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Det forandrer
ingenting
KittRedaktør
Iblant blir jeg rystet over folk som vandrer rundt i fallskjermmiljøet og tror at hopping ikke er
farlig. Eller de har glemt at det er det. Så skjer et uhell eller en ulykke, og en blir fullstendig
vippet av den trygge pinnen.
Ja, hopping er farlig. Når vi starter å hoppe vurderer vi likevel risikoen som akseptabel i
forhold til ferdighetskrav, utstyr og andre faktorer. Vi har en grundig opplæring i hvordan vi
skal drive aktiviteten vår, og vi har et system som ivaretar sikkerheten på best mulig måte
gjennom hele fallskjermkarrieren. Systemet videreutvikles hele tiden. Du må henge med.
Likevel er det noen som glemmer eller blir nonsjanlante. Det er det ikke rom for!
Fortsett å lære, hold deg kurant og gjør det du har lært – hver gang, alltid. Da går det bra.
Og skulle du se at kompisen din er en ”dead man in training”, så ta ansvar. Så ikke han lykkes.
En ulykke forandrer ikke risikoen ved hopping. Den forandrer kanskje ditt syn eller din
motivasjon, uten at du kan forberede deg på dette. Men sikkerheten må du selv bevisst
akseptere og ta ansvar for, hele veien.
Ha en trygg og supergøyal sesong – som våken og ansvarlig!
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Life is a beach
Elise TorgrimsenTekst
Lars Erik SivertsenFoto
Først noen late deilige dager i sola i Cancun,
Mexico i bryllupet til Bernt Welde og hans
utkårede. Gratulerer – ønsker dere all hell og
lykke! Så bar turen til Skydive Sebastian. Her
ventet både Otter og Caravan som velvillig fløy
oss opp de ønska føttene. Hyggelige mennesker,
god stemmning og kalde øl i baren!
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BABYLON
Freefly School

HOT WEEKENDER
Load Organizing

SAFE FLIGHT SCHOOL
Canopy Piloting
www.safeflightschool.com

FSCOOL
Formation Skydiving School

INNER RHYTHM COACHING
FS Team Coaching

“Working together
with you our goal is
to improve canopy
education, directing
our passion for flying
towards safety.”
Brian Vacher
British Canopy Piloting Champion ‘07, ‘08, ‘11,
PD Factory Team Member, BPA CP Coach, BPA
CF Coach, PA CH Coach
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Denne var den første Dubai Sequentials
noen sinne! Fire organisatorer, Mike
Carpenter, Fabian Raidel, Kristian Moxnes
og Stephanie Soria med 28 inviterte
deltakere fordelt på fire åttergrupper,
pluss et par dager sneket inn 16-manns.

The Dubai Sequentials
Mike Carpenter, Volare freeflyTekst
Micah CouchFoto
For de fleste deltakerne og organisatorne var det vår første
tur til Skydive Dubai. Vi hoppet over palmen – den kunstig
opparbeidete øya. Hoppfeltet er også bygget på samme
måte, ut over kystlinjen, så det visuelle rundt hoppene er
fantastisk. Et bakteppe av skyskrapere og hav.
Planen var å gjøre noen av de beste sekvenshoppene de
europeiske eller amerkanske deltakerne hadde vært med
på tidligere! Med et ferdighetsnivå som stiger ekstremt
raskt verden over, kunne vi forsøke oss med veldig

spennende og utfordrende hopp, både i det vertikale plan
og med bevegelse.
For nyttårsfeiringen dro alle til Atlantis hotell på
yttersiden av palmen for et fantastisk strandparty.
Faithless og Basement Jaxx bidro til feiringen – i stil med de
fleste ting i Dubai – som var intet mindre enn massiv!
Den største overraskelsen kom som en gave fra Prins
Skeikh Hamdan b in Mohammed bin Rashid Al Maktoum
– gratis hopp for alle den siste dagen. For en bra måte å
avslutte et topp arrangement, og å få alle supergira!
En kjempetakk til alle på Skydive Dubai og
Anna Howerski for å organisere et sånnt mega event!
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Mike CarpenterFoto
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42 freefly og Sweet freefly i Dubai
Jul og nYttår 2011-2012 tilbragte
42 freeflY, sWeet freeflY og en
haug anDre norDMenn (pluss
finner, svensker, Dansker, briter,
aMerikanere, M.M.) i Dubai.

Bent Onshus, Kristin K. HansenTekst og
bakkefoto
Sol, sommertemperaturer, hopping over palmen
og i ørkenen, Dubai Sequentials, Twin Otter
og Porter, utelanding på sandstrender, båter
med gigantmotorer, kameler, ørkensafari,

badeland og Ferrari park, nyttårsfyrverkeri og
musikkfestival på stranda, paraplydrinker, shisha
og hummus, fancy restauranter, menn og damer
i kjoler og sjal, u-sving-o-rama, verdens høyeste
bygg, raskeste biler, største kjøpesenter og
masse god stemning! Vi skal tilbake! Sikkert flere
med oss?
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Man ligger som man
Christian F.
Eek-Jensen
Tekst og foto
– Er det ikke
påfallende at en
stram militærmann
deler stambord med
noen av de meste rølpete
åndssnobbene Norge har
fostret?
– Jeg går ikke så mye
ut. Enten så er det til lunsj
med døtrene mine, ellers så
er det ut med gutta boys. En
vennegjeng som jeg har holdt
med siden 1974. Vi møtes her den
første torsdagen i måneden. Hvis
det er et sted jeg frekventerer oftere
enn andre så er det Lorry. Kan ikke bare
henge på Perminalen vettu. Den gamle
brigaderen ler godt.

Jan tilbrakte de første ﬁre årene av livet
i Sandnes, og deretter flyttet familien til
Oslo. Tidlig Siddispåvirkning kan ha vært
avgjørende for at han utviklet en distinkt
skarre-r, men han tror ikke helt på denne
teorien selv. En barndom på beste østkant
forklarer imidlertid at han høres mer ut
som Oslolosen enn Fabian Stang når han
blir engasjert.
– Jeg er oppvokst i Norges vakreste
dal. Groruddalen. Har gått på skole der
og bor der nå. På Tonsenhagen. Jeg
bodde jo på Slettaløkka som liten, og
da holdt vi oss unna Tonsenhagen. De
var så jævla sossete. De gikk i Monclerjakker! Han ler høyt igjen og sier han har
klatret i klassene, og så ler han enda mer.
Bjørn Kjos er sannsynligvis den eneste
personligheten i norsk luftfart som kan ta
opp kampen med Jan om å le mest av sine
egne uttalelser.
– Da jeg vokste opp var det beinhardt,
ikke sant. Da var skarre-r en talefeil, så da
ﬁkk du logoped på skolen.
Selv om logopeden gjorde en slett
innsats må gymnastikklæreren ha gjort
en god jobb. Jan utviklet seg til en solid
atlet og på slutten av 60-tallet og frem til
begynnelsen av 80-tallet var den kjappe
høyrearmen hans et viktig våpen for en
rekke håndballag. Bekkelaget, Grorud,

Arild, Sørreisa IL og Flensburg har alle
brukt den en gang så kjappe kantspilleren.
– Det blir feil å si at jeg spilte på
Flensburg, da. He-he. Bundesliga, vettu!
– Jeg kan godt skrive at du spilte der.
– Nei, det kan du ikke. Det var jo
samme klubben, men den gang het
den Weiche-Handewitt. Det begynte
med et utvekslingsprogram med
håndballforbundet, men så blei jeg der i tre
år. Og så tok jeg de norske gymnasfagene
da jeg kom hjem. Hvis jeg hadde vist unga
mine karakterkortet fra skolen så tror jeg
de hadde ledd. Han ler godt selv.
– Så slo du deg inn på en militær
løpebane.
– Det var det eneste som krevde såpass
disiplin at det ble noe ut av utdannelsen.
Ellers hadde jeg nok endt opp som kokk.
Egentlig skulle jeg på landbrukshøgskolen,
og der kom jeg inn også. Så jeg hogg i
skauen for Glommen og Nedre Glommen
Skogeierforening, for du måtte ha ett
års praksis. Men jeg ble frarådet på det
sterkeste å begi meg inn på den løpebanen
på grunn av dårlige fremtidsutsikter. Så da
ble det Forsvaret.
– Er du glad for det rådet i etterkant?
– Ja. Jeg har hatt 32 ufattelige bra år.
Veldig positivt, veldig hyggelig og veldig
konstruktivt.

Det er en blYblå JanuarDag i oslo, og kulDa ligger langt neD på graDestokken utenfor lorrY i
hegDehaugsveien. inne i varMen er Jan Wang selvfølgelig på plass feM Minutter før vi har avtalt
å treffes. han begYnner å snakke før Jeg ser haM. Dette er staMkneipa og han spør oM Jeg har
reservert borD. Da Jeg innrøMMer at Jeg har unnlatt akkurat Det viser han Meg besteMt inn i en bås.
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– CV-en bærer preg av at du har gått
skolen i militæret.
– Ja, det har jeg. Forsvaret har vært en
institusjon som har satt utdannelse, jobb
og karriere i system. Med et ufattelig stort
innslag av særdeles dyktige folk på alle
nivåer. Veldig morsomt og givende har det
vært.
– Var det der fallskjermen kom inn i
bildet?
– Ja, det var vel det. Uten å trekke det
for langt.
– Jeg synes vi kan trekke ting langt, jeg.
– I could have told you, but then I would
have to kill you, vettu. He-he.
– Var du jeger?
– Nei, altså det var jeg ikke. Men deler
av fallskjermutdannelsen har jeg tatt i
Forsvaret.
Jan gjorde sitt første hopp i 1974. Den
første tiden er ikke noe han ønsker å
fortelle om, og da gjør han ikke det. Det
er imidlertid ikke hemmeligstemplet at
Jan begynte sin sivile fallskjermkarriere
i Ikaros i 1980. Alt tyder imidlertid på
at dataene i Melwin er gale, for selv
er han sikker på at han hoppet en sivil
demo på Kristiansand stadion, under
ledelse av Torodd Påhlman, med sin UT15, sommeren 1978 eller 1979. Uansett,
fremdeles lenge før mange av Frittfalls
lesere var påtenkt.
– I 1980 så måtte du jo ha 150 hopp på
rund før du ﬁkk hoppe ﬁrkant. På denne
tiden var det farlig med ﬁrkantskjerm.
Veldig farlig. Man visste ikke hva det var
og vi hadde fatale ulykker som var helt

bail out

rer
unødvendige. Man var til og med
usikker på hva innslåtte endeceller
var for noe. Kirsti Skancke Svensson,
moren til Hanne, hadde en cut-away
som sannsynligvis ikke hadde
vært en kutt i dag. Hun hadde
piratprodusert utstyr, og kula på
wiren til reservehåndtaket røyk da
hun trakk i det.
– Du begynte hoppingen mange
år før dette. Hvordan var det første
hoppet for deg?
– A piece of cake.
– Mange synes det andre hoppet
er enda skumlere.
– A piece of cake. Jeg veit ikke
hvorfor, men det har gått veldig
greit. Jeg var jo spent, men enten så
stoler du på utstyret, eller så stoler
du ikke på det. Så enkelt synes jeg
egentlig det er.
– Men episoden du nettopp
refererte ga ikke akkurat gode
grunner til å være trygg på utstyret
man hoppet med på den tiden?
– Nei, for så vidt ikke.
– Vi kan altså trygt fastslå at du er
en risikosøker?
– Nei, det tror jeg ikke.
Ved første øyekast kunne man
kanskje forledes til å tenke at det
stemmer, men de fleste med noen
interesse for psykologi ville nok
henfalt til å plassere ham i den
båsen når han innrømmer å ha
klatret Trollveggen. Kanskje det
er den sindige militærretorikken

