegg er det pr nå faktisk en som har fulgt alle forberedelsene og som står på
venteliste.
Det er mange som i fallskjermsmiljøet fortjener ros og heder. Mange av dem er personer
som ikke alltid er like populære når det er påkrevd å fokusere på sikkerhet og utdannelse
og det er SU sin forlengede arm ute i klubbene, HI’ene, som utfører en vanskelig men
nødvendig jobb. Det er også mange av disse som er tilgjengelig for andre oppgaver og
som SU trekker på i andre sammenhenger også. Jeg vil derfor avslutningsvis si, at de
sentrale kursene holder en høy standard og at F/NLF er begunstiget med å kunne trekke på
dyktige kursansvarlige, instruktører og eksaminatorer som frivillig, på egne fritid og uten
kompensasjon stiller opp for å få utdannet ﬂere instruktører. Alle kategorier jeg har nevnt i
dette avsnittet fortjener en stor takk, for uten dere hadde hoppingen stoppet helt opp.
Med ønsker om en ﬂott fallskjermsommer!

Oppdatering
angående Landslagsuttak 2008
VISER TIL ARTIKKEL I FRITTFALL 01/2008
VEDRØRENDE LANDSLAGSUTTAK 2008.
GRUNNET ANDRE FORPLIKTELSER SOM HAR
OPPSTÅTT FOR LANDSLAGSLEDELSEN MÅ
DELER AV LANDSLAGSUTTAKET FLYTTES TIL
HELGEN 6.-7. SEPTEMBER.
Trude Sviggum,
Landslagsansvarlig F/NLFTekst
Fysiske tester og intervju vil bli gjennomført i Oslo
lørdag 6. og søndag 7. september – F/NLF bestiller
innkvartering til de som eventuelt har behov for dette.
Eventuell hopping vil bli gjennomført etter avtale
med Landslagsansvarlig Trude Sviggum.
Kandidater som har deltatt på Basics, FS-skoler
og/eller tunnel-camper med et av landslagene i løpet
av sesongen 2008 vil bli evaluert på bakgrunn av
dette, og vil ikke nødvendigvis bli pålagt å hoppe i
forbindelse med uttaket. Dette gjelder også dersom
man hopper på lag og har tilgjengelig video som
landlagsledelsen kan få tilgang til i forkant av uttaket.
Ta kontakt dersom dere har spørsmål vedrørende
dette!
Minner om at uttaket er åpent for alle, men at det
er ønskelig at kandidatene har gode grunnleggende
ferdigheter og har gjennomført ”landslagets basics”
innen formasjonshopping eller freeﬂy.
Fysiske ferdigheter
Kandidatene sine fysiske ferdigheter vil bli testet i
henhold til kravspesiﬁkasjonen som er utarbeidet i
samarbeid med Olympiatoppen.
Kravspesiﬁkasjonen forteller hvilke krav
Fallskjermseksjonen stiller til sine landslagsutøvere
med hensyn på styrke og utholdenhet.

UTHOLDENHET
3000 meter løping –
Tid for damer: 14:30 minutter
Tid for herrer: 11:30 minutter
STYRKE
Benkpress –
Vekt for damer: 0.85 x kroppsvekt
Vekt for herrer: 1.0 x kroppsvekt
Knebøy –
Vekt for damer: 1.2 x kroppsvekt
Vekt for herrer: 1.5 x kroppsvekt
Panelintervju
Kandidatene skal gjennomføre panelintervju med
landslagsansvarlig og fagsjef F/NLF.
Utgifter forbundet med uttaket
Kandidatene må selv dekke utgifter til egen reise og
opphold samt utgifter forbundet med eventuelle hopp
som skal gjennomføres i forbindelse med uttaket.
Program for uttaket
Detaljprogram for uttaket vil bli utarbeidet senere.
Påmelding
Kandidater som ønsker å stille på uttak må melde seg
på til landslagsansvarig på email trudesviggum@
hotmail.com innen 1. juli 2008. Opplysninger som
skal være med i påmelding er:
• Navn og alder
• Hvilken gren man stiller til uttak i
(formasjonshopping eller freeﬂy)
• Antall hopp samt fs/ff erfaring
• Tidligere erfaringer med konkurranseidrett
Eventuell spørsmål kan også stilles til
landslagsansvarlig per mail eller på telefon
930 67 767.

down
dow
n ’n ’ & dirty
Swoopet 155,52 meter
Bruno Brokken swoopet til ny verdensrekord
under Spanish Swooping Open i Lillo i mai i år.
Konkurrasen ble vunnet av Wuzi Wagner før

Årets elev?

Pablo Hernandez og Michael Vaughn.

Invitasjon til Nordisk i Freeﬂy
STOCKHOLM FSK INVITERER TIL DET FØRSTE OFFISIELLE NORDISKE FREEFLYMESTERSKAPET PÅ
GRYTTJOM 11.-13. JULI. MÅLET ER Å UTNEVNE NORDISKE FREEFLYMESTERE 2008.
Boel StierTekst
Hans BerggrenFoto

