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materiellfrist
Materiellfrist for Frittfall #2/2010
14. mai – Utsendelse 11. juni
Send stoff, ideer eller spørsmål til kitt@fritffall.org
M a t e r i e l l f r i s t g j e l d e r f o r r e d a k s j o n e l t s t o f f o g f o r b o o k i n g a v p l a s s t i l a n n o n s e r. Tr y k k e k l a r t m a t e r i e l l t i l a n n o n s e p l a s s
leveres 10 dager før utsendelsesdato. Se frittfall.org for mer informasjon om frister og innlevering av materiell.

Ny sesong!
KittRedaktør

Da er vi i gang igjen! Det nærmer seg vår. En blåser støv av utstyret og rust av ferdighetene.
Skinnende blanke planer tas frem, de ivrigste presser hoppdressen, og entusiasmen er på
topp før sesongstart. Måtte det bli et strålende sommerhalvår med skyfri himmel og
slappe vindpølser. Vi vedlegger FS- og FF-poolene som midtoppslag, til informasjon og
inspirasjon.
Ikke alle legger fallskjermsporten vekk utenom sesong. Det jobbes i klubbstyrer,
utvalg og komiteer. I ly av vintermørket har det skjedd noen skifter i sentrale verv. Trude
Sviggum takker av som idrettsansvarlig og overlater jobben til Knut Lien. I SU går Tone
Bergan inn etter Bjørnar Haukstad som SU medlem. Tore Nagel har hatt sitt siste intervju
som journalist for Frittfall. Takk for innsatsen, vel blåst! Og takk til dere som tar på dere
nye utfordringer. De gamle er eldst!
Du sitter med et skikkelig femi Frittfall i hendene. Jentesatsing – spesielt innenfor freefly
– er tydeligvis It. Eller finnes de ivrigste skribentene blant jentene? Uansett er det gøy å lese om jenter
som gir gass, jenter med hodet ned, pow wow weekend for jenter, flying chicks, felles nordisk satsing
og egen jenteterminliste. Kanskje jeg skal gjøre noe rosa på nettkalenderen? Litt tilfeldig er det nok
at SU denne gangen velger å fokusere på jentelandinger og jenters skadestatistikk. Det skader ikke å
tenke litt ekstra gjennom dette før moroa starter for fullt. Ha det gøy – toodles!

Redaksjonen: ansvarlig redaktør og annonse/økonomi: KITT GRØNNINGSÆTER - kitt@frittfall.org

fotojournalist: VIDAR ANTONSEN - vidar_antonsen@msn.com, journalist: TORE NAGEL - torenag@online.no.
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FIKK EN INVITASJON TIL Å DELTA PÅ DEN FØRSTE
FREEFLY EURO-SEKVENSEN I HISTORIEN OG MÅTTE
SELVFØLGELIG SJEKKE DET UT.

Euro-Sequentials
Håvard FlaatTekst
Babylon Freefly, KuriFoto
Totalt 30 Europa-baserte freeflyere fra øverste hylle
takket ja til invitasjonen og dro ned til Skydive Spain for å
prøve å gjøre nye cutting edge formasjoner og sekvenser.
Skydive Spain passer svært bra til denne type hopping,
med superraske fly, veldig erfarne piloter som også er gode
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freeflyere og i stedet for å sirkulere
rundt og vente på et hull i skyene, bare
bruker denne tiden til å stige videre. Vi
hoppet ikke sjelden fra 17, 18 og 19 000
fot. Fett!
Generelt vil jeg si at sekvenser er den delen av freeflying
som utvikler seg mest for tiden. Amerikanerne har vært
tidlig ute, som vanlig, og europeerne følger nå etter. I

Norge har det
også vært
interesse og
Skywalkers har
deltatt på sekvenser her og der og arangert lignende events
i Norge i form av Vertical Moment og på andre boogier
som for eksempel GoVertical. Nå som så mange norske
freeflyere har tatt steget opp og nå virkelig behersker

vertikal flyging, er jeg helt sikker på at
vi kommer til å se feite nye ting i norsk
luftrom til sommeren. Håper samtidig
at gamle-gutta tar utfordringa og gjør
noen hopp og kanskje noen timer
tunnel slik at de klarer å henge med.
Det hadde vært magisk.
Hva er greia med freefly-sekvens?

Vel, hvis du er FS-hopper og har
hoppet noe sekvens da skjønner du i
utgangspunktet greia. Men, forskjellen
er at freeflyere gjennomfører samme
greia i ulike posisjoner vertikalt. Dette
gir oss utvidede muligheter i form
av å ikke bare bygge bredt på level,
men også bygge i høyden på ulike
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levels. Noe annet vi startet med rundt jul nyttår var å bygge
formasjoner for så å eagle de. Det vil si å flytte en piece over
eller under den andre. Dette er vel det samme som FS-hoppere
kaller verticals? Eller er jeg helt på jordet? I såfall ønsker jeg å
bli der… Dette har jeg aldri sett før, verken på magen eller på
hodet.
Eksempler på hopp som ble gjennomført i løpet av
sekvensen var å bygge en 10-manns stjerne head down. På
utsiden ble det samtidig bygd en firemanns stjerne head down
som så ble flydd opp, over og inn i den store stjernen og så ned
på level. King! Et annet eksempel var at vi bygde to sjumanns
accordians back to back. Disse byttet så plass ved at den ene
fløy opp og over den andre og kom ned på andre siden. Nice!
Mye av hensikten med denne sevensen var å teste ut nye
ideer. Flere av oss har utvekslet ideer over lang tid og det
funket faktisk i lufta. I løpet av de neste åra kan jeg garantere
at det kommer til å skje utrolige ting på denne fronten i lufta.
I alle fall hvis kreativiteten og viljen til å individuelt sett bli
flinkere øker. Etter det er det bare å møtes og hoppe. Snart er
det sommer!
Keep it Blue
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www.spoton.as
Sky Design butikk bytter navn til Spot On

Samme lokalitet:
Dronningensgate 13
PB 670 – Sentrum
0106 OSLO, Norway
T: (+47) 97 100 600
M: info@spoton.as

VI VAR FIRE KAMERATER PÅ TUR SOM TRODDE VI
SKULLE HOPPE FALLSKJERM, DANSE SALSA MED
VERDENS VAKRESTE DAMER, SPISE GOD MAT OG
BADE I AZURBLÅTT HAV I KARIBIEN.

Skydive Venezuela

– jump, shoot, drink´n dri
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Fakta og tips:
www.skydivevenezuela.com
og e-mail giantri@gmail.com
• Hopping hver dag fra 13500 fot
• Et løft koster $20. AFF-kurs koster $1200
• Ingen innmeldingsavgift eller registreringsavgift
• Hoppfeltet har to AN-28
• Feltet drives av Giancarlo Trimarchi, og har AFF
instruktører og Freefly coaching i verdensklasse.
Coaching med Olav Zipser eller instruktører
fra Babylon koster $50 inkludert slotprisen til
instruktøren! Book instruksjon på www.1olav.com
• Gratis bunkhouse, eller billig hotell 500 meter fra
feltet (ca kr 250 per natt per person)
Sjekk www.aguasal.com
• Du kan spise tre måltider på feltet for
til sammen kr 100
• Lær deg spansk! De eneste som kan engelsk i
dette landet, er instruktørene på hoppfeltet!

Geir, William, Ole-Johannes og Alvin
Tekst og Foto
Nå som vi sitter på flyet hjem, takker vi høyere
makter for at vi ikke ble skutt i filler, skamslått
eller påkjørt av fulle og cannabisrusede
karnevalslunatics i Sør-Amerikas farligste land!
Etter to uker i dette kaotiske samfunnet var
vi vitne til hendelser som sjokkerte oss blonde
og naive nordboere. I løpet av kjøreturen fra
flyplassen i Caracas til hoppfeltet i Higuerote
opplevde vi trafikkulykker (ingen stopper og
hjelper!) og en slalomkjøring mellom biler
på motorveien som
sannsynligvis står
til gull i Vancouver.
Det er tryggest slik,
forklarer en av de lokale

ve…

hopperne, mens han fyrer opp en joint og spør
om han skal kjøre oss hjem; ”If you drive like a
lunatic, the lunatics will loose the appetite of
chasing you”).
Når vi endelig ser kysten og hoppfeltet i
horisonten, blir vi selvfølgelig stoppet i en
politikontroll. Mens vi står der og venter spent
på hvor mye vi må bestikke politiet med for å
komme videre, befinner vi oss bokstavelig talt
midt i en skuddveksling mellom uniformert politi,
sivilt politi, og noen aggressive fyllekjørere
(regner vi med siden de fleste drikker mens de
kjører her). Med senket hode ber vi i vårt stille
sinn om at sjåføren må gi gass og manøvrere oss
bort fra denne situasjonen, litt sånn i heltemodig
Hollywood-stil. Men neida, sjåføren vår går ut
av bilen og krangler litt med politiet mellom
viftende våpen, kommer rolig tilbake i førersetet,

litt oppgitt over ”Crazy Police”, og bare kjører. Vi
passerer en Maria-statue, gjør korsets tegn, og
puster lettet ut når vi svinger inn på hoppfeltet
og får servert en kald øl for å roe nervene.
Med en kald pils i hånden, døsig duvende i en
hengekøye, kunne vi komme til hektene etter
den lange reisen. I andektighet så vi solen gå
ned over dette vakre hoppfeltet, mens noen
av verdens aller beste Freeflyere setter oss
inn i hoppfeltets regler og aktivitet. Der var
”pensjonerte” Babylon-hoppere, Olav Zipser
og Giancarlo Trimarchi (vert og eier av feltet og
topp-10 i verden innen freeflying, i følge Kong
Olav).
Olav Zipser regnes som den som oppfant og
definerte Freeflying; ”The father of Freefly”.
Han har til og med lisensiert navnet Freefly,
og eier rettighetene til å bruke navnet Freefly i

NB! Venezuela har i løpet av de tre siste årene
hatt en dobling av kriminalitet. Ca 500 personer
dør hver uke i trafikken eller av voldskriminalitet.
Helsevesenet er elendig, og styresettet meget
ustabilt. Samtlige vi snakket med regner Venezuela
som det klart farligste landet å reise i på det SørAmerikanske kontinentet. Ved alvorlig skade i
trafikk eller på hoppfeltet kan man ikke regne med
å få adekvat helsehjelp. Det finnes likevel private
sykehus som sannsynligvis har en relativt bra
standard.
Vi ble av samtlige på hoppfeltet advart mot å
bevege oss utenfor hoppfeltet. På selve hoppfeltet
hadde det aldri vært noen alvorlige kriminelle
hendelser, det var bevoktet av militæret.
Hoppfeltet tilbyr organisert transport fra
Caracas til hoppfeltet, noe vi sterkt anbefaler å
benytte. Mange turister har blitt kidnappet og ranet
av falske taxier på flyplassen.
Ta med alt du trenger av penger i dollar, og
veksle til lokal valuta på hoppfeltet!
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Rompa til venstre er singel…

all kommersiell sammenheng. Det
beste minnet fra et instruksjonshopp
med Kong Olav, var når jeg spurte
hvordan han ville at vi skulle ”Exit
the airplane”? Olav ser spørrende
på meg i noen sekunder; ”Exit? I
don´t want to exit the airplane! I want
to enter the air, and fly away from
the plane!” Legendarisk! Heretter
hopper vi aldri ut av et fly lenger, vi
entrer luften og flyr vekk fra flyet!
HERRRLIG!
Som en kontrast til
anarkiet i landet ellers, og
i gatene rundt oss, skal det
i rettferdighetens navn sies at
hoppfeltet til Giancarlo er som en
liten oase å regne. Feltet driftes
veldig profesjonelt. Alle hoppere
og ansatte på feltet er veldig
hjelpsomme og hyggelige. Feltet
har alle fasiliteter og gjestfriheten
er langt utover det en kan forvente.
Her har du auraen og miljøet til et
lite hoppfelt, men hoppekvaliteten
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til et stort og profesjonelt felt.
Ikke rart at noen av verdens beste
fallskjermhoppere velger å reise hit
når de vil slappe av og bare kose seg
i luften og på bakken.
Lendeorientering; flystripe,
landingsområde og Chillout zone. På
den ene siden er byen, og på andre
siden er jungelen. Vi var her for å
bli bedre på vinkelflyging (flocking,
tracking, whatever…). Det ble sagt at
man som regel fløy mot byen, og at
det gikk an å fly mot jungelen, men
kryss ALDRI elven! Siden det var flere
trackinggrupper, og vi var gjester
og tøffe vikinger, ble vi alltid sendt
mot jungelen. Gang på gang lå Alvin
komfortabelt på rygg under Dr. Real,
med Lynvingen halsende etter. Vi
tenkte aldri så mye over at vi stadig
hang en kilometer eller to på feil side
av elven. En trelanding skulle vi vel
takle. Det var helt til vi etter en ukes
hopping på en fest ble forklart de
kalde fakta;

• ”If you survive a cutaway, you will
probably not survive the landing in
the jungle”
• ”Leave your hook-knife, you will
need a machete
• ”You know- this environment is
perfect for living. Everything lives
and grow there. If you spit in a
corner, the next day something will
grow out of it.”
• ”You may see something moving,
but you never know how many eyes
see you move…”
• ”If you are not killed or eaten as
you land, you will for sure not find
your way back to the dropzone. And
while you walk around in circle,
please say hello to all the snakes,
alligators and pumas from us”
• ”If you reach the shore, you are
gonna smell death, AND you´ll
pass it”

På dette hoppfeltet får du altså
hoppkvalitet i verdensklasse til
en latterlig lav pris. Glem salsa og
bading. Vil du på jungeltur, eller til
Angel Falls (verdens høyeste foss
med sine 979 meter), får du tips og
kontakter på hoppfeltet. Anbefaler
også noen dager på et av Karibiens
flotteste paradis; Los Roques
www.losroques.org. Her er det mer
azurblått hav enn du kan drømme
om. Dette er i følge Venezuelas beste
kvinnelige kiter uten tvil verdens
beste sted å kite. Det er nesten alltid
vind (særlig i juni) og kilometer på
kilometer med flatt vann, nesten helt
for deg selv (du trenger båt).
30 minutter med taxi fra
hoppfeltet finner du også en veldig
bra strand for bølgesurfing.

Dates:
16 – 20 June 2010
Location:
Empuria Bravia
More Organizers
now including
Skywalkers &
Volare
More Altitude
lifts to 14,000'
More Energy
intense, 5 day
event

Pow Wow
Weekend
for jenter
DENNE HELGEN ER SATT AV TIL ALLE JENTER SOM BEFINNER
SEG ET STED MELLOM "JEG ELSKER FREEFLY OG TRACKING"
TIL "DET HAR JEG ALDRI PRØVD, MEN DET VIRKER DRITKULT!"

Kine H. SteenTekst
Lars Erik SivertsenFoto
Sted: Bømoen, Voss
Tid: 30. juli- 1. august
Konseptet er dugnadbasert og tanken er
å gjøre flere jenter interessert i å satse
på freefly og tracking, samt å få jenter
til å engasjere seg mer i jentemiljøet og
fokusere på sin rolle som fallskjermhopper.
Planen er å bruke av oss selv. Det eneste
du betaler er din egen slot. Behovet for å
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videreføre kunnskap og utvikle ferdighet
er viktig for sporten vår og er et ledd den
totale idrettssatsingen og fokusområdet fra
sentralt hold. Slik tankegang og utvikling
skal etter min mening ikke koste skjorta.
Ønske med en slik helg er å gi jenter
erfaring som coach/veileder/inspirator/
motivator ved å hoppe med andre jenter
som har mindre erfaring enn seg selv.
Samtidig så får jenter med mindre erfaring
masse input og tips helt gratis. Slik får
flest mulig på ulike nivå utfordringer på

ulike områder, noe jeg mener er viktig for
utviklingen for jenter i sporten. Videre er
slike konsept ment å minske avstanden
mellom skygods, noobs og rockstars, noe
jeg mener er en viktig del for utviklingen av
et godt hoppemiljø.
Helgen vil også være en gylden mulighet
for å ta ulike FF-utsjekker både som elev
og A-sert hopper (til B-sert). NB! Jenter
først i køen. Helgen vil bestå av: Hopping
med grupper på 2-5 hoppere. En
personlig utfordringsoppgave som alle

må gjennomføre. Fokus på sikkerhet
før man hopper, i lufta både, i frittfall
og under skjerm, og i landingen. Felles
middag. Kåringer. Konkurranser.
Oppvarming til GV2010
Har du en gryende freeflyger i deg kom og
lek med oss. Har du spørsmål angående
freefly/tracking, eller du har ønsker eller
ideer rundt jenter i FF-miljøet ta gjerne
kontakt på kine@fallskjerm.no.

Folkene...Flyet...
Kunnskapen...
Galskapen...

Freequent
Flyer 2009

Dennis Barstad, årets
freequent flyer. Elev i 2008,
nå 500 hopp og videomann
for landslaget. Vi gratulerer.

Kjøpe storhopperdeal
du også?

Jenter m
- jenterekord i freefly
Kristin

Camilla

Kine H. SteenTekst
Håvard FlaatFoto
Tiden var inne for å gi disse damene noe å strekke seg etter,
være inspirasjon og motivere andre jenter til fremtidig satsing
i sporten, i grenen, i fallskjermmiljøet generelt. Målet var å gi
jenter erfaring i å fly flere sammen i head-down. Drømmen; en
formasjon som bestod av fire hoppere. Samlingene startet på
Flying Chicks og fortsatte utover sommeren.
I slutten av august var åtte jenter samlet på Østre Æra for å fly
sammen med hodet ned. Veileder, mentoring og moralsk støtte
fikk vi fra Mathias Holtz som stilte opp for arrangementet. Vi
takker for det utrolige viktige bidraget, du var helgens helt! Med
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underdrivelse; uten deg hadde vi famlet
en god del mer. Bent Onshus dedikerte
også helgen i jentenes tegn
og stilte velvillig opp som
utside kamera. Stor takk
for din støtte og ditt bidrag!
Den offisielle rekorden ble en
femkvinns; firerstjerne med en
stinger. Juhu!
Rekordforsøket 2010 handler om mye
av det samme. Gi de jentene som satser
mest noe å strekke seg etter. Motivere andre jenter til å satse,
vise at jenter kan. Målet i år er å gjøre det bedre enn i 09, å lære,
få erfaring – intet mer, intet mindre. Dato for forsøket er satt til

3.-5. september på Østre Æra. Offisiell treningshelg vil være på
Voss 9.-11. juli.
«Jenter med hodet ned» er et prosjekt som har oppstått
som et naturlig ledd i arbeidet og ideene rundt rekordforsøket.
Prosjektet tar sikte på å satse på utviklingen av jenters FF
ferdigheter og veilede i forhold til egen utvikling i grenen.
Fokuset ligger på konkrete treningstips, sosiale aspekter,
motivasjon og utfordringer. «Leave your comfort zone, if only for
40 seconds».
Det nye prosjektet tilfører det å se muligheter og utvikle
samarbeidet mellom jenter i de nordiske landene. Planen for
sesongen 2010 er å sette første FF rekord med svenske og norske
jenter i forbindelse med Nordisk mesterskap. Tanken bak er å

ed hodet ned
I 2009 FIKK NORGE SIN FØRSTE OFFISIELLE
REKORD I FF FOR JENTER. BAKGRUNNEN OG
MOTIVASJONEN VAR AT FLERE JENTER DEN
SISTE TIDEN HADDE GITT (OG FREMDELES GIR)
SKIKKELIG GASS INNENFOR GRENEN.

bygge oss opp på et nivå
slik at vi kan få mulighet til å
representere Sverige og Norge
i større internasjonale rekorder
og forsøk. Ønsket er å gjøre et
rekrodforsøk i løpet av sommeren
i tiden fremover. Tanken er da å
rullere på arrangementet over svensk
og norsk jord for å støtte oppunder aktivitet
i begge landene. Utvklingen videre er også
å få med de andre nordiske landene. Dato
for rekordsamarbeidet er 21.-22. august – en
knallavslutning på Nordisk mesterskap!
Ønsker du å lære mer i FF eller delta i

prosjektet Jenter med hodet ned, eller søker du
mer generell informasjon om FF og tracking, ta
gjerne kontakt på kine@fallskjerm.no.
På tampen vil jeg oppfordre alle jenter i FF å
sette seg konkrete mål for kommende sesong.
Enten det er å gjøre 10 hopp mer enn i fjor eller
å komme på landslaget i fremtiden, og alt der
i mellom. For de av dere som ønsker en mer
seriøs satsing oppfordrer jeg til å ta kontakt
med Kristin K. Hansen og Camilla Hagen da
disse er de to jentene i Norge som for tiden
virkelig satser. Begge har god erfaring i forhold
til det å utvikle egne ferdigheter, og kan gi et
innblikk i hva satsing går ut på.
Richard OlsenFoto

bail out

Noe distré…
Her har vår mann i
Sikkerhets- og utdanningskomiteen,
tandemhoppmester Morten glemt
å feste hjelmen...

