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Vår blir til høst
KittRedaktør
To dødsulykker i løpet av kort tid i sommer. I tillegg har vi fallskjermvenner som dør i BASE-ulykker. Det er fryktelig leit, og synd at vi ikke
klarer å holde ulykkene unna. Jeg må gjenta meg selv; fortsett å lære, hold deg kurant og gjør det du har lært – hver gang, alltid. Da går det
bra. Ta også tak i venner hvis holdninger tar ville veier. Ulykkene forandrer ingen ting i forhold til risikobildet. Sikkerheten er ditt ansvar! Så
kan du fortsette å ha det moro i fritt fall, under skjerm og på bakken. Med alle vennene dine rundt deg!
Det ser ikke ut til at den diffuse overgangen fra vår til høst har dempet sommerens høydepunkter. Norske organisatorer og klubber
har nådd skyhøyt nivå på å lage komplette, vellykkede arrangementer med alt fra hopping til sosial ramme. NM i Tønsberg skal ha vært
superprofesjonelt. Voss har satt standarden for fete invitationsals, innhopp og spissede arrangementer. Småklubbene lar seg inspirere og
følger etter. Nord-Norsk fallskjermunion organiserer stort i grisgrendte strøk, og ruller nok ut opplegget neste år også trass i at storfsen
traff dem i år.
Rikssenteret har større utfordringer enn vær å stri med, og været er ikke slett ingen liten målestokk i år. Anlegg og fly er toppers,
og beliggenheten begeistrer like mange som den frastøter. Forholdene ligger til rette for en bra klubb til å drive et fantastisk anlegg.
Usikkerheten omkring luftrommet under Farris og Oslo kontroll berører OFSKs drift, med flere. Luftromskomiteen jobber med
skadebegrensning og sikring av luftromsrettigheter. Dette er selvsagt kritisk for å kunne drive lønnsomt. Enda mer bekymringsverdig
er situasjonen omkring regionfeltet. Dersom Forsvaret jobber for å utelukke hopping når det skytes i regionfeltet slik det er referert i
styreprotokoll #4/12 er det kroken på døra. En legger ikke ned et rikssenter uten
videre. Relokalisering av et rikssenter for luftsport?
Hvem andre enn romslige Åmot vil ha oss i bakgården sin? Det må ikke skje.
Noen må snakke med Noen i Forsvaret – og det raskt.

blue skies
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Den nye verdensrekorden er utsatt,
Norgesrekorden regnet bort i 2010, den nye
skandinaviske rekorden ble avlyst, men det
betyr ikke at ingen hopper storformasjoner
lenger. I juli var jeg sammen med 99 av mine
nærmeste venner i Wloclawek i Polen for å
hoppe den årlige 100-mannsen som holdes der.

Euro Bigways 2012

Tonje ØstbyTekst
Gustavo CabanaFoto
Dette arrangementet ønsker jeg alltid å få
med meg, for det er litt mer som en rekord
enn en skillscamp, samtidig som det er
litt mer avslappet enn en typisk rekord.
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Det er alltid god stemning, med helt nye
storformasjonshoppere som hopper sammen
med erfarne. Det er også ”all inclusive”, vi
spiser alle måltider sammen på hoppfeltet,
så det blir veldig sosialt. Selve hoppfeltet
er veldig godt egnet for store formasjoner,

det er helt flatt, kjempestort og alt er gress.
Det har mye å si for sikkerheten. Som i
tidligere år, hadde vi gode organisatorer; Kate
Cooper-Jensen, BJ Worth, Tom Jenkins, Larry
Henderson og Herman Landsman.
I fjor var vi ikke så heldige med været og

fikk bare seks hopp på en uke, så vi var
selvfølgelig spente på om det ville bli bedre
i år, og det ble det. Sola skinte og vi hoppet
fra morgen til kveld.
Mange av oss ble veldig overrasket
da vi så formasjonen, det er vanlig på
100-manns for tiden med en sekser stjerne
base med zippere, firerlinjer og stingere
som danner en base 36, og så med løse
grener av whackere eller helixer hektet på.
Ikke denne gangen, det var en åtter base,
med zippere, firerlinjer og femmerlinjer
hele veien ut, og så med noen løse
treerlinjer helt på kanten. Den så litt ut
som headdown-verdensrekorden. Mange
hoppere hadde ikke regnet med dette,
og ønsket seg nok litt mer bly, for dette
er en rask formasjon. Formasjonen viste
seg å være enkel å bygge, og holdt farten
veldig fint. Vi hoppet denne i åtte hopp, så
bestemte organisatorene at vi skulle prøve
noe annet.
Den andre formasjonen var en helt
standard base-36 hundremanns med
helixer. Denne bygde også veldig fint,
men på første hoppet med den skjedde
noe som jeg aldri har opplevd på en
100-plussformasjon: basen gikk i funnel!
Jepp, noen i basen glapp et tak og dermed
var sirkuset i gang. Folk hadde allerede
begynt å docke på base-seksern, så hele
senteret roterte med den. Der og da så
det vanvittig rotete ut, men på videoen
kunne man se at alle helixgruppene var
der de skulle være og fløy sidelengs for
å holde følge med den roterende basen.
Da vi separerte, hadde vi et veldig ryddig
og pent breakoff, jeg snudde meg og fant
trackegruppa mi uten problemer. Så selv
når noe går galt på et stort hopp, er det
trygt så lenge hopperne som er med er
disiplinerte nok til å følge planen.
Storformasjoner kan også være slitsomt,
spesielt for oss små damer som er helt på

kanten av formasjonen slik at vi må tracke langt. Da kan det
hende vi må lande langt ute, for det er ikke lov å komme seg
inn for enhver pris, vi må fly mønsteret. En gang landet jeg
på et hestebeite, men dessverre var hestene
tatt inn, så jeg kunne ikke låne en og ri tilbake
til flyplassen. Jeg gikk og gikk, og var veldig
glad for å se bilen fra hoppfeltet som kom for å
plukke meg opp.
Vi fikk dessverre ikke noen komplette
formasjoner, men siden vi ikke kunne slå den
forrige rekorden som vi satte i fjor som var hele 113 på
bare seks hopp, var det egentlig bedre å prøve to forskjellige
formasjoner. Vi var veldig nære flere ganger, og hadde mange
veldig flate, pene hopp. Min sektor var alltid tipp-topp.
Du trenger ikke ha mange tusen hopp eller ha vunnet
medaljer i NM for å begynne med storformasjoner. Du
må klare å være i ro før du plukker opp grep og kunne
tracke flatt. Ellers har arrangementene forskjellige krav
til antall hopp. Hvis du vil hoppe 100-pluss eller rekorder
er det vanligvis også krav om
at organisatorene kjenner deg
eller at du har en anbefaling.
Det kan du få ved å delta på
en skillscamp for nybegynnere
eller hoppe med en av
organisatorene på et
mindre arrangement
eller boogie. Se
p3skydiving.com (de
som organiserer den
nye verdensrekorden, de
har også skillscamps for
nybegynnere), og bigways.
eu (arrangementet i Polen,
de har også mindre grupper
enn 100).
Jeg håper selvfølgelig
å se flere nordmenn
neste år, jeg var den
eneste fra Norge. De som
driver hoppfeltet vil gjerne
ha en 130, men de kan skaffe
flykapasitet til mer, så det kommer an på
antall kvalifiserte deltakere.

5

!
d
r
o
k
e
r
s
n
e
d
r
e
V

Bent Onshus og
Kristin Karthum HansenTekst
I slutten av juli og starten av august
arrangeres fallskjermfestivalen
“Summerfest” på hoppfeltet. Dette
er en gedigen boogie, som samler
oppimot 1000 hoppere fra hele
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verden til
lek og moro.
Hoppfeltet er
velegnet til å ta i
mot så mange mennesker, da
det er stor boltreplass for campere
(masse ledige acres å innkvartere
seg på med tilhørende insekter og

Siste helg i juli reiste et knippe norske fallskjermhoppere
over dammen, med ønske om å delta årets vertikale
verdensrekordforsøk på Skydive Chicago.

fugler som kvekker og
kvitrer natta lang), Wal-Mart
rett rundt hjørnet for hamstring
av campingutstyr, gedigen hangar,
enormt landingsområde, en livlig
utebar (Tiki Bar) og til og med en stor
badedam man kan plaske rundt i. Det
eneste problemet vi opplevde med

alle menneskene var
at smoothie-køen i
kafeteriaen ble lang...!
De første dagene gikk
med til oppvarmingshopping i “små”
grupper (to-tre fulle Twin Ottere) og
akklimatisering (gradestokken var
langt oppe på 30-tallet).
Brian BucklandFoto

Hans Olav LoftumFoto

Hans Olav LoftumFoto

Hans Olav LoftumFoto

Norman KentFoto

Norman KentFoto

Norman KentFoto

Norman KentFoto

Norman KentFoto

Norman KentFoto
Hans Olav LoftumFoto
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Brian BucklandFoto
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Norman KentFoto