Konkurransen vil bli gjennoført i henhold til reglene
fra FAIs Sporting Code. Det vil gjennomføres syv
runder, hvor runde to og fem er faste og runde
1, 3, 4, 6 og 7 er frie. Minste antall runder for å
gjennomføre konkurransen er en.
Forutsetninger: gyldig sertiﬁkat og utstyr
i henhold til FAI regler. Fly: De Havilland Twin
Otter og/eller Antonov 28. Registrering: send din
registrering til boel@boel.se og se til at du oppgir
fullt navn på alle medlemmer av ditt lag, lagnavnet,
nasjon og kontaktinformasjon, både e-post og
telefon, til minst ett av lagmedlemmene.
Deadline for registrering er 27. juni. Innsjekk:
torsdag 10. juli fra 0900 til 2000. Avgifter:
retistrering SEK 450 per deltaker, hopp 160,
hoppfelt 40 per dag. Avgiftene betales ved
innsjekk. Overskudd vil bli returnert når du sjekker
ut. Vi tar Visa og Mastercard. Brieﬁng: torsdag 10.
juli kl 0900. Konkurransen starter fredag 11. juli kl
0900.
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Konkurransen avsluttes ikke senere enn søndag
kl 1800. Resultatseremonien gjennomføres direkte
etter at konkurransen avsluttes. Målet er å avslutte
allerede lørdag kveld. Hoppingen vil skje fra 09002000 fredag og fra 1000-1800 lørdag og søndag.
Mat og overnatting: Vi har plass for telt og
campingvogner og – biler. Omtrent 100 senger er
tilgjengelige i sovesaler med ﬁresengers rom. Vær
oppmerksomme på at sommerstid er det masse
hoppere på feltet så send en e-post til
boel@boel.se om du ønsker å reservere en
seng for oppholdet. Det koster 40 SEK per natt
og dekker bruk av seng, kjøkken, dusj, badstue,
etc. Hoppfeltkafeen tilbyr frokost-, lunsj- og
middagspakke for SEK 155.
Reisen hit: Du kan reise fra Stockholm via
Arlanda ﬂybplss via Uppsala til Tierp. Sjekk www.
ul.se for rutetider. Om du leier bil eller kommer
med egen bil ﬁnner du et kart over området
på www.skydive.se. Om du har spørsmål
kontakt Boel eller hoppfeltet på +46 293 502 51.
Velkommen til Gryttjom og Stockholm FSK!

- Primær.OK. Sekundær. OK. Billakkerer Per Espen Løken
(24), Fetsund, er klar for årets første hopp på Æra. AFF
nivå en. TSB-en har klatret til 10.000.
- Opp, ned, ut. Per drar seg mot staget og henger
der litt for lenge. Instruktørene forsvinner i luften. Per
slipper, smeller venstre albu i stigbrettet og legger seg i
grunnstilling.
- Primær, ingen der. Sekundær, ingen her. Hva nå?
Per ligger dønn stabil og tenker på hva han har lært. Bør
trekke. Men får øye på en av instruktørene under seg.
Venter litt, han kommer opp og det gjør nestemann og.
Om lag 10 sekunder fritt fall på første hoppet! Per gjør
det han skal og trekker selv på 5500 fot.
Sklir – ﬁre, fem meter på baken langs ﬂystripa.
Sommerhilsen
Svidde rumpeballer. Løfter hendene i været.
fra Kjevik FSK
- YEAHHHH. Venstre albu er blodig og forslått,
Lars Erik SivertsenFoto
men Per er kjempefornøyd.
Klubben er så heldig å ha et nydelig
- Skjønte ikke så mye, men hadde jo
landingsområde og svaberg rett
øyekontakt hele tiden. Husker alt helt til dere
nedenfor klubblokalet. Her en trivelig
ﬁkk tak i meg, resten gikk på autopilot. Godkjent
kveld etter hopping for å feire FF
hopp. Per dunker alle nivåene, hopper det han
kurs og en del andre sertiﬁkater.
kan og neste gang han kommer, setter han kasse
for A-lappen. Sterkt Per!

Ny leder hos Aerodyne
Ole Petter HjelleTekst

Bill Legard er ny CEO (daglig leder) i Aerodyne Research, produsenten av blant annet Icon rigger, Pilot
hovedskjermer og Smart reserver. Legard har utstrakt ledelseserfaring fra ﬂere store selskaper, og er
vel utdannet for jobben. Han har også vært aktiv fallskjermhopper med mange års konkurranseerfaring
og deltakelse på verdensrekorder.
Aerodynes mål er å fremskaffe innovative produkter og tjenester til fallskjermindustrien, og å vokse
internasjonalt.
Edward ”Bushman” Anderson som mange kjenner har til nå vært CEO i Aerodyne. Han har informert
om at han vil slutte i selskapet, men først etter å ha gjennomført en smidig overføring til Legard.

X3M4S – The Game
Rookie DonovanTekst og screenshots

Nå er dataspillet om rekruttlandslaget snart en realitet. Spillet har vært
under utvikling i ett år, og er et godt gammeldags plattformspill i god
super mario-stil. Det inneholder både kjente og mindre kjente fjes fra
hoppmiljøet i Norge og internasjonalt. Kameramann Morten har rollen
som jomfru i nød, og de ﬁre unge lovende må innom hoppfelt over hele
verden hvis de skal ha håp om å redde han. Ferden starter i Hamar, og

forﬂytter seg via Tønsberg til Æra, før vi drar til utlandet. Før hver level
velger man hvem man vil spille som. Alle ﬁgurene har selvfølgelig egne
special powers. Tore er immun mot vann, og kan gå på vannet, Yngve
er immun mot ﬂammer, og kan gå på lava, Rookie kan gå på pigger,
mens Marianne har sykt god spenst. I tillegg til dette kan ﬁgurene få
elemental powers fra Arcteryx, matchende elementet de har på iconriggene sine.

HaGL setter spor
Vikingen, Tor Marius Madsen, og Lise Vikan var på
Jarlsberg pinsehelga. Der satte de spor etter seg til
de grader. Lise tok grasklipperen i nattens mulm og
mørke, og klippet ”HaGL” på hele landingsfeltet.
Kommentar fra hoppmester Stian G. Fredriksen etter
besøket: ”He he. Var morsomt med HaGL logo! Bra
gjort. Glemmer heller ikke den resolutte hoderistinga
da dere som første gruppe skulle gå på grønt lys. Jeg
var litt redd for at hjelmen skulle falle av et øyeblikk.
Ikke snakk om at dere skulle henge noe annet sted
enn rett over T-en nei. Uansett hvor mange andre som
skulle ut av ﬂyet etter dere. Hehe. HaGL ruler!”