Møter Morten motstand?
16

bail out
GI MEG ALLE PENGA! MORTEN KRISTOFFERSEN (NÅ 32 ÅR, IKKE DA) SER NED PÅ EN LITEN DAME
MED PALESTINASKJERF FORAN ANSIKTET. DET ER MØRK VINTERNATT, KALDT UTE OG HAN ER
ALENE PÅ JOBB I SHELLSTASJONEN VED TRONDHEIMSVEIEN I OSLO.

Tore NagelTekst
Trond BolstadBakkefoto
Mikael KristiansenLuftfoto
Pakker reserver
- Hvilket år, spør du? Nå er du
vanskelig. Jeg er elendig på årstall.
La meg se. Æhh, mmm. Jeg hadde
altså flyttet til Oslo og det må ha
vært i 2001 eller 2002… nei vent,
det var vinteren 2000. Beklager
Tore, men jeg husker ikke.
Morten ser opp på meg med
klare blå øyne og forteller at årstall
og navn, ja det sliter han med. Men
hendelser, detaljerte sådanne; se
det er ikke noe problem.
Det er tirsdag og vi møtes på
arbeidsplassen hans, Sky Design
(SD), der han hovedsaklig pakker
reserver til livets opphold. Vi er
tidlig ute og Morten forsvinner ut
ytterdøren.
- Vi har ikke innlagt vann her,
så jeg går over for å hente litt
kaffevann. Du har vel lyst på en
kopp, sier han og blir borte to, tre
minutter. Kaffekoppen kommer,
rykende varm. RIIIIIIING. Morten
svarer på telefonen:
- Joda, skjermen din er ferdig i
ettermiddag. Du kan hente den før
vi stenger, avslutter han og slår
av en prat med Trond Bolstad idet
Tore Buer kommer inn med et brett
kjøpekaffe og serverer oss. Erling
Sagen har innredet eget kontor og
sitter opptatt i telefon. Nikker.
- Det er hyggelig å jobbe her, og

jeg har flexitid, fortsetter Morten
når vi rusler ut i den møkkete sneen
som ligger lik hundedritt, overalt.
Vinter i Oslo. Morten vil spise
thaimat på Nam Fah i Prinsensgate,
et par hundre meter fra SD. Det
er lunsjtid. Vi går inn i det lyse,
halvfulle lokalet. Han finner et
tomannsbord. Vi setter oss ved og
en smilende thaidame kommer med
to menyer.
- Om det kunne vært annerledes,
at jeg hadde jobbet på SD fordi
jeg har flexitid? Nei, fallskjerm har
vært og er en meget stor del av
livet mitt, konstaterer han, forsiktig
nikkende.
Ingen sertifikatjeger
- Gi meg alle penga sa jeg. Den
lille damen med skjerfet foran
ansiktet ser opp på Morten denne
vinternatten for… mange år siden.
- Du kan få tusen kroner, men da
må du kjøpe noe. En tyggegummi
for eksempel. Sindige Morten.
Morten er en av ytterst få
renaværinger, altså en av ”de
lokale”, som hopper fallskjerm,
i hvert fall på Østre Æra. Han
bestemmer seg for å gå på
kurs sammen med to andre fra
videregående. Året er… jo da…
1996.
- Jeg måtte jobbe da de tok
kurset. Muligens like greit det fordi
de to kameratene mine kolliderte
med hverandre på hopp nummer
en, i 500 fots høyde. Begge

kuttet og reservene kom noen
sekunder før de tok bakken, ganske
langt nord på landingsområdet,
sier han. (Og journalisten
iler til med fortsettelsen på
historien). Legendariske HI i
Oslo Fallskjermklubb (OFSK) og
mangeårig fulldriftsleder på Æra,
Jørn R. Strand lar dette gullkortet
falle når de to elevene kommer
smilende og fornøyde tilbake etter
sitt første hopp:
- Dere skulle vært døde nå,
begge to. Legg skjermene inn i
hangaren, sleng dere i bilen og kom
dere hjem til Rena. Kjøpe dere et
Ludobrett, men kom aldri tilbake
hit. God tur!
Morten ler, ser på klokken og
bestiller en flaske Ringnes pils.
Han forteller at han reiser opp til
Æra uken etter, men da er det helt
øde der. NM et annet sted i landet?
To år senere flytter han til Gjøvik
for å studere til dataingeniør.
Kjetil Borgersen og Sven Brede
Grimkelsrud har startet en filial til
HaGL der. På grunn av dyktighet
og kløkt klarer disse to herrene
å skaffe tilveie 40.000 kroner via
studentskipnaden og genererer
mange nye fallskjermhoppere
til HaGL, mye fordi kursene er
subsidierte – til de grader.
I løpet av ett hopp og
deltakelse på dette årets
Beverboogie, blir Morten hektet på
fallskjermhopping og gjør en meget
bratt læringskurve.
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- Han var drømmeeleven og
gjorde alltid det han ble fortalt,
fikk aldri underkjente hopp i
lineprogresjonen, sier Tormod
Anmarkrud, tidligere HI i HaGL.
- I flyet oppførte han seg
eksemplarisk og på feltet var han
stille og beskjeden. Har aldri sett
ham stresse og heller ikke sett
ham sint. Jeg anså ham ikke som
sertifikatjeger, så ambisjonene
må han eventuelt holdt for seg
selv, fortsetter Anmarkrud. Herr
Kristoffersen blir raskt med i
miljøet i klubben, sitter i styret
allerede året etter (mener selv
det muligens var i 1999) og
svarer ja når han blir bedt om å
ta ut I3 papirer og hoppmestre
elever for senere å bli I2.
- Det er jo det som fascinerer
med en liten klubb. Alle må
utdanne seg for å bringe klubben
videre, skaffe nye elever, sier
Morten mens han er langt inne i
forretten; Gai Satay, kyllingspyd
med peanøttsmør, frisk salat
og hvit ris. Anrettet på hvit og
varm tallerken. Vi sitter ved et
kvadratisk trebord. Det er 10-12
stykker av dem i lokalet, med
matchende stoler. Store vinduer
ut mot gaten. Hvite vegger og
foran inngangen står to høyreiste
palmer i ovale, brunrøde
keramiske krukker og minner
om sommer og asurblått hav.
Langs det halvåpne kjøkkenet
er det en om lag to meter lang
trebenk med stoler, i samme
tresort som alt annet inventar. I
taket er det gamle, ”autentiske”
bærebjelker som er mønstret i
Thairosemaling (?), sort og hvitt
og litt brunt. Fra taket henger et
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tyvetalls gullforgylte lamper. Det
har kommet flere spisegjester og
talen er lavmælt. Morten tar en
slurk øl og svelger.
Mild ulv i fåreklær?
- Hører ´u dårlig, eller? Få
alle penga, sier damen med
palestinaskjerfet foran ansiktet
og trekker frem en liten
håndveske. Morten titter ned på
henne og konstaterer at her er
det dårlig kommunikasjon, gitt.
- Joda, det stemmer at jeg
oppfattes som rolig og behersket
og som oftest er jeg det. Men det
har ikke alltid vært slik. Jeg var
regnet som et råskinn på barne-/
ungdomsskolen og gikk ofte med
solbriller, forteller han smilende.
På skolen sloss han mye og gir
bort mange flere blåveiser enn
han får.
- Men jeg har aldri hatt noe
typisk skandalepreget liv,
fortsetter han velartikulert og
nesten uten dialekt, eller for å si
det slik – ikke mange itte’ og je’.
Selv om han aldri har vært
medlem av OFSK, tilbringer
han tre sesonger på Æra,
sannsynligvis mellom 20032006.
- Jeg kjenner Morten
som veldig snill, mild og
pliktoppfyllende, med en herlig
humor; underfundig og lun,
en mild ulv i fåreklær (?) sier
Anniken Ronæss Spidsberg,
tidligere fulldriftsleder på Æra.
Men forteller også om en Morten
som er distré og en sjelden gang
stresset. Han er pakker første
året og flytter så inn i manifest.
Der svarer han rolig og sindig

på type spørsmål som; - Når
slutter det å regne? - Hvor er
høydemåleren jeg brukte i
går? - Hvor lenge skal vi hoppe
i kveld? - Hvor mye er klokken?.
Men han kan svare syrlig når
spørsmålene blir for dumme eller
for mange. Da er gjerne svarene
såpass slemme at han får utløp
for egen aggresjon. I manifest
regjerer han med god hjelp av
fru Ronæss Spidsberg. Hun har
blant annet som oppgave å finne
det Morten ikke finner, som
stiftemaskinen rett foran ham,
bensinloggbok som er der den
skal stå – i bokhyllen – mobilen
som han har i lomma og titalls
andre gjenstander. Morten ser
ikke slike ting.
- En gang denne sesongen
foretar HaGL innhopp på Æra og
har med seg en tandem. Det blir
storfest om natten og Morten er
en seig partyløve som sjeldent
legger seg tidlig når han først
fester. Som den pliktoppfyllende
fyren han er, står han opp rett
etter han har lagt seg og åpner
manifest. Han skal bare finne
seletøyet til tandemekvipasjen
til HaGL, for den skal opp på
første løft.
- Jeg kom inn i hangaren og der
fløy Morten rundt mens svetten
silte fra pannen. Han fant ikke
seletøyet, humrer Anniken. Hun
ser det derimot, med en gang.
Det ligger midt på pakkematten.
Mens Morten stresser videre
rundt om og sjekker alle de
utenkelige stedene det kan ha
blitt lagt bort, går hun bort til
seletøyet og tar det opp.
- Er det dette du leter

bail out
etter, roper hun til Morten som er på vei
opp i annen etasje for å lete videre. Han
kvitterer med et takk og et smil.
Hook og halebein
- Jeg skal ha alle pengene dine, hvis
ikke ligger du tynt an, sier den lille
kvinnen som står foran Morten denne
natten en vinter for lenge siden. Morten
konstaterer at blikket henne flakker.
- Det står nemlig en mann og holder
vakt utenfor stasjonen, fortsetter hun.
Morten stjeler et raskt sideblikk, men
ser ingen der.
Selv om herr Kristoffersen etter
hvert blir både I1, tandempilot, sitter i
SU med ansvar for å skrive til Frittfall
og for å notere hendelsesrapporter, har
han og hatt sine møter med Murphy.
Han er rimelig kjapp til å bestille seg
Sabre 150 og går ennå raskere ned til
en Stiletto 135.
- Hadde jo alt for lav ”wingload”
i forhold til antallet hopp, men det
var ikke så nøye da, mot slutten av
nittitallet (korrekt! Journ. anm.), sier
Morten og fortsetter:
- Klarte en gang å hooke meg i
bakken. Det var lavt, men følte jeg
hadde kontroll. I det jeg skulle flate
ut, klarte jeg å tre høydemåleren inn
i den ene frontraiseren, så det ble
hook og halebeinsbrist, eller på godt
norsk; vondt i ræva, ler han og tygger
i seg slutten av hovedretten, Gaeng
Panang; kylling i kokossaus. Han sitter
der ganske så nyklippet , iført en beige
genser med striper på tvers. Har snart
drukket tom pilsflasken og vil gjerne ha
kaffe; espresso.
Etter han avlutter tredje og siste
sesongen på Æra, blir han fotograf for
et firerlag. Rett før sommeren… la oss
se… skal vi tippe… ren gjetting altså…
2007 (Morten kan dessverre verken

bekrefte eller avkrefte), drar han
sammen med dem til Bedford. Ganske
tidlig i de dyrbare flyveminuttene får
han noen tegn han ikke forstår, gjør noe
han absolutt ikke burde gjøre, raser i
utgangsdøren og albuen går ut av ledd.
Resten av sesongen er spolert.
BRRRRRR. Telefonen på Nøreli rister.
- Hei, det er Morten. Du spurte om
jeg er IE og jeg er det og det var da jeg
tok over som HI i HaGL. Når det var? Nå
spør du for vanskelig.
Morten har per dags dato gjort
om lag 2.300 fallskjermhopp, 600
tandemhopp og 40 basehopp. Har
flere turer i Kjerag og er en av de få
som på en måte er blitt velsignet av
en prest før han hoppet det 110 meter
høye betongtårnet på Tonsåsen, Bagn
i Valdres. Akkurat den historien lar vi
Morten selv skrive ned en gang
- Bestehoppet mitt må være den
første FS – utsjekken med Janne
Mollan. Det var på akkurat det hoppet
jeg fikk flyfølelsen og det smakte
godt, fortsetter han og forteller
om to verstehopp. Det ene var i FF
med Håvard Flaat, hvor de kræsjer
i hverandre i høy hastighet. Morten
ser at armen til Håvard dingler og
han tenker på hvordan makkeren skal
trekke. Men det går jo som oftest;
lander stående… OK. Med brukket
arm. Det andre er på et tandemhopp
hvor Morten og passasjer går inn for
landing. Han ber passasjeren løfte
beina, men de løftes ikke godt nok opp.
De treffer bakken før Morten og det blir
alvorlig skade.
- Det var ille. Stillheten etter
kræsjlandingen var overdøvende og
jeg husker jeg tenkte: Morten, du er
ansvarlig for dette, okke som. Men det
gikk rimelig greit, sier han og kikker ut
av vinduet.

En rosa koffert
- Hvor er kamera, jeg har pistol, sier
kvinnen med skjerfet, tar opp hånden
hun har skjult ved brystene.
- Da må jeg nesten få se den, svarer
Morten og hun drar frem hånden med
en plastpose i.
Det meste av livet til unge
Kristoffersen dreier seg altså om
fallskjermhopping og mye som er
knyttet til det. Han blir utdannet
dataingeniør, men havner i køen av
data-toppfolk uten jobb. Siden det blir
mye hopping, blir utdannelsen foreldet.
Nå vil han få seg sivil utdannelse
nok en gang og starter opp treårige
økonomistudier til høsten. Han er blitt
noe interessert i økonomi etter han
startet enkeltmannsforetaket Morten
Kristoffersen lufter deg, registrert i
Brønnøysundregisteret. Selv om han
ikke er redd for at han skal forsvinne fra
fallskjermmiljøet regner han med at det
blir litt å leve på gamle, gode minner.
En gang er han videofotograf for en
basicleir på DeLand. Flyr fra Amsterdam
og reiser med en rosa koffert, lånt (- Få
med deg det Tore, den var lånt). Den
er full av rene underbukser, fotoutstyr
og et par rene skjorter. Mellomlander
i Detroit og blir selvsagt stoppet av
amerikanske tollere.
- Amsterdam ja, hm, med rosa
koffert, på vei til Orlando? Well sir, can
you explain? Morten stotrer frem:
- I am travelling together with this
man. Tollerne nikker ham lurt igjennom
tollen.
- Kan jo forstå hva de tenkte da, sier
han lakonisk.
Morten er samboer på første, nei
andre… Morten er ikke riktig sikker på
hvor lenge han har vært samboer med
Kristin Ø. Kristin kan fortelle om en
mann som er interessert i matlaging.