som gjør at alt han har foretatt seg
fortoner seg som aldeles alminnelig.
Også når han blir spurt om hoppene
han husker best.
– Det har vært moro hele veien,
men det er ikke noen hopp som
skiller seg spesielt ut. Selv om det
har vært reserver og i det hele tatt.
Kanskje en nyttårsaften i Bardufoss
da vi hoppet ut ved midnatt og ikke
hadde planlagt med alt fyrverkeriet.
Det var ganske minneverdig for å si
det sånn.
En av Jans virkelig gode venner,
og et fast innslag i svært mange
episoder, var Svein Strømsmo, som
gikk bort i fjor.
– Svein og jeg hadde en demo på
Harstad Stadion midt på 80-tallet en
gang. Det var en jævla vind og det var
339 som fløy. Helikopterrunnet gikk
nordover. Ut over havet. Jeg var HM
og skulle lukke døra før jeg hoppet.
Det var bare det at døra kilte seg.
Så jeg brukte jævla lang tid. Da jeg
hoppa var det bare blått hav under
meg. Da ble det et kort fritt fall, og
en lang skjermtur. Jeg hadde ikke
redningsvest, og ikke var det båt på
vannet heller. Stadion lå jo såpass
langt unna vannet at det var jo ikke
et krav om det. Da var det spennende
en liten stund. Men jeg kom inn!
Jan hevder selv at han aldri har
skadet eller slått seg i forbindelse med
landing. Men han har landet hardt én
gang. Uforskyldt, selvfølgelig.
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– Jeg var jo tidlig ute med CRW. Stig Graven
og jeg skulle hoppe demo i forbindelse med
åpningen av et nytt kjøpesenter på Sætermoen,
og Svein Strømsmo ville gjerne være med. På
dette tidspunktet var han alt for urutinert, så han
ﬁkk være HFL. Da landa vi alltid i kalottformasjon
og denne gangen landa vi altså så det svei under
sålene. Det som hadde skjedd var at Svein hadde
blitt sur fordi han ikke ﬁkk være med. Da bandt
han opp vindindikatoren slik at vi landa stacken
medvinds. Det er den eneste harde landinga jeg
har hatt. Svein var borte en måned etter det tror
jeg. Jeg hadde vondt i labbene nesten like lenge.
Dette var begynnelsen på storhetstiden
for CRW. Gerhard Aspheim (ikke den berømte
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jazzmusikeren) hadde fått tak i en kopi av et blad
fra USA som tok for seg kalottformasjon. Dette
var populær lesing på Bardufoss, og derfra var
veien kort til å sette seg på løft og teste det ut
i praksis. Et lite stykke nybrottsarbeid i norsk
fallskjermidrett.
– Hadde dere XT for CRW-hoppingen?
– Nei, nei, nei. For det første visste vi ikke hva
vi holdt på med og for det andre leste vi oss til
hva vi skulle gjøre. Og vi ble jo bra etter hvert.
Vi ble brukt i hele Nord-Norge på oppvisninger.
Da var det fem demoer bare på 17. mai, og
339-skvadronen var en trofast støttespiller.
Da var vi kule. Vi hadde kjøpt Avenger. En syvceller som var ganske bratt rigga med farga

senterliner. Egentlig den første CRW-skjermen
som kom. Uten kaskader på frontlinene slik at
det var lett å ﬁre seg ned.
I åttiåra var CRW like heftig som swooping er i
dag, og man lot aldri en god anledning gå fra seg
til å imponere tilskuerne.
– I 1983 var det NM på Rognan. Den regna
jo bort. Så var det nordnorsk mesterskap på
Rognan i august, og det regna jo også bort.
Med unntak av presisjonen, og der leda vi
lagkonkurransen frem til siste hoppet. Det to
siste av oss hoppa ut kjørte stack, ikke sant.
Også ﬁkk vi pilot-chute-entaglement. Da tapte
vi den lagkonkurransen. Vi leda klart inn i siste
runden, men så ﬁkk vi to ganger fem meter. Det
ble bronse i stedet. Ikke alle på laget var like
imponert og vi ble nødt til å holde lav proﬁl en
god stund etter.
– Så du har en medalje fra nordnorsk
mesterskap. Er det mer edelt metall i skapet?
– Nei, jeg har ikke noen medaljer, vettu.
– Du vet du snakker med en to ganger
norgesmester i rekruttklassen i FS4?
– Ja, noe sånt har jeg kanskje liggende selv,
sier han og ler.
Mange av de mer enn 4000 hoppene Jan har
under beltet har han gjort i utlandet. Både i
forbindelse med utenlandsoppdrag i Forsvaret,
og gjennom årlige turer til Zephyrhills fra slutten
av 70-tallet til langt utpå 80-tallet.
– Z-hills var The Place. Det var jo der hoppinga
foregikk. Det var ufattelig bra hopping, og jeg ﬁkk
mange gode kamerater der. Jerry Bird og Scotty
Carbone kommer løpende når jeg dukker opp.
Jeg kjenner jo hele gjengen og var på femtiårs
jubileet for Turkey Meet i fjor. Da var mange av
de gamle gutta der. BJ Worth, og alle Jerry Bird
gutta. Og jentene. Mange gode gamle fjes.
Det er ikke hvem som helst innen
fallskjermverden Jan henger med. Jerry Bird
organiserte blant annet historien første
timanns i 1967, og har ansvaret for mange
tidlige storformasjonsrekorder. Jan lærte
fallskjermhopping av de hotte gutta i bytte mot
norskundervisning.

– Jerry Bird var jo center of gravity der på den
tiden. Altså på 70– 80-tallet. Nå skriver han
bok. Han skal ha et eget norgeskapittel og det
skal hete hoppe, drikke, pule. I den rekkefølgen.
Ha-ha.
– Er du en typisk boogie-hopper?
– Da jeg bodde i USA var jeg på et ﬁrerlag
og hoppet Skydving League i Florida. På et
hyggelig nivå. Litt avhengig av trekningen
kunne vi snitte 14-15 poeng, men nå går det for
fort for meg. Åtter passer bedre. Jeg har jo ikke
ambisjoner utover å ha det moro. Også har jeg
blitt konservativ etter hvert. Du vil ikke ha en fyr
du ikke kjenner som bomber deg på et walk-up
skydive. Kroppen tåler det ikke like godt lenger.
Z-hills er først og fremst et boogie-hoppfelt.
Very relaxed. Om vi gjør en seksmanns eller en
tjuemanns spiller ingen rolle så lenge det er ”a
nice skydive”. Han klikker med tungen og gjør en
kunstpause etter a-en. ”A (klikk) nice skydive”.
– Også hopper jeg av før temperaturen
passerer minus fem grader. Ha-ha.
Fagsjefen trives svært godt i USA og har
jobbet der i tre omganger. På slutten som
NK i den internasjonale staben i US Central
Command, der han hadde ansvar for operativ
planlegging i Afghanistan og Irak.
– Det må være en av de høyere stillingene man
kan få i Forsvaret?
– Nei, det er jo ikke det. Men det var moro.
– Hvis du gjør en karriere i Forsvaret er det
ikke mange av de jobbene.
– Nei, det er bare én sånn stilling. Sånn sett
var det to flotte år.
– Så kom du hjem og søkte jobben som
fagsjef?
Det var en tilfeldighet mer enn noe annet at
Jan søkte jobben som fagsjef i F/NLF. Stabssjefen
i forsvaret, Svein Ivar Hansen og Sigurd Frisvold
som var forsvarssjef på den tiden, bestemte
seg for å slutte tidligere enn de behøvde. Da
kontaktet de Jan og lurte på om også han kunne
tenke seg å gå av tidlig. Det må ha vært et greit
tilbud for Jan takket ja, og da stillingen som
fagsjef dukket opp synes han det var interessant.

– Hvordan var det å gå inn i den stillingen etter
lang og tro tjeneste for Kongen?
– Veldig ålreit. I forsvaret har jeg stort sett
ikke hatt samme jobb i mer enn to år. Den 15. juli
i år er det syv år siden jeg begynte her, og trives
veldig godt.
– Jeg tenker at det kanskje er den sivile
stillingen som ligner mest på en militær jobb?
– Jeg søkte først og fremst fordi jeg ville ha
en morsom jobb. Og så tenkte jeg at jeg nok
kunne gå mer eller mindre rett inn i stillingen.
Bakgrunnen min tatt i betraktning. Det er ingen
komplisert jobb selv om det tidvis er veldig
tidskonsumerende.
– Du har ry på deg for å være både effektiv og
arbeidsom.
– Jo. Ellers hadde jeg sittet der hele døgnet,
ikke sant. Det gjelder bare å sette seg dagsmål,
ukesmål og månedsmål, ikke sant. Han dunker
hånden taktfast i bordet for hvert mål.
– Og så holder man seg til det. Jeg begynner
klokka sju, og jobber jeg til jeg er ferdig med
dagsmålet. Om det er klokka ett, fem, seks, eller
om det er møter etterpå, det spiller ikke noen
rolle. Da løses jo uke– og månedsmål av seg sjøl.
Det er jo bare å være litt systematisert. Det er
ikke mer komplisert enn det. Det er jo nettopp
det jeg har lært å være i forsvaret. I sjefsstillinger
driver du med akkurat det samme.
– Per Egil Hegge er en norsk leder som
har vedgått at kortvokste menn kan utvikle
kompensasjonsbehov.
– Ja, det er mulig. Men jeg kan ikke si at jeg
føler det sånn. Nå føler jeg at jeg er ufattelig
avslappa og tilbakelent. Det var du kanskje ikke
når du var en ung løytnant eller kaptein med
ansvar og det som var. Men på kapteinsnivået
så følte jeg at jeg fant min lederstil. Det var å
delegere det jeg skulle. Troppssjefene mine innen
for sitt domene kunne komme til meg med sine
problemer, men da måtte de samtidig komme med
et forslag til løsning. Så kunne jeg hjelpe dem
med beslutningen. Gjaldt det flere tropper var det
mitt domene. Men så snart jeg hadde fått trent
dem på det, og de forstod det, så var det ufattelig

behagelig. Da gikk du bare rundt og cruisa og sa
ja og nei. Også gav du noen direktiver. Akkurat
det har jeg holdt på med hele tiden.
– Nå har du jo en haug med HI-er som
rapporterer til deg.
– Nå rapporterer altså de til SU, og jeg er SU
sin humle servant. Så jeg bare organiserer for
SU og tar unna det daglige som kommer inn.
Når noe går galt i fallskjermsporten er det
fagsjefen som får jobben med å forklare hva
som har skjedd i pressen. De siste syv årene
har det vært langt færre i ulykker i Norge, enn i
foregående år, noe Jan ikke vil ta æren for.
– Det har nok mye mer med tilfeldigheter
å gjøre enn noe annet. Det er klart vi har hatt
mye ”stang ut”. Eller ”stang inn” hvis man
ser litt mer positivt på det og tenker at det
som kunne blitt en ulykke hvis det hadde gått
utenfor stolpen gikk inn i stedet og ble en
hendelse. Men det er en del tilfeller. Vi har hatt
to dødsfall, hvis du tar med det som har skjedd
utenlands, og i tillegg har vi mistet hoppere i
baseulykker. Vi er litt mer på svensk nivå nå.
Det skjer sjeldnere og vi har hatt marginene på
vår side.
Det er ikke sikkert fallskjermseksjonen kan
fritas helt for ansvar for en god statistikk, for
dersom hopperne hadde vært overlatt til sin
egen sviktende dømmekraft kunne det sett
annerledes ut.
– Jeg ﬁkk nettopp en mail fra en jente som
lurte på om hun kunne regne åtte kg på utstyret
sitt i stedet for 12, fordi det var så lite. Hun
hadde godt under to hundre hopp og var fortsatt
en wing-load under 1,1 på en 107 skjerm. Det er
så enormt stor forskjell på 1,1 under en 110 og 1,1
under en 220. Kortere liner, mindre drag. Det går
bra så lenge du ikke forstyrres. Dette er en av
mine store bekymringer.
– Hva gjør du når du blir bekymret?
– Da gjør jeg noe med det. Vi kommer med
en ny tabell som går på wing-load, men også på
størrelse på skjerm i forhold til erfaring.
– Hvor sikkert kan man gjøre
fallskjermhopping?