Slash Donovan geleider oss gjennom hver level, og fungerer som
forteller i spillet. Ellers treffer vi personer som Kristin ØL, Fortitudo,
Norgies, Helix, Skywalkers, Mamba, Steve Hamilton, Bangsimon,
Hayabusa Defence og mange ﬂere.
Spillet kommer til å bli lagt ut til gratis nedlasting på lagets egne
nettsider www.extreme4s.com før NM. Hvis noen ønsker det
ufattelig stilige coveret til hylla si kan det også ordnes. X3M4S Attack!

Takk!
En hjertelig og dypfølt takk til TSB-en
og ﬂyverne som har reddet sesongen
så langt på Æra. Vi har faen skjære
meg fått igjennom åtte elever og nå
er de sju på kurs som får nivåene
sine før fredag. - Tore Nagel
Oddmar Stenhaug, 57, nypensjonert
politimann, 700 ﬂytimer, lang
fallskjermkarriere.
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X3m4s’ kameramann, Morten Kristoffersen blir plutselig borte fra Hamar ﬂyplass. Ingen vet hvor han er, og utstyret hans slenger omkring. Dette er ikke likt Morten i det hele tatt. Marianne, Tore, Rookie og Yngve legger ut
for å ﬁnne han. Underveis ﬁnner de mang rare skapninger, som på ingen måte er vennlige. Søk hjelp hos Arcteryx, og ﬁnn Morten før disse monstrene gjør det! Om du så må reise verden rundt!

Norgesrekord i 2009
Ha dette i bakhodet for egen planlegging av 120 manns
rekordhopping: Rekordhoppingen kommer til å skje ila
første halvdel av august. Det blir treningshelg på to-tre
dager i slutten av mai – begynnelsen av juni.

Exotic Skyadventure 2009
Det jobbes med nytt event – neste år på det Afrikanske
kontinentet. Mer informasjon kommer i juli på
www.exoticskyadventures.com, så vær klar med

Foto-workshop

kalenderen åpen rundt februar 2009.

Norman Kent, normankent.comFoto

Verdens mest kjente frittfallfotograf, Norman Kent, vil holde to foto-workshops for alle erfaringsnivåer under Summerfest
boogien på Skydive Chicago i sommer. Summerfest boogien er et kjempearrangement, og årsaken til at han har lagt dem der
er at det vil være uendelige fotomuligheter, både i luften og på bakken! Du ﬁnner mer informasjon om de to workshopene på
www.normankent.com. Det er begrenset antall plasser, så vær rask!
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Gator stunt

Hopper som idrettspamp
Sjette årlige Unge Ørner
Vi i Ungdomsutvalget i Norges Luftsportforbund (NLF) har
den store glede av å invitere deg og dine ﬂyinteresserte
venner mellom 13 og 25 år til Unge Ørner 2008!
Dette går av stabelen 15.-17. August på Starmoen
ﬂyplass, Elverum, for 6. året på rad.
Ta med deg en venn/venninne og meld deg på!
Unge Ørner et arrangement som setter deg som
ﬂyinteressert i fokus. I løpet av helgen gir vi deg en
unik mulighet til å utveksle erfaringer med andre
som har samme interesse som deg selv, prøve ulike
luftsportsaktiviteter, og ikke minst gir deg muligheten til
å opparbeide deg kunnskap om hvordan du som ungdom
kan bidra i lokale klubber, og på den måten kunne skape
et enda mer ungdoms vennlig miljø.
Vi ønsker også en større del deltakende jenter på Unge
Ørner, og har dermed gratis overnatting til dere. Priser
ﬁnner dere lenger på våre websider. Nytt av året er også
luftballong!
Hvem er vi?
Ungdomsutvalget i NLF består p.t. av 13 ”ﬂygærne” ungdommer som har innsett
fordelene av å få ungdom inn på banen i forum der
viktige avgjørelser taes, både på lokalt og sentralt
hold.
Vårt hovedmål er derfor å få ﬂere ungdom inn i
klubb og seksjonsstyrer. Vi fokuserer i størst mulig
grad på å oppmuntre ungdom til å påta seg ulike
verv, men legger også vekt på å bidra med relevant
”opplæring” slik at ungdom står best mulig rustet til
være med og bidra i lokale klubber.
Praktiske opplysninger
Er du under 18 år er det VELDIG VIKTIG at du
sender inn en SKRIFTLIG bekreftelse fra dine
foresatte på at de godtar at du deltar på de ulike
luftsportsaktivitetene. Dette skjemaet ﬁnner du på
nettsiden vår. Uten skjema, ingen ﬂygning - ingen
unntak.
Minimumsalder for fallskjerm tandemhopp er 16 år.
Se www.ungdomsutvalget.net for mer
informasjon

Rune Røksund er ansatt som ny
organisasjonssjef i Rogaland
Idrettskrets. Han tiltrer
stillingen 14. april. Rune
er 44 år og bosatt i
Stavanger. Han er
utdannet graﬁsk
formgiver og har
siden 1994 jobbet
i Pro&Contra
som rådgiver/Art
director. Han har
lang bakgrunn som
fallskjermhopper
og hovedinstruktør
i Stavanger
Fallskjermklubb. Rune, som ble
norgesmester i lagpresisjon i 1995,
har i ﬂere år ledet domsutvalget i
Norges Luftsportforbund. Han har
også bakgrunn som fotballtrener i
aldersbestemte lag i Tasta IL.

