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Sommeren er her!
KittRedaktør
Det yrer av aktivitet i klubbene! Flyene surrer og går, boogiene kommer som
perler på en snor, og folk stimer sammen på hoppfeltene. Aldri har tilbudet vært større
eller bedre.
Voss har fått vindtunnelen sin! Åpningsfesten var en strålende oppvisning i
vossamood. Det ble slått skikkelig på stortromma, for både hoppere og annet fintfolk
som kom på besøk. Alle ble traktert med sjampis, godsaker og utover kvelden så mye
gratis flytid en måtte ønske! Både Voss som turistdestinasjon og Falllskjerm-Norge kan
glede seg stort over den digre, nesten lydløse vindpipa oppe på Tvildemoen. Vossaelever får
allerede tunneltid som en del av AFF-kurset, og bookingen går strålende. Folk flyr og koser seg.
Vi har fått et fantastisk tilbud, og vet nok å sette pris på det!
Det er fryktelig moro når det er så mye positivt å skrive om, og når en har så mange som er med
på å lage blad! Takk for responsen, spesielt til Elin som har vært en del av redaksjonen i denne
utgaven av Frittfall. Ha en strålende sommersesong – spis is!

blue skies
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Gjenopplev opera
SIDEN DEN SIVILE FALLSKJERMVERDEN GIKK OVER FRA RUNDE TIL
FIRKANTEDE FALLSKJERMER PÅ MIDTEN AV 80-TALLET, HAR DET VÆRT
FÅ FORUNT Å FÅ HOPPE DENNE TYPE SKJERMER.
Alvin FyhnTekst
Stefanie Padtberg, Yourway ASFoto

William Ottestad, Yourway ASFoto
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Militære
spesialavdelinger
benytter fortsatt runde
fallskjermer for enkelte
type oppdrag. Slikt utstyr muliggjør at mange soldater kan
hoppe sammen på et lite område, fra lav høyde, om natten,
med tungt utstyr, og i kombinasjon med dropp av stor last.
Hoppingen er teknisk sett enkel og sikker. Feilfunksjon på
utstyret eksisterer nesten ikke, og det kreves lite vedlikehold av
ferdigheter for hopperne.
Hopping med slike metoder var hyppig brukt under andre
verdenskrig. Første fallskjerminnsetting av tyske soldater på
norsk jord var på Sola og Dombås i april 1940. Også norske
spesialsoldater som var trent i England ble satt inn på norsk
jord med fallskjerm ved flere anledninger. En av krigens mest
kjente og suksessrike operasjoner var operasjon Grouse og
Gunnerside i forkant av Tungtvannssabotasjen på Rjukan.

sjon Gunnerside
- sivil hopping med runde militære fallskjermer
Moderne runde fallskjermer kan benyttes fra en
utsprangshøyde på 250 fot (82 meter). Dette er en
type fallskjermhopping som fram til nå ikke har vært
tilgjengelig for den sivile verden.
24.mars 2012 gjennomførte seks sivile personer hvert
sitt hopp med en rund militær automatutløst fallskjerm
på Hardangervidda. I forkant var det gjennomført et
fallskjermkurs på ca 10 timer. Hoppet ble foretatt fra en
Cessna Caravan 208 i 1800 fots høyde, og er det første
av sitt slag i Norge. Selskapene Ryantech og Yourway
har i samarbeid utviklet et sikkerhetssystem for slik
hopping og har fått operasjonstillatelse for dette fra
Luftfartstilsynet. Dette er historisk i fallskjermverden.
Selve hoppingen ble gjennomført som en del av
en total gjenopplevelse av Tungtvannssabotasjen på
Rjukan under andre verdenskrig. I løpet av fem dager
får man et autentisk innblikk i hvordan våre norske
helter under andre verdenskrig gjennomførte denne
operasjonen. Dette innebærer opplæring og trening i
skarp skyting med tidsriktige våpen, sprengning, taktisk
forflytning og entring, skigåing, rappell og klatring. Alle
deltakerne hopper fallskjerm inn på Hardangervidda,
og etter en etappe i sabotørenes skispor og overnatting
på hytte, avsluttes det hele med et komplett spill på
ærverdige Rjukan kraftstasjon.

Vil du også prøve ut denne fantastiske og helt
spesielle opplevelsen?
Mer informasjon finner du på www.yourway.no
Det kreves ingen forkunnskaper innen fallskjerm eller
militære ferdigheter for å delta.
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NÅR BJ WORTH
ORGANISERER ER DET
ALLTID MED MAGISKE TALL.
DENNE GANGEN 222.
Willy BoykensFoto
Lise Nansen, Kari Berg, Ronny Holen, Jan Arne Pedersen, Jarle Bakk, Thomas Sætren og
Esben Evensen la turen over dammen for å delta på Florida-rekorden.
Kari forteller at noen ankom litt tidligere. - Jeg hoppa med base-gruppa og Ronny og Jarle
hoppa med Gay Right, før vi begynte på selve rekorden på torsdagen. Det ble en del venting
på været. Det kan være vanskelig å få opp 222 mann når det er skyer. Det tok 55 min å
komme på 20.000 fot, så det var en lang tur.
Rekorden ble aldrisatt – det var alltid noen personer ute, men det var nære på.
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The Perris Wheel
ETTER AT VI IKKE FIKK SATTDET ANDRE POENGET I CSR 2011, VAR DET MANGE SOM TRODDE VI SKULLE FÅ
EN NY SJANSE DA P3 INVITERTE TIL EN NY 200-MANNS, PERRIS SPRING FLING, I MAI 2012.
Lars H. WollebekkTekst
Luciano BaqueFoto
Sånn skulle det dessverre ikke bli, men det ble da til en morsom 150-manns, og det i en litt uvanlig formasjon.
"The Perris Wheel" var relativt komplisert, og noe som ikke er gjort før. Det ble litt prøving og feiling før organisatorene fant ut av
hvordan vi skulle klare å fly dette sammen. Det ble prøvet med forskjellige måter å bygge både de ytterste stjernene og de ytterste
linjene, og det ble etterhvert ganske bra!
Den ytterste ringen er i prinsippet en 90-manns stjerne. Vi klarte den første komplette formasjonen på dag tre, og vi brukte resten av
weekenden på å jakte det berømte andre poenget, men desverre uten hell.
Ikke flust med nordmenn i formasjonen denne gangen heller, men etter en høst og vinter med mange og store formasjoner rundt om i
verden, begynner nok mange (lommebøker) å bli litt tynnslitte.
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Kjevik flyshow

Gratis hopping fra DC-3!
Lars Erik SivertsenFoto
12. mai var det flyshow på Kjevik, og stiftelsen Dakota Norway stilte med sin DC-3, Norges eneste i drift. Været slo også til.
Folk kjørte fra Oslo, Stavanger – hele Sør-Norge for et gratis hopp! Mange hadde sitt første fra DC-3, mens andre fikk
frisket opp gamle minner fra flytypen som var veldig populær på amerikanske hoppfelt inntil for noen få år siden.
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Photo: Thomas Müller (formation),
Tobi Koch (ground)

Eloy, 6. April 2012

Congratulations to Dädalus and all
participants for the biggest national
formation ever.

A German 231-way
and 226 CYPRES.

www.cypres.cc

CYPRES 2

Voss Vind

VINDTUNNELEN PÅ VOSS BLE NYLIG ÅPNET.
SOM DEN ENESTE VINDTUNNELEN I NORDEN VAR DET
GOD STEMNING OG MANGE BEGEISTREDE SJELER
SOM GJORDE SEG KLAR FOR Å FLY INNENDØRS.
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Elin Bakke
BakkeTekst og Foto
Petter Jønsson er tunnelinstruktør på Voss Vind for øyeblikket,
og forklarer at tunnelen er en av verdens beste.
– Denne tunnelen resirkulerer luften og har et system som gjør
at luften blir mykere å fly i. Nesten som å flyte i væske, forklarer
Jønsson.
I Norge har det vært mange planlagte tunnelprosjekter, men
ingen har blitt fullført før nå. Tunnelen på Voss Vind er 14 fot og
kostet 50 millioner kroner å bygge.
Ikke bare for erfarne fallskjermhoppere
– Endelig ble tunnelprosjektet virkelighet. Markedet på
Voss tror jeg er hva man gjør det til. Det kreves mye av Voss
Vind for å trekke turister og folk som ikke hopper i fallskjerm hit,
det er jo noe som alle kan prøve, ikke bare fallskjermhoppere.
Jønsson tror at sommerhalvåret ikke vil være noe problem
med tanke på nok folk i tunnelen.
– Voss har jo også et av Norges beste hoppfelt som gjør at
mange kommer hit for å hoppe i fallskjerm. I den forbindelse tror
jeg at tunnelen kommer til å bli brukt mye, forklarer Jønsson.
Han har ca 4000 fallskjermhopp og 500 timer i tunnel. Han
trener med landslaget til Sverige og jobber med tandem når han
ikke er coach i tunnelen.
– Å jobbe som coach er veldig givende, og jeg vil si at jeg har
verdens beste jobb akkurat nå. Dersom man virkelig vil satse på
noe bør man både jobbe med det og ha det som hobby utenom
for at man skal få noe tilbake.
Hekta på tunnel
Kirsti Narum har rett over 100 hopp og tre timer og 15 minutter i
tunnel. Hennes mål er å bli freefly-dronning.
– Det kjekkeste med å hoppe i fallskjerm er freefly. Det er
vel derfor jeg har blitt så gira på tunnel. Der ser du mye fortere
fremgangen, og du lærer mye mer.
Narum ble hekta på tunnel etter hun var på Basic’en i Arizona
i år.
– Etter bare to dager hadde jeg bestillt tunneltid. Da jeg kom
hjem bestillte jeg 1,5 timer tunneltid på Voss som fort ble til 2,5
timer. Det er rett og slett avhengighetsskapende!
Narum synes vindtunnelen er et fantastisk verktøy for
fallskjermhoppere som ønsker å videreutvikle ferdighetene sine.
– Jeg jobber for øyeblikket i manifestet på Voss. Her skal jeg
bo hele sommeren, så noe tunneltid blir det jo. Jeg må si at det er
veldig fristende å ha mer tunneltid, men det koster jo penger og
jeg må jo jobbe litt også, ler Narum.

Verdens beste tunnel
Hans Christian Amlie er daglig leder for Voss Vind og forklarer at
målet for Voss Vind i 2012 er å omsette for 11 millioner kroner.
Dette er beregnet fra mai måned og ut året. Forventet omsetning
for 2013 er 16 millioner kroner.
– Foreløpig er tunnelen stengt på tirsdager og onsdager, fordi
vi ønsker å fylle opp plassene uten å spre flytidene for mye. Når
pågangen blir større kan vi åpne for alle dagene i uka, men det
tror jeg ikke skjer før i 2013 i så fall, forklarer Amlie.
Etter at tunnelen åpnet, har Voss
Fallskjermklubb ordnet det slik at
alle som tar fallskjermkurs
får tre minutter i
tunnelen før de skal
ha sitt første hopp.
– På årets
første kurs var
det ingen av
elevene som
måtte ha
omhopp, noe
som er veldig
vanlig å ha.
Dermed viser
dette at det
er en ordning
som virkelig gir
resultater.
Amlie har selv rundt
15-20 timer tunneltid,
og siden han begynte å
hoppe i 1996 har han 2800
fallskjermhopp. Han var tidligere leder i
fallskjermseksjonen NLF før han søkte på stillingen
som daglig leder for Voss Vind.
–Voss Vind har for øyeblikket seks ansatte inkludert meg, og
seks freelanceinstruktører.
Amlie legger og til at alle bør komme til Voss og prøve verdens
beste tunnel.
– Det er viktig å få frem at tunnelen ikke bare er for erfarne
falslkjermhoppere, men også førstegangshoppere og ferske
elever. Det er en veldig bra måte å få rask progresjon innen
fallskjermhoppingen på, uavhengig av tidligere erfaring.

I vinden

DAGLIG LEDER HANS CHRISTIAN AMLIE SVARER PÅ
HVILKE ERFARINGER DE HAR GJORT SEG NÅ ETTER DE
FØRSTE DRIFTSUKENE.
– VossVind har et «low», «medium» og «høy» budsjett i forhold
til volum. Vi ansatte i forhold til low nivå for å være på den sikre
siden om det skulle vise seg å være liten aktivitet i begynnelsen.
Tunnelen har vist seg å være populær som aktivitet for både
fallskjermhoppere og firsttimers. De to første driftsmånedene
går vi mot medium budsjett. Det har krevd mye av de
ansatte i form av lange dager og lite fri. Nå har vi passert
de mest utfordrende oppstartsproblemene, og begynner
å se litt mer normale dager.
Hvordan har responsen vært fra hoppere og
turister?
– Så langt er det kun gode kommentarer
og hyggelige tilbakemeldinger. Eventbyrået
EkstremUtvikling som evaluerer alle sine
arrangementer får meget høy score på vindtunnelen,
og det gir oss trygghet i at vi leverer et godt produkt
og en god opplevelse. Fallskjermmiljøet smiler fra øre
til øre når de går herfra, og det synes vi som ansatte og
fallskjermhopper selv er veldig hyggelig.
Hvordan er bookingsituasjonen fremover?
– Det er booket mye i fallskjermsegmentet ut 2012, så
all markedsføring
og videre aktivt salg
fremover vil være mot
bedrifter og turister for
å få større belegg på de.
VossVind ønsker alle
fallskjermhoppere fra alle
landets klubber hjertelig
velkommen. Gjør det til
en klubbtur. Kom til Voss,
hopp fallskjerm og fly
vindtunnel. Da e so kjekt!
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Spenning i livet
Elin Bakke
BakkeTekst

JEG ER TILBAKE PÅ MIN HOMEDROPZONE, NEMLIG VOSS. VINTEREN
HAR KOMMET TILBAKE, TIL TROSS
FOR AT VI ER I STARTEN AV MAI.
KULDEN OG SNØEN GJØR AT DET
IKKE ER LIKE FRISTENDE FOR ALLE Å
HOPPE.
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Det er lenge siden jeg har hoppet, og jeg
kan kjenne at det kiler litt i magen. Ikke bare
fordi jeg er nervøs, men også veldig klar for
å komme i gang med sesongen. Det er duket
og klart for Rookie Boogie Voss 2012!
Rookie Boogie går ut på at de som tok
AFF-kurs på Voss i 2011, møtes på Voss for å
være med på årets første innhopp og mange
andre kjekke aktiviteter. Ettersom det var
meldt relativt dårlig vær, var det ikke veldig
mange som dukket opp, men en god gjeng
med kjentfolk var på plass.
For øyeblikket er det overskyet og snøen
daler ned. Været har vært veldig skiftene, og

det er ingen tvil om at det er iskaldt i luften.
Ryktene om -30 grader og 70 knop med vind
i høyden gjør at et fallskjermhopp ikke er
veldig fristende. Jeg blir sittende og bare de
tøffeste hopper.
Selv hadde jeg mitt første fallskjermhopp
på Voss i April 2011. Jeg kan huske mitt
første hopp bedre enn noen andre. Solen
hadde så vidt stått opp, og jeg var lys våken.
Spenningen kunne kjennes i absolutt hele
kroppen. Nødprosedyren hadde drillet seg
selv i løpet av hele natten, og det første jeg
gjorde var å øve på hele regla én gang til.
Tiden gikk veldig fort, og plutselig var det
på med utstyret. Jeg syns fallskjermen var
veldig tung å ha på ryggen, og måtte nesten
ha hjelp for å komme meg inn i flyet.
Ettersom jeg ikke hadde spist frokost

skulle dette hoppet bli ett av mine verste.
I flyet på vei opp var det turbulens, og jeg
kunne kjenne kvalmen i halsen. Jeg kan
huske at jeg fikk litt panikk da jeg så at den
analoge høydemåleren var på 3000 fot, og
jeg trodde vi skulle hoppe ut så lavt, helt til
de fikk forklart at viseren på høydemåleren
skulle en hel runde til.
Plutselig åpnet døra seg, og jeg stilte
meg opp. «Opp, ned, ut», ropte jeg før jeg
kastet meg ut av flyet. Instruktørene ga meg
mange tegn, og jeg bøyde på bena, presset
så mye jeg kunne, samtidig som jeg hadde
munnen helt åpen og følte at jeg ikke klarte
å puste. Jeg var veldig stresset, men jeg
var fast bestemt på å ikke glemme å trekke
fallskjermen. Jeg hadde lock-on på 8000
fot. Jeg trakk veldig bra på 5500 fot som jeg

skulle, og nå var det ingen andre sammen med meg.
Jeg var helt alene.
Kvalmen kom tilbake, og rett som det var kastet
jeg opp. Under meg kunne jeg skimte en mann
som gikk på terrassen i bare shorts med to glass i
hendene. Jeg tenkte at det så veldig deilig ut å ha
bena på bakken.
Vinden var ganske sterk i høyden, og jeg merket
at jeg ikke kom meg noen vei. Jeg ble hengene over
togbanen på fjellet, men nektet å gi meg. Jeg sluttet
å bry meg om høydemåleren, ettersom jeg hadde
alt fokus på landingsjodet. Jeg var kanskje på 200
fot da jeg nådde tregrensen ved landingsgjordet,
og svingte skarpt til høyre for å lande motvinds.
Jeg hadde selvfølgelig også glemt at jeg ikke skulle
gjøre slike bråe justeringer så lavt, og bena mine
nærmest snittet tretoppene.
Nå var det tid for landing. Jeg kunne huske at
jeg hadde fått beskjed om å holde armene opp for

å ikke bremse, og dette gjorde jeg.
Det eneste problemet var at jeg ikke
kom på at jeg skulle bremse rett før
jeg traff bakken, så jeg begynte å
løpe. Selv syns jeg at jeg er ganske
sprek, men så fort klarte jeg ikke å
løpe, og landet dermed med nesen
først. Jeg vet ikke hvor mange saltoer
jeg tok før jeg stoppet, men jeg kunne
kjenne at kroppen min var ganske ør.
I neste øyeblikk kom en mann
løpende bort til meg og spurte om jeg
hadde det bra. Da svarte jeg «fikk dere
det på film?» Mannen lo og ga tommelopp til de andre tilskuerne, og alle
klappet i hendene.
Munnen min var full av gress og moll,
og jeg hadde masse graps i ansiktet. Den
ene instruktøren kom bort til meg og sa:
«Ey, you got some dirt in your face! No,
wait! That’s not dirt, that’s cow shit!» Jordet
hadde visst nok blitt gjødslet kvelden før.
Jeg ga ham et lite snøft før jeg gikk inn og
satte meg i sofaen.
Nå kjente jeg at jeg ikke hadde så lyst til å
fortsette med kurset, og heller reise hjem, eller
bare se på de andre som hoppet, men da jeg pratet
med søsteren min på telefon fikk jeg streng beskjed
om at jeg måtte fortsette, og jeg kom til å angre for
resten av livet dersom jeg ga opp nå. Hun har alltid
rett, så det var bare å fortsette.
Selv drømmer om fallskjermhopping nesten hver
natt, og må innrømme at det har gjort livet mitt mye
mer spennende. Som mange andre jeg har pratet
med har jeg denne rare følelsen når jeg skal hoppe i
fallskjerm. Det er spesielt når det er lenge siden sist
jeg har hoppet at jeg får en følelse av at jeg ikke har
lyst til å hoppe i fallskjerm i det øyeblikket jeg sitter
i flyet, men med en gang jeg hopper ut, og etter
hvert lander på bakken er jeg helt i ekstase over
hvor gøy det faktisk var.
Følelsen av å mestre noe, og ikke minst den
deilige følelsen av å bare kose seg i fritt fall mens
jeg ser utover den vakre jordkloden vår gjør at jeg
bare må fortsette.