Norman KentFoto

Fred Fugen og Vince Reffet fra
Soulflyers hadde ansvaret for å
organisere de europeiske hopperne
til rekordforsøket. I utgangspunktet

var alle europeerne som ble invitert
av Fred og Vince plassert i samme
sektor i formasjonen. Første dag med
rekordhopping satt vi umiddelbart
i gang med forsøk på å sette en
142-manns formasjon, som var det på
forhånd annonserte målet. Benken
var ikke invitational, så her kunne alle

som ville møte opp og søke lykken.
Dagen gikk rolig for seg, og vi kom
nærmere og nærmere en komplett
formasjon for hvert forsøk. Etter
hvert hopp gikk organisatorene nøye
gjennom videomaterialet og gjorde de
endringene de anså som nødvendige.
Stadige utskiftninger fant sted, men de
norske holdt koken og beholdt slotene
sine.
Andre dag fortsatt der den første
slapp, og på slutten av dagen bygde
vi faktisk en komplett 142-manns
formasjon. Til alles overraskelse,
og skuffelse, viste det seg at
organisatorene hadde levert inn feil
formasjon til FAI-dommerne i forkant
av hoppet (et par hoppere
ytterst i formasjonen

Kuri, Babylon freeflyFoto

var plassert feil), noe som førte til
at rekorden ikke kunne godkjennes.
Rekorden er godkjent som State Record
i Illinois og Guinness World Record, men
ikke som fallskjermverdensrekord. Og
siden målene til organisatorene var at
(1) alle skulle kunne reise uskadet hjem
og (2) alle skulle reise hjem med en
fallskjermverdensrekord, var det bare å
forsøke å sette samme rekord en gang
til. Dette skulle dessverre vise seg å
være lettere sagt enn gjort.
På slutten av dag tre måtte dessverre
fire personer tas ut av rekordforsøkene
for at vi skulle klare å sette en rekord,
da det var meldt uvær fjerde og siste
dag. 138-manns formasjonen
bygde og fløy fint, og
vi pustet lettet og noe

utmattede ut, etter totalt 15 forsøk på
å sette en ny verdensrekord. De norske
hopperne som deltok i formasjonen
var Arne Helge Andersen, Håvard Flaat,
Kristian Moxnes, Anna Howerski,
Bent Onshus og Kristin Karthum
Hansen. Kvelden og natta gikk med til
livlig feiring, som seg hør og bør.
Neste dag reiste vi inn til Chicago
i tidenes uvær, med bl.a. noe som
minnet om whiteout på motorveien
pga sideveis regn. Den kjøreturen
var nesten like spennende som
rekordforsøkene. I The Windy City
lekte vi turister en dag og nøt synes av
oss selv på alle nyhetssendinger som
ble vist på TV-er rundtomkring i byen,
før vi vendte snuta hjemover med en
verdensrekord i bagasjen.

Kuri, Babylon freeflyFoto

Kuri, Babylon freeflyFoto
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Ekstremsp ort veko

Ekstremsportveko er den største festivalen av
sitt slag i verden; sport, konserter og fest i en
herlig blanding i den spesielle bygda Voss.
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Christina WiigTekst
Ron HolanFoto
”Same procedure as last year? Same procedure
as every year!” Dessverre skilte Veko 2012 seg
kun ut med høy ulykkesstatistikk hvor vi mistet
en av våre egne.
Ekstremfestveko
Det begynte bra med stabsfesten hos Jon Gjerde
hvor hundrevis av fakler ble tent i mørket og
dannet et enormt Amnesty-symbol som ville
gjort selv den kinesiske ambassadøren nervøs.
Bula Beanie party var et annet høydepunkt
hvor de visstnok satte ny omsetningsrekord i
sprit-teltet. Du skjønner det blir fest når Dennis
som går på krykker, har med seg rullestol for å
komme seg hjem.
Fallskjermklubben hadde også orget konsert
på klubbhuset; den menneskelige juke-boksen

Petebox dro på sinnsykt og stemningen var så
høy at gulvet holdt på å ryke, mens energiske
Lise ”Hotpants” Karlsnes fra Briskeby fikk siklet
til å renne hos gutta.
Heftig hopping
Det var mye bra vær i starten og vi dunket
hopp og tandem i høyt tempo. FS-organisering
startet lovende med stjerneorganisatorer som
Marco Arrigo, Craig Gerard og Kjartan Reithaug.
Freeflyerne var også bortskjemt med Vince
Reffet, Haavard Flaat, Fred Fugen, Anna Howerski
og det ble gjort mye fete hopp. I god Vossaånd
klarte vi å få presset inn et legendarisk innhopp
på Folgefonna med mange hoppere inkludert
Bjørn Dæhli og Aksel Lund Svindal som hadde
droppet skiene til fordel for tandemskjerm.
Norgesmesterskap i Canopy Piloting gikk av
stabelen i magiske omgivelser på golfbanen
med tidenes vakreste backdrop, helikopterløft
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og tilskuere i badeshorts og bikini. Ian Bobo vant
Open-klassen hvor Haavard tok andreplass og gull
i NM. Tross en del nattepadling i swoope-ponden
og tekniske utfordringer med fartsmålersystemet
for å få alt på plass til konkurransen, var
arrangementsansvarlig Mox veldig fornøyd med
gjennomføringen.
Likevel ble det tydeligvis ikke ofret nok, for
mot helgen ble værgudene gretne og totalt
ble det «kun» gjort 2000 hopp som er under
halvparten av normalen under Veko. Kan noen ringe
værbestillingen.no neste år?
Ulykken
I år fikk den operative sikkerhetsorganisasjonen
prøvd seg skikkelig for første gang. Dagen før
åpningen forsvant en 20-årig britisk kajakpadler
i Raundalselva, og mot slutten av veko falt to
paraglidere og en hanglider ned, heldigvis uten at
det førte til alvorlige skader.
Så skjedde det tragiske – Jonathan Tangle
(43), profesjonell fallskjermhopper fra USA,
omkom i fjellflyging i Sima-dalen. Dette er det
første dødsfallet under Ekstremsportveko siden
oppstarten i 1998. «Selv om vi lærte mye den uken,
ble hendelsene håndtert på en bra måte» forteller
klubbens HI Espen Høst. Jonathans venner har
uttrykt at de følte seg veldig godt tatt vare på. Hans
lagkamerat i PD Factory Team Ian Bobo sendte
denne hilsenen til Vossamiljøet: ”Thanks go out to
each of you for taking such good care of JT, and the
entire team over the years while in Norway. We are
forever bound with you and your beautiful country,
as friends and family”.
Same procedure as every year
Jeg har lenge vært en av ekstremsportvekos
største fans og kaller meg selv wanna-be-vossing.
Likevel kan jeg ikke hjelpe for å føle at festivalen
i grunnformen er veldig lik de siste år – samme
grafisk profil, vignett, program og hjemmeside,
samme åpningsshow, samme festivaltelt, samme
dagens video, samme fester på samme sted til
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erik ØstlieFoto

erik ØstlieFoto

samme ukedag. Det eneste som var forskjellig er
at det var færre folk i år og økt pris for å få lov til å
betale; cashless card koster nå 50 kroner med en
håpløs refusjonsprosess. Er Veko klar for fornyelse?
Når det er sagt, er visjonen med fri utfoldelse
i naturens elementer minst like appellerende,
vekoorganisasjonen er proff, festivalen trekker
flust med kvalitetsfolk, ting funker og vi kjeder
oss sjelden. Et høydepunkt var da den sveitsiske
skysurfer Roman Friedrich, stuck in the 80s, havner
i sjøen og roper: «I’m sinking!»
hvorpå svaret fra tilskuer
lyder: «What are you
zinking about?»
Legendarisk!

F O L L O W I N G

T H E

S U N

Freeflyfestivalen på Voss er kjent som
verdens beste boogie og har de siste 3 år hatt
strålende vær. Det var dessverre ikke tilfelle
i år, men hoppkåte deltakere kompenserte med
vindtunnel, feita innhopp og fest.

Voss Freeflyfestival – Liqui
Christina WiigTekst
Natasha UsokFoto

United Nations
Voss Freeflyfestival (VFF) overtok
for noen år siden for Go Vertical.
Konseptet er stor høyde, raske
fly og mange organizere. På Voss
sper man på med basehopping,
fjellflyging og innhopp i magisk
natur, noe som trekkere fantastiske
folk fra hele verden. I år som i fjor ble
festivalen fulltegnet på null tid med
185 forhåndspåmeldte, blant annet
fra Dubai, New Caledonia, Zambia,
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Union Island, Russland, Australia,
Brasil, Belgia, Sveits, Hellas, Tjekkia,
Spania, Danmark, Finland, Italia,
New Zealand, Polen, Romania og
USA. Det er ingen tvil om at Voss
renommé har nådd langt.
Liquid sunshine
Løftekapasiteten var som en våt
drøm – en Dornier og en Beech
som i timen løfter 110 hoppere
til 15000 føtter. Men det hjalp
lite når skydekket stort sett lå i
tretopphøyde. Mox som fra i år
overtok stafettpinnen fra Håvard

forteller at han aldri har vært
ansvarlig for et så stort arrangement
før og var veldig spent på hvordan
det skulle gå: «Det viktigste hadde
vi jo: deltakere og fly. Det vi ikke
fikk var været.» Det var trist å se alle
planene om innhopp, fjellflyging og
big ways regne bort.
Sol og party crashing
Heldigvis fikk vi en dag med
kongevær og det ble gjort latterlig
mange fete hopp og nivået var
høyt. De som kom seg med på
fjellflyging var helt i ekstase. Det

var mye Vossamood i luften. Tone
Kristoffersen hadde planlagt et lite
privat bursdagsinnhopp med Cessna
til gården sin i Granvin hvor unger
og familie ventet i hagen. Hun ble en
smule bekymret da ukjente russere
med vodka på innerlomma kom bort
og gratulerte henne med dagen og
gledet seg til å være med på ”the
innhopp to the huge party in the
valley’”. Det endte med to løft med
storfly og folk var happy.
Vindtunnel og fjell ble redningen
Tunnelen fikk også kjørt seg, og ble

fort fullbooket av regnleie hoppere
som nesten sloss om de siste ledige
minuttene. Det var også satt opp
daglige huck jams hvor mange
spleiser på tid og løper inn og ut av
flykammeret og flyr det de er gode
for. Baseguidene var også populære
når tåka ikke var for tett.
Vossastyle innhopp
Selvsagt var det også planlagt
sagnomsuste innhopp som i god
Vossaånd blir gjennomført uansett
vær. Torsdagsinnhoppet ble briefet
av Even Rokne som fortalte om et

