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Alvorlig moro
KittRedaktør

Gratulerer 42 Freefly med sølv i World Cup og EM i Freefly, bare slått av franskmennene!
Polaris tok hjem bronsen i FS4 damer, etter Frankrike og Russland. Flott innsats med bra
poengutelling av begge lag! Sweet freefly lå litt lenger bak i kampen om medaljeplass,
men de var blant de som var fremme og snuste.
Ellers ser ikke konkurransehopping til å være det hotteste om dagen. Og hva gjør det med oss
som idrett? Spent på om noen klubb i det hele tatt søker å stå som NM-arrangør i 2012 med den
oppslutningen Tønsberg FSK fikk rundt mesterskapet i år?
Nei, da må det være mye mer givende å arrangere store og små rekorder og fun-jumps. Lagt i
fine rammer som gjør at hoppere flest har glede av det og lyst til å delta. Klubbene som har satset
på konsentrert boogie/festivalstil med tydelig profil har hatt kjempeoppslutning. Nødvendig
markedstilpasning i en tid hvor vi shopper fritt i totalopplevelser – så langt budsjetter og feriedager
holder. En stor del av den kaken går jo til coaching i tunneller og på camps, så det er kanskje ikke
rart at resten prioriteres brukt på å vise ferdighetene i fri utfoldelse!
Nytt i tiden er at jeg får inn foto, men ingen ord fra arrangementer i inn- og utland. Kanskje en
hyggelig effekt av fotokonkurransen at vi får flere bilder? Ja, de sier mer enn 1.000 ord, så takket
være fotografene har vi med noen fine, rene fotooppslag fra sommerens happenings! Sakene hadde
blitt enda bedre om noen var brydd med å bidra med en beskrivende tekst. Sjerpings folkens - Frittfall
er et felles løft!
Det var veldig beklagelig at vi fikk en fallskjermulykke etter mange heldige år uten. Våre tanker går
til Annan Forbes Hennies etterlatte. Hele fallskjermmiljøet ønsker også Paal Martin Vagle rask og god
bedring.
Ta med alt dere har trent på og er lært opp til, og ha en strålende høstsesong!
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FREEFLYLANDSLAGENE
42FREEFLY OG SWEET
FREEFLY BESTEMTE SEG I
VINTER FOR Å ARRANGERE
EN NY NORGESREKORD
I HEADDOWN. HVOR
OG NÅR? ENKELT, DET
MÅTTE BLI VOSS UNDER
ESKTREMSPORTSVEKO.

Ny Norgesrekord
i headdown!
Derek BroughtonTekst
Ron HolanFoto

Gjennom vinteren ble de nødvendige
forberedelser gjort. Det ble laget en
facebookgruppe hvor alle de beste
freeflyerne i Norge ble invitert, og det ble
utarbeidet en avtale med Voss om at vi
skulle få prioritet i manifest. Interessen
var stor og vi i landslagsgruppa så fram
til veko med stor optimisme. Denne
optimismen ble imidlertid sterkt redusert
etter hvert som vi nærmet oss veko da vi så
at værmeldingen viste at skulle man hoppe
måtte man være innstilt på å bruke våtdrakt
og svømmeteknikk i fritt fall.
Vi hadde kun satt av to og en halv dag til
rekordhopping. Den første dagen gikk ikke
uventet med til mye venting. Utpå kvelden
ble hoppingen etter hvert kansellert,
men Even Rokne øynet et håp. Med sin
lokalkunnskap forutså han at en dal et
stykke fra feltet ville ha hoppbart vær. Vi
klarte å mobilisere gruppen og stable på
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bena et første forsøk som
måtte bli et innhopp. Even
stilte opp som koordinator og HFL. Vi så
for oss at dette antakelig var det eneste
forsøket vi hadde og krysset det vi hadde
av fingre og tær.
Da vi landet ble det klart at vi manglet et
grep for å ha en rekord. Vi ble enige om å
satse på en lignende mulighet dagen etter.
Alt tydet på at hvis man skulle få gjort et
hopp så var det på kvelden det kunne bli

opphold. Og som forutsett,
etter nok en dag med venting
fikk vi et nytt forsøk på kvelden
dag to. Denne dagen hadde vi også med
oss NRK.
Et mislykket forsøk er alltid en mulighet
til å lære, så etter noen små justeringer
dagen i forveien var vi på ny på vei opp i
Beachen for et nytt forsøk. Denne gangen
satt formasjonen og den nye Norske
rekorden er derav 16!

PÅ REKORDEN VAR, DEREK, BENT, MARIUS, KRISTIN,
ARNE HELGE, CHRIS, GOX, DENNIS, ENDRE, NICO, RUNE,
DANIEL, CHRISTIAN, ANDREAS, SUS, OG KNUT.
EN STOR TAKK TIL VOSS, RON HOLAND OG VINCE REFFET
SOM FILMET OG SIST MEN IKKE MINST EVEN ROKNE SOM
STILTE OPP OG SØRGET FOR AT VI FIKK GJORT TO FORSØK.
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*Har du fått et tilbud som er for godt til å være sant, så er det
sansynligvis det.
Enten du skal kjøpe nytt eller brukt utstyr, sjekk prisene med
oss. Du vil bli overrasket.

www.spoton.as

Spot On AS, Dronningens gate 13, Postboks 670 Sentrum, 0106 Oslo
Telefon: +47 97 100 600, telefaks: +47 94 74 04 14, E-post: info@spoton.as

FOR TREDJE ÅRET PÅ RAD BLE DET STOR
SUKSESS PÅ ELVENES I FANTASTISKE
NORD. NORD-NORSK FALLSKJERMUNION
INVITERTE TIL TO UKER MED FRI
UTFOLDELSE FOR BÅDE GAMLE OG
NYE. DET BLE STRANDLANDINGER,
VANNLANDINGER OG IKKE MINST
MÅNELANDINGER FOR SMÅ KLUBBER
SOM SKULLE DRIVE STORFELT.

Ron HolanFoto

Ron HolanFoto

Fri utfoldelse i nord
STATISTIKK SKYDIVE ELVENES 2011
2116 HOPP
234 LØFT MED SMG-92 HA-NAH
33 LØFT MED CESSNA 182 LN-SFK
267 LØFT TOTALT
108 INNREGISTRERTE + 28 TANDEM
Ron HolanFoto
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Hanne M. KrogstadFoto

Hanne M. KrogstadFoto

NORD-NORSK FALLSKJERMUNION
Troms fallskjermklubb, Tromsø fallskjermklubb,
Trondarnes Frilynte Faldskjærms' Club.
Unionen driver Skydive Elvenes sammen de to siste ukene i
juli hvert år. Elvenes ligger i Sør-Troms og er lett tilgjengelig
fra både Bardufoss og Evenes flyplasser.

SE WWW.SKYDIVE-ELVENES.NO
Reidar KrogstadTekst
Nytt av året var stort fly. Vi hadde etter to
år med småfly lyst til å ta sjansen på å øke
løftekapasiteten betraktelig. Det er noen år
siden det har vært storfly på hoppfeltene
nordpå, så vi var usikre på hvordan dette
ville gå. For det første er det et økonomisk
aspekt. Det koster riksdaler og oljedollars
over ørene å få en turbinmaskin ferget
fra langt nedi Europa med klausul om
å påføre den et gitt antall timer i løpet
av perioden. For småklubber med liten
økonomisk handlekraft var
dette en risiko.
Men vi valgte å
satse etter tunge
timer med budsjett
og excel-ark. For
det andre er det en
omstilling fra å drive
Cessna-hopping med
maks fire hoppere
i lufta til ni hoppere
fortsatt under skjerm
mens turbinmaskinen
allerede er på bakken og
laster neste løft!
Fredag 15. juli litt
sent utpå dagen kom

de etterlengtede ordene på radioen.
"Elvenes, this is HA-NAH, good evening,
we are inbound in about 12 minutes." Vi
klarte oss ganske godt både med de timene
vi forpliktet oss til (se statistikken) samt
operativ drift på en forsvarlig måte. SU
hadde sendt en forlenget arm nordover for
å bistå oss i blant annet dette, og alle gode
tips og triks ble ønsket varmt velkommen.
Skydive Elvenes har vokst til å bli ganske
så internasjonalt kjent. Foruten nordmenn
kom det dansker, finner, estlendere,
sveitsere, engelskmenn, en italiener og
bergensere. Det er ganske bra til å være
så langt nord. HI Voss hadde abstinenser
etter en Nord-Norge-tur og klarte å snike
seg over moralsirkelen på Saltfjellet i år.
Alle som kjenner ham vet at han er skapnordlending. Dette ble tydelig stadfestet
da han under dialektprøven (obligatorisk
ved innregistrering) kunne stave og uttale
"gaura" og "mellabær" samt forklare
ordenes betydning. Det imponerte!
Fordelen med storfly
er at flere finner sammen
for å hoppe formasjon.
Samtidig hadde vi fått
støtte fra F/NLF til
FS-coaching som ble
et ganske populært

tilbud. Flere av våre hoppere utviklet
seg betydelig og var i stand til å delta på
større formasjoner utover i boogien. Det
var tydelig at dette bidro til at flere fikk
opp øynene for coaching. FS-coaching
på Elvenes i 2011 var utvilsomt en
suksess. Tusen takk til Helene og Ståle for
innsatsen og for mange lærerike og kule
hopp. Arctic Circle 8 fikk nye medlemmer
takket være oppmerksomheten rundt
formasjonshopping.
Også i år var After Sky en betydelig del
av boogien. Det var ikke en kveld uten god
stemning rundt bålet. Hvor de på andre
hoppfelt brenner campingvogner og jetfuel
valgte noen å brenne sko på Elvenes.
I tillegg ble elektrosjokk utprøvd som
underholdningsbidrag. De som ikke var der
får aldri vite. Eller så kan de få se videoen...
GoPro-kamera er herved forbudt etter siste
løft har landet.

Hanne M. KrogstadFoto

Hanne M. KrogstadFoto

Ron HolanFoto

Hanne M. KrogstadFoto

Hanne M. KrogstadFoto
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Arctic Circle Eight
ARCTIC CIRCLE EIGHT, STIFTET PÅ ANDØYA

VINTEREN 1976, INSPIRERT AV BOB BUQUOR
MEMORIAL STAR CREST, FINNES MENGDER AV
HISTORIE PÅ NETTET UNDER DET NAVNET.

Ble ARCE fordi ACE forkortelsen var opptatt av en fransk
åtter crest. Patchen er tegnet av daværende Orion-flyger
Bjørn Larsson. Han drev unna fallskjermsporten før
han kom så langt at han oppnådde den selv. Han har til
gjengjeld ett hopp fra CF-104 Starfighter litt uttafor Bodø.

Statutter
Det skal lages en godkjent åtter formasjon, fra FS-8 pool,
på et hoppfelt nord for den nordlige polarsirkelen. Minst
halvparten av løftet, dvs fem for en nier, osv, skal være
bosatt og være hovedmedlem i en klubb med base nord
for samme sirkel. Ingen behøver å ha cresten fra før hvis
kriteriene ellers er oppfyllt. Store nok fly er fortsatt ingen
selvfølge i regionen. Da de første forsøk begynte i 1977
var det fra tre Cessna-172 i formasjon. Da den første ble
satt på Bardufoss den 22. mars 1978, var det under dyktig
instruksjon av deltager på Norges 10-manns speedstarlag
fra VM 1975, Rittmester Einar Thoen, D-39. Den ble satt fra
en Cessna 172 i lead og en Cessna 206 i formasjon. Første
åtter, en snowflake, samme formasjon som den siste på
Elvenes i 2011. Da den ble satt etter mange forsøk, med litt
veksling på plassene, ble de første åtte nummer trukket
som følger:

ARCE-1: Rolf Aune, C-232, Harstad FSK
ARCE-2: Einar Thoen, D-39, TROFSK
ARCE-3: Jan Erik Andreassen, C-244, Andøya FSK
ARCE-4: Anthon Øien, C-228, Andøya FSK
ARCE-5: Asbjørn Pettersen, D-147, TROFSK
ARCE-6: Kjell Holmby, D-127, TROFSK
ARCE-7: Torbjørn Haugen, D-101, Andøya FSK
ARCE-8: Truls Hansen, D-137, Harstad FSK
8

Klubb og sertifikatnummer i rekken er et viktig kriterium
for å plassere kandidaten i riktig kontekst. Det systemet
ble ødelagt av et hode- og historieløst F/NLF-sekretariat
for ca 15 og noen år siden. De aller fleste land har beholdt
et løpende sertifikatnummer-system. USPA har nå passert
D-30000 uten problem. Følgende nye ARCE satt på Elvenes
2011:

ARCE-81: Vidar Berge, TFFC, B
ARCE-82: Richard Hanssen, TFFC, B
ARCE-83: Frank Are Steindal, BOFSK, B
ARCE-84: Lilly Kristiansen, BOFSK, C
ARCE-85: Arild Rasmussen, BOFSK, D
ARCE-86: Daniel Bjørkås, TFFC, B
ARCE-87: Hanne Krogstad, TROFSK, B
ARCE-88: Steve Newman, VOSS/UK, D
ARCE-89: Helene Løken, TROFSK, C
ARCE-90: Klaus Davidsen, Danmark, C-1577
ARCE-91: Tanel Trumm, Estland, D-156
Merk at Danmark og Estland fortsatt har et oppegående
sertifikatnummersystem.
Ærbødigst, Torbjørn Haugen, D-101, ARCE-7

bail out

Truffet av vektors piler
I 2004 TRODDE KRISTIN KARTHUM
HANSENS VENNER OG FAMILIE
AT HUN SATT NESEGRUS MELLOM
SKILLEVEGGENE PÅ NTNUS LESESALER.
I VIRKELIGHETEN STOD HUN I EN AV
UNIVERSITETETS SLITTE GANGER OG
KIKKET PÅ PLAKATER SOM BESKREV
DE ULIKE STUDENTFORENINGENES
AKTIVITETER.
Christian Eek-JensenTekst
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På den ene veggen hadde NTNU fallskjermklubb
en forlokkende poster. Tvers over gangen var det
NTH Flyklubb og seilflyving som fristet. Kristin
var helt sikker på at hun ville opp i luften, men
usikker på hva som passet best.
Som barn var Kristin nesten som alle andre.
Hun forsøkte å fly ved hjelp av egenproduserte
vinger, men endte som regel opp samme sted som
da hun sammen med barndomsvenninnen Karen
Eva forsøkte å grave seg til Kina. I bakken, uten
suksess. Av de som kjente henne som barn ble hun
ikke oppfattet som en typisk spenningssøker, men
heller en snusfornuftig og litt veslevoksen frøken
med et ordforråd og en argumentasjonsteknikk
som ville gjort Kåre Willoch forlegen.
Økonomdatteren fra Bærum hadde to eldre
brødre som fikk den mest trivielle samtale til å
høres ut som det dreide seg om internasjonal
politikk, og dersom man skulle henge med på de
høytsvevende samtalene rundt middagsbordet
gjaldt det å ta med seg fremmedordbok og ikke
være redd for å bruke den.