(Vi får i skrivende stund
en melding fra ekshopper
Karin Nanseth, som beskriver ham
som ”Grandiosamannen
fra Æra”.) Vi siterer:
- En skikkelig
hobbykokk, med
kreative evner, som putter
sammen flere ingredienser ut fra
det vi har i skap og kjøleskap. Bruker
også flittig dagens oppskrifter i VG og
Dagbladet! Kristin er villig til å dele
flere muligens skjulte egenskaper
Morten innehar. Gitarspilling for
eksempel. På Facebook kan du lese at
han liker hardrock som Slipknot, Slayer
og Tool. Kristin fortsetter:
- Han øver jevnlig på gitar, det nye
han har satt fokus på for tiden. Søker
etter opplæring på youtube for å lære
seg Metallicasanger som en liten
forberedelse til Metallicakonserten i
april.
Kristin forteller også at han er blitt
en racer på symaskin og at han bruker
mye tid på oppfinnelsen sin handdeploy
til lineelever (les Frittfall nr. 3, 2009,
side 32-33, XT- Handdeploypilotskjerm
ved linehopping i HaGL).
Fotballinteresserte fallskjermhoppere (fire stykker?) vet at Morten K.
er over middels ivrig, spesielt når det
gjelder Tottenham, og at han kan ramse
opp alle nordmenn som har spilt der,
men ikke når de var der.
Han regner med at videomannkarrieren er over:
- Jeg ansees for å være en dårlig
fotograf i frittfall og ser på meg selv
som håpløs videomann, smiler han
langt nede i espresso nummer to. Han
må tilbake til SD, flexitid, inntekter
og hyggelige kolleger som ikke kan
komme på en eneste ”vond greie” når
det gjelder sin kollega. Det kan ingen

andre heller. Venner og uvenner fra
barne og ungdomstiden på Rena er ikke
kontaktet.
Epilog
Kvinnen med palestinaskjerfet er
overrumplet over den sindige mannen
bak disken.
- Du lurer ikke meg! Du har for lenge
siden slått inn alarmen med direkte
kontakt til politiet, sier hun oppgitt, og
hører muligens ikke svaret til Morten
mens hun hun løper mot utgangsdøren:
- Jooo, så klart, jeg har jo gjort det!
Raneren løper ned Trondheimsveien
og forsvinner. Morten får et moralsk
dilemma:
- Jeg hadde aldri i tankene at denne
damen skulle rane meg. Det var jo
kaldt ute, så jeg reagerte ikke da hun
kom inn med skjerf foran ansiktet og
ville ha penger. Jeg forsto ikke alvoret
før hun dro frem plastposen som ikke
inneholdt pistol, men var tom. Alarmen
tenkte jeg ikke på før hun selv trodde
at jeg hadde utløst den. Syntes vel
synd på dama, sier Morten, som med
tungt hjerte finner frem telefoner og
ringer til politiet, ikke nødnummer,
men til vakten på Grønland og forteller
at han er forsøkt ranet. Tre minutter
etter er Shellstasjonen omringet av fire
politibiler med fulle sirener.
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Sikkerhet og gjensidig tillit
I REFERAT FRA SU-MØTE #3
2009 PÅPEKER SU AT "DET ER
LOV Å VÆRE UENIG I SAK, MEN
SU AKSEPTERER IKKE AT DENNE
UENIGHETEN RESULTERER I AT
SO-ENE IKKE BLIR ETTERKOMMET".
Helge TitlestadTekst
Dette refererer til at enkelte MKer ikke
har Super Tack-et softlinks fordi de er
uenig med SU i at løse softlinks er et
problem.
Med sikkerhetssystemet vi har i dag
er det opplagt at alle serviceordre må
følges, uansett om man er enig med SU
eller ei. Men hvorfor velger da noen MKer
å ignorere SU? Er de for late til å sette
fast en enkel SuperTack, eller ligger det
mer bak?
Det har kommet et par kontroversielle
serviceordre/servicebulletiner i det siste.
Servicebulletin 0901 om TruLok toggles
er en – her kan man diskutere om å følge
produsentens pakkemanual faktisk er
sikrere i en togglesfyring-situasjon enn
å følge SUs anbefalinger. Et kjapt søk
på dropzone.com finner flere som har
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kommentert at det ble mindre tvinn etter
togglesfyring hvis styrelinen går rundt
TruLok-pinnen, og ingen har kommentert
at det er vanskelig å få ut pinnen i en slik
situasjon. Nå ble etterhvert SB 0901 gjort
frivillig, men mens den var obligatorisk
fikk jeg selv høre fra en relativt
respektert norsk MK at jeg burde ignorere
SU og legge løkken rundt pinnen.
Den siste kontroversen er groundingen
av Quick 3-piloter (Serviceordre 0904),
der SU la seg på en veldig restriktiv linje
i forhold til produsentens anbefaling.
Nok en gang kommer det en SO som
ikke virker å være begrunnet i gode nok
data, og nok en gang blir SOen revidert
etter at den har kommet ut og har
begynt å affektere folk. At SU er villig til
å endre standpunkt etter diskusjon og
tilbakemeldinger er bra, men det ville
vært mye bedre om diskusjonen hadde
foregått før groundingen var beordret.
En del serviceordre og -bulletiner har
hatt en bismak av ryggmargsrefleks,
der det ser ut som om man har hoppet
på den første og beste løsningen uten
mye analyse av problemet, og eventuelt
kommer med påfølgende endringer i
SO/SBen etter kort tid. I en sport der
utstyret har fungert fint i tusenvis av
hopp virker det rart at man plutselig blir

pålagt å gjøre endringer, gjerne i form
av noe annet enn det produsenten sier.
Det er lett å undre på hvorfor lille Norge
implementerer sikkerhetsendringer mens
saksøkingsmekkaet USA ikke får noen
tilsvarende modordre fra produsentene.
Tilbake til late MKer. Inntil nå har
systemet vårt basert seg på at SU har
tillit til at MKene følger de serviceordre
som er gitt. På fagseminaret ble det
nevnt at i verste fall kan en grundigere
sjekk av MKers arbeid kan være aktuelt,
selv om det er lite ønskelig. Det er tydelig
at tilliten er svekket. Men kanskje den
ble svekket andre veien først? Kanskje
MKene har mindre tillit til at serviceordre
fra SU faktisk fører til bedre sikkerhet.
Kanskje problemet er gjensidig svekket
tillit.
Jeg vil være frekk nok til å komme
med et par oppfordringer:
Til SU: Hvis noe har fungert fint i tusenvis
av hopp, er det kanskje ikke så stor hast
med å endre noe at man ikke får tid til å
sjekke det grundig først. En serviceordre
basert på harde tall og konkrete bevis
er mye lettere å stole på enn "noen har
observert X, så da må vi gjøre Y". Det
går helt sikkert an å forhøre seg med

resten av landets ekspertise også. Hvis
ikke alle (de relativt få) MRene i Norge
står bak en endring, er det relativt
sannsynlig at mange MKer vil tvile på at
det er nødvendig. En forhastet beslutning
i sikkerhetens navn har mulighet til å
svekke sikkerheten i stedet for å styrke
den, enten direkte fordi man innfører et
problem, eller ved undergraving av MKers
tillit over tid.
Til MKer: Vær oppmerksom på at det
kan være særdeles vanskelig å få god
informasjon ut av produsenter. Det er
neppe trivielt å få god info fra PdF om
Quick3-problemene, for eksempel. Og
selv UPT var treige med å forklare hvorfor
Skyhook-moden sin gjaldt for Student V3
men ikke V3-M/Micron. Selv om en SO/
SB kommer som lyn fra klar himmel, så
er det antagelig en lang prosess bak…
Og ta nå bare å supertack de jævla
softlinksene, da. Det tar jo maks et
minutt av tiden din. Jeg har ikke lyst til
at forbundet bruker tiden sin på å løpe
rundt og inspisere utstyr, bare fordi du
måtte mene at softlinksene klarer seg fint
uten tacking.
Dette er mine personlige
observasjoner, refleksjoner og meninger.
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Congratulations to all the
winners, participants and the
organizers of the Dubai international
Championship and Gulf Cup 2010,
surely one of the most outstanding
skydiving events of the last years.
- You missed being there? First
hand reports and comments are still
available on our web site blog and
the CYPRES Facebook FanBox.
Stay tuned, get “On Air“ for future
news!

Every year 8,000 skydivers choose
CYPRES - more than 140,000 in
the world know why. Be cool, not
a fool - join the community!

www.cypres.cc

games without limits enjoy without fear !
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ALLTID MORO Å LESE FRITTFALL,
SPESIELT STAS ER DET Å FÅ BILDER
JEG HAR TATT MED I BLADET.
MEN “TRAMP I KALOTTEN” I #4/09
LIKTE JEG DÅRLIG. ARTIKKELEN
INNEHOLDER NEMLIG FEIL!
Morten KristoffersenTekst
Hoppingen var i HaGL FSKs regi
og godkjent av meg. Det var ingen
reservetrekk eller cypresfyringer.

demohopp. Hopp med landing utenfor
festivalområdet ble av meg kategorisert
som vanlig treningshopp.
Dagen før hoppingen tok sted fikk
jeg en mail fra Tore og snakket med
han på telefon. Jeg fikk da en detaljert
plan for hvordan han ville gjennomføre
hoppingen. All planlagt hopping var i
henhold til HBs bestemmelser og han
fikk godkjenning av hoppingen av meg.
Grunneier og politi var varslet. Pilot
bekreftet at helikopteret hadde en SOP
for fallskjermhopping. Jeg har i HIs plan
for HaGL satt krav om at alle hopp utenfor
HaGLs vanlige hoppfelt skal avklares med
meg på forhånd. Dette ble da også gjort
her i dette tilfellet.

Landingsområde
Tore ville lande inne på festivalområdet
mens de andre skulle lande på en
sandbanke i Tanaelva.
Sandbanken tilfredstiller håndbokas
krav til hoppere med B-sert og høyere.
Landingsområdet var mer enn 250 meter
fra vann som er dypere enn en meter,
og redningsvest var da ikke påkrevd. Til
sammenligning, landingsområdet på Æra
er på ca 200x400 meter. Sandbanken
ved Skiippagurra har plass til flere
”Æraplener”. Landingsområdet inne på
festivalområdet var på størrelse med en
håndballbane.

Erfaringer
Både hoppere og festivalarrangør
var strålende fornøyd med
fallskjerminnslaget. Neste sommer vil
HaGL hoppe der igjen og hvis været
tillater vil det også bli tandemhopping
der.
Innlegget Demo? i Tramp i kalotten
Jeg vet hvem som var på bakken
og er fallskjermhopper under
Skiippagurrafestivalen, jeg tror neppe
forfatteren av innlegget var der selv. Jeg
tror heller ikke innlegget var ment for
debatten om D-hopperes adgang til å ta
ut eget hoppfelt. Jeg har liten eller ingen
kunnskap og erfaring om det å være
redaktør i et blad, men jeg tror det er god
presseskikk eller hva det nå kalles, at
man er spesielt aktsom ved behandling
av informasjon fra anonyme kilder.
Jeg lurer på om du har fått bekreftet at
opplysningene stemmer fra andre enn
fra forfatteren av innlegget selv? Jeg kan
få bekreftet min versjon av andre enn
hopperne om dette skulle være ønskelig.

Forberedelser
Hoppene
Hoppingen var i forbindelse med
Det ble gjort tre løft i løpet av to dager.
Deltakende hoppere
Skiippagurrafestivalen. HaGL fikk
Skydekket var lavt så utsprangshøyden
Hoppingen ble gjort i regi av HaGL
forespørsel fra om de ville bidra til
var 1500 fot. Airspeed var på over
FSK. Hoppleder for hoppingen var Tore
festivalen med fallskjermhopping.
70 knots. På det første løftet landet
Granmo som har D-sert, innehar I2,
Oppdraget ble delegert av meg til Tore
alle hopperne på sandbanken. På
demo1, tandeminstruktør og er deltaker
Granmo. Tore tok i god tid før hoppingen
de neste løftene landet Tore inne på
i landslaget i firer FS. De andre hopperne
kontakt med meg og lurte på om det
festivalområdet. Tom-Frode Henriksen
var Knut-Arne Roska som har B-sert,
var muligheter for at andre enn hoppere
trakk seg fra det siste løftet da han ikke
Tom-Frode Henriksen som også har
som innehar Demo-sert å bli med på
var lenger trygg på hopp fra 1500 fot. Han
B-sert og Odd-Martin Helgestad som har
hoppingen. Jeg svarte at jeg ikke ville at
fikk en dårlig exit på sitt siste hopp. Det
C-sert. HFL var lensmansbetjenten som
hoppere uten demosertifikat skulle lande
var ingen reservetrekk og heller ingen
var tilstede og som av Tore var informert
på festivalområdet. Men hvis det fantes
cypresfyringer på de hoppene som ble
om HFLs oppgaver.
et landingsområde i nærheten som var
gjort.
i henhold til HBs bestemmelser
var det ikke noe problem for
meg at B-hoppere kunne lande
der. Landing på festivalområdet
ble av meg kategorisert som
Morten er i ettertid informert om at jeg forsøkte å få verifisert innholdet i artikkelen gjennom oppslag i medier og henvendelse til
fagsjefen. Jan Wang gjorde også sine henvendelser og sjekket flere kilder uten å få noen særlig bedre klarhet i saken. Vi konkluderte
med at hoppingen hadde skjedd og at saken kunne trykkes. Dette ville selvsagt kunne bli problematisk for dem som deltok dersom
hendelsene i artikkelen viste seg å være korrekt beskrevet.
Med Mortens redegjørelse er det klart at Frittfall har blitt fintet til å publisere sterkt vinklet og gal informasjon, uvisst av hvilket
motiv. Jeg beklager at Morten har kommet i den situasjon at han føler dette måtte forklares og dokumenteres, men takker for at han
gjør det så utvetydig.
KittRed

Oppklaring

 

 
 
 

 


Kvinner og luftsport
NIF ARRANGERTE I HØST EN KVINNEKONFERANSE HVOR TEMAET
VAR «HVORDAN FÅ FLERE KVINNER INN I IDRETTEN». PÅ BAKGRUNN
AV DETTE BLE DET I NLF BESTEMT AT ARBEIDET SKULLE FORTSETTE.

Linn Therese SolbakkenTekst
I den anledning ble det satt ned
en planleggingsgruppe med en
representant fra alle seksjoner med
unntak av ballong og modellfly. Med
oss har vi også Tom Brien og Arne
Mathisen som ressurspersoner. Jeg
var så heldig å få være med på dette
prosjektet som fallskjermseksjonens
representant. Selv har jeg drevet med
luftsport i litt over to år og har to år i
klubbstyret i NTNU Fallskjermklubb
bak meg. I tillegg studerer jeg
sosialantropologi som jeg håper
kommer godt med i dette arbeidet!
Av cirka 16 000 medlemmer så
er det rundt 850 aktive jenter i NLF.
Fallskjermseksjonen har høyest andel
med hele 27% damer - dette er bra!
Andre seksjoner sliter derimot med
tall fra en til ni prosent. Det kan se ut
til at lista for å begynne å konkurrere
ligger høyere enn den burde for jenter,
og når det kommer til verv, spesielt
instruktører og lederstillinger så
ligger vi langt lavere i NLF enn det
som er ønskelig. I fallskjermseksjonen
greier vi oss relativt bra med tanke på
antall jenter men andre sliter mye mer.
Hvorfor er det sånn?
Luftsport er jo en av få
idrettsgrener hvor fysikken ikke
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hindrer jenter fra å kunne bli like
gode som gutta. Handler det da om
mentalitet og holdninger? Vi tror
dette er et bra sted å starte - og det
viktigste. Vi jenter har mye å lære av
gutta - som er flinkere til å kaste seg
ut i ting enn vi er. Mange jenter med
hånda på hjertet kan nok innrømme at
de overtenker en del saker og ting før
de gjør det: «huff nei jeg er ikke god
nok til å bli med på tracking, jeg vil
ikke hoppe med de for de er for flinke,
jeg vet ikke om jeg takler det vervet
der, det er bedre at noen andre gjør
det som har mer erfaring».
Vi må legge til rette for at de som
ønsker å begynne med luftsport får
utnyttet sitt potensiale. Vi må finne
ut hva som kan være årsakene for
at vi henger igjen, er det at guttene
biologisk sett er mer tilbøyelige
til å «vise seg frem», er det at
jentene av kulturelle årsaker er mer
tilbakeholdne?
Jeg vil understreke at jeg ikke
mener ansvaret ligger hos gutta - det
blir alt for lettvint å legge skylda på
de, eller på at sporten ikke tiltrekker
like mange jenter som gutter.
Sistnevnte kan ha en viss sannhet i
seg men dette forklarer ikke hvorfor
så få jenter vises i statistikken over
lederverv og konkurranser - det

er ikke samsvar mellom andelen
jenter og jenter i verv, spesielt på
instruktørsiden.
Planleggingsgruppa har undersøkt
en hel del innad i sin egen seksjon
om hva slags arbeid som pågår her til
lands, og resultatet er lovende! Det
har eksempelvis vist seg at jenteleirer
i fallskjermseksjonen er utrolige
effektive. Når jenter hopper med
jenter er ikke prestasjonsangsten like
stor, de slapper mer av og har det gøy
og blir på den måten motiverte til å
jobbe videre. Til sommeren skal det
være jentehelg på Voss hvor målet er
å få alle deltakerne til å gå ut av sin
komfortsone. Det er jo nettopp der
jentene har mye å gå på - vi må lære
å satse, tørre og ha tro på oss selv.
Gjennom flere slike arrangement kan
vi få flere til å satse høyt og på den
måten få en mye mer sammensatt
kompetanse som igjen kan bidra til å
spre engasjement og motivasjon blant
nye medlemmer.
Det er også slik at luftsport krever
grundige teoretiske kunnskaper,
praktisk trening og er teknisk
ferdighetsmessig krevende.
Dette stiller store krav til måten vi
rekrutterer på. I første instans må vi
finne de beste metodene å rekruttere
på. Hvorfor er fallskjermhopping
fantastisk? Hvorfor lære seg å
fly småfly? Hva handler egentlig
modellfly om? Det er også ganske
ulike forutsetninger for rekruttering.
For å bli pilot må man ha mye
penger, utdanningen tar lang tid

og det er vanskelig å opprettholde
sertifikatene. I HG/PG har de ikke
alltid fast område de holder til,
aktiviteten er ikke organisert på
samme måte som med hopping.
Dette stiller krav til informasjon ut til
massene om hvordan lokalisere de og
hvordan bli med når det er planlagt
flyging. Det samme gjelder modell og
ballong.
Motorfly forsøkte å holde
introduksjonshelger hvor interesserte
fikk komme og snakke med
medlemmene og se på kloss hold hva
klubben drev med og oppleve miljøet.
På den måten rekrutterte de mange
som hadde vært usikker lenge på om
det var noe de kunne gjennomføre,

og ikke minst om det var spennende.
Damene fortalte at det var mye
enklere å ta kontakt på den måten
heller enn å måtte oppsøke en klubb
selv på en dag hvor alle var opptatte
med sine ting.
Hos oss i fallskjerm igjen er selve
utdanningen ganske kort og ikke alt
for dyr, men til gjengjeld stiller det
veldig store krav til utholdenhet for
å gjennomføre hele elevperioden og
bli selvstendig hopper. En uoffisiell
statistikk i klubbene antyder at
bare to av 10 som tar fallskjermkurs
fullfører elevperioden. Noen klubber
har forsøkt å utnevne et medlem til
hver elev som har fungert som en
slags fadder - og med gode resultater.



 
 


Det har også vist seg utrolig
effektivt å ha jenter som
hjelpeinstruktører da de ofte
er opptatte av det sosiale, og
gir litt mer av seg selv i elev/
instruktør-situasjoner. Det
sender også viktige signal
til nye hoppere når det er
jenter som lærer de opp - at
jenter også kan! Med bedre
oppfølging i starten hvor alt
er litt overveldende forteller
elever at de ble raskere trygge
på sporten og kom seg fortere
inn i miljøet når de hadde
tett oppfølging av enten
støttekontakter eller hjelpiser
som ringte de og overtalte
de om å bli med til helga. Det
er heller ikke umulig at ved
å fokusere mer på jenter i
opplæringssituasjoner så kan
dette igjen stimulere til at flere
jenter velger å bli instruktører.
Det sosiale spiller nok en
mye viktigere rolle enn man
først reflekterer over. Å drive
med luftsport er ikke bare
teknisk ferdighetsmessig
krevende, det er også
mentalt krevende. De fleste
luftsportene er risikofylte, og
har man et nettverk rundt seg
hvor man støtter hverandre,
finner gode venner og drar
hverandre med på aktiviteter
er det ofte litt vanskeligere å
slutte når man møter motgang.
Mange av hopperne jeg snakket
med sier at hadde det ikke
vært for miljøet hadde de nok
sluttet etter hopp nr. 2. Dette er
viktig å ta med seg - med fokus
på miljø blir det automatisk
fokus på medlemmer,

kompetansebygging og ikke
minst sikkerhet. Trygge
medlemmer er tryggere utøvere!
Ved å ha slike prosjekt
tror vi at resultat kan oppnås
- og det trenger ikke å være
vanskelig heller. Det enkle er
ofte det beste. Det sitter veldig
mange kloke hoder rundt om
i Norge som har prøvd mye
og slik fått kompetanse som
andre klubber i alle seksjoner
kan høste av. Bevisstgjøring,
debatt, kunnskapsdeling
og holdningsendring er
stikkordene. Flere klubber på
tvers av seksjonene som deler
luftrom har så smått begynt
å samarbeide - kanskje ikke
så dumt når man kjemper for
samme sak - luftrom for alle.
Planleggingsgruppa sin
jobb er nå å sette igang
dette arbeidet. Måten vi har
tenkt å starte på er gjennom
en konferanse i høst, mest
sannsynlig november, hvor
en blanding av jenter og
gutter «fra gulvet», ledere og
seksjonsstyrer blir inviterte. Vi
jobber nå intenst med å skaffe
inspirerende og provoserende
foredragsholdere som kan
belyse de ulike temaene og slik
starte debatten. Deltakerne
vil delta på workshops med
ulike temaer hvor vi kommer
til å hente inn fasilitatorer med
spesialkompetanse på temaene
vi har bestemt skal være fokus:
konkurranse, engasjement,
fasiliteter, holdninger, miljø og
rekruttering.
På kort sikt er målet å komme
igang med debatten, begynne

å planlegge, og bevisstgjøre
alle luftsportelskende
mennesker til lands og til
vanns. Gjennom workshopen
håper vi på å komme frem til
en foreløpig plan vi kan jobbe
videre med. Det er heller ikke
slik at alle seksjonene sliter
med det samme, så på lang
sikt håper vi at de respektive
seksjonsstyrene sammen
med oss i planleggingsgruppa
fortsetter arbeidet og setter
opp nye grupper innad i hver
enkelt seksjon som jobber mer
spesifikt med seksjonens egne
utfordringer. For fallskjerm
vil dette for eksempel være
konkurransesatsning og frafall
av elever. Vi må finne ut hva
som stimulerer folk til å ta på
seg verv, hvordan motivere
til å bli instruktør, hvordan
engasjere elever, gutter og
jenter til å komme seg opp i
lufta!
Vi må begynne å hjelpe
hverandre og følge andres
gode eksempler. Vi trenger
flere jenter inn, og med flere
jenter inn følger automatisk
andre etter. Det sosiale miljøet
blir bedre, bredden blir mer
balansert og kompetanse og
trivsel vil øke blant alle.
Jeg håper dere mener dette
er et bra arbeid vi er igang med.
Argumentet: “det har alltid
vært sånn” kommer vi i alle
fall ingen vei med! For det er
vel ikke slik at gutta vil være i
lufta helt alene? Eller skal jeg
omformulere; at jentene vil la
gutta få beholde lekeplassen
for seg selv!