Sferi Ahmed

i d sunshine
«helt greit landingsområde» på,
tja, kanskje 20x40-ish meter, joda
litt ujevnt underlag (les: maks
kupert), noen kampesteiner, mye
trær, og et par høyspentledning.
Men null stress, bommet man lå
jo det alternative landingsområde
bare over en liten skog og 600
høydemeter lenger ned. Sky Gods
fra fjernere himmelstrøk ble bleke
om nebbet og tok seg av løftet,
mens vikingene fra nord og noen
gærne turister selte på. Det var
mye action på vei i flyet med stadig
nye og sprikende instrukser; «Me

skal på eit nytt landingsområde!»
«Kanskje ingen T ligg ute!» «What
is he saying?!» På grunn av vær og
nivå på hopperne, endte vi med å bli
droppet fra 1600 fot på et gigantisk
jorde. Det fikk tydeligvis ikke alle
med seg, for jeg overhørte mange
kommentarer om hvor ”amazing” og
”f#&%g awesome” innhoppet var,
men de lurte litt på hvor de store
kampesteinene var.
Derfra ble vi busset til det
egentlige landingsområdet,
Verpelstad gård på et fjellplatå
omgitt av majestiske fjell og med

utsikt til fjorden. Her ventet drinker
i solnedgang, middag, dagens video
og DJ Friendly på mixepulten og Anna
Howerski som sang. Tidenes lureinnhopp
ble en magisk opplevelse, og tilbake på
feltet holdt DJ Friendly liv i både bålet og
musikken til solen for lengst var stått opp.
Lørdag var også innhopp, også i storslått
natur, etterfulgt av låvefest. Bandet
Balboas fra Sverige tok helt av med god
hjelp fra Anna på mic, og det ble danset
og klatret i takbjelker til vi ble kastet ut.
Solgaranti 2013
Totalt ble det gjort 1500 hopp mot 5500
i fjor pga. den fuktige luften. VFF i år ble
flyttet tre uker frem fra sin faste slot i
august på grunn av Landsskytterstevnet
som inntok Voss. Da trøster det litt at
skytterne fikk strålende sol hele uken,
så vi satser på kongeforhold også for
utendørs fallskjermhopping til neste år
når vi får ”uken vår” tilbake. Som Petter
Jønsson sa om festivalen: «Det finnes
ingen andra ställen man heller vil väre,
man griner när man åker der i från!»

From: Reunion Island, in the Indian Ocean (outside of
Madagascar)
Home DZ: Pierrefonds (Réunion Island)
What made you decide to come to VFF?
All my European friends were telling me about it. I wanted
to fly with Håvard, Mox, and Martin. Plus I wanted to try the
new tunnel with Filip and Petter. Then comes all the videos
I saw of it in the past. It just motivated me even more. I also
have never been to the north continent so it was a good
opportunity to go for it!
Have you been to Voss before?
Unfortunately never before. It was the first time but I promise it won’t be the last!!!!
What did you think of the event?
One of the best events I have been to. The weather didn’t help much but I still loved it
a lot. Very rich experience and it gave me another approach to the sport.
What was your most memorable moment?
There are two very intense moments:
The mountain flying: completely new to me but it was so well organized that it felt
great. The view is magnificent and the challenge was super.
The innhopps: completely new concept to me. The landscapes, the fjords, off landing
in an unknown place, the briefing. It’s even better than off landing with gathering
everybody together to share something behind it make it magic!
Would you come back?
For sure; it’s already marked on the calendar for next year and will be an event I
won’t miss in the future no matter what.
Anything else?
A very big thank you to the DZ, the staff, Martin, Christina for helping me with my
suit, Håvard, Mox, Anna, the cook, the kitchen people, the ground guys, all the
organizers, the mountain flying management, the bus drivers, people I probably
forgot (sorry!) and of course all the freeflyers who made this happen. Amazing
experience and one of my top three best skydiving trips! God bless us all.

Mike Wittenburg

From: Chicago, Illinois
Home DZ: Skydive Dubai
“I decided to come to VFF because I heard it was the
best event in Europe. This was my first time at Voss, it
was amazing! Mox, Anna and the crew did a great job.
My most memorable moment was for sure the mountain
swooping. Norway is magical! I’d love to come back!”
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Vector festivalen 2012 ble
holdt i bokstavelig talt hotte
Prostejov, Tsjekkia.

Gustavo CabanaFoto

Rosi SigmonTekst
Vi ble velsignet med nydelig
vær… blå himmel, superhøye
temperaturer og i tillegg to mega
tordenvær om kvelden. Fantastisk!
Arrangementet var populært,
med over 340 deltakere. De fikk
gleden av en rekke flymaskiner,
inkludert et MI8 helikopter
og daglige ballonghopp om
morgenen. Folk bodde i caravan
city på hoppfeltet, og det passet
hele festivalen godt. Dedric Hourd
fra PD overgikk seg selv igjen med fantastisk
underholdning, flere live band og store DJ´s som
hold til et et digert sirkustelt. Ja, det var rått!
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Jean-Philippe TeffaudFoto

De femten organisatorne
hoppet mye, og skapte noen
flotte hopp som til og med
overrasket dem selv. Bra!
Alt i alt var det super
steming på Vector festivalen.
Så mye moro, så mange smilende ansikter, masse hopp og
store menger mojitos konsumert hver kveld. Mange, mange
takk til Martin Dlouhy og hans stab på Prostejov – de jobbet
lange, varme dager for å holde ting i gang.
Neste års Vector festival skal tilbake til der det startet i
Frankrike for å feire at Vector har fått QAC121 sertifisering
som betyr at Vector serien nå er godkjent og tilgjengelig i
Frankrike. Detaljer blir annonsert, men du kan være sikker
på at 2013 festivalen vil bli diger. Planleggingen har
allerede startet, vi er kjempespente og det er et godt
tegn! Ser dere neste år i landet med god vin, ost og stil!
Jean-Philippe TeffaudFoto

Vector festival

Gustavo CabanaFoto

Gustavo CabanaFoto
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Voss Challenge
Første utgave av Voss Challenge ble arrangert i august i år.
Voss Challenge er en invitational FS-event der man samler høy
kvalitet for å gjennomføre spennende og utfordrende hopp
som ligger på grensen til hva som er mulig å få til.

Birte LotheTekst
Sandro LangFoto
Eventen er planlagt og organisert av
vossahopperen Ronny Holen, som de
siste årene har fått masse erfaring under
vingene fra å ha deltatt på flere eventer
fra det store utland. Voss Challenge er en
light utgave av det Patrick Passe holder på
med i Frankrike, og som Airspeed holder
på med i Arizona. Det er ikke meningen at
det skal være en camp der folk lærer seg å
fly slotten sin før en tar grep, eller hva som
trengs for å lukke en stjerne, men heller en
prestasjonsgruppe der man kollektivt blir
strukket til dens maksimum. Tanken er å
gjøre dette til en årlig event på Voss der høy
kvalitet samles fra hele Norge og hopper
så stort som flyet tillater. I år var dette en
Dornier som løfter 14 + video.  
Vi vet alle at de aller fleste samlinger
med magehoppere på Voss ender i noen
helt andre utfordringer enn outfacingslotter og lange open accordian. Det er
tradisjon for mye tull, humor og sene
kvelder, så oddsen for at dette var mulig
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å gjennomføre i henhold til Ronnys
forventning kan man vel si var relativt lav.
For å kompensere for dette hadde Ronny i
god tid i forveien forberedt alle deltakerne
på hoppene og at han ville kjøre opplegget
med en streng fremtoning. Det var jo seriøs
fallskjermhopping vi var invitert til! I tillegg
hadde han sendt oss inspirende mailer
gjennom sommeren for å gjøre det som
kunne gjøres for å håpe på en noen lunde
motivert gjeng tidlig fredag morgen. Det
ryktes også at noen følte presset så stort at
en tyvstart i tunnelen var nødvendig for å
møte vel forberedt!
Så endelig kom helgen. Etter mye
dårlig vær på Vestlandet i hele sommer
fikk vi endelig værgudene på vår side og
det ble lovet strålende sol hele helgen.
Oppmøtetidspunkt var fredag klokken
åtte. Jeg kjørte fra Bergen tidlig på
morgenkvisten og var en smule sent ute, og
ble overraskende nok oppringt ti over åtte
av organisatoren selv for å bli informert
om at jeg allerede var savnet. Jøss, tenkte
jeg, nå ble jeg nesten imponert! Ved
ankomst ventet en grundig sikkerhetsbrief

der fokus var på breakoff og
det som skjer deretter. Det
må anses som nødvendig
når opptil flere i troppen har
en fallskjermkarriere lengre
enn min levealder og kanskje
ikke er vant til at separasjon
faktisk er noe man gjør og ikke bare noe
man snakker om. Og ikke minst noe som
kan være lurt å koordinere med de andre i
gruppen. Med mine sju år i sporten følte jeg
meg nesten som en nybegynner igjen…
Det var planlagt syv ulike hopp på
forhånd, noen mer testet ut enn andre.
De overgangene som så bra ut på papiret,
men ikke fungerte i luften, ordnet vi med
kyndig instruksjon fra Stig Juvik. Han har
blikk for hva som trengs etter alt for mange
år på 16-manns landslaget! Det eneste vi
må jobbe med til neste år er å overbevise
Stig at det har sine mange fordeler å ha en
hoppdress med booties....
Til sammen ble det gjort 14 artige og
utfordrende hopp denne helgen, og jeg vil
påstå at seriøsitetsnivået var langt høyere
enn jeg noen gang har erfart på Voss, selv