Turbo FiniST SmG-92
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Sandstrender
Tre fly
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Nord-Norge
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Innhopp

DETTE ER EGENTLIG IKKE EN ARTIKKEL,
MEN MER EN INVITASJON. VI HADDE DET SÅ GØY I FJOR
AT VI ØNSKER FLERE SKAL FÅ MULIGHETEN.
Vi i Nord-Norsk Fallskjermunion ønsker å invitere deg på noe du kanskje ikke har
gjort før? Det dreier seg om fallskjermhopping. For det er jo det vi gjør. Og det er jo så
morsomt. Men har du noensinne hoppet i midnattsol?
For deg som aldri har vært nord for polarsirkelen er vel svaret nei. Vi har en idyllisk
plass ved en elv, med flystripe og landingsfelt med grønt gress. I enden av flystripa
er det en nydelig sandstrand mot et lite vann som vi swooper i på sunset-load. Eller,
rettelse, siste løft for kvelden. For sola går aldri ned hos oss. Helt sant! Midnattsol
kalles det. Den samme sola virker som den skal på dagtid også.
I sommer skal vi gjøre mange kule innhopp. Vi har engasjert egen innhoppminister.
Han kommer til å gjøre alt han kan for at du skal få et minnerikt innhopp. Det innebærer
garantert nordnorske fjell og daler, og kanskje en fjord eller to? Vi har et stort fly som tar
ni hoppere. Og to små fly som tar fire hver. Sånt blir det mye hopping av!
Overnatting skjer i telt på hoppfeltet. Vi har telt til deg. Hver kveld fyrer vi opp bålet.
Der kan du sitte sammen med gode venner til neste morgen. Eller ta en tur i badstua på
stranda. Den nydelige stranda. Vi er der fra og med 13. juli til og med 29. juli. Vi er der
for å nyte livet. Kommer du?
Hilsen Nord-Norsk Fallskjermunion

Norlænninga
17

bail out

1. MARS GIKK TORE BÅSLAND AV SOM GENERALSEKRETÆR
I NORGES LUFTSPORTFORBUND (NLF) ETTER FYLTE 67 ÅR.

Luften
lokker fortsatt
18

BÅSLAND HAR SITTET VED KONTROLLENE I NLF SIDEN 1998,
OG NÅ GÅR HAN OVER I EN DELTIDSSTILLING SOM
SENIORRÅDGIVER FOR FORBUNDET.

bail out
Torkell SætervadetTekst
Adam StirlingFoto
Vi møter en engasjert eks-generalsekretær på NLF-kontoret
en dag tidlig i mars. Han har for lengst sagt «Your controls» til
etterfølgeren John Eirik Laupsa, og han har nå satt tennene i
de faglige sakene som han skal jobbe med på deltid framover.
Det er åpenbart at Båsland brenner for luftsport.
– Tore Båsland, Hvordan ble du bitt av flybasillen?
– Interessen oppsto da jeg var i 12-årsalderen. Foreldrene
mine hadde hytte i Drammensmarka, og i 1957 dukket
Drammen flyklubb (DFK) opp med to Cub-er på ski ved et tjern
i nærheten av hytta. Jeg fikk mast meg til en Cub-tur, og siden
har jeg vært hekta, medgir Båsland.
Sommeren etter fikk Båsland skrapt sammen 30 kroner
som det kostet for en prøvetur med Cub på flottør fra
Drammenselva, og da satte flybasillen seg for alvor i
ryggraden på den unge gutten.
Drammen flyklubb som den gang opererte fra en flyplass i
Lier hadde også en modellflygruppe som Båsland ble medlem
av. Modellflygerne opererte fra isen på Lierstranda som lå tykk
og trygg fra oktober til påske.
Bygget flyplass med hakke og spade
Lier flyplass ble etterhvert nedlagt, og Drammen flyklubb så
seg om etter ny plass. Klubben fikk etter en tid leie et areal av
en lokal bonde på Hokksund. Dette området var lyngmo og
potetåker, så i tiden 1959-1960 brettet klubbens medlemmer
opp armene og opprettet Hokksund flyplass på dugnad – med
hakke og spade.
– Det var som julaften de gangene vi fikk låne
traktor, humrer Båsland og tenker nok i sitt stille sinn at
dugnadsånden var litt annerledes den gang enn nå, hvor man
sitter i sentrale strøk og regner med at «noen andre» står for
utbygging og planlegging av småflyplasser.
Slept av en uegnet Bücker Jungmann
– Eetterhvert fikk NAK – som det het den gang – overta
Forsvarets seilfly som ble innlemmet i skolevirksomheten
i klubbene. Jeg startet på seilflykurs hos DFK sommeren
1961 med flyet LN-GAM. Jeg var da 16 år og hadde mast
hjemme siden året før. Så lenge eneste skolemulighet var på
Jarlsberg var svaret nei, men nå da det ble mulig å fly seilfly
fra Hokksund fikk jeg til slutt tommelen opp hjemmefra. Dette
var DFKs første seilflykurs, og som slepefly hadde vi en totalt

uegnet Bücker Jungmann. Ikke hadde den krefter til å dra
oss raskt og trygt opp, og det støyet så det gjaldet i dalen
når den opererte. Vi måtte gjøre unna-manøver for løvtrær i
baneforlengelsen som en del av prosedyren, men trodde det
var slik det skulle være, forteller Båsland.
For den unge Båsland ble det F-kurs året etter, han ble
seilflyinstruktør og fikk også ulike tillitsverv i klubben.
– En av de elevene jeg slapp solo på seilfly var John Eirik
Laupsa, så det er litt morsomt at jeg nå slipper han solo for
annen gang – denne gang som generalsekretær i NLF, sier
Båsland og smiler.
Rømte fra VVS til aerodynamikk
Tore Båsland gjorde «som far sa» og søkte seg inn på NTH i
Trondheim hvor han ble maskiningeniørstudent. Men fortsatt
var det flygingen som han var mest opptatt av.
– NTH flyklubb var den gangen en av Norges største PPL-Aklubbskoler med to heltidsansatte instruktører. Skolesjef hentet
vi på Forsvarets flyskole på Værnes, og etterhvert ble en av dem
faktisk Jan Meyer, godt kjent blant Flynytts lesere. Min retning
på NTH var innenfor VVS, men dette fant jeg veldig kjedelig.
Det var imidlertid rester av en flylinje ved skolen, så Båsland
klarte å komme seg over til den. Fagkretsen var damp- og
gassturbiner som også var fagområdet for diplomarbeidet.
Ellers hadde Båsland tilleggsfag som skrogstatikk og
flystruktur. Han tok også et år ekstra med aerodynamikk etter
at diplomet var på plass. Han ble siste vitenskaplige assistent
på siste fly før linjen ble nedlagt, og professor var J. Lockwood
Taylor som også i sin tid hadde jobbet med Spitfire.
Skulle bygge luftskip på Kjeller
Da militærtjenesten sto for tur, skulle Båsland egentlig til
kavaleriet, men igjen var det luften som lokket. Han søkte seg
til Luftforsvaret, og etter rekruttskole på Gardermoen, kom
han til verkstedseksjonen på Kjeller.
Oppgavene på Kjeller kunne være eksotiske, eksempelvis
jobbet han på et prosjekt hvor han ble bedt om å delta i
konstruksjonen av et luftskip for frakt av tømmer, men
prosjektet hadde ikke livets rett.
Båsland var tørst etter mer kunnskap og ville studere
videre: Aerodynamikk i Belgia fristet, der noen av de fremste
på området holdt til. Dette var imidlertid i perioden 1970-71,
og luftfarten var inne i en av sine dårlige perioder: Boeing
hadde sagt opp flere tusen mann, og de fleste norske piloter
jobbet som taxisjåfører i hovedstaden.

Dermed valgte Båsland litt tryggere rammer ved å søke seg
inn i Kværner.
– Jeg fikk oppgaver knyttet til flytting av Thune Eurekas
gamle fabrikker fra Skøyen til Tranby i Lier, og jeg jobbet som
ingeniør innenfor produkjon og drift der ute fram til slutten av
1970-tallet. Vi drev stort innen lastoljesystemer for tankskip,
men plutselig falt bunnen ut av markedet. På seks måneder
ble ordre for to års produksjon kansellert.
Tilbake til luftfarten
Båsland søkte seg tilbake til luftfarten og ble utviklingssjef i
SAS teknisk divisjon i 1984. Innenfor SAS-systemet hadde han
ulike roller fram til 1998, eksempelvis var han planleggingssjef
med ansvar for teknisk drift av flyflåten (bl a DC-9 og MD80).
– Jeg var på reisefot hele tiden, og det ble dårlig med tid
for annet enn jobb. Jeg hadde bodd i Lier i alle år, og når SAS
skulle flytte til Gardermoen, innså jeg at det ble tungvint å
pendle fra Lier. Igjen var det på tide å prøve noe annet.
Luftsport og luftfart er en liten verden, og det var
nåværende president i NLF, Arild Solbakken, som tipset
Båsland om den ledige jobben som generalsekretær i NAK/
NLF.
– Jeg ble ansatt i 1998 og har ikke angret en dag på det
yrkesvalget jeg gjorde – selv om jeg aldri hadde planlagt å ha
en slik jobb. Flyging er noe jeg har en så genuin interesse for
at det rett og slett har vært artig. Det å blande jobb og hobby
er imidlertid et tveegget sverd: Jobber man med luftsport
hver dag, får man behov for å gjøre noe litt annet når man har
fri. Derfor har jeg vært mindre operativ innen flyging i denne
jobben enn i tidligere tider.
– Det har også vært mange utfordringer, og noen skuffelser
og tilbakeslag har det også vært. Økonomien i forbundet var
dårlig da jeg startet, og det var mye som måtte rettes opp.
Samtidig er dette den morsomste jobben jeg har hatt, og
jeg har satt umåtelig stor pris på samarbeidet med kolleger,
tillitsvalgte og andre ildsjeler.
Hedret av luftfarts-Norge
At Båsland har gjort en solid jobb som generalsekretær er det
ingen tvil om. 27. februar var foajeen i Filmens Hus som ligger
vegg i vegg med NLFs hovedkontor i Oslo fylt til randen av
gjester fra alle deler av luftfarts-Norge. Under arrangementet
ble Båsland hedret for sin innsats for luftsporten og luftfarten,
og det som blant annet ble framhevet i talene var Båslands
ryddighet, skikkelighet og profesjonalitet:
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bail out
– Betydningen av å ha en talsperson av Tore Båslands
kaliber kan ikke undervurderes for en organisasjon som NLF.
Jeg ble for alvor kjent med Tore da hovedsmåflyplassaken
stormet som verst for 14 år siden. Det vil ta for lang tid å gå
nærmere inn på den saken nå ikveld, men den dialogformen
som Tore sto for bidro til at vi i departementet fikk en
helt ny innsikt i – og forståelse for – luftsporten. Tore
Båslands soliditet og ryddighet er svært viktig for en frivillig
organisasjon som skal operere innenfor et så krevende
felt som luftfarten er. Jeg er veldig glad for at Tore blir med
organisasjonen videre på deltid, sa departementsråd Eva
Hildrum i Samferdselsdepartementet.
Avinor ville gi bort 800 meter sammenrullet rullebane
– Jeg har med en liten presang til Tore Båsland for å takke for
et flott og konstruktivt samarbeid gjennom mange år. Egentlig
skulle vi aller helst ha gitt bort en eske med en sammenrullet
rullebane på 800 meter, men det viste seg å ikke være så lett å
få til i praksis, spøkte Avinors direktør, Dag Falk-Petersen.
– Jeg vil framheve Tore Båslands saklighet og
kunnskapsrikdom. Det er imidlertid ikke nok å ha gode
argumenter om man vil vinne fram med et synspunkt. Man må
også ha evne til å skaffe sympati og vinne entusiasme for det
man argumenterer for. Denne særegne evnen har Tore Båsland
vist til fulle, og det har gjort at vi i Avinor har lyst til å jobbe
med de sakene som er viktig for luftsporten, understreket
Falk-Petersen.
– Det er tydelig at din innsats har betydd mye, men hva er
du mest stolt av å ha fått til selv?
– Det er vanskelig å svare på, egentlig. Jeg er veldig fornøyd
med at vi har en fungerende organisasjon med solid økonomi
og veldig bra medarbeidere som alle finner stor glede i jobben.
Vi har et godt nettverk med gode relasjoner til både Avinor og
Samferdselsdepartementet. Det er av avgjørende betydning.
PAL feilet, flyplassaken fortsatt uløst
– Hva har vært mest frustrende i jobben?
– Det er enkelte konkrete saker jeg er skuffet over.
PAL-prosjektet som kom i gang da Luftfartstilsynet (LT) ble
opprettet etter at Luftfartsverket (LV) ble splittet opp, hadde
til hensikt å gjøre regelverket mer tilpasset allmennflyging.
Slik sett er det en parallell til EASAs prosjekt som pågår nå,
«A better regulation for General Aviation.» Det var en felles
målsetting for LT og NLF som gikk på at man skulle ta et
krafttak for å bedre rammevilkårene slik at aktiviteten kunne
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blomstre og ulykkesraten synke. I 2003 kom flyttevedtaket,
og LT fikk med ett behov for å fokusere på andre ting. Det
endte med total steiling for PAL-prosjektet, og det er jeg veldig
skuffet over.
– Det andre jeg har vært frustrert over er det som har
skjedd, eller snarere ikke skjedd, på flyplassiden. Fornebu
ble nedlagt i 1998, og da hadde jeg sittet i stolen i bare fem
måneder. Det var ingen løsning for småflyene på bordet, og
en folkeavstemning på Ringerike gikk med knappest mulig
flertall imot at Eggemoen skulle bli hovedsmåflyplass for Oslo.
Opinionen vendte seg mot småflygerne, blant annet som følge
av aksjoner fra Fornebu-flygere som fløy over Hønefoss med
fin pitch for å vise hvor mye støy de kunne lage. Det var ment
som en strategi for å beholde Fornebu, men strategien satte
isteden en stopper for en felles småflyplass for Oslo-området
på Eggemoen. Senere ble plassen solgt.
Flyplassaken – en ørkenvandring
– Vi i NLF satt oss ned med Luftfartsverket (LV) og Luftforsvaret,
og vi måtte innse at det eneste som var gjennomførbart var å
oppruste eksisterende flyplasser: Kjeller, Rygge, Jarlsberg og
Eggemoen. Det ble en delløsning slik Stortinget også vedtok, og
det har vært en ørkenvandring siden.
– Hvorfor har det blitt en slik ørkenvandring?
– Vi har dessverre falt mellom alle stoler og har hatt uflaks
med timingen. LV hadde et klart mandat fra SD som gikk på å
løse flyplassaken. Men da LV ble splittet opp i LT og Avinor, var
det ingen av disse organisasjonene som fikk dette mandatet.
Dermed ble vi sittende alene mellom barken og veden. Også
Forsvaret er siden den gang omorganisert, noe som betyr at
Luftforsvaret bare er en operatør. Skal vi få til noe innenfor
forsvarets rammer, må vi bygge relasjoner til mange ulike
ledd, det være seg FLO, Forsvarsbygg eller Luftforsvaret. Og
ofte strander ting på at organisasjonene hver for seg ikke har
noe mandat overfor oss som gruppe. Egentlig skulle det veldig
lite til for at resultatet kunne vært et helt annet, og hadde alle
gode krefter vært samlet i denne saken, hadde det hele vært
piece of cake. Isteden må vi innse at vi ikke har lykkes.
– Hva skal til for å lykkes?
– NLFs anliggende er å ha en levelig og positiv aktivitet
på sikt. Da trenger vi et sted å være i nærheten av Oslo. En
hovedsmåflyplass for Oslo er imidlertid ikke noe vi kan regne
med å få til. Vi må innse at vi må få til vilkår på eksisterende
plasser i rimelig nærhet til Oslo samtidig som det etableres
en trenings- og avlastningsflyplass som trolig må lokaliseres

lenger unna hovedstaden enn de fleste ønsker seg. Vi må
innse at løsningen må bli segmentert i tråd med Stortingets
beslutning. Heldigvis ser også Kjeller-miljøet nå at plassen
ikke vil vare evig. Dersom det er interesse blant brukerne, bør
man komme i inngrep med Ola Tronrud som eier Eggemoen.
Det finnes trolig fortsatt midler i Fornebu-potten som kan
benyttes, gitt at forholdene ligger til rette. I så fall kan de
som sokner naturlig til denne kanten av byen operere derfra,
mens de andre kan operere fra Rygge, Jarlsberg og Kjeller – og
etterhvert fra en treningsplass som kanskje ligger i AurskogHøland.
– Du tror ikke at etableringen av verkstedet AIM som
statsforetak på Kjeller kan gjøre at plassen vil eksistere
post-F16?
– Det er ingen som tror at F-35 skal starte og lande på
Kjeller, se bare på det som skjer i Bodø. Selv om AIM skulle få
kontrakter for F-16 som er solgt til andre land for etterbruk,
har jeg store vanskeligheter med å tro at selskapet AIM kan
forrente en så stor kapital som verdien av Kjeller innebærer.
1.5 milliarder kroner var prislappen for noen år tilbake – nå
snakkes det om enda høyere beløp. AIM kan utføre veldig
mye vedlikehold uten en flystripe, og det er det scenariet jeg
ser som mest sannsynlig. Det er ikke for å være djevelens
advokat, men man må være realistisk: Kommunen har uttalt
at de vil ha plassen vekk når den ikke trengs på grunn av
arbeidsplasser, forsvaret vil ha løs pengene den er verdt.
– Det blir spennende med prosjektoppgavene med de nye
reglene innenfor sertifikater og utdanning (LAPL og ATO).
Dette kan bli noe av det mest spennende og krevende NLF har
vært med på, og det vil kaste om på veldig mye. Ellers gleder
jeg meg til å få mer råderett over egen tid privat. Det kan bli
mer tid på hytta i Østerdalen, og derfra er det jo bare en time
ned til Starmoen, sier Båsland
– Betyr det at du vil begynne å fly igjen?
– Jeg ser ikke bort fra det. Jeg er jo medeier i seilflyet
LN-GAO, en Duo Discus, sier han og smiler lurt.
– Hva var motivasjonen for å fortsette i NLF etter 67 år, om
enn på deltid?
– Det handler om den genuine interessen jeg har for det
NLF holder på med. Jeg har vært engasjert i dette siden 1959.
Og jeg mener også at jeg sitter med kompetanse som ikke så
mange andre i NLF har. Jeg ønsker også å holde kontakt med
miljøet og få en gradvis overgang til pensjonstilværelsen.
Jeg er ihvertfall ikke innstilt på å installere meg på
pensjonistkrakken på kjøpesenteret ennå!