Kristin var glad i skolen og en pliktoppfyllende
og dyktig elev. Da hun skulle begynne på
videregående skole ville hun ta et år som
utvekslingsstudent på New Zealand. Det har
mange gjort før henne, men de færreste har fått
godskrevet det som en del av videregående.
Det fikk Kristin til. Hun valgte IB (International
Baccalaureate). Et program utviklet for at
diplomatbarn skal kunne fullføre en normal
skolegang. Alternativet var å gå førsteklasse på
gymnaset to ganger på rad, noe pappa Hansen
mente hun ville bli tett i pappen av, derfor ble
det IB.
Kristin unngikk å bli sløv i kantene. I
tredjeklasse leverte hun et særemne som
omhandlet den norske reaksjonen på Cubakrisen. Læreren var såpass begeistret at hun ble
anbefalt å sende det inn til ”Unge forskere”. Der
hun stakk av med en andreplass i humanistisk
klasse. ”Dette er et ordentlig historisk
forskningsarbeid av en type som de fleste
norske historiestudenter ikke begynner på før

de har nådd hovedfagsnivå …” het det i juryens
begrunnelse.
Med et slikt skussmål skulle man kanskje
tro at landslagskapteinen på Sweet Freefly ville
bli historiker. Imidlertid var det snusfornuften
og ikke hjertet som gjorde at Kristin studerte
til å bli sivilingeniør, og følgelig stod i en
linoleumsbelagt gang på NTNU og led valgets
kval en gang i 2004. I juli 2011 vet vi selvsagt hva
hun landet på. Oppdal flyplass. I fallskjerm.
Vi har avtalt å treffes på Meat Market på
Tjuvholmen en solskinnsdag i juli. Jeg har aldri
møtt Kristin tidligere, men jeg har snakket med
vennene hennes, googlet henne grundig og
gravd i søppelkassen utenfor leiligheten hun bor
i på Galgeberg. Nå skal hun konfronteres med
funnene.
– Jeg ble veldig glad da du sa vi skulle spise
tapas, for jeg er skikkelig sulten, sier en fjellfrisk
Kristin Karthum Hansen umiddelbart etter
at hun har presentert seg. Hun har nettopp
kommet tilbake fra tur i Innerdalen sammen med
kjæresten Bent Kristoffer Onshus
(42 Freefly) og en venninne.
Hun har opparbeidet en solid
appetitt og blir reddet av at
servitøren setter en kurv med
brød og en bolle aioli på bordet.
Vi bestiller øl og ser på menyen.
– Jeg er altså kjempesulten!
Etter jeg kom hjem fra fjellet har
jeg bare spist og spist, men i dag
har jeg glemt det og ikke spist
noe siden frokost.
Hun er tydelig tilfreds med
menyen og jeg foreslår at vi

bail out
bestiller ”Dagens tapasplanke” og litt ekstra
på siden. Det går rett hjem.
Kristin debuterte altså som fallskjermhopper på Oppdal i påsken 2004. Hennes
beste venninne fra barndommen, Karen Eva,
var direkte sjokkert. Hun hadde absolutt
ikke forventet at hun skulle gjøre noe
slikt. Selv synes ikke Kristin at det var et
spesielt dristig valg. Som barn var hun alltid
tiltrukket av de raskeste berg- og dalbanene,
men det endte alltid med skuffelse fordi det
ikke var nok fart og sug i magen.
– Mange tenker nok på meg som en
fornuftig og ordentlig person, og mange
av de samme menneskene tenker nok at
fallskjerm er en helt crazy-banana ting å
gjøre. Mine venner utenfor hoppmiljøet aner
ikke hva det går i. Hva det innebærer både av
sikkerhetsrutiner og prosedyrer, og hvilken
risiko man faktisk utsetter seg for.
Om utenforstående tenker på
fallskjermhopping som crazy-banana, er
ikke det en beskrivelse man umiddelbart
assosierer med Kristin.
– Jeg var litt skuffet etter det første hoppet
jeg gjorde. Eller alle de første hoppene. Jeg
hadde jo ventet på en følelse av at magen
imploderer. Det var som på tivoli. ”Var dette
alt?” tenkte jeg. Det var for all del skummelt
og stressende på sitt vis, men det var suget i
magen jeg hadde lengtet og lett etter i alt jeg
hadde gjort frem til da.
Suget i magen uteble etter hvert som
hun gjorde seg ferdig med fem, syv, ti,
og 15 sekunders fritt fall på Oppdal.
Progresjonen var så strøken at de andre
elevene døpte henne ”Frittfall-dronningen”.
Magasugskuffelsen ble etter hvert erstattet
av en begeistring for de utfordringene hun
oppdaget i å lære seg å kontrollere kroppen i
luften. Hun gikk systematisk og analytisk til
verks. Helt etter boka. Inntil hun kom til 20
sekunder
– Jeg tror Kristin er den eneste eleven i
Norge som har underkjent sitt eget hopp

etter at instruktøren har godkjent det,
forteller Kine Hee Steen. Hun er en av de
som kjenner Kristin aller best både i utenfor
hoppingen. Når jeg bringer denne episoden
på banen ler hun.
– Ja, faktisk gjorde jeg det to ganger. Hun
ler litt til.
– Jeg tenkte at det ikke var i henhold til
det som stod på papiret og da er det jo ikke
godkjent. Jeg overroterte. Det var kanskje
390 grader i stedet for 360. Men jeg var ikke
klar over at det var så uvanlig å si ifra.
– Jeg kan ikke huske å ha hørt tilsvarende,
og jeg synes det er morsomt, sier jeg
– Ja, alle synes det er litt festlig og jeg kan
også gå med på at det er litt morsomt siden
det tydeligvis ikke er helt vanlig. Hun slår an
en litt strengere tone og fortsetter. – Men
så er det jo også noe med at man skal gjøre
noen øvelser, og en hoppmester klarer ikke å
få med seg alt som skjer når han sitter i flyet.
Da er riktig å si i fra.
– WOW! Utbryter Kristin. Maten er servert.
Kjøkkenet har vært rause med porsjonene og
hun tørker det ubrukte bestikket sitt grundig
med en serviett før hun forsyner seg.
- Du liker å gjøre ting etter boka?
- Ja, sier hun uten å tenke seg om. Jeg
liker at ting er logisk og fornuftig og i
fallskjermhoppingen var boka det beste jeg
hadde å gå etter. Det kan være det er noe
i det Karen Eva sa. At det virker rart at jeg
hopper fallskjerm fordi jeg er så fornuftig.
– Av en eller annen grunn tenker jeg at det
er rart du ikke har blitt FS hopper.
– I NTNU er det jo freefly det går i.
Magehopping er ikke noe å kimse av,
men det gjør vi i NTNU. Egentlig er det jo
kjempegøy og vi prøver faktisk å stille med
et magelag i NM i år.
I 2005 ble hun kjæreste med Bent.
Siden begge var hoppere var det naturlig å
legge ferier til hoppfelt. Jul og nyttår 2006
ble feiret i Empuriabrava. Der begynte
det hoppende kjæresteparet å gjøre

speedrundene i freefly for moro skyld. Det
gikk over all forventning og gav inspirasjon
til å forsøke seg i Norges Cup på Voss senere
på året. Der traff de på Håvard Flaat.
– Han skulle egentlig filme et jentelag i
konkurransen, men så hadde han klart å
rote det til noe ordentlig med disse jentene.
De var sure på ham og ville ikke ha ham
som kameramann likevel. Dermed fikk Bent
og jeg han inn på vårt lag. Håvard var den
kuleste man kunne ha på kamera, så det var
fint for oss at han surret det til, sier hun og
ler igjen.
Utover det vil ikke Kristin gå detalj på
hvem som var med på jentelaget eller hva
Håvard hadde tuklet med. Kine har forberedt
meg på at dette er typisk for Kristin. Hun
forteller gjerne en god historie, men
utleverer ikke folk og er ikke den som farer
med sladder.
Håvard ble uansett en viktig person for
laget som ble hetende Serenity Freefly. Hans
tips og instruksjon kombinert med en svært
god kommunikasjon mellom Kristin og Bent i
luften gjorde at resultatene kom fort. Samme
år vant de NM i rekrutteringsklassen, og
året etter fikk de en finfin tredjeplass. Denne
gangen med Aleksander Pedersen på kamera
og nå i åpen klasse. De gode resultatene gav
medsmak og både Bent og Kristin ønsket å
vie mye tid til hoppingen.
– Vi var kanskje litt mer gira enn Aleks
på å bruke den ferien vi hadde til å trene,
mens han ville kite og bruke tid på å besøke
familien i Nord-Norge. Da ble det til at vi
ønsket å gjøre et forsøk på landslagsuttaket
og satse på et litt høyere nivå en det vi
klarte å få til da. Det var vanskelig å få
til en lagsatsing med tre personer som
ville beholde jobbene som sivilingeniører
samtidig.
De stilte på landslagsuttaket i 2009
og Kristin sier at forbundet var strenge.
Likevel passerte begge nåløyet og fikk
plass på hvert sitt lag. Når jeg forsøker å
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bringe klarhet i hvem som var involvert i
uttaksprosessen husker hun bare Mathias
Holst med sikkerhet.
– Jeg har blitt så sløv den siste tiden. Men
det er bra. Det var planen. Jeg slutta nemlig
jobben i mars for å ta et halvt år til å bli
en bedre fallskjermhopper og å gjøre noe
crazy. Også har det jo funka! Jeg har ikke like
stålkontroll på ting lengre og det er jeg veldig
fornøyd med.
Dette forklarer en del. Jeg hadde forventet
å møte en klisterhjerne med utpreget sans for
detaljer. Hun har vært overraskende upresis
og usikker i forhold til alle spørsmål som
handler om datoer og tall.
– Jeg brukte lang tid på å bestemme
meg for å gjøre dette, og det er veldig lite
typisk meg. Familien min mente at dette var
fullstendig galskap og at jeg sannsynligvis
kom til å ende på plata. I deres verden er
det helt uhørt å ha så mye fri. Og jeg må
innrømme at selv om dette halvåret er helt
fantastisk gleder jeg meg veldig til å komme
tilbake til jobb.
Kristin begynner i ny jobb i september. På
jobbintervjuet innledet hun med å si at hun
måtte ha 12 uker fri neste år. Selv om hun
synes det både var frekt og litt unorsk mente
arbeidsgiveren det var en bra deal og hun får
muligheten til å kombinere jobb og hobby
uten at de to kommer i konflikt.
– 42 Freefly har som mål å vinne VM i
Dubai 2012. Hva er deres målsetning?
– Det jeg sier nå er kanskje en
kontroversiell tanke, og noe som folk som har
drevet med konkurranseidrett, de som sitter i
forbundet, og del av de som er på landslaget
rynker på nesa av. Men: Plassering i freefly
mener jeg bestemt at avhenger helt av hvem
andre som stiller. Hvis Skywalkers, Babylon,
Volare og SoCal Converge velger å stille i
World Cup om to uker, da ender vi fire plasser
lavere. Sorry, men sånn er det bare. Det
mener jeg, og det er bare realistisk å innse
det. Men når jeg sier det så er det en del folk
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som bare sier ”Hæ”?! Som om det er feil måte
å tenke på. At jeg heller skulle sagt: ”Vi skal
ha tredjeplass!” Personlig mener jeg det ikke
går å tenke sånn. Hvis de fem beste lagene
ikke stiller, så er det klart vi havner fem
plasser nærmere toppen. Så enkelt er det.
Hun ser meg rett i øynene når hun sier det
og ser svært oppriktig ut.
– Det var enklere da det var speedrunder.
Da hadde vi et uttalt mål om et bestemt snitt
innen en viss dato, men etter mars i år skal
det kun dømmes etter artisteri. Nå kommer
det bare an på om dommeren synes det ser
vanskelig eller fint ut. Om de liker hvordan
det er filmet.
Sivilingeniøren fra NTNU har begynt å
høres ut som en politiker i sin forklaring om
hva målet faktisk er.
– Da stemmer det altså når Kine kaller deg
for en pessimistisk realist?
– Ja, det stemmer. Bent og jeg er veldig
like der. Det er kanskje en litt feig måte å leve
livet på, men har man for høye forventinger
og ikke får det til… Da blir man skuffet. Men
dersom man ikke har høye forventninger og
gjør det bra så blir man ekstra glad. Litt feigt
kanskje, men det funker bra for meg, sier hun
og ler litt igjen.
– En klok mann sa at problemet ikke er
at folk setter seg høye mål de ikke klarer å
nå, men at de setter lave mål som de faktisk
treffer, sier jeg.
– Jeg tror det finnes folk som yter maks
uansett, og det er kanskje der jeg krasjer litt
med de som har drevet mye med konkurranse
idrett tidligere. For jeg kommer til å yte mitt
absolutt beste uavhengig av hvilken plass jeg
ser for meg at jeg kommer til å ende opp på.
Historien gjør det lett å tro at det hun sier
stemmer og andreplassen i Unge forskere er
et godt eksempel. Det var ikke konkurransen
som var motivasjonen til å gjøre en solid
innsats. Det var først solid innsats fordi
hun liker å gjøre ting skikkelig og så ble
konkurransen en bonus i etterkant.