Elvenesboogie

Arrangeres av
Nord-Norsk Fallskjermunion
16. juli til 1. august

- Vi stiller med en armada av småfly (kanskje
kommer noe ekstra)
- Det kommer en helsikkes flokk med nordlendinger/tullinger og lager liv!
- En hinsides portefølje av innhopp du ikke vil gå glipp av!
- Dagens video nesten hver dag!
- Kort vei til Polar Zoo hvis været blir dårlig. De har både ulv
og sau.
- Søringer er også velkommen (se differensiert boogieavgift)
- Overnatting til alle - det er alltid husrom og hjerterom i
nord!
Differensiert boogieavgift, avhengig om du snakker nordlending eller ei. Dialektprøve ved registrering.
Skulle du være i tvil om hva boogien dreier seg om: det er to
fantastiske uker med fallskjermhopping i Nord-Norge. Det kan
rett og slett ikke bli bedre!
For mer informasjon sjekk websidene, konsulter veiboka,
eller ring Eyvind og mas!

trofsk.no
tromsofallskjermklubb.no
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Fotokonkurranse!
VI ETTERLYSTE GODE FORSIDEMOTIVER VIA FACEBOOK I FORBINDELSE MED
PRODUKSJONEN AV FRITTFALL #1. DET KOM INN MASSE BRA BILDER PÅ REKORDTID!

Bjørn Kjetil KrohnFoto
Bjørn sendte inn det vi valgte
som forsidemotiv, og dette!

Trond HermansenFoto
Yngve Solbakken over Moldefjorden under sitt første
20 sekunders fritt fall.

Vi ønsker å inspirere flere til å ta stillbilder, og utlyser derfor en fotokonkurranse.
Den heldige vinneren får tilsendt et Go Pro HD Helmet Hero til en verdi av 3.690 fra SkyDesign butikk, nye
Spot On AS! Sjekk ut GoProVideo.no.
Go Pro HD er kjent som det beste video- og stillkamera laget for ekstreme situasjoner. Kameraet er vanntett til
60 meter, det er mulig å montere tilnærmet over alt, det tar opp med 170 graders vidvinkel, og det er rett og slett
bare fantasien som begrenser bruken til dette kameraet! Kameraet tar opp på SD-kort (ikke inkludert), med 32GB
kort kan du ta opp 9 timer med video! GoPro HD Hero kan ta 5MP stillbilder hvert 2/5/10/30 eller 60 sekund, video
i ekte 1080p HD kvalitet, video i 60 bilder pr sekund for sinnsykt bra slow-motion, og det oppladbare batteriet varer
i opptil 2,5 timer.

Sindre OlsenFoto
Trackinghopp på Skydive Spain 2. januar i år.
Egen høydemåler og i bakgrunnen broderen Richard.

Konkurranseregler
Frittfalls fotokonkurranse er åpen for alle. Hver deltager kan sende inn så mange
bilder han/hun ønsker.
Bildene skal vise en reell situasjon. Kun unntaksvis vil manipulasjoner kunne
godtas. Dersom et bilde er manipulert, plikter innsenderen å opplyse om det.
Innsendere kan kun delta med bilder de selv har fotografert. Det er innsenders
ansvar å sørge for å ha opphavs- og/eller fotorett til bildene og å sørge for at
eventuelle personer på bildene har godkjent at bildene offentliggjøres.
Bildene vil bli vurdert etter skjønn, med vekt på en interessant, aktuell og/eller
estetisk fremstilling av motivet. Juryen kårer vinnerne, og avgjørelsen er endelig.
I spesielle tilfeller, for eksempel ved for få bidrag, kan juryen velge ikke å kåre en
vinner. Juryen skal bestå av tre personer som pekes ut av Frittfalls redaksjon.
Frittfall forbeholder seg retten til å offentliggjøre alle innsendte bidrag
vederlagsfritt, som illustrasjoner i egne publikasjoner på trykk og nett, i opprinnelig
eller redigert utgave. Bildene vil bli kreditert med opphavsmannens navn.
Bilder sendes inn i full oppløsning innen 10. august 2010.
Merk bildet med Fotokonkuranse. Vinneren kåres i Frittfall #3/2010.
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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
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
RANDOMS

BLOKKER

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-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.

Formasjoner som brukes i NC og NM intermediate:
FF-6 Totem (utøvere har ansiktet mot hverandre i NC og
intermediate. I Open klassen utføres Totem med ansiktet
samme vei). FF-7 Switch. FF-8 Double sit-to-feet grip
(utøvere gjør enkelthåndsgrep i NC og intermediate. I
Open klassen utføres formasjonen med double grip).
FF-9 Star. FF-10-Singel grip head up (i NC og intermediate
utføres formasjonen med høyre-vestrehåndsgrep. I Open
klassen utføres foramsjonen høyre/høyre hånd eller
venstre/venstre håndsgrep), FF-11 Stair step.
I Open klassen går FF-7 Switch ut. Open poolen ser
da slik ut: FF-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Formasjonene
utføres slik de er beskrevet.

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-3 Sole-to-sole:
En utøver flyr head up, den
andre head down. Dokking
gjøres fotsåle mot fotsåle.
FF-1 Double spock: En utøver
flyr head up, dan andre head
down. Begge tar grep på toppen
av den andres hode.

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-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-7 Switch: Begge utøvere
starter på level i head up posisjon
med ansiktet mot hverandre.
Utvøvere bytter plass ved å fly
over/under hverandre i head
up posisjon slik at de ender i
utgangsposisjonen på motsatt
side.

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-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.

FF-11 Stair step: Begge utøvere er i head up posisjon
med ansiktet mot hverandre. Den ene utøver plasserer
begge føttene samtidig på knærne til den andre
utøveren.

frittfallarkivet

Før det begynte

Fra tidenes morgen frem til 2. verdenskrig
Kjell T. OlsenTekst
Den tidlige fallskjermhistorie i Norge er
ikke dokumentert i sammenheng, og det
meste er tilfeldig og dårlig dokumentert.
Mye av det som fortelles her er ikke
nedtegnet tidligere fordi fallskjerm den
gang var en historisk bi-ting til flyets
utvikling, ofte ikke verd å fortelle. Mente
de den gang! Derfor er lite av dette tatt
med når flyhistorien fortelles. Det har vært
mye jobb å finne veien, men for oss med
fallskjerm i hovedrollen, er dette historien

Del 1.
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om begynnelsen.
Vår begynnelse. Derfor er det vel verdt
innsatsen!
Mennesket har utfordret gravitasjonen
med fall og flukt gjennom luften helt fra
begynnelsen av menneskets historie.
Utallige er anekdotene og sagnene
fra antikken om forsøk med vinger og
fallbremser som viser menneskets trang til
å utforske og å overvinne begrensninger og
hindre knyttet til luftrommet. De tidligste
fallbremser hadde en stiv ramme med
en pyramideliknende konstruksjon av

et tekstil over, slik som universalgeniet
Leonardo da Vinci beskrev i sin berømte
tegning fra ca 1495. Denne konstruksjonen
ble brukt av venetianeren Fauste
Veranzio til et historisk dokumentert
og vellykket hopp fra et tårn i Venezia i
1617. Men ikke før ballongferdene som
brødrene Montgolfier startet med sin
varmluftsballong 5. juni 1783, skulle de
virkelige fallskjermutsprang begynne! Og
de begynte!
Først var de drevet som forsøk på
redningskontrapsjoner for ballonger og

Leif Liers Phoenix Brandenburger C1 registrert N18 som ble brukt ved Haakon Qvillers første fallskjermutsprang over Vigernes ved
Lillestrøm i mai 1921. Dette var det første hopp utført av en nordmann i Norge.

høye bygninger. Begge deler fordi de kunne
ta og tok, fyr. I 1797, bare 14 år etter den
første ballongflukten, tok Andre Jaques
Garnerin av i en ballong med en sammenlått
fallskjerm utstyrt med kurv under, hvor
han selv satt. I ca 800m høyde kuttet han
løs sin fallskjerm som elegant foldet seg
ut og med voldsomme svingninger landet
han med en forstuet ankel i Parc Monceau i
Paris den 22. oktober.
Den dokumenterbare fallskjermhistorien
tar til.
Og det skulle i det kommende hundre
år utføres tusenvis av slike utsprang fra
ballong!
Det var faktisk et fast innslag på alle
store utstillinger og sammenkomster
at aeronautiske oppvisninger var
hovedattraksjonen over hele den
ballongflygende verden i dette hundreåret.
Seletøy for fallskjerm kom i 1887 og den
første sammenleggbare fallskjerm pakket
i en separat metallbeholder kom i 1890.
Sistnevnte var det Katchen Paulus fra
Tyskland, som var Europas første kvinnlige
fallskjermhopper og Paul Letteman, som
sto for.
Med utbruddet av første verdenskrig
eksploderte behovet kan man trygt
si, for redning fra først og fremst
observasjonsballonger fylt med
brennbar hydrogengass, men også for
flymannskapene var det redningsbehov.

frittfallarkivet
Fallskjermen Guardian Angel reddet
hundrevis av ballongmannskaper fra den
sikre død frem til krigsslutt i 1918. Men i fly?
Nei da, her var generalene overbevist om
at flygerne ville forlate sine luftfarkoster
av frykt for fienden og ingen nasjonale
flykorps benyttet fallskjerm i noen skala
under den første verdenskrig! Og dessuten,
en fallskjerm fastpent til yttersiden av
flyet med brytetråd for utløsning, var vel
heller ikke den beste redningsmetode fra et
fallende fly, men likevel!
Fallskjermhistorien er som vi har sett
vært en integrert del av luftferdenes
historie frem til 1919 hvor Leslie Irvin
og Floyd Smith hoppet fritt fall med en
fallskjerm av silke, sammenpakket i en
tøybeholder og utløst manuelt med et
utløserhåndtak. Fallskjermen og dens bruk
begynte sin egen historie. Og da våkner
flykorpsene over hele verden og frem
til slutten av tyveårene ble alle militære
flygere utstyrt med fallskjerm.
1919 er et fallskjermhistorisk viktig
årstall som også favner Norge, hvor
Tryggve Gran, vår norske flygerhelt –
verdens første nordsjøflyger – som under
første verdenskrig var skvadronsjef i
det engelske Royal Flying Corps. I 1919
kom nemlig Tryggve Gran til Norge på
en rundtur for demonstrasjon av flyet
G-EAKE, et Handley Page O/400 og var et
ombygget bombefly. Gran hadde med seg
en engelsk fallskjermhopper Mr. Fouldner,
som med sin flyfaste fallskjerm hoppet
ut av en åpning i flyets bunn og innledet
fallskjermhoppingens historie i Norge.
Dette skjedde på Kjeller søndag den 30
august 1919.
Mr. Fouldner foretok mange utsprang
i forbindelse med demonstrasjonene av
G-EAKE i 1919 og 1920. Handley Page flyet

Leif Lier i en av sine Poenix Brandenburger C1, klar for enda en tur.
ble også den direkte foranledning til at
Norge fikk sin første fallskjermhopper,
nemlig Haakon Qviller. Haakon, født i
1896, var en av industrimannen Theodor
Qvillers mange barn. De bodde på
den tiden i Kirkegt 10 i Lillestrøm hvor
Theodor var i gang med å bygge Lillestrøm
Cellulosefabrikk. Han var en meget
anerkjent ingeniør med byggingen av flere
cellulosefabrikker og 51 patenter bak seg!

Theodor Qviller var levende interessert
i flyging og når ”Kjeller Flyveplads” ble
etablert i 1912 kom dette til å prege livet i
Kirkegt. 10. Her vanket pionerene Tryggve
Gran, Rittmester Thaulow, Leif Lier og
kaptein Sem-Jacobsen som var sjef på
Kjeller. Diskusjonene dreiet seg om fly
og konstruksjoner og den unge Haakon
ble positivt preget av dette. Den tidens
flymaskiner var skjøre og gebrekkelige

og de gikk følgelig lett i stykker! Deres
flygere med bandasjer, gips og krykker
var intet uvanlig syn i Lillestrøm på de
tider! Haakon tok en bra artium i 1916 og
ble opptatt ved Norges Tekniske Høgskole
i Trondheim, men han fullførte ikke sine
studier. Dessverre hadde Haakon skadet
et øye under laboratoriearbeid ved NTH
og til sin store sorg fikk han derfor ikke ta
”flyvercertifikat”. Han begynte i stedet i
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frittfallarkivet
Aftenposten som journalist og dekket
begivenheten ved G-EAKE`s ankomst
til Kjeller.
Ved flyets avgang til Stockholm
våren 1920 var Haakon med som
journalist og den eneste som ble
skadet da flyet havarerte ved avgang
fra Østanrå for hjemreise til Kjeller.
Han ble kastet 30 m ut fra flyet og en
bandasjert arm og brukket tommel
var den lave prisen for det stuntet!
Høsten 1920 var Leif Lier, Haakon og
et par venner i Østerrike for å kjøpe
fly. De fant flere eksemplarer av en
av verdenskrigens slitere på tysk
side, den dobbeltdekkete Hansa
Brandenburger B.1 og vips var Leif Lier
flyeier! Etter mange viderverdigheter
kom de til København hvor Haakon
overvar et fallskjermutsprang under
ekstreme vindforhold.
Hopperen var en kvinne, Miss
Sylva Boyden, 21 år og meget vakker.
Berømt også etter at hun tidligere
i 1920 ble den første kvinne som
hoppet i Sverige. Haakon er nå svært
inspirert og bestemmer seg for å
hoppe og skrive om opplevelsen.
Major Orr, Sylva Boydens onkel, stiller
en Guardian Angel skjerm til Haakons
rådighet, men med dårlig vær strekker
ikke tiden til. Haakon må tilbake til
Norge i Hansa Brandenburger èn med
Leif Lier, som skulle komme til å fly
Haakon på mer enn 200 hopp.
I 1921 traff Haakon den svenske
fallskjermhopperen og konstruktøren
Raoul Thørnblad som ble Sveriges
første fallskjermhopper den 9. juni

Klipp fra ”Kjeller Flyplass 1912 – 1997”
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1920. Han patenterte senere sin
egen konstruksjon og fikk US pat.
1.649.934 for fallskjerm fastspent
i flyet, og senere en manuelt utløst
skjerm for fritt fall, US pat. 1.685.688!
Både Haakon Qviller og Leif Lier fikk
instruksjon av Thørnblad på den tyske
Heinecke skjermen som han da var
agent for, men rakk ikke å hoppe før
Thørnblad ble utsatt for et uhell og
alle ting utsatt.
Like etter traff de selv den tyske
konstruktøren Heinecke når denne
demonstrerte sin fallskjerm for
Marinens Flyvevæsen i Horten.
Demonstrasjonen var ikke vellykket
men da det ble brukt sandsekker var
ingen skade skjedd. Men det innbød
ikke akkurat til å kjøpe skjermer, langt
mindre prøve seg på et ”viljehopp”!
Etter grundig opplæring ble Haakon
ansett som ekspert av Heinecke og
fikk endelig kjøpt en skjerm, på krita!
Hjemme i Lillestrøm fortsatte
Haakon å prøve skjermen med
sandsekk uten å lykkes. Sekken lagde
et søkk i bakken på en fot. Etter denne
prøven utalte han at nå ville han ikke
la seg distrahere av sandsekker mer,
nå ville han prøve selv, neste dag!
Dette hadde vært planlagt en stund,
og ved hjelp av litt innflytelse gjort
gjeldende, fikk han ja på sin søknad til
Lillestrøms politimester om tillatelse
til å foreta fallskjermutsprang.
Her setter vi en strek for denne gang.
Historien fortsetter i Frittfall #2/10.
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Konkurransekomiteen

informerer

NM 2010 VIL ARRANGERES PÅ BØMOEN,
VOSS FALLSKJERMKLUBB. AV DE KLUBBENE SOM
SENDTE SØKNAD VAR DET INGEN SOM PÅ NOEN
MÅTE SKILTE SEG UT. KONKURRANSEKOMITEENS
AVGJØRELSE FALT DERFOR I HOVEDSAK PÅ
RULLERINGSPRINSIPPET SOM HAR VÆRT
GJELDENE DEN SISTE TIDEN FOR
TILDELELSE AV NM.

Forandringer i reglement for CP og divepool i FFR
Jeg har i tidligere utgave av Frittfall kommet med uttalelser på
vegne av konkurransekomiteen og meg selv personlig i forhold
til tanker rundt forandringer av reglementet der spørsmålene
om hva, hvorfor og hvordan vi ønsker utviklingen der hensikt
med idrettssatsing ligger til grunne. Jeg vil henvise til denne
artikkelen for en dypere forklaring på de forandringene som er
blitt gjort. Arbeidet som er blitt lagt ned har resultert i følgende
forandringer i konkurransehåndboka som vil være gjeldene for
sesongen 2010. Disse forandringene er blitt gjort:
Konkurransehåndboka s. 23 del 700
Nasjonal dive pool for FFR.

Kine H. SteenTekst
For de av dere som ikke er kjent med rulleringen de siste årene
har NM blitt arrangert hos følgende: Voss 2006, Tønsberg
2007, Oslo 2008, Oslo 2009, unntaksåret skyldes flytype som
Voss kunne stille med året 2009, NM gikk derfor til Oslo. Det
har kommet signaler rundt praksisen i forhold til rulleringen av
tildelelse av NM. Jeg ser det derfor som nødvendighet å klargjøre
rundt dette.
I forhold til kritereiene som KK vurderer søknaden om tildelelse
av NM står det som sjette punkt: “Rulleringshistorikk og tidligere
erfaringer med søkerne som NM arrangør”.
«Rulleringshistorikk» er ordet som kan mistolkes. Det er ut i
fra KKs forståelse at dette innebære den klubben som har sist
gjennomført arrangementet NM i fallskjermhopping, og ikke
nødvendigvis den formelle tildelelsen.
Videre ønsker jeg på vegne av KK å informer om forandringer i
divepoolen for FFR og oppmøte for deltagere i CP under NM.