NOEN JENTER GRINER OVER EN BRUKKET NEGL

Hakket tøffere

ELLER STILETTHÆL, MEN HOPPEJENTENE GRINER
HELLER OVER AT DE IKKE FIKK HOPPET NOK!

Siri SandbeckTekst

Johan BryhniFoto
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John K. DahlFoto

Hva er vel ikke bedre enn en samling av steik-tøffe
damer som er i fokus en hel helg og blir gjort stas
på?
Når det kommer til jenter som søker
ekstremsport så er vi fortsatt jenter som digger
stiletthæler, bare hakket tøffere!
Det er ingen hemmelighet at jenter er mangelvare
i ekstremsporten. Men vi i Oslo fallskjermklubb har
i sju år hatt jentene i fokus og vi elsker det! Dette
er, og har vært, helt og holdent, et arrangement av
og for jentene i sporten – fra nybegynnerstadiet til
mer erfarne. Selv om arrangementet er for jenter, så
forundrer vi oss etter hvert ikke over at der det er
jenter, der kommer det også mange gutter!
I år var vi så heldige at vi hadde to fly (PAC) og
et helikopter så det var ikke manko på hopping i
strålende solskinnsvær. Nesten 1400 hopp på tre
dager er vi godt fornøyd med.
Flying Chicks er et viktig arrangement, ikke
bare for hoppingens del, men for samholdet
blant jentene i sporten. Vi er få jenter og
derfor er det desto viktigere å holde
sammen, slik blir vi bedre!
Det er så gøy å se at jentene
blir flinkere og flinkere, og
lærer av hverandre.
Johan BryhniFoto

Gode, sunne forbilder i sporten er et av Flying
Chicks aller viktigste fokusområder, sammen med
godt samhold og trivsel i sporten på alle nivåer.
Dette et vel et av de svært få arrangementene
hvor gutta får se fallskjermjentene i penkjoler, og
vi storkoste oss med tre-retters middag servert av
uniformerte menn fra krigsskolen. Jubelen stod helt
ned til “South Park” når KS-gutta kastet jakkene,
og fallskjermgutta etterhvert begynte å trekke mot
peisstua – etter en bedre grillkveld uten jentene. Da
var det bål, musikk og fest som gjaldt for
alle sammen.

Johan BryhniFoto

Johan BryhniFoto

Johan BryhniFoto

Johan BryhniFoto
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Johan BryhniFoto

Johan BryhniFoto

John K. DahlFoto

Det var opprinnelig Ellen Fagerslett og Ellen Burchardt som startet Flying
Chicks.
Jeg fikk en finger med i spillet i 2010, og i fjor ble jeg ansvarlig for boogien
med fem flinke medarbeidere. Etter to flotte år var dette mitt siste år med
ansvar for Flying Chicks – nå leverer jeg stafettpinnen videre.
Jeg har hatt stor glede av å arbeide med arrangementet, og har blitt godt
kjent med mange fallskjermjenter både i Norge og utenlands.
Etter helgens happening vendte hver og en snuten hjemover, og mange
snakker om hvor heldige vi er i Norge som har vårt eget jentearrangement.
Derfor er det kjempeviktig å holde på dette fremover! Er du ivrig, full av energi
og har lyst til å være med å planlegge fremover så ikke nøl med å ta kontakt
for å løfte arrangementet videre. Send en mail til didrik@fallskjerm.no som vil
koordinere sammensetning av arrangementsgruppen for Flying Chicks 2013.
You girls Rock! Pink Skies!

Johan BryhniFoto

Johan BryhniFoto

John K. DahlFoto
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19€ Team Training Specials
Oct 13-21, Nov 10-18
AFF 7-day Residential Courses
July 10-16, Sep 11-17, Oct 16-22,
Nov 13-19, Dec 11-17
TrackDayz
Sep 29-30, Nov 17-18
$kySaver Weeks
Oct 15-19, Nov 12-16
Freefly Essentials
(Small Group LO) Nov 09-11
Funshine Boogie
Oct 03-07

Don’t forget the UK Championships!
August 11-13 FS 4way 4way VFS
August 18-20 FS 8way, disciplines
Open to competitors from all nations at
Skydive Hibaldstow
www.skydiving.co.uk
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

TA FREM DEN ROSA HOPPDRESSEN, MASCARAEN OG NEGLELAKKEN.
2.-5. AUGUST ER DET DUKET OG KLART FOR VOSS GLOSS 2012!
Elin BakkeTekst
Birgitte Horn, Inger-Margrethe Bøe og Greste Viste står for arrangeringen av Voss Gloss. Dette er et
prosjekt som de har planlagt siden sommeren 2011 og som nå blir realitet.
– Selve ideen er Birgitte sin, men det var vanskelig for hun å arrangere dette alene, så jeg og Grete ble
med henne, forklarer Bøe.

med lag av blanede erfaringsnivåer. Det vil bli lagt opp slik at de erfarne hopperne kan hjelpe de mer
uerfarne, og hvor de erfarne kan lære mer enn å bare være passive mottakere.
– Målet er utveksling av erfaring og entusiasme. Jeg har mange hopp og mye erfaring, men kan
kanskje av og til bli litt blasé, men en fersk hopper har bøttevis med entusiasme, men ikke mye erfaring.
Vi håper gjennom aktiv deltakelse å kunne dele disse to tingene begge veier, og samtidig knytte bånd
mellom «generasjonene», forklarer Bøe.
Horn legger til at alle hoppere er velkomne, uansett hvor mye eller lite erfaring de har.
– Det er viktig at de helt ferske hopperne også kommer inn i miljøet. Dessuten er det en veldig god
introduksjon til nye ting på kort tid, forklarer Horn.

Mannsdominert
Det er ikke vanskelig å se at fallskjermhopping er en
mannsdominert sport. I tillegg til at flere og flere jenteboogier
Birgitte
blir arrangert har Voss fallskjermklubb også startet med å ha
Horn
ett rent AFF-jentekurs i løpet av året.
Alder: 39
– Fallskjermhopping, og kanskje spesielt instruksjon er
Hoppet siden:
ganske mannsdominert. Jeg har ikke opplevd at det er noen
1999
form for «handicap» å være kvinne, rent teknisk sett. I min
Antall hopp: 700
ydmyke oppfatning, er jenter vel like godt fysisk utrustet,
Hva skjer?
Home DZ: Voss/Aversi (DK)
om ikke bedre på noen områder, som gutta, men at vi metalt
Lørdag kveld blir det innhopp hvor det vil bli underholdning og servert champagne. Tunneltid på
Beskriv deg selv med ett ord: Pøh! Jeg
kanskje holder oss litt tilbake, sier Bøe.
søndag morgen med god pris, og for de som kvalifisterer seg under reglene vil det være
trænger lang og indgående beskrivelse :)
De tre kvinnelige fallskermhopperne håper på et godt
mulighet for fjellflyvning.
oppmøte slik at dette kan bli en
– Vi håper at vi kan engasjere hopperne i organiseringen,
fullverdig jenteboogie.
at de kommer med ideer til hva som skal gjøres, og at
– Vi har en gruppe få
organisatorene skal være dem som da kommer med de
facebook som vi oppdaterer
praktiske løsningene, forklarer Bøe.
Ingerog legger ut mer informasjon
Margrethe Bøe
om hva som skjer når. Så her
Målene
Alder: 37
jenter, er det bare å invitere
Horn, Bøe og Viste vil gjøre Voss
Hoppet siden: 1999
alle venninnene du har til et
Gloss til en aktiv prosess for
Antall hopp: 3400
fantastisk arrangement, sier
deltakerne, og det vil bli holdt
Home DZ: Voss
Horn.
en presisjonslandinskonkuranse
Beskriv deg selv med ett ord: (Har akkurat
spurt min mann og han sier:) Totally awesome!!!
(Jeg er enig :))
På tide
Flying Chicks er et stort jentearrangement i regi av Oslo fallskjermklubb. Birgitte Horn synes det
var på tide med en jenteboogie også på Vestlandet.
– Det er viktig å få med at Voss Gloss absolutt ikke skal konkurrere med Flying Chicks, og vi
prøver heller ikke å være det samme som dem, med det er jo veldig gøy med en jenteboogie her
også, legger Viste til.

Voss Gloss
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Grete Viste
Alder: 35
Hoppet siden:
2011
Antall hopp: 120
Home DZ: Voss
Beskriv deg selv med ett ord: Engasjert

Engasjement i top
Hvor lenge har du drevet
med fallskjermhopping?
Hva er det beste
med å være HI
i din klubb?

Hvilke utfordringer
møter du på i din
hverdag som HI?

Hvordan vil du beskrive
fallskjermmiljøet i din
klubb?

Torbjørn Haugen har 40 år
i sporten og gir fremdeles
alt for klubben.
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Espen Minde Høst
(Voss FSK)

Frank Due Halvorsen
(Nimbus FSK)

Siden 1996

Har hoppet siden 98

Jeg liker utfordringer og jeg får
møte mange rare mennesker

Som dugnadsklubb, har vi veldig mange flinke folk som alltid gir mye i og utenfor klubbstyret, og i
rollen som HI smitter all den positive energien over på meg. Jeg snylter jo litt. De jobber og jeg sier
OK :-) Det er veldig lite tull med det operative, fornuftige hoppere og glimrende holdninger gjør min
jobb ganske enkel. Et lite miljø er også oversiktlig, slik at de som er klar for nye hopputfordringer
vet hva som forventes, og jeg kjenner dem.

Vi ønsker å utvikle oss samtidig
som vi ivaretar sikkerheten.
Sørge for at risiko står i forhold til
gevinst

For min klubb er rammen slik som tilgang til luftrom, hoppfelt og annet som har med omgivelsen eå
gjøre, mye mer utfordrende enn å drive selve hoppingen. Hoppfeltet vårt hvor vi har vært velkomne
siden -73 (Rygge flystasjon) hadde ikke lenger plass for oss. Aktiviteten lider og vi måtte selge
flyet vårt. Slikt er trist. Kurs og tandem går jo heller ikke. Dette svaret skriver jeg fra USA hvor jeg
hopper akkurat nå, og trener for å holde ferdighetene gode. Med ansvaret og alle oppgavene ved å
drive klubb, er det vanskelig å få hoppet nok i Norge med den tiden som er til disp.

Positivt, kreativt og inkluderene.
Vi er også kjent for å gi litt ekstra
gass!

Fallskjermmiljøet i min klubb består av noen få veldig erfarne hoppere, ikke mange nybegynnere
siden vi ikke har hodt kurs på en stund, og mange mellomerfarne som endelig begynner å bli klar
for litt mer avanserte fallskjermutfordringer. De har vanligvis et meget godt utgangspunkt for
hoppfeltdrift i småklubb, helikopterhopping, boogier og slikt og er trygge gode hoppere. Fordelen
med det er at alle skjønner hvordan vi må drive for at de mer utfordrende sakene skal være trygge
og korrekte. Vi har derimot ikke et så stort miljø, slik tilfellet er mange andre steder i landet hvor
småklubber driver, og reiser derfor til andre hoppfelt for å treffe nye hoppkompiser. Klubbens
hoppere hoppet i fjor rundt 400 hopp i egen klubb, det blir kanskje 6-700 i 2012. Samtidig hoppet
vi like mye i USA, og også mye i andre klubber i Norge. Jeg er veldig glad i klubbens hoppere. Det er
en fin gjeng, og jeg håper vi alle får muligheten til å hoppe mer og nyte sporten uten fullt så mange
utfordringer.

pen

HI-ene våre svarer

Elin BakkeTekst

Yngve Haugom
(Hagl FSK)

Lars Haukom
(Bergen FSK)

Torbjørn Haugen
(Troms FSK)

Ole Bjørn Bjørge
(Grenland FSK)

Jeg startet i mai 2004

Jeg begynte å hoppe sommeren 1993.

Den 17. juni passerer jeg 40 år i sporten, har hoppet hvert år,
nok til å holde sertifikatene vedlike, har 3100-ognoen hopp.

17 år

Det beste med å være HI er å følge med på
elever som blomstrer opp til selvstendige
hoppere og få være med på å forme dem og
dele av egen erfaring.

Det beste med å være akkurat å være
HI i BFSK er at det er Norges eneste
fallskjermklubb med sommerferie. Det
beste med klubben er en fabelaktig
dugnadsånd!

Å være en etterspurt stabil fagperson for grunnkurs utdanning
i en liten klubb, med stort gjennomtrekk. Vår klubb utdanner
bare grunnkurs linehopping. Det er også bra at jeg som HI
nødvendigvis opprettholder en nær kontakt med sentrale
fagmiljøer.

Være ansvarlig for sikkerhet i en klubb
bestående av mange rare, ulike, men
engasjerte og dyktige mennesker rundt
seg som liker akkurat det samme som
meg; hoppe fallskjerm - trygt!

Noen av utfordringene er å få ivrige hoppere til
å forstå hvorfor vi har en håndbok, og å få dem
til å kjenne sin egen begrensning. Hvorfor man
ikke kan f.eks hoppe med kamera på første
hopp som selvstendig, hvordan en liten skjerm
er vanskeligere å fly enn en stor, osv.

Utfordringene er å holde svartiden
nede på mail og telefon. Spesielt hvis
det for eksempel skulle komme nye
regler for skjermstørrelser rett før en
Påkeboogie.

Stor gjennomtrekk av erfarne hoppere. Når de begynner å
oppnå instruktør status, skifter mange arbeidssted, sørover.

Få alle til å påtale utrygg adferd og
dårlige holdninger.

Lite og intimt, men trivelig og tilbakelent.
Det er en klubb basert på dugnad og felles
drakraft.

God stemning, et fint gammelt fly som
holder koken i vinterkulda, et klubbhus
for de spesielt interesserte og et
bokollektiv der det virker som opp til 90
prosent av medlemmene bor til tider..

Et veldig godt mellommenneskelig miljø i TROFSK, som ellers
blant fallskjermhoppere alle steder jeg i årenes løp har besøkt
i Europa og Nord-Amerika. TROFSK er i hovedsak et ungt miljø
med en stor del personell med bakgrunn i og fra Forsvaret,
noe som gir et godt ressurspersongrunnlag, med personell
som til daglig driver med praktisk opplæring av ungdom. Det
er en fordel i rekruttering av instruktører.

Varmt, gjestfritt og tørst.
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CHRISTINA BARLIN (26) HADDE HELL I
Christina trengte et lite avbrekk fra
elvepadlingen og reiste til Florida for å
hoppe i fallskjerm. Til tross for gode venner
og nydelig vær, endte turen på sykehuset.
Det tok Christina 90 hopp å brekke begge
lårbeina.
– Det var mye vind og det var så vidt jeg
rakk å komme meg til landingsområdet,
men etter min beregning skulle det gå. På
siste svingen inn mot landing husker jeg at
jeg fikk et sug i magen som man får av bergog dalbaner. Resten er borte, forklarer
Christina.
Det neste hun kan huske er at hun
våknet opp på sykehuset med forferdelige
smerter. Hun har blitt fortalt at skjermen
hennes svingte 180 grader og
fløy medvinds.

UHELL DA SKJERMEN HENNES KOLLAPSET
15 METER OVER BAKKEN DA HUN VAR PÅ
FALLSKJERMTUR I FLORIDA.

Break a leg
Elin BakkeTekst
Christina startet med fallskjermhopping
etter hun fikk en brosjyre ved studiestart
på skolen hun gikk på.
Jeg hadde prøvd en rekke andre
aktiviteter, men det var ikke noe som
var gøy eller spennende nok til å holde
interessen. Dermed meldte jeg meg på
fallskjermkurs, uten å vite noe mer om hva
fallskjermhoppingen egentlig gikk ut på,
forklarer Christina.
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Moren til Christina synes ikke dette var
noe gøy. Etter at Christina hoppet tandem
da hun var 16 år gammel, pratet ikke moren
hennes med henne på en uke. – Mamma
forstod ikke vitsen med å hoppe ut fra «a
perfectly good plane», ler hun.
Elvepadling
Christina vokste opp i Australia, og bodde
mye i USA da hun var liten. For omtrent syv
år siden flyttet Christina til Norge og har
bodd der siden.

– Jeg elsker å reise og oppleve nye
ting. Spessielt ting som gir et skikkelig
andrealinkick.
Christina tok fallskjermkurs for snart
to år siden. Før hun reiste til Florida
på fallskjermtur var hun i Colombia på
elvepadling i ca en måneds tid.
– Elvepadlingen fikk hjertet mitt til å
banke fort, og spenningen var enorm.
Utfordringer som store steiner og hull i
elven gjorde elvepadlingen til en krevende
og spennende sport.

Måtte gjennom fem
operasjoner
I Florida er vinden uforutsigbar
og kan skifte retning når som
helst. Over trær og bygninger
er det også mye turbulens.
Christina fløy over tregrensen,
og dette resulterte i at skjermen
kollapset ca. 15-20 meter over
bakken.
– Jeg måtte gjennom fem opperasjoner,
og var nær å måtte amputere den ene foten
på grunn bakterier og sopp som kunne
vokse i beinmargen. Jeg hadde nemlig åpne
brudd, noe som vil si at bena mine stakk ut
av huden på lårene mine.
Faren for infeksjoner var så stor at
amputering var en stor diskusjon på
det tidspunktet. Dersom hun hadde fått
infeksjoner i såret, kunne det ende med
at beinet hennes kunne råtne eller i verste
fall kunne det ta livet av henne. – På det

venstre beinet hadde jeg fire operasjoner
fordi legene måtte rengjøre såret flere
ganger før de kunne sette inn metallet og
lukke igjen såret.
Etter fire uker på sykehuset i Florida
kunne utrolig nok Christina gå ut fra
rommet – uten krykker. – Legen min sa at
han aldri hadde sett noen med slike skader
komme seg så fort på beina igjen, smiler
Christina.
Jeg får kjenne på lårene til Christina. En
ganske rar følelse å kjenne at noen områder
på låret er helt harde. Christina forklarer at
det er arrvev som har vokst under hunden,
og at det er helt normalt etter slike skader.
Hun viser meg også hvor hun hadde spiler
stående ut av lårene som skulle holde det
hele på plass.
Mens beina gror
Legen hennes anbefaler at hun ikke
driver med fallskjermhopping og andre
slike aktiviteter før metallet som er satt
inn i beina hennes er fjernet. Dersom
noe liknende skjer igjen og beina ikke er
skikkelig leget vil skadene bli mye verre.
– Jeg har god tid på å tenke på om jeg vil
fortsette med å hoppe i fallskjerm, men
jeg tror jeg kommer til å hoppe igjen når de
verste minnene om hvor vondt det hele var
har forsvunnet.
Christina måtte lære å gå igjen, og trene
opp musklene i beina hennes. Da hun
bodde på sykehuset kunne hun bruke opp
til én time på å komme seg ut av sengen og
bort til toalettet.
– Det var en veldig dum hendelse, men
jeg er veldig takknemlig for at jeg fortsatt
har begge beina mine i god behold. Det er
virkelig ikke mulig å sette en prislapp på
ens egne bein.
Mens beina gror er Christina HFL på
Voss og skal nå bli boende her en stund
fremover. Humøret hennes er på topp. Hun
prater, smiler og ler utrolig mye hele tiden.