– Det er hoppere som har jobbet i
vindtuneller i 10–12 år og hopper fallskjerm
hver eneste dag. Det er klart at jeg med
mine 1800 hopp og noen få timer i tunnel
som hopper på et relativt ferskt lag sliter
med å nå opp mot deres nivå allerede neste
år. Så akkurat der er jeg i hvert fall realistpessimist. Vi kan ønske å bli bedre enn dem,
men det er ikke realistisk at vi er det til neste
år. Vi kan bli det noen år frem i tid og vi satser
så mye vi kan her og nå.
– Men hva er egentlig målet i Dubai neste år?
– OK… Vi skrev ned et tall for et halvt år
siden, men vi er også enige om at dette er
noe vi skal justere underveis. Og for et halvt
år siden hadde vi ikke i nærheten av den
samme lagfølelsen og de samme tingene vi
fikk til. Vi har hatt en kjempevekst. Så jeg
føler ikke at det tallet vi satt på papiret for et
halvt år siden er riktig. For jeg føler at vi har
utviklet oss veldig positivt det siste halve
året.
– Betyr det at du har en ambisjon som er
tøffere enn å være innenfor topp fem?
– Jeg kan jo ha et håp om det … Jeg er
ikke noe glad i å lansere et tall på forhånd.
Kanskje alle de flinke blir syke også vinner
vi hele greia. Eller så dukker alle opp også
havner vi på 10. plass. Jeg har ikke lyst til å si
et tall, jeg.
Vi lar resultatmål være resultat mål
for en liten stund. Samtalen dreier inn på
visualisering. Jeg forteller at jeg ofte ligger
våken kvelden før jeg skal ut og spille golf
og ser for meg hvordan jeg skal spille banen
i detalj neste dag. Det blir sjelden som jeg
tenker. På samme måte er det mange som
aktivt visualiserer hoppene de skal gjøre,
og i tillegg kan man også visualisere hvilke
resultater man sikter mot. Jeg tenker at dette
kan være en måte å få henne til å plumpe ut
med drømmen om å bli verdens beste.
– Hvis du tar frirunden så visualiserer jeg
den i flyet, på bakken og i sengen kvelden
før. Og så visualiserer jeg alle ting som
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kan gå galt. Dette vet jeg ikke om andre
folk gjør, men jeg gjør det skikkelig aktivt,
og skikkelig mye. Jeg ser for meg at noen
mister brillene et bestemt sted i hoppet.
Hvordan plukker vi opp tråden da? Hvordan
signaliserer jeg at vi går videre da? Og hver
annen eller tredje gang visualiserer jeg at
hoppet går bra.
– Har det hjulpet?
– Det vet jeg ikke. For å kunne gi et
skikkelig svar på det måtte jeg ha prøvd det
motsatte pgs.
Kristin er ikke en intuitiv, touchy, feely
type og hun liker empiri bedre en intuisjon.
Hun tror magefølelsen er fornuften som har
regnet ut et svar basert på det hun allerede
vet fra før.
Vi bestiller en ny øl hver og spiser litt i
stillhet. Kristin har oppdaget Pata Negra, og
er svært begeistret, men hennes interesse
for mat handler utelukkende om å spise.
– Hva tenker du om Ingrid Espelid Hovig
som bruker en dæsj her og en dusk der og
smaker til litt til underveis?
– Nei, det går ikke. Det må være en tydelig
oppskrift med en saklig tidsramme og ikke
for mange ingredienser. Skal man begynne
å smake til og jukse litt, og leke og herje, så
risikerer man jo at det ender med å smake
kjipt. Og så må du kaste hele greia. Da ville
jeg blitt skikkelig sur. Kanskje du har kastet
på bort en halvtime eller time, eller enda
mer. Og hvis du i tillegg legger til tiden det
tok å handle inn råvarene og tiden du brukte
på å tjene pengene det kostet. Da er det helt
uaktuelt.
Kristin er ikke den som kaster bort tiden. I
følge de som kjenner henne er hun ekstremt
god på planlegging. Mest mulig skal gjøres
på kortest mulig tid, og Kristin klarer å
gjennomføre.
– Chris har sagt at du er veldig faglig
orientert og at det nesten ikke er mulig å
gjøre noe uten at det er har en eller annen
faglig begrunnelse.

Kristin lyser opp og blir tydelig engasjert
når jeg bringer fag på banen.
– Jeg synes at det er en stor fordel å være
ingeniør når man er freeflyer, sier hun og ler.
– Vi er så vant til å tenke i vektorpiler, og
når du skal se for deg hvordan noe funger
tredimensjonalt er det en kjempefordel. Jeg
husker så godt da vi begynte å hoppe. Arne
og jeg skulle gjøre noe her (hun holder en
skinnende ren gaffel i været for å vise de
var), og så skulle Chris følge etter her på
rygg (hun vifter med en kniv) og så skulle vi
gjøre en eller annen salto og ende opp sånn
(gaffel og kniv peker hver sin vei). Og så
skulle Chris ende opp foran oss på en eller
annen måte som jeg mente var helt åpenbart
hvorfor ett eller annet skjedde da vi fløy
forbi. Da husker jeg hvordan de sa: ”Det der
er ikke fysisk mulig!” (Jeg ser på bestikket i
hendene hennes og tenker det samme). Og
jeg sa ”HÆ?! Nå må dere gi dere!” Så ga jeg
dem forklaringen på hva som hadde skjedd.
Det er jo bare vektorpiler hele veien og det
skjønner jo vanlige mennesker også!
Jeg vet ikke helt om jeg skjønner og
ber om en forklaring. Kristin fører en god
sak rundt resultantkrefter som er nok til å
overbevise meg om at dette burde vært del
av grunnutdanningen for fallskjermhoppere.
Antallet freeflyere i NTNU er kanskje også et
vitnesbyrd om vektorpilens treffsikkerhet.
– Hva var det Chris sa igjen, sa du? Kristin
har mistet tråden.
– At du kobler det dere gjør til fag.
Fluidmekanikk, strømningslære og ikke
minst disse pilene.
– Ja, jeg har litt teoretisk tilnærming til
hoppingen. Når jeg skal forklare hvordan
man er stabil i sitt, eller hvordan drag
påvirker kroppen.
– Når vi først er inne på drag nevnte Chris
også at den dressen du hopper med nå går
litt tregere en de andres, men at du påstår
den oppfører seg helt likt som deres
– HÆ?! Sier han det? Det fascinerende.

Det har jeg ikke sagt. Hehe. Men han kan
godt mene det hvis han vil. Men jeg tror ikke
jeg har sagt det. For den oppfører seg ikke
helt likt.
– Men hvorfor har du ikke samme drakt
som Chris og Arne?
– Fordi vi har bestilt hvite dresser fordi
vi mener det ser finere ut på himmelen.
Det er kanskje litt mer gay, men også mer
artistiske en de sorte vi hadde. Jeg skulle
sende tilbake den nye hvite fordi den ikke
passet også tenkte jeg at det kjappeste er
om jeg sender tilbake den sorte jeg har fra
før av som passer perfekt. Så kan de bare
kopiere den sorte og lage den hvite helt lik.
Men så bestemte tollen Spania seg for at de
skulle ha flere hundre Euro for å levere dem
ut til Sonic og derfor har de ligget der siden
mai. Så akkurat nå har ikke jeg noen dress å
hoppe med i World Cup.
I følge Chris er det hennes detaljfokus
og petimetertilnærming som er skyld i at
dressene mangler. Det var visstnok bare
en mindre justering som skulle til, og fordi
hun ville at dressen skulle være helt perfekt
sendte hun av gårde den gamle som var slik
hun ville. Saken kunne vært i orden i mai,
men Kristin vil ikke betale seg ut av dette så
lenge det ikke er hennes feil. Rett skal være
rett.
– Vi stilte i FS på Norgescupen på Voss i
juni med freefly landslaget og Aleksander fra
Serenity, og kalte oss ”Irony FS”, og det gikk
jo kjempebra. Vi vant til og med, men det var
ikke så mange som stilte. Poenget er at da
brain-locket jeg og gjorde ting jeg vanligvis
ikke gjør fordi jeg var mer ukonsentrert.
Bortsett fra at jeg får dårlig samvittighet
over for de jeg hopper med når jeg gjør det
dårlig tror jeg at jeg har veldig godt av å la
ting flyte og slappe av litt mer.
– Det er utrolig hvordan fallskjermmiljøet
har en egen evne til å gjøre det der med folk,
sier jeg.
– Jeg har bare brukt syv år på å ta igjen litt

av det der, sier hun og ser litt fjern ut. Hun
tar en pause og spiser litt før hun fortsetter.
– Fallskjermmiljøet er mer åpent og fritt.
Og du kjenner kanskje Kine? Når du henger
med sånne folk så er verden litt annerledes
enn når du henger med kollegaer fra en stiv
jobb eller realfagsnerder. Man kan si og
gjøre helt andre ting på hoppfeltet enn andre
steder.
– Kine sier du har et plettfritt
”fallskjermrulleblad”, sier jeg.
– Hva er det?
– Det betyr vel at du ikke har
kjørt i fylla på flystripa, eller
blitt satt i arresten i DeLand
eller havnet i en eller annen
utrolig situasjon. For det er
jo sånn at det er mange
rare og gode historier
i Fallskjerm-Norge.
– Ja, det er
det. Haha!

– Og jeg har vært med på
eller skyld i noen av dem.
Men ditt navn kommer aldri
opp.
– Jeg er ikke typen til å
gjøre sånne ekstreme ting
altså. Hvis jeg hadde gjort
noe slikt ville jeg nok ikke
fortalt det til deg heller. Men
jeg kan absolutt ha det moro,
men ikke på den måten.
– Du er altså til stede når
ting skjer, men ikke den som
forårsaker eller er del i episodene
som inntreffer.
– Ja, men det er flere som meg.
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Kjenner du Dennis og Børre og de gutta
der? De er sånne super-ablegøyefolk
som gjør masse morsomt. De er
skikkelige partystarters og sånne typer
trenger vi. Men man må også kunne
sette ned foten når det går over stokk
og stein.
Kristin har ikke autoritetsfrykt og tør
å si i fra når ting ikke er som de skal.
Imidlertid er det tydelig at hun ikke
har lyst til å si noe om hva målet
i 2012, derfor spør jeg hva som
skjer etter VM.
– Det lurer jeg også på. Akkurat
nå sikter vi på 2012. Ordentlig.
Og jeg kan ikke love at jeg kommer
til å tilbringe resten av livet mitt
med å sikte så målrettet innenfor
fallskjermhopping, for livet består av
så mye mer enn å hoppe. Jeg ønsker
å bevare følelsen av at hopping er en
hobby også og ikke en jobb. Og jeg
har ikke lyst til å gå i den fella der man
gjør hobbyen til en jobb. Nå er fokuset
veldig her og nå for vi har hatt en helt
fantastisk utvikling på laget som det
var helt umulig å forutse. Og hvis vi kan
fortsette sånn så er det motiverende på
et helt annet plan. Så jeg prøver å ha et
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åpent sinn og gi jernet her og nå. Hun
kikker ut av vinduet.
– Når det gjelder fremtiden er jeg
opptatt av å gi tilbake til samfunnet og
til fallskjermmiljøet. Jeg har to saker jeg
gjerne vil verne om, eller hjertebarn om
du vil. Det ene er jentene i FallskjermNorge. All ære til de som startet Flying
Chicks og holder det i gang. For fy flate
for et bra arrangement. Motiverende,
inspirerende, samlende og bare drit
moro! Det andre er NTNU. Vi prøver
å få til å reise hjem og gi litt tilbake
til den klubben vi kommer fra. Nå er
fire av seks personer på de norske
freefly landslagene fra NTNU FSK. Det
er ganske mange fra den lille klubben
der, med linekurs og det som er. Å gi
tilbake instruksjon og motivasjon. Ting
forandrer seg jo, og det kommer stadig
nye mennesker til. Kristin smiler. Og så
ler hun litt igjen.
– Jeg er så glad for at du bestilte den
der, for den er så god. Mmm... Kristin
holder en skive med pata negra på
gaffelen og ser på den. Full av beundring.
– Bare ta resten. Jeg har spist masse.
Pata negra er det beste som finnes i
hele verden, sier jeg.

– Det skal du ha for. Det var skikkelig
godt. Og aiolien og brødet var godt. Alt
var godt!
Det er mye spennende på menyen
i tiden fremover også for den i
øyeblikket godt forsynte landlagshopperen. Hun håper å få plass på
europarekordforsøket i september, og før
den tid er det den allerede nevnte World
Cupen hun muligens må dra til uten
egen drakt. Også er det masse hopping,
instruksjon og vindtunnelcamper frem
mot 2012 der vi bare kan gjette oss til
hva ambisjonen er.
I det vi går ut i sommerkvelden
lurer jeg på om jeg skal avsløre
for realisten at hun valgte feil
luftsportsgren. Da hun stod og
kikket på informasjonsplakatene om
fallskjermhopping og seilflyging i 2004
var målet å finne det store magasuget.
Den som vil ha sug i magen trenger
negative g-krefter. Få steder finner du
så mye av det som i cockpiten på et
seilfly. Men et mål selvsagt endres,
flyttes og justeres. Og et øyeblikk lurte
jeg altså på om jeg skulle dele denne
innsikten med henne. Men i lys av alt
valgte jeg å holde kjeft.