#6 Horisontal compressed
En utøver er i mageposisjon. Den andre er i ryggposisjon og
begge utøvere har et etthåndgrep på den andre utøvers bein.
Formasjonen er fjernet og blitt erstattet med en block/
formasjons rotering. Horisontal compressed har blitt erstattet
med Switch.
#6 Switch
Begge utøvere befinner seg i head-up posisjon med ansiktet
mot hverandre. Utøvere bytter plass ved at de flyr over/under
hverandre for å ende opp i utgansposisjon på motsatt side.
Konkurransehåndboka s. 24 del 700
Regler for Norges cup og NM i canopy piloting.
Påmelding skjer senest en time før arrangementets
konkurransestart. Utøver må melde sin ankomst til stevneleder
senest 24 timer før grenens konkurransestart, eller i slikt tid at

vedkommende deltar på en gitt konkurransebrief i gjeldene gren
og/eller test-run av konkurransebanen.
Anbud NM i fallskjermhopping
Konkurransekomiteen ønsker videre å forandre på utsendelse
av anbudet på NM. Det er ønskelig å sende ut anbudet på
et tidligere tidspunkt enn dagens ordning. Hensikten er å gi
klubber som søker om tildelelse av NM mulighet til å hospitere
hos klubben som arrangerer NM det gjeldene konkurranseåret.
Ved en slik ordning får klubber som vurderer å søke NM bedre
planleggingstid og det vil legges bedre til rett for å overføre
erfaringer/kunnskap i forhold til å arrangere større mesterskap
mellom klubbene. Det er tidligere i år sendt ut mail om dette der
klubbene har fått mulighet for å komme med tilbakemeldinger i
saken. Anbudet for NM 2011 vil bli sendt ut i løpet av mai 2011.
I forhold til kommunikasjon oppfordrer jeg alle klubber
til å sende en mail-adresse som er operativ. Det er ved flere
anledninger kommet tilbakemelding på enkelte mail-adresser
hos enkelte klubber, der mottaker ikke eksisterer e.l. Det
er konkurransekomiteens og klubbenes egen interesse at
kommunikasjonen ikke stoppes av udatert kontaktinformasjon.
Oppfordrer derfor alle klubber som føler seg truffet til å sende
svar på mail om hvilken adresse det er mulig å få kontakt på.
Mail sendes til kine@fallskjerm.no.
Til slutt vil jeg minne om nye regler på begrensning av
tunneltid i forhold til krav til lag som ønsker å stille som
intermediate lag i NM for konkurranseåret 2011. Ytterligere
informasjon vil foreligge ved utgangen av 2010.
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Jenter gir gass
Kine H. Steen, Cornelia Franzen og Kristin Karthum Hansen Tekst
I skrivende stund er mange av oss allerede godt i gang med tunnelflyging
og hopping, og veldig mange flere står garantert og tripper med
fallskjermutstyret på, klare til å komme i gang med den fantastiske
sesongen vi har foran oss! Vi ønsker med dette å presentere noe av det
som skjer i 2010, som kan være spesielt aktuelt for alle dere freeflyjenter
der ute.
Freeflyjentehappenings - Kalender 2010
02/04-03/04 - WVWR treningscamp, Skydive Arizona (USA)
30/04-02/05 - Nordic Freefly Babes tunnelcamp, Bottrop (Tyskland)
20/05-24/05 - Flying Chicks 5-årsjubileum, Østre Æra DZ (Oslo)
23/05-24/05 - WVWR treningscamp, Skydive Luxembourg (Tyskland)
05/06-06/06 - Tjejhelg, Vårgårda DZ (Cirrus-Gøteborg)
10/07-11/07 - HD-jenterekordforsøk, Bømoen DZ (Voss)
31/07-01/08 - Freefly Pow Wow Weekend, Bømoen DZ (Voss)
02/08-08/08 - Go Vertical, Bømoen DZ (Voss)
21/08-22/08 - Nordisk jenterekordforsøk, Gryttjom DZ (Stockholm)
04/09-05/09 - Tjejhelg, Gryttjom DZ (Stockholm)
18/09-19/09 - WVWR treningscamp, Skydive Luxembourg (Tyskland)
30/09-03/10 - Nordic Freefly Babes tunnelcamp, Russland
27/10-28/10 - WVWR treningscamp, Skydive Arizona
25/11-29/11 - WVWR rekordforsøk, Skydive Arizona
Nordic Freefly Babes
Gruppen Nordic Freefly Babes skapades av några svenska tjejer på
Vårgårda under rekordhelgen i augusti. Namnet uppkom under en sen
festkväll inspirerat av Nordic 8 (bestående av 10 svenska och norska
killar). Under rekordhelgen på Vårgårda gjordes försök på att sätta
headdown och headup rekord, inget av dem satt men alla blev taggade
till att fortsätta hoppa tillsammans. Sagt och gjort så anordnades en helg
i Gryttjom i september dit 10 tjejer kom, under lördagen gjordes alltifrån
4-mannor till 7-mannor både på mage och i headup.
Syftet med Nordic Freefly Babes är att samla alla tjejer som friflyger i
Norden för att hoppa tillsammans och lära av varandra. Genom att hoppa
tillsammans vill vi stärka och inspirera friflygartjejer i Norden till att våga
Kristin Karthum HansenFoto
göra mer saker i luften och till att bli duktigare friflygare.
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FREEFLYJENTER I NORDEN KOMMER TIL Å ROCKE 2010. DET ER
MER SOM SKJER I SKANDINAVIA, OG VERDEN FORØVRIG, RETTET
MOT JENTER I DENNE GRENEN, ENN NOEN GANG TIDLIGERE.

I sommar kommer det anordnas två camp i Sverige, ett i Vårgårda
(FKCG) med Håvard Flaat, Petter Jönsson och Mikael Rengstedt som
organizers och ett i Gryttjom (SF) med Boel Stier, Richard Johansson
och Infinity Freefly som organizers. Under campen kommer det
finnas möjlighet till att både hoppa i mindre och större grupper efter
erfarenhetsnivå. Rekordförsök i både headown och headup kommer
göras, Sverigerekord, Nordiska rekord samt annan kul hoppning som
atmonauti och hybrider. Kom och hoppa med oss i sommar och träffa
andra friflygartjejer, alla är välkomna. Läs mer på Facebook under
Nordic Freefly Babes och de event vi anordnar.
Tunnelcamper
Nordic Freefly Babes anordnar inte bara camp under sommaren utan
även tunnelcamper under vinterhalvåret. Första campet anordnades
i samarbete med Nordic Flight (Jenny Norin och Peter Nilsson) 2224 januari i Jochen Schweizer’s vindtunnel i Bottrop, Tyskland. 16
tjejer med allt ifrån noll till tiotalet timmar i tunnel från Norge och
Sverige dök upp och rockade hela helgen. Med hjälp av coacherna
Peter Nilsson, Håvard Flaat och Sara Eriksson från Bedfordtunneln
ökade erfarenheterna i tunneln och deltagarna lärde sig mer om
ryggflygning, headup och headdown. Under helgen flögs 4-mannor,
6-mannor och till slut sattes även ett tjejrekord i headdown med 8
tjejer från Sverige, Norge, Tyskland och Wales.
I nuläget är två tunnelcamper till planerade under 2010 och då
hoppas vi på att sätta Nordiskt headdownrekord för tjejer!
30/4 - 2/5 Tunnelcamp i Bottrop, för mer info ta kontakt med Jenny
Norin och Peter Nilsson på nrdcflght@gmail.com.
30/9 - 3/10 Tunnelcamp i Freezone, Ryssland. Coacher Håvard Flaat,
Petter Jönsson och Timur Asanov. För mer info kontakta Nordic Freefly
Babes på facebook.
Infinity Freefly
Är ett hårdsatsande målinriktat tjejlag med siktet inställt på eliten
i FF3. För att ta sig till eliten tar laget hjälp av coacherna Håvard
Flaat, Petter Jönsson, Andy Malchiodi och Mikael Rengstedt både
i vindtunneln och i luften. Laget vill motivera fler tjejer inom
friflygningen till att våga och satsa mer genom att ge tillbaka av egen

erfarenhet. Infinity Freefly är engagerade i och har varit med och
startat gruppen Nordic Freefly Babes som anordnar ett antal camp i
Sverige och i vindtunnlar för tjejer.
Laget är: Nina Forsberg (performer), Malin Sjödin (performer) och
Cornelia Franzén (camera).
VFS Jentelag
På slutten av 2009-sesongen ble det etablert flere skandinaviske lag
i den nye grenen VFS/VRW (Vertical Formation Skydiving/Vertical
Relative Work), der man flyr firer vertikalt. Mest for moro, men også
som et ledd i den skandinaviske jentesatsinga innen Freefly, har to
svenske og to norske jenter nylig gått sammen om å danne et lag i
VFS. Laget består av:
Camilla Hagen - Norges kanskje dyktigste freeflyjente, med
fantastiske skills i tunnel og i lufta. Satser aktivt med freeflylaget
Voss Ventus.
Jenny Norin - Lagets ferskeste fallskjermhopper, med kun et par
hundre hopp. For tiden bosatt i Bottrop, ved en av Europas tøffeste
vindtunneler, så luftfølelse skorter det likevel ikke på!
Boel Stier - Fallskjermveteranen på laget, med flere tusen hopp og
tidligere svensk FF-landslagshopper. Boel er den på laget med minst
tunneltid, men hun lærer til gjengjeld magisk fort!
Kristin Karthum Hansen - Nylig tatt ut på det norske landslaget i
Freefly, og har flydd mye i tunnel det siste året, bl.a. med fokus på
VFS.
Laget trente sammen for første gang 22.-24. januar i Bottrop, og
treningscampen gikk over all forventning. Poeng ble dunket over en
lav sko, og alle gleder seg nå til å fly mer sammen. Da alle fire er travle
på hver sin kant med andre lag, forpliktelser, barn, jobb, osv er alle
enige om at dette ikke skal være en veldig ambisiøs satsning, men
mer et prosjekt for å ha det gøy og eksperimentere litt med en gren
svært få jenter har drevet med tidligere. Om alt går greit, og vi får
hoppet litt sammen i sommer, er målet å delta i Nordisk Mesterskap
2010!
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Flying Chicks
I år er det jubileumsår for Flying Chicks! Det er femte år på
rad arrangementet finner sted og vi gleder oss stort til årets
jentehappening i Norge, på Østre Æra. Datoer er 20.-24.
mai og i år, som tidligere år, blir det dyktige organisere
(FS, FF og Wingsuit), Chicken Race, seminarer,
parties, boogievideo, goodie-bags og bankett
med 3-retters middag. Se www.fallskjerm.no for
påmelding og oppdateringer.
Nordiske jenterekorder
I 2010 kommer vi til å sette et stort antall
jenterekorder i Freefly!
På Nordic Freefly Babes-tunnelcampen
i Bottrop 22.-24. januar satt vi jenterekord
i tunnelen med først 4, så 6 og til slutt
8 jenter i headdown i tunnelen samtidig.
Vill jubel og stor takk til Håvard, Boris
og Peter som hjalp oss og tillot disse
stuntsene. Muligens setter vi en enda
større rekord på jentecampen vi
arrangerer i Bottrop i april/mai,
eller i 16-foteren i Russland til
høsten?!
WVWR - Women’s Vertical
World Record
I 2010 organiseres det et nytt vertikalt
verdensrekordforsøk for jenter. Målet er å slå 2008-rekorden,
som besto av 20 jenter. Det blir flere og flere dyktige
freeflyjenter rundt om i verden, så forhåpentligvis vil dette bli
lekende lett ;)
Tid og sted for rekordforsøket er 25.-29. november på
Skydive Arizona. I forkant av verdensrekorden holdes det to
skills camps i Europa og to skills camps i USA. 3-6 norske og
svenske jenter tar turen til den første skills campen i USA i
april. Vi ønsker å vise skandinavisk interesse og engasjement
for denne typen arrangementer, og samtidig lære mer om å fly i

større headdownformasjoner enn vi er vant
til hjemmefra. Det vil også bli spennende
og lærerikt å ha noen av verdens
dyktigste kvinnelige freeflyere
som organisatorer. Den første
skills campen i Europa
kolliderer dessverre
med Flying
Chicks, men
camp #2 finner
sted 18.-19.
september
på Skydive
Luxemburg,
og dersom
noen

skandinaviske jenter er interessert i å ta turen dit er det bare å
kontakte organisator Kimberly Winslow eller undertegnede på
Facebook.
Vi er svært ydmyke med tanke på nivå og erfaring
som kreves for å kunne fly trygt og godt i 20+ vertikale
formasjoner, men med tanke på satsingen som finner sted
blant skandinaviske jenter i disse dager våger vi likevel å håpe
på at en eller flere kan være aktuelle når rekorden skal settes i
slutten av 2010...!

Mik Stier Foto

Arne Helge Andersen Foto
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Invitasjon til ekstraordinært
landslagsuttak i

freefly

Det inviteres til ekstraordinært landslagsuttak
i freefly for henholdsvis en performer og en videomann.
Søknadsfrist
Søknadsfrist er satt til fredag 9. april 2010 kl 1800. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet
innen 14. april for å avtale intervju og eventuelt fysiske tester.
Bakgrunn
Det ble av F/NLF Årsmøte 2009 bestemt at freeflylandslaget skal bestå av en gruppe på
i alt seks utøvere som til sammen utjgør to lag. Under ordinært landslagsuttak høsten
2009 ble det kun tatt ut fire utøvere. Styret F/NLF vedtok at det skulle gjennomføres et
nytt uttak i den hensikt å få på plass de siste to utøvere ikke senere enn 15. mai 2010.
Hva forventes av en landslagsutøver
Som landslagsutøver må du ha evnen til å fokusere og satse som idrettsutøver
over lengre tid, helst en 5 års periode. Du må kunne bruke store deler av året
på treningsamlinger, arrangere vindtunnelcamper, basicer og freeflyskoler og
være en dyktig lagspiller. En landslagsutøver i fallskjermhopping er ikke bare på
internasjonalt toppnivå idrettslig, men skal også kunne lede og administerere
landslagets mange aktiviteter gjennom hele året på en profesjonell måte.

Krav
• Norsk statsborgerskap
• Kandidaten må kunne stille kr 30.000 i egenandel
innen 15. juli 2010
• Minimum B-sertifikat
• Stille med eget utstyr senest innen 15, mai, herunder
komplett rigg, egnet freeflydress, hjelm, høydemåler,
akustisk høydevarsler.
• Villig til å forplikte seg til å satse frem til minimum VM
2012
• Personlig egnethet vil bli vektlagt:
Ferdigheter
– Fysisk og mental kapasitet
– Evne til å jobbe i team
– Evne til å takle stress
– Evne til å takle fysisk belastning og store
trengningsmengder

Søknadsskriv
• Søknad skal være i form av et skriv og skal som
minimum inneholde:
• Navn
• Alder
• Kjønn
• Bosted
• Når du begynte å hoppe fallskjerm
• Antall hopp totalt
• Antall hopp siste 365 dager
• Antall timer i vindtunnel
• Antall freefly hopp (eventuelt også antall videohopp)
• Type rigg og hovedskjerm
• Kortfattet plan for hvordan tilrettelegge personlig
økonomi i landslagsperioden
• En kortfattet beskrivelse av hvorfor nettopp du egner
deg som landslagsutøver

Søknaden sendes til Mathias Holtz på mathiasholtz@yahoo.no
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Sky Design Verksted ligger i Tønsberg
og er klar for utstyret ditt
Med ett års syklus på hovedkontroller er det ingen grunn til å vente til våren med å se over utstyret ditt, eller å
få reparert ting som har dukket opp i løpet av sesongen. Bli ikke den som må vente til siste liten til våren med
å få kontrollert og reparert utstyret ditt for en ny sesong.
Verkstedet til Sky Design har over 25 års erfaring med alle typer fallskjermreparasjoner, modifikasjoner,
tilpasning av seletøy, kontroller osv. og er ditt beste valg for å sikre at utstyret ditt er sikkert, oppdatert og
luftdyktig.
Med fullt utstyrt maskinpark, kort leveringstid, høy kompetanse og stort utvalg av originale deler blir utstyret
ditt tatt vare på i de beste hender.
Spar tid og penger. Om du har ansvar for klubbutstyret eller det er ditt eget:
Send utstyret direkte til Sky Design Verksted, Elverhøiveien 16, 3113 Tønsberg.

Sky Design Verksted. Det finnes bare ett.
Sky Design AS, Elverhøiveien 16, 3113 Tønsberg verksted@skydesign.no www.skydesign.no tlf: 95 99 33 21
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Hei og et riktig godt nytt år
til alle sammen!

Idrettsnytt

Jeg fortsetter å starte slik jeg har stort sett har gjort det i Frittfall nummer en den tiden jeg har vært
Fagsjef! Det er å minne dere om at dere ikke er like kurante nå som det dere var på høyden i fjor sommer, i
hvertfall ikke de fleste av dere, meg selv inkludert. Da er det viktig å ta det rolig og enkelt til man igjen har
hoppet på seg sikkerhet i luften igjen.

Ny landslagsansvarlig i F/NLF
Fra 1. mars 2010 har Knut Lien tatt over jobben
som landslagsansvarlig i F/NLF etter Trude
Sviggum.

Referat
fra møtet er
presentert i
egen artikkel.

Overgangen til ny sertifikat yklus
At sertifikatene igjen skal følge kalenderåret har i det store og hele gått ganske smertefritt. Når jeg nå
skal oppsummere etter overgangen, er det spesielt tre områder som jeg vil nevne der det kunne gått
vesentlig bedre. To av disse var jeg forberedt på. Jeg starter da med det som jeg ikke forutså og som jeg er
svært misfornøyd med!
Det er en rekke av våre medlemmer som fornyet sertifikatene sine fra august og utover som aldri
betalte for fornyelsen, noe jeg misliker sterkt. De har bedt om en tjeneste som de ikke betaler for. Det
aller verste er at flere av disse har hoppet på sine hjemmefelt etter at fornyelsesskjemaet var sendt inn.
Det er likestilt med svindel fordi forsikringen er benyttet selv om den ikke er kommet til anvending. De
som utnytter systemet på denne måten undergraver dette og misbruker tillitten. Et naturlig mottiltak vil
være at ingen får hoppe uten at fornyelsen er betalt og kan dokumenteres, noe som er vesentlig mindre
fleksibelt enn dagens ordning. Klubbene må sette en sperrefrist, slik at hoppere som har bevitnet at
fornyelsesskjema er sendt inn ikke kan hoppe i månedsvis etter dette, uten at det betales! For klubber
som benytter Jumprun er dette relativt enkelt å legge inn.
Det andre som kunne gått bedre men som jeg for så vidt var forberedt på, var de som kom i tidsnød
fordi de skulle hoppe i utlandet over nyttår. Dette var skrevet og informert om i lang tid men allikevel ble
det en relativt stor pågang selv dagen før man skulle reise. Jeg tror vi fikk ordnet opp for langt de fleste.
Det tredje forholdet var at mange kom til meg for å få fornyet sine sertifikater. Det var egentlig nokså
naturlig i og med at de fleste har fornyet når de har vært på et eller annet hoppfelt og de fleste hoppfelt
har jo ikke vært åpne på en stund. Der kan nok klubbene bli noe bedre til å legge til
rette for fornyelser. Spesielt de som var elever i fjor og som skulle fornye for første
gang, hadde behov for informasjon om hva de måtte gjøre for å få fornyet sitt sertifikat.