Elvepadling i Colombia

Hennes syn på fallskjermhopping har ikke
forandret seg særlig. – Det er ikke kalt en
ekstremsport for ingenting, og dersom
man velger å delta i slike aktiviteter så
må man akseptere at det kan ha uheldige
konsekvenser.
Fallskjermhopping er en sport som er
mer risikofylt enn andre sporter, og små
avgjørelser kan ha brutale utfall. Det
gjelder å tenke klart og holde tungen rett
i munnen. Selv har jeg hatt noen uhell
som fallskjermhopper som har resultert
i forstuet ankel og skrubbsår. Dette er
ulykker som jeg veldig lett kunne ungått
dersom jeg hadde tenkt meg om to ganger
før jeg handlet. Men som man sier, er det
lett å være etterpåklok.

HFL på Voss
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Trivast med det gute
Elin BakkeTekst
Traa bur saman med sambuaren sin Lars Haukom på Voss.
Dei har ei dotter, Hedda, på 1,5 år og ventar eitt born til i
september.
– Å vera gravid er ein epoke du lyt gjennom om du vil ha
etterkommarar. Det er ein del av ditt tidligere vil som lyt settast
på vent nokre år, men det er heilt klart verdt det.
Sommaren 2002 starta Traa opp hennar eige sportsmerke
Kari Traa saman med to kompisar, og i fjor omsatte dei for heile
140 millioner kroner.
I 2001 starta Traa med fallskjermhopping. Ho hadde fleire
venar som hoppa i fallskjerm.
– Om eg skulle byrja med fallskjermhopping var vel aldri et
spørsmål, det var heller et spørsmål om når. I mange år såg eg
folk komma dalande ner frå himmelen i heimbygda mi, Voss.
Traa forklarar at då ho endeleg klara å smette inn eit
fallskjemkurs i den ellers travle kverdagen hennar, var det
gjort. Til no har Traa rett i underkant av 1000 fallskjermhopp.
Ivrige fallskjermvener var avgjerande for at Traa hoppa
mykje i fallskjerm dei fyrste åra.

Lasse BerreFoto
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Lasse FahlénFoto

– Dei drog meg med opp i lufta og fekk meg raskt til å verta
varm i hopptrøya.
Traa forklarar at ho alltid har vore kvinne i
mannsdominerande miljø, og har aldri hatt nokre problem med
det.
– Fallskjermsporten fengar nok meir menn generelt, men eg
trur nok at det er på grunn av prosentandelen er skeivt fordelt
på kjønna, forklarar Traa.
Traa føler at det vært fleire og fleire kvinner i
fallskjermmiljøet jo fleire år som går. Ho tykker at det hjelp på
at det vert arrangert jentecamper.
– Mykje kan gjerast for å gjevna kjønna litt meir ut, men eg
trur nok at det alltid vil væra testosteronet som dominerer i
fallskjermmiljøet.
Til tross for ein liten krabat i magen er Traa fortsatt aktiv på
mange måtar.
– Eg prøvar å halde meg sånn noke lunde i aktivitet, men
unngår å testa ut nye ting – det endar ofte med knall og fall.
Men eg er jo ikkje sjuk, berre litt gravid, avslutter Traa med.

Hans Christian AmlieFoto

vorne
KARI TRAA (38) HAR VORE AKTIV
KULEKJØYRAR FRAM TIL 2006.
NO HAR FALLSKJERMSPORTEN OG
FAMILIEN TEKE OVER.

- Bedriftslaget vårt i Skigutane,
med Hans Engelsen Eide, tian Overå,
Erik Hegbom og meg sjølv.
Me hoppar sjølvsagt over Voss!

Lasse FahlénFoto

Hans Christian AmlieFoto
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Vi lovet en hoppdress i premie til en av dem som
bidrar til å gjøre Frittfall til et bedre blad. I #2/12 er det
umulig å komme utenom Elin Bakkes kjempeinnsats
i forbindelse med hennes eksamensoppgave i
journalistikk!
Elin vinner en FS- eller freeﬂyhoppdress fra SkyDesign
Collection etter eget ønske. Takk for bidraget – vi håper
du fortsetter å skrive! Elin presenterer seg selv her.
Konkurransen går videre. Illustrasjoner, bilder eller
artikler. Sammen eller alene. Gjennomførbare ideer.
Annonsesalg. Alle bidrag til redaksjonens jobb blir
vurdert, de ﬂeste blir selvsagt publisert. Bidragene må
sendes inn innen materiellfristene, se frittfall.org.

frittfall
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Hei alle fallskjermhoppere!
Jeg skal nå introdusere
dere for min eksamensoppgave i journalistikk dette semesteret. Intervjuer, bilder og egne
erfaringer er noe jeg skal dele med dere.
Jeg er en jente på 20 år som bor i Sandnes. Jeg har for øyeblikket 33 fallskjermhopp, og
flere skal det bli. Ettersom eksamen gikk ut på å skrive om noe som interesserer meg, fant
jeg ut at det ikke var mye annet å gjøre enn å skrive om fallskjermhopping.
Hovedtemaet er "Kvinner i fritt fall", men litt mannfolk måtte jo også få være med på
leken. Dette er noe jeg har jobbet med i ca seks uker, og jeg vil takke alle som har stilt opp
med intervjuer og informasjon til meg.
God fornøyelse!

VI HAR UTSTYRET
DU TRENGER*
Vector, Infinity, Wings, Javelin, Mirage,
Aerodyne, Paratec, Performance Designs,
Icarus, NZ Aerosports, Cypres, PittZ,
Boogie Man, Tonfly, Cookie,
Pro Tec, Larsen & Brusgaard, Alti-2,
Flex-Z, GoPro, Newton, Schumacher,
Hypoxic, Happy Hooker, og mye mer!

* Sjekk inn på facebook for flere gode tilbud!
www.facebook.com/spo
tonbutikk

OG, VI HAR SATT SAMMEN 3 PAKKER FOR Å
GJØRE DET BILLIGERE
OG ENKLERE:
STARTPAKKA kun kr 1999:
Flex Goggles
Spot On Sommerhansker
Viso II høydemåler
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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
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DET ER BLITT EN ÅRLIG TRADISJON AT GOLDEN LOCKPINS REISER UTENLANDS FOR Å FEIRE PÅSKEN I
LAND MED MER HOPPVENNLIG VÆR. MÅLET VAR Å TRENE TIL NM, I TILEGG TIL Å FÅ NOEN FANTASTISKE
HOPP I NYE OMGIVELSER. ETTER Å HA DELTATT I TRE NM BEGYNNER VI Å FØLE OSS SOM ERFARNE
DELTAGERE, OG VET NÅ GODT HVORDAN TREKNING AV HOPPFELT OG FLY FOR KONKURRANSEN
GJØRES. DET VAR DERFOR OPPLAGT AT I ÅR VILLE NM ARRANGERES PÅ ØSTRE ÆRA FRA PILATUS
PORTER! HVIS VI REISTE TIL ET HOPPFELT MED PORTER SOM TRENINGSFLY VILLE VI HA EN STOR
FORDEL OVER ALLE VÅRE KONKURRENTER. OG SLIK BEGYNTE VÅR REISE TIL SARDINIA, ITALIA!
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Golden LockpinsTekst og Bakkefoto
Valentino DeriuLuftfoto
For å bruke pengene der det virkelig gjelder, satte vi oss på en Ryanair flight til
Alghero, Sardinia. Etter tre ukomfortable – og masete – timer på flyet, landet vi
trygt til Ryanairs fanfare, on time as usual.
Første natten skulle vi ha i Alghero, og vi gikk ut med friskt mot i håp om å få i
oss litt italienske delikatesser før vi gikk til sengs. Det skulle vise seg at det ikke
var mye som fremdeles var åpent, og da vi endelig fant en liten restaurant fikk vi
beskjed om at kjøkkenet var stengt. Vi gikk til naborestauranten og spurte der
óg, men ble geleidet av naboen tilbake til stedet som var stengt med forsikring
fra ham at her måtte vi gjerne spise! Kjøkkenet var nå åpent.
Lost in translation
Bilen skulle vi parkere rett utenfor hotellet, og fikk vite at det var vanlig å betale
til en betjent som vandret gatelangs. Så vi stilte oss opp ved bilen og ventet.
Gikk inn og spiste litt, og ventet igjen. Ikke før vi var på vei til å dra dukket han
opp, men han kunne selvsagt ikke ett ord engelsk. I motsetning til franskmenn,
er det fine med italienere at de veldig gjerne vil hjelpe. Så selv om vi ikke kunne
italiensk, så prøvde han igjen og igjen. På italiensk... bare litt saktere... hver
gang.
Etter masse frem og tilbake betalte vi og la på vei
mot sørspissen av Sardinia. GPS’en tok oss med
på en spennende, svingete vei gjennom fjell
og små landsbyer, og vi fikk tid til å nyte flott
og annerledes natur. Vi angret absolutt ikke på
valget av sted!
Sauer og andre alternativ
Første dag på hoppfeltet tok vi en
prat med de lokale hopperene for
å få en oversikt over fasilitetene,
flyet, landingsområdet – og kanskje
viktigst, for noen: hvilke alternative
landingsområder man har ved en
utelanding.

konkurranser-lag
Hoppfeltet i Sardinia befinner seg i vakre omgivelser, omgitt av masse jorder
og åkre. Farer i nærheten er de obligatoriske høyspentledningene, vin- og
olivenåkre tildekket med snubletråder, og jorder med sauer, forklarte de oss.
“Sauer?” spurte vi, mens vi prøvde å visualisere aggressive sauer som jafser
etter oss i det vi kommer inn for landing. “Det er ikke sauene som er farlige”,
forklarte de, “det er gjeterhunden som beskytter dem dere bør være redd for!”
For å være på den trygge siden valgte vi å holde oss langt unna sauer
hele ferien.
Et avslappet hoppfelt
Vi kom allerede et par dager før påske-boogien på feltet begynte,
og det var få hoppere på feltet de første dagene. Men hoppfeltet holdt
sitt løfte om at vi alltid skulle opp i luften, og vi hadde et par løft hvor de
eneste i flyet var oss. En Porter har aldri før vært så komfortabel å sitte i!
Utover uken gjennomførte vi mange treningshopp, med etterfølgende
debriefing – for så å reptere hoppet på nytt. Etter å ha vært der i litt over en uke
begynte vi å få rutine over treningen.
“Er det noen som har husket å manifestere oss?”, sa plutselig en av oss
spørrende. Alle så på hverandre. Ingen hadde sagt fra at vi ønsket å være med
på neste løft. Når vi så begynte å tenke oss om ble vi klar over at vi faktisk aldri
hadde gjort noe for å bli manifestert. Alt vi hadde gjort var å ta på oss utstyret,
bevege oss mot flyet, og pilot og andre hoppere som ville være med kom
løpende etter. Man kan bli bortskjemt av slikt!
He’s crazy!
Under et av våre løft i Porteren ble vi ventende på hold på 3000 fot. Etter noen
minutter stiger vi igjen for så å stoppe på ny hold på 5000 fot. Hver gang vi
stopper hører vi pilotene mumle til seg selv, og hver gang litt høyere. Når vi så
stopper igjen på 7000 fot hører vi tydelig hva piloten mumler: “He’s crazy...
crazy!” Vi ble forklart at radaren på den internasjonale flyplassen en time unna
ikke virket, og alle fly ble gitt ekstremt konservative ordre – uavhengig av
hvor de befant seg i forhold til hverandre. Vi visste ikke om det stemte at de i
kontrolltårnet var unødvendig forsiktige, men det var ingen tvil at piloten var
oppgitt.
Når vi senere samme dag skulle på nytt løft var radaren fortsatt ikke
fungerende. “He’s crazy!” utroper piloten igjen, i det han peker rett frem mot
den kursen og høyden han er gitt av kontrolltårnet - rett mot ett fjell! Heldigvis
for oss klarte piloten denne gang å overbevise kontrolltårnet om å gi oss
tilatelse til å fly over fjellet.
Presisjonslandinger og skogmus
For å oppmuntre oss til å bli bedre hoppere tok lagkaptein Yngve initiativ til å
arrangere en uformell landingskonkurranse, hvor målet var å lande så nærme

ham som mulig mens han filmet. Ingvild tenkte at han valgte seg
selv som mål slik at ingen kunne hevde at han selv bommet under
landing. Mario var inspirert av muligheten til å bli bedre i å fange
skogmus under landing. Mens Tony så det som en åpen invitasjon
til å lande på skjermduken til kapteinen. Yngve skjønte fort at det
var viktigere å forsvare skjermen sin fremfor å filme lagkameratene
sine under landing.
Skydive Sardegna
Golden Lockpins har hatt en fantastisk påsketur i Italia. Ikke bare
har vi hatt glede av masse god italiensk mat og drikke, deilig
vær, hyggelige og gjestefrie italienere, men i tillegg fikk vi 50
uforglemmelig hopp. Du er sikkert av den samme oppfatning,
selv om vi utelot å nevne flere av de morsomme tingene vi gjorde;
tracking, speedstar, hybrid, rodeo, hopp nr. 200 og 300, barbeque
på feltet, Norge-Italia kamp i bordfotball, Fernet Branca... og flere kasser øl.
Hver sommer arrangeres en sommerboogie hvor de flytter hoppfeltet til
havet og det meldes om mye morro også der. Skydive Sardegna er et hyggelig
hoppfelt med god stemning og anbefales til den som ønsker å oppleve noe nytt.
Vi kommer gjerne igjen!
Med Ingvild “Tail” Stårvik, Mario “Outside” Caprino, Tony “Point” Vangen og
Yngve “Inside” Haugom.
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The JoyRiders
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ANNA HOWERSKI,
CAMILLA HAGEN,
HEGE RINGARD OG
KJERSTI EIDE
ETABLERTE THE JOYRIDERS
I SLUTTEN AV 2011.

Frederick Kihle, kihlephoto.noFoto
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Camilla og Anna på
forsiden av franske Paramag.
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Frederick Kihle, kihlephoto.noFoto

Anna HowerskiTekst
Målet deres er å kjøre hardt og å konkurrere i
våre respektive luftsportgrener for å promotere
Da
jenter som flyr – og å ha det jævla gøy underveis.
le
At
Lagmedlemmene har vært venninner i noen år nå,
og har tilbragt mang en boogie og happening med å
skape trøbbel i det ene øyeblikket og gode hopp det andre. Det neste naturlige steget var å
danne et offisielt lag.
I 2012 skal jentene gjøre en “flying” start. JoyRiders skal stille på world BASE race, the
world freefly record, the Nordic meet og samtidig være med på tallrike arrangementer og
treningsleirer gjennom sesongen. Camilla setter neste generasjon JoyRiders til verden i
oktober og håper å være tilbake for å konkurrere i 2013. Dette jenter, beviser at livet som dere
kjenner det ikke stopper når en får barn.
OK, heng med. Et BASE-arrangement bare for jenter vil bli planlagt snart i Kjerag. Detaljer
blir publisert på joyriders.no. Hvis du vil bli med og fly er neste stopp på kalenderen
Ekstremsportsveko. Anna skal organisere freefly og Hege og Kjersti vil fly wing suits
lokalt. Kanskje til og med gjøre et lite stunt – hvem vet…? Viktigst av alt – vi skal holde den
første offisielle JoyRiderfesten noen sinne! Ta med ditt eget øl og fest som en rockestjerne.
ADVARSEL! Vi tar ikke ansvar for andre gjesters sikkerhet!
Vi sees – fly hard!
F
hl

ot

o

Anna flyr med team Vector.
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SOL, VARME, TO TWIN OTTERE OG EN SKYVAN. DET VAR DET
SOM VENTET EN HEL GJENG SPENTE NORDMENN I SLUTTEN AV
MARS 2012. NYE SKILLS SKULLE LÆRES, NYE VENNSKAP SKULLE
STIFTES OG NYE GLEDER SKULLE OPPLEVES. TO HELE UKER
MED SÅ MYE HOPPGLEDE DU KAN TENKE DEG!