Photos: Norman Kent, Brian Buckland, Michael Alberts,
Frank Täsler, Martin Dlouhý

Dedicated to the skydiving
community worldwide for
helping us make 2011 such
an awesome anniversary !

www.cypres.cc/20years

Thank you !
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Euro Big Way

Norman Kent, normankent.comFoto
Håpefulle med mål om å bli invitert til Dubai
500 verdensrekord i 2013 har mange sjanser
til å kvalifisere seg, nå endelig i Europa.
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Camp Flak over Polen i juli
BABYLON
Freefly School

HOT WEEKENDER
Load Organizing

INNER RHYTHM COACHING
FS Team Coaching
www.innerrhythmcoaching.com

FSCOOL
Formation Skydiving School

SAFE FLIGHT SCHOOL
Canopy Piloting

“Skydiving
has been my passion
for 32 years
and it just keeps
getting better!”
Pete Allum
18x UK National Champion
5x Italian National Champion

Vectorfestival, Prostejov, Tsjekkia

Fra organisatorens side...
HVORDAN VAR VECTORFESTIVALEN EGENTLIG?
MARKEDSFØRINGEN VAR MASSIV, ORGANISATORREKKEN
VAR DEN BESTE I EUROPA, KANSKJE I VERDEN ;-),
FLYENE VAR TOPP OG ØLEN BILLIG.
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400+ registrerte hoppere
Fire fly
6.171 løftet på fem dager
Ett brukket ben
4.000+ øl (færre øl enn hopp, bra jobb)
Tre live opptredner og fester som aldri vil bli glemt
20+gratis reservepakker for Vectorkunder
En gratis Vector vunnet av Steffi Liller, Tyskland
En gratis Vigil vunnet av Maddy Kelly, UK

Anna HowerskiTekst
Kuri, Babylon freeﬂyFoto
Det var som en boogie – bare STØRRE. For meg
personlig ble det lagt mye jobb og tanker i
evenementet. Du legger virkelig sjelen din i noe
sånnt som Vectorfestivalen for å sikre suksess.
Det er som et kjempestort party, men ulikt de
fleste parties på fallskjermfestivaler så har folk
en reell sjanse til å skade seg alvorlig eller til og
med å dø. Vi innså selvsagt risikoen og bekjempet
den ved å ha noen av Europas mest erfarne
hoppere ansatt som organisatorer. Jan, Beech 99
piloten som fløy, ga virkelig et nytt perspektiv til
oversikten. Ingenting kan erstatte erfaring, og
ingen kan heller gjøre Jans jobb.
Ved slutten av festivalen hadde vi bare hatt

en ulykke; et brukket ben som
resultat av en lav sving. Jeg kan
ikke beskrive hvilken lettelse
det var da flyene stoppet å fly
lørdag og alle var glade og fulle i
baren!
Festen den siste kvelden ble alt
vi kunne håpe på. Folk stoppet ikke
å danse før solen kom opp. Faktisk var
all underholdningen fantastisk – hovedsaklig
på grunn av Dedric Hourde fra PD sin innsats.
Han og jeg deler en drøm om en dag å booke
Metallica. Eller noen like uoppnåelige…
I bakspeilet – ville vi endret noe?
Selvsagt. Arrangementet var fantastisk, men
det kunne alltids ha blitt bedre. Vi har vært i
kontakt med mange av deltakerne for å høre hva

de ønsker seg i fremtiden,
og fått mange interessante
og spennende ideer
tilbake.
Hvis våre drømmer
går i oppfyllelse, kanskje
vi kunne samle Europas
fallskjemfellesskap om å
lage et happening som kan
konkurrere med de store i
Statene, eller de vi hadde før i
tiden her i Europa?
Nå er det tilbake til turneen
for meg, så jeg håper å se deg
personlig et sted!
Fly trygt!
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Freeflybasics
DET VAR UNDER EN TUNNELCAMP
MED 42 FREEFLY AT JEG FIKK GREIE PÅ
FREEFLYBASICEN. FØR DETTE HADDE
JEG RIKTIGNOK HØRT SNAKK OM NOE
BASICGREIER, MEN HADDE VEL TENKT AT
DETTE KANSKJE VAR FOR DE SOM ALLEREDE
KUNNE MASSE KULT I LUFTA.
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Linn AndreassenTekst
Andreas HemliFoto
Jeg hadde forøvrig en helt konge tunnelcamp og ble
overbevist om at basicen var tingen og bli med på.
Sammen med fire andre hoppere fra Stavanger
fallskjermklubb fløy vi over dammen for å innta
amerikansk luftrom under het ørkensol. – Og hadde
en helt fantastisk opplevelse!
Personlig hadde jeg under 60 hopp da jeg forlot
Stavanger og kom tilbake med over 50 nye i loggboka,
inkludert hopp fra ballong som aldri vil glemmes!
Dagene på feltet var magiske, flyene superfete og
coachene var alle kjempepositive og flinke! Dagens

video røpte massiv innhenting av skills hos alle
deltakerne.
Vi var en fin gjeng som hadde det utrolig gøy
sammen. Ved noen episoder fikk vi vindholding som
ga oss anledning til å plaske i DZ-bassenget, gå turer
i kaktusfjellene rundt og shopping. En del av oss fikk
også testet ut vindtunnelen som ligger på feltet. Det
skal også tas med at det var helt perfekt å kunne bo
med gåavstand til hoppfeltet!
I tillegg fikk vi alle gleden av å oppleve Marius'
grillferdigheter. – Så Craig; gå og legg deg!
Tusen takk til Sweet og 42 Freefly og alle
andre som var med for min aller beste påskeferie
noensinne! Ses på freeflybasic 2012.

TRE MÅNEDER ETTER PÅSKE TRODDE JEG VIRKELIG JEG HADDE SLUPPET UNNA, MEN MARIUS
TRUET MED Å UTØVE STUMP VOLD MOT MIN SARTE SJEL OM JEG IKKE UMIDDELBART FORFATTET
EN ARTIKKEL, HVIS INNHOLD I HVERT FALL I ÅNDEN GJENSPEILER HENDELSENE SOM TOK STED I
DET FORGJETTEDE LAND OMTRENT I MAI 2011. YEAH RIGHT? HER ER MELDINGEN JEG MOTTOK
NOKSÅ UMIDDELBART FØR DENNE TEKSTEN BLE FØRT I PENNEN: ”AVLEVER BASIC SKRIV INNEN
19. AUGUST ELLER AVGÅ MED FØKKINGS DØDEN. SPØRSMÅL?” DEN MANNEN VET Å OVERTALE.

Øyvind GoxTekst
For et år siden var Derek basicgeneral og tvang i makt av
sin stilling samtlige til å løpe og tøye. Vi var riktignok alle
enige om at det var en fin tur, men i år var Marius sjef. Han
har et litt annerledes livssyn. Han spiser blant annet kjøtt,
og for alt jeg vet var det nettopp av den grunn
slik den som ville kunne sove lenge. Unntatt
instruktørene, naturligvis. Vi skulle sikkert gå
foran med et godt eksempel eller noe i den dur.
Såh! Foruten de vanlige basic-tingene med 1:1
coaching og solskinn og alt det alle vet er det et
par ting som jeg vil nevne:
FS-hoppere fra Brasil var en pest og en
plage siden de holdt på med noe rekordgreier
og knabba samtlige fly utelukkende i utide.
100+ hoppere som lander samtidig i like mange
forskjellige retninger på samme sted vil gi den
mest hardbarka HFL en aldri så liten knute i
magen. Ambulansene kjørte i skytteltrafikk.
Etter usansynlig mange forsøk og etter mye hat fra HL,
basicdeltager, basic arrangører, pakkere og helt sikkert
Kongen av Danmark ble det da for all del rekord.
Gratulerer, forsvinn.
Slangen. De som kjenner meg vet at jeg er
middels interessert i hva som nå måtte vises
på Animal Planet, og i min om jeg skal si
det selv strålende basickarriere har
man gått gradene fra oppblåsbare til
ville dyr. Min store drøm var
(og er fortsatt) å fange en
klapperslange. Slik ble det
altså ikke, for vi fant ingen

klapperslange, men noen fant en helt annen slange som jeg,
med livet som innsats, løftet etter halen og syns dette var
riktig så stas. Riktig så stas ja! Mestringsfølelsen fikk seg en
liten knekk når et kvinnemenneske fra syd-ameriken plukket
beistet opp som om det var en pinnsvinunge og lurte på om
noen ville klappe den. Snakk om å bli hustlet for potensiell
cred!
Det er en vindtunnel på feltet. I gangavstand! Nå er det
naturligvis ingen som går en meter i USA, men den er liksom
rett der. Hvor fett er ikke det. For den med tykk lommebok?
En må betale 5 USD per pers for å få lov til å gå på fjellet.
Hva vil skje neste år? Ikke vet jeg annet enn at
-Det vil hoppes fallskjerm.
-Det vil flys tunnell.
-Det vil drikkes brun sportsdrikk
med en distinkt karusellsmak.
-Det vil være
naturvitenskaplige utflukter.
-Det vil gå med en leiebil eller
to.
...altså, mye det samme som
ellers.
Note to self ang hjemreise:
Kjør i god tid, det kan plutselig være kø.
Ikke forsøk å lever bilen med ”så tom tank
som mulig”, du kan gå på en logistisk smell.
Ikke anta at du kan veien.
Finn ut på forhånd hvilken terminal du flyr fra, med
hvilket selskap og mens du er i gang: KORREKT ref. nr.
(Måtte expedia brenne på svak varme.)
Hvis du er i tvil så er du ikke i tvil: Ring hjem og be far
sende mer penger. Og vips, så får du en dag ekstra ferie.
Takk for turen.
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Annan Forbes Hennie
VI MISTET ANNAN PÅ HOPPFELTET ONSDAG 17. AUGUST. ANNAN VAR EN HELT SPESIELL PERSON.

HAN SATTE SPOR HOS SEG HOS ALLE HAN MØTTE – HAN VAR EKTE OG LEVENDE OG SPREDTE LATTER
OG GLEDE. ANNAN LEVDE LIVET HVER ENESTE DAG, OG LÆRTE OGSÅ OSS OM HVA DET BETYR Å LEVE.
DET ER VANSKELIG FOR OSS Å MISTE HAM. SPESIELT VANSKELIG FOR HAN NÆRMESTE FAMILIE,
MEN PÅ SETT OG VIS FØLTE VI OSS ALLE SOM FAMILIEN TIL ANNAN.

For alltid i våre hjerter
Tønsberg fallskjermklubb
Tone D. Bergan
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Esben EvensenFoto

Annan var en ressurs – han var genuint interessert i fallskjerm, han satte seg inn i materiell og utstyr, han
brukte tid på å bli flink, og delte villig sin kunnskap med andre. Han brukte tid på nye hoppere og fikk de til å
føle seg ekstra velkomne på feltet. Annan spredte solskinn og energi som forplantet seg over hele hoppfeltet
når han var der.
Slik var det også denne kvelden, stemningen på Jarlsberg var helt elektrisk – det var latter og high five, det
var kjappe replikker i flyet og det var fet tracking på gang. God stemning, med andre ord. Annan selv var på
topp. I vår giftet han seg med kvinnen han elsket, lille Julian ble født i begynnelsen av august – og Annan var
en stolt far. Livet var bra, og fremtiden lys. ”Gratulerer så mye med lille Julian – utrolig mye glede og hygge
ligger foran dere!”, skrev jeg til Annan.
Slik ble det altså ikke. 29 år, Annan, det var så alt for lite! Vi føler oss lamslåtte og sorgen er overveldende.
Likevel er det alle de gode minnene, gleden din og all den energien du så generøst delte med oss som først
og fremst står frem. Vi kan ikke annet enn å tro at du fortsatt flyr, helt fritt for første gang.
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MYE SKAL PLANLEGGES OG
MYE SKAL ORDNES FØR ET
NASJONALT MESTERSKAP. OG
ET NASJONALT MESTERSKAP
BØR SOM SEG HØR OG BØR
FOREGÅ MED POMP OG PRAKT

Sindre Kjetil Frigstadfoto

ETTER MIN MENING.

o

NM 2011 pa Jarlsberg
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RESULTATER
FS4

1

2

3

4

5

6

7

8

Totalt

DeLand Norgies

17

14

18

17

16

16

26

20

144

Polaris

16

13

16

14

14

16

22

16

127

Ernie Bernie

6

8

9

6

4

6

9

10

58

Irony

4

5

5

5

4

4

7

6

40

Opp Ned Ut

4

5

4

2

5

2

9

6

37

Totalt

FS4-R

1

2

3

4

5

6

7

Swingers

11

13

14

10

20

13

13

94

KFP

16

12

13

11

18

11

9

90

Engleflass

12

13

9

11

17

11

9

82

Moist

10

11

3

8

15

7

12

66

Golden Lockpins

10

10

13

4

12

8

6

63

One Call

5

5

3

4

8

5

7

37

Absolute Fabulous

3

1

0

0

2

2

-

8

FS8

1

2

3

4

5

6

7

Totalt

14

11

12

11

6

12

12

78

Agnars

1

2

3

4

2

2

4

18

Opp Ned Ut Tut

1

0

1

1

1

0

0

4

Totalt

Norgies 8

FF

Siri Victoria LundTekst
Gudrun RokneFoto
Da Tønsberg Fallskjermklubb søkte om NM i år sto
det i søknaden blant annet:
Tønsberg Fallskjermklubb ønsker igjen å invitere
til et arrangement som er et Norgesmesterskap
verdig i både form og utførelse. Dette planlegges
gjennomført ved å fokusere på det sportslige,
samtidig som arrangementet skal være solid
forankret i forhold til lokale kommunale og

bymessige forhold og sette fokus på
fallskjermsporten som en seriøs idrett utad.
Da jeg som prosjektleder og en av koordinatorene
bak dette skulle begynne planleggingen var det
mye pågangsmot og iver jeg møtte, men også noe
skepsis. Sist Tønsberg arrangerte NM, i 2007, var
det stor stemning og lisa ble lagt høyt etter det

1

2

3

4

5

6

42 Freefly

8,60

7,10

8,90

8,90

9,00

8,80

51,30

Sweet Freefly

6,70

6,00

7,30

7,20

8,20

6,80

42,20

The Consvervatives

3,40

2,50

3,00

2,30

-

2,60

13,80

1

2

3

4

5

Totalt

FF-R
Gratis Flåge

5,90

5,20

5,20

4,30

6,20

26,80

The Consvervatives

3,50

4,80

5,60

5,40

5,90

25,20

Aerokidz

4,60

3,60

3,90

4,80

4,20

21,10

CP - Avlyst
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jeg har fått høre. Jeg begynte selv å hoppe i 2008, så
det vellykkede mesterskapet som var på Jarlsberg
i 2007 var jeg før min tid i sporten. Jeg har snakket
med mange som var deltakere i 2007, og
fått mange gode råd og ideer og bygge
videre på. Vi ville jo selvfølgelig ikke være
noe dårligere i år. Utfordringen vår i NM
planleggingsgruppen var at vi hadde større
andel pågangsmot enn erfaring i å arrangere
mesterskap. Og i hvertfall nasjonale
mesterskap. Men vi klemte til der vi kunne.
Tirsdag ettermiddag var det åpning på
Jarlsberg. Der var det både korpsmusikk og tale fra
ordfører i Tønsberg og ordfører
i Sandefjord. Dette vil jeg
kalle lokal forankring. Som
en del av åpningen fikk vi
Polarisjentene, Norgies og
en del av veteranene til å
bidra. Moro var det også at
Thomas Solli hoppet med
det store norgesflagget. En
glad president
i NLF, Arlid
Solbakken
sa også
noen
velvalgte
ord etter at
han landet
fra sitt første
tandemhopp. I tillegg til dette
fikk vi også flydemonstrasjon før
himmelen åpnet seg.
Onsdagen tok været med seg mens vi var på
bakken. Heldigvis ble det med denne ene dagen.
Torsdag og fredag dro vi i gang fra tidlig om morgenen
og konkurransen og nervene kom i gang for fullt.
Det var god stemning både blant stab og utøvere
på Jarlsberg. Jeg er veldig glad i hadde fått Siw
Gjerstad med på laget som stevneleder. Hun
gjorde en glimrende jobb.
Alle rundene som ble hoppet ble etter hvert
dømt og vist på storskjermen som var leid
inn for anledningen. Her kunne vi også følge
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poengsummene på de ulike lagene etter hvert
som rundene ble hoppet og dømt. Egil Bye
kommenterte under hele konkurransen.
Da finalerundene i de ulike grenen startet lørdag
var det ekstra spennende å følge med på det
hele på storskjerm. I enkelte grener var
det større konkurranse om pallplassene
mellom lagene enn andre. Spennende
var det!
Avsluttingssermonien ble holdt på brygga
i Tønsberg lørdag kveld. Tor hoppet ut av vår
alles kjære TwinOtter og landet i vannet. Flott
oppvisning Tor! Det var til glede for alle fremmøtte,
ikke bare fallskjermvenner. Det ble selvsagt delt
ut medaljer i alle grener det var konkurrert i.
Fantastisk god stemning og glede! En ekstra takk
vil jeg rette til Jan Fredrik som fikk Marion Ravn til