BABYLON
Freefly School

FSCOOL
Formation Skydiving School

HOT WEEKENDER
Load Organizing
Find us on Facebook!
om organisatoren måtte gi etter til noen
tørste fallskjermhoppere litt tidligere på
kvelden enn planen tilsa!
Jeg personlig vil gratulere Ronny Holen
med vel gjennomført første event som
organisator  og samtidig takke for at han tok
initiativ og mot til å arrange en seriøs FSevent på Voss, noe som har vært sårt savnet.
Så får vi håpe at vindtunnelen på Voss vil
gi FS-miljøet et friskt pust og at mange nye
talenter vil vokse frem de neste årene, og ikke
minst at gjennomsnittsalderen går betraktelig
ned til neste år!
I tillegg tar jeg med noen avsluttende ord
fra organisatoren selv:
Konseptet Voss Challenge er definitivt
noe magehoppere i Norge har manglet,
noe som kan motivere oss til å gjøre med et
minimum antall hopp. Når hard core firer blir
for seriøst, og store formasjoner i utlandet

for dyrt og tidkrevende er dette en god
erstatning. Hvordan fremtiden ser ut må vi
finne ut mens vi går. Klarer vi å samle Norges
beste storformasjonshoppere på Voss en
langhelg? Klarer vi å lokke Pål Bergan ut av
seilbåten og inn i seletøyet? Hva med en
Challenge helg der de samme hoppene blir
gjort av en gruppe på Æra, en på Jarlsberg
og en på Voss, og dømming over internett?
Kan konseptet kombineres med «The 16-way
experience» til Even? Mange gode tanker
som må formes gjennom høsten og vinteren.
Det som er sikkert er at det finnes flere
vanskelige hopp som kan gjøres, og at det
blir nye forsøk i august neste år. Det vil også
bli to-tre uttakshelger der folk kan vise seg
fram og kjempe om en slott på neste års Voss
Challenge.

INNER RHYTHM COACHING
FS Team Coaching

SAFE FLIGHT SCHOOL
Canopy Piloting

“A weekend away. Who
will you jump with? Where
will you stay? Where will
you eat?
Just get to Girona airport.
I will take care of
everything else.”
Regan Tetlow,
20 years in skydiving.
Load organiser. Party planner. Presenter.

Ann Kristin Bogen, 2. visepresident NLF
Tekst og foto

Arrangementet ble avviklet på Starmoen 18-22
juli. Hensikten med arrangementet var å lage en
«happening» av, for og med medlemmer i NLF.

Luftsportsutøvere fra alle seksjoner ble invitert til
å komme og vise seg fram, samt prøve seg på andre
luftsportsaktiviteter enn det de vanligvis driver med.
Samtidig ble det lagt opp til sosialt samvær med
felles middag og uhøytidelige konkurranser.
De som deltok fikk med seg spektakulære
oppvisninger fra de forskjellige seksjonene under
åpningsseremonien, og begeistringen på tvers av
seksjonene var stor. Det var
flott å se det 300m store
norske flagget komme
seilende mot bakken.
Det var 90 innregistrerte
deltakere i tillegg til de som
deltok for å gjennomføre
arrangementet. Oslo
Fallskjermklubb arrangerte

Luftsportsuka 2012
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Itrack denne uken, og hoppet inn med 52
hoppere under konserten torsdag kveld
hvor «Sterke saker» spilte og skapte stor
stemning.
Veteranenes Fallskjermklubb var
representert med flere ivrige deltakere, og
det er planlagt at neste års veteransamling
blir lagt til luftsportsuka.
Spektakulært ble det også da man lyktes
å få opp tre fallskjermhoppere i ballong på
lørdag. Dette skjer ikke ofte i Norge.
Det ble avholdt modellflyskole under
luftsportsuka, og man fikk uteksaminert
sju nye modellflygere.
Det ble også arrangert morsomme
konkurranser, bl.a GPS-konkurranse og NM
i støvelkasting. Sistnevnte konkurranse ble
avholdt med 50 deltakere og tre klasser. De
flotte premiene besto bl.a i tur med seilfly,
tandemhopp, introtime med mikrofly,

tandem paragliding, cruise til Danmark
m.m.
På lørdag var det felles grillmiddag hvor
Tore Granmo var sjefskokk, og nesten 70
glade luftsportsutøvere samlet seg til lystig
sosialt lag hvor også generalsekretær
John Eirik Laupsa var hjertelig tilstede.
Tom Brien styrte hele opplegget med
jernhånd, men måtte på søndag gi opp
sitt prinsipp om aldri å hoppe i fallskjerm.
Eierne av LN-TSB og Veteranenes
fallskjermklubb gikk sammen om å

spandere tandemhopp på Brien, og han
hadde ikke annet valg enn å bli med opp –
og ned. Det vil si, det er vel ikke sikkert at
han har landet helt enda...
På forhånd var det en viss skepsis i
miljøet til om et slikt arrangement hadde
livets rett, men tilbakemeldingene fra
deltakerne har vært unisone: Dette var
fantastisk, og dette må vi gjøre igjen!

Jan Erik WangFoto
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Voss Gloss – Magic

Vi som arrangører vil sige tak til

deltagerne der turde tage chancen
på et nyt event på vestlandet for alle
flyvende jenter.
Birgitte HornTekst
Gudrun RokneFoto

Velkommen til
Voss Gloss næste år
– Inger Margrethe, Grete, Birgitte

Det var sindsygt fedt at gå rundt og smuglytte lidt til
nogle af briefingerne og høre at alle bidrog med ideer
og erfaringer – mission accomplished!
Staffen på Voss! None mentioned none forgotten –
you all know who you are. You are all amazing!
Takk til forbundet for deres tro på og støtte
til arrangementet, det var altafgørende for at vi
kunne teste projektet. Til de fantastiske sponsorer
Larsen&Brusgaard, Ekstremsportveko, VFF, Voss Vind,
Spot On og Skydive Voss som i den grad var positive
indstillet til et arrangement for jenter med fokus på
lærdom i sporten og erfarings-/entusiasmeoverføring.
Vi er klar til næste år, vores ufatteligt kule organisere
Kari Berg & Lou David samt Gud-inde-run Rokne har
meldt deres interesse for at være med til næste år – vi
håber datoen passer for jer når den er fastsat.
Det er vanskeligt at vurdere sin egen baby objektivt,
derfor bad vi fire tilfældigt udvalgte Voss Gloss Ladies
skrive lidt om deres oplevelser…
Voss Gloss – Therese Tilrem
Det er ikke så mange hoppende jenter i Norge, så alle
muligheter for å møtes tas imot med åpne armer. Så
det var med stor fryd jeg og rundt 20 andre jenter så
frem til Voss Gloss i begynnelsen av august.
For de som bor på vestlandet er vått vær nærmest
dagligdags. Etter værholding på torsdagen og så godt
som hele fredagen (vi kom så langt som gear-call),
var alle klare som egg til å utnytte det fantastiske
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helgeværet som åpenbarte seg. Glemt var regn og lave
skyer dagen før, nå skulle det hoppes.
Dagen starta med lagpresisjonskonkurranse,
med lag på tre. Ei veldig erfaren, ei middels, og ei
forholdsvis ny. Noen landa på nullpoengeren, noen
sklei på rumpa langs hele banen og dro med seg alle
båndene som delte inn poengsonene, mens andre igjen
overskøyt og landa borte ved pakketeltet.
Etter preskonkurransen fortsatte dagen med
organisert hopping. Lou organiserte freeflyerne, mens
Kari orga magehopperne. Dagen ble avsluttet med et
fantastisk innhopp ved Bolstadøyri, med champagne
og premieutdeling etter preskonkurransen, Det hele
sluttet med Kroningen av Michelle Lerdal som årets
Miss Voss Gloss, som møtte opp som A-hopper, leste
håndboka på spreng, tok notater, sto på B-prøven, og
fikk lov til å bli med på innhoppet.