Basic i formasjonshopping og friflyging
Årets basic blir arrangert på Skydive Spaceland
i Texas i perioden 25. mars til 10. april. Basicen
inkluderer 45 hopp fordelt på en av 3 følgende
pakkeløsninger:
· FS-Basic: Ett hopp fra varmluftsballong, 44
FS-4 hopp med en instruktør og videomann
(litt mindre hvis du må hoppe 1:1).
· FF-Basic: Ett hopp fra varmluftsballong, 30
hopp 1:1 med en instruktør som filmer deg og
14 hopp organisert i gruppe med en instruktør
som filmer gruppa.
· 50:50 Basic: Banebrytende nytt opplegg
for de som vil lære alt! Ett hopp fra
varmluftsballong, 22 FS-4 hopp med
instruktør og videomann, 15 1:1 FF-hopp
med instruktør som filmer deg og 7 FF-hopp
organisert i gruppe med instruktør som filmer
gruppa.

Norgescup
2010
Det vil bli gjennomført Norgescup i FS og FF
i 2010. Detaljer omkring gjennomføring vil
bli publisert senere, det som imidlertid er
bestemt er at konkurransene i FS og FF blir
arrangert samtidig. Dato og sted for de ulike
konkurransene er som følger:
Runde 1
– Østre Æra 15. mai
Runde 2
– Bømoen 26. juni (rett i forkant av
Ekstremsportveko)
Runde 3
– Tønsberg 17. juli
Runde 4
– NM 11.-14. august

Jan Vang
Fagsjef/avd.leder
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Medlemskap 2010
Nå er det sendt ut nye medlemsgiroer til 2.200 medlemmer av F/NLF med betalingsfrist
31. januar 2010. Fra 1. februar er ikke sertifikatene gyldige uten at også medlemskapet
for 2010 er betalt. Jeg vet at en god del av dere hevder at dere ikke ønsker å betale
medlemskapet før dere igjen skal hoppe. Det er ikke OK men forståelig tross alt. Det
som dere da må være klar over, er at medlemskapet skal være betalt før dere kommer
på et hoppfelt. Det finnes ikke noe system for å betale medlemskapet i manifest. En del
av de som venter med å betale roter også vekk giroen og det er ikke få ila
et år, som hevder at de har betalt medlemskap i et manifest. Det stemmer
sikkert, men dette er aldri registrert og betalt videre til F/NLF fordi det ikke
F/NLF er lagt opp til et slikt system, og da ender dere opp med å måtte betale
dobbelt opp. I tillegg kommer dere også opp i forsikringsmessige problemer

I tillegg får deltakerene med seg Cowboyfest
& BBQ med mesterkokk Marius Sotberg,
eksklusiv Basic T-skjorte, sol, sommer,
god stemning, mange nye hoppvenner og
selvfølgelig forbedrede hoppferdigheter.
Årlig møte i den internasjonale
fallskjermorganisasjonen (IPC)
Årlig IPC møte ble gjennomført i Lausanne i
Sveits i regi av sekretariatet i IPC i perioden
30.-31. januar 2010.
Fallskjermseksjonen i Norges
Luftsportforbund (F/NLF) var representert med
Pål Bergan og Trude Sviggum. Hans Christian
Amlie var observatør under møtet 30. januar.

Knut A. Lien
Landslagssjef

Verdensmesterskapet i
fallskjermhopping 2010
Verdensmesterskapet i formasjonshopping,
artistiske grener og kalottformasjoner blir
arrangert i Menzelinsk i Russland i perioden 31.
juli til 6. august. Norge stiller med landslagene
i FS og FF samt kvinnelaget Polaris (FS 4
kvinneklassen).
Landslagsuttak i FF
Landslagsgruppa i FF består i dag av fire
utøvere. Det vil bli arrangert ekstraordinært
landalagsuutak for å få to komplette lag med
tre utøvere på hvert lag. Se invitasjon i egen
artikkel og send inn søknad dersom du finner
dette interessant, søknadsfrist 9. april.

NORGE HAR VALGT Å
ENGASJERE SEG I EUROPEAN
PARACHUTING UNION (EPU),
DA MAN SER AT INITIATIV
HER ER ENESTE DIREKTE
PÅVIRKELIG MAN KAN HA
INN I EASA – DE EUROPEISKE
LUFTFARTSMYNDIGHETENE.
DET ER EASA SOM
DIKTERER HVORDAN
LUFTFARTSTILSYNET GJØR
SINE REGELENDRINGER HER
HJEMME.
Hans Christian
AmlieTekst

EPU har i mange år ligget brakk
uten at fallskjermeuropa har sett
det nødvendig å gi organisasjonen
fokus. Men nå ser flere og flere at
EPU er den eneste kanalen mann
har for å gjøre seg hørt hos EASA.
I Norge får vi stadig nye regler fra
Luftfartstilsynet som påvirker
fallskjermklubbene i stor grad uten
at vi har noen påvirkningskraft eller
er høringsinstans når regelverket
utarbeides. Ved å være medlem av
EPU og Europe Air Sports endrer
vi nettopp dette. EPU vil når den
vokser med flere medlemsland bli
høringsinstans for nytt regelverk
i EASA som LT erfaringsmessig
med beste-gutten-i-klassen-

holdning direkte implementerer.
Gjennom EAS blir vi allerede hørt.
Innføring av reglene for brann og
havari, ACAS/TCAS, bredere bruk
av (regulert) luftrom klasse C,
fastkroking i alle hoppfly – alt dette
er eksempler på regelendringer
som kommer direkte fra EASA, som
vi alle har opplevd på kroppen de
siste årene.
Reglene for brann og havari
søker Jan hvert år om dispensasjon
for, fordi den juridiske avdelingen i
LT naturlig nok kun ser det juridiske
og ikke hva som er praktisk
gjennomførbart og fortsatt like
sikkert. Vi har levert en meget
god og detaljerte risikoanalyse
rundt brann og havari ved
fallskjermhopping, uten at dette
har hatt ønsket gjennomslagskraft.
Derfor må vi endre strategi. Vi må
påvirke der vi kan lenger opp i elva,
og ikke kjempe motstrøms her
nede hvor strømmen blir sterkere
og sterkere.
EASA jobber fortsatt med
defineringen av kommersiell
og ikke-kommersiell luftfart og
luftsport. Her må vi være med
og påvirke. Med Spania som
Europas største ”tandempumpe”,
er det utfordrende å argumentere
med tandemhopping som en
rekreasjonell og ikke-kommersiell
aktivitet. Det er derfor vi sammen
jobber for å få alle landene til
å innføre argumentasjonen og
eget regelverk som i Norge med
Tandemelev på lik linje med AFF-

og Line-elev. Britene har også i
et skriv til EAS godt argumentert
hvilken negativ innvirkning det
vil være om mann innfører to
regelverk for samme aktivitet.
Altså et kommersielt og et
ikke-kommersielt regelregime.
I ytterste konsekvens vil dette
medføre at kun klubber som bruker
kommersielle fly skulle kunne
drive tandemhopping fordi det
blir sett på som kommersielt og
ikke som elevvirksomhet innen
den rekreasjonelle og idrettslige
aktiviteten vår.
Siden EPU idag bare består
av åtte medlemsland er vi ikke
høringsinstans for nytt EASAregelverk før vi representerer
en større del av de europeiske
landene. Derfor jobber vi inntill
videre gjennom EAS. EAS kan
sammenlignes med NLF, som en
paraplyorganisasjon for EPU. De
representerer luftsporten i Europa.
Dialogen mellom EAS og EPU er
meget god, og også ønsket fra
EAS sin side for at også de skal
represenetere flere utøvere. I dette
kollegiet må fallskjermeuropa
velge sine saker og benytte denne
kommunikasjonskanalen for alt det
den er verdt.
Så arbeidet i EPU blir viktig
fremover fordi det er i EASA
regelendringene som påvirker oss
besluttes. Da er det der vi må øve
presset.

Godt nytt år, alle
sammen!
Ved inngangen til sesongen 2010 kan vi se tilbake på fem sesonger på rad uten fatale
hendelser her til lands. Og det er selvfølgelig en målsetting å fortsette den trenden. Som
leder av F/NLF skal jeg være veldig glad for hver ny sesong uten dødsfall. Men dessverre
strekker ikke gleden min seg så veldig langt. Det er nok slik at det var kun flaks som
gjorde at det ikke gikk langt verre i 2009. I flere tilfeller lå nemlig absolutt alt til rette for
at vi skulle oppleve å se nye dødsfall.
Jeg håper virkelig at det ikke er flaks som skal gi oss en 2010 sesong uten alvorlige
hendelser eller dødsfall. Etter å ha overhørt og lest en del av diskusjonene i etterkant av
de ovennevnte hendelsene er jeg neimen ikke så sikker. Jeg er langt på vei bekymret. Jeg
er dels svært bekymret over de holdninger en del av våre medlemmer bringer for dagen.
Holdninger, holdninger og atter holdninger…
Under årets ledermøte og fagseminar ble det fremlagt statistikk som tilsier at brorparten
av alle innrapporterte hendelser er knyttet til pakkefeil, tvinn og spinn og landinger. Det
som slår meg er at flesteparten av disse hendelsene trolig kunne vært unngått ved at den
enkelte hopper hadde hatt de rette holdningene. I rettferdighetens navn skal det sies at
noen av hendelsene sikkert et resultat av manglende ferdigheter. Men en hopper med
pakkesertifikat kan virkelig ikke forklare en pakkefeil med manglende ferdigheter. Det
samme gjelder skjermflyging med landinger, som definitivt må være tilpasset erfaringsog ferdighetsnivå.
Som en reaksjon på presentasjonen av tallmaterialet på ledermøtet ble det diskutert
behov for endringer i utdanning og regelverk. Jeg er en av de som tror at nye regler og et
mer omfattende utdanningsprogram ikke nødvendigvis er løsningen på et hvert problem.
Jeg vil i det lengste argumentere for å unngå å gjøre sporten vår mer byråkratisk og
regelstyrt enn den er i dag. Men det betinger etter mitt syn en
holdningsendring blant mange av våre medlemmer.
Regelverket vårt er tuftet på mange års erfaring fra praktisk
hopping (hvilket blant annet innebærer en mengde hendelser
og flere ulykker) og er ment som et rammeverk for å tilrettelegg
for sikker utøvelse av vår aktivitet. Regelverket trekker opp
noen absolutte minimumsgrenser og gir naturlig nok noen
begrensninger. Men det gir også mye frihet og rom for vurdering.
Med andre ord: Frihet under ansvar. Du, som fallskjermhopper,
er gitt en tillit. En tillit om at du forvalter reglene og den friheten
de gir på en fornuftig og ansvarsfull måte. Bryter du denne tilliten
kan det få konsekvenser for resten av oss.
Dessverre er det slik at det hvert år gjøres fullstendig
hodeløse – tja, kanskje jeg skal gå så langt som å si komplett
sjanseløse – vurderinger. Og hvert år er vi vitne til at det i
Thomas Becke
de aller fleste tilfeller, og på mirakuløst vis, går bra. Og like
Leder F/NLF
sikkert som at det gjøres idiotiske vurderinger, diskuteres
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dersom uhellet er ute. Det sikreste er å betale medlemskapet innen for tidsfristen mens giroen fortsatt er
under kontroll! I år var det 861 av 1.800 som hadde betalt innen forfallsdatoen.
Sentrale kurs
I fjor hadde vi en relativt variert deltakelse på F/NLF sine sentrale kurs ift året før, selv om vi flyttet
tandemesterkurset stedsmessig for å få gjennomført det. Videre fikk vi utfordringer med været under
AFF kurset, som resulterte i at hoppingen ble flyttet til andre hoppfelt og dro ut i tid. Dette medførte at
kurset gikk med et stort underskudd. Tidsfristen for å melde på kandidater på I-2 kurset var 1. mars.
Tandemkurset og AFF instruktørkurset har påmeldingsfrist 26. mars. For begge disse kursene er det
også allerede påmeldt nok kandidater for å gjennomføre kursene. For I-1 kurset som går til høsten, er
påmeldingsfristen 2. august. Deltagerne på materiellkontrollørkurset som skal gå i oktober, er i full gang
med sine forberedelser og fristen for å melde på kandidater til MK kurset i 2011 er 1. november i år.
I fjor opplevde vi et stort frafall av kandidater tett opp mot MK kurset pga manglende forberedelser.
På årets kurs er det i utgangspunktet for få kandidater, så vi vil sjekke status på forberedelsene hos
de påmeldte i juni/juli og dersom disse ikke er tilfredsstillende kan vi komme opp i en situasjon der vi
avlyser årets kurs. På årets øvrige kurs er det allerede før påmeldingsfristen utløper god påmelding og
for I-2 kurset er faktisk påmeldingen så stor at det kan bli nødvendig å prioritere mellom deltagerne.
Det avhenger litt på tilgjengelig plass på Krigsskolen og tilgjengelige eksaminatorer. Årets kursdatoer
ligger ute på nettet og I-2 kurset går fra 29. april til 2. mai på Krigsskolen. Tandemmester kurset går fra
21. til 24. mai og i utgangspunktet på Rikssenteret, mens AFF instruktørkurset er tidsmessig litt justert
og gjennomføres på Rikssenteret fra 4. til 11. juli. Årets I-1 kurs går som tidligere på Toppidrettssenteret i
Oslo. Første kurshelg er 4. til 5. september og andre kurshelg er 12. til 14. november.
Forsikringer
Jeg har registrert at det de siste par årene har vært mye usikkerhet og tidvis vært komplisert når det
gjelder forsikringene våre. Det er forhåpentligvis mye enklere i år, nå når vi kun har forsikringene våre i et
selskap og ulykkes- og ansvarsforsikringen gjelder i hele verden. Da er det eneste man forsikringsmessig i
tillegg må huske på, å tegne en reiseforsikring som dekker fallskjermhopping med ubegrenset dekning for
medisinsk behandling og transport hjem. Ved hopping og/eller på vanlige reise innen EU og EØS må dere
uansett huske det europeiske helsetrygdekortet.
Viktige forhold på Fagseminaret
Årets fagseminar ble gjennomført i Oslo 13. og 14. februar. Av viktige saker som var oppe på fagseminaret
kan nevnes:
LT har meddelt F/NLF at de vil gjennomføre en systemkontroll at sikkerhetssystemet vårt i 2010. Den
helgen som i utgangspunktet er blinket ut er 16. til 18. april, hvilket er meddelt til LT å være en dårlig helg,
siden fulldriften ikke er startet ennå. En systemkontroll er at LT starter med F/NLF sine sentrale organer
som inkluderer, Styret, SU og Fagsjef, for deretter å gå gjennom systemet helt ut via HI’er, HL, Manifest /
HFL, HM, Piloter og hoppere i en eller flere klubber, der instrukser, lisenser, medlemskap osv gås etter i
sømmene.
Den elektroniske rapporteringen av tandemer som ble gjennomført i 2009 fungerte meget bra og
helt etter hensikten. I fjor hadde vi ingen tandemrapportering som lå igjen og som ble sendt inn for
sent. Et tilsvarende system for fallskjermkurs skal tas i bruk i år, slik at det går raskere å få registrert
nye lisensierte hopper. Rapporteringene fra klubbene gikk rimelig greit og andelen seint innrapporterte
hendelser var betydelig lavere i 2009 enn foregående år. Det jeg føler gjenstår, er fornyelsesskjemaer.
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Kjønn og hendelser
"Jentelanding" er et begrep som ofte blir brukt når
HL eller HI skal beskrive en landing, der hopperen på
grunn av usymetrisk flare skader seg. Jeg er ikke helt
sikker på hvor uttrykket kommer fra, men etter å ha
sett på hendelsesstatistikken for de siste årene har
jeg en anelse.
Hendelse NTNU FSK
Hopper: Elev, 3 hopp, kvinne.
HL: Jeg så ikke hendelsen, men vitner forklarer det
som en "jentelanding" hvor hopper forsøker å ta seg
for når hun lander. Hopperen selv mener at skjermen
drar til venstre under hele hoppet ("tror hun") og
føler ikke å hakontroll over skjermturen. Venstre
stortå er knekt i ytterste ledd, gipset, blir vurdert for
operasjon ila uken etter uhell.
HI: Eleven fortalte om hele skjermturen sin, og mye
tyder på litt lite forståelse for skjermflyving og
hvordan en skjerm fungerer - noe som da resulterer
i en landing og brukket tå. Eleven gjorde et hopp
tidligere på dagen hvor skjermflyvingen bar litt preg
av den samme manglende forståelsen. Det ble ikke
funnet feil på utstyret i etterkant, dog kan det ha vært
noe som ikke vises etter landing...selv om inntrykket
av eleven haller i retning av at vi skal ta en ekstra
runde rundt skjermkjøring før eleven hopper igjen.
Hendelse Bergen FSK
Hopper: A-sert, 95 hopp, kvinne.
HL: Hopperen gjer sitt fjerde hopp for dagen fra
10000 fot. Det er sju måneder siden sist ho hoppa.
Ho går inn for å trekke, i underkant av 3000ft., men
finn ikkje kula. Ho jobber lenge med å leite og er
etterkvart så lav at personer på bakken ser at ho
prøver å trekke. Tilslutt får ho trekkt hovedskjermen,
og får cypresfyring like etter ho har fått bærande
hovedskjerm. Reserveskjermen legg seg bak
hovedskjermen og oppfører seg fint. Ho styrer
skjermane minimalt og lander ute. Fin hlanding. Ho
hoppa med to par hansker. Kan ha hatt ein del å seie.
HI: Hopperen finner ikke håndtaket og unlater å
følge prosedyren: "to førsøk - så nødprosedyre".
Dette medfører at hun får lavtrekk med påfølgende

Cypres-fyring. Dette er en klar
FU. Hopperen er informert
Morten
av HI om FU og forstår
KristoffersenSU
alvoret i situasjonen. HL ga
ikke FU til hopperen fordi
hun trengte støtte og ikke
moralpreken etter hoppet, da hun var litt skjelven
etter hendelsen. Det ble fokusert på riktig prosedyre
for å ikke finne håndtaket. Hun ble også støttet til å
hoppe igjen dagen etter; noe hun gjorde. (HL er enig
i at denne hendelsen er en FU). Etter HI's mening er
dette en fornuftig behandling av en fornuftig hopper
som gjør en slik feil. Det er også en naturlig vurdering
å se på at to par hansker kan gi problemer. Dette
burde vært fokusert på før hoppet ble gjennomført.
Hopperen som er A-hopper har her et ansvar selv
til å utføre utstyrskontroll med prøvetrekk. HI vil ta
opp på neste medlens- og HL- møte, betydningen av
utstyrskontroll før én går i flyet og at HM bør ha fokus
på at hopperne har riktig utstyr. Hansker er en del av
utstyret og bør således vurderes deretter.
Hendelse Oslo FSK
Hopper: C-sert, 1390 hopp, kvinne.
Hoppet med en velocity 84, hard åpning med
linebrudd, smerter i nakke og rygg.
HL: Hopper utførte nødprosedyre i god høyde og
hang i rundt 2000 fot AGL. Hopper hadde flere
runder tvinn på reserven. Reservehåndtaket ble
ikke trukket, og hopper landet med dette fortsatt
festet i seletøyet. Forklaringen var at hopper hadde
vondt i ryggen, og at reserveskjermen allerede fløy.
Hopper har blitt fortalt viktigheten av å fullføre
nødprosedyren, og har forstått alvorlighetsgraden.
HI: Hopperen er meget erfaren og burde selvfølgelig
fullført nødprosedyren. Slik det står forklart er det
vanskelig å si at hun skal ha FU, slik jeg vurderer
det. Om hun bare hadde trukket ut håndtaket, rent
administrativt, ville hun gått klar enhver link til en
FU. Intensjonen er selvfølgelig å fullføre der og da, og
hopperen var tydeligvis bevisst nok da hun oppdaget
linebruddene til at hun kunne fullføre nødprosedyren.
Når det er sagt, løser Sky Hook ut skjermen så raskt

Kommentar
I 2009 ble det rapportert inn 111 hendelser. De fleste næruhell
var reservetrekk på grunn av spinnende hovedskjerm og
de fleste skader skjedde i landingen. På fagseminaret kom
spørsmålet om man hadde sett på hvilket kjønn som stod for
størst andel hendelser.
Vi har i Fallskjermseksjonen den største kvinneandelen i
Norges Luftsportsforbund av alle seksjonene. Den 1.1.2009
var det 2131 lisensierte hoppere i Fallskjermseksjonen.
Lisensierte hopper vil si hoppere som har et
fallskjermsertifikat, ikke tandemelever. Av disse 2131 var det
317 kvinner som gir en kvinneandel på 17,6 prosent.