å synge for oss. Det var fantastisk! En
super del av avsluttingen.
Og som ser hør og bør ble
det selvsagt bankett etter
medaljeutdelingen. Den holdt på ut i
de små timer på Harbor på Tønsberg
brygge.
Så til slutt, en spesiel takk til CarlErik som kom inn i NM gruppa med sin
erfaring og kompetanse. Mye kan gjøres
medpgågangsmot og entusiasme, men
din kompetanse kom godt med.
Og selvsagt, tusen takk til alle
dere som gjorde dette til et fantastisk
arrangement. Jeg kunne ikke klart meg
uten noen av dere!
Tusen takk alle sammen!
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VAR Å HA DENNE
TRENINGSCAMPEN

Em
Sweet

OPPRINNELIG PLAN

(ÅRETS FJERDE) PÅ VÅR

ALLES KJÆRE SKYDIVE

VOSS. ETTER HJELP FRA

PENT.NO BLE NYE PLANER

LAGT GOD TID I FORVEIEN,

DVS DAGEN FØR…

puria!
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Kristin Karthum Hansen
Tekst og Bakkefoto
Will PennyLuftfoto
Billetter av "biligste" sort,
overnatting og leiebil ble fikset
i tempo som brigader Wang ville
blitt stolt av.
Vi sitter igjen med en utrolig
positiv følelse etter denne

campen. Ikke bare utviklet vi oss
masse rent flyveteknisk, men vi
ble utrolig godt backet av Skydive
Empuriabrava.
Tett opptil 80 laghopp på sju
dager er over godkjent, selv med
en "værdag" hvor vi fikk både
strand, solbrente kropper og 12
hopp. Hoppefeltet ønsker virkelig
å knytte til seg trenende lag.

Når det til vinteren dukker oppe
en tunnel rett på andre siden
av grensen vil dette feltet ikke
foringe sin verdi. Tunnel i Empuria
er også planlagt åpnet i 2013.
Det ble da også tid til sunset
beach jump og diverse photo
shoot med Will fra Babylon.
Approved!

konkurranser-lag
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Polaris sine siste
forberedelser
POLARIS VALGTE Å TA SISTE OPPLADING
TIL WORLD CUP I EMPURIABRAVA I SPANIA.
VI HAR HATT EMPURIA SOM VÅR “UTENLANDSKE BASE” I ÅR,
OG ER VELDIG FORNØYD MED HOPPFELTET. HYGGELIG STAB,
GODE FLY, DEILIG CAFE CON LECHE, BILLIG SANGRIA...
(JADA, BRA LANDINGSOMRÅDER HAR DE OGSÅ…)

Trude SviggumTekst
Ellen, Kristine og Sissel dro fra Gardermoen
og ankom Barcelona noen timer før Trude
landet med Bergens-flyet. Ventetiden ble
benyttet fornuftig – hente leiebil og så suse
til byen for en etterlengtet Chai-latte fra
Starbucks. Jentene var faktisk så utålmodige
etter å få Chai-latten at de ignorerte et
Bruno BrokkenFoto
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innkjøring forbudt skilt – og ble
“fersket” av politiet med tilhørende bot...
Vi fikk hoppet de hoppene vi hadde
planlagt. 35 stk; verken mer eller mindre.
Veldig viktig (for Trude) med runde tall.
Vi hoppet litt randoms for å fokusere på
fart, fikk kjørt gjennom alle blokkene for
å se at teknikken satt og følte oss klare
til konkurransen. Twin otteren til Empuria

var på service så
vi hoppet Beech
i steden. Var litt
skeptiske i begynnelsen siden
vi aldri hadde hoppet Beech før –
men ååå for et herlig fly! Polaris loves it!
I Empuria møtte vi også Craig og Eliana
(eks Airspeed) som var der på treningsleir
med to firer lag fra Dubai. Lagene bestod
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av unge gutter som er ansatt av hoppfeltet i
Dubai for å hoppe firer... (noen som har det).
Før de kom til Empuria hadde de vært en uke
i Bedford for å fly tunnel, og de skulle tilbake
dit for å fly mer på vei hjem. Vi spiste middag
med dem en kveld, og regningen forsvant på
mirakuløst vis før noen av oss fikk sett den..
Vår opprinnelige plan var å leie bil i
Spania og kjøre til Saarlouis i Tyskland, men
etter at vi oppdaget at vi måtte betale et
engangsgebyr på 1500 (!) Euro for å levere
bilen i Tyskland gikk vi over til plan B isteden:
Fly Norwegian fra Barcelona til Oslo, levere
overskuddsbaggasje til Torstein for å slippe
overvekt til Tyskland, sjekke inn på
Air Berlin, fly Air Berlin til Frankfurt
via Berlin. Dette hørtes helt fint ut
i teorien (1,5 t på Gardermoen er
et haaaaaav av tid i følge kaptein
Sissel)...
Problemene startet allerede i Barcelona.
Rigg som håndbaggasje? Nei, det går IKKE
i følge den ene dama i security. Vi var i
utgangspunktet sent ute til flyet, og etter
15 minutter med krangling på spansk – takk
og lov at Sissel snakker spansk flytende...
– lå vi ikke akkurat bedre an. Til slutt fikk
riggen bli med på nåde, men da hadde vi
allerede forsinket avgangen til Norwegian
og 1,5 time på Gardermoen ble til ca 1 time.
Magesårene murret og vi satt på nåler hele
veien til Oslo. Men alt gikk bra til slutt –
Torstein stod parat til å ta i mot ekstra rigger
og vi fikk sjekket inn i siste liten.
På Gardermoen ventet også Gudrun – vår
eminente kameradame – og vi var dermed
klare for sommerens store eventyr:
World Cup/EM i Saarlouis!

til World
Cup/EM

Gudrun RokneFoto
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42 & Sweet Freeflys treningsleir
for WC/EM
I FORKANT AV WC/EM REISTE FREEFLYLAGENE TIL FALLSCHIRMSPORTCLUB
DÄDALUS, NOEN TIMER NORD-ØST FOR
SAARLOUIS, FOR Å TRENE. HER HOPPET
VI FRA EN RASK OG FIN DORNIER, OG
FIKK OPPLEVE TYSK GJESTFRIHET PÅ SITT
BESTE.

Kristin Karthum Hansen
Tekst og bilder
Samme uka som vi trente hos Dädalus organiserte
feltet en såkalt “SOS”-uke, det vil si en samling
for “Skydivers Over Sixty”. Sjelden har vi blitt
så imponert over en gjeng med eldre herremenn!
Samtlige var så spreke og blide og vennlige at vi
overhodet ikke følte oss utafor som de eneste
freeflyerne og hopperne under 40 i flyet. Disse
mennene sto opp, dro på joggetur, spiste frokost,

Noe annet vi opplevde som svært
fascinerende var hoppfeltets
manifestsystem, som besto av
klesklyper på en tavle full av postitlapper! Det fungerte glimrende, men var
et morsomt syn første gang vi så dette
:-) Vi ble også imponert av piloten (Joe,
som kanskje noen kjenner fra før?), som
regelrett hooket flyet en 90 graders
turn inn for landing, som regel så skeivt
at vingetippen nesten touchet bakken
samtidig som det ene hjulet tok bakken
og han begynte å rette opp flykroppen.
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dusjet og klasket golf før vi engang hadde fått
kroppene ut av senga om morgenen - og deretter
hoppet de fire til seks mageformasjonshopp
sammen med sine gode, gamle hoppekamerater.
Hatten av, slik vil jeg også være om 32 år!
Christoph, hoppfeltsjefen, gjorde alt han kunne
for at vi skulle få trene 10-15 hopp per dag, og
planla mye av hoppfeltdriften rundt dette, noe
vi satt utrolig stor pris på. Været var særdeles
skiftende, men Christoph sørget for å presse opp

Vel er han en dyktig acropilot m.m., men
vi fikk nesten slått pusten ut av oss hver
gang vi så ham lande på denne måten.
Hoppfeltets cafe “S-bar”, med
fantastisk trivelige Susi som sjefskokk,
lagde noe av den beste og billigste maten
vi har fått i våre liv, samt ga oss porsjoner
som selv bælfeite amerikanere ville
hatt problemer med å spise opp, og det
så mørkt ut med tanke på wingload og
glidelåslukking av hoppdresser for flere
av oss etter en uke på dette feltet. Hadde
det ikke vært for disse “problemene”

flyet i alle hullene som dukket opp, og vi endte opp
med et godt treningsutbytte etter oppholdet.
Callsene var blant de mer utfordrende vi har vært
borti, da de typisk ble hvisket til en tilfeldig person
på løftet (“Hey guys, 10 minutes, ok?”), uten at
dette nødvendigvis ble videreformidlet. Heldigvis
var stemningen avslappet, og german precision
ikke så viktig her, så om noen ble forsinket til løftet
sto alle pent og ventet uten noe videre gnål eller
mas.

ville vi nok helst kidnappet henne og tatt
henne med oss, som personlig kokk for
all framtid!
Da de gamle mennene la seg tidlig var
det ganske rolig på feltet på kveldene.
Tida ble brukt til trening, spising og
pingpong – det er mange år siden sist jeg
spilte “Rundball” på Æra, men sannelig
var det ikke like gøy da pakkerne på feltet
bød oss med på dette her også. Til slutt
ble vi en svær gjeng, t.o.m. noen av SOSgutta som ikke hadde lagt seg ble med,
og vi løp som virvelvinder alle sammen.

Da vi reiste fra feltet fikk vi de
hjerteligste invitasjoner om å komme
tilbake så snart som mulig, både fra
Christoph og staben og S-bar-Susi og de
gamle SOS-gutta som hadde syntes det
var supertrivelig å ha oss der på feltet –
tenk det, en gjeng gamle magehoppere
som syntes det var stas å være omgitt av
en bøling freefly-jyplinger i flyet! Vi tar
gjerne turen tilbake, og anbefaler gjerne
andre å dra innom også om dere er i
området!
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WORLD CUP / EM I FALLSKJERMHOPPING FANT
STED 1.-7. AUGUST I SAARLOUIS, VEST I TYSKLAND.
NORGE VAR REPRESENTERT MED JENTELAGET
POLARIS I FS 4-WAY FEMALE OG
42 FREEFLY OG SWEET FREEFLY I FREEFLY.
POLARIS HENTET HJEM BRONSEMEDALJE,
42 FREEFLY SØLVMEDALJE OG SWEET FREEFLY
TOK EN FINFIN SJETTEPLASS.
Kristin Karthum Hansen og Trude SviggumTekst
Gudrun Rokne og Kristin Karthum HansenFoto

gudrun RokneFoto

Samtlige lag ankom Saarlouis småslitne, etter relativt
lange reiser fra hoppfeltene de hadde trent på i forkant
av mesterskapet (ja, det var noen som kjørte seg litt vill
og noen som valgte å reise til Saarlouis fra Spania via
Norge...). Heldigvis var det meste på stell fra arrangørens
side, så registrering etc gikk knirkefritt og trass dårlig
vær fikk vi gjort noen treningshopp hver før konkurransen
startet.
Vi ble innlosjert på et kjempefint hotell som
lå i gangavstand fra feltet - de fleste fikk bo i
firestjernersdelen av hotellet selv om Chris, Arne, Kristine,
Ellen og Gudrun måtte ta til takke med “stallen” i den litt
eldre trestjernersdelen... vi er litt usikre på om det var så
ille som de beskrev det, men det var åpenbart at de ble
svært misunnelige da de fikk se det ekstremt langhåra
vegg-til-vegg teppet vi i den luksuriøse delen fikk hvile

gudrun RokneFoto

tærne våre på. Men alle lot hvert fall til å sove trygt og vi
nøt godt av deilig buffet-frokost hver morgen i hotellets
restaurant.
Konkurransen ble organisert og gjennomført på en
profesjonell måte, og med tanke på alt det spennende
været vi opplevde under mesterskapet må vi si oss svært
fornøyde med at alle lag fikk gjennomført alle runder
(minus åtterer FS som manglet en runde). Hopperne var
stort sett veldig sporty og gikk med på en del flyturer
og fallskjermhopp i spennende vær for å få unnagjort
alle hoppene, og holdt ut hele dager på 15 min standby
- noe som viste seg å være sinnsykt mye mer slitsomt
å enn å hoppe 15 hopp i 35 graders varme på en vanlig
treningsdag. Heldigvis fantes det sentralt plasserte
matboder som solgte vafler og crepes med jordbær og
vaniljesaus; en veldig god trøst når vi var slitne etter