– Vi må hele tiden ha en samfunnsaksept for
det vi holder på med og samfunnet aksepterer
ikke all verden. Det er fryktelig vanskelig å
svare på. Hvor stor er en ﬁsk? Det skal være
såpass sikkert at risikoen er håndterbar innenfor
akseptable rammer. Uten at det er veldig konkret
så er det min tankegang. Jeg pleier å spørre meg
selv: Ville jeg sende min datter på kurs med
denne I–2 kandidaten? Hvis svaret er nei må vi se
nærmere på det, for å si det mildt.
– Ville du sendt opp din datter med hvilken
som helst tandemhoppmester i Norge?
– Nei. Det mange ikke tenker på er hvor
komplisert et tandemhopp faktisk er. Når

du sitter på fasiten har man et helt annet
beslutningsgrunnlag. Mine venner blir jo
forundret når jeg nekter å la meg heise opp i en
skjerm bak en båt i Syden. Hvor mange timer har
skjermen vært eksponert for sollys, hvor mye
av metallet har vært eksponert for saltvann, og
hvilken sikkerhetsinstruks ligger til grunn? Folk
tenker ikke på sånt.
– Hva ønsker du å bli husket for når du er
ferdig som fagsjef?
– Det der blir jo helt tullete. Jeg har aldri tenkt i
slike baner. Men hvis stort sett alle er fornøyd, er
jeg fornøyd. Og det er jo egentlig ganske enkelt
å gjøre folk fornøyd. Det er bare å svare. Og selv
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bail out
om du sier nei, er det bare å forklare hvorfor og
da er det helt unntaksvis at folk ikke er med på
notene. Et raskt svar og en fair behandling.
En yrkesskade fra forsvaret er at han våkner
før klokken fem om morgenen hver dag. Det
første han gjør er å sjekke e-posten. Det ﬁnnes
hoppere som har sendt e-post på nattevakt i
Nordsjøen og fått umiddelbart svar fra mannen
som ikke har tatt ut mer enn en uke ferie i året
siden han begynte som fagsjef. Men bevares.
Han sjekker e-posten da også.
– Er det slik at jentene lettere får et ja til svar
enn gutta?
– Nei, det tror jeg ikke noe på. Jeg tror ikke de
små lette jentene synes jeg er lett å få ja fra, og
jeg er ikke en som henfaller til instruktørtrikset.
Det handler jo om å ta vare på folk. Min eldste
datter kunne nok fått lov å gå AFF-kurs som
16-åring. Den yngste ville ikke fått lov. Fordi de
er to forskjellige typer. Jeg har ikke forfordelt og
kommer ikke til å gjøre det.
– Kanskje det er sånn at jentene synes det er
lettere å tilnærme seg enn det gutta gjør?
– Hei du! Da tror jeg du skal snakke med Heidi
Ege. Da jeg var instruktør på I-1 kurset hennes,
og snakket om ledelse i praksis, og hvilke typer
som er i fallskjermidretten. Da sa jeg noe slikt
som at ”du ﬁnner ikke mye barnehagetanter med
fotformsko her”. Det var akkurat det hun var.
Førskolelærer. Hun var veldig lite imponert over
meg. Jeg velger å tro at det ikke er sånn, men jeg
kan høres litt blidere ut kanskje. He-he.
– Når vi først snakker om kvinner. Hvor mange
kjærester har du egentlig i utlandet?
– Zero! Jeg har ingen kjærester i utlandet.
– HC nevnte at det kunne forekomme.
– Nei, hva? Nei, nei, nei! Du! Det der er helt
feil. HC er jo helt fokusert så han skal passe seg!
Men jeg har ufattelig mange venninner som har
hengt med fra mange, mange år tilbake. Det
har jeg alltid hatt og det har jeg fortsatt. Men
det er venninner altså. Noen har kanskje vært
kjærester en gang i tida, men jeg ble jo hengende
med dem. Noen av dem i hvert fall. Også er det
noen som bare er venninner. En mann som er

14

god til å lage mat virker sjarmerende på jenter,
vet du.
Generalsjarmør Wang henger absolutt ikke
bare med damene. John Mjøen, som forulykket
i en tandemulykke i Danmark på 90-tallet, var
en mann blant menn i fallskjerm-Norge, og Jans
medsammensvorne på flere eventyr. Mjøen
var den første som hoppet fra Trollspiret i
Trollveggen, og en sentral skikkelse i tidlig norsk
basehopping.
– Du skal ha lusket rundt i Trolltindene på
80-tallet?
– Det ﬁnnes det ingen gjenlevende vitner til.
– Var det før forbudet trådde i kraft?
– Ja, det må det ha vært. He-he.
– Du var altså blant de første i Norge til å
hoppe BASE?
– Nei, nei. Det var nok mange som var før. Men
jeg er ingen basehopper.
– Enkelte vil si man er nettopp det hvis man
har hoppet base!
– Nja. Jeg har jo hoppet Svinesundbrua og FMmasta på Kløfta. Den som er borte nå. Stort sett
sammen med John Mjøen.
– Du sa du aldri var redd da du begynte å
hoppe fallskjerm. Hvordan var spenningsnivået
på disse hoppene?
– Det er klart det var høyt. Svinesund var
ikke veldig problematisk. Men vaierne på FNmasta var et c-moment. Vi hadde jo ikke mer en
to – tre sekunder fritt fall. På 71 grader nord så
jeg pendelhoppet i Bruraskaret i Trollveggen
som Alvin hadde rigget. Da tenkte jeg at det der
hadde jeg aldri gjort. Da hadde jeg vært mer
komfortabel med en baserigg på ryggen. Det
eneste som hadde talt for å gjøre det var at Alvin
var med.
– Hvordan var det å hoppe på den tiden?
– I sin tid mente jeg at forbudet var
på sin plass. Vi var i ferd med å miste
samfunnsaksepten. Det var mye ulykker, men
det utslagsgivende var at Forsvaret begynte
å røre på seg. Det var Sea-Kingen og 330 som
hentet ned folk, og det var risikofylt. På denne
tiden var vi mye mer i lomma på Forsvaret enn

det vi er nå. Da bidro de med store tilskudd til
NAK, vi hoppet stort sett på militære områder,
og det hadde vært veldig uheldig å bli kasta ut.
Nå ser det litt annerledes ut.
– Kunne du tenke deg å hoppe igjen?
– Nei. Da måtte det blir fra bru tror jeg. Men
jeg har for dårlig rygg til det der nå.
Selv om kroppen merker tidens tann har Jan
alltid sett ung ut for alderen. Som ung major
på Bardu ble han spurt om legitimasjon da han
forsøkte å kjøpe likørsjokolade, og ved flere
anledninger skal han ha blitt nektet ølservering
i godt voksen alder. Ikke fordi han har vært
beruset – noe han blir svært sjelden – men fordi
alle under 25 må vise legitimasjon.
– I min førtiårs-dag gav min tante meg noe
jeg fortsatt er usikker på om var et råd, eller
kompliment. Det var å holde meg så fet som jeg
er. For da sletta det ut rynkene mine, og jeg ble
seende yngre ut lenger. – Han ler så ølen nesten
skvulper ut av glasset.
– Jeg er lidenskapelig opptatt av god mat. Og
god drikke.
Når det gjelder god drikke er det lite som
peker i retning av mannen noen gang har våknet
med salat mellom tærne. Angivelig ﬁnnes et
bilde av ham i underbuksa fra en påske-boogie
på Evenes, og i 1995 forsov han seg etter et
rakﬁsklag med Sigurd Frisvold (forsvarssjefen),
men ikke mer enn at han rakk stabsmøtet
klokken 0800. En som kjenner ham godt mener
at han enten har slettet alle spor – menn med
hans bakgrunn har både evne og myndighet til
slikt – eller så har han rett og holdt stien ren.
– Det her er det flere som skulle gjort: Før
jeg skal gjøre noe som helst – om jeg kanskje
skulle jeg bli invitert med på noe som kunne
tendere mot det tvilsomme – stiller jeg meg alltid
følgende spørsmål: Kan jeg stå for dette hvis det
blir kjent og havner på førstesiden i VG. Er svaret
ja, og jeg har lyst, så blir jeg med. Slik styrer jeg
livet mitt. Selv. På forhånd.
Han blir stille og kikker etter en servitrise før
han ser på meg og konkluderer.
– Man ligger som man rer.

tramp i kalotten

Se for deg

at du i ditt siste levelige øyeblikk tenker
"Hælvete det var idiotisk dumt gjort av meg!"
Se for deg dine venner og familie, kledd i svart og
tårefulle øyner, og sier "om bare" om igjen og om igjen!
Se for deg din familie som bærer hjertesorgen og
byrden videre uten deg, et savn og en skade som aldri
blir borte!
Det behøver ikke være slik...
På en skinnende solskinnsdag er alt vi ønsker å gjøre
er å reise til hoppfeltet, sæle på og sette oss på løft.
Hoppfeltet er fullt av folk som alle ønsker å gjøre det
samme – å hoppe hele dagen helt til solnedgang og siste
løft og kose oss veldig.
Men mellom 20 og 30 ganger i året (USA tall) dør en av
oss og det er ille... fryktelig ille.
Omtrent alle dødsfall kan forebygges på en eller
måte.., ikke alle, men basert på statistikk (USA), anslås
det i USA at minst ni av ti kan... – tenk på det, ni av ti...
Disse dødsfallene forekommer ikke i et vakum; de
forekommer ikke isolert; de påvirker oss alle.
De påvirker alle folkene på hoppfeltet, i pakketeltene,

– Sakset dette fra USPA Parachutist January 2012.
Mener denne er verdifull, livsbesparende og bør leses.
Fri oversettelse av Jan Arne Pedersen, med tillatelse
fra president Jay Stokes, USPA Board of Directors.
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i flyene, i fritt fall, under skjerm og i landingsområdet og
ellers rundt og nær oss... Vi er alle påvirket absolutt alle
og hver eneste en av oss.
Har du noen gang tenkt om bare?
Engasjert lederskap i fallskjermhopping kommer ikke
fra toppen. Alle av oss er og bør være engasjerte ledere.
Vi ﬁnner de over alt; fra pakkere til sikkerhet og trenings
instruktører, fra riggere til AFF instruktører, fotohoppere
og alle de som er på hoppfeltet. De er på hvert eneste
formasjonshopp og i hver eneste freeflygruppe,
wingsuit-, kalott-RW og BASE.
Flygere i alle fly, planleggere av alle hoppfelt,
tandemer, elever og AFF hopp. De trener og instruerer alle
nykommere, førstegangshoppere, foto og video, absolutt
alt. Engasjerte ledere sitter også rundt hvert eneste
kveldsbål.
Lederskap i fallskjermhopping er over alt, i alle oss –
og hvis ikke alle vi tar engasjert ansvar, ja så ﬁnnes det
ikke engasjert lederskap noen steder.
Fordi når en av oss dør, dør noe i hver og en av oss...
Om en av oss handler toskete så trekker dette ned hele
intelligensen i sporten.
Om vi alle følger reglene, legger inn mere sikkerhet og
nøkternhet i det å få mere adrenalin rush ut av et hopp,
og om vi følger alle landingsreglene i stedet foren risky
hook turn, og om vi setter andres sikkerhet litt høyere
en vår egen egoistiske spennings utløsning, da vil disse
dødsfallene vi kan forebygge – stoppe.
Forestill deg et år uten dødsfall. Tror du ikke at det er
mulig…? Hvorfor ikke?

Husk at minst 90% av fallskjermsdødsfallene kan
forebygges.
Om hver av de som har omkommet i et hopp som
kunne vært forebygget kunne snakke til oss, tror du de
ville si at det hadde vært mulig...?
Bare du kan endre din atferd til det bedre, bare du...
I 2011 har var det ikke mindre enn 12 (USA) dødsfall
som kunne vært forebygd, under perfekte gode og
utmerkede flygende og optimalt funksjonelle skjermer.
Enten det var kollisjoner med andre skjermer, hook turns
og landing i trær, hovedsakelig ubehøvelige dødsfall
gjort av dårlige beslutninger...
Selvfølgelig , ikke alle dårlige beslutninger resulterte
i dødsfall, men en hver dårlig beslutning flytter utøveren
enda nærmere en virkelig, virkelig dårlig avgjørelse.
Omsorg for vårt eget liv og andres liv er essensen til
moderne og sikker utført fallskjermhopping.
Hver og en av oss må ta personlig ansvar for
sikkerheten i sporten vår. Vi vet alle hva vi må, kan og
bør gjøre.
Så la oss gjøre det nå, tenk på det fra i dag av!
Husk også materiell, rigg, liner og skjerm har
"hukommelse". Eksempel: slipsknuten som ikke ble tatt
opp etter bruk, så pakkingen bør være første prioritet og
nøye så unngår man overraskelser under skjermåpning.
Ha også et våkent øye for kameramonteringer, den slags
ekstrautstyr "hyler og skriker" etter liner og duk, så vær
OBS!
Ønsker alle et fantastisk nytt Myrphy-fritt år og en
hoppsesong uten uhell av noe slag.

Seville Sequentials with Volare
May 02-05
Mike Carpenter from Volare wants to get
7 sequential flyers together for 5 days of
MAD fun..! The focus of the flying is to
build challenging and safe groups.
For more info contact us.
19€ Team Training Specials
Apr 21-29, May/June 26-05,
Oct 13-21, Nov 10-18
AFF 7-day Residential Courses
Apr 24-30, May 22-28, June 04-10,
July 10-16, Sep 11-17, Oct 16-22,
Nov 13-19, Dec 11-17
TrackDayz
May 19-20, June 09-10,
Sep 29-30, Nov 17-18
Freefly Essentials
(Small Group LO) Nov 09-11
Funshine Boogie
June 13-17,
Oct 03-07

Need an aircraft for your DZ or event..?
Wingglider have a fast turbine fleet
including 4x Dornier G92.
www.wingglider.co.uk

Skydive Spain, Aeródromo La Juliana, Bollullos de la Mitación, Sevilla
Tel: +34 955 766 056 info@skydivespain.com www.skydivespain.com
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Sender du inn ditt bidrag til
kommende utgivelser i år bidrar du til å gjøre
bladet bedre, og du kan få deg en ny hoppdress.