Nå er man kanskje fristet til å tro at kvinnene da vil stå for
rundt 17,6 prosent av alle innrapporterte hendelser i 2009.
Det er ikke tilfelle.
Det ble innrapportert 111 hendelser i fjor, 82 næruhell og 29
uhell. I 25 prosent av næruhellen og i 31 prosent av uhellene
var det en kvinne som ble nevnt i rapporten. I 2008 var
forskjellen enda tydligere. Da var det en kvinne som skadet
seg i 55 prosent av alle innrapporterte uhell.
Så kommer spørmålene...
Hvorfor er det større sjanse for at en kvinne skader seg
når hun hopper fallskjerm enn det er for en mann? Tar
kvinner større sjanser enn menn i fallskjermhopping? Er
instruksjonsmetodenevi bruker uegnet for kvinnelige elever?
Har kvinner medfødt mindre talent for fallskjermhopping
enn menn? Kanskje vi bør ha krav om større og snillere
hovedskjermer for kvinner?
Jeg har ikke noe svar på hvorfor kvinner oftere skader seg.
Jeg har heller ikke noen forslag til tiltak. Kanskje de som kan
komme med de beste forslagene er fallskjermjentene selv?

Antidoping Norge
WADA har utgjort en stor forskjell
For litt siden feiret WADA sine ti år. Vi
gratulerer verdens antidopingbyrå med
jubileet.
Det er ingen tvil om at WADA
har endret det internasjonale
antidopingarbeidet på flere nivåer,
fra utøvere til politikere. Ved å tildele
WADA moralsk, politisk og økonomisk
støtte, har antidopingbevegelsen
fått en felles internasjonal plattform.
Derfor kan man i dag med rette si at
antidopingaktiviteten er mer harmonisert, koordinert og strukturert enn
noen gang. Et økt fokus på antidoping
i land og idrettsorganisasjoner har
sørget for at forkjemperne for en ren og
rettferdig idrett i dag er stadig flere.
Det gir grunn til optimisme for
framtiden. Men det er fortsatt mange
utfordringer. Det er fortsatt en lang

vei å gå for å få et godt og harmonisert
antidopingarbeid over hele kloden.
Men vi tar stadig nye steg.
Et nytt – og stort – steg, er
innføringen av biologiske profiler.
Blodprofiler vil være et viktig verktøy i
kampen om bloddoping.
Anders Solheim, Daglig leder
Rent idrettslag
Nå har din klubb sjansen til å ta
et standpunkt, lage en plan for
antidopingarbeidet og vise at vi i norsk
idrett tar dopingproblematikken på
alvor. Totalt har over 250 idrettslag
registrert seg.
Sjekk ut www.rentidrettslag.no.
Antidoping.no i ny drakt
I oktober lanserte Antidoping Norge
nye nettsider. De nye nettsidene vil

forhåpentligvis framstå som mer
moderne, friske - og ikke minst - mer
brukervennlige.
Revidert regelverk
om medisinsk fritak
WADA har revidert det internasjonale
regelverket om medisinsk fritak.
Regelverket trer i kraft 1. januar 2010.
Utfyllende internasjonalt regelverk
«International Standard for Theraputic
Use Exemptions» finnes på WADAs
nettsider Utfyllende norsk praktisering
finnes på nettsidene til Antidoping
Norge.
Ny dopingliste
Den nye dopinglista trådte i
kraft fra 1. januar 2010. Du finner
hovedendringene og den gjeldende
lista på antidoping.no.

endringer i regelverket. Dette er forslag som vil gi ytterligere begrensninger i forhold til
hva vi tillater våre hoppere å gjøre. Dine handlinger får altså konsekvenser for oss andre.
Fallskjermsportens omdømme, vårt felles ansvar
Jeg har egentlig ikke lyst til å løfte pekefingeren – tro det eller ei. Men vi driver en
aktivitet som utsettes for stadig større press, enten det er fra nærmiljøet, kommersielle
krefter eller lovgivende myndigheter. De kommersielle luftfartsaktørene verken forstår
eller har særlig mye til overs for det vi holder på med. Det samme gjelder vårt nærmiljø.
Vi støyer, forurenser og legger beslag på luftrom. Dette gjør at det blir stadig mer
utfordrende å argumentere for vår eksistens.
Vi kommer til å trenge all den goodwill vi kan få. Og omdømme vil i så måte være en
viktig faktor. Et godt omdømme bygges over tid. Mens et dårlig omdømme, derimot,
kan skapes over natten. Vi har ikke resurser til å drive omdømmekampanjer slik som
til eksempel Statnett og Aker kan tillate seg. Vi er helt avhengig av et godt forhold til
vårt nærmiljø og at media en gang i mellom finner plass til oss når noe spesielt skjer
(f.eks norgesrekorder, NM, ekstremsportveko). Det vi derimot kan være helt sikre på er
at media finner oss interessante og rydder plass dersom noen gjør noe spektakulært
negativt eller noen dør.
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at hun ikke rekker å trekke håndtaket før hun henger i ny
skjerm. Når hun da fikk reserven, og den hadde tvinn, støtter
jeg hopperens vurdering ved å ikke trekke ut håndtaket, og
heller fokusere på å komme seg ut av tvinnen. Dette betyr
selvfølgelig ikke at dette er noe man skal lære opp hoppere
til. HI støtter ikke kjennelsen FU, for jeg ville kanskje gjort det
samme selv. Det hadde høyere prioritet.

Vi er alle ambassadører for vår sport
Enten vi liker det eller ikke så er hver enkelt av oss ambassadører for fallskjermsporten.
På både godt og vondt. Det innebærer at hver enkelt av oss må ha en bevisst holdning til
nettopp det. Masser av initiativ kombinert med dårlig vurderingsevne er som regel ingen
god kombinasjon. Er du i tvil, så er du ikke i tvil: La være! Det er lov å utøve en viss grad
av selvjustis…
Styret NLF, styret F/NLF, fagsjefen, SU, sammen med mange av våre utvalg bruker mye
tid og resurser på å sikre våre rammebetingelser. Men vi er helt avhengig av din hjelp!
Min bønn til deg er enkel: vær en god ambassadør. Behandle dine fallskjermkolleger og
omgivelser med respekt. Og husk at det finnes andre premissleverandører enn fagsjefen,
SU og HI-er som følger med på det du driver med.
2010 – e0n spennende sesong
Årets sesong blir spennende på mange måter. I vinterhalvåret har det blitt jobbet iherdig
med å forberedelser til sesongen. Det ser ut til at vi får bedre flykapasitet enn på flere
år, det skal gjøres flere rekordforsøk, det kommer endringer i konkurransereglementet
og det ligger an til mange store og flotte arrangementer. I tillegg vil det i løpet av året
bli jobbet med grunnlag for viktige beslutninger om fremtidig regulering av luftrom og
luftsportsaktivitet.
La oss sammen bidra til at vi fremstår som seriøse og positive utøvere og vise
omverden og våre premissleverandører at vi fortjener en plass i luftrommet.
Avslutningsvis vil jeg berømme all den innsats som legges ned av utallige ildsjeler. Vi
er helt avhengig av våre tillitsvalgte og alle andre som bruker sin fritid på å sikre at vi år
etter år har et hoppfelt å komme til. En stor takk til dere alle! Og helt til slutt vil jeg ønske
alle våre medlemmer lykke til med sesongen!
Blå himmel, og ta det pent!

43

organisasjon og forbund

Av en eller annen årsak, kan de bli liggende uforholdsvis lenge i klubbene noe som igjen resulterer i stor
pågang med spørsmål til medlemskapsregisteret om hvorfor det drøyer slik med fornyelsen. Selv om jeg
forstår at det er hensiktsmessig å samle opp til en litt større forsendelser, har vi hatt tilfeller der det har
tatt bortimot ”vinter og vår” før de kom til oss og det er det definitivt ikke behov for!
Statistikken for 2009 var dessverre ikke klar til Fagseminaret men statistikkansvarlige har lovet å gjøre
dette ferdig slik at det kan sendes til HI’ene samt legges ut på nettet. I tillegg ble det presentert forslag
om nye wingsuit regler, hvordan vi skal klare å gjøre våre elever bedre til å fly skjerm før første skjermtur,
forslag om nye regler for tube hopping etter gjennomført XT på Voss samt til sist en presentasjon av
status om XT’en som gjennomføres i HAGL med hopping med handdeploy i lineutdannelsen. For mer
informasjon fra både fagseminaret og ledermøtet kan dere gå inn fallskjermsidene under siste nytt eller
under medlemssidene.
Når dette leses er vel også tandemseminaret som gjennomføres annet hvert år unnagjort. Det var
urovekkende mange hendelser med tandem i 2009 og to av særdeles alvorlig karakter. Dette er et
bevis på at det er svært viktig nettopp å ha slike Tandemseminarer slik at vi får oppdatert våre Tandem
mestere på hendelser og andre forhold som har stor betydning for sikkerheten nettopp når det gjelder
tandemhopping. SU har gjennomført en kontroll med både tandemmestere og AFF hoppmestere i 2009
og 2008 for å danne seg en status for antallet hopp som gjøres av den enkelte og dette sett ift hva den
enkelte rapporterer på sine fornyelsesskjemaer.
Bruk av store fly på små flyplasser
En av de største usikkerhetene før årets sesong har vært hva Luftfartstilsynet ville gjøre ift de
bestemmelsene for sivil luftfart som omhandler brann og havari tjeneste på små plasser, der vi bruker
store fly. De av dere som husker to år tilbake, så fikk vi dispensasjon for bruk av store fly som tar mer enn
ni hoppere på Jarlsberg, Østre Æra, Bømoen, Bjorli samt Fagerhaug/Oppdal. Denne dispen utløp 1. mars
2009. Forlengelse av dette jobbet vi lenge med og vi fikk en ny disp på plass fredag 27. februar i fjor som
skal gjaldt til 31. desember 2009. Nå ser det ut til at vi igjen skal få en dispensasjon i god tid før påske, og
dersom det går som jeg tror, får vi ingen tidsbegrensning slik at den løper til det ev kommer nye regler fra
EASA som regulerer fallskjermoperasjoner med store fly. Videre er jeg ganske sikker på at vi får inkludert
Fyresdal i dispensasjonen far Luftfartstilsynet. Denne saken ble også drøftet på fagseminaret.
Landslagsansvarlig
Trude Sviggum som de siste årene har vært ansatt som landslagsansvarlig har sagt opp sin stilling. Hun
har vært en god støttespiller for lagene og samtidig vært en stor drivkraft innen konkurransehoppingen i
Norge med spesielt fokus på Norgescupen, som hun mer eller mindre har revitalisert på egen hånd. Hun
har og er fortsatt medlem av konkurransekomiteen og det håper jeg hun vil fortsette med, samtidig som
hun også fortsetter som vår Alternate til IPC og leder FS komiteen der.
Ny landslagsansvarlig blir Knut Lien som skal overta når regnskapet for 2009 og annet er i orden og det
legges opp til en ordnet overtagelse 1. mars 2010. Knut og undertegnede har jobbet tett siden jeg begynte
som fagsjef i 2005 i SU sammenheng, så jeg er helt trygg på situasjonen. Jeg vil benytte anledningen til å
takke Trude for den innsatsen hun har gjort som landslagsansvarlig. Selv om Knut påstår at tonen mellom
Trude og meg har vært som hos et ”gammelt ektepar”, så må jeg jo si at min erfaring er at eldre ektepar
samarbeider best!
Jeg vil avslutte med å ønske alle et riktig godt hoppår og ber dere ta det forsiktig i oppstarten etter
vinterdvalen og ta progresjonen i et tempo dere er fortrolige med, ”don’t cut any corners”!
Blå himmel!
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Den internasjonale
fallskjermorganisasjonen (IPC)
- referat etter årlig møte
1. Bakgrunn
Årlig IPC møte ble gjennomført i Lausanne i Sveits
i regi av sekretariatet i IPC i perioden 30-31. januar
2010.
Fallskjermseksjonen i Norges Luftsportforbund
(F/NLF) var representert med Pål Bergan og Trude
Sviggum. Hans Christian Amlie var observatør under
møtet 30. januar.
Totalt 29 nasjoner var representert på møtet.
2. Drøfting
2.1 IPC strategisk plan - oppdatering
IPC sin strategiske plan ble introdusert for oss under
IPC møtet i 2009, og den ble revidert under IPC
byrået sitt halvårige møte i mai 2009.
Fallskjermsporten skal fremstå som attraktiv og
dynamisk. For å oppnå dette har IPC satt opp tre
aksjonsområder:
Konkurranse format:
• Introdusere direkte (live) dømming og
presentasjon av resultater for alle fallskjerm
disipliner.
• Enkle konkurranseregler.
• Regelverket skal samordnes disiplinene mellom.
Seleksjons prosess til internasjonale konkurranser:
• Utvikle materiale for å tiltrekke seg organisatorer.
• Konkurransearenaer med enkel tilgang for
publikum og media.
• Utnyttelse av sportens markedspotensial
Sikkerhet:
• Felles standard ifbm. innsamling av data til
statistikker
• Informasjon om sikkerhetssaker
• Sikkerhetsstandarder

2.2. IPC teknisk- og
sikkerhets komité
Trude Sviggum
Gjennomgang av hendelser
IPC delegat
i 2008:
• 44 land sendte inn data.
• 5,7 mill hopp ble utført, 70 dødsulykker (inkl.
tandem).
• Landingsulykker under raske fallskjermer er den
vanligste årsak til dødsulykker.
• 47 stk skjedde pga menneskelig feil. 10 kunne
(muligens) vært unngått ved bruk av nødåpner.
Hendelsesregister: Medlemsland anmodes
om å bruke registeret. Hver nasjon vil få
sitt eget brukernavn og passord for å gjøre
registreringsprosessen enklere.
2.3. IPC Formasjonshoppings (FS) komité
FS komiteen blir ledet av Fiona McEachern fra
Australia. Trude Sviggum er norsk medlem i FSkomiteen.
2.3.1. Endringer til konkurransereglene i FS:
Kun små og ”kosmetiske” endringer i FS regelverket i år:
• Nytt pkt 3.3.9: “Handholds by the jumper on their
own body or equipment within a subgroup or a
scoring formation are permitted”, dette innebærer
at en hopper kan ta grep i seg selv for å vise
separasjon mellom formasjoner eller undergrupper
(piecer). Dette er noe som har blitt praktisert; men
det har ikke vært spesifisert i regelverket tidligere.
• I tillegg har ordlyden i pkt 4.5.2 og 4.5.3 (som
omhandler video utstyr) blitt endret litt- for
detaljer henvises til det offisielle regelverket som
er tilgjengelig på IPC sin nettside
http://www.fai.org/parachuting/
• Ingen endringer til “dive pool”.

2.6.2 Dommerlister
Dommerlistene for 2010 ble offentliggjort under
IPC møtet. Norge har to internasjonale dommere for
2010:
Anna Maria Lund
Steinar Lillås

organisasjon og forbund

Bergan Tone Dorthea
Selnæs

Nordahl Kristian
Stenmoe Jan

IE

DM2

Busengdal Janne
Elisabeth

sertifikater

Aspheim Alexander
Klepp
Moe Kjell-Trygve
Rasmussen Arild
Sveinsvoll Arild
Halvorsen Line Due
Kulsrud Per

TV

I3

Sveinsvoll Arild

MK

Nordås Philip
Alexander

FS dommer, ”Accuracy
Landing” (AL) dommer
Dommer for artistiske grener

3. Konklusjon
Offisielt referat fra årlig møte i IPC samt oppdatert
regelverk er publisert på IPC sine nettsider
http://www.fai.org/parachuting/.
Dette referatet er basert på de våre notater under
møtet, og fokuset er lagt på de fallskjermgrenene
hvor Norge er representert.

DM1

2.6.1. Nytt dømmesystem
Komiteen har jobbet med spesifikasjoner for nytt
dømmesystem. Intensjonene er at systemet skal
være i tråd med IPC strategisk plan. Ingen avgjørelser
mtp dette ble tatt under møtet.

I1

2.5.1.Endringer til konkurransereglene innen CP:
Endringer til konkurransereglene til CF i år kommer
som en følge av hva som ble erfart under VM i 2009.
Værforholdene under konkurransen var til tider
dårlige. Flere hoppere ble skadet, i tillegg døde en
utøver som følge av skadene han pådro seg.
• Pkt 4.3.2. Legg til: ”All practice jumps shall be
judged by the Official Panel of Judges, or Judges
in Training under direct supervision of the Chief of
Judge Training”.
• Pkt 4.8. Forandres til: ”Re-jumps due to weather
conditions: If the winds exceed the maximum limit
at any time after the competitor initiates their turn
to final approach, and ending when the competitor
either passes throught the electronic sensors at the
end of the course or makes final contact with the
surface, the competior will be awarded a re-jump by
the Cheif Judge or Event Judge”.
• Pkt 4.9.1. ”If the winds exceed 5 meters per second
they shall be monitored constantly until the winds
have remained below 5 meters per second for at
least 15 minutes.
• Pkt 5.6. Ny paragrap; ”If a course marker has been
rendered non functional and cannot be repaired
before the next competitor(s) navigate the course,
those competitor(s) shall be awarded a rejump”.
• Pkt 6.4. For distanse endres dette til; ”If the first
point of contact with the surface, other than the
water before the entry gate, is outside the course the
competitor will receive the minimum score for that
round”.

2.6. IPC dommer komité
IPC dommer komité blir ledet av Pia Berggren fra
Sverige. Norge har ingen medlemmer i komiteen.
Dommer komiteen har utarbeidet et ”dommerkurs
på nett” (se http://www.fai.org/parachuting/
node/1128). Kurset er en introduksjon til det å dømme
fallskjermhopping. Kurset er et tillegg til eventuelle
nasjonale dommer kurs, og gir deltakeren nødvendig
kunnskap til å dømme på nasjonalt nivå.