World Cup og Europamesterskap
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Kristin Karthum HansenFoto

masse venting i sprutregn! En del landinger
med flyet, omhopp og utelandinger ble det da
også. Områdene rundt feltet besto stort
sett av jorder, så utelanding var
ikke noe problem for de av oss
som fikk prøve dette. Var man
ekstra heldig landet man rett
ved en heiagjeng av typen
speidertropp e.l. som
arrangøren muligens hadde
oppfordret til å henge
akkurat der, og som jublet
og vinket ekstatisk slik at
man fort glemte at man
hadde havnet langt uti
en åker og heller gikk
og smilte for seg selv
hele veien tilbake til feltet.
Angående utelandinger
så så også enkelte av oss en
egen dedikert T som lå på et jorde
der noen biler var parkert (og folk grilla
og ralla), så tydeligvis lagde folk egne
landingsområder i håp om at noen skulle
lande akkurat der!
Dømmingen sett fra freeflyernes side
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gudrun RokneFoto

var temmelig interessant, da dommerne ikke så ut til å
være helt enige med seg selv om hvordan årets nyhet
“Compulsory”-rundene skulle dømmes. Likevel ble ikke
resultatlista helt urimelig, og de norske lagene følte at de
totalt sett presterte temmelig bra (om enn med noen større
eller mindre tabber hist og her). Vi håper dommerne har fått
nyttig trening i forkant av neste års mesterskap, samt at de
da vil publisere retningslinjer for dømming som de kommer
til å holde seg til. I tillegg fikk vi på “Competitors’ Meeting”
i etterkant av konkurransen bra gehør for et forslag om å
la dommerne se gjennom alle de artistiske lagenes videoer
én gang i runde 1, 2 og 5 før de påbegynner dømmingen
(etterspurt etter at en av dommerne uttalte at “det aldri er
en fordel å bli dømt først”...), så vi får håpe at dette er en
endring som innføres til neste år.
Sett fra FS-folket sin side var dømmingen av varierende
kvalitet. Reglene sier at det er laget sitt ansvar å vise
at alle grep er der hvor de skal være, og også at det er
omhopp dersom dommerne ikke kan se poengene pga
værforhold. Ikke alle følte de ble like rettferdig behandlet,
og diskusjon om dømming og dømmemetoder pågikk/pågår
på skyleague.com nå i etterkant av konkurransen. Polaris
mistet en del poeng (...ikke helt ufortjent) og “fikk” et par
poeng vi kanskje ikke fortjente, og ville uansett havnet der
vi gjorde på resultatlisten.
Premieutdelingen og avslutningsbanketten foregikk
i styrtregn, men det la ingen demper på festen. Tapasmiddag, tysk øl, medaljer i fleng og disko på en utendørsscene skapte glede og moro til langt på kveld/natt for
samtlige - til og med de som måtte reise i otta (før flere av
oss andre hadde kommet hjem fra banketten) for å rekke
morgenflyet fra Frankfurt.
Det var kjempeartig å være tre norske lag på tur sammen.
Oppbackingen i forkant av hvert hopp var virkelig trivelig,
med heiarop og flaggvifting før take-off og etter landing,
og aktivt engasjement i resultater og scores. I tillegg var
det superhyggelig å endelig bli bedre kjent på tvers av
lagene, dette ga mersmak og forhåpentligvis drar denne
fine gjengen også sammen til Dubai i 2012. Det skal bli
spennende å følge utviklingen da!
Resultater og mer informasjon om arrangementet er
postet på mesterskapets nettsider, epcwc2011.com, og
video fra alle lag sine runder er å finne på
“Youtube channel of FSVSaareV”.
Randi ØstensenFoto
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Head of Delegation
Randi ØstensenTekst og Foto

Rolf Inge Sotberg (Burre) med hustru Randi
Østensen var “håndplukkede” kandidater til å
ivareta disse flotte representanter fra Norge. Det
var en helt utrolig flott gjeng med et samhold og
omtanke for hverandre som til tider var rørende, så
dette var ingen krevende oppgave.
Team Østensen og Sotberg valgte å kjøre bil
ned til Saarlois fra Norge. Ikke gjør det! Det er ikke
spalteplass nok til å gå i detalj, ta heller en telefon
hvis mer informasjon er ønskelig.
Vi ankom hotellet søndag kveld til et fantastisk
velutstyrt og stort rom med himmelseng. Vi så
virkelig frem til å få et godt måltid etter en lang
kjøretur og så krype opp i himmelsengen, som
viste seg å være vannseng. Det var vel den største
utfordringen på hele turen. Østensen valgte til
slutt å mønstre på som fender for i det hele tatt å
få nattero.
Selve konkurransen ble gjennomført på

en profesjonell måte tross i skiftende vær.
Åpningsseremonien ble en spesiell opplevelse i
strålende sol og et utrolig folkehav. Team Norway
hadde alle sørgebind grunnet tragedien i Norge
og de tyske arrangørene bebudet et halvt minutt
stillhet. Det var et utrolig flott og rørende øyeblikk.
Sørgebind ble også brukt av kandidatene under
utdeling av medaljer. En heder til det norske folk.
Da konkurransen nærmet seg slutten ble det
klart at her var det medaljer i sikte, det betyr
Champagne. Løp og kjøp! Stupte i bilen og rett til
Frankrike for å få skikkelig fin og ekte vare. Den
gled lett ned under banketten.
Vi ønsker å takke alle deltagere for en fantastisk
uke sammen! En utrolig gjeng med godt humør,
stor empati for hverandre og også for de andre
deltagende landene. Dette er fantastiske
ambassadører for Norge. Vi er stolt og glad for
å få være en del av et slikt team, ja det kan hele
fallskjerm Norge også!
Takker for oss, i denne omgang.
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SKYDIVE PINK KLATOVY I TSJEKKIA VAR ARRANGØR
FOR WC OG EM I CP I AUGUST.
Bruno BrokkenFoto
Hastighet, presisjon og distanse ble gjennomført i det sjette WC og andre EM i CP.
Sammenlagt i WC vant Nicholas Batch foran Jonathan Tagle og Jason Moledzki.
Norske Daniel Eriksen kom på 35.-plass. Det holdt til en 17.-plass sammenlagt i EM,
som ble vunnet av Pablo Hernandes Moll foran Patrick Boulongne og Mark Rahbani.
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World Cup og Europamesterskap
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Norgescup pa Bomoen
DET BLE ARRANGERT

Trude SviggumTekst og Foto

NORGESCUP I

Været var upåklagelig (til tider sol!) og det ble fullført to runder i FF - en compulsory
og en frirunde - og en runde i FS.
“Sweet Freefly” stakk - kanskje ikke så overraskende - av med seieren i FF. Ikke
nok med det; FS laget “Irony FS” bestående av Kristin og Arne fra “Sweet Freefly”,
Bent fra “42 Freefly” og Alex imponerte med fem poeng i FS4 og seier her også...

FF OG FS4 PÅ
BØMOEN 25. JUNI.
DET VAR FÅ LAG
SOM HADDE MELDT
SIN INTERESSE I
FORKANT, MEN
ETTER IHERDIG

FREEFLY FFR
LAGNAVN

RUNDE 1

RUNDE 2

GJENNOMSNITT

Sweet Freefly

6,42

7,65

7,035

Serenity 42

5,83

6,4

6,11

OVERTALELSE AV

The Dan`s

4,25

5,7

4,975

HOPPERNE PÅ

Gratis Flåge

5,42

3,25

4,335

FELTET FRA KRISTIN
OG ARNE (SWEET
FREEFLY) ENDTE VI
OPP MED HELE SJU

Sola Freefly

2,5

2,55

2,525

Coffee Jump

2,32

1,6

1,96

Faboulous

1,13

1,25

1,19

FORMASJONSHOPPING FS4

LAG I FF OG TRE LAG

LAGNAVN

I FS.

Irony FS

POENG (KUN EN RUNDE GJENNOMFØRT)
5

Bergen 4

1

Ørevoks

1

En liten digresjon
“Irony FS” fikk blod på tann etter sin FS debut under Norgescupen – istedenfor å dra
rett hjem etter World Cup`en i Saarlouis stoppet de et par dager i Bottrop for å trene
FS i vindtunnel, og stilte deretter (under kyndig veiledning av Tore Buer) opp i FS 4
under NM. Det står stor respekt av å lære seg alle randoms og blokker på to dager,
og så dra ut alle exiter og score fem poeng i snitt i freefly dress! Bøyer meg i støvet!
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Is the weather getting worse
and too cold ? Join us at
15,000 feet over sunny Sevilla.
· 3-day Basic Canopy Course
30 Sep–02 Oct, 25–27 Nov
· Track Dayz
10–11 Sept, 05–06 Nov
· HypoxicBirds
Free wingsuit LO and coaching
15–16 Oct
· Freefly Essentials
7–9 Oct (small group flying)
· Absolute Freefly
11–13 Nov (larger group flying)
· $kySaver Week
Cheap jumps and Free kit hire
for 10-jump FS/FF courses
05-09 Sept, 14–18 Nov, 12–16 Dec
· Christmas Boogie
3 Dorniers, free LO for FF, FS, WS,
parties and fun! 23 Dec - 01 Jan
Martijn Van Dam / Domi Kiger / Jim
Harris / Marco Arrigo.
· Want to start 6way FS?
Contact teamsatori.co.uk for a new
event 28-31 Dec

Photos: Babylon Freefly; Kuri

Skydive Spain, Aeródromo La Juliana,
Bollullos de la Mitación, Sevilla
Tel: +34 687 726 303
info@skydivespain.com
www.skydivespain.com

organisasjon og forbund

Hei alle sammen!
Dessverre fikk vi vår første dødsulykke på et norsk hoppfelt på nesten sju år, da Annan Hennie omkom på Jarlsberg
18. august etter å ha kollidert i skjerm med Paal Martin Vagle. Forferdelig trist og meningsløst! Annan hadde akkurat
blitt far og hadde hele familielivet foran seg, og mine tanker går til Ingrid og den øvrige familien. Et lyspunkt i det
nitriste, er at Paal Martin er på bedringens vei etter å ha blitt fraktet med livstruende skader til Ullevål med helikopter.
Annans familie har uttrykt at alle som ønsker å komme med en oppmerksomhet ifm begravelsen kan gjøre dette ved en
donasjon til stiftelsen Norsk luftambulanse. Flere av våre hoppvenner opp gjennom årene blitt reddet/hatt god nytte av
luftambulansen, og F/NLF har lenge oppfordret alle hoppere til å tegne medlemskap i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.
De av dere som ennå ikke er medlemmer oppfordres til å tegne medlemskap med Annan og hans families ønske i
minnet!
En granskingskommisjon er nedsatt og har allerede startet arbeidet ved å innhente opplysninger, rapporter og
vitneutsagn i tillegg til en rekke dokumenter fra Tønsberg FSK. Utstyret som nå er hos politiet vil bli gjennomgått av
kommisjonen dersom familiene gir den fullmakt til å gjøre det. Kommisjonens oppgave er å få avdekket så mye som
mulig av hva som er hendt og forhåpentligvis også hvorfor, slik at vi kan komme med anbefalinger om forbedringer og
gjøre hoppingen ennå sikrere.
Hoppstatistikk
Hittil i år, hvilket vil si per 30. juni, har hoppsesongen vært relativt dårlig, noe som lett lar seg lese ut av redusert
hoppaktivitet ift samme tid i 2010. Det har gjort seg størst utslag på treningshoppingen, og grunnen finner vi nok i det
relativt ustabile været vi hadde i hele juni. En rask ringerunde indikerer at dette også gjelder for juli og første del av
august, også dette på grunn av ustabilt vær. Et lyspunkt i så måte er at Voss rapporterer om mange utførte hopp under
”Free Fly” festivalen, og så ryktes det at det også ble gjort et anselig antall hopp på Elvenes. Det som også er gledelig
er at det virker som om vi i år har hatt en økning i antallet utdannede elever ift i 2010. Tandemhoppingen ser ut til å
ligge på omtrent samme nivå som i 2010. Vi vil ha svært eksakte tall når tallene for tredje kvartal er rapportert inn i
oktober.

Hendelser
Den følgende teksten blir litt meningsløs etter ulykken med Annan, men den beskriver godt hvordan de øvrige
hendelsesforholdene har vært som jeg også synes er ganske alvorlig totalt sett! Sett i relasjon til
antagelsen om at hoppstatistikken ligger an til å bli svakere enn i fjor, så er antallet innrapporterte
hendelser bekymringsfullt. Jeg tok ut antallet innrapporterte hendelser per 15. august som er 129, så
vi ligger nå like høyt som vi gjorde for hele 2010. I seg selv er ikke dette bare negativt – det positive
er at det er rapporteringsvilje, og jeg er den første til å si at det er bedre å rapportere en hendelse for
mye enn for lite.
Det er imidlertid ganske alvorlige hendelser uten at det nødvendigvis er lett å peke på noen
trender. Det jeg ser som det alvorligste er de seks tilfellene der nødåpnere har gått av og ved tre
av tilfellene er det absolutte redninger siden det ikke ble utført noen nødprosedyre eller at den var
ufullstendig. Ellers er det også en god del slurv og uoppmerksomhet som ligger til grunn for relativt
alvorlige hendelser, slik som åpne bryststropper, feilriggede elevrigger, hovedskjermåpninger i exit
eller like etter og hoppere som har hoppet ut uten å kroke seg av.
SU har allerede gitt to permanente hoppforbud og vil også sannsynligvis gi
Jan Vang
ytterligere to permanente forbud ifm SU- møtet i september. I tillegg er en hopper ilagt
Fagsjef/avd.leder F/NLF restriksjoner/ begrensninger til å ta ut C- og I-lisens pga utvist dårlig vurderingsevne og
dømmekraft.