Vikingen fra HaGL, Johan BryhniTekst

Under Basic i Deland dro jeg på
besøk til en aligatorfarm.
Kunne ikke la sjansen gå
fra meg til å dra dem i
halen. Utfordrer alle som
drar dit til å gjøre det
samme. Så langt har
bare én hatt guts til
det. Neste gang blir
det samme gjort med
tilfeldige aligatorer i
bushen! Fotografen var
ansatt der, så han var vant
med det. Men ikke vant med
en uredd HaGL’er!
Skydoc skrev ett limerick etter å
ha sett bilde av seansen:
En ”sveiseblind” HaGL’er som ville Ha kos, endte med krokodille!
”Je syn’s nok at bruden Var vel tjukk i huden...

Ny webside

Nice exit
Andreas Lund-LarsenFoto
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Loïc Jean-Albert har laget en ny
webside full av bilder, video, siste
nytt, etc. Du får også en tidslinje rundt
wingsuit utvikling og en lærevideo om
basisteknikker!
Sjekk ut www.loicjeanalbert.com

Crazy Viking Camp
Mikael Kristiansen og Tom Frode Henriksen drar i gang spleiselag hvor vi drar til Lodi, California 25.
september - 13. oktober 2008. Turen er på 18 dager, hvorav 15 blir til hopping og annen moro.
Det blir med en del barn, så vi kommer til å legge opp til aktiviteter for barna også. Dette spikrer vi når
vi ser hvem som blir med. Det er ingen tvil om at barna skal være med i vindtunellen!
Dette er altså ett spleiselag og for 29.900 er det aller-aller meste med:
• Reise tur/ retur
• Motell
• Frokost hver dag
• Ser ut til at det blir med noen barn i alderen 8-12: Ett barn kan bo gratis sammen med to voksne!
• 101 hopp!
• Fire timer i vindtunnell om man deler med tre andre, eller 1,5 time alene.
• Tre turbinﬂy på Lodi, California
• Crazy viking T-skjorte
• Crazy Viking Camp DVD
• Crazy viking grillfest
Det blir mulig å gjennomgå diverse utsjekker og prøver i USA, for Mikael er både reiseleder og
Instruktør 1. Tom Frode har vært på hoppfeltet og gjort nødvendig research. Ta kontakt! Mikael 971 58
773, Tom Frode 484 93 926.

Fallskjermhistorien skal skrives
Rune RøksundTekst

Back to the future!
Jakob MoTekst
Willy BoykensFoto

Etter mange år hvor en av fallskjermsportens store proﬁler har jobbet for å bygge større og større
formasjoner ﬁkk B.J. Worth tankene tilbake til gamle dager. Han tenkte tilbake til de tider hvor de
dro på feltet og hoppet konﬁgurative hopp fra ﬂere ﬂy. Han ﬁkk dermed tankene inn på 100-mann
Diamond. Det store målet ble en ”facing diamond”. Først skulle det bygges en ”opposed diamond”
(50-50 mot hverandre), den satt andre hoppdagen. Etter det var det kun fokus på facing daimond,
alle med sammen heading. For hvert hopp ble vi mer og mer komplet i fronten, og på siste hoppet
satt den... trodde vi. Da var det selvfølgelig ikke komplett i de bakre rekker. Men 100-manns diamond
var morsom, og vært turen til Skydive Spaceland, TX. Vi hoppet fra fem Twin Ottere, og 18000 fot.
Den gamle verdensrekorden for facing diamond er 81 fra Frankrike for 10 år siden. En opposite
diamond på over 100 pers har bare vært bygd en gang før.
107 hoppere fra 13 land deltok. Fra Norge var Vidar Antonsen og Jakob Mo. Gjennomsnittlig antall
hopp per hopper var 4.346, hvor Donna Palmer trakk ned med sine 703 og Mary Bauer opp med
14.273 i loggen!
I tillegg var det et Alpha team på ca 30 personer. Organisatorer var B.J. Worth, Tom Jenkins,
Larry Henderson, Kate Cooper, Roger Ponce de Leon og Jim Jenkins. Kamerateamet besto av Andrey
Veselov, Brett Thoma, Willy Boeykens og California Dave Ryder.

Det skal i 2009 utgis en bok i forbindelse med at Norges Luftsportsforbund fyller 100 år. Jeg har sagt ja til å
skrive om norsk fallskjermhistorie.
Alle luftsportsdisiplinene får sin del i denne boka. Det er med en stor grad av ydmykhet jeg gyver løs på
oppgaven. I korte trekk går det ut på å begå 10 sider tekst i fra vår historie startet i 1963 og fram til i dag.
Dessuten skal jeg skaffe tilveie bilder til å fylle 20 sider.
De aller største idrettsprestasjonene, hovedtrekkene innenfor sikkerhet og utdanning, politiske milepæler,
m.m. skal med.
Jeg håper at du kan forsøke å hoste opp og sortere de store begivenhetene du husker i din periode. Videre
håper jeg du kan skrive ned noen stikkord til meg slik du husker begivenheten. Ikke bry deg om form. Klin det
ned.
Har du knallgode bilder eller kan du hjelpe meg å få tak i noen? Jeg kan organisere scanning om nødvendig.
Finnes bildene digitalt bør de være høyoppløste. Vi trenger også å vite hvem som er avbildet, når bildet er
tatt, en kommentar til bildet og navn på fotograf. Vi må om nødvendig også få rettighet til å gjengi bildet av
fotografene.
Perioden fra starten i 1963 og fram til 1988 er godt dokumentert gjennom boka som ble gitt ut i 1988. Men jeg
trenger jeg hjelp til å peke på de aller viktigste begivenhetene.
Perioden 1988 og fram til i dag er ikke dokumentert i noe
historisk skrift. Hva mener du er de viktigste begivenhetene
i perioden?
Resultatet avhenger av deg. I´m just the piano player!
Rune Røksund, Vedeveien 67, 4026 Stavanger Telefon 90 17
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Hopp nr 3.000
André MelanFoto

Lars Erik Sivertsen
feirer med et super-nice
trackinghopp i lag med
Helge, Elise og André.