Busengdal Janne
Elisabeth
Halvorsen Line Due

2.5 IPC komité for ”Canopy Piloting”
Komité for ”Canopy Piloting” (CP) blir ledet av
Thomas Touminen fra Finland. Norge har ingen
medlemmer i komiteen.

D

2.5.2. Fremtidige konkurranser
WPC 2010; bud fra Russland ble akseptert.
Konkurransen vil bli gjennomført i Kolomna, som
ligger i Moskva regionen, i perioden 9-14 august
2010.

Aune Erik
Bjelde Trond
Espedal Rune K
Økland Jarle
Olsen Sindre
Østby Tonje
Paulsen Christine
Holst
Pellikka Teppo

2.4.1 Endringer til konkurranse-reglene innen
artistiske grener:
Endringer til AE regelverk: Kun kosmetiske endringer
til regelverket for artistiske grener i år, ingen
endringer til ”dive pool”. For å nevne noe:
• Pkt 4.6.2: Ordene ”if time permits” er lagt til mtp
omhopp – dette innebærer at det kan bli kåret en
vinner selv om det ikke blir utført omhopp (for
eksempel pga dårlig vær).
• Pkt 5.7.1: En setning er lagt til; ”It is the
responsibility of the Videographer to show start of
working time”.
• Pkt 5.7.5: En setning er lagt til; ”The video evidence
must remain available for viewing or dubbing until
all scores are posted as final”.
• Pkt 6.5.4: Følgende er lagt til: If Judges cannot
determine the start of the working time, the
following procedure will be followed. Working time

2.4.2. Fremtidige konkurranser
Samme som for FS, se pkt 2.3.2.

C

2.4 IPC komité for artistiske grener
Komité for artistiske grener blir ledet av Ronald
Overdijk fra Nederland. Norge har ingen medlemmer
i komiteen.

• Pkt 7.9. Legg til; ”All competitors must receive a
score for at least one water gate and one positive
scoring zone in order to receive a score for each
round”.
• Pkt 10.2.4. Legg til; ”Protest fee: A fee of € 50 must
accompany each protest”.

Åndal Lise Lorentine
BØE BEATE
Borch Per-Henry
(38955)
Hagen Bjørn-Erik
Horn Birgitte
Jensen Runar
Nielsen Per Christian
Sælen Lene
Sæther Steffen
Skeie Andreas K.
Storvik Henrik
Sundbø Marius

2.3.3 Vertikal FS (VFS)
Første kategori konkurranser i VFS arrangeres
parallelt med konkurranser i FS. WPC i VFS
arrangeres for første gang i 2010. Nasjoner kan stille
med ett lag i VFS.
Endringer i VFS regelverket for 2010 er de samme
som endringer i FS regelverk (ref pkt 2.3.1). I tillegg er
det noen små endringer/oppklaringer ift ”divepool”
(se http://www.fai.org/parachuting/ for detaljer).

will start as the Videographer separates from the
aircraft and a penalty equal to 20 % (rounded down)
of the score for that jump will be deducted from the
score of that jump”.
• Se http://www.fai.org/parachuting/ for ytterligere
detaljer.

B

2.3.2. Fremtidige konkurranser
1. ”World Parachute Championships” (WPC) blir
arrangert i Menzelinsk i perioden 29 juli til 6
august 2010. Konkurranse i FS (inkludert VFS),
kalottformasjoner (CF) og artistiske grener (AE).
2. ”World Cup/European Championships” (WC/
EC) 2011: IPC aksepterte bud fra Tyskland om å
arrangere WC/EC i 2011.
3. 2012: IPC har ønske om Mondial i 2012 (dvs felles
VM for alle fallskjermgrener). Land som ønsker å
arrangere VM i 2012 må sende bud til IPC innen 30
juni 2010.
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down ’n ’ & dirty
The Book of Skydiving Formtions
Om du liker å planlegge nye hopp eller skal organisere vil du digge den nye boken! Den
dekker grupper fra 2 til 20 hoppere. Alt fra enkle formasjoner som er lette å bygge, til
eksotiske som vil utfordre de mest erfarne hopperne. Mange kan inspirere deg til
kreative design på egenhånd. Boken har også et kapittel med tips til hvordan du
organiserer suksessfulle formasjoner. Bestill på skydivingmagazine.com.
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120

better skydives

EASY CRANK

The Book of Skydiving Formations

The Book of Skydiving Formations

120 manns i august
Norgesrekordhopping i august med
fortreningsleir over tre dager i mai på
Rena. Sjekk ut storsekvens.no for detaljert
informasjon, program, registrering,
deltakerliste eller om du ønsker å bidra på
annen måte under rekordhoppingen.

iPhone app Wing load

Mozambique Beach Safari
Bruno BrokkenFoto

Exotic Sky Aventures rapporterer om en fantastisk boogie på Bazaruto
i Mosambik sist november. Vi tror dem når vi ser Brunos bilder. Neste event er
under planlegging, kanskje på Filippinene eller annet sted i Asia.
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Ronny Løvtangen har laget en app til iPhone. Finn ut hvor stor
fallskjerm du kan bruke, i henhold til de norske
anbefalingene i forhold vekt og erfaringsnivå. Kan
lastes ned gratis. Andre gøyale apps for hoppere
er 4-way FS dives som gir deg trekninger og
beskrivelse av formasjoner i poolen, SkydiveApp
som er en loggbok og Skydiving Dictionary som er
en gøyal guide til termer og uttrykk i sporten.

Bjørn Bjørnø 75 år
Esben EvensenFoto

Vi gratulerer Tønsberg FSKs
æresmedlem og høyst aktive
hopper Bjørn Bjørnø med
75-årsdagen i desember.
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tramp i kalotten
Basic camp Stockholms Fallskärmsklubb

Feil i kalenderen

Leiren er for alle som vil lære seg å hoppe på magen, få varmet opp før sommeren,
for den som sikter mot å få bli med på storformasjoner i sommer eller å ta sine firerkunnskaper mot svimlende høyder.
Som vanlig blir det både utenlandske og svenske couacher. Nytt av året er at du allerede nå kan sende en ikke bindende interessebeskjed
til info@basiccamp.se. Det letter arbeidet med planleggingen. Det går å booke seg på en eller begge ukene.

Det er Henny Wiggers som har tatt bildet fra
Kaleidoscope som er presentert i Frittfalls
kalender 2010, juni måned. Vi beklager at
Norman Kent ved en feil fikk cred for dette
fine bildet!

Camp 1 uke 21, 24/5-29/5.
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Camp 2 uke 22, 31/5-5/6.

Mer informasion kommer fortløpende på www.basiccamp.se samt via infomail til dere som melder dere.
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Nytt medlem
Lederen i F/NLF
gjør sitt for å sikre
rekruttering til
fallskjermsporten. Ylva
Becke kom til verden
15. februar 2010. Hun er
akkurat passe lang, og akkurat
passe tung. Dersom hun hopper pappa
sin skjerm har hun 0,32 i vingload. Erfarne barnepassere
søkes i perioden mai til september...
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ÅRSMØTET I TROMS FALLSKJERMKLUBB ER IKKE SOM ALLE
ANDRE ÅRSMØTER. VI STARTET ÅRSMØTET (OG SESONGEN) MED
UTSPRANG I 6500 FOT FRA SEA KING. I 20 MINUSGRADER OG
GODT MED VIND. ETTERPÅ FESTET VI.
Reidar KrogstadTekst
Emil BrovoldFoto
Det skal lønne seg å engasjere seg for klubb og
fallskjermsport. Det var det vi hadde i tankene da vi
organiserte hopping fra Sea King helikopter som
overraskelse for de som møtte på årsmøtet til TROFSK den 30. januar.
Det er ikke bare å fiske et helikopter opp av hatten. Ei heller enkelt å få
dette til å klaffe med ugunstige åpningstider på en festning av en flyplass. Når
da varselet om stormen ”Ask” i tillegg hadde terrorisert oss nordlendinger
dagesvis i forkant så det ikke særlig lyst ut.
”Ask” kom aldri. Og jaggu ordnet det seg med helikopter også. Utvidede
åpningstider denne lørdagen sørget helikoptergutta for. Det var våre britiske
venner som hver vinter er stasjonert på Bardufoss for vintertrening med sine
helikoptre som stilte opp. Mer serviceinnstilte karer skal man lete lenge etter.
Blant pilotene og bakkepersonell var det to karer som var innehavere av
B-sertifikat. De spurte pent om vi hadde noe klubbutstyr eller lignende å låne
de slik at de kanskje kunne få hoppe sammen med oss, hvis det var mulig. Skal vi se, dere stiller med helikopter og lurer på om vi kan stille med litt utstyr
til dere? Nja, den må vi tenke litt på...
Gutta smilte (fastfrosne smil) fra øre til øre da de var på bakken igjen.
”Amazing! Awesome! Brilliant, brilliant, brilliant! Thank you” kom det fra
Jacko. ”Crazy” sa den andre. De hadde nettopp gjort sitt første hopp i verdens
vakreste omgivelser. De hadde aldri drømt om at de skulle få hoppe her oppe
i nord. De kom jo hit for å fryse og ha det vondt. Sånn som tøffe gutter i grønt
gjør i nord...
Som sagt, det skal lønne seg å engasjere seg. Fallskjermhoppere i TROFSK
får sin lønn i himmelen. Denne gangen fra Sea King...

News from nordaførr!
48

SKYDESIGN COLLECTION • LUNDEVEIEN 20 • 2435 BRASKEREIDFOSS
MOB: 90 78 73 70 • TLF/FAX: 62 42 33 10
URL: WWW.SDCOLLECTION.NO • E-POST: BESTILL@SDCOLLECTION.NO

slick suit nylonfront
slick suit bomullsfront
bomullsdress
lett type boogieutgave
kameradress big wing
kameradress small wing
freeflydress
blyvest (3 kg m/ekstra lommer)
varmetight (Polartech power stretch)

forsterket kne
polstret kne (med varmestoff)
lag grep (ben grep)
doble armgrep
booties standard
stringbooties standard
stringbooties med regulering
Arcteryxbooties

2.170,2.300,2.300,2.300,2.390,2.150,2.340,760,760,-

pynte- og forsterkningsbånd
sliderholder
dobbel nylonfront (lyse farger)
løs varmehals “smekke”

100,170,220,120,470,590,710,710,-

bestill@sdcollection.no

145,65,300,280,-
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Sesong 2010
Bømoen, Voss

VI PÅ VOSS GLEDER OSS ENORMT TIL SESONGEN
OG HÅPER AT HOPPERE I VÅRT LANGSTRAKTE
LAND GJØR
DET SAMME.

Voss FallskjermklubbTekst
Voss FSK ønsker alle hoppere, enten du er fast inventar eller helt ny, hjertelig velkommen
til sesongen 2010. Fokuset for klubben er å fremme samhold og klubbfølelse gjennom
tradisjonelle arrangementer og unike happenings til en mer variert hopphverdag. Klubben
satser på en spennende terminliste der det vil være noe for alle og enhver. Kom til Voss og
opplev unike innhopp, fjellflyging, smalahove, Vossa mood, high fives og god stemning.
Voss vil denne sesongen ha Porter hele sesongen og Beech totalt fire uker; tre uker i
forbindelse med Veko og en uke under GV som hoppfly. Flyene går til 15000' ASL.
Nytt for året er en ny hoppedeal der det skal lønne seg å hoppe mye på Voss. Dealen går
ut på at desto mer du hopper, desto billigere blir det. Uten at man binder seg til feltet på
noen som helst måte. Se tabell for «Jump more for less».
Klubben har flotta seg med nyoppusset bunk og toalett. «Gjør ditt fornødene på ny ring i
ny skål, sov søtt i ny seng fra Ikea i stål».
I tillegg har Voss vært så heldige å fått tildelt NM. Alle hjerter gleder seg! Invitasjon vil bli
sendt ut til klubbene.

50

FRA HOPP#

SLOTPRIS*

1 - 50

230 (normalpris)

51 - 100

225/5 (total ant kr spart)

101 - 150

215/15

151 - 200

195/35

201 - 250

180/50

251 - 300

170/60

301 - 350

165/65

Priser og terminliste sesongen 2010, se skydivevoss.no
Kom til Voss; Norges vakreste lekeplass!

*Statutter for gjeldene hoppdeal:
Hopper selv må følge med på antall hopp gjort i løpet av sesongen. Rabattert hopp-pris
vil bli gitt fra og med dagen der resepsjonen er blitt varslet, den har ikke tilbakevirkende
effekt (snooze you lose).

Jump more for less

Gyldige hopp gjelder kun treningshopp.
Hoppene må gjøres i tidsrommet 1. mai- 15. august med unntak under Veko og GV.
Dealen kan ikke kombineres med andre hopprabatter/dealer.
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NM flyet, hele sesongen
Mai
1.

Åpningshelg med Nagels
spekemat og rømmegrøt
6.
Innhopp Osenstranda annen hver torsdag
14.-17. FS/FF-skole med Landslaget
15.
Norges Cup FS/FF
17.
17. mai frokost, demo på Osen.
20.-24. Flying Chicks
Organisering FF/FS, bankett,
Chicken Race, m.m.
Juni
18.-25. AFF- instruktørtrening
23.-27. Ungdomshelg
26.
St. Hans-feiring
Foto Lars Erik Sivertsen

Juli
2.-4.
2.-4.
14.-18.
17.
16.-25.

20.
24.

Storformasjon med Ditta
FS skole med Polaris
Ungdomshelg
Poker-run
Riksdagene
Organisatorer FF/FS Jim Harris,
Fabian Raidel, Martin Kristensen,
Kristian Moxnes, Polaris
Skalldyraften
Megaparty

September
11.
Sesongavslutning/party

Dealer
forutsetter innskudd
Lagdeal
189/slot (min 25 laghopp)
Storhopper
200/hopp (min 100 hopp)
189/hopp (min 150 hopp)

OFSK

Vasjera? Sjekk ut fallskjerm.no
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NU FSK argjør alt i kveld
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Takk for invitasjonen
Det skal bare bli så jævelig bra detta
her for vi skal liksom bare møte 0730
i psal klar som faen tel å hoppe også
ska vi hive alt inn inn i snusken og bare
ØØØØØØØØØØØØØRRRRRNNN til Oppdal
kl 0740 for der ska vi liksom bare kjøre
på som faen for å klargjøre feltet for en
sånn jæveli sykt bra dag for værmeldinga
er bare helt sykt konge med masse
sol og masse urørt snø som ligger på
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landingsfeltet som er bare helt perfekt for
sånn SWOOOOOSJ medvinsswooooping
som vi skal tryne å base i snøen og Torkild
skal bare BROOOOOOOM til 6000f hele
dagen for det er så sinnsykt viktig for
motoren vår som Rakkestad nettopp
innstallerte på veldig overtid men så får
vi til så sykt mange løft og i luften skal vi
bare high-five'e hverandre før vi separer
å kjører skjerm i rektig mønste med et

par glad-hook'er for å feire at vi endelelig
er faen meg i gang ass og Tormod får
kjørt seg som faen som HFL for å holde
effektiviteten oppe som et faens tullete
hamster på speed i hjulet sitt og resten av
dere skal bare kose dere jævelig masse å
pakke skjermer fort som faen for dere vil
hoppe så sykt mye for det er bare så sykt
digg å jævelig kult å hoppe driiitmasse å
bare løpe løpe til og fra hangar og flyet å

Vi fikk forresten også gjort 38 c-182
løft, 152 hopp, i helgen til tross for en
time med havariøvelse på lørdag.
Ron Holan

hemsen for på hemsen skal det faen sjæra meg
stekes grandis til den o'store gullmedaljen som vi
har gjort før for det er så faens digg med grandis
i solveggen på oppdal mens det hoppes som bare
faen på årets første hopphelg helt til vi skal ha sånn
derre havvariøvelse som seil skal stå for for det må vi
ha hvert år siden luftfartstilsynet som liker å bli kalt LT
sier at det er kult og atte vi må hadet hvert å lissom det
er bare drit kult og første hopper skal få stille kasse på
den sykte kule festen på kvelden for da skal vi faen meg
ha en feeeeeeet fest med badstu god stemning musikk

å det skal bli RØVLÆKKERT å vi ska ha det
så kult for å feire at det er liksom den første
hoppehelgen på 4 laaange måneder hvor
vi verken har fått ØØØØØØØØØØRRRRRN
NNNNNNNN til oppdal SWOOOOOOOOSJ
medvinds i snøen BROOOOOM til mange fots
høyde å YYYYEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE HAAAAAAA
AAAAAAAAAA AAAAA hele hoppet å klirret øl sammen
etterpå å skryt til alle som ikke var der over hvor feeeet
helgen var for den var jo bare helt syyykt feeeet ass!

klubbnytt

Julepressbord fra
1500 fot hos HAGL
LØRDAG 28. NOVEMBER GJENNOMFØRTE HAGL SITT ÅRLIGE JULEPRESSBORD PÅ FLYPLASSEN PÅ HAMAR.
JULEPRESSBORD ER EN KJENT HAGL - FORKORTELSE FOR JULEPRESISJONSLANDINGSKONKURRANSE
MED PÅFØLGENDE JULEBORD PÅ KVELDEN.

Mikael Skyflyer Kristiansen
KristiansenTekst
Kristian NordalFoto
I tillegg arrangeres det natthopping mellom
press og bord. Dog måtte natthoppingen iår
avlyses grunnet lavt skydekke.
Skydekket lå lavt hele dagen. 14-1500
fot. Avlyse julepresskonkurransen?
Nei, selvsagt ikke. Da hoppes selvsagt
konkurransen hos HAGL fra 1500 fot! Vi
gjorde ni løft til 1500 fot. Ingen reserver,
eller andre hendelser.
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Konkurransen består av to forskjellige
presisjonslandingstyper. Den første er en
tradisjonell konkurranse hvor det er om å
treffe nærmest mulig en prikk på ca. 12-15
cm, den andre konkurransedelen er stolpress, eller hopp’n’rock. Der tas det tida fra
første kontakt med bakken, via prikken og
avslutningsvis stanses tida når man har satt
seg i en stol som er plassert like ved.
Det ble gjennomført tre runder med
tellende konkurranse og det var den ferske
landslagshopperen Tore Granmo som

vant klart med to bulls eye og bra tid på
hopp’n’rock. Andreplass til Tor Marius
Madsen og tredjeplass til Magnus Haug.
Dagens mest spektakulære hopp ble
gjennomført av Eric ”Tumble Joe” Frettem
som trenger en repetisjon på venstre ben på
plattingen, eller var det høyre, eller… oops.
Salto som ikke var helt planlagt fra 1500 fot.
Dommer var klubbens kasserer Kristin
Øgren Larsen. Assistentdommer var
Nathalie Elizabeth Skyprincess. Dagens
pilot var Karl Andreas Olssøn. Flyet er som

alltid vår kjære LN-TSB; 1957 modell Cessna
182.
Det er meget god plass til flere hoppere
på denne type konkurranse, da flyet normalt
ikke gjør høye løft denne dagen. Vi klarer
lett 20-30 løft…. (Vi har 3500 fot som en
vanlig standard på konkurransen), så neste
år håper vi enda flere tar turen til Hamar.
Og for øvrig alle lørdager hele året. Vi har
oppvarmet pakketelt med gulv som er løftet
fra bakken! HAGL DZ ligger i Hamar, bare ett
par kilometer fra Vikingskipet.

annonse