Grete Viste og Kirsti NarumTekst
Kirsti NarumFoto
28 deltagere og 20 gira instruktører ankom 25. mars Skydive
Arizona. Et av USAs største hoppfelt der sola nesten alltid skinner.
Forventningene var skyhøye; vi var jo i USA på freeflybasicen for
pokker! På programmet stod det masse hopping, coaching fra flere
fantastiske coacher, blant annet landslagene Sweet Freefly og 42
Freefly som arrangerer hele greia. Det ble også tid til seminarer,
sosiale arrangementer og nye vennskap.
Første dag bestod av registrering, hoppfeltbrief og
gruppeinndelinger. Hovedfokus var safety, spesielt under
skjemkjøring, en veldig viktig faktor da mange ikke hadde
hoppet hele vinteren. De fleste kjente at det var bra med en myk
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start, og dag to var alle kjempegira for
gruppehopping og coaching. De første
dagene var det en Twin Otter som fraktet
hopperne opp til 13 500 fot, og etter hvert
var det også mulighet å bli med en Skyvan
opp. Veldig stas for oss som ikke hadde
hoppet ut av bakenden på et fly før! Totalt
ble det gjort 2 712 hopp. Dette er ny rekord for
freeflybasicen!
Twin Ottere og Skyvan var ikke det eneste Skydive Arizona
hadde å by på. Så heldige var vi at det var en vindtunnel en liten
spasertur fra hoppfeltet. Det var mulig å booke tid på forhånd,
men heldigvis var det litt ledig flyvetid til oss som ikke hadde
gjort dette. I tunnelen fikk vi tildelt coach, og vi ble briefet på hva
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vi skulle gjør der inne. For mange var dette første
gangen i tunnel, noe som ble en spesiell og svært
lærerik opplevelse for mange av oss. Vi kan bekrefte
at mange har blitt meget hekta; undertegnede har gjort
to og en halv time i vindtunnelen på Voss etter turen.
En opplevelse mange var veldig gira på, var
ballonghopp. Det går ikke an å dra til Skydive Arizona uten
å hoppe ballong med «The Burner»! Stemningen i kurven
er magisk, når han tar hopperne med på en uforglemmelig
tur. Med sola på vei over de små fjelltoppene og stillheten
rungende over ørkenen er det en helt ny opplevelse å
klatre opp på kurven for så å falle stille og rolig gjennom
den allerede varme lufta. Er en på løft to får en også med
seg jakten på ballongen sammen med «The Burners»

kone, dette er som en miniutgave av «Tornado hunters».
Fantastisk start på dagen!
Etter to uker med utrolig mye bra hopping hadde alle
deltakerne passert femti hopp. Vi var alle en hel del
erfaring rikere, og felles for alle var nok at vi alle fikk
prøve noe nytt. Det var mange kasser som ble satt for å si
det slik! Flere ble ferdige med B-sertifikat og alle dro fra
Arizona med både nytt utstyr, utrolig mye ny hopperfaring
og minst 47 nye venner i bagasjen! Dette var definitivt
årets tur; freeflybasicen gjør deg til en tryggere hopper, til
en hopper med ambisjoner. Vi gleder oss allerede til 2013!
Takk til Sweet Freefly, 42 Freefly og alle de andre coachene
og deltakerne for en utrolig magisk opplevelse!
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FS-basic med Polaris
Ellen C. Burchardt, PolarisTekst
Nigel HollandLuftfoto
Jens B. JansenBakkefoto
Årets Basic deltagere var få, men desto bedre:
Einar Helle, Jens Jansen og hele Polaris. På
kamera: Linn Ludvigsen Rogersdatter og vår
britiske venn Nigel Holland.
Innsjekkingen på Gatwick flyplass ble en
lang tålmodighetsprøve. Ellen oppdaget at hun
hadde fått lyskestrekk i løpet av festen etter
vodka blandet med vodka, og en uhøytidelig
konkurranse med uttalelser som "how hard
can it be" – alle kan vel plukke opp en mynt
plassert i et glass på gulvet ved å gå ned i
spagaten og plukke opp mynten igjen ved bare
å bruke tennene (hun gikk som om hun hadde
gjort noen helt annet den natten..). Sissel fant
ikke passet sitt ved innsjekkingen – det ble
først funnet etter at alt innholdet i kofferten og
fôret var dratt utover gulvet og skranken.
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Også var det Easy Jet da. Vi hadde prøvd å
være litt føre var og kjøpt to ekstra kofferter.
Polaris hadde tenkt å få inn noen treningshopp
under basicen, så vi hadde med to rigger hver,
blybelte osv. Ikke viste vi at det ikke gjaldt
ekstra kilo, bare flere kolli å fordele kiloene
på... Så da sto vi der med 75 kg for mye og en
kilopris på 10 £. Alle kan vel trikset med å putte
tåa under vekta for å gjøre kofferten lettere?
Men Ellens tå med fyllenerver, gjorde dama i
innsjekkingen helt frustrert; vekta virra mellom
15 og 25 kg – noe måtte være galt med den
vekta? En stødigere tå måtte ta over jobben, og
Kristine tok på seg sitt mest uskyldige smil…
Når dama bak skranken tilslutt mente at vi
måtte betale 30 pund i overvekt, smilte vi bare
og betalte gladelig. Bortsett fra fallskjermutstyr
er det ikke godt å si hva som veide så mye, for
i Sissel sin koffert lå det bare tre kjoler og en
kort, liten shorts. Det skulle vise seg at i Spania
var det bare 5 °C om morgenen…

Under innsjekkingsutfordringene våre fikk
vi en melding ifra vår eminente kameradame
standin Linn som kom rett fra Norge: "Hvor
er dere? Jeg sitter og venter på flyplassen i
Spania ved hesteskulpturen". Uppss, Noen
hadde gitt henne feil info. Da vi endelig kom
fram fem timer senere fant vi henne ute i sola,
rød som en hummer . Lite viste hun da om at
dette var den varmeste dagen hun skulle få
oppleve under denne turen...
Å hente ut leiebilen ble heller ingen smooth
sak. Vi hadde blitt "oppgradert" som dama
i skranken kalte det. I praksis betydde dette
at vi hadde fått to mindre biler. Men med sju
personer, ni kofferter og håndbagasje, og to
microbiler, kan man ikke annet enn å klage.
Selv om det i begynnelsen var umulig å få en
annen bil, fikk vi omsider en større bil. De truet
med å si at den måtte vi ta uvasket – i som om
vi brydde oss om det! I en bil stappet full med
bagasje (hvor Einar viste gode egenskaper som

loadingssjef), og en bil stappet full med folk,
ankom vi tilslutt DZ Empuriabrava. Også denne
gangen kom vi fram uten at vår kjære Sissel
utviklet for stort magesår som følge av alle
utfordringene vi møtte på underveis. Bilturen
gikk unna med god underholdning bestående
av Linda sin tur-CD, og Ellen og Kristine sine 10
lag CD-er mikset med musikk for deres smak.
Registreringen på feltet er omfattende og
langsommelig, men alle passerte, og vi var
endelig klare for Basic! Kasser ble etterhvert
satt for første firer, størst formasjon, flest
poeng, flest antall hopp på en dag, nye
sertifikater, nytt fly og nytt hoppfelt. Gutta
fikk hopp med ingen ringere enn Pete Allum
– en av de i verden med flest hopp, og med
flere internasjonale meritter – og Ameliè
Tirmann, en av verdens beste jentehoppere
fra jentelaget til Frankrike. Dette i tillegg
til Polarisjentene så klart, så gutta fikk
mye oppmerksomhet, og god oppfølging!
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ETTER EN VELLYKKET CHALLENGE MED PÅFØLGENDE
FEST – HVOR NACHSPIEL SELVFØLGELIG VAR EN GOD IDÉ –
HADDE NOEN VÆRT MER FORBEREDT OG LAGT SEG MED
KLÆRNE PÅ. FOR TIDLIG NESTE MORGEN GIKK VEGEN
VIDERE TIL SPANIA OG EMPURIABRAVA.
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I tillegg gjennomgikk de et
skjermkjøringskurs med Pete (går
jo fint å bestå når du er blant Norges
beste paraglidere), flere krypesessions
og gjennomgang av forskjellige randoms og
blokker. For de som følte seg i det spreke
hjørnet ble det også tid til noen løpeturer.
Været var det eneste som satte en stopper
for planene om å gjøre en skikkelig speed
star. Vi hadde nemlig sett på filmen "Cut
away", og blitt inspirerte. Vi fikk også inn mer
fallskjermkultur ved å se på filmer som "Point
Break" og "Crosswind", derav noen uttrykk
som fulgte oss under resten av Basicen. Det er
mye moro i god sangria, pizza og gamle filmer
med lengre samtaler utført i fritt fall, og hvor
fritt fallet er lengre enn det noen av oss har
opplevd. Anbefales!
Trude tok fredag den 13. en dag på forskudd.
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Først ble Go Pro
kameraet hennes mistet
i fritt fall. Sissel lurte på
hvor det hadde landet
og hvor vi skulle begynne
lete, men det slo vi raskt fra oss.
Deretter måtte Trude prøve ut Sky Hooken
sin på neste hopp. Men alt ordner seg for
snille piker; skjermen og feebagen ble funnet
i en hage, og noen ringte det inn til feltet så
alt kom til rette på bare noen minutter. Go
Pro kameraet, ja det ble byttet ut i en nyere
modell.
Linn klarte kunststykket å forstue fingeren
i en landing, men pytt sann; man trenger
vel ikke alle fingrene for å klatre ut på et

kamerastepp? En blå, dobbelt så
stor finger stoppet ikke Linn! Einar fant
ut at en investering i helhjelm var lurt etter å
ha kjent på litt hagel i lufta og smakt på
Ellens fot i exiten. Når dette skjedde
hele to ganger, så lærer man etter
hvert… Sissel startet en ”russisk rullet”
lek med en pose med wasabi nøtter.
En av slagene i posen framkalte sterke
hostereaksjoner, og hos noen av deltagerne
lettere oppkast. Når alle bodde i samme hus
(noen faktisk i samme seng under en stor
dobbeltdyne), og når man heller ikke var så
nøye på hvilken flaske som tilhørte hvem,
endte hele gjengen opp med rennende nese og
hosting og harking ute over uka. Vi traff også
en gjeng fallskjermhoppere fra Stavanger, og
morsomme historier ble utvekslet over god
mat og drikke. Dagen med vindholding førte

oss til Cadaques,
med crepe spising,
sangria og øl. Et
besøk i Dalí (han
maleren) sitt hus
fikk vi også unnagjort.
Ja, du leste rett; en kulturell
opplevelse!
Avslutnings-middagen ble spist på Blue
Skybar med goodiebagger og dessert. Det
viste seg imidlertid at vi var bord nummer
10.000, og vi fikk spise uten å betale – ja Jens
kan overraske han! Der plukket vi også opp en
bortkommen finsk hopper vi tok hånd om fram
til flyplassen neste dag.
Tross få deltagere og litt dårlig vær, ble det
på en uke unnagjort 321 hopp i regi av Polaris.
Takk for super tur alle sammen! God stemning
og bratte læringskurver, ja – det er basic det.
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BEDFORD WORLD CHALLENGE HAR SIDEN 2006 BLITT
ARRANGERT ÅRLIG I VINDTUNNELEN I BEDFORD. DETTE
ER VERDENS STØRSTE VINDTUNNEL KONKURRANSE,
OG DELTAKERANTALLET HAR ØKT FOR HVERT ÅR. I 2012
STILTE TOTALT 79 LAG I FS 4, FORDELT PÅ KLASSENE
ROOKIE, A, AA OG AAA. DET BLE I TILLEGG KONKURRERT
I FF INTERMEDIATE OG FF OPEN.

Bedford World Challenge
Trude SviggumTekst
AviatrixFoto
Polaris har deltatt på Bedford World
Challenge flere ganger tidligere, og for oss
er dette helt klart ett av årets høydepunkt!
Vi ønskte å dele denne opplevelsen med
flere, og inviterte derfor med oss andre
norske lag til å delta på konkurransen.

Totalt var vi tre norske FS-lag som
møtte spente opp i Bedford om
ettermiddagen 5. april:
• Aviatrix bestående av Linda Aarøe
Rasmussen, Line Brøto, Anna Kjos og
Sissel Maria Finnseth.
• Ellens Flyboyz bestående av Siri Victoria
Lund (superreserve), Jens Jansen, Einar
Helle og Ellen Cathrine Burchardt.
• Polaris bestående av Sissel Maria
Finnseth, Ellen Cathrine Burchardt,
Kristine Marie Willadsen og Trude
Sviggum.
Første dag var
registrering og
prøverunder. Alle får fly
tre minutter i forkant
av konkurransen for at
tunnelen skal kunne bli
riktig justert i forhold til
laget sin fallhastighet.
Vi ladet deretter opp til
konkurransestart med å
besøke stam-pizza-stedet
til Polaris. Vi er alltid der
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første kveld i Bedford, og vi spiser alltid
samme type pizza…
Åpning av Bedford World Challenge samt
trekning ble gjennomført i kafeteriaen
fredag morgen. Alle fikk to timer til å
forberede seg/krype, og så gikk det slag i
slag med konkurransehopp (kan man si det
når det er i tunnel?) resten av dagen. Masse
nye inntrykk å fordøye for ”førstereis”
jentene og guttene i Aviatrix og Ellens
Flyboys, og til tider krevende for Sissel
og Ellen å samle intermediate lagene sine
på samme sted til samme tid… Trude og
Kristine hadde et litt roligere program siden
de ”bare” deltok på ett lag, men de stilte
flittig opp som heia gjeng for resten.
Ellens Flyboys tok raskt ledelsen i den
interne konkurransen med Aviatrix. Aviatrix
fulgte tett på og jubelen var stor i runde
seks da jentene slo gutta med to poeng.
Ellens Flyboys endte på bronseplass i sin
klasse og var det eneste norske FS-laget
(første noensinne? Tror Arcteryx kom på
fjerde plass en gang) som dro hjem med
medaljer! Aviatrix kom på femteplass, og
Polaris ble nummer fem i ”jenteklassen” i

FS-4 AAA med sitt høyeste tunnelsnitt så
langt i karrieren. Komplette resultater for
FS konkurransen kan dere se på skyleague.
com.
Vi møtte også noen andre
nordmenn i Bedford:
• Håvard Flaat deltok i FF-open sammen
med Adam Mattacola og fløy fletta av
alle andre. Imponerende flyging! Sjekk ut
filmen som Håvard har lagt ut på FB om
du ikke har gjort det allerede.
• Voss vind var representert med Martin
Kristensen og Filip Crnjakovic – bra flyging
på de også, selv om de ikke kom helt opp
på pallen.
• Kjetil ”Rookie” Nordin stilte med sitt
danske AA-”player coach” lag Airplay,
og til tross for en lunken start klarte de å
kjempe seg til bronseplass. Imponerende
progresjon gjennom konkurransen!
Bedford World Challenge ble avsluttet med
en heidundrende fest lørdag kveld, før
ferden bar videre til Empuria og basic.

Aviatrix

HELE EVENTYRET STARTET FOR MIN DEL MED EN MELDING PÅ FACEBOOK FRA POLARISTAIL SISSEL MARIA FINNSETH. HUN ØNSKET Å STARTE ET FS-FIRERLAG MED HELT FERSKE
HOPPERE, SOM SKULLE TRENE SAMMEN HELE SESONGEN, OG SÅ DELTA I NM 2012.

Linda Aarøe Rasmussen Tekst
AviatrixFoto
Det var jo helt fantastisk å få en slik mulighet til
utvikling kastet etter seg, kun fem måneder etter
AFF-kurset! Hvordan kunne man si nei? Jeg takket
jublende ja, samtidig som prestasjonsangsten
lugget litt i bakhodet. De to andre flotte jentene
som også grep sjansen var Line Brøto, og Anna

Kjos. Vi valgte lagnavnet Aviatrix, siden tre av
jentene på laget jobber som piloter.
Sissel trodde på oss fra dag én, og uten noe
som helst form for tvil fra proffens side, ble vi
meldt på Bodyflight World Challenge – i Rookieklassen. Aviatrix skulle reise til Bedford sammen
med selveste Polaris! Ellen Burchardt, Polaris
outside center og energikule, skulle også ha med
seg sitt eget intermediatelag: Ellens Flyboys.
Noen forberedelser måtte
selvfølgelig til for jentene på
Aviatrix. Etter noen krypekvelder
ble det en tur til Prahas Skydive
Arena i februar, for å trene sammen
i vindtunnel. To av jentene på laget
hadde aldri sett en vindtunnel før,
men vi klinket til og trente randoms
som et firerlag i nesten en hel time.
Vi var offisielt et lag! Sissel, vår
kjære mentor, coach og lagvenninne,
ledet oss i treningen. Og med på
lasset var også Ellen. Det har vært
en unik sjanse å få disse ekstremt
dyktige hopperne som trenere,
og de har lært oss uendelig mye,
både om formasjonshoppingen og
fallskjermhopping generelt.
World Challenge!
Plutselig hadde dagen kommet
for avreise til Bedford. Flyet
lettet fra Gardermoen og landet
på Gatwick i England. Spente og
forventningsfulle tuslet vi noen
timer senere inn i Bodyflight-bygget,
denne enorme siloen som innbyr til
æresfrykt og nervøsitet allerede når

du stopper bilen på parkeringsplassen utenfor.
Og det myldret av folk! Bygningen var full av blide
og glade mennesker, og stemningen var på topp.
Flere fjes kjente vi igjen fra de endeløse timene
med surfing på nettet etter FS-videoer, det var
virkelig en samling av stjerner! ”Starstruck”
og ”overveldet” er gode betegnelser for
sinnstilstanden min under hele turen vår. Så
mange nye inntrykk i løpet av så kort tid!
Med tre jenter på laget som hadde 33,32 og
18 (!) hopp, skulle vi ta dette som en trenings- og
opplevelsestur, trygt ledet av vår klippe Sissel. Vi
hadde ikke noen andre mål enn at vi skulle ha det
gøy og gjøre vårt beste. Til vår store overraskelse
dundret vi rett inn på en femteplass etter første
runde, og den klarte vi å holde alle de ti rundene.
Vi var strålende fornøyde med å komme på
femteplass blant totalt ti lag i vår klasse. Ellens
Flyboys med ”super stand-in” Siri Victoria Lund
imponerte stort, og stakk tilslutt av med selveste
bronsjemedaljen, de også deltok i rookieklassen.
Det ble noen lange dager med dyp
konsentrasjon, hard jobbing, kryping, en haug
med nerver, og mye venting. Selvfølgelig ble
det også en ordentlig feiring på lørdag da
premieutdelingen var over. Turen var en enorm
opplevelse, og da vi kom hjem føltes det som om
vi hadde vært borte en måned. Hadde det virkelig
bare vært en langhelg så mye som vi hadde
rukket å oppleve, og lære? Vi møtte, og snakket
med, så mange dyktige og snakkesalige utøvere
i løpet av dagene med World Challenge. Takk til
alle som gjorde turen knallbra! Må spesifikt takke
Aviatrix-coach Sissel og de andre jentene på
Polaris; dere er fantastiske jenter alle sammen.
Dere er som faddere, storesøstre, og lærere i ett.
Tusen tusen takk for alt dere har gjort for oss!
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PolarisTekst
Esben EvensenFoto

Polaris og DeLand Norgies

En gang i året arrangereres konkurrasen Shamrock Showdown i DeLand i forbindelse
med St. Patricks dagen. I år inngikk arrangørene av Shamrock Showdown et samarbeid
med vindtunnelen Paraclete XP og det nye navnet er Paraclete XP outdoor Championship.
Fra Norge stilte DeLand Norgies som de har gjort flere ganger før, og for første gang
Polaris. Konkurransen ble kombinert med en treningsleir i forkant.
DeLand hadde som vanlig godt vær å by på og temperaturen lå på behagelige 25
grader. Hoppfeltet var superbusy hele perioden med lag som startet hoppsesongen i
DeLand med trening og konkurranse. Feltet hadde to Twin Ottere som gikk mer eller
mindre kontinuerlig.
For første gang i denne konkurransen ble jenteklassen satt opp med egen resultatliste.
Det var fire jentelag med og vi fikk sjansen til å konkurrere mot tre andre kvinnelag
som skal stille på VM i Dubai i desember. De franske jentene som er regjerende
verdensmestere stilte meget sterkt og tok førsteplassen. Polaris konkurrerte om
andreplassen med det amerikanske militære laget Golden Knights. Denne gangen var det
Polaris som trakk det lengste strået og tok andre plass med ett poeng. Vi fikk også vårt
høyeste snitt hittil på 17,3 og var superfornøyd med det!
DeLand Norgies imponerte som vanlig. Uten noensomhelst trening, og med Solly
Williams (tidlgere Norgies trener og verdensmester i firer) som erstatning for Carl Erik
fikk de et snitt på 20,1 og en respektabel sjetteplass i den åpne klassen. Vinnerene ble
Arizona Airspeed fra USA, andreplassen gitt til Hayabusa fra Belgia og tredje plass til det
franske laget Aerodyne Aerokart.
Utenom konkurransen ble det tid til mye morro også. Polaris delte hus med det franske
jentelaget, det ble tid til grilling, yoga og for noen til og med linedancing! Da de franske
jentene fant ut at Airspeed og Aerokart lagene hadde en "mustache" konkurranse ble vi
enige om at vi måtte komme dem i forkjøpet. Resultatet ser dere på bildet!

på Paraclete XP outdoor Championship
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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,-
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Hei!
Oppstarten
Oppstarten har aktivitetsmessig synes å ha vært rimelig vellykket, selv om vi i første kvartal
lå noe under antallet hopp i år i forhold til i 2011. Det er også rapportert færre hendelser i år
i forhold til samme tid i 2011. Delvis kan det tilskrives færre utførte hopp, men det kan også
henge sammen økt fokus på turbulens, skjermkjøring og nye regler for skjermstørrelser.
Det er heller ikke gjort alt for mange hopp etter at de tre store hoppfeltene har startet opp til å
trekke noen entydige konklusjoner. I skrivende stund som er 10. mai har de tre store hoppfeltene
til sammen gjort 2800 hopp. I år er det imidlertid ikke innrapportert noen alvorlige hendelser og
skader.
Nå skal jeg ikke bagatellisere noen hendelse, men på Jarlsberg opplevde de at det ble
full utrykning med flere politibiler og ambulanse etter at en A-hopper hadde vært uheldig i
en landing og slått hodet. Det var helt rett å tilkalle ambulansen å få hopperen til kontroll,
men at Politiet tok beslag i elevutstyret det var hoppet med, var vel litt i overdrevent. I år har
fotballen opplevd en rekke alvorlige hodeskader uten at det verken er tatt beslag i fotballer eller
fotballstøvler. Nå tilskriver jeg vel reaksjonen som et resultat av ulykken vi opplevde i fjor, men
håper vi får normalisert dette raskt.