Endringer i SU
Ingar Moen har anmodet om å få tre
ut av SU. Ingar Moen erstattes med
Morten Kristoffersen som er HI i HaGL.
Takk for innsatsen rettes til Ingar
for det arbeidet og den innsatsen
han gjennom mange år har gjort,
henholdsvis som kursansvarlig for I-2
kurset og som medlem av SU.

Markering?
Søndag forrige uke så hoppet jeg mitt hopp nr
500 over Festningen (Trondheim sentrum). Som en
markering gjorde jeg det nakent og med 500 skrevet på
brystet. Swoopet igjennom et kubbespill og landet attmed en
gruppe på 20 studenter (gutter og jenter) som spilte kubbespill eller fotball. Ble en del latter, noe
klapping og mye fnising. – Ron Holan, NTNU FSK
[Hvorfor i all verden ﬁnnes det ikke bilder av slike anledninger? Det kan jo umulig ha kommet helt
overraskende på! Det opplyses om at det bare er Ron og av og til HI som har stills i klubben.
Noe å ta tak i? Red.]
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Pyroteknikk
Norman Kent, normankent.comFoto

Team Fastrax medlemmene John Hart, Doug Park, Travis Donely og Brian Marzluf fotografert i fritt fall
med et soﬁstikert pyroteknikksystem montert på beina. Hoppet ble gjort som en demo over Skydive
Palatka i Florida.

Stordrift 5. - 27. juli 2008
Fra 5. til 27. juli 2008 arrangerer NTNU Fallskjermklubb stordrift på Oppdal
Vi kommer til å ha en SMG 92 Turbo Finist som tar
9 hoppere til 12500 fot på 12-13 minutter for en
konkurransedyktig slotpris.
Det vil bli tilrettelagt for camping med kiosk, partytelt
og nødvendige fasiliteter. Det blir også mulighet for
ta med campingvogn. Campingkomiteen har lovet
god stemning og høy grilldressfaktor.
Hoppmessig blir det arrangert FF-skole og organisering med Anne Simone og Anne Soﬁe fra Lotus Freeﬂy
11.-14.juli, og FS- instruksjon tilbys ved behov.
Det planlegges ﬂere innhopp rundt omkring i Trøndelag hver onsdag under driften.
Vi holder også to AFF-kurs og har tandemhoppmestere på plass i stordriftsperioden.
Mer informasjon ﬁnner du på SkydiveOppdal.no

Vi sees i sommer!

klubbnytt

Solfylte dager på Jarlsberg…
Tone BerganTekst
Erik Lea og Tor Heggernes (AFF)Foto

MAI HAR VÆRT FANTASTISK FLOTT
PÅ JARLSBERG – MED MANGE LØFT
OG VARME, SOLFYLTE DAGER.

Blide hopper på Jarlsberg sender en
glad hilsen til gutta i Røyken etter en
hektisk dag med nærmere 20 løft.
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Etter en lang og mørk vinter uten hopping,
har Tønsberghopperne kommet ut av dvale
og kvittet seg med mye rust. Sunset load er
innført som fast innslag, selv på de dagene
hvor siste løft går lenge før sunset. Og
det er ikke fritt for at en 16manns stjerne
kan være vanskelig nok det, når vinteren
har vært lang. Dystre spådommer om
fullstendig stopp i hoppaktiviteten har
ikke slått til: Avinor har virkelig lagt seg i
selen, og klubben har hatt høy ﬂyaktivitet
med svært få holdinger fra ﬂykontrollen i
Røyken.

Det er hyggelig å se at også nye
hoppere ﬁnner veien til Jarlsberg nå på
forsommeren. Trolig har Chris Rolsdorph
og Kjartan Reithaug bidratt mye her. Alltid
blide organisatorer som gjør hva som helst
for å slippe å sitte på bakken….det skaper
mye moro.
Tønsberg har i tillegg nå en solid stamme
med B-hoppere, de ﬂeste elever fra i fjor,
som har hoppet mye på kort tid. Hoppkåte
som få er de med på å skru opp tempoet
på feltet. Årets første kurs er også straks
ferdige med progresjonen.
Karine Finne – elev i fjor –
aktivitetsansvarlig i år – har hatt en bratt
læringskurve. Det er ikke lite hun på kort

tid har satt seg inn i, for å få et hoppfelt
til å tikke og gå. Tønsberg er fortsatt en
liten klubb – og vi ser at det er krevende
å bemanne opp hoppfeltet for å kunne ﬂy
effektivt med Twin Otter. Som på de ﬂeste
klubbfelt, så kreves det litt innsats av
hver enkelt for å kunne beholde plassen
i stand, og hoppe så intenst som vi har
gjort i mai. Karine er derfor på utkikk etter
både tandem-instruktører, videofotografer,
pakkere og AFF-instruktører.
Var det noe mer du lurte på? Sjekk
www.hoppfallskjerm.no

klubbnytt

Her ser vi Frode Brænna på sitt hopp
nummer tre (nivå-3) glad konstatere
at fallstillingen fungerer, og han kan
fl y alene uten ”støttehjul”.
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Jippi, endelig Twin Otter på
FLY HAR I DE SISTE ÅRENE VÆRT HODEBRY FOR OFSK.