Fine dagar på Voss Gloss!
– Jorunn A. Gammersvik
Kva inntrykk og tankar sit ein igjen med etter ei
helg som dette? For meg var det så mykje kjekt den
helga at det er vanskeleg å velga. For å oppsummera
Voss Gloss må ein nevna lagpresskonkurranse,
hopping med supersnille organisatorar, tunnelfyking,
jentehybridrekord, ny lisensar og kaffi på Tre Brør.
Ikkje minst smilande jenter og mykje mestringsglede
over å læra noko nytt!
Den største opplevinga var det fantastiske
innhoppet på Bolstad. Innhopp i regi av Skydive Voss
er alltid like spennande, om kanskje litt for spennande
til tider. Slik var det sjølvsagt denne kvelden og.
Etter den obligatorisk gjennomgangen av eit usett
landingsområde, var nervøsklumpen gedigen og
pulsen høg. Det var alt frå elveutløp til fjordar, høge
fjell og høgspent, eller var det lavspent? Sjølv om vi
var nervøse var alle konsentrerte og klare. Vi fekk fly i
solnedgangen, inn ein trong fjord og for ein fantastisk
utsikt! Innhopp er lærerikt og fantastisk, og dette var

c al Experiences Based On Real Hoppglede
verkeleg eit at dei hoppa som kjem høgt på lista over
dei mest minnerike.
Eg er sikker på at det var fleire enn meg som
storkoste seg under Voss Gloss. Eg er garantert med til
neste år!
Voss Gloss – Linda A. Rasmussen
Veldig spente møtte en liten flokk jenter opp på
Bømoen for å være med på tidenes gangen før andre
Voss Gloss. Idéen bak Voss Gloss var å ha så og si
all fokus på hoppingen. Det syns jeg kom klart frem
i programmet som var lagt opp for oss. Såklart var
det sosiale kvelder med god drikke og både seriøs og
useriøs skravling rundt bålet på Bømoen, ingen tvil om
det! Men arrangementet vitnet aller mest om et stort
ønske fra skaperne om å virkelig heve jenters kunnskap
og evner rundt hoppingen.
Jeg var med på FS-organiseringen, og det var
“organizer supréme” Kari Berg (Kæry Bøørg) som stod
for den. Selveste Gudrun Rokne (Polaris og Kentøkki
Fraijd Pingvins) var med og foreviget hoppene med film
og bilder. Mellom 6 og 8 jenter var med til enhver tid, og
vi fikk blant annet hoppet fem- og sjumanns speedstar.
Søndagen avsluttet vi med en sjumanns hybrid! (Ny
jenterekord?) Hybriden
bestod av mageflyverne
Kari Berg, Lina Kittilsen,
Jorunn Alice Gammersvik,
Kathrine Hvidsten, og
meg selv. Vi fikk med oss
to drevne freeflyere; FForganiserer Lou “Loooook
I’m bellyflying!!!! Or am
I swimming..?” David og
Therese Emilie Tilrem.
Flere av jentene hadde
aldri vært med på noe
større enn en tremanns,
og alle syns det var

kjempegøy å få være med på noe enda større og gi
ordentlig gass! Kari var “on fire” hele helgen, og alle
som ville skulle få være med på morroa. Tusen takk for
entusiasmen og hoppgleden du delte med oss!
Søndag morgen hadde Voss Gloss-jentene fått
reservert tid i vindtunnelen med instruktør
Filip Crnjakovic, og det var noen trøtte tryner som
møtte opp kl 7.30. Fire timer senere var alle jentene på
vei tilbake til Bømoen med smil fra øre til øre, og nye
“moves” i muskelminnet. Takk for super coaching, du
har nok fått noen nye fans blant jentene, Filip...
Voss Gloss var en stor suksess, og jeg håper og tror
at flere jenter vil ta turen til herlige Bømoen på Voss for
å bli med på dette neste år! Vi sees!
Voss Gloss – Turi Baardsen
Jeg synes Voss Gloss var en fantastisk opplevelse,
spesielt siden det var en fin måte å bli introdusert til
det norske fallskjermmiljøet. I motsetning til Dubai
ørken hvor jeg bor, var det fantastisk å oppleve et
Innhopp på vestlandets natur med fjorder og fjell, samt
lande ved å bli servert champagne og mat. Det var goo
stemming med hyggelige og motiverende jenter å være
rundt, ser frem til neste års Voss Gloss.

Therese Tilrem, Linda Aarøe Rasmussen,
Lou David, Kathrine Hvidsten,
Lina Kittilsen, Jorun Gammersvik
og Kari Berg i en ren jentehybrid.
Må være rekord, vel!
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Rekordforsøk i 2013,
freeflyjenter

Det neste rekordforsøket for jenter i headdown er

under planlegging. Skydive Arizona vil være vertskap
under Thanksgiving boogien 26. november til 1. desember.

24

Anna HowerskiTekst
Jason PetersFoto
Den forrige rekorden, en 41-jenters formasjon,
ble satt i november 2010 på Skydive Arizona.
Denne mer enn doblet rekorden fra 2008.
Organisatorne er er Amy Chmelecki,
Sara Curtis, Melissa Nelson, Domitille Kiger og
Anna Howerski. De er veldig klare for å slå den
stående rekorden med minst 20, men de legger
ingen restriksjoner på hvor stort de kan gå! –
Folk har spurt meg hvor store rekordforsøkene

vil bli, og
jeg har
ikke klart
å svare på
spørsmålene.
Vi går så stort
som mulig. Skydive Arizona har all
flykapasiteten vi behøver for å gå så stort
vi ønsker, og det er så mange talenter under
utvikling at vi ikke ønsker å begrense oss, sier
Amy.
Mange treningsleire har blitt lagt opp i

forkant av rekordforsøkene.
Potensielle deltakere oppfordres
til å delta på leirene, da de er en
fin måte å tilegne seg nødvendig
kunnskap og erføring for å bli med
på selve rekorden. Leirene gir også
organisatorne en mulighet til å møte
og bli kjent med de nye talentfulle
jentene som ønsker å delta.
For øyeblikket er det planlagt at Amy
Chemeleki selv kommer til Voss neste sommer
for å holde en Euro camp. Alle jenter som kan
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fly head down er velkomne til å komme! Selv
om du ikke er klar for rekorden er dette en
fantastisk mulighet til å få fly med og løre
fra en av de eneste profesjonelle kvinnelige
fallskjermhoppere.
Videre skal Anna, Amy og resten av jentene
utarbeide en plan for å hjelpe alle jenter som
blir med på rekorden å finansiere den ved
sponsing og pengeinnsamling så alle kan få en
sjanse til å delta, uavhengig av feriebudsjett.
Mer om det kommer siden.
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Me har mista ein
fantastisk god ven
I sommar, under årets Ekstremsportveko, døydde Jonathan Tagle i ei
fallskjermulukke. Det var under fjellflyging i Simadalen nær Eidfjord at ulukka
fann stad. På ein nydeleg sommardag i vakre omgjevnader gjorde Jonathan
noko av det han elska mest av alt; nemleg fjellflyging med fallskjermen sin blant
norske fjordar og fjell.
Jonathan var eit stort førebilete og ikkje minst ein svært god ven. Han hadde
i løpet av sin “korte” fallskjermkarriere oppnådd meir enn dei fleste, vunne det
meste og flytta grenser ein knapt har sett makan til innanfor skjermkøyring.
Han var ein sterk inspirator og har gjeve resten av oss mykje av kunnskapen me
har fått om skjermkøyring. Tryggleik stod i fokus, og fjellflygingskompendiet er
mellom anna eit resultat av dette.
Jonathan elska Noreg og kom attende til Voss år etter år for å delta på Veko.
Han var ein bidragsytar av dimensjonar når det gjaldt å setja Voss på kartet.
Jonathan vert sakna på Voss; i lufta, på hoppfeltet, rundt bålet og rundt
frukostbordet. Kvil i fred.
Voss FSK

Det er laget en video til minne om Jonathan.
Du finner den på vimeo.com/45841917
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8. juli, en helt vanlig søndag ved Stavanger
Fallskjermklubb. Første løft gikk kl 12 med
tandem. Jan Roar filmet. Solen skinte og alt var på
plass. Tandemhopp, separasjon og trekk gikk som
normalt. Alle skjermer ute, ingen reserver. Alt så
tilsynelatende fint ut og hoppdagen var i gang.
Så under landing, skjedde den forferdelige ulykken hvor Jan Roar skadet
seg alvorlig. Tiden som fulgte ble lang for hans familie, venner og
fallskjermmiljøet på Sola. Håpet levde, men ettersom timene og dagene
gikk, ble det mer og mer tydelig at dette ikke kom til å gå bra.
Jan Roar døde på Stavanger Universitetssykehus lørdag 14. juli, 39
år gammel. Han etterlot seg sin samboer Randi, som fødte deres første
barn, Roar Andre, for noen dager siden. Den nyfødte vil aldri treffe sin
far, men vi skal sørge for at han blir fortalt om hvilket fantastisk flott
menneske Jan Roar var.
Jeg traff Jan Roar i 2008, sommeren vi begynte å hoppe fallskjerm.
Han hadde begynt noen måneder før meg, men tiden viste fort at vi var
omtrent like udugelige på linehopp og på påfølgende ”femsekundere”
da vi omsider kom dit. Jeg dro til Voss og ble ferdig der, og like etter
gjorde Jan Roar det samme, godt dokumentert av NRK som fulgte kurset
på Voss den uka.
Tilbake på Sola ble Jan Roar straks fast inventar på feltet. Han var
ivrig, dedikert og alltid positiv og fikk ting til å skje. Så lenge det var fint
vær, fly og mulighet for hopping så var Jan Roar der, og gjorde de siste
sesongene flest hopp av alle på Sola. Utenom dette ble det også flere
turer til andre hoppfelt, både i Norge og i utlandet. Voss og Veko ble en
standard og Spania, Portugal og USA ble besøkt ved flere anledninger, i
tillegg kom turene i vindtunell både her og der. Jan Roar gjorde nærmere
900 hopp på fire år.
Jeg husker det som det var i går, i februar, da Jan Roar fortalte at
han skulle bli pappa, og livet bare var helt herlig. Det var snø, kaldt og
ganske ubehagelig den dagen, men han sto der ute ved manifest med et
eneste stort glis om munnen. Det var slik Jan Roar var, full av livsglede
og godt humør. Med det engasjementet han viste og det tomrommet
han etterlater på feltet, så kan man bare ane hvor stort tomrom han
etterlater seg til Randi og resten av familien.
Vi har mistet en god venn og familien har mistet en god mann.
Takk for alle gode minner, du vil alltid bo i våre hjerter.