Rikssenteret
Selv om jeg innledet ganske positivt ovenfor, så var situasjonen på Rikssenteret nokså
urovekkende store deler av mai. Vi har Norges største øvings og skytefelt (Regionfelt Østlandet)
som nærmeste nabo, men vi har hatt en samarbeidsavtale som har fungert veldig bra. Gjennom
koordineringer har vi fått hoppet ganske uforstyrret. Det har også vært avtalt at vi de gangene
det har vært skyting som blokkerer luftrommet over Østre Æra, skal vi få flytte virksomheten vår
midlertidig til den militære flyplassen på Rena.
Uten å si i fra på forhånd, la Forsvaret om sin policy slik at vi mistet tilgangen til luftrommet
så snart det ble skutt i Regionfeltet. Hadde dette vært for noen få dager hadde det vært
overkommelig, men Forsvaret skal skyte alle hverdager og to helger fram til Sankt Hans.
Det kunne i verste fall bety at vi mistet opp mot 53 hoppe dager fram til
skoleferien. Dersom det samme fortsatte etter ferien kunne vi mistet
ytterligere 31 dager, hvilket vil si at vi pga denne endringen kunne mistet 84
av fulldriftens 138 dager som er 60 % av hoppe dagene. I tillegg kommer vi
neppe unna at det ikke blir dager med værholding i skoleferien også!
Som nevnt over er det også innarbeidet regler om kompenserende tiltak i
avtalen. Det vil si at vi de dagene vi blir utestengt fra luftrommet kan få hoppe
på den militære flyplassen på Rena, få tilgang til bygning for å kunne pakke
innendørs samt få flydrivstoff fra det militære tankanlegget. Dette gikk heller
ikke fullstendig smertefritt i orden nå i mai, men vi fikk det til å fungere sånn
noenlunde. Vi har kommunen i ryggen og har varslet Forsvarsdepartementet
med flere, med krav om at Forsvaret holder seg til avtalen som er
inngått. Samtidig har vi varslet Forsvaret at vi ser på denne saken
Jan Vang
som et brudd på den inngåtte avtalen. Vi ble aldri varslet og fikk
Fagsjef/avd.leder F/NLF ikke komme med noen innsigelser på forhånd. Det er også varslet
at vi kommer til å kreve kompensasjon for økonomisk tap.
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Antidoping Norge
Mer utfyllende informasjon om alle sakene på antidoping.no.

Dopinglisten som app – på norsk
Sjekk oppdatert dopingliste på mobilen din.
WADAs gratis dopingliste-app finnes fra 1. januar 2012 også på norsk.
iPhone-appen kan lastes ned på App Store.

Dopingsaker knyttes til bruk av tilskudd
Antidoping Norge oppfordrer til å utvise varsomhet ved bruk av tilskudd.
Metylheksanamin står på WADAs dopingliste under spesifiserte stimulerende midler. Stoffet er også
kjent som for eksempel dimetylpentylamin og geranium. En rekke utøvere internasjonalt har testet
positivt på dette stoffet de siste årene. NIFs domsutvalg dømte i fjor to utøvere etter positive prøver
på metylheksanamin. Nylig begjærte også Påtalenemnda i Antidoping Norge påtale mot en utøver som
følge av en positiv prøve på metylheksanamin. – Antidoping Norge har lenge hatt en restriktiv holdning
til bruk av kosttilskudd på et generelt grunnlag. På bakgrunn av den kjennskapen vi har til saker med
metylheksanamin internasjonalt, og de sakene vi har hatt i Norge den senere tid, mener vi det igjen er
grunn til å gjøre utøvere spesielt oppmerksom på denne problemstillingen, sier Anders Solheim, daglig
leder i Antidoping Norge. – Erfaring har vist at det er en viss risiko for at enkelte tilskudd kan være
forurenset, det vil si at produktet inneholder forbudte stoffer på dopinglisten uten at det står oppført på
varedeklarasjonen. En annen utfordring er at en del stoffer, som metylheksanamin, omtales med flere
navn som ikke nødvendigvis står oppført på dopinglisten, sier Anders Solheim. Antidoping Norge minner
om at utøver selv er ansvarlig for forbudte stoffer som blir funnet i kroppen, uavhengig av hvordan
utøver har fått det forbudte stoffet i seg.

1,1 mill kr fra Helsedirektoratet
Skal brukes til å øke kompetansen om doping som samfunns- og ungdomsproblem.
Antidoping Norge har de siste årene jobbet med å bygge opp kunnskapsnettverk rundt omkring i landet.
Antidoping Norge har de siste årene trappet opp sitt arbeid mot doping som et samfunns- og
ungdomsproblem. For 2012 har stiftelsen mottatt et tilskudd på 1,1 millioner kroner fra Helsedirektoratet
for å utvikle frivillige kunnskapsnettverk som skal styrke kompetansen omkring doping. Beløpet er det
samme som stiftelsen mottok for 2011.
Nytt av året er at Antidoping Norge har ansatt en egen person som i sin helhet er viet
folkehelsearbeidet. Personen skal følge opp kunnskapsnettverket, i tillegg til at vedkommende blant
annet jobber med stiftelsens nye treningssenterprogram. – Vi er overbevist om at dopingkampen må
føres på ulike arenaer for at vi skal se resultater.

Nyheter fra IPC kan leses på fai.org/IPC-news.

EM og World Cup

EM og World Cup i
formasjonshopping og artistiske
grener 2012 blir arrangert i
Prostejov i Tsjekkia i perioden
27. august til 2. september.
Trude Sviggum
Dette er samme hoppfelt som
IPC delegat
arrangerte et meget vellykket
EM/World Cup i 2009, og
Polaris – som skal representere F/NLF i kvinneklassen i
FS-4 – har derfor store forventninger til arrangementet.
Det er ganske uvanlig at det arrangeres EM og World Cup
samme år som det arrangeres VM, men siden VM ikke er
før i desember passer konkurransen godt inn i Polaris
sin treningsplan. Etterretninger så langt tilsier at i alle
fall Frankrike, England og USA stiller med sine kvinnelag
i denne konkurransen også – og dette vil gi Polaris en
pekepinn på hvor de står i forhold til sine sterkeste
konkurrenter. Bulletin 1 til konkurransen er lagt ut på
nett, og kan leses på fai.org.

Mondial

Mondial i fallskjermhopping avholdes i Dubai 2012.
Mondial er en konkurranse hvor alle fallskjermgrenene
møtes, og det arrangeres VM i de respektive grenene.
Forrige Mondial var i Gap i Frankrike i 2003, og det er
derfor på høy tid at det arrangeres igjen. På grunn av
at det skal konkurreres i seks ulike grener parallelt er
det satt av flere dager til dette arrangementet enn det
som er vanlig for et VM; fra 29. november til og med 8.
desember.
Fra Norge skal Polaris stille i FS-4 kvinneklassen, og
42 Freefly og Sweet Freefly skal delta i freefly. I tillegg
skal Fru Østensen og Herr Sotberg (herr og fru Head of
Delegation) holde styr på oss i år som i fjor. Vi satser
også på å ha med oss en stor norsk heiagjeng.
For de av dere som vil vite mer om konkurransen kan
dere finne mer informasjon på wpcuae.ae.

Hoi
Solskinn, mild bris og flydur – kan det bli bedre? Endelig er sommeren her
igjen! Vinterens harde rasjonering skal endelig betale seg. I løpet av de
kommende uker kommer gamle vennskapsbånd til å bli forsterket, nye
etablert, bål skal brennes, barrierer flyttes, latter, hyl og fjas. Akkurat slik
det skal være.
Jeg hadde i går et møte med bla Derek (multitalentet på landslaget). Der
brukte Derek et bilde som var så godt at jeg har lyst til å gjenta det her:
Fallskjermhopping er som å bygge OG bruke en lekeplass. Først så
bygger du et huskestativ (eller "sit"), deretter er det viktig å leke og ha
det gøy med dette. Før huskestativet blir kjedelig, er det viktig å bygge en
ny leke – en sklie (eller "transitions"). Også gi seg tid til å ha det gøy med
denne. Poenget er å finne balansen mellom å tilegne seg nye ferdigheter
og ha det gøy med disse. Om man kun bygger ferdigheter og glemmer å ha
det gøy, blir fallskjermhopping til slutt kjedelig. Om man kun har det gøy,
men glemmer å bygge ferdigheter, blir fallskjermhopping fort begrenset
og kjedelig. En balanse mellom nye ferdigheter og at man tar seg til å leke
med ferdighetene er en av nøklene til å holde folk i miljøet lenger.
En annen sentral nøkkel er å ha noen å hoppe med. I de aller fleste
tilfeller er det mer gøy å leke flere sammen. Ønsker at alle tar et ansvar for
dette i sommer når man ser løft der det er mange single hoppere. Enten at
man selv spør andre single om man skal gjøre noe sammen, eller at mer
erfarne hoppere tar med seg andre. Dette bygger relasjoner, kompetanse
utveksles, det er mer gøy – og folk holder på med fallskjermhopping
lenger.
Fallskjermhopping er i utgangspunktet lek og moro. Men "det gjør
seg ikke sjæl" om jeg skal referere en av karakterene til Otto Jespersen i
"Nårje". Utover det å bygge OG bruke egne ferdigheter – jobber klubber
lokalt og forbund m/komiteer lokalt og sentralt med rammebetingelser
og kompetanse. Utøvere på landslaget jobber beinhardt, har personlige
prioriteringer og offer vi andre er skjermet fra. Tilbake får vi nødvendig
spisskompetanse, anseelse og resultater som kan brukes for å utvikle
sporten videre. Sammenhengen mellom idrett og rammebetingelser tror
jeg de fleste styrer i norske klubber ser.
Allikevel så har responsen og engasjement rundt ulike initiativer rundt
FS-satsning vært lunken og til tider fraværende. Fra min egen klubb var
det til slutt HI som purret opp styret og sa at folkens, her finnes det midler.
Dette sier meg noe om at norske klubbstyrer har hendene fulle allerede
med flydrift, boogier, konsesjoner, naboer, rekrutteringer, rapporteringer
og alt annet som er nødvendig for å få ting til å gå rundt. Skal det også
være rom for lokal idrettsatsning, må norske klubber både utvide sin
organisasjon med et nytt ledd ("idrettssjef" eller "oppmann/kvinne") og/
eller så må man jobbe mer effektivt. Når det gjelder det sistnevnte, så har
forbundet startet arbeidet med en "klubbhåndbok" for å oppsummere og
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utveksle beste praksis rundt drift av en fallskjermklubb. Det diskuteres
også om det skal tas initiativ til et "flyfaglig forum".
For enkelte klubber oppleves det som meningsløst å snakke om idrett
og videreutvikling når man sliter med helt eksistensielle problemstillinger
– tilgang på anlegg og luftrom. Som lyn fra klar himmel kom en
begrensning på bruk av luftrommet over vårt riksanlegg på Østre-Æra,
som vil være katastrofalt for driften. Oslo FSK og FNLF har i alle år forhold
seg til og fulgt en avtale som skal sikre sameksistens mellom forsvaret og
rikssenteret. Denne avtalen er uten forvarsel satt til side. Når dette skrives
jobbes det intenst med å finne løsninger. Tilsvarende problemstillinger har
vi hatt på Rygge i lang tid, HaGL står (når dette skrives) uten flyplass og
andre klubber merket presset på rammebetingelsene. Dette sier noe om
kompleksiteten av det å organisere fallskjermhopping.
Idrett er et av flere tunge argumenter inn i slike saker og understreker at
idrett er viktig i arbeidet med rammebetingelser. Men det skal ikke være
tvil om hva som er vår hovedprioritering: Arbeid med tilgang til anlegg og
luftrom!
Fallskjerm og de andre seksjonene i Norges Luftsportsforbund
(NLF) sitter i samme båt. Vi møter de samme problemer og press på
våre rammebetingelser og forutsetninger for aktivitet. Vi står sterkere
sammen. Det er viktig for NLF og oss alle at luftsportsmiljøet i Norge
er integrert og står samlet. Luftsportuka er et nytt sentralt tiltak for å
jobbe for økt samhold og integrering på tvers av seksjonene. Dette er
et arrangement der alle medlemmene i NLF kommer sammen for å drive
de aktivitetene vi elsker aller mest sammen med hverandre. Her blir det
muligheter til å prøve andre grener for kostpris, bygge relasjoner på
tvers og utveksle utvordringer og erfaringer rundt
bålet. Luftsportsuka arrangeres i år på Starmoen i
Elverum 18.-22. juli. Se mer på forbundets nettsider.
Til slutt vil jeg oppfordre alle til å bruke tiden
rundt bålet i sommer til å snakke om mer enn nye
regler for skjermstørrelser, fotball og hornmusikk.
Det er nytt seksjonsmøte (generalforsamling FNLF)
over nyttår 2013. Da skal ny langtidsplan besluttes
og nytt styre skal velges til å forvalte planen.
Ønsker du endring i prioritering og disponering av
forbundets midler, så er seksjonsmøtet arenaen
og arbeidet med den nye langtidsplanen starter
allerede nå. Hjelp også valgkomiteen med å få
mange solide navn på lista. Disse diskusjonene
hører godt hjemme rundt bål og i badstuer i
Frode Finnes Larsen
sommer…
Leder F/NLF
Med ønske om blå himmel og mild bris!
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Hopper uten forsikring skadet i utlandet
Igjen har F/NLF hatt en hardt skadet hopper uten forsikring i USA. Jeg vet ikke lenger hvor mange
ganger jeg har poengtert dette med nødvendigheten av å ha reiseforsikringer som dekker
ubegrensede behandlingskostnader og hjemtransport når dere hopper i utlandet. Kostnader. Jeg
ber klubbene forsøke å følge opp sine hoppere og spesielt de yngste og uerfarne! Denne gangen
skal kostnadene ha vært på 550.000 USD, ikke moro med en slik gjeld. Jeg henviser også til
hjemmesiden der det under medlemssider står utførlig beskrevet hva som skal til og hvordan det
gjøres for å være dekket av en skikkelig reiseforsikring.
Det som irriterer mest er at det jeg har fått informasjon om at flere norske hoppere som
hoppet sammen med den skadede har ytret at det er helt uansvarlig av F/NLF ikke å sørge for
skikkelig forsikring til sine hoppere.
NM delt mellom Voss og Tønsberg
Konkurransekomiteen med godkjenning av styret, forsøkte å legge om gjennomføringen av NM
i år, ved å konsentrere den til en langhelg med helgen etter som reservedag. Dette er tatt fra
den engelske modellen som er en stor suksess med stor deltakelse. Hvordan oppslutningen
hadde blitt vet vi ikke, men det var i hvertfall ingen klubber som ville arrangere NM etter denne
modellen, slik at F/NLF måtte omgjøre sin beslutning. Tønsberg kom til med en hjelpende hånd
og var villig til å arrangere NM, men på grunn av at klubben ikke har mulighet til å arrangere CP
med entry gate i vann, ble NM delt. Voss sa seg villig til å arrangere dette og første del av NM vil
bli gjennomført på Voss under Ekstremsportveko.
Dersom dette fungerer bra, så vil det sannsynligvis bli vurdert om NM i CP blir et fast innslag
under Veko.
I år er Hans Majestet Kongens pokal satt opp i fallsjerm. Den vil ikke bli delt ut før etter at
NM i FS og FF er gjennomført på Jarlsberg i august. En forutsetning for å tildele kongepokalen,
er at det er nok lag i FS og FF eller individuelle utøvere i CP. For lag skal det minimum være åtte
deltagende og tellende lag i klassen og for CP minimum 15 tellende deltagere.
Luftsportsuka 2012 på Starmoen
18. til 22. juli vil det for første gang bli forsøkt arrangert en luftsportsuke for alle NLF
sine seksjoner og aktiviteter. Invitasjon ligger blant annet ute på hjemmesidene til NLF og
seksjonene. For de som ikke kjenner til Starmoen, så er det et av NLF sine tre rikssentre og det
tilhører seilflyseksjonen. Det ligger 10 minutter øst for Elverum. Dette er et arrangement som
primært har som intensjon å gjøre luftsportsutøvere kjent med andre aktiviteter enn det vi selv
driver, og det blir muligheter til å prøve andre aktiviteter. Samtidig legges det også opp til litt
andre fallskjermaktiviteter enn vi normalt gjør har. Jeg oppfordrer alle som er nysgjerrige på
dette om å ta seg en tur på Luftsportsuka 2012.
Jeg vil avslutte med et håp om at vi i 2012 oppnår økt sikkerhet ut fra de tiltak som SU etter
fagseminaret har satt ut i livet og at dette blir synliggjort i statistikken vår!
Hei så lenge, vi ses plutselig på et hoppfelt! Med ønske om bare blå skyer!
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B