Illustrasjoner, bilder eller artikler. Sammen eller
alene. Gjennomførbare ideer. Annonsesalg. Alle
bidrag til redaksjonens jobb blir vurdert, de ﬂeste
blir selvsagt publisert. Ett bidrag i hver utgivelse
ut 2012 vil være så bra at redaktøren synes det
kvaliﬁserer til en ny hoppdress!
SkyDesign Collection leverer hoppdressen,
FS eller freeﬂy etter eget ønske, sydd etter mål.
Bidragene må sendes inn innen
materiellfristene, se frittfall.org.

frittfall
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

2.170,2.300,2.300,2.300,2.390,2.150,-

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

145,65,300,280,-

Photo shows x-rayed CYPRES cutters.

More than 200.000
cutters produced - none
have ever failed to fire
and cut the loop !

SAFETY

Each CYPRES cutter is
x-rayed and checked since sales began in 1991 !

QUALITY

V-CUT: Unique blade
cutter - exclusively made in
Germany by CYPRES !

TECHNOLOGY

www.cypres.cc/cutter

CYPRES 2
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utgangspunktet for Denne artikkelen

Tunneltrik
s
og -tips

var en hefte på engelsk for våre nettsiDer
skYWalkers.no. en slags progresJonsplan for freeflY i
vinDtunnelen. siDen Det nå er aktuelt for flere norDMenn å trene i
vinDtunnel, er Det passenDe å Dele Disse tipsene her.
Kristian MoxnesTekst
Alex AimardFoto
Å lære seg en sport handler ikke kun om hvor atletisk du er. Progresjon handler vel så mye om
din holdning og tilnærming til læring. I løpet av de siste årene har jeg sett mange lære seg å fly i
vindtunnel, og noen lærer raskere enn andre.
Det som ser ut til å være viktigst er å ha en positiv holdning til læring. Dette innebærer flere
ting: Du har en forventing om at det blir morsomt å lære, du stoler på at instruktøren kommer til
å lære bort på en sikker og effektiv måte, du gleder seg til å fly, samt at du bidrar med ros til dine
medelever.
Det er viktig å forstå at ansvaret for din egen progresjon ikke ene og alene ligger i hendene på
instruktøren. En stor del av dette ansvaret må du ta selv, og stikkordet er kommunikasjon. Både
utenfor og inne i tunnelen er det viktig med en god dialog mellom deg og instruktøren. Inne i
tunnelen er det ofte vanskelig å kommunisere fordi vi ikke er vant til å kommunisere kun ved bruk
av kroppe. Som oftest vil instruktøren kommunisere ved å vise hvordan man gjør øvelser. I tillegg
er det til stor hjelp for instruktøren hvis du selv legger litt innsats i å kommunisere tilbake. Enkle

beskjeder som
”jeg skjønner
ikke”, eller ”kan du
repetere” kan lett formidles
ved hjelp av kroppsspråket.
Et nyttig verktøy for læring er visualisering. Når du
skal lære nye teknikker går det som regel bedre hvis du på forhånd har tenkt igjennom hvordan
du skal gjøre øvelsen, for eksempel hvor du skal se, hvordan det vil føles, og hvor skal du skal ha
armer og bein. Desto flere repetisjoner, desto enklere blir det inne i tunnelen.
Noen ganger kan det å fly i tunnelen oppleves vanskelig og til tider frustrerende. Hvis du har en
positiv holdning til læringen så vil du være bedre rustet til å takle disse vanskelige situasjonene.
Å være nervøs før du skal fly er vanlig og trenger ikke være et hinder for progresjonen.
Nervøsiteten kan heller sees på som en positiv energi som gir deg krefter og fokus. Noen ganger
er du nervøs for å skade seg, andre ganger er det fordi du ønsker å gjøre det bra. Hvis du er
nervøs for å skade deg er det viktig at du snakker med instruktøren din om dette. Han eller hun
vil da kunne hjelpe dag å komme videre på en måte som får deg til å bygge selvtillit. Relasjonen
mellom instruktør og elev handler mye om tillitt, og dette tar tid å bygge. Å holde seg til én
instruktør over en periode kan hjelpe.
Etter flyvingen er debrief en viktig del av læringsprosessen. Et godt tips er å ta med videoen
hjem og se den igjen før du skal fly i tunnelen. Desto mer tid du bruker på å se video og tenke på
flyvingen, desto raskere lærer du.
Smil og slapp av, stol på instruktøren og kommuniser med han eller henne. Hvis du følger disse
enkle tipsene kommer du til å lære fort og samtidig ha det moro!
Lykke til!
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Verdens feteste
Freeflybasic 2012
Skydive Arizona 25. mars-9. april

Det er i skrivenDe stunD runDt 30 påMelDte
til basiCen og Det ligger an til Det neste
største Deltagerantallet i freeflYbasiCen sin
historie! tar Du MeD at Det også er langt flere
instruktører enn tiDligere, blir Dette Den
største freeflYbasiCen i historien.

Christopher RolsdorphTekst
Will Penny, Babylon freeflyFoto
Landslagene Sweet og 42 Freefly har snekret sammen en svært attraktiv
pakke til lærevillige nordmenn som ønsker dele ekstreme minner og skape
livslange relasjoner under den amerikanske sola i påska.
Freeflybasicens mer enn 12 år gamle historie, helt fra Trio Ludens
visjonære tanker, via Skywalkers storhetstid til dagens profesjonelle
basicopplegg, borger for at deltagerne skal få maksimalt ut av sine dager
i Arizonas ørken. På programmet står 1:1 instruksjon, dagens video,
fellesmiddager, gruppehopp, vindtunnel, ballonghopping, quiz,
Marius grillkveld og flere sikkerhets- og teknikkseminarer. Vi tilbyr
verdensledende nivå på instruksjonshoppene og den gode gamle
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basicopplevelsen på kveldene. Ingen annen event gir
deltagerne mer fallskjermfaglig påfyll og erfaring enn
freeflybasicen. Vi garanterer overfor klubbene at de får en
ressursperson hjem fra basicen, som har mye å kunne dele av seg.
Det viktigste man lærer på freeflybasicen er å suge til seg kunnskap og
skape en god plattform for egen læring og erfaring på en sikker og nøye
planlagt måte. Vi lærer deltagerne å være kunnskapstørste, nysgjerrige og
ikke minst ydmyke overfor egne evner og ferdigheter.
Vi gleder oss også over at det nok en gang er meldt om flere
«hangarounds» og har du enda ikke bestemt deg for hva du skal gjøre i
påska? Vi anbefaler å ﬁnne en restplassbillett til Phoenix, Arizona «for some
serious fun!»
Hold deg oppdatert på hva som skjer under basicen på basic2012.no.

Sweet Freeflys
Kristin Karthum Hansen
Arne Helge Andersen,
og Christopher Rolsdorph.
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organisasjon og forbund

Hei og et riktig godt nytt år til alle sammen!
Jeg fortsetter å starte slik jeg har stort sett har gjort det i Frittfall nummer en, den tiden jeg har vært fagsjef! Det er å
minne dere om at dere ikke er like kurante nå som det dere var på høyden i fjor sommer, i hvertfall ikke de fleste, meg
selv inkludert. Da er det viktig å ta det rolig og enkelt til man igjen har hoppet på seg sikkerhet. Se også min avslutning
der jeg eksempliﬁserer dette nærmere!
Lisenser
Vi kommer av og til opp i situasjoner der det blir hoppet uten gyldig sertiﬁkat. Dette skjer stort sett i de tilfellene der
en fornyelsessøknad er utfylt, attestert og sendt inn til F/NLF, men ikke blitt betalt etter at lisensen med giro er sendt
til hopperen. Derfor ble det på fagseminaret i 2010 presisert at en hopper som har sendt inn fornyelsesskjemaet, kun
gis en begrenset tid han/hun får hoppe iht Håndboken pkt 301.2 andre avsnitt. Normalt vil det maksimalt ta 14 dager
før sertiﬁkatet er sendt fra F/NLF. På sommeren kan det, pga ferieavvikling ta noe lenger tid. Derfor skal det maksimalt
tillates å hoppe i inntil ﬁre uker etter at fornyelsespapirene er sendt inn, uten at lisensbetalingen er registrert i
manifestet.
Det vi imidlertid også opplevde i fjor og som er betydelig mer tvilsomt, er tilfeller der kurspapirene ikke ble sendt inn
og mer eller mindre forsvant, inkl legeattestene. Vi hadde tilfeller der vi måtte utstede A lisenser uten at vedkommende
var registrert medlem. Her må klubbene skjerpe seg kraftig!
Medlemskap 2012
Jeg registrerer at mange har problemer med å forholde seg til en giro for medlemskap og en giro for fornyelse av lisensen.
Fornyelsen består nesten utelukkende av forsikringspremien for ansvars- og ulykkesforsikringen. I tillegg er det lagt
et gebyr på kr 160. Det ble i januar det sendt ut 2103 medlemsgiroer av F/NLF med betalingsfrist 31. januar 2012. De
som skal hoppe etter 1. februar må ha betalt medlemskapet for 2012. Lisensene er nå ikke lenger gyldige, selv om de er
fornyet for 2012, dersom ikke medlemskapet for 2012 er betalt.
Jeg vet at en god del av dere hevder at dere ikke ønsker å betale medlemskapet før dere igjen skal hoppe. Det er ikke
OK, men forståelig tross alt. Det som dere da må være klar over, er at medlemskapet skal være betalt før dere kommer
på et hoppfelt. Det ﬁnnes ikke noe system for å betale medlemskapet i manifest. Min erfaring er at mange som venter
i det lengste med å betale medlemskapet får det travelt når det skal hoppes og en hel del har rotet bort giroen. Det er
irriterende å gå glipp av en kanonhelg pga dette. Så er det ganske mange som påberoper seg at de
ikke har fått tilsendt giroen, og det kan være riktig! I slike tilfeller har man som oftest flyttet og ikke
oppdatert adressen i medlemsregisteret. Det som i år er gledelig, er at det er 1057 som hadde betalt
medlemskapet pr 31. januar i år, og det er 256 flere enn i fjor. Det betyr at halvparten allerede har
betalt og jeg antar at dette delvis skyldes at sertiﬁkatene er lagt om til å følge kalenderåret.

Jan Vang
Fagsjef/avd.leder
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Artic Tiger
I år går det en stor luftforsvarsøvelse som legger beslag på store deler av luftrommet i Sør-Norge fra
29. mai til 7. juni. De berørte klubbene er varslet om dette gjennom å være gjenpartsadressater på
F/NLF sine kommentarer til Luftfartstilsynet. Det er Rikssenteret som kan bli sterkest berørt, da både
tandemkurset og to grunnkurs ligger i øvelsesperioden. De øvrige to klubbene er NTNU og Lesja.
Innspillet til F/NLF er å få etablert direkte kontakt mellom hoppfeltene og Fellesoperativt
hovedkvarter i Bodø slik at våre fly tas med i den militære operasjonen, slik vi har hatt
gode erfaringer med på Østre Æra tidligere år. Da vil vi bli ”satt på bakken” kun når det er
F/NLF fly i våre områder, slik at tidsrommet minimeres i forhold til at det ev stenges av AVINOR fra
10:30 til 18:00 hver dag. Forhåpentligvis når vi frem med vår argumentasjon.