Rune Narum
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Jan Roar Bjørnøy

02.11.1973 - 14.07.2012

19€ Team Training Specials
Oct 13-21, Nov 10-18
AFF 7-day Residential Courses
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
Christmas Boogie Dec 22 – Jan 02

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

Skydive Spain, Aeródromo La Juliana, Bollullos de la Mitación, Sevilla
Tel: +34 955 766 056 info@skydivespain.com www.skydivespain.com
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Nok en gang er NM gjennomført
på Jarlsberg flyplass i regi av
Tønsberg Fallskjermklubb. Hva kan
man si? I fjor ville vi lage tidenes

beste NM, i år toppet vi det også.
Eller hva sier dere som var der?

Halvor BjørnstadFoto
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Siri Victoria Lund (Stolt Norgesrekordholder og vinner i FS4R med KFP)Tekst
Johan BryhniFoto
Noen tradisjoner må vi ha. Og som på NM i 2007 og NM 2011 kom korpset Tønsberg
1919 for å spille på åpningen. Innmars og taler som seg hør og bør ble det også.
Fungerende ordfører i Tønsberg samt Fylkesordfører var på plass også. Og som i
fjor, oppvisning med hoppere med røyk og flagg. Nytt av året var at Terje Halvorsen
og Jan Petter Larsen skulle docke inn på flyet til Reidar Berntsen. Moro var det å
se gutta fly formasjon over hodene våre. Men, høydepunktet var allikevel ikke det.
Det hele ble avsluttet med at en flott Herkules som ankom i lav høyde (500 fot) og
droppet fire jegere i hver sin rundskjerm. Må si det ble stille da Herkulesen kom,
for det er en flott maskin. Tusen takk til HJK og 335 skvadronen som bidro til: ”… et
meget bra åpningshow. Makan har aldri vært sett på et fallskjerm NM! Herlig.”
(Kjell Olsen, D-26 og vært med på NM siden 60 tallet…)
Vibeke Valle var stevneleder i år. Hun gjorde en glimrende jobb og med god hjelp
av Carl-Erik Tuv og Per Kølner fikk de det til å tikke og gå. Tusen takk for god jobb!
Totalt var det 55 deltakere under årets NM hvor det var flere deltakere som stilte i
flere grener. Og det er moro, for det skaper aktivitet. Takket være det gode været
og Vibekes planlegging fikk alle hoppet alle rundene i alle grener med unntak av CP
som ble holdt under Veko på Voss.
Egil Bye gjorde en glimrende jobb som speaker, og latteren satt nesten like løst
som applausen da vi fikk se alle lagene på storskjerm etter hvert som dommerne
dømte de ulike rundene. Underholdningen var på topp da vi så på FFR. Det var en
god ide å ha storskjerm ute (12 m2!) for å vise hoppene, det skapte mer samhold og
underholdning.
Torsdag var det gratis mat og drikke til utøverne samt at det ble rigget til
«utekino» . Den legendariske Cutaway sto på programmet etter felles grillingen.
Så var det hoppingen da, det var jo derfor vi var samlet!
På FS siden ble det under årets NM satt to nye Norgesrekorder. Den ene ble satt
i FS4 Open av DeLand Norgies med 38 poeng på 35 sekunder (den gamle rekorden
var fra 2003 også satt av Norgies) og den andre ble satt i FS4R av Kentøkki Fraijd
Pingvins med 24 poeng på 35 sekunder (den gamle rekorden er fra 2009 også satt av
KFP) Begge lag inntok også gullmedalje i sin klasse! Gratulerer begge to!

konkurranser-lag
”Det var et veldig bra
gjennomført fra klubben sin
side, utrolig profesjonelt.
Det er sånn et NM burde
være arrangert!”
Derek Broughton, 42 freefly
og tidligere Arcteryx (begge landslag)
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Halvor BjørnstadFoto

Halvor BjørnstadFoto

”Det beste NM jeg noensinne har vært med på!
Det er alltid forseggjort i Tønsberg!”
Yngve Haugom , tidligere landslag og NM deltaker på alle NM f.o.m 2006
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I FS8 var det Norgies8 som stakk av med gullet også i år. Gratulerer! Forøvrig
tror jeg vi må gjøre noen grep i denne klassen om det skal bli konkurranse i denne
grenen til neste år også. Men det får vi ta ved en annen korsvei.
I FF var det 42 Freefly som var suverene og tok både gullet i sin klasse og ikke
minst mottok de også HM Kongens pokal. Gratulerer masse, gutter. I FFR var det
Barneskirenn som tok gullet, gratulerer også til dere!
Vil dere se flere resultater? Se resultatliste under.
Nytt av året var at VossVind sponset premier til alle gullvinnere. En time i
tunnelen til hvert vinnerlag. Dette vil jeg si er den kuleste premien som har vært
delt ut på NM så lenge jeg har vært med. Dette burde oppfordre til videre satsing for
samtlige lag! Tusen takk for kule premier VossVind!
Og vi oppfordrer alle norske hoppere til å støtte opp om vindtunnellen på Voss.
Alle Norgesmesterskaper med respekt for seg selv avslutter det hele med en
avsluttingsseremoni og en NM bankett. Hva kan jeg si, hvor skal jeg begynne? Tusen
takk Jan Fredrik for at du er med i komiteen for de episke festene våre! Seremonien
ble holdt på takterrassen på hotellet som ligger helt nede på brygga i Tønsberg. Med
utsikt over store deler av byen og fjorden, med fint vær god stemning og festkledde
folk kunne dette bare bli supert. Og det ble det! Det var til og med noen som fikk
seg et bad i bassenget der på taket. Champagnen sprutet og medaljer ble delt
ut før det ble tapas buffet før festen fortsatte ut i de små timer. Håper
de av dere som var med på årets arrangement kan si at dette var
tidenes beste NM. Det var i hvert fall det som klubbens hensikt.
Jeg vil benytte anledningen til å takk for alle dere som har
stilt opp for klubben slik at vi kunne gjennomføre dette
mesterskapet i år og at den klubben som tar på seg
oppdraget i 2013 også legger listen høyt slik at det
igjen kan bli et verdig mesterskap.
Gratulerer til alle som vant medalje,
og tusen takk til alle
som bidro!

Norgesmesterskapet i formasjonshopping og Fri flyging 2012

FS 4 										
Lag

Runde 1

Runde 2

Runde 3

Runde 4

Runde 5

Tønsberg 1/Deland Norgies

19

Tønsberg 2/Polaris

19

18

17

15

13

15

13
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Runde 6

Runde 7

Runde 8

Totalt Plassering

20

18

27

38

172

1

17

14

21

29

141

2

Tønsberg 3/Ernie Bernie

9

7

7

9

7

6

11

14

70

3

Tønsberg 4/Femme Fatale

6

6

8

7

8

8

9

13

65

4

										

FS4R

Runde 1

Runde 2

Runde 3

Runde 4

Runde 5

Runde 6

Runde 7

15

21

12

14

13

24

11

110

Tønsberg 6/Swingers

11

16

13

13

10

20

13

96

2

HAGL 1/Golden Lockpins

12

15

11

12

10

18

8

86

3

Tønsberg 5/KFP

Totalt Plassering
1

Tønsberg 7/Ellens Flyboys

8

11

8

5

5

14

4

55

4

Tønsberg 8/Bifrost

7

9

8

8

3

12

7

54

5

NTNU/Air4s

1

2

2

2

2

5

2

16

6

”Det var enestående. For
meg best ever! Deltakelsen i
FS-8 var all time high for meg
fallskjermmessig!”
Christopher Rolsdorph, Sweet freefly

										

FS8

Runde 1

Runde 2

Runde 3

Runde 4

Runde 5

Runde 6

Runde 7

Totalt Plassering

Tønsberg 1/Norgies 8

12

12

13

14

11

12

18

92

1

Kjevik/Amok Living legends

4

4

4

4

4

3

5

28

2

Tønberg 2/Agnars

2

2

4

3

2

4

5

22

3

Tønsberg 3/ Fata Morgana

1

0

2

1

2

1

0

7

4

										

FF

Runde 1

Runde 2

Runde 3

Runde 4

Runde 5

Runde 6

Kjevik/42 FF

8,4

7,8

8,6

8,6

7,6

8,8

Totalt Plassering		
49,8

1		

NTNU 1/Sweet FF

7,2

7,5

7,8

7,5

6,7

7,5

44,2

2		

Voss/Farm boys

4

3

5,1

4,5

0,4

5,3

22,3

3		

NTNU 2/Zero FF

4,8

0,8

3,4

2,8

1,4

3

16,2

4		

										