40

B

Abelsen Marius
Andersen Hans Petter
Andersen Olav
Aspvik Rune
Berland Petter
Brøvig Aanen
Ek Veronica Heggedal
Engebretsen Jon Martin
Flølo Oddvar Thommesen
Gjøstøl Bjørn Emil
Gjøstøl Øystein
Granheim Morten
Hafredal Magnus
Hagemoen Jenny Synnøve
Hansen Bård Julian
Hegrenes Karoline
Holth Pål
Håland Kim
Iversen Ketil Haftorn
Iversen Mathias
Karlsen Jan Fredrik
Kolltveit Eivind
Korstadhagen Yun Therese
Kristoffersen Rune
Krogstad Hanne Margrete
Kvebæk Sindre
Lien Olbjørn
Løken Bård Sune
Malmo Rune Andreas
Mannes Kenneth
Mehl Einar Johan
Morrissey Sissel Lund
Nerland Vegard
Nordvik Haakon
Nordviste Vegard
Norheim Lars Erlend
Olsen Bent Jøran

Olsen Geir
Randen Øyvind
Romero Sanchez Rolf
Henning
Ruth Espen
Ryeng Tormod
Sellevold Kai
Sjåvik Michael Skogstad
Slettahjell Thomas
Slettjord Anders
Solbakk Jonathan Pettersson
Stensby Gaute Christian
Stensvold Petter
Straume Petter
Sve Petter
Säfvenbom Sindre
Teigen Trond Reidar
Thorsen Aage
Tidslevold Frid
Venås Kristoffer
Vestre Iver Johan Hauge
Wangen Morten
Wennertsen Nicolai Walle
Wessel Lars Fagereng
Wik Audun

D

C

Fløtten Geir Erland
Nerli Thomas

Bjørge Ole Bjørn
Bogen Ann Kristin
Dromnes Tommy
Giske Eivind
Hus Jarle
Lindalen Fredrik
Lund Siri Victoria
Rødsand David
Skeie Andreas K.

Andersen Arne Helge
Fløtten Geir Erland
Goksøyr Øyvind
Holtz Mathias
Mæland Anders Opsal
Sandblost Nils Erik
Steen Kine Hee

DM1

Goksøyr Øyvind
Haugom Yngve
Holtz Mathias
Svanes Kjell

DM2

Andersen Arne Helge
Botten Anne Simone
Odden Geir Håkon
Sveinsvoll Arild

I2

I2 AFF

Fredriksen Stian
Granmo Tore
Haugom Yngve
Larsen Jan Petter
Olsen Rune Skogly

Bentzon Maiken
Dromnes Tommy
Dypå Marianne
Gjesteland Tom
Holtz Mathias
Horn Birgitte
Hurum Alf L
Hus Jarle
Krohn Bjørn Kjetil
Lindalen Fredrik
Rødsand David
Sandblost Nils Erik
Slettebak Sølve
Steen Kine Hee

I3 AFF

Bøe Inger-Margrethe

P :-)

Lien Sander

T

Fløtten Geir Erland
Henden Harald
Krageboen Øivind
Nerli Thomas
Svendsen Håkon

TD

Kristoffersen Morten

TV

Andersen Arne Helge
Goksøyr Øyvind
Haugland Kjell
Narum Rune
Nilssen Espen Glad
Stårvik Ingvild Bøe

Risikosport
Det er med et tungt hjerte jeg skriver denne lederspalten. I dag er det nasjonal
sørgedag for ofrene på Utøya og Oslo. Engasjerte barn og voksne som tok ansvar for
samfunn og menneskene rundt seg. Det er også kun få dager siden vi mistet en nær
venn, instruktør og ressursperson. En annen ligger alvorlig skadet. Når dette skrives,
så vet jeg at Paal Martin har vært våken og vi alle krysser fingrene for ham videre.
Fallskjermmiljøet er lite og nært. Vi har ingen å miste. Annan var en energibunt som
ga av seg selv, fikk folk rundt seg til å føle seg vel og tok ansvar for klubb og hoppere
rundt seg. Savnet av Annan er stort, ikke bare i Tønsberg men i hele fallskjermnorge,
da han hadde fallskjermvenner over alt. Tanken på at han kun ble 29, hadde en sønn på
bare 11 dager og giftet seg i våres – gjør alt bare meningsløst og svart.
Men oppi alt det mørke, så ser jeg noen flotte egenskaper i miljøet vårt. Det har
vært en enorm påkjenning for alle som var på feltet under ulykken. Det er utrolig
sterkt å se hvordan Tønsberg fallskjermklubb håndterte den tragiske hendelsen.
Skadestedsledelse og de kritiske timene etter ulykken ble håndtert profesjonelt og
verdig. Media ble håndtert meget bra og folk på feltet viste de pårørende respekt ved
ikke å lekke informasjon. Det har vært et sterkt samhold der hoppere har trøstet og tatt
vare på hverandre. Jeg er stolt av miljøet vårt!
Vi har en handlingsplan for fallskjermulykker som har til hensikt å være en støtte
til klubbers forhold til overlevende, pårørende og offentligheten før, under og etter
en fallskjermulykke. Denne beskriver både sentrale og lokale tiltak, ettervern og at
vi vil kunne lære av hendelser. Ulykken på Jarlsberg forteller oss at handlingsplanen
fungerer og at våre operative ledd er i stand til å håndtere slike tragiske hendelser, selv
om de skjer svært sjelden.
Fallskjermhopping er en risikosport. Men vårt sikkerhetssystem (håndboka),
lokale prosedyrer og gode holdninger er med på å redusere denne risikoen. Men
vi må aldri glemme hva vi holder på med, og vi må være like fokuserte på siste løft
en sen sommerkveld som første løft for sesongen. Og kan en av verdens beste
fallskjermhoppere få skjermåpning i døra under NM, så kan du det… Ikke ta noe for
gitt, våkenhet og fokus til enhver tid. Ikke bli for komfortabel.
Idrett? Jeg er fallskjermhopper, idrett angår ikke meg…
Etter årets NM deltagelse å dømme, er dette en holdning mange medlemmer har.
Vi hadde et flott NM i år, der Tønsberg ga oss fantastiske og høytidelige rammer på
arrangementet. De som stilte lag hadde det vanvittig artig. I noen av grenene var
kanskje første og andreplassen gitt, men det var masse kjemping og prestige i de
øvrige plassene.
Idrett, konkurranse og prestasjonskultur utvikler og overfører kompetanse og
ferdigheter. Det gir oss en plan og mål – og da mer kvalitet i hoppingen. Videre
skaper det samhold og jeg er overbevist om at hoppere blir lenger i miljøet – enten
man er fersk og lurer på veien videre, eller en senior som er "alene" på feltet.
Konkurranser øker også spenningen og mestringfølelsen (var det ikke derfor du
tok "fallskjermlappen"?), vil tro at samtlige av årets NM-deltakere hadde nerver og
sommerfugler i magen tilsvarende de første hoppene… Men kanskje det aller viktigste

med idrett og konkurranser er at det er med å gi fallskjermsporten et ansikt utad. Det
gir en mening og større aksept i samfunnet. Dette er helt avgjørende for vårt arbeid
med rammebetingelser og fremtidig hopping.
Så ja: Idrett angår deg. Det angår alle hoppere, enten man deltar på NM eller ikke.
Det har vært mye snakk om FS satsningen (og det skal jeg komme tilbake til senere
i høst) og rekruttering. Men jeg er nesten mer bekymret for FF. Under årets NM stilte
kun tre lag i FF. Og når man vet at det er drøssevis av folk som hopper FF og at nivået
på dem er høyt, så lurer jeg på hvorfor de ikke stiller til NM? I lys av at idrett og
konkurranser angår oss alle: Hva skal til for at du stiller i neste års NM?
Jeg oppfordrer alle klubber og medlemmer til å bli mer kreative til å stimulere til
idrett og konkurranser lokalt. Klubbmesterskap i FF, FS-2 for A-hoppere, kreativ hybrid,
kamerakonkurranser, pres konkurranser kombinert med quiz, osv? Sky is the limit.
Hva skjer utover høsten?
Styremøtet 18. august var preget av den tragiske ulykken dagen før. Flere saker
ble derfor flyttet og forkortet. Det videre arbeidet med ulykken vil bli utført av
granskningskommisjonen. Kommisjonens rapport vil bli fremlagt for styret, og SU
vil ta tak i eventuelle tiltak i denne. Vi vet av erfaring at det kan ta mange måneder å
ferdigstille en rapport i etterkant av en ulykke.
Jeg er opptatt av at jeg og styret ikke blir for operative, men heller jobber for at
organisasjonen fungerer. Til det daglige arbeidet har vi administrasjon med Jan Wang
i spissen, ulike komiteer og ikke minst landets klubber. Men styret må sørge for at Jan
og våre komiteer har et mandat og vet hva de skal gjøre. Styrets strategiprosess har
blitt noe forskjøvet. Her vil vi ta tak i langtidsplanen, identifisere utfordringer under
vært punkt i denne og etablere planer/prosjekter på disse som enten arbeidskomiteen,
øvrige komiteer eller administrasjon skal ta tak i frem mot 2013.
Når det gjelder FS-satsingen, så besluttet seksjonsmøtet en
modell for FS-satsningen i april. Denne modellen skulle løpende
evalueres. Styret vil i september etablere en bred arbeidsgruppe
som skal ta tak i denne modellen og erfaringene fra i sommer.
Gruppen vil bestå av ressurspersoner som representerer ulike
meninger om hva som er riktig modell for FS-satsningen videre.
Planen er at denne skal samles for dialogmøter i Oslo i oktober/
november, og at en mindre arbeidsgruppe bearbeider materialet
fra dialogmøtene. Ambisjonen er at konklusjon og detaljert plan
for videre arbeid skal være klart i løpet av november, slik at det
kan innarbeides i klubbers og ressurspersoners planer god tid
før nyttår.

Vær sterke, hold sammen og ikke glem
hva vi holder på med!
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Frode Finnes Larsen
Leder F/NLF
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Sertifikatutstedelser samt fornyelser
NLF har ligget noe på etterskudd mht utstedelser av elevbevis og høyere lisenser i deler av juli og begynnelsen av
august pga ferieavvikling på medlemskapsseksjonen. Seksjonen var imidlertid raskt à jour slik alle utstedelsene av
elevbevis og nye lisenser var unnagjort 15. august. Det som i denne sammenhengen er nedprioritert er å få registrert
alle tandemene, men de vil også bli gjort nå som antallet kurs avtar. Det klubbene imidlertid må ta høyde for, er at
medlemskapskostnader og forsikringskostnader som påløper ifm kurs og tandemer nå vil bli utfakturert i september og
oktober!
FS 4 camper
F/NLF hadde lagt opp til å gjennomføre fem FS-camper i sommer for å fremme interessen for FS generelt og FS
konkurranser spesielt. Selve planleggingen kom noe seint i gang bla pga behov for vedtak om dette på seksjonsmøtet
i F/NLF på Gardermoen 2. april i år. Det er uvisst om det er en del av årsaken, men det ble ikke så stor deltakelse som
ønsket. Det ble imidlertid gjennomført tre camper på hhv Oppdal, Elvenes og Rikssenteret der deltagere fikk hoppe
med gratis video og coach i tillegg til subsidierte priser. Det er noe variert tilbakemelding, men i all vesentlighet ser det
ut til at dette er tatt godt i mot selv om sikkert planleggingen kunne vært bedre. Styret vil evaluere det som er gjort og
sikkert komme med justeringer for neste års camper. Det jeg erfarte med årets camper var at det var mange som ønsket
å etteranmelde seg.
Jeg vet ikke om dette er et særlig fenomen for fallskjermhoppere, men jeg opplever dette med ikke å overholde de
frister som er satt som en trend som omfatter rapporteringer av ymse slag, påmelding på kurs, betalingsfrister og
andre aktiviteter. Dette skaper så mye ekstraarbeid for de som skal administrere alt sammen at jeg synes det grenser til
det uakseptable!
NM 2011
Når jeg skriver dette er NM på Jarlsberg akkurat avsluttet. Tønsberg FSK hadde lagt lista høyt for arrangementet, og
med storskjerm og nytt dommersystem burde det meste ligge til rette for et på alle måter bra arrangement. Det var
lagt opp til hurtig dømming direkte på storskjerm og at rundene skulle være dømt før neste runde ble gjennomført.
Noen ”bugs” med Cam Trix (nyinnkjøpt dommersystem) de første dagene gjorde at det ble noe venting mellom rundene
enn ønskelig, men når dette var løst fikk jeg forståelsen av at det hele ble avviklet i tråd med ambisjonen. Det som var
skuffende var den svake oppslutningen om mesterskapet og da spesielt på FreeFlysiden med kun tre lag i respektive
klasser. Landslagene gjorde det som ventet bra, og ”pensjonistene” Norgies ble igjen norgesmestere. I tillegg bidrar
laget også godt med sine respektive FS- rekruttlag. Dessverre ble det, av ulike årsaker, ikke avviklet NM i CP, så den ny
innkjøpte CP- modulen i Cam Trix ble ikke testet.
Jeg vil imidlertid framheve laget Gratis Flåge fra Bergen FSK. F/NLF fikk i 2010 en søknad om ungdomsmidler fra
tre unge jenter som lød: ”God kveld, vedlagt finn du søknad om ungdomsmidler, samt eit bilete av laget vårt”. Gratis
Flåge hadde en ”langsiktig” målsetting som strakk seg frem til sommeren 2011 om å kunne hevde seg på nasjonalt
nivå med deltagelse i NM. Fra en siste plass i 2010 gikk de bort og ble Norgesmestere i FF R i 2011! Så med en betydelig
egeninnsats, målsetning og motivasjon samt litt ungdomsmidler, viste de at det er mulig å få til det man ønsker! Pga
skade på et lagsmedlem som hadde trent litt vel mye på swooping i Sverige tidligere i år, måtte laget sette inn sin
reserve, Derek Broughton!? Gratulerer så masse!
World Cup
Samme Derek hentet hjem sølv i WC og EM med laget 42 Free Fly, mens Polaris hentet hjem bronsen i FS4 damer. Også
Sweet hoppet en meget god konkurranse. Gratulerer!
Med håp om en fin fallskjermhøst!
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Ulykkeskommisjon 01/2011
Alvin Fyhn
Sikkerhets- og
utdanningskomiteen

I skrivende
stund er det en
uke siden den
tragiske ulykken
på Jarlsberg hvor
vi mistet en god
fallskjermvenn.