Styrets arbeid 2011 og fokusområ
Den 25. februar var alle ledere i fallskjermNorge samlet til edermøte på Rica Hotel
Helsfyr. Der redegjorde Styret F/NLF for
arbeidet 2011, status i langtidsplanen og planer
fremover. Langtidsplanen blir besluttet av
Seksjonsmøtet (årsmøtet/genfors F/NLF) og
setter rammene for styrets arbeid.
Styrets arbeid 2011
Styret har ansvaret for forvaltning av seksjonen
etter rammer gitt av klubbene i seksjonsmøtet.
Styret har totalansvaret for fallskjermhopping
i Norge, men har delegert mandat og arbeid
til fagsjef, komiteer og utvalg. Styret skal
sikre at F/NLF er forsvarlig organisert og
drives i samsvar med våre kvalitets- og

sikkerhetssystemer. Arbeid med sikkerhet og
utdanning er delegert til SU, men følges tett av
styret.
Styret F/NLF består av følgende medlemmer:
• Frode Finnes Larsen, styreleder
• Mathias Holtz, nestleder
• Ramsy Suleiman
• Ingela Reppe
• Bodil Leira Stene
• Inger Aakre, vara
• Stig Berge, vara
Styret har i 2011 hatt seks formelle styremøter
hvor 47 saker er behandlet. I mellom de
formelle styremøtene, håndterer styret

Årlig møte i den internasjonale
fallskjermorganisasjonen
Årlig IPC-møte ble gjennomført i Buenos Aires i perioden 11.-12. februar 2012.
Fallskjermseksjonen i Norges Luftsportforbund (F/NLF) var
representert med Pål Bergan og Trude Sviggum.
Regelendringer i de internasjonale konkurransereglene
for 2012 er gjeldende fra 1. mars 2012. Nettsiden til FAI er
oppdatert med de nye reglene. (www.fai.org/parachuting)
Trude Sviggum
IPC delegat

Noen regelendringer som det kan være verdt å merke seg:
- krav til HD kvalitet på kamerautstyr (felles regel for alle grener)
- innføring av nye dømmerutiner/mulighet for bruk av redusert
hastighet på videoavspilling i formasjonshopping.
- Endringer i bane for Canopy Piloting (CP).
I 2012 vil det bli gjennomført to store internasjonale FAI fallskjermkonkurranser. Først
World Cup og Europeisk mesterskap i Prostejov i den Tsjekkiske republikk i perioden
27. august til 2. september 2012, deretter Mondial (felles verdensmesterskap for alle
fallskjermgrener) i Dubai i perioden 28. november til 9. desember 2012.
Har dere spørsmål vedrørende regelendringer ta gjerne kontakt med meg på e-post
trudesviggum@hotmail.com.

saker på epost og telefon. Styreleder har
også jevnlig kontakt og møter med fagsjef.
Fallskjerms representant i ungdomsutvalget,
Jenny Hagemoen, deltar som observatør i
styremøtene.
Hovedaktiviteter for styret i 2011:
• Planlegging og gjennomføring av
seksjonsmøtet 2011
• Oppfølging av gjeldende langtidsplan
• Utviklingen av nytt målsettingsdokument for
idrettssatsingen
• Revidering av FS prosjektet
• Handlingsplan 2013
• Oppfølging av administrasjon og komiteer
• Arbeid i NLF styret

Hei,
• Regelverk
✻ Håndteres løpende av administrasjon og
forbund. Styret er tilfreds med dette.
✻ F/NLF har representanter i EPU og IPC
• Miljø
✻ Håndteres av Endre Jakobsen i NLF sitt
miljøutvalg.
✻ Styret vil be klubbledere om tilbakemelding
på utfordringer lokalt der F/NLF kan bistå
• Anlegg
✻ Håndteres generelt av Jarle Bakk i NLF sin
anleggskomite
✻ Rikssenteret har egen vedlikeholdsplan
✻ Ny festekontrakt er utarbeidet som sikrer
Rikssenteret i fremtiden
✻ Styret vil be klubbledere om tilbakemelding
på utfordringer lokalt der F/NLF kan bistå
• Klubber
✻ Fagsjef, administrasjoner og komiteer
støtter klubbene løpende
✻ Klubbutvikling er egent tema på
ledersamlingen
✻ Styret vil be klubbledere om tilbakemelding
på utfordringer lokalt der F/NLF kan bistå
• Kompetanse
✻ SU håndterer all kompetanse relatert til
sikkerhet og utdanning
✻ Styret vil utarbeide en oversikt over andre
relevante kompetanseområder
• Informasjon

Status langtidsplanen
Langtidsplanen er klubbenes oppdrag til styret.
Det er to planer, en for NLF og en for F/NLF.
Begge planene ligger ute på nlf.no
Styreleder gikk på ledermøtet systematisk
igjennom langtidsplanen, styrets tolkning av
denne, tiltak og status. Under følger en kort
oppsummering:
• Sikkerhet
✻ Håndteres av SU og styret er tilfreds med
dette. Styret er imidlertid bekymret for
kontinuiteten i materiellsjefrollen og er
dypt takknemmelig for Burre sin innsats på
området.
✻ Styret vil sette i
gang utbedringer av
KONKURRANSEIDRETT
rapporteringssystem i
• FS-prosjektet
løpet av 2012
• Kontinuitet FF
• Luftrom
✻ Håndteres av Frank
• Revidering av idrettsdokumentet
Halvorsen i NLF
• Toppidrett utover 2013
luftromskomite og av
administrasjonen. Styret er
tilfreds med dette.

✻ F/NLF benytter web, epost, facebook

(fagforum) og Frittfall som kanaler
✻ F/NLF har egen hjemmeside
✻ Styret vil be klubbledere om tilbakemelding

på behov og forventinger rundt informasjon
• Rekruttering
✻ Rekruttering av nye medlemmer håndteres
primært av klubbene
✻ F/NLF har en meget god medlemsutvikling
✻ Sentrale bidrag er Unge Ørner,
luftsportsuka, støtte til FC og lavere
kontingent for unge hoppere
• Konkurranseidrett
✻ Håndteres generelt av konkurranseskomité,
landslagssjef og dommerkomité
✻ Målsettinger for idrettssatsning deﬁnert og
besluttet
✻ Flere aktiviteter i gang (se fokusområder for
mer info)
Fokusområder fremover
Styrets fokusområder kommer ut av
utestående punkter i langtidsplan, styrets egne
prioriteringer og innspill fra klubbene. Kvalitet
og sikkerhet, samt tilgang på luftrom og anlegg
er eksistensielle punkter som har første prioritet.
Utover disse eksistensielle oppgavene, har styret
en egen handlingsplan som følges opp. Denne
har i skrivende stund over 20 aktiviteter og tiltak.
Under følger en oppsummering:

KLUBBUTVIKLING

ORGANISASJONSUTVIKLING

• Utvikling av klubbhåndbok

• Rapporteringssystemer

• Koordinatorer (FS-prosjektet)

• IT-strategi

• Kommunikasjon

• Kartlegge kompetanse

• Prosess med klubber
o Det som kommer inn fra klubber
o Punkter fra ledermøtet

• Felles kvalitetssystem (NLF)
• Organisasjonsutvalget (NLF)

organisasjon og forbund

der frem mot 2013

Helgen 25.-26. februar hadde vi ledermøte og fagseminar i
F/NLF. Alle ledere og hovedinstruktører i norske klubber var
samlet. Styret får sitt oppdrag, overordnet plan og rammer av
Seksjonsmøtet annethvert år og på ledermøtet gis en status av
arbeidet styret har gjort ihht dette oppdraget. F/NLF er til for
å støtte opp under de behovene klubbene har og jobber for å
sikre at vi kan utøve den aktiviteten vi alle elsker. Det er dere
som medlemmer og klubbene som bestemmer målsettinger,
rammer og hovedaktivitetene for F/NLF. Over sommeren vil
styret gå i gang med prosessen frem mot ny langtidsplan
som skal besluttes på Seksjonsmøtet 2013. Her oppfordrer
jeg alle til å komme med input om man ønsker justeringer på
prioriterte områder og rammer. Enten det er idrettssatsing eller
eksistensielle problemstillinger for klubbene.
Jeg sier mer om styrets arbeid, status og planer frem mot
2013 i en egen artikkel.
Vi her helt avhengig av dugnadsinnsats og frivillighet for
å kunne hoppe fallskjerm i Norge. Og for å opprettholde
det varierte miljøet vi har, trenger vi mange klubber spredd
over det ganske land. Både sentralt og lokalt legges det
ned betydelig med tid for å holde hjulene i gang. Når jeg på
ledermøtet og fagseminaret ser hvilke ressurser og kapasiteter
som velger å bruke sin fritid på sporten vår blir jeg veldig
ydmyk.
Norges Luftsportforbund har hederstegn som deles ut til
ressurspersoner som har gjort en ekstraordinær innsats over
tid. På årets ledermøte hadde jeg gleden
av å overrekke Seksjonens hederstegn
til Olaf Olsen og NAK sin sølvmedalje
til Hans Christian Amlie for deres
utrettelige innsats for luftsporten over
mange år. Det er flott å se hvordan garva
og rutinerte karer blir rørt og målløse av
denne heder og anerkjennelse. Det får
meg til å tenke på at alle må være flinke
til å gi hverandre kred og anerkjennelse
i det daglige også. En klapp på skuldre
og "jævlig bra jobba" gjør godt for en
HFL etter en tung dag med mye kjeft.
Når dette skrives, vet jeg (men ikke
Tone) at Tone Bergan også får en
Frode Finnes Larsen
hyggelig overraskelse 7. mars…
Leder F/NLF
Økonomisk går det veldig bra i
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Sentrale kurs
Tidsfristen for å melde på kandidater på årets I-2 kurs var 1. februar. I år får vi et passe stort kurs med 12 deltagere.
Også i år vil I-2 kurset bli gjennomført på Krigsskolen og som alltid er Fallskjermklubben KS behjelpelig med
den administrative tilretteleggingen. I år blir imidlertid overnattingen for de som trenger dette på Haraldheim
ungdomsherberge. Ikke helt ideelt, men jeg håper og tror at det allikevel vil bli smidig nok. Vi forsøkte å legge kurset
tidligere for å unngå oppstartshelgen på alle de tre store hoppfeltene, men KS kunne ikke huse oss annet enn 1. mai
helgen. Andre alternativer er vurdert men SU anså disse til å være en dårligere løsning. Det er imidlertid nødvendig å
minne HI’ene om kravene til deltagerne som ble skjerpet i fjor. Nå skal alle deltagere ha holdt tre skarpe leksjoner på
grunnkurs og medbringe ferdige leksjonsopplegg til alle leksjoner.
Tandem og AFF instruktør kursene har påmeldingsfrist 1. mars. Begge planlegges gjennomført på Rikssenteret,
Tandem kurset fra 28. til 31. mai og AFF kurset fra 10. til 17. juni. For AFF kurset har det også vært et mål om ikke å komme
tidsmessig i konflikt med Ekstremsportveko.
For I-1 kurset som går til høsten, er påmeldingsfristen 1. august og kurshelgene er 8. til 9. september og 9. til 11.
november. Deltagerne på materiellkontrollørkurset som skal gå 19. til 21. oktober, er i full gang med sine forberedelser
og fristen for å melde på kandidater til MK kurset i 2013 er 1. november i år.
Viktige forhold på fagseminaret
Flere viktige forhold vil bli diskutert på fagseminaret. Nye wingload-bestemmelser og innføringen av et eget kapittel
om standardisert skjermkjøringsproﬁl med lokal tilpasning i HI plan, vil sammen med større fokus på utdannelse og
oppfølging av skjermkjøringen i alle klubber og på kurs være blant det viktigste. Spesielt nye wingload-bestemmelser
anser jeg som nødvendige å få innført. Dagens regler er ikke lenger tilstrekkelige og rådgivingen fra eldre hoppere og
instruktører synes ikke å fungere etter hensikten. Det ser vi spesielt for de lette hopperne som, etter min mening, i stadig
større grad flyr uakseptable små skjermer! Jeg spør meg selv om vi i det hele tatt vet hva vi holder på med! I dag virker
det som om man skal ha minste mulige skjerm og høyeste mulige landingshastighet på kortest mulig tid! Det virker på
meg som om mange ikke har forstått at de beste skjermflygerne vi har i dag, har kommet dit de er etter flere tusen hopp
og betydelig lenger tid enn det mange tror de kan klare det på i dag.
Aktivitet i 2011
I 2011 var aktiviteten vår noe lavere enn foregående år, men ikke verre enn at vi gjorde 59.929 hopp, hvorav 2.949 var
tandemer som var flere enn i fjor. Dersom vi kunne lagt til en aktivitet som storformasjonsforsøkene i 2010, ville vi vært
oppe i omtrent samme hoppmengde som i 2010.
Hendelser
Vi var i fjor gjennom vårt verste år siden 2004. Det baserer jeg på at vi opplevde vår første fatale ulykke i Norge siden
nettopp 2004. Dette var, som alle nå sikkert kjenner til, en skjermkollisjon mellom to hoppere som klargjorde for landing.
Denne typen hendelser, sammen med for lave svinger er de vanligste årsakene for fatale fallskjermulykker i verden.
Etter ulykken har tre norske hoppere vært involvert i skjermkollisjoner i utlandet. Heldigvis gikk det bra. Om ikke lenge
skal vi starte opp igjen for fullt og jeg ber dere nok en gang om å ta det forsiktig i oppstarten etter vinterdvalen å ta
progresjonen i et tempo dere er fortrolige med! I 2011 ﬁkk vi inn 164 hendelsesrapporter og dersom jeg deler dem opp på
første og andre halvår samt holder dette opp mot hoppaktiviteten klubbene har innrapportert for de samme periodene,
får vi en hendelse pr 286 hopp for første halvår og en hendelse pr 446 hopp andre halvår. Dette tar jeg som en indikasjon
på at det er mange som glemmer å ta det rolig i oppstarten. Jeg håper på en bedre oppstart i år, med klokere hopping!
Jeg vil avslutte med å ønske alle et riktig godt hoppår!
Blå himmel!
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B