FFR

Runde 1

Runde 2

Runde 3

Runde 4

Runde 5

Tønsberg/Epiphany

3,3

2,1

5,1

4,9

55

Totalt Plassering			
70,4

1			

NTNU 3/Stein Saks Papir

4,8

2,9

4,7

4,9

49

66,3

2			

Voss/ Barneskirenn

6,8

8,1

6

6

7,1

34

3			

NTNU 4/Scramble FF

5,3

6,8

5,7

6

5,5

29,3

4			

Tønsberg/Northern way

2,4

2,8

4,2

4,3

12

25,7

5

		

										

Norgesrekord Norgies i runde 8										
Norgesrekord KFP i runde 6
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Christopher RolsdorphTekst
Johan BryhniFoto
Lite visste de som var samlet i kjelleren på
B-135 i Kristiansand den torsdagskvelden 11.
august 1977 at nettopp dette skulle bli den
viktigste merkedagen i Kjevik Fallskjermklubb
sin fremgangsrike åtterhistorie. De kvinner
og menn som over en eller flere flasker brunt
inspirasjonsvann kom opp med langtidsplanen
som skulle føre frem til NM sølv under
mesterskapet på Jarlsberg høsten 2012 vil for
all ettertid omtales som de virkelige heltene.
Målet ble nådd på dagen 25 år etter. Neppe en
tilfeldighet!
De få som underveis har hatt den
uforbeholdne ære å ha vært involvert, har
selvsagt underskrevet omfattende klausuler
om ytringsfrihet og gjennomgått strenge
sikkerhetskontroller for ikke å avdekke målet og
midlene som har vært benyttet underveis. Selv
nå i ettertid er det lite som kan sies om prosjekt
i offentlighet, men det er ingen hemmelighet
at advokatregningene har vært høye. Heldigvis
har arbeidsmoralen vært enda høyere. Du skal
lete lenge etter en mer dedikert gjeng. Et mer
hårete mål og enda lenger etter personer med
slik fantastisk gjennomføringsevne som du finner
i ledelsen av dette prosjektet i regi av Kjevik
Fallskjermklubb.
For alle i sør Norge og landet for øvrig ble
B-135, etter hvert selve symbolet på fremgang.
Det er ikke få skoleprosjekter som har blitt
unndratt offentlighet fordi de har hatt undertittel
med «B-135». De mange ringpermene på
veggen i kjellerlokalet, med utallige sider om
hvordan prosjektet skred frem og hvem som
ble de endelige utvalgte, vitner om kun en
ting; en formidabel suksess! Blant byens egen
lokalbefolkning har alltid B-135 vært omtalt med
en viss ærefrykt og mystikk. Ingen, og da mener
jeg ingen, visste egentlig hva som foregikk der
inne. En tid verserte visstnok rykter blant de
beste innen lokalpressen om NATO, Forsvaret
og til og med internasjonal spionasje. Lite visste
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journalistene i Fædrelandsvennen at det var langt
viktigere diskusjoner som foregikk der inne. Det
ble også trykket artikler om påståtte journalister
som hadde tatt seg inn i lokalene, men som aldri
siden var sett. Noen mente de var blitt tatt av
dage, mens andre mente de var innlemmet som
en del av prosjektet. Sannheten ligger vel kanskje
et sted midt i mellom.
Det kunne vært skrevet utallige sider om
hvordan prosjektet skred frem, hvilke milepæler
som ble nådd og ikke minst hvem som underveis
var involvert. Dette ville uansett kun blitt
spekulasjoner og langt fra knallharde fakta. Vi
må smøre oss med tålmodighet. Ingen er vel i tvil
om at det snarlig vil dukke opp både biografier,
selvbiografier, dypt gravende og kritiske
avisartikler og ikke minst mer eller mindre
faktabaserte dokumentarer og spillefilmer. Jeg
kan allerede nå love deg spenning og dramatikk,
men sannheten, ja den virkelige sannheten, den
vil for alltid være forunt noen ytterst få.
Først under våren 2010 begynte det for alvor
å utkrystallisere seg hvem som skulle bli de
få utvalgte til å sette planen ut i live. Under
streng tilsyn og fullstendig uten sammenheng
ble de første samtaler mellom utøvere og
prosjektledelsen gjennomført på pakkematta
under demohopping på Kjevik denne våren. Det
ble valgt på øverste hylle. Lite visste forbundets
egne folk hvilket spill som foregikk i kulissene
under dette landslagsuttaket. Spesielt gledelig
var det å slå fast at alle aktuelle kandidater
hadde sterk tilknytning til, og et hjerte som
banket ekstra hardt, for sørlandsklubben.
Kjetil «Rookie» Nordin, navnet som i dag er
synonymer med ordene respekt, handlekraft og
suksess, og mange flere. Han ble av mange ansett
som en «bære eller briste» brikke i dette spillet.
Det er i ettertid lett å se at prosjektet umulig ville
ha lyktes om det ikke var for hans utrolige evne
til å motivere, analysere og ikke minste sette
sammen de helt nødvendige formasjoner etter
lagets etter hvert komplette spisskompetanse i
de ulike slottene. En bærebjelke i prosjektet og
en mann som i dag med rette og en stor grad av

Kjevik Fallskjermklubb
– 25 år med framgang kronet
med NM sølv i FS-8.

En lang hist
selvfølge pryder nesten hele sørveggen i B-135
i en massiv mahogniramme. Bare lerretet bilde
er håndmalt på, ryktes å ha en egenvekt på over
135kg. For de involverte er dette likevel ingenting
sammenlignet med den tyngde han har ledet den
mest kritiske fasen av prosjektet; nemlig selve
gjennomføringen.
Yngve Haugom ble raskt limet i formasjonene.
Med et overblikk og en kontroll uten sidestykke.

Utvilsomt en mann med framtiden foran seg og
historien bak seg. Samarbeidet med piecepartner
Mario Caprino ble en selvfølgelighet. Flere
av teamets medlemmer har sammenlignet
det å hoppe sammen med disse fantastiske
personlighetene, som å kjøre rulleskøyter
nedoverbakke på nylagt asfalt. Du vet det bare
blir bedre og bedre mens farten øker!
Det er lett å være etterpåklok. I dag fremstår
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t orie AMOK LIVING LEGENDS
Kristins forkjærlighet for flate formasjoner under
treningen med Sweet Freefly og
Arne Helges plutselige og fullstendig
uforutsigbare knesvinger under separasjon som
åpenbare og lett gjenkjennbare tegn. Underveis
var det ingen, og da mener jeg ingen, som visste
noe. Marius og Bent valgte en av nasjonens
fremste magehoppere som sin tredjemann på
42 Freefly. I dag, i etterpåklokskapens klare lys,

er det lett å se at dette ikke var noen
tilfeldighet.
Rune ble den sterke, men varme vestavinden
laget hadde savnet. Lite ante han om hvilken
dimensjon livet skulle vende ham i dette NM, når
han entret formasjonene i tolvte time. Du kan
godt kalle det skjebnen, ja, du kan godt kalle det
det.
Selv har jeg nå i ettertid vanskelig for å se

hvordan jeg var så heldig å komme med på dette
prosjektet. Som deltagere var vi alle bundet av
vår felles skjebne og de enorme krefter som
førte oss sammen, samlet oss om målet og ga
oss kraft til å stå løpet helt ut. Noen i ledelsen
må ha fanget opp mitt indre ønske og min indre
motivasjon til å bidra til at min barndoms klubb,
Kjevik Fallskjermklubb, en gang for alle og i fullt
alvor skulle bli satt på FS-8 kartet.

Det er i dyp takknemlighet og stor grad av
ydmykhet at jeg, ja vi alle sammen, GRATULERER
dere som var der den torsdagskvelden i B-135!
Dere er de virkelige heltene av AMOK LIVING
LEGENDS!
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stor deltagelse, er tilnærmet

Kjetil og Airplays s

avgjort på forhånd.

Kjetil NordinTekst

Mange fallskjermkonkurranser,
og da spesielt i land hvor vi
ikke er bortskjemt med veldig

Oppladningen til året nasjonale mesterskap i Danmark
viste derimot at det var et veldig jevnt felt i midten av
de sju lagene som deltok. Trekløveret av prosjektlag fra
landslagssatsningen deltok selvsagt, med landslaget
Voluntas, etterfulgt av henholdsvis Veyron og
Contrails. I tillegg til dette deltok også Blue Motion,
Chute Me, kvinnelandslaget Danish Divas og AirPlay.
Utfordrerlagene var preget av utenlandsk deltagelse.
Danish Divas inkluderte amerikanske Kate CooperJensen og finske
Nadja Lönnroth, mens AirPlay hadde undertegnede,
norske Kjetil Nordin og svenske Maria Ondracek med
på laget. Begge lagene stilte likevel som gyldige lag,
da vi alle har sterk tilknytning til Danmark, og dansk
faldskærmsunion ikke har noe skrevne regler tilknyttet
nasjonalitetsspørsmålet. Chute Me deltok likevel
som gjestelag, da amerikanske Player Coach Kristina
Peterson ville ha fått karantene fra US Nationals ved en
gyldig deltakelse i det danske.
Mitt lag, AirPlay startet sesongen som et uerfarent

nytt lag i intermediateklassen, men vi hadde en grundig
plan for avansement til åpen klasse. Veien gikk innom
advanced-klassen i Bedford World Challenge, hvor
vi endte opp på bronseplass etter at vi startet på en
sisteplass etter første runde. Vi planla hele tiden å
toppe formen rett før DM, og hadde derfor treningsleir
i Spania bare tre uker før konkurransen startet, pluss
en tunnelcamp bare tre dager i forveien. Under den
siste tunnelcampen fikk vi målt krefter mot Chute Me og
Divas, og vi viste muskler ved å slå begge lagene med
noen få poeng i en simulert konkurranse. Vi ville fortsatt
ikke regne oss selv som favoritter til medalje, men vi fikk
definitivt blod på tann.
DM bestod av mye vind, regn og dårlige
værmeldinger, men vi fikk gjennomført fire runder på
andre konkurransedag. Mot alle odds fikk vi fullført
alle ti runder, og etter en perfekt runde ni, gikk AirPlay
nok en gang forbi Divas, men denne gangen ble det
hele fire poengs ledelse, etter en av kvinnelandslagets
svakeste runder. Før sisterunden kunne man omtrent
lukte, føle, se, smake og høre nervøsiteten hos
begge lagene. Veyron som hadde en liten luke ned til