Aimard Alexander
Dybwad Vilhelm
Eia Simon
Ekjord Jens
Erstad Trond
Fløysand Marion
Hanken Jostein
Heen Magnus Landre
Helle Einar Bjørkaas
Helliesen Jørn
Herland Andreas
Hughes Markus
Hvidsten Kathrine
Knobelauch
Hægstad Even Obrestad
Kittilsen Lina Lee
Knudsen Tommy
Kverneland Oddbjørn
Kynø Wilhelm
Liavåg Trude
Lundanes Petter
Løland Georg
Malmo Erlend
Mukhin Alexander
Måkestad Geir-Ove
Narum Kirsti
Nødland Thomas
Oppigard Grete
Romestrand Ole Kristian
Skaiå Kjell
Sletta Kenneth
Svardal Jonas
Thomasson David
Thunes Stig
Tveit Sindre
Tømte Yrjan Odin
Vevatne Leif Helge
Vinje Roger
Viste Grete
Wiehe Eirik Skaiå
Øvre Kent Allan

C

Andersen Jørgen
Brandsar Atle
Busch Florian
Carlsson Jan Vegard
Dahl Thomas Johan
Egseth Stian Francis Allen
Holt Lars Kristian
Lien Olbjørn
Sanchez Lorena
Sellevold Kai
Slettahjell Thomas
Teigen Ole-Kristian
Wikstrøm Morten
Wormnæs Marius
Østrem Rune

D

Andersen Jørgen
Arvei Pål Cristopher
Bjørnøy Jan Roar
Halvorsen Terje
Jokstad Cato
Newman Steve
Pedersen Tina
Predstrup Nils Kløcker

DM1

Halvorsen Terje
Newman Steve
Predstrup Nils Kløcker
Suleiman Ramsy

DM2 IE
MK
I2
T
TD
I2 AFF TV
Arvei Pål Cristopher
Forsberg Geirr
Ludvigsen Linn R
Wormnæs Marius
Østrem Rune

Jacobsen Endre

Fladseth Ronny

Bøe Inger-Margrethe
Fladseth Ronny
Holtz Mathias
Jørgensen Bjarne
Lunde Espen
Mæland Anders Opsal
Olsen Sindre
Sørensen Aage Vejlgaard jr.
Wearne-Føleide Thomas

Bøe Inger-Margrethe
Jørgensen Bjarne

I3

Andersen Jørgen
Arvei Pål Cristopher
Bjørnøy Jan Roar
Hennie Aksel
Holt Lars Kristian
Jokstad Cato
Kolstad Ivan
Newman Steve
Predstrup Nils Kløcker

Newman Steve

Newman Steve

Arvei Pål Cristopher
Holt Lars Kristian
Newman Steve
Predstrup Nils Kløcker
Slinning Christian

kater
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25. mai innrømmet imidlertid Forsvaret overfor AVINOR at det eksisterer en
koordineringsavtale, at den har fungert godt til nå og at det ikke var noe i veien for å fortsette
videre med denne. Det betyr at vi kan se fram til en mye smidigere drift av Rikssenteret fremover
enn det vi har opplevd i mai. Vi har fått god støtte fra Forsvaret lokalt i tillegg til at vi har god
støtte fra Åmot kommune. Så nå ser det adskillig lysere ut for Rikssenteret igjen.

sertifi

Ferdighetssamlinger FS
Det minnes om trenings-/ferdighetssamlinger
for FS på følgende hoppfelt i løpet av
sesongen: Østre Æra, Tønsberg, Voss, Elvenes
og Oppdal.
Dette retter seg mot yngre hoppere og øvre
aldergrense er satt til 30 år. Ferdighetscampene
kjøres for å engasjere og stimulere til
konkurranserettet FS-hopping.
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 (t.o.m.
25 år) får i tilegg støtte til
hopp under campene.
Seminarer og foredrag.

Knut A. Lien
Landslagssjef

Foreløpig terminliste
Østre Æra 1.-7.juli
Elvenes 23.-29 juli
Voss
13.-19.august
Oppdal 10.-16.september
Planen er å avslutte alle campene med en FS3konkurranse hvor man kårer en vinner for alle
campene.

Landslagsutak
Etter planen vil det bli arrangert
landslagsuttak til høsten. Hvilke
grener det vil bli gjort uttak til
vil avhenge noe av hvem og hva
som er interessert i satse på
et landslag. Det ligger vel an til

at satsingen på FF vil fortsette
samt at det kan være aktuellt
med et VFS lag og evt. FS4.
Vi oppfordrer i
utgangspunktet at alle som
kunne tenke seg tanken om å

satse på fallskjermhopping som
idrett i noen år fremover om
å søke ved å sende en mail til
knut@fallskjerm.no, så vil du bli
kontaktet.

FS: Støtte til lagsatsing sesongen 2012
Med bakgrunn i vedtak på siste seksjonsmøte
om satsing på FS i inneværende periode, samt
et uttrykt mål om større deltagelse under NM
har F/NLF besluttet å støtte FS-lag i sesongen
2012
Det ligger 110.000 kr til fordeling blant FS-lag som
fordeles etter søknad. Følgende forutsetninger
gjelder:
- Det enkelte lag bidrar med samme beløp som
støtten fra F/NLF.
- Det forutsettes deltagelse under NM 2012 (og
intensjon om deltagelse under NM 2013).
- Alder på minst to av deltagere på laget skal ikke
være over 30 år, minst en skal være under 25.

- Plan for trening før NM skal følge søknaden.
- Treningshoppingen skal i etterkant kunne
dokumenteres med video/manifester.
- Deltagelse i NM skal skje i klubbens navn.
- Klubben bidrar med støtte til laget (beløpet vil
avhenge av hvor mange lag som søker og dermed
hvor mye støtte det blir til det enkelte lag).
- Støtten blir utbetalt etter NM 2012.
Søknaden skal som minimum inneholde følgende
for hvert lagmedlem (det tillates fem deltagere
hvor en er reserve): navn, klubb, antall hopp, alder,
antall FS-hopp, antall timer vindtunnel FS.
Søknad sendes til knut@fallskjerm.no
innen 23. juni.

down ’n ’ & dirty

Veko snart i gang!
Nå er det ikke lenge til verdens største festival av sitt slag går av
stabelen for femtende gang.

ElinFjelldalFoto

Det blir konkurranser og oppvisning innen paragliding, hanggliding,
basehopping, rafting, kajakkpadling, sykling, longboarding, skikjøring,
skating og klatring – i tillegg til selvsagt fallskjermhopping. Vi gleder oss over
at skating er tilbake på programmet. Thriatlonkonkurransen Horgi Ned med
skikjøring, mountain bike og kajakkpadling er også fantastisk underholdning!
I år går NM i swooping på Voss under veko. Publikum venter seg høy
hastighet, krevende landinger og et svært høyt nivå på utøverne!
ØyvindBirkelandFoto

Norsk militær luftmakt 100 år
I 2012 er det hundre år siden det første norske militære flyet tok av fra norsk jord. I år skal det derfor
gjennomføres et titalls arrangementer i ulike deler av landet som på hvert sitt vis markerer ett hundre
år med norsk militær luftmakt!
Flyet, som for anledningen hadde det passende navnet "START", tok av fra Gannestadjordet på Borre 1. juni 1912.
Piloten var premierløytnant Hans Fleicher Dons, som på denne turen for første gang gjennomførte en høyresving
i luften. Dette var ikke bare starten på den militære flyvningen, men også starten på norsk flyhistorie.
I løpet av de hundre årene som har gått siden starten er den norske militære luftmaktshistorien en fortelling
preget av pionerånd, pågangsmot og offervilje. Man har gått fra å fly én enkelt tur med ett enkelt fly, til å skape et
begrep; Luftmakt, som innebærer alt fra soldaten på bakken, til piloten i kampflyet. Et begrep der ulike elementer
i hele Forsvaret er gjensidig avhengig av hverandre for å gi størst mulig effekt.
De fleste publikumsarrangementene går av stabelen nå i starten av juni på Kjeller, Sola, Ørland, Bodø. Du rekker kanskje likevel å få med
deg Andøya flyshow 29. juni. Hovedarrangementet skal holdes i Hovedstaden lørdag 1. og søndag 2. september. Arrangementet vil inneholde
flere forskjellige aktiviteter som vil bli annonsert senere.
www.forsvaret.no/aktuelt/luftmakt
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ErikØstlieFoto

down ’n ’ & dirty
Nytt for Cypres 2
På Cypres 2 kan en nå velge å øke aktiviseringshøyden i opptil ni
trinn på omkring 30 meter/100 fot. Valget blir stående til det endres
igjen, og vil vises i displayet. Det er brukere og riggprodusenter
som har bidratt til endringen. Viktig å merke seg at jo høyere
aktiviseringshøyde, desto større risiko for å oppleve å få et toskjermer scenario ved lav åpningshøyde for hovedskjerm. Se www.
cypres.cc for mer informasjon.

Luftsportsuka 2012 på Starmoen

March Madness

NLF arrangerer i 2012 for første gang Luftsportsuka!
Dette er et arrangement der alle medlemmene i NLF
kommer sammen for å drive de aktivitetene vi elsker aller
mest sammen med hverandre. Her blir det muligheter til
å prøve andre grener for kostpris, få nye venner, oppleve
et enormt sosialt miljø samt utvikle seg som utøver. Vi
samles til en åpningsseremoni onsdag den 18. juli kl.
18.00.
Det blir konkurranse innenfor hver gren, konsert, stor
middag, NM-i støvelkasting, T-skjorte, dagens video,
foredrag innen aktuelle temaer og mye mer.
Påmelding innen 20. juni. nlf.no/fallskjerm.

Brian BucklandFoto

March Madness på Skydive Sebastian var
også trening for verdensrekord i headdown.

TROFSK i Faryab
HOTO (hand over/take over) av Troms
fallskjermklubb avdeling Faryab ble gjennomført
tidligere i år. I protokollen fra overføringa står
det å lese at det har blitt gjennomført lavhopp
og lavtrekk fra Black Hawk, CH53, Mi-8 Hip og
vanntårnet. Påmeldingsfrist til Taliboogie er
medio juni.
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Agent for Go Wear?
Go Wear ser etter representant i Norge.
Kontakt Adrian om du er interessert,
e-post theboss@go-wear.co.uk.

down ’n ’ & dirty

Woops
Kjetil NordinFoto

Bildene er tatt
med GoPro fra
outside center
posisjon i 8-way
laget "Perris Flight Risk". Nathan Halprin
hadde glemt å feste Z1-hjelmen sin. Kanskje
et lykketreff; ingen fant den igjen!

Årets
Frittfall
abonnent
Kitty-cat sin nye
agent Joy-dog
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Veteranenes årlige
nyttårshopping
har vært en tradisjon gjennom mange år.
Tom SkogsbergTekst

Etter at det ble flyttet fra Lier og til Vøyen Gård,
Vøyenenga i Bærum, hvor været også er langt mer
stabilt enn tåka i lierdalen, så har det tatt av til å bli
et "stort" arrangement som mange setter pris på.
I år så var vi over 70
hoppere som stilte
fra halve Østlandet.
Gården er fra 1800-tallet, og vi har fått skikkelig goodwill i Bærum
Landing uten skjerm
kommune som forvalter gården. Helikopter, gløgg, inne pakking, setter
Nok en milepæl ble nådd da Gary Connery som førstemann landet uten skjerm. Med
visst folk ekstra pris på å treffes på årets siste dag. Velkommen!
wing-suit, planlagt, uten en skramme. Ikke ned en sveitsisk fjellside, men i et tårn av
pappkartonger.
Hvor lenge har du planlagt dette?
- Jeg fikk ideen for åtte år siden etter mitt første wing suit hopp. I september 2011
begynte jeg planleggingen seriøst, og siden har det vært temmelig intenst.
Hvordan fikk du ideen med å lande i pappkartonger?
- Bokser er jeg vant til å bruke, har gjort det mange ganger i TV-, og filmstunts med
høye fall og motorsykkelcrasj.
Hva var den største utfordringen?
- For meg var det å oppleve og å føle på noe nytt. Å ta del i prosessen med wing
Jens Stoltenberg
suit progresjonen, og å inspirere andre til å gjøre hva de drømmer om. Mentalt følte
besøkte VossVind
jeg meg sterk. Jeg tenkte på landingen som et testhopp. Hvis det føltes bra fortsatte
jeg helt ned til landing, hvis ikke ville jeg løse ut skjermen så lenge jeg var høyt nok.

NTNU FALLSKJERMKLUBB
17.mai feiringen på Østre Æra
John K. DahlTekst og Foto

Dagen startet med en skikkelig 17.mai frokost med eggerøre,
kreps, reker, laks, karbonader, spekemat og annet godt pålegg.
Utover dagen gikk flyet gjevnt og trutt så lenge været tillot det
og det nærmet seg middag.
Simen Enersen arrangerte og disket opp en fantastisk treretters
middag bestående av
scampi og kamskjell til
forrett, biff med bakt
potet, soppstuing,
whiskey saus og litt
grønsaker til hovedrett, og
til dessert fikk vi servert
vaniljeis med bringebær.
Alt ble akompanjert av
kokkens utvalgte viner av
forskjellig slag.
Bildene fra senere på
kvelden må desverre
sensureres av hensyn til
bladets lesere, men det
rapporteres om flaggtog
og mye gøy utover
kvelden!

INVITERER TIL KVALITETS-HOPPING OG ÅRETS

TRØNDERBOOGIE
O V E R N AT T I N G • M AT • E L E V H O P P I N G • C O A C H I N G • O R G A N I S E R I N G

8.-16. SEPTEMBER

PA C 7 5 0 X L - C E S S N A 2 0 6 / 1 8 2

O P P D A L F LY P L A S S, FA G E R H A U G • 6 2 ° 3 9 ’ 0 7 ’ N 9 ° 5 1 ’ 1 7 ’ E

down ’n ’ & dirty
Babylon
Babylon freefly, KuriFoto
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Magiske opplevingar
basert på

ekte hoppglede …

April
13

x
13

1S
14
2M
14 14
3 Ti 14
4O
5 To Skjærtorsdag
6 F Langfredag
14
7L
8 S Påskeaften
15
dag
påske
1.
9M
10 Ti
11 O
12 To
13 F
14 L
15 S
16
16 M
17 Ti
18 O
16
19 To 16
20 F
16
21 L
22 S
17
23 M
24 Ti
25 O
26 To
27 F
17
28 L
18 17
29 S 18
18
30 M

Mai

x

18 18
1 Ti 1. mai Off
2O
3 To
18
4F
5L
6S
19
7 M 19
8 Ti
9O
10 To
19
11 F
19
12 L
13 S
20
14 M 20
15 Ti
16 O
17mai, Kristi Himm
17 To
18 F
20
20
19 L

20 S
21
21 M 21
22 Ti
23 O
24 To
21
25 F
21
26 L
21
27 S 1. pinsedag
22
28 M 2. pinsedag
22
29 Ti 22
30 O
22
x 31 To
18 CP-helg
a Jazz
13 Voss SPF-fest Voss
ie
19 AFF 2 Rookie Boog
14 AFF
S2S Galdhøpiggen www
BFSK
gie
Påskeboo
20 AFF 3 FS-helg
Freefly basic
FS-3 cup
V
16 Infodag VFSK/ DV/V
21 AFF 4 I-3 kurs
Sky-2-Ski Skåla www
Flying Chicks
17 Fulldriftsopning
NM seglfly
Vind
Voss
ing
Opn
22 AFF 5 Tandemkurs
18 AFF 1 I-2 kurs
Skywalkersboogie

2012 FulldriJulift
Juni

x

1F
22
22
2L
3S
23
4 M 23
5 Ti
6O
7 To
23
8F
9L
10 S
24
11 M 24
12 Ti
13 O
14 To
24
24
15 F
24
16 L
17 S
25
18 M 25
19 Ti
20 O
21 To
25
22 F
25
23 L
24 S
26
25 M
26 Ti
26
26
27 O
28 To
29 F
30 L
x

22 Skywalkersboogie
Hardanger musikk
23 AFF 6
Fjellflygingshelg
24 AFF 7 AFF instr kurs
Demohelg Voss Cup
25 AFF 8 Husdyrpark
Amnesty-stafett
26 Ekstremsportsveko
Fjord-O West

x

August

x

1O
26
1S
2 To
27
2M
31
3F
3 Ti 27 27 27 27
4L
4O
S
5
27
32
5 To
6 M 32
6F
7 Ti
7L
8O
8S
9 To
28
9M
32
10 F
10 Ti
11 L
28
28
11 O
12 S
12 To
33 33
13 M
13 F
14 Ti
14 L
15 O
15 S
33
16 To
29
29
16 M 29
17 F
29
17 Ti
18 L
18 O
19 S
29
34
19 To
20 M 34
20 F
21 Ti
21 L
22 O
22 S
23 To
30
23 M 30
34
24 F
24 Ti
34
25 L
25 O
26 S
35
26 To
27 M
30
27 F
28 Ti
30
28 L
35
29 O
29 S
30 To
31
31
30 M
x 31 F
x 31 Ti
31 Voss Gloss
26 Ekstremsportsveko
32 AFF 13
Boogie NTNU
27 AFF 9
NM FS/FF
The Nordic Meet
33 Landsskyttarstemnet
FS-3 cup
FS ferdigh.camp/ FS-helg
NM Fjordhest
28 VFF
34 AFF 14
www
aves
29 AFF 10 Skyw
Elevboogie/Avslutning
Elvenesboogie
Balkanfest
30 AFF 11 Æra-boogie
35 Jump-And-Fish www
Vossaveko Blues F.botten

September

35
1L
2S
36
3M
4 Ti
5O
6 To
7F
36 36 36
8L
9S
37
10 M
11 Ti
12 O
37
13 To
14 F
37
15 L
16 S
38
17 M
18 Ti
19 O
20 To
38
21 F
22 L
23 S
39
24 M
25 Ti
26 O
27 To
28 F
39 39
29 L
30 S
x
35 Thor de Franz www
36 Jump-And-Climb www
I-1 kurs del 1
Fjellfilmfestivalen
37 Jump-And-Hunt www

Nok ein gong
slår VOSS
FALLSKJERMKL
UBB
til med ei terminli
ste
full av aktiviteter
som vil g je deg
minner for livet!
Innhopp, fjellflygin
g,
friflyging, magefly
ging,
vinkelflyging, festiv
alar
og god stemning!