Berg Marius
Bragstad Stine Skåla
Edvardsen Øistein Andre
Hennie Morten
Kristiansen Stian
Kaarvaag Dag Johnny
Lillelid Stian
Sjaastad Anders
Skarpeid Anders Skorve
Sundt Cathrine
Svedal Kristian Teigen
Tjelta Christian

C

Berge Vidar
Hagen Kjetil
Hunstad Bjarne
Stensvold Petter
Sælen Lene

D

Fosse Åsmund
Krogstad Reidar
Narum Rune
Nerli Thomas
Wearne-Føleide Thomas

DM1
Botten Steffen

DM2

Hagen Kjetil
Hansen Kristin Karthum
Hunstad Bjarne
Onshus Bent Kristoffer
Sund Endre Eivind Aune
Sælen Lene

I1

Bryn Bjørn Magne
Figenschou Pål
Haukom Lars
Porsanger Per Gustav Wollan
Sund Endre Eivind Aune

I3

Wollebekk Lars Henrik

TV

Hansen Kristin Karthum
Onshus Bent Kristoffer
Svanes Kjell

Lokale koordinatorer FS
Det vises til pkt
6.2 i protokoll
fra seksjonsmøte
avholdt 2. april
2011.
For ytterligere
Knut A. Lien
å stimulere til FSLandslagssjef
hopping er det i det
videre arbeidet med
dette besluttet å søke å ﬁnne minst en hopper
i så mange klubber som mulig som kan fungere
som en motivator/koordinator i lokalt miljø.
Sakset fra arbeidsdokumentet
"Prosjekt 2014"
• Klubbutvikling
o Koordinatorsamling på våren (kan

gjennomføres før sesongen uten
hopping). Samlingen gir koordinatorene
instruksjoner og nødvendig forutsetninger
for å utøve rollen. Hoppmessige krav
til koordinatoren vil være avhengig av
tilgjengelig kompetanse og FS-nivå i
klubben for øvrig.
✻ Formål: ”Utdanne” lokale koordinatorer
som kan jobbe kontinuerlig i egen klubb
med engasjement om FS-hopping,
konkurranser og rekruttering til
ferdighetssamlinger samt bygge opp et lag
som stiller i NM.
✻ En koordinator per klubb. Koordinators
motivasjon er gratis hopping mot at han/
hun får med seg hoppere ut på feltet for
planmessig FS hopping. Det vil være et tak

på antall gratishopp , dette vil vi komme
tilbake til når vi ser hvor mange klubber
som blir med på opplegget. Det vil også
bli et dokumentasjonskrav til hva som er
gjennomført, størrelse på grupper etc.
✻ På lengre sikt vil dette være grunnlaget for
flere organisatorer eller fallskjermtrenere
i Norge.
Denne info er gått i mail til klubblederne med
det formål at de skal melde tilbake om mulige
koordinatorer i deres egen klubb. Disse vil
dersom de blir utvalgt bli innkalt til en samling
før sesongstart for å få litt mere input på hva
som forventes av de samt lære grunnleggende
ferdigheter hva gjelder motivering og
konstruktive dirtdives/debrief.

Ferdighetssamlinger FS
Det vises til pkt 6.2 i protokoll fra
seksjonsmøte avholdt 2.april 2011. F/NLF
vil med bakgrunn i dette også i år søke å
arrangere trenings-/ferdighetssamlinger for
FS på følgende hoppfelt i løpet av sesongen:
Østre Æra, Tønsberg, Voss, Elvenes og
Oppdal.
Målsetting:
Ferdighetscampene kjøres for å engasjere og
stimulere til konkurranserettet FS-hopping.
Dette retter seg mot yngre hoppere og
aldergrensen er satt til max 30 år.
Innhold
• Det planlegges med et 5-7 dagers program
med 1-2 dager som går med til andre
aktiviteter enn hopping for å kunne være
forberedt på dårlig vær. Gratis veiledning.
• Deltagere dekker kost&losji og hopp selv. De

som tilfredsstiller kravene til ungdomsmidler
(tom 25 år) får i tilegg støtte til hopp under
campene.
• Seminarer og foredrag.
Foreløpig terminliste for FS
ferdighetscamper:
Østre Æra 1.-7. juli
Elvenes 23.-29. juli
Voss
13.-19. august
Oppdal 10.-16. september
Tønsberg 14.-20. mai
Planen er å avslutte alle campene med en FS3konkurranse hvor man kårer en vinner ofr alle
campene.
Følg med på facebook for oppdateringer:
http://www.facebook.com/#!/
groups/190175301030205/

Påmelding
Sendes til knut@fallskjerm.no
med følgende info:
Navn
Adresse, postnr., sted
Fødselsdato
Klubb
Mob.telefon
E-post
Startet å hoppe år
Ant.hopp
Ant. FS-hopp
Timer vindtunnel (FS
Annen idrettslig bakgrunn
Ønsker å delta på camp (valg Østre Æra, Voss,
Tønsberg, Elvenes, Oppdal)

F/NLF – på papiret vesentlig bedre enn budsjett. Men deler av
dette overskuddet skyldes utsatt gjennomføring av vedlikehold
på rikssenteret som er overført til 2012 og FS-prosjektet som
ikke brukte alle midler i fjor. Også disse overført til 2012.
Men det er grunn til å kjøre en konservativ økonomisk linje.
Regjeringen overfører mindre til NIF, noe som igjen vil kunne
bety reduserte overføringer til luftsporten. Man ser også en
nedgang i folks tippevaner, noe som kan treffe overføringer til
idretten. Fra 2012 vil vi også få effekt av vedtaket om redusert
kontingent for ungdom. Det vil være behov for investeringer
ifbm forbedring av rapporteringssystemer. Omfanget her er
ennå ikke klart.
Utfordringene til norske klubber er veldig variert. På den ene
siden jobber noen klubber med å få enda bedre løftekapasitet
og vekst, på den andre siden kjemper noen om å overleve. Det
kan virke som et paradoks at det jobbes med toppidrett for en
klubb som kjemper om overlevelse. Og jeg er enig i at her er det
en ﬁn balanse. Det er rimelig å anta at toppidretten er med på å
sikre tilstedeværelsen av norske klubber. Even Rokne i Voss var
klar på at han mente konkurranser og resultater på slutten av
nittitallet var med på å få til et endret klima i Voss, som igjen er
en del av grunnlaget for det Voss vi ser nå.
Om få uker åpner Norges første vindtunnel i Voss.
Imponerende! Det blir spennende å se hva hvordan dette
påvirker norsk fallskjermsport. Vindtunneler har vært et
hot emne ute i verden, og nylig har IPC håndtert en sak
om konkurranser i vindtunneler. F/NLF legger til rette for
fallskjermhopping, og vil således bruke tid og ressurser
på gammeldags hopping fra luftfartøy og aktivitet i norske
klubber. Men vi ønsker en norsk tunell velkommen og
er overbevist om at det vil ha en positiv effekt på fritt
fallkompetansen i Norge. Ønsker HC og crewet lykke til!
NLF har fått ny generalsekretær. Generalsekretæren er
"daglig leder" for luftsport-Norge og 18.000 medlemmer.
Det har blitt benyttet et eksternt rekrutteringsbyrå og vi ﬁkk
inn et tyvetalls søkere. Disse ble shortlistet til syv før tre
tungt kvaliﬁserte ble kalt inn til intervju ovenfor Styret NLF.
Representanter fra F/NLF har vært involvert i hele prosessen;
fra spesiﬁkasjon av kandidat, intervjuer/beslutning og
forhandling med kandidat.
Avslutningsvis vil jeg gjenta det fagsjefen skriver om
hendelser og risiko første del av sesongen. Statistikken viser
en klar økning av hendelser første halvdel av sesongen. Ta det
på alvor!
Ønsker dere alle en heftig og trygg sesong!
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Nye sikkerhetstiltak 2012
Sesongen 2012 vil innebære flere
nye tiltak for å bedre sikkerheten i
fallskjermsporten. Noen er allerede
innført før sesongen starter, og flere
utvikles i løpet av sesongen. Høstens
C-kurs vil også få en sentral rolle med
Alvin Fyhn
dette arbeidet, og vil oppgavemessig bli
Sikkerhets- og
utdanningskomiteen
noe annerledes enn tidligere år.
leder av ulykkeskommisjon 01/11
De nye tiltakene omhandler
kompetanseheving innen skjermkjøring
på alle nivåer, samt begrensninger for
skjermtyper, -størrelser og høyhastighetslandinger.
I 2002 ble det innført begrensninger for skjermstørrelser i
form av øvre grenser for wingload. I tillegg var det på denne tiden
for et par sesonger økt fokus på kursing og opplæring innen
skjermkjøring ifm innføring av A-lisens. Dette hadde en god

effekt på en uheldig trend, og skadestatistikken og uønskede
skjermhendelser gikk ned.
De siste fem årene har derimot antall uønskede skjermhendelser
og skader i forbindelse med dette økt kraftig, både i Norge og i
verden generelt. Mange land og hoppfelt har innført strenge regler
(for eksempel totalforbud mot høyhastighetslandinger) og langt
strengere skjermregler enn vi har i Norge. SU har de siste årene vært
klar over dette problemet, og jobbet med flere mulige tiltak. Det
har vært hovedfokus på informasjon, diskusjoner på fagseminar
og innlegg i Frittfall. Hoppmiljøet har fått en klar oppfordring til å
ta ansvar for hverandre. I tillegg har det vært oppfølging av flere
klubber ifm skjermkjøring og annen aktivitet. Dessverre har den
negative utviklingen fortsatt, og særlig innen området lette hoppere
med små skjermer.
I august 2011 ﬁkk vi dessverre også en fatal ulykke på Jarlsberg
hvor hopperen hoppet en liten rask skjerm. Granskning av ulykken

F/NLFs regler for skjermstørrelser og -type

Gjelder fra og med 15.mars 2012

Maks exitvekt i kg
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kom frem til at hopperen på flere hopp viste en uønsket og risikabel
skjermflyving. Etter anbefaling fra ulykkeskommisjonen vil det
derfor denne sesongen bli iverksatt flere konkrete og omfattende
tiltak for å forsøke å stoppe denne uheldige trenden i miljøet, og
lage grunnlag for et tryggere skjermflyvingsmiljø.
Det har de siste årene kommet inn bekymringsmeldinger til SU i
forhold til en utvikling mot at flere og flere hoppere downsizer alt for
tidlig, og uten å ha de ferdighetene som kreves. Dette viser da også
skadestatistikken.
I arbeidet med dette har SU benyttet seg av en
kompetansegruppe innen skjermkjøring (aktive hoppere innen
høyhastighetslandinger/swooping med lang erfaring og mye
utdanning), samt at alle HI´er også har kommet med innspill og fått
fremmet sine synspunkter.

Tabellen baserer seg på maksimal exitvekt (hopper inkludert alt utstyr) i forhold til antall hopp.
Hver kolonne gjelder for exitvekt lavere enn vekten som står angitt.
Skjermstørrelse i uthevet skrift angir ”Anbefalt minste skjermstørrelse”! Det kan for mange
med fordel hoppes en større skjerm. Det må tas høyde for faktorer som skjermdesign, currency,
hoppers ferdigheter og lufttetthet.
Skjermstørrelse i parentes angir ”minste tillate størrelse”, og gjelder også for reserveskjerm!