To hoppere kolliderte kort tid før landing. En
av dem omkom umiddelbart, og den andre
landet skjermen sin, og besvimte kort tid
etter landingen. Denne personen ble fløyet til
Ullevål og er fortsatt til intensivbehandling.
Han er alvorlig skadet, men utenfor livsfare.
Det er for tidlig å si noe sikkert om det blir
varige mén.
Etter ulykken på Jarlsberg onsdag
17. august, har styret i F/NLF satt ned en
kommisjon for å granske ulykken.
Hensikten med en slik kommisjon er å få
en objektiv og faglig kvalitativ granskning av
hva som faktisk skjedde, og på bakgrunn av
det eventuelt komme med forslag til endringer
i praksis som kan forhindre at slikt skjer
igjen. Dette er standard prosedyre ved slike
hendelser. Kommisjonen er satt sammen av
personell med høy faglig kompetanse og lang
erfaring i fallskjermsporten. Gruppa består av
fire personer, en leder fra SU, fagsjef F/NLF, en
med høy kompetanse innen skjermkjøring, og
en person fra Tønsberg fallskjermklubb som
kjenner godt til lokale forhold og drift.
Kommisjonen ble formelt nedsatt onsdag
24. august, og startet sitt arbeid samme dag.
Arbeidet er omfattende, og vil nødvendigvis
ta noe tid for å sikre grundigheten i arbeidet.
Kommisjonen ber om forståelse for dette,
og anmoder fallskjermhoppere og publikum
til å ikke trekke forhastede konklusjoner
etter ulykken. Etter en slik ulykke vil
mange parter ha et behov for å få vite hva
som skjedde, og da er det ikke uvanlig at

rykter og enkeltobservasjoner urettmessig
skaper “sannheter”. Vi advarer mot denne
effekten, og anmoder om tålmodighet i
påvente av resultatet av kommisjonens arbeid.
Kommisjonen har også en god dialog med
Politiet i denne saken. Kommisjonen håper
å avslutte sitt arbeid i løpet av november
inneværende år. Rapport fra kommisjonen vil
da bli gjort tilgjengelig på F/NLF sine web-sider.
Forrige fatale ulykke på norsk jord var
på Østre Æra i 2004. Siden den gang har vi
gjennomført ca 400.000 hopp i Norge, noe
som er en god statistikk sammenlignet med
andre land. Vi har ikke tidligere hatt dødsfall
som følge av skjermkollisjon ved hopping i
Norge, men i 1992 omkom en norsk hopper
etter skjermkollisjon i USA.
Dessverre har skjermkollisjon mellom
små raske skjermer, og større roligere
skjermer, vært en trend i fallskjermsporten
internasjonalt de siste årene. Sammen med
hard landing (som regel lav sving), så er
dette den vanligste formen for fatal ulykke.
Dette skrev jeg om i FrittFall nr 4/10, hvor
jeg viste til åtte dødsfall i USA i 2010 pga
skjermkollisjoner.
Faren for skjermkollisjon blir lagt vekt
på under utdanning, hoppfeltbriefer,
skjermkjøringskurs, og gjennom regler og
trafikkmønster. Forskjellige hoppfelt har
forskjellige lokale prosedyrer for å minimere
risikoen for slike hendelser. Dette er også noe
ulykkeskommisjonen vil se nærmere på, og
eventuelt komme med forslag om tiltak.
For de av dere som skal hoppe i høst/
vinter, vær spesielt oppmerksom på faren
for skjermkollisjon, og sett deg godt inn i de
lokale reglene og tilpasningene som er gjort
for å unngå at slikt skjer.
Se dere godt for i luften, følg fastsatt
trafikkmønster, og vær forsiktige. Hoppet er
ikke over før du har forlatt landingsområdet!

Antidoping Norge
Ny adresse
Antidoping Norge har flyttet inn i nye lokaler på Ullevål. Dette er vår nye adresse:
Antidoping Norge
Sognsveien 77 A, 0855 OSLO
Dere finner oss i bygget mellom langsiden av Ullevål Stadion og Ringveien. Oppgangen ligger mellom DnB
NOR og Interoptik, og vi holder til i tredje etasje.

VOSSVIND
PRISLISTE 2012

PROFLYER (gjelder fra 1. mai 2012)

Tester for alkohol i norsk idrett
I mai gjennomførte Antidoping Norge alkoholkontroll i norsk idrett for første gang.
Det var under Norges Cup 1 i Motorcross i Sarpsborg at Antidoping Norge tok alkoholprøver i norsk idrett
for første gang. Alkohol står på dopinglista i visse idretter under dopinggruppe P1 på WADAs dopingliste.
Motorsport er blant idrettene der alkohol under konkurranse er forbudt. - Vi har tatt alkoholprøver tidligere
i motorsport, men er nå veldig glad for at dette har kommet i et bedre system gjennom Antidoping Norge.
Dette støttes av utøvere, ledere og forbund, og er et viktig bidrag for en ren motorsport, sier sportssjef i
Norges Motorsportforbund, Anders Minken.
Påvisning av alkohol skjer ved at det først tas en pusteprøve. Dersom utøveren blåser med en
promille på mer enn 0,10, blir han eller hun trukket fra konkurransen. Utøveren blir deretter innkalt
til dopingkontroll for å avlegge ny pusteprøve. Dersom også denne prøven viser mer enn 0,10 må det
avgis en blodprøve. Under arrangementet i Sarpsborg ble det tatt pusteprøver av omtrent 60 utøvere.
Ingen av disse viste utslag over 0,10 promille. - Antidoping Norge er svært tilfreds med at vi nå er i gang
med alkoholprøver i norsk idrett. I løpet av året kommer vi til å ta flere prøver, også i andre idretter
enn motorsport, sier Anders Solheim, daglig leder i Antidoping Norge. Alkohol er i henhold til WADAs
dopingliste forbudt i følgende idretter: Bueskyting, karate, luftsport, motorsport, motorbåtsport
(powerboating) og ni- og tikjeglers bowling.

FAI
Jean-Marc Badan ny generalsekretær i FAI
Tidligere Sportsdirektør i FAI har enstemmlig blitt valgt til ny generalsekretær i
FAI, det Internasjonale Luftsportsforbundet. Han starter formelt 1. oktober, etter
Stephane Desprez.
Jean-Marc Badan startet i FAI for ni år siden etter å ha jobbet som pilot i blant annet
Swissair i mer enn 10 år. Blant hans aktiviteter som frivillig har han vært som styremedlem i den sveitsiske
aeroklubben. Han har derfor utstrakt kunnskap om luftsport, flyindustrien og FAIs drift og struktur.
– Jeg er veldig fornøyd og stolt over å overta denne utfordrende rollen i FAI, sier han. – FIA og
luftsport har en stolt historie, men har store muligheter til å utvikle nye, spennende arrangementer
i fremtiden. Jeg håper erfaringen jeg har samlet de siste årene, spesielt gjennom forberedelsene til
2009 FAI World Air Games vil komme til nytte for luftsporten i hele verden. Jeg ser frem til å jobbe
videre i FAI-familien, og tror virkelig på at vi ved felles krefter er klare for å ta av!

VossVind tar i mot bestillinger for flytid fra mai 2012.
Kontaktinfo:

post@vossvind.no
www.vossvind.no

Eventuelle endringer i priser blir publisert på hjemmesidene.
Noen tidspunkt blir definert som «peak-tid» og vil få andre priser.
MINIMUM
BESTILT FLYTID

EURO

EURO SNITT
PR TIME

10 min

140

840

20 min

275

825

30 min

395

790

60 min

740

740

120 min

1 440

720

180 min

2 100

700

300 min

3 375

675

600 min

6 500

650

down ’n ’ & dirty
Kanadisk rekordforsøk
Brian BucklandFoto

Forsøket endte med at 22 av 23 planlagte hadde grep,
forteller organisatoren Philippe Thibodeau.

Näsinge – for et hoppfelt!
Vi tenkte vi skulle etter flere års hopping faktisk teste ut det "nærmeste"
hoppfeltet fra der vi bor i Sandefjord.
Bengt AgaTekst Kenneth AgaFoto

Bortsett fra båtturen med colorline til Strømstad (som forøvrig er gratis
pga oppsamlede gratisbilletter) er dette faktisk nærmere enn Jarlsberg.
Og for et hoppfelt! Gedigne landingsområder, grønt og fint og 15 minutter
fra Strømstad. Vi reiste bort med familien, kone, onkel og barn. Med
mange hoppere tilstedet som campet i vogner og telt ble dette kanon for
både store og små. Mange hoppere med hele familien tistedet. Knall med
lekevenner til små på bakken og til de store i luften. Næsinge anbefales
på det sterkeste. Feltet driftes av Gøteborg FSK noen uker hver sommer.
Vi ble tatt i mot på en fantastisk måte og følte oss hjemme fra dag en. At vi
fikk 14.000 føtter på løfta satte jo også en spiss på alt. For kun 160 norske
kroner. Vi lot likegodt vår campingvogn bli stående på feltet og var skjønt
enige om at vi virkelig har gått glipp noe opp i mellom årene. Nå bærer det
tilbake til Næsinge igjen.
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NAKs gullnål til
Frank Halvorsen
Hans Christian Heer AmlieFoto

Frank Halvorsen mottok NAKs
gullnål under fagseminaret for
sitt bidrag lokalt og sentralt.
Spesielt ble hans sterke bidrag for
fallskjerm i NLFs Luftromskomité
og hovedinstruktørrolle i Nimbus
Fallskjermklubb nevnt. Fagsjef Jan
deler utmerkelsen, og materiellsjef
Burre ser ut til å bifalle tildelingen!

Polaris ønsker å danne
intermediatelag for sesongen 2012.
De foreløpige planene er som følger:
– en vindtunnel camp ila vinteren 2012
– delta på Bodyflight Bedford World
Challenge 5.-7. april 2012 (Rookie, A
eller AA klasse), bodyflight.co.uk.

– trene i Empuriabrava, Spania, under
Polaris sin basic leir 8.-15. april 2012
– og så til sist, men ikke minst:
delta i intermediate klassen under
Norgesmesterskapet i fallskjerm
2012!

Interessert i å være med på alt eller deler av dette?
Ta kontakt med oss på teampolaris@hotmail.no eller
Ellen: ninneb@hotmail.com
Sissel: sisselfinnseth@me.com
Kristine: k.w@live.no
Trude: trudesviggum@hotmail.com

down ’n ’ & dirty

Vil dere hoppe på lag med oss?

Blå himmel?
Major Utstyrskontroll
Det ryktes fra kalde nord at Major
Utstyrskontroll ikke lenger har akkurat det.
En rekke uheldige hendelser med briller,
høydemåler, kortholder, mobiltelefon, etc.
Bekrefter dette...
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down ’n ’ & dirty
World Base Race
Einar EngdalFoto

Exit WBR rampenene.

Tom Erik Heimen inn for landing til sølvplass.

Frode Johannessen kongen over alle
konger! Norges- og verdensmester i
1,3 km flyving, og “The world
fasest flying human being”.

Kjersti Eide lander
etter sølvplass.
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Kjersti Eide synes det er et fint arrangement som samler
mange hoppere fra hele verden. – De aller fleste er med for
moro, men jeg tror det er likt for alle når vi står på exit og
skal fly head to head... Da er det en anderledes spenning
og nevøsitet enn det vi er vant til, og konkurranseinstinktet
vekkes i de fleste av oss, sier hun.
Hva er unikt med WBR? – Den gode stemningen blant
hopperene. De som ryker ut av konkurransen blir ofte med og
gjør demohopp slik at det skal være publikumsvennlig selv
etter at de fleste er ute av konkurransen. Det er også hyggelig
at de kobinerer det med tur fra fjellfestivalen! Det er morsomt
og litt rart å ha 100 plublikumere på exit. Når racet er over er
det godt å kunne fortsette å gå de lange rolige fjellturer uten
å måtte tilpasse seg andre.
Kjersti fikk andreplass og premie. – Klart jeg er førnøyd! Nå
skal det nevnes at det ikke er så mange jenter som er med i
konkurransen da, smiler hun og forteller at hun regner med
å være på plass til neste år også. – Målet er å fly enda fortere
enn i år!
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Hemsedal

OSLO FSK taKKer FOr en FLOtt SeSOng
på riKSSenteret, ØStre Æra!
nå gjenStår hØStenS StOre FinaLe!

hemsedal heliBoogie
tO heLiKOptere Fra KL 10-18
BOOgieavgiFt Kr 400
FjeLLFLyging
tandem
SightSeeing
hOpp Kr 400 tiL 4.000 FOt,
Kr 600 tiL 9.000 FOt

oktoberfest på hemsedal café

OFSK
Foto elise mygland

Overnatting, tLF 32 05 54 10

fallskjerm.no

down ’n ’ & dirty
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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,-

klubbnytt

Hoppe fallskjerm er ikke
Renata Markota
Tekst og foto

Jeg nyter sola, blå himmel og
god stemning. Latter, smil og
stemningsfylte øyne preger
Osenstranden ved Rikssenteret
på Østre Æra. Folk bærer griller,
redningsutstyr, flagg og T-en blir
lagt på plass. Vi hører Porteren
ta seg over stranden og vi alle
gjør oss klare for å ta i mot glade
hoppere om litt.
Jeg sitter godt i sanden ved
T-en, kamera klart og tar et godt
overblikk på alle som bidrar til
at dette skal bli komplett GOD
STEMING-event. Alle fullfører
hver sine oppgaver og før man vet
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ordet av det lukter jeg grillmat og
alt av tilbehør står klart.
Porteren kommer igjen over
og en etter en faller ut. Vi merker
alle hvordan vinden tar seg opp
på kort tid og vi alle sender
hverandre spente blikk og smil.
En etter en kommer de elegant
inn med sidevind så det holder
men beina har vi fått til å løpe
med.
Noen suser elegant over T-en
og andre tar seg en flygende
dukkert med bredt vått smil.
Kort tid etter noen spente og
morsomme minutter
jammer alle til god
stemning, mat og drikke.
Folk sitter og ligger

spredt om i gresset, andre har
rigget seg til på benk og noen
anser dette som en fin mulighet til
å vaske seg.
Man kan høre den gode
stemningen på lang avstand
og selv om den velkjente
gigantmyggen svermer om overalt
ødelegger ikke det stemningen.
Tore Buer hamrer løs på ryggen
til Knut Lien som tydeligvis
tiltrekker seg mer mygg enn
normalt. Linda Marie som er matog grillansvarlig smiler og takker
seg til at alle har fått mat servert.

Didrik gir sin datter en
god klem som nettopp kom
tandemveien ned på stranden og
Simen hopper rundt i vannet med
såpe opp til ørene.
Er det rart en elsker å bo langt
inne i skogen med mygg og knott
når man har slike mennesker
rundt seg?
Som nybegynner i fjor må
jeg innrømme at denne sporten
har alt og mer til. Så mange
mennesker, så mange sjeler,
tanker og liv..., men en felles ting
holder så mye og mange sammen.
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Johan BryhniFoto

54

klubbnytt

55