Siw Gjerstad, fulldriftsansvarlig og
daglig leder Oslo FSKTekst
KittFoto

FOR STYRET OG FA HAR NERVENE LIGGET TJUKT
UTENFOR HUDEN. VIL ANTONOV 28 KOMME
TIL ÆRA ÅPNINGSDAGEN? I ÅR KOM IKKE
ANTON!
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Jeg skal prøve å forklare hopperne hva
som har skjedd med ﬂy. Med stolthet har
OFSK reklamert med at Rikssenteret for
Fallskjermidrett er det mest effektive
hoppfeltet i Norge. Æra har blitt forvandlet
til en småﬂyklubb. Ikke noe vondt om andre
klubber, for Staben på Æra har hatt det
kjempeﬁnt, sosialt og trivelig. OFSK har
allikevel en forpliktelse, å drive et stort felt,
og skal tilby et hopptilbud daglig fra mai til
september.
Jeg må bare beklage om det blir tråkket
på noen tær i denne artikkelen. Informasjon
må ut og medlemmene forlanger en
redegjørelse fra OFSKs side.
Det vil bli gjengitt utdrag fra protokoller
som ﬁnnes på NAKs nettsider. Alt som
blir skrevet er etter min egen oppfattning
av situasjonen og når jeg har mottatt
informasjonen. Det kunne vært skrevet så
mye mer om detaljer, men da tror jeg ikke at
det ville være plass i Frittfall.
På Årsmøtet i Fallskjermseksjonen
17. februar 2007 fremmet OFSK
forslag om at klubben selv vil
overta leieansvaret for ﬂy
på Rikssenteret. Dette ble
nedstemt og avtalen mellom
F/NLF ble reforhandlet. OFSK
skal drifte Rikssenteret frem
til 2012 og F/NLF skulle
skrive ny avtale på fem år
med Rigas. Dette ser vi nå
at ikke kommer til å skje.

Det er fallskjerm-Norge som har bestemt
at det er F/NLF som skal stille med ﬂy til
drift på Rikssenteret. Det er derfor F/NLF
som lager avtalen med Rigas.
OFSK har tillit til at F/NLF holder sin
del av avtalen. Vi vil ikke automatisk ha
et ﬂy på lur om F/NLF ikke skaffer et ﬂy til
fulldriften.

Flystatus desember 2007
OFSK ﬁkk en forespørsel om å leie en Porter
som et sekundært ﬂy på Æra. Vi var veldig
interessert og undersøkte mulighetene.
Dette ﬂyet var dessverre ikke aktuelt å leie
inn til Norge av operatør.
Flystatus januar 2008
AN-28 var blitt satt på en liste over
ikke godkjente ﬂy innen for EASA. Rigas
har søkt om dispensasjon fra disse
reglene og hadde fått muntlig tilsagn
om godkjennelse. Avtalen mellom F/NLF
og Rigas kan ikke underskrives før det
foreligger skriftlig tillatelse.
Naive som vi er hadde vi fortsatt troen
på at Rigas klarer å få godkjennelse, som
de har gjort de siste årene!
Flystatus mars 2008
Alle planene var klare for fulldriften på Æra
og jeg så frem til å møte glade hoppere på
Sky Walkers FF camp i Sevilla.
Før jeg dro ringete Jan Wang med ny
informasjon. Det ﬁnnes regler for Brann
og Havarivern som gjelder for Østre Æra
Flyplass, som vi ikke har mulighet for å
utføre. Alle storﬂy som tar over ni hoppere
skal ha brann og havarivern som tilsvarer
utrykking på 120 sekunder. Dvs. brann og

æra resten av sesongen!
sykebil stående stand-by! Det ble jobbet på spreng i
F/NLF for å legge frem mottiltak for reglene.
Etter hvert ﬁkk vi vite at vi kan ﬂy storﬂy allikevel
inntil videre!
OFSK kontaktet Kjetil Borgersen som opererer
en Twin Otter. Glem det som er blitt sagt tidligere
at T.O. ikke kan ﬂy på Rikssenteret pga for kort
landingsstripe (ca 600 m). Nå er den ikke for kort
lenger! T.O. er amerikansk og trenger en lang runde
rundt i karusellen til Luftfartstilsynet for å få
operasjonstillatelse. Vi skal få beskjed om tre-ﬁre
uker.
Flystatus april 2008
RIGAS hadde problemer med å få tillatelse til å
operere med AN-28 fra EASA. OFSK overlot til F/NLF
å utarbeide en avtale med Porter som gikk på Voss
2007. Porter fra Frankrike var prismessig så godt
som avtalt, men da kontraktsforslaget forelå var

forutsetningene uakseptable. All risiko måtte bæres
av F/NLF og ﬂyforsikringer, motorhavari skulle
F/NLF stå ansvarlig for. Da var plutselig Porter ingen
alternativt ﬂy lenger.
OFSK kaster seg rundt på telefonen og
undersøker Dornier, Caravan, PAC, og Antonov 2
fra Europa. Vi er selvfølgelig alt for sent ute, og ser
oss om etter småﬂy i Norge. Av de ﬂyene som var
tilgjenglig så endte valget på TSB-en til HAGL, vår
gode venn og nabo.
Flystatus mai 2008
Fulldriften startet opp 1. mai med C-182 TSB. De
elevene som gikk kurs er fornøyde, men erfarne
hoppere er fraværende. Allikevel så har vi gjort 160
løft og 760 hopp med TSB-en. Mot 2007s 2515 hopp
så blir det stusselig å sammenligne.
OFSK kommer til å tegne kontrakt for en Twin
Otter som vil være på Rikssenteret så snart

operasjonstillatelse fra LT foreligger. I mellomtiden,
forhåpentligvis fra 15. juni, vil OFSK leie T.O. privat,
dvs at vi betaler 25% moms i tillegg til ﬂyleie.
Flyleien vil bli på ca 7.750 i timen. (AN-28 2.800/
time) Derfor er prisene justert opp på rikssenteret.
De gode tidene er forbi med et billig ﬂy fra RIGAS.
Og vi må tilpasse oss markedet som alle andre
klubber i Norge.
Da kommer sikkert spørsmålet fra
medlemmene... hva har OFSK lært av dette?
Vi undervurderte medlemmene ved å skrive
at vi vil legge ut informasjon når vi vet mer om
ﬂysituasjonen. Det er vanskelig å gi informasjon til
andre når den informasjonen en selv får går opp og
ned som en jo-jo. Det er kanskje arrogant å skrive
men jeg har dessverre ikke kapasitet til å svare alle
personlig på om når kommer ﬂyet! Siste oppdaterte
dato for T.O. ﬁkk jeg 4. juni.OFSK har satt ned en