Antall hopp

<60

<70

<80

<90

<100

<110

<120

Elever

190

190

190

210

230

250

270

21 - 50 hopp og A-lisens

170
(148)

170
(148)

190
(168)

190
(168)

210
(178)

210
(188)

230
(210)

51 - 200 og min B-lisens

150
(132)

150
(140)

170
(148)

190
(158)

190
(168)

210
(178)

210
(188)

201 - 400

135
(117)

140
(124)

150
(129)

170
(140)

170
(155)

190
(168)

190
(178)

401 - 600

135
(109)

135
(117)

140
(124)

150
(129)

150
(132)

170
(145)

190
(158)

601 - 800

120
(96)

120
(104)

135
(109)

135
(117)

140
(124)

150
(132)

170
(145)

For hoppere som skal hoppe en mindre skjerm enn ”anbefalt minste skjermstørrelse,
gjelder følgende (ikke for reserveskjerm):
• Skal gjennomføre en sikkerhetsprat og vurderes av Hovedinstruktør, eller den som HI
bemyndiger. Godkjenning skal signeres i loggbok.
• Ved mindre enn 40 hopp forrige sesong, skal det gjennomføres 10 hopp med samme type
skjerm minimum en størrelse opp. Alternativt fem skjermkjøringshopp (separasjon fra andre
hoppere i tid og rom) på egen skjerm hvor minimum tre landinger vurderes og godkjennes av
HI, eller den HI bemyndiger.
• Ved landing på områder over 2500 fot MSL, skal skjermstørrelsen økes minimum en størrelse.

801 - 1000

100
(89)

110
(99)

115
(99)

120
(109)

130
(109)

140
(117)

150
(132)

Høyverdige fallskjermer som er full-eliptisk (mer enn 20% wingtip taper), tillates ikke brukt før
etter 400 hopp! Eksempler på slike skjermer er Katana, Mamba, Crossﬁre, mfl…

I tillegg vil det bli noen begrensninger og nye regler:
• Det blir forbud mot høyhastighetslandinger for de
som har mindre enn 200 hopp og ikke har gjennomført
spesiﬁkt kurs for dette.

Høyverdige fallskjermer som er crossbraced, tillates
ikke brukt før etter 1000 hopp. Eksempler på slike
skjermer er Velocity, Sensei, VX/FX, Xaos, mfl…
HI, eller den han bemyndiger, kan tillate hoppere
som viser særdeles gode ferdigheter under
skjermflyving, å hoppe crossbraced skjermer fra 800
hopp. Størrelsene i tabellen gjelder.
For hoppere med mer enn 1000 hopp som bruker
sistnevnte kategori skjermer, og som gjorde mindre
enn 40 hopp på denne type skjermer forrige sesong,
skal det gjennomføres fem skjermkjøringshopp
(separasjon fra andre hoppere i tid og rom) hvor
minimum tre landinger vurderes og godkjennes av HI,
eller den HI bemyndiger.
Dersom man har mer enn 500 hopp på nevnte
skjerm, gjelder samme currenzy krav, men det
holder med tre skjermkjøringshopp hvorav ett skal
godkjennes.

• Hoppere som trener på nye teknikker innen høyhastighetslandinger
skal separeres fra andre hoppere i tid og rom. Det oppfordres også til å
generelt skille mellom høyhastighetslandinger og ”vanlige” landinger.
• Det blir innført nye regler for skjermstørrelse og –type avhengig av
erfaring og currenzy. Disse reglene er basert på allerede etablerte
regler i Sverige (Jasperkurven) og USPA (Brian Germain). De norske
reglene er omskrevet og tilpasset våre lisensregler. Wingload som
eneste mål er et dårlig system og kan i noen tilfeller gi et misvisende
bilde av sikkerhet og erfaringskrav. Reguleringen vil utvides til å
gjelde opp til 1000 hopp, samt at høyytelsesskjermer blir forbudt for
noen erfaringsnivå. Også reserveskjermen vil omfattes av den samme
tabellen.
Når det gjelder wingload som beregningsgrunnlag, så er det
dessverre en misforståelse blant mange hoppere at dette er den
mest betydningsfulle faktoren for hvordan en skjerm flyr. DETTE ER
FEIL! Andre forhold som har stor betydning er skjermproﬁl, størrelse,
sideforhold/aspect ratio, duktype, linetype og linelengde.
To personer med samme wingload, men forskjellig skjermstørrelse,
vil ha helt forskjellige ytelser. Dette gjelder også med samme type
skjerm.
Eksempel; Hopper A veier 60 kg og flyr en Sabre2 120 med wingload
1,3. Hopper B veier 90 kg og flyr en Sabre2 170 med wingload 1,3.
Hopper A vil ha en høyere egenfart (pga mindre motstand) og raskere
svinger (pga høyere fart og kortere liner). Det kreves derfor langt mer
av hopper A mtp erfaring og ferdigheter fordi skjermen er raskere,
mindre tilgivelig og krever planlegging lenger fram i tid mens man flyr.
Det er altså en økt risiko for å gjøre feil, feilen er vanskeligere å rette
opp i før det går galt, og utfallet vil være mer alvorlig (større energi).
En tung hopper kan hoppe med høyere wingload enn en lett hopper,
men likevel ha en tryggere skjerm som krever mindre av hopperen!
Eksempel; En Pilot 188 med wingload 1.5 sammenlignet med en Mamba
117 med wingload 1.1. Til tross for høyere wingload på 188-skjermen,
er dette en lettere og tryggere skjerm å fly på grunn av størrelse og
skjermens konstruksjon og ytelser.
Alle skjermprodusenter opererer med maks vektgrenser på sine
skjermer, men sjelden med minste vekt. Det skyldes at det nesten er
umulig å laste en skjerm for lite. Hoppere som uttaler at det føles ut
som skjermen flyr hopperen, og ikke motsatt, har sjelden problem med
skjermstørrelsen eller vekten sin, men med ferdigheter og håndtering
av skjermen! Det er likevel riktig at en høyt lastet skjerm vil tåle høye
vinder og turbulens bedre enn en lett lastet skjerm, men da er vel heller

problemet hvilke forhold man velger å hoppe i. Det er utallige ulykker
hvor høyt lastede skjermer i forhold til lav erfaring på hopper har skadet
seg, men særdeles få tilfeller av det motsatte!
Var dette nytt for deg? Eller er du uenig? Da bør du lese teori og prate
med de riktige personene! Det ﬁnnes mye bra informasjon om dette
temaet på nettet. Jeg anbefaler folk å forholde seg til seriøse aktører
som skjermprodusenter og deres skjermdesignere og testhoppere (som
Brian Germain, John LeBlanc og Scott Miller).
Noen interessante artikler på nett:
performancedesigns.com/docs/wingload.pdf
canopyskills.com/Docs/Choosing-Combined.pdf
bigairsportz.com/pdf/bas-sizingchart.pdf
performancedesigns.com/docs/W-L_Interpretations.pdf

organisasjon og forbund

Først og fremst vil det fokuseres på økt kompetanse
blant hoppere på alle nivå:
• Det vil bli mer fokus på skjermkjøring for elever, også på
nivå 8.
• A-lisens progresjonen vil bli revidert og oppdatert i løpet
av sesongen.
• Det vil bli innført eget kurs for høyhastighetslandinger.
• Det vil bli innført mer omfattende utdanning og
kompetanseheving av instruktører på alle nivåer.
• Det vil legges til rette for støtte til klubber som ønsker å
gjennomføre skjermkjøringsseminar.

Noen enkle tips for downsizing; Ikke gå ned i skjermstørrelse før du
behersker den skjermen du har, og bytt aldri størrelse og type skjerm
samtidig!
Hvordan vet du at du behersker skjermen din?
• Du kan lande den på halv brems i nullvind!
• Du kan gjennomføre en 45 graders flarelanding (svinge og flare
samtidig)!
• Du kan lande skjermen din på asfalt i nullvind uten å slå deg!
• Du kan lande i sidevind og svak medvind uten problem!
• Du kan lande i svak oppover- eller nedoverbakke!
• Du kan lande presist (20 meter fra et punkt) på hvert hopp under alle
vindforhold!
• Du kan lande skjermen din på et ukjent hoppfelt (utelanding) uten
store vanskeligheter!
Og husk at du skal kunne gjøre det samme med reserven din!
Med ønsker om en trygg hoppsesong med mye ﬁn skjermkjøring…
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down ’n ’ & dirty
Innhopp
Luciano BacquéFoto
Eksotisk innhopp over øya Martin
Garcia i Buenos Aires, Argentina.

Babylon tar
deg høyt
Babylon frister med
“free-fly high altitude
workshops.” Alle
hopp er fra 16.500
fot med oksygen. t
babylon-freefly.com.

Vinterstemning
Svein Ove AndersenFoto

Et ﬁnt vinterbilde med Andrew
Richardson i separasjon over
Sola i februar 11. Kom for
sent til 2012 kalenderen.
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Gratulerer!
Bernt Welde fra Kjevik FSK giftet seg med sin
Laura Camacho i Cancun, Mexico 25. februar.

UPT bygger ny fabrikk
Rosi SigmonTekst

From: Seth Parr <seth@uptvector.com>
Date: November 30, 2011 3:26:37 PM EST
To: Rosi Sigmon <rosi@uptvector.com>
Subject: UPT Ground Breaking Photo

Seth ParrFoto

See attached.
-- Seth

United Parachute Technologies i DeLand produserer Vector 3 og Sigma rigger og seletøy. I november startet
de byggingen av nye produksjonslokaler i forlengelsen av de eksisterende som eieren Bill Booth bygget i
1987. Utvidelsen er nødvendig etter stadig økende ordreinngang de siste årene. UPT er sikre på at den lange
leveringstiden vil reduseres vesentlig så
snart den nye fabrikken er i drift.
Planleggingen startet i 2008, men ble
forsinket i påvente av beslutningen om
det foreslåtte tårnet på DeLand flyplass
skulle bygges. Effekten av dette tårnet
ville ha vært ødeleggende for den lokale
fallskjermindustrien, og ville tvunget UTP
og andre fallskjermrelaterte selskaper
til å relokalisere utenfor Volusia County.
Heldigvis ble planene skrinlagt, og UPT
kunne fortsette ekspansjonsprosessen!
Bildetekst UPT Ground Breaking Photo
DeLand ordfører Robert Apgar, Bill
Booth, Terri Booth, Mark Procos

Seth Parr
Graphic Design
United Parachute Technologies
+1 386 736 7589
http://www.uptvector.com
Seth@uptvector.com

down ’n ’ & dirty
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Sandi Allen
er et kjent navn for mange norske
fallskjermhoppere. Med fem sesonger som
mainfestsjef på Østre Æra samt jevnlige
gjesteopptredner i klubber rundt om i landet,
har Sandi blitt kjent som en arbeidsom, ryddig
og omgjengelig person.
Tiden i Norge ga mersmak, og etter noen
runder med UDI har Sandi nå fått opphold
og arbeidstillatelse i Norge. Gjennom sin nye
jobb som salg og markedsansvarlig i Spot On
ser hun frem til å bli bedre kjent med norske
hoppere. I sommersesongen vil Sandi stort sett
være å ﬁnne på hoppfelt rundt om i Norge, og
med bilen full av butikkvarer og demoutstyr –
klar for å yte service for nye og gamle kunder.
På Spot Ons nye facebookside Spotonbutikk
ﬁnner du i tillegg til Sandis reiseplan for 2012
også bruktmarked, FAQ, instruksjonvideoer,
eksklusive tilbud og terminliste over alle store
happenings i Norge.
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down ’n ’ & dirty

Det nærmer seg
Snart er «luftslottet» på Voss er en realitet. Bygningsarbeiderne er så og si i
rute, og vi på kontoret føler vi begynner å få kontroll nå...
Kjersti Eide og H.C. AmlieTekst
Vi har enda ikke startet motorene, men når Frittfall går i trykken så er vi
godt i gang med testflyving og opplæring av instruktørene våre.
Søknadsbunken på jobb har vært stor, men nå er det endelig klart hvem
som blir stab i tunnelen fra starten av. På kontoret ﬁnne dere Hans Christian
Amlie som er dagleg leiar og Kjersti Eide som er kontorsjef.
Hovedinstruktøren vår er Martin Kristensen, som skal gjøre resten av
instruktørstaben klar til åpningen. Fast instruktørstab er Rune Antonsen,
Chris Thornton, og Kenny Soldal.
Andre instruktører som skal freelance her er Petter Jönsson, Alex Aimard,
Henning Hegbom, Lars Haukom, Johan Thune, Bjørn Magne Bryn og Dan
Morgan Soldal. Til neste år blir trolig Kari Traa og Kjersti instruktører også.
42 Freefly, Skywalkers og «Martin og Petter» har camper hele året.
Kontakt de om du vil lære å fly bedre hurtig. Derek tilbyr også FS-coaching
for de som ønsker det.
Åpningsdato er 28.april,og det blir selvsagt stor fest. Det er invitert
politikere, investorer, samarbeidspartnere og selvsagt skal de ansatte også
på fest.
Under åpningen blir det flyshow i tunnelen, musikk og champagne. Vår
aller første kommersielle
kunde Aker ønskes
velkommen ved å fly på
åpningsdagen. Allerede
før åpning er både
fallskjermhoppere og
bedrifter godt i gang med å
bestille flytid. Løp og kjøp! Vi
gleder oss utrolig mye til å fly
med dere alle!
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Luciano BacquéFoto
200 hoppere var invitert til de krevende kaleidoscopehoppene med B.J.
Worth og world team organisatorne på DeLand i november.
Klarer du å ta ut noen av 2011-illustrasjonene herfra
http://www.skyquestflorida.com/2011_EventsKaleidoscope.html

Kaleidoscope

27.-29. april

lAng åpningshelg

med FF-organisering

18.-19. mai

Corrosive AttACk

boogie med anna og mox

25.-28. mai

flying ChiCks med 2 PaC

8.-10. juni

Wingsuit heAven

s lotpris 199
hverdAger
i mAi!

med Heimen

18.-22. juli

itrACk med 2 PaC

storfly på
rikss enteret
r
o
f
C
A
p
!
n
e
j
ig
17 hoppere!