Jaktstart
38 Voszappa EU
l
39 Heliboogie Hemseda
Hoppehelg BFSK

31 AFF 12

skydivevoss.no
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Nimbus FSKs
helikopterboogie
YES! MASSE HOPPERE MØTTE TIL TROSS FOR
SKUMLE VÆRUTSIKTER TIDLIGERE DEN UKA
I APRIL. TRØTTELIGE PILOTER I EN AS 350
– HELIKOPTERHEIS, FINT VÆR, 33 LØFT TIL
6000 FOT. HELIKOPTERHOPPING ER OG BLIR
FANTASTISK DIGG!
Tom Erik TanumTekst og foto

Lars Erik LundFoto
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Smil… masse smil! Fantastisk dag! Så var det
klart for fest, BÅL og overnatting på
DZ Bjørnstad Camping, Rakkestad!
Pakkemattene lå på hyttetunet snaue
100 meter fra landingsfeltet. Dette er
den perfekte årlige sesongstarten,
folkens! Kasse!
European Helicopter Center
(EHC), med pilotene Kim Sydhagen
og Torstein A. Grydeland, garanterte
for helikopter hele dagen og innfridde
til de grader! Med unntak av en pause der
de spiste og snudde setet for fremmøtte
passasjerer, var de i konstant aktivitet. Ja,
bortsett fra en og annen rask tissepause, da.
Ryktene vil ha det til at tissepausene ble gjort

synkront med påfyll av mat, men dette er ikke bekreftet
fra pålitelige kilder… De så litt slitne ut der de satte
seg inn og tok siste flygingen over campingen til farvel
på lørdagskvelden. Vi i klubben følte et stikk av dårlig
samvittighet og bestemte oss for at vi skulle gi en god
pause til pilotene midt på dagen neste år.
154 vellykkede hopp ble gjennomført av smilende
hoppere i alle aldere, samt to gjesteløft. 153,5 gode
landinger, der en ankel gikk på siste del av flair i et hull
i gresset. Og det på nest siste løft. Bjørn Steinar tok
det som en mann, selv om morfinen ikke stod helt til
forventningene. Han visste han måtte droppe festen og
forestilte seg sin egen lille kosestund, men ankelbrudd
er svinaktig vondt!
Med åtte hytter à fire sengeplasser, var det en god
gjeng som startet grilling, festing og videotitting.
Sandi fra SpotOn spanderte genser på ølpres-vinner
Simon. En blid Sandi fikk sågar tatt mål til nye
dresser og ytt god service til fornøyde hoppere
til tross for en noe jetlag-preget opplading.
Hans Kristian Bjørnstad stilte hyttecamping
med dusj/wc-bygg til disp. For ikke å glemme
masse landingsplass for både urutinerte og hotte
hoppere. Og masse ved; noe et par ivrige hoppere
sørget for å hente i mengder... Det var ikke kaldt
den aprilnatta! Lurer på om grillen det ble laget
bål i gløder fortsatt? Natta bragte masse smil

og tildels fokuserte hoppere i livlige samtaler. Obskøne
tegninger i panna er morsommere under festen enn etterpå,
og det ryktes at til og med Nimbushoppere bidro til dette
med særdeles ugreie sprittusjer... Hmm… Flere ble reddet
av en streng Hanna som våknet av ubudne gjester utpå
morgenkvisten; takk Hanna! Været stod i veien for hopping
med 206-en på søndagen, men jeg tror alle hadde forsynt
seg godt av helikopteret på lørdag.
Takker ildsjelene i Nimbus fallskjermklubb og alle de
hyggelige hopperne som deltok på 2nd annual Rakkestad
helikopterboogie! Velkommen igjen neste år! Og ta med
vennene dine. I mellomtiden vet dere hvor dere finner oss.

Lars Erik LundFoto

klubbnytt

Nimbus går videre!
Etter mange møter med Murphy de siste årene har Nimbus fallskjermklubb krummet nakken
(nok en gang) og gått videre. Hoppfeltet vårt er nå flyttet til Rakkestad flyplass. Her er det
fritt frem for all morro! Her kan vi hoppe, filme og ha med gjester uten restriksjoner eller
holdinger. Flygerne selger til og med pølser, brus og kaffe til kostpris i brakka si. Det ryktes
også om en do bare et halvt steinkast unna pakkematta; å ja – et ekte vannklosett :-) Har vi
lyst på en fest, kan de siste løftene på kvelden droppes over Bjørnstad camping, så er det
på han igjen. Vi satser på å få til hopping hver helg fremover; følg med på kalenderen og i
gjesteboka for siste nytt om hopping. Til sommeren er vi igang med noe tandem igjen, og til
høsten blir det linekurs.
www.nimbusfsk.no

Foto Tommy DromnesFoto
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VISS DU LURER PÅ KVA DU SKAL GJERE MED FRITIDA DI
I SOMMAR, KOM TIL VOSS, FOR HER ER ABSOLUTT
STADEN DU VIL YNSKJE OG VERE!

Magiske opplevingar
basert på ekte
hoppglede!
Camilla ØyjordTekst
Beate BøeBakkefoto
Delphine HuetLuftfoto
Voss fallskjermklubb har i år ei terminliste som meldar mykje god
stemning og opplevingar du ikkje vil vere forutan. Kvar helg og veke
er det noko spanande som skjer. Anten om du vil flyge på magen, med
hovudet ned, flyge mellom fjell eller lande på eit fjell i flott vestlands
natur, eller ynskjer ei helg med flotte jenter som omringar deg i lufta
og på bakken – me har alt for at du skal få ein kanon sommar!
Sesongen har starta for fullt hos Voss Fallskjermklubb, og me
har allereie hatt mange flotte arrangement med god oppslutning
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av glade fallskjermhopparar. Elevane flyg godt i lufta etter eit lite
besøk i vindtunnelen før fyrste nivåhopp, og me ser ein gjeng med
store smil og mykje god energi det kjem til å bli nokon fantastiske
fallskjermhopparar av!
Litt av det som skjer gjennom Vossasesongen
Eventyrlege Rokne fortsett sjølvsagt i fin stil med flotte og vakre
innhopp kvar torsdag på mystiske stadar du ikkje veit eksistera i
områda kring Bømoen.
Kvar veke blir det arrangert kurs for nye fallskjermhopparar, og i
år køyrer me opp eit reint jentekurs som eit prøveprosjekt retta opp
mot Voss Gloss. Kurset vil ha kvinnelege instruktørar og kurshaldarar,

og skikkeleg god kvinneleg sjarm! Me håpar at dette skal gi god
motivasjon og ikkje minst inspirasjon for og kome tilbake gjennom
sesongen og delta på Voss Gloss.
Ekstremsportveko blir arrangert for fjortande gong i år, og grunna
det dårlege vêret frå i fjor, blir det sjølvsagt strålande sol i år! Dette er
veka der alle greinene innan ekstremsport samlast for eit fantastisk
arrangement der du kan drive med fallskjermhopping, men også
besøke og teste ut nye potensielle hobbyar.
Voss Freefly Festival! Kva kan me seie? Me gler oss nok ein gong
til utrulege vertikale bevegelsar over Bømoen. Instruktørar frå
verdsklassa er klare til å lære, organisere og skape ekte hoppglede
på Bømoen gjennom ei heil veke for alle deltakarane. Det vil sjølvsagt

SAFE FLIGHT SCHOOL
Canopy Piloting

HOT WEEKENDER
Load Organizing

BABYLON
Freefly School
www.babylon-freefly.com

FSCOOL
Formation Skydiving School

INNER RHYTHM COACHING
FS Team Coaching
også her vere fjellflyging og innhopp gjennom
festivalen!
Voss Gloss er sjølvsagt inspirert av Flying Chicks
på Æra, og eit arrangement Bømoen har mangla.
I år står Birgitte Horn og Inger-Margrethe Bøe i
spissen for eit flott opplegg der fallskjermjentene
samlast på Vestlandet med mystiske innhopp, feite
hopp, fjellflyging, tunellflyging, jenterekord-forsøk
og magisk stemning!

Årets sesong er som du ser på terminlista
prega av mykje spenning i kvardagen, og sjølv
om vestlandet tidvis meldar lave skyer og høg
bøtteføring finnast det ikkje lenger dårleg vêr,
berre på stadar kvar det ikkje finnast vindtunnel!
På regnfulle dagar er ikkje Voss Vind langt vekke
for litt innandørs flyging! Kor herleg er ikkje det?
Me gler oss stort til å fortsette sesongen med
glade dagar og ekte hoppglede! Kom og leik med oss!

Terminliste, se skydivevoss.no

“We call it the
Babylon-Experience:
Endlessly redefining
the possibilities
of Freefly.”
Stefan Fardel
5 gold medals & a total of 10 podiums
at World Class Competitions.
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Gammelmannsboogie
GRENLANDSBOOGIEN GIKK AV
STABELEN EN HELG I MAI.
Lars Erik SivertsenFoto
Flyet ble døpt, med snorkutting i høyden,
tandem og champagnesplash!
Thomas Solli hoppet tandem med
ordføreren, og Erik Johnsen luftet
banksjefen – det er jo tross alt han som
eier flyet.
Så ble det gjort masse tracking- og
funjumps selvsagt!
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Malvin gjør Sørlandet
i sommer
Kjevik FSK har leiet Bergen FSKs Malvin i sommer,
og Milla er super-happy!
SivertsenFoto
Lars Erik Sivertsen
Det blir hopping hver tirsdag og torsdag, samt oddetallshelger.
Følg Kjevik FSK på Facebook. Det går nemlig rykter om
helikopterhopping i skjærgården ute i juli engang…
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I SKRIVENDE STUND HAR VI RUKKET Å FÅ GJORT UNNA MANGE AKTIVITETER BÅDE FOR
FS, FF OG WINGSUIT! VI HAR SOM MÅLSETNING Å BLI EN KLUBB FOR ALLE GRENER OG
HAR HATT VELLYKKET FREEFLY BONANSA MED JØRN BEHEIM SOM ORGANISATOR, HAN
ER OGSÅ VÅR FASTE FF COACH PÅ FELTET. FÅTT MASSE BRA TILBAKEMELDINGER PÅ
DENNE SÅ DET ER TYDELIG AT FREEFLY ER EN GREN I STERKT VEKST HOS OSS.
Jon Martin EngebretsenTekst og bakkefoto
Jørn BeheimLuftfoto
Nytt av året er at vi etablerer egne klubblag i FS og FF. Vi har satt noen krav på nivå til de som måtte
ønske å være med og dette er en idrettsatsing vi håper bærer frukter på flere områder. I en sport som
fallskjerm har det idrettslige dessverre en tendens til å havne litt i bakgrunnen og vi ønsker et par lag
som kan representere klubben på en god måte samt markere at det er en idrett vi driver med, men
en fantastisk idrett som mange elsker å gjøre som en hobby også. Vi starter litt forsiktig, men med
engasjerte trenere og organiserte treningssamlinger. Vi gleder oss til å se utviklingen fremover.
Nasjonalt har vi sett og det gjelder oss også, er at frafallet opp til A-sertifikat er i høyeste laget.
Vi har derfor introdusert en egen fadderordning der medlemmer med B-sertifikat eller høyere,
får en elev de tar seg av etter endt kurs for å hjelpe de med all den nye informasjonen og
drive de litt fremover samt få de med på det sosiale og gode miljøet vi har her. Erfaringer og
tilbakemeldinger så langt tyder på at vi er på rett vei og det gleder oss! Vi har stor tro på dette
og er glade for at så mange har meldt seg til tjeneste for akkurat dette.
Vi har også hatt egen lisenshelg der vi hadde fokus på skjermflygning og utsjekkshopp både for
dette, FS og FF. Vi høstet gode erfaringer fra dette og ser at dette gleder våre medlemmer. Før om årene
har veien fra A- til B-sertifikat vært noe mer kronglete og mer opp til hver enkelt hopper og motivasjon.
Nå føler vi at vi får tilgjengeliggjort B-sertifikatet til flere.
Vi har lenge ønsket oss og spart penger til nytt klubbhus som har plass til oss på DZ Jarlsberg. Veien
har vært lang og med mange utfordringer men nå har vi tegningsutkast på plass og vi sparker det igang
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i disse dager og håper første spatak kan tas innen utgangen av året. Klubbhuset vil bli utformet som en hangar som kan huse
en Twin Otter og da bør vi være velberget langt inn i fremtiden. Vi tror at et nytt klubbhus vil samle alle idrettslag nærmere
hverandre med en felles arena i form av et fint uteområde i tilknytning til en planlagt kafé som del av bygget. Vi har virkelig
stor tro på prosjektet og ser at det løsner på alle kanter om dagen. Det gleder oss!
Vi skal ha NM i august i år og vi er godt igang med forberedelsene til dette. Mye er allerede på plass organisatorisk og vi er
glade for at det blir over samme lest som ifjor arrangementsmessig.
I år introduserer vi også Tønsberg 3Dagers! Fra Torsdag kveld 26. til og med Søndag 29. juli inviterer vi til et gigantisk sosialt
lag i TøFSK ånd der det er Peace, luv and good
happiness stuff. Vi ønsker et arrangement
som er litt laidback men samtidig godt nok
organisert for alle grener. I tillegg vil vi
holde en egen exit-konkurranse. På kvelden
viser vi alle videoene fra denne
konkurransen og
selv stemme
frem et verdig
vinnerlag. Vi
kommer også til
å ha Speedstarkonkurranse
samt mye fin hopping for FS, FF og wingsuit.
Vi legger opp til organisering for alle grener
og håper vi blir nok flygere til å få satt en
wingsuit flocking rekord og mange bra
hybrider. Fokus blir å ha det bra sammen,
Årets første AFF kull med
kose oss med det vi elsker aller mest:
instruktør Sindre K. Frigstad
hoppe fallskjerm og ha det morro sammen!
og hjelpeinstruktør
Velkommen skal dere være alle sammen!
Richart Larsen.
Peace out!
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Tur med Mummip
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IKKE LENGE FØR JUL BLE JEG OPPRINGT AV
MUMMIPAPPA SOM INVITERTE MEG MED PÅ TUR
TIL FRANKRIKE, NÆRMERE BESTEMT EN LITEN BY
SOM HETER MILLAU FOR Å HOPPE FALLSKJERM
FRA BRO. I NÆRHETEN AV DENNE BYEN ER DET TO
BROER SOM ER FLOTTE Å HOPPE FRA.

appa og OsloBASE
Anna FastingTekst og foto
Andre Bach, Terje HalvorsenFoto
Jeg hadde allerede vurdert å prøve å hoppe
fra andre ting enn fly en stund, så da selveste
mummipappa ringte og inviterte meg med, kunne
jeg ikke takke nei.
I forkant av reisen ble jeg godt forberedt av JP
og Terje (Oslo BASE). Å lære propack er ikke gjort
på en ettermiddag. Jeg fikk grundig opplæring og
trening på å pakke før avreise. Det kommer mange
nye aspekter inn når en skjerm skal propakkes;
slider opp/slider ned, tail gate, osv osv.
Da avreisedagen var kommet følte jeg
med relativt trygg på pakkingen under
kyndig veiledning og observasjon under hele
pakkeprosessen.
I tillegg ble jeg også godt forberedt og trenet på
exit, hvordan holde pilot under lave avsprang og
også forberedt psykisk på selve hoppingen.
Syv glade ansikter møtte meg på Rygge flyplass
grytidlig en fredag i mars. Vi landet på en liten

flyplass som heter Beziers med Ryanair, deretter
tok vi leiebil til Millau, omtrent en times kjøring fra
flyplassen i vakker fransk natur.
Været var fantastisk, over 20 grader, men de
erfarne hopperne synes vinden var for sterk da
vi kom frem, så vi avventet hoppingen til den
roet seg. Vi sjekket inn på hotellet, dro bort
de de to broene vi skulle hoppe fra, sjekket
landingsområdene og gikk deretter for å spise en
bedre lunch på en fortauskafe i Millau.
Så roet vinden seg, og JP, Andre, Ditta, Cargo
og Doc var klar for første hopp fra storebrua. Alle
var storfornøyde med hoppene, og vi dro rett
videre til den lille broen hvor jeg skulle ha mitt
første assisterte hopp. Jeg var litt spent, men
utrolig nok ikke vettskremt som jeg trodde jeg
skulle være. Roen, kunnskapen og erfaringen til de
andre gjorde at jeg viste dette kom til å bli bra. Jeg
klatret over kanten, telte ned; 3-2-1 og hoppet ut.
Skjermen kom ut før jeg fikk sett opp. Jeg landet
fint på et enormt jorde og så solen gå ned med en
deilig mestringsfølelse i kropp og sjel.

De to neste dagene våknet vi opp til det samme
fantastiske været. Vi var tidlig oppe, og JP, Terje,
Ditta, Doc og Andre hoppet fra storebroen igjen.
Deretter dro vi tilbake til den lille broen hvor jeg
tok et assistert avsprang til. Etter det tok jeg et
avsprang hvor jeg holdt piloten selv. Så var jeg klar
for den store broen med fem sekunder fritt fall.
Jeg fikk tilsammen sju hopp på denne helgen
og tilsammen gjennomførte gruppen nesten 50
hopp fra de to broene. Ingen uhell eller hendelser
(bortsett fra noen veldig
alvorlige skrubbsår, og
blåmerker etter å ha klatret
over selvmordsgjerdet på den
ene broen...). Mummipappa
fikk også to fete hopp. Ett
i head down, og det siste
med planlagt trelanding. Vi
plundret litt med å¨få han
ned fra det store treet fordi
han syntes utsikten derfra
var så flott, og han var veldig

fornøyd med skillsa sine som
brohopper. Mummimamma har jo
tross alt hoppet fra holmenkollen,
så da kan jo ikke han være noe
dårligere?
50 hopp høres kanskje slitsom
og heseblesende ut med tanke på
at det tar litt tid å kjøre mellom de
to broene, og det tar tid å pakke
skjerm, spesiellt nå tre av oss
bruker lang tid, og trenger hjelp
og veiledning. Men denne turen
var en utrolig deilig og chill tur. Vi
spiste deilige, lange luncher i de
ulike småbyene rundt i distriktet.
Vi var på marked, ruslet gatelangs,
solte oss, loket, og masse annet i
løpet av denne helgen. Da vi skulle
hjem var vi så heldige at det ble
flyvelederstreik i Frankrike. Da
leide vi bil og kjørte til Barcelona,
lå der en natt, spiste fantastisk
tapas, shoppet, så Barcelona
katedralen og Sagrada familia, et
mesterverk som er under bygging på 13 året.
Så var turen over og vi måtte hjem til Norge.
Jeg sitter igjen med mange fine minner om en
fantastisk tur, fine opplevelser, og hærlige menneskerog fine, snille mummipappa
som tok meg med. Tusen
takk folkens – gleder meg
allerede til neste...
3-2-1- see ya!
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