ﬂygruppe som skal håndtere disse utfordringene i
fremtiden. De er allerede i gang med å sikre ﬂy til
fremtidig drift på rikssenteret.
Æra ﬁkk den verst tenkelige starten på sesongen.
Vi har stått uten uten høyverdig ﬂy i hele mai, og vil
trolig ikke få T.O. før i midten av juni. Dette betyr
dessverre at prestisjearrangementet Flying Chicks
må gjennomføres uten et fullverdig ﬂytilbud i år.
Situasjonen er fortvilet og beklagelig.
I OFSK gjør vi nå alt vi kan for å sikre resten av
sesongen. Forhåpentligvis er T.O. på plass i midten
av juni. Vi vil holde dere oppdatert gjennom OFSK
hjemmesider.
Vi gleder oss til resten av sesongen med mange
godbiter på terminlista. Jeg håper å se dere alle på
Rikssenteret i sommer!

KOMPETANSE – KUNNSKAP – KVALITET
For alle typer reparasjoner, vedlikehold og oppdateringer av
fallskjermutstyr er Sky Design Verksted i Tønsberg ditt beste valg.

Pål Bergan • www.skydesign.no • Tlf 959 93 321
– siden 1982 –
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Det spirer og gror på Sørlandet
Espen GundersenTekst
Lars Erik SivertsenFoto

Sommeren har meldt sin ankomst over
hele Sør Norge, om enn noe tidligere enn
forventet. Det er ikke ofte man opplever
konstante dagtemperaturer på godt over
20 grader over ﬂere uker i slutten av mai og
begynnelsen av juni. Selv ikke i Sørlandets
perle, Kristiansand. Det lover godt for resten
av året, kanskje spesielt for en klubb som i fjor
så hoppaktiviteten gå ned til det laveste nivået
siden begynnelsen av 90-tallet. I 2007 ble
det gjennomført i underkant av 400 hopp på
Kristiansand Lufthavn, Kjevik og omegn. Ikke
akkurat en lystig situasjon for en klubb som
hadde en oppadgående kurve som bikket 2000
hopp på begynnelsen av dette århundret.
I år var det derfor med blandede følelser at
klubbens medlemmer gikk inn i en ny sesong.
Med fjoråret friskt i minne ble det besluttet
kun å gjennomføre to kurs før sommeren.
Dette for å være sikker på at elevene våre ﬁkk
den oppfølgingen de behøver og samtidig
få hoppet nok til å holde seg varm i trøyen i
begynnelsen av sin hoppkarriere. Dessverre
opplevde klubben et deja vu av dimensjoner
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da klubbens ﬂy ﬁkk transponder problemer
dagen før Påsken, og måtte sendes bort
på verksted. Det var midt i mars måned og
klubben hadde enda ikke fått notert seg for et
eneste hopp i 2008. Og med ﬂyet på verksted
ble det også i år rapportert
inn
null aktivitet til Forbundet
i 1. kvartal. På toppen av
alt dette ﬁkk vi beskjed
fra AVINOR at på grunn av
bemanningsproblemer i tårnet
ville hopptidene våre bli meget
innskrenket i helgene. Det
er i slike situasjoner at man
lurer på hva galt man har
gjort fallskjermgudene, for det
er i hvert fall ikke slik at det ikke
ofres nok til dem.
Lørdag 12. april uteksaminerte
klubben årets første elever, og dette var
også vendepunktet for årets sesong så langt.
Klubben hadde sin første hoppdag lørdag 19.
april, og har etter dette gjennomført hopping
hver helg i tillegg til enkelte ukedager. Dette
gjenspeiler seg foreløpig stort sett bare i
antall elevhopp, da det er en stor overvekt av
disse og særdeles få selvstendige hoppere

som møter opp. Men det tør jeg påstå at
elevene våre setter pris på, og det er slik man
bygger en klubb (igjen). Tidligere år har de
ﬂeste elevene våre forsvunnet etter en helg
eller to, for så og bare møte opp sporadisk.
I år har derimot pågangen holdt seg jevnt
høy, noe som både overrasker og gleder en
Hovedinstruktør.
Blant de selvstendige hopperne som møter
opp er det derimot ikke stillstand. Sammen
med stor elevaktivitet, for en bitte-bitte-bitteliten klubb og regne, har dette resultert i en
stor pågang av nye sertiﬁkater å utstede.
Som et eksempel kan nevnes siste lørdagen i
mai hvor det av sertiﬁkater ble utstedt to EF,
to A, ett B, og ett D. Og det kunne blitt ﬂere,
men noen av de aktuelle kandidatene var
ikke tilgjengelige den dagen. En slik dag
skaper skrivekrampe for en stakkars I-1, siden
Forbundet har laget et skjema som krever
underskrift, dato og så videre, på tre-ﬁrefem forskjellige plasser ved utstedelse av
nye sertiﬁkater. Da er det jaggu godt man er
medlem i Buffalo når kvelden kommer.
Denne lovende starten på sesongen har gitt
ny giv i klubbens medlemmer, og fremtiden
ser mye lysere ut enn den gjorde på slutten