Fallskjerm.no/terminliste
Fallskjermklubb

down ’n ’ & dirty
Will PennyTekst
Rolf “Kuri” KurlateFoto
Hele Babylonteamet, ni hoppere, dro til Dubain sammen med to russiske venner:
Constatine Mak og Artem Ges Dmitriev i slutten av januar. Formålet var å diskutere å
samarbeide om et ﬁlprosjekt mellom russike Gazprom og Babylon freefly. Ideen var
å møtes på et nydelig sted for å diskutere prosjektet og å tilbringe litt tid sammen i
forberedelsene til kortﬁlmen.
Turen ble kort og intens, og det ble gjort noen nydelige opp over palmen og i
SD2, ørkenhoppfeltet. Ved å fokusere mer på artistisk flyging og å få best mulige
fotovinkler ble resultatet bra. De fleste hoppene inkluderte ni hoppere og to
eksterne fotografer.
Å fly over Dubai var nydelig, og kontrasten i farger sikret unike bilder. For
ikke å snakke om å samle hele laget sammen med våre russiske venner
– det var ganske enkelt magisk. Staben på Skydive Dubai var gjestmilde og
behandlet oss utrolig godt.
En teaser for kortﬁlmen vil bli lansert
snart, og det endelige prosjektet skal
gjennomføres på Skydive
Empuriabrava i vår og sommer.
Følg med på babylon freefly.com.

Babylon flyr i Dubai
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ONE PAGE TO RULE
THEM ALL.
* Design ditt eget utstyr
* Komplett norsk terminliste
* Instruksjonsvideoer
* Bruktforum og FAQ
* Ekslusive tilbud

www.facebook.com/spo
tonbutikk
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

klubbnytt

PER, du flyver!
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turbin i grenlanD fallskJerMklubb.
Det har vÆrt en lang reise, en reise
MeD opp- og neDturer.

klubbnytt

Ole Bjørn Bjørge, formann Grenland FSK
Tekst og foto
Drømmen om å eie en egen turbin i GFSK har eksistert i over 20 år. Den gang var vi nær
ved å kjøpe en Pilatus Porter, men vi klarte ikke å skaffe ﬁre millioner kroner. Derfor
endte vi opp med å kjøpe C-206 LN-BGB med stempelmotor, som har vært trofast siden.
Men turbindrømmen levde videre. I 1999 var GFSK med på et klubbutviklingsprosjekt
i regi av Norges Idrettsforbund. Her ble visjon og målsetting stadfestet; hoppe fra
13.000 fot innen fem år.
Slik ble det, vi leide Black Beaver. Uten helt å vite hva vi gikk til med turbindrift
satset vi på AFF-utdanning og hopping fra 13.000 fot. Resultatene lot ikke vente på seg,
og vi klarte å drive noen år uten å tape penger. Vi ﬁkk troen på at dette kunne klubben
klare, og vi hadde det vannvittig gøy! Så havarerte Beaveren en vinterdag i England, og
Grenland FSK var tilbake på start. På toppen av det hele kom flyplassproblemer, og det
så ikke lyst ut på turbinfronten.
Målet har aldri vært å bli veldig store, men å tilby hopping fra 13.000 fot med
mye lek og moro. Troen på turbin har aldri gitt seg, og vi har med tiden klart å
spare litt egenkapital. Noen tilfeldigheter seinere er vi i bankmøte og får lån til å
kjøpe turbin. I 2010 startet jakten, og det manglet ikke på gode råd eller forslag fra
fallskjermhoppere. Dette er noe de aller fleste fallskjemhoppere ikke kan noe om, selv

om vi liker å tro det... Heldigvis hadde Stavanger gått opp en sti fra før når det gjelder
”små” turbinfly og anskaffelsesprossessen. Vi takker for all hjelp og støtte!
Utallige timer gikk med i jakten, og vi trodde vi hadde fått napp flere ganger, uten
hell. Det ender med at to lokale hoppere og en svensk mekaniker reiser til Tyskland.
Der står drømmeflyet, en C-207 Turbine! At det vokser busker gjennom haleroret og
motoren ligger i deler på hylla bremset ikke entusiasmen! Og mekanikeren er enig. VI
KJØPER! Sikkert klart før sommeren! Hvor vanskelig kan det være?
Lettere sagt enn gjort. Flyet er tyskregistrert med italienske eiere, derfor må vi reise
Europa rundt for å skaffe underskrifter på kontrakter og samle flyets deler.
Dette er ett år siden, og etter mye jobb og restaurering er vi så godt som klare.
Takket være en kjempeinnsats fra flyentusiaster og et profesjonelt verksted ser alt ut
til å ordne seg. Flyet har blitt satt i tipp topp stand, og papirene er i ferd med å falle på
plass slik at tilsynet kan godkjenne fallskjermhopping fra LN-PER. Piloter er utdannet
og alt ligger til rette for at drømmen skal gå i oppfyllelse. Det er nå det spennende
starter.
Vi tar sikte på at PER står klar hos oss til påske. Da ønsker vi alle velkommen
til Grenland FSK! Vi har ingen innregistreringsavgift, gode rabattordninger, gratis
overnatting i flott klubbhus med alle fasiliteter, og gratis internett. Vi gleder oss til
å tilby alle å hoppe og storkose seg fra PER. Han er drømmen vår og vi håper han blir
Grenland FSKs store stolthet. Som Henrik Ibsen ville sagt: ”PER, du (f)lyver”.
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Jarlsberg er Det steDet MeD turbinflY soM ligger
nÆrMest oslo. halvannen tiMe unna MeD firefelts
Motorvei og MeD kun en boMring. tWin-otteren står
klar til å ta 20 hoppere i slengen.
Morten KristoffersenTekst
Johan BryhniFoto

Sesongen 2012 starter 28. april og klubben har hopping ut
oktober.
For freeflyere så er Jørns freeflybonanza 12-13. mai et event man
bør få med seg. Jørn Beheim med freefly-klanen sin vil denne helga
organisere hopp for hoppere på alle ferdighetsnivåer, ferske som
erfarne, bare heng dere på.
Hawaiifesten er blitt til en årlig begivenhet, med spenstige
kostymer og mye latter og morro. En perfekt avslutning på en
flott hoppedag i juli. Kom å bli med oss på lek og morro, på
fra morgen til kveld. Husk kokosnøtter og bastskjørt.
FS-camp med Lise Nansen er for deg som er fersk hopper
og vil trene dine ferdigheter i lufta sammen med erfarne
instruktører. Campen er beregnet for A og B hoppere som vil
mer enn å lage et hull i lufta.
Hybrid Madness arrangeres på Jarsberg for første gang denne
sesongen, og som det ligger i navnet hander om hybridhopp. Her kan fsog freefly-hoppere leke sammen og ﬁnne felles utfordringer.
Se innom nettsiden hoppfallskjerm.no for alltid oppdatert informasjon
om hva som beveger seg i Tønsberg Fallskjermklubb.
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Sesongen er snart i
gang på Jarlsberg
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Jan-Erik DietrichsonTekst og foto

Driftsresultatet er snudd fra store minustall de siste
årene, til et betydelig positivt resultat og stemningen
blant hopperne er god.
I løpet av høsten og vinteren har vi jaktet på et hoppfly
som passer bedre til vårt behov enn en Porter, og er
svært glade for nå å ha inngått en flerårig avtale med en
tysk operatør på P750= X-STOL, populært kalt PAC.
Flyet tar inntil 17 hoppere raskt til full høyde,
og betegnes av stadig flere som ”verdens beste
hoppfly”.
Flyøkonomien tillater at vi kan fly med kun ni
betalende hoppere, og vi holder derfor slotprisen
på 2010-nivå, kr 230 også denne sesongen.
MEN: slotpris alle hverdager i mai er kun kr 199!
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Åpningslanghelg FF-organisering
På tide å fjerne møllkulene fra
hoppdressen og børste støv av riggen.
Endelig er sesongen i gang igjen! Vi
sørger for at det er mange I2er og I1er på
plass hvis du trenger å fornye lisensene
dine.
Veien videre!
Er du rykende fersk elev, nivå 8, A-sert
hopper, B-sert hopper? 13.-15 mai har vi
seminaret noe for deg! Målet for helgen er
progresjon, å skape holdninger, bevissthet rundt egen
sikkerhet generelt og ferdigheter.

Corrosive Attack Boogie
Kristian Moxnes fra Skywalkers er velkjent for de
fleste. En av Norges beste FF–utøvere og skjermpiloter
kommer til Æra for å bidra til at vi fokuserer på sikker
hopping! Mox har med seg samboer Anna Howerski
som også er en meget kompetent freeflyer – begge
var med på den Europeiske "80–manns rekorden".
Flying Chicks
Skandinavias største ”Chick-event”, nå med to PAC
som flyr fredag til mandag! Stephanie Soria har avtalt
å komme tilbake for å leke med oss igjen. Ditta og
Ellen Burchardt vil organisere magegrupper, og Ditta
holder sitt årlige skjermkjøringsseminar, eterfulgt av
tilbakemelding på din skjermkjøring og landing.
Anna Howerski, Camilla Hagen og Kristin Karthum
Hansen vil organisere freeflyerne.
Wingsuit Heaven
Wingsuitlegenden Tom Erik Heimen er klar for å leke
med deg! Tom Erik organiserer wingsuitgrupper "all
day long"! Benytt sjansen til å lære mer og fly med en
av Norges aller mest erfarne wingsuitflyvere!
Ny HI i Oslo Fallskjermklubb
Jan startet hoppkarrieren første gang i september 1987
med linekurs på Æra, etter motvillig å ha blitt påmeldt
kurs. Fikk gjort bare tre hopp før sesongen var over.
Først etter at det tredje linekurset (han er Halling så
ting tar tid) ble gjennomført på Voss i 1993 ble det
kontinuitet i hoppingen.
– Hadde vel egentlig tenkt å trappe ned på
hoppingen i år, men etter at flere hintet om at jeg heller
burde bli HI så var tankeprosessen i gang.
Da Sofus ringte og spurte om han var åpen for å ta

vervet og samtidig ga ham et tilbud han ikke forstod,
så sa han ja etter et par dagers tenketid. Så noen
nedtrapping blir det ikke i år i alle fall.
Jan er ydmyk over å ta over HI-ansvaret etter
Christian Slinning som har hatt rollen i flere år, og som
etter hans mening har utført jobben på en utmerket
måte. I OFSK er det allerede implementert gode rutiner
som er godt innarbeidet og staben har lang erfaring, så
på mange måter er det som å komme til "dekket bord".
Selv om alt er på stell på Æra, så er det fortsatt
noen utfordringer å kaste seg over. Selv om Jan
er en “fersking” i HI-rollen og ikke har en lang
prioriteringsliste enda, så utpeker det seg noen
fokusområder. Med nye tiltak rundt skjermkjøring er
så er det naturlig å bruke tid på dette i sommer, med
mye fokus på opplæring, oppfølging og få alle til å vise
gode holdninger.
Ellers så er han generelt opptatt av at vi klarer å gi
elever og hoppere gode tilbud. Skal vi klare det må vi
ha en jevn rekruttering av instruktører, og den delen
er allerede påbegynt. Vi holder første hoppmesterkurs
i forkant av sesongen og åtte bra kandidater har
allerede meldt sin interesse.
Dessuten så får vi et nytt fly i år, en PAC rett fra
fabrikken. Jan gleder meg mer til hoppsesongen enn
på mange år, og ser frem til å hoppe fra et fly som er så
nytt at det lukter "lakk og lær".
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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,-