av forrige sesong. Det har medført at klubben
for første gang (ja, undertegnede vil sette
kasse) skal forsøke seg på det en bittebitte-bitte-liten klubb kaller fulldrift. Vi har
planlagt med to fulle uker med hopping fra
vår trofaste Cessna 185, LN-KAO. De ﬂeste
fallskjermhoppere med blaude konsonanter
har derfor satt av ferie de to siste ukene i
juli. Da blir det hopping fra morgen til kveld,
med unntak av visse restriksjoner i helgene,
hver eneste dag. Og med Hamresanden,
Kristiansands største strand, to små steinkast
fra hoppfeltet er det ikke fritt for at ett par
av de siste løftene noen dager vil droppe her.
Påfølgende sosial adferd vil være obligatorisk.
Gjestehoppere er selvfølgelig hjertelig
velkomne og gi gjerne en lyd fra dere dersom
dere har lyst til å ta turen. Det kan være blant
de siste mulighetene til å få hoppet over en
av Norges aller peneste utsikter i frittfall, da
klubben er i full gang med å planlegge ﬂytting
til en annen ﬂyplass i løpet av 2009.
Med de beste ønsker om en fortsatt nydelig
fallskjermsommer til alle andre bitte-bittebitte-små klubber rundt om i landet. Ja, og de
som er en del større også da selvfølgelig.
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BASE på Baffin
JEG SER PÅ MEG SELV SOM EN STOR HELDIGGRIS SOM FIKK
MULIGHETEN TIL Å REISE TIL BAFFIN ISLAND I MAI I ÅR FOR Å
HOPPE BASE PÅ MIN SPONSOR BERGHAUS REGNING.
Anniken BinzTekst og foto

Bafﬁn Island ligger vest for Grønland, og går langt nord for
polarsirkelen, men har mye lavere temperaturer enn det vi
ﬁnner på lignende breddegrader. Det gjør det derfor til et øde
sted, som gjør høyrisikoaktiviteter mer risikabele enn vanlig.
Øyen er befolket av sel, isbjørner og inuitter. Vi satte opp
vår Base Camp i Sam Ford Fjord som ligger to ﬂyreiser og
en snøscootertur på syv timer fra fastlandet i Canada. Sam
Ford Fjord er et eldorado både for klatrere, basehoppere,
og skikjørere. Den ene ville toppen/veggen ligger ved siden
av den neste. Fjellene stuper loddrette ned i vannet, så man
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er avhengig av å dra før isen smelter, gjerne på våren for
vinteren er uholdbart kald. Isen må nemlig tjene som både
landings- og boligområde.
Alle veggene er forskjellige men fellesnevneren er at de
er store... Alt under 1500 m/5000 fot regnes som lite. Det
var ikke uvanlig å ha 40 sek fritt fall, selv med trackebukser
overlesset med isøkser, stegjern, vannﬂasker, mat, solkrem,
kuldekrem, radio, kamera, solbriller, og polstret med seriøse
lag ekstra varme klær. Fortsatt kunne man ha et par minutter
skjermtur fordi det er så vanskelig å beregne avstanden til
isen så man ender opp med å trekke på NASA høyde...

Den høyeste toppen vi hoppet var 6000 fot og exit lå et par
hundre fot under. Hvis du sammenligner dette med høyden
på et vanlig hop’n’pop fra ﬂy sier det seg selv at vi hadde
et hav av tid til å nyte å ﬂy ut fra fjellveggen og å se hyllene
droppe bort etter som de ble klarert.
Jeg var del av en ekspedisjon på ti stykker, en
franskkvinne, to australienere, meg og resten amerikanere.
Jeg var temmelig uheldig og ble syk de første dagene. Dette
førte til at jeg ble så hes at med så mange høyttalende
nasjonaliteter til stede endte jeg opp med å holde kjeft
mesteparten av tiden og nyte omgivelsene i stedet. Det er
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ikke det beste å være syk når man bor i telt i vinterland, og
heller ikke når man går tur i fjellet, men etter tre hviledager
måtte jeg bare ut og gå. Været hadde blitt så bra at jeg ﬁkk
heller tåle snørr og hostekuler.
Vi var heldige, ekstremt heldige faktisk! Til forskjell fra
Norge fører sol med seg nullvindsforhold på Bafﬁn, og skyet
vær bringer mye vind. Vi hadde påskevær. Deilig med tanke på
å campe i Arktis, men ikke så bra for forholdene i fjellet. Etter
en svett prøvetur i myk snø var det bare å endre døgnrytmen
og begynne å gå på natten. I mange av områdene vi gikk
var det stor rasfare, så i tillegg til å slippe å gå igjennom for

hvert steg, kunne vi bevege oss relativt sikkert om natten.
Det skumret knapt på natten, men solen var så lav og bak så
mange fjell at snøen ﬁkk god tid til å kjøle seg ned. Det var
ingen spesielt tekniske ruter vi gikk, men det var en god del
luftige steder hvor det var greit å passe på at man ikke snublet
i stegjernet, og at isøksen faktisk satt godt.
Inkludert reisedager varte turen i tre og en halv uke, hvorav
16 dager i Sam Ford Fjord. Av de 16 dagene hoppet jeg 11, og de
ﬂeste av dem forskjellige vegger. Det er mer enn jeg noensinne
hadde ventet! Ryktet til Bafﬁn Island hadde forberedt meg
godt med varme klær, ørten bøker og lydbøker (vi hadde

generator for ladning av batterier). Hadde det vært mulig
å forutsi drømmeværet kunne jeg klart meg med vanlige
vinterklær. Men Arktis er uforutsigbart. Saken er bare
at det ikke pleier å være uforutsigbart i en så radikalt
varm retning. Da vi skulle hjem med snøscooter og
slede var sprekkene i isen blitt så store at vi
slet med å krysse ﬂere steder. Med andre ord
det hadde smeltet mye. Jeg er glad jeg ﬁkk
sett området mens det fortsatt er is der, det er
skummelt å tenke å hvordan det kan se ut der
om tjue år.
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