AirPlays
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Lars Réne PetersenFoto

s atsing i Danmark
tredjeplassen hadde også tapt et par poeng
fram mot siste runde, og var også litt presset
av AirPlay som faktisk ikke var mer enn fire
poeng bak andreplassen. Etter en ekstremt
jevn konkurranse med jentene var det likevel
ikke en andreplass AirPlay hadde i tankene
før sisterunden. Den siste runden var også
konkurransens raskeste, og alt kunne skje.
Stemningen var elektrisk foran dømmingen
av siste runde. AirPlay holdt unna for Divas
etter å ha mistet to av fire poengs forsprang,
Veyron holdt unna for AirPlay, og økte til en
fem poengs seier.
AirPlay’s plan gjennom sesongen har
fungert tilnærmet perfekt, og vi er alle
ekstremt stolte over at vi klarte å ta en
medalje. I DFU Open som ble avholdt
to måneder før DM, debuterte vi i åpen
klasse, og ble slått med over 50 poeng av
andrelandslaget Veyron. Da hjelper det godt
på selvfølelsen å ta inn over 45 peng, og bare
tape med 5 poeng i DM. Vi var det aller mest

Lars Réne PetersenFoto

stabile laget i hele Danmarksmesterskapet,
tett fulgt av landslaget. Vi klarte å knekke
koden på hvordan vi skulle optimere vår
performance i forhold til potensiale, erfaring,
tid og penger investert. Vårt opprinnelige
mål var å snitte 10,0, noe som er ambisiøst
for et lag uten særlig mye erfaring. Dette ble
oppjustert til 11,0 underveis, og toppet med
vårt faktiske resultat 11,8 i en treg trekning
i DM. Selv om jeg personlig har vært på lag
som har gjort en del flere poeng enn AirPlay
tidligere, er det denne sesongen jeg er mest
stolt av. Jeg har opplevd god utvikling, og gode
resultater tidligere, men jeg har aldri opplevd
at et lag har vært så samkjørt i målsetninger,
ambisjoner og ønskede retninger for å nå
disse målene, som AirPlay 2012. Det at vi er
første lag på mange mange år som tar medalje
i et DM uten å være eller ha vært en del av
landslagsprosjektet, gjør det bare enda bedre.
4-way er og blir verdens beste sport.
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TøFSK mini
Freeflybasic 2012
I juli og august ble det i regi av Tønsberg Fallskjermklubb arrangert
mini Freeflybasic for klubbens medlemmer. I juli deltok totalt fem,
mens det i august var hele 12 personer innom campen.
Christopher Rolsdorph, Sweet FreeflyTekst
I tillegg til en-til-en og gruppeinstruksjon i freefly
med tilhørende brief og videodebrief, fikk alle
deltagere en relativt grundig gjennomgang
av emner som inn- og utlasting av flyet,
innflygingsmønster og landingsteknikk, lang
spot og flat sving, utelandinger og litt om
utstyrskontroll. Allerede etter første dag kunne
man se stor teknisk fremgang hos samtlige.
Jeg kan fortelle om svært motiverte og veldig
lærevillige freeflyere. Blant deltagerne var det alt
fra kurselever til hoppere med over 1000 hopp.
Alle var enige om at det å dele egne erfaringer,
samt påfyll av ny og oppdatert kunnskap, var både
nyttig og moro.
Campene gikk over tre-fire dager fra torsdag og
ut helga. Selv om ikke alle kunne delta alle dagene,
var det en flott gjeng som kunne bidra til bedre
og tryggere hopping på Jarlsberg utover høsten.
Flere av deltagerne er sterke ressurspersoner som
klubben vil få glede av i mange år fremover.
Selv syns jeg det var veldig gøy å kunne bidra
til klubbens kompetanseutvikling. Jeg gleder
meg allerede til flere camper neste sesong. I
mellomtiden oppfordrer jeg aktuelle utøvere til
å melde seg på Freeflybasicen i Arizona, USA
neste påske. Se mer info annet sted i bladet og på
freeflybasicen.no

Johan BryhniFoto
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Hei alle sammen!
For ett år siden startet jeg med følgende linje i mitt innlegg i FF 3/11 ”dessverre fikk
vi vår første dødsulykke på et norsk hoppfelt på nesten sju år…”. I år har vi hatt to på
14 dager. Først ulykken i Simadalen 27. juni der Jonathan Tagle omkom under flyging
i alpint terreng og så på Sola 8. juli der Jan Roar Bjørnøy kom så hardt til skade at han
døde av skadene seks dager senere. Det betyr at vi har hatt tre fatale fallskjermulykker
på under ett år! Dette bør være en kraftig vekker for oss alle og en påminnelse om at
det er en risikosport vi driver med! Sikkerhetssystemet vårt er godt og gjør risikoen
håndterbar på et nivå som samfunnsmessig er akseptabel. Det er da viktig å holde seg
innenfor sin komfortsone og alltid å ha en plan B det vil si en vei ut når det oppstår et
problem, med andre ord etablere større marginer.
Styret F/NLF har i sommer nedsatt en granskingskommisjon for hver av ulykkene,
og begge er allerede er i gang med arbeidet. Det er innhentet opplysninger,
rapporter, vitneutsagn, bilder og video i tillegg til en rekke dokumenter i tilknytning
til begge ulykkene. Utstyret som ble benyttet i forbindelse med begge ulykkene er
også gjennomgått av kommisjonene og det ble ikke funnet noe galt med riggene.
Kommisjonenes oppgave er å få avdekket så mye som mulig av hva som er hendt og
forhåpentligvis også hvorfor, slik at vi kan komme med anbefalinger om forbedringer og
gjøre hoppingen ennå sikrere.
Når det gjelder ulykken i Simadalen, så er den ulykken så godt dokumentert med
bilder og video at kommisjonen vet hva som har skjedd, hvordan det skjedde og hvorfor.
For ulykken på Sola vet kommisjonen hva som skjedde og hvorfor, men her vet man
ennå ikke helt hvordan dette gikk til. Det finnes ikke video og vitnebeskrivelse av
personer med fallskjermkompetanse som i detalj klargjør hvordan ulykken skjedde.

Hoppstatistikk
Hittil i år, hvilket vil si per 30. juni, har hoppsesongen vært på nivå med fjordårets, når
det gjelder antall utførte hopp. Det er imidlertid signaler om at det etter dette er hoppet
vesentlig mindre i år enn i fjor, det er i hvertfall rapportert om dette
både fra Rikssenteret og Voss. Pga dårlig vær skal det bla være utført
5000 færre hopp bare på Free Fly festivalen i år i forhold til i 2011. Det
blir spennende å se hvordan sluttresultatet blir i år, både for ordinær
fallskjermhopping og tandemhopping. Etter å ha studert tallene
for tandem og vurdert bunken som ligger til behandling synes det
ganske klart at det også blir et lavere antall tandemer i år i forhold til
i fjor. Hvor stor reduksjon det blir er vanskelig å forutse, men det vil
sannsynligvis ligge et sted mellom 200 og 500 stk.
F/NLF har gjennom granskningskommisjon 1 2012 fått en statistisk
utfordring når det gjelder flyging i alpint terreng/fjellflyging. Disse
hoppene er i sin helhet kategorisert under treningshopp
i jumprun, hvilket gjør det vanskelig å filtrere ut
antallet fjellflygingshopp. Selv om antallet hopp og
Jan Vang
Fagsjef/avd.leder F/NLF hendelser er så lite at det statistisk ikke er signifikant,
sju hendelser siden oppstarten, er det viktig for
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Antidoping Norge
EU maner til kamp mot mosjonsdoping
EUs medlemsstater maner til kamp mot doping i mosjonsmiljøer, og på treningssentre.
Det internasjonale antidopingarbeidet har tradisjonelt hatt fokus på toppidretten. Nå maner EUs
medlemsstater til kamp mot doping i mosjonsmiljøer, og på treningssentre.
Dopingbruk anses å være et viktig problem i mosjonsmiljøer i EU-landene. Det er en trussel mot
helsa som i særlig grad rammer unge mennesker. Videre sier EU at doping ikke bare dreier seg om
toppidrettens integritet, men også om integriteten til mosjonistene.
– EU setter seg i førersetet for å utvikle antidopingarbeidet mot unge ”mosjonister” og
treningssentermiljøet, sier Anders Solheim, daglig leder i Antidoping Norge.
– I Antidoping Norge har vi i lengre tid arbeidet med en helhetlig tilnærming til antidopingarbeidet der
innsatser mot idretten, treningssentre, ungdomsmiljøer, skolen og helsesektoren sees i sammenheng og
er koordinert. Dette er en utvikling som har blitt forsterket den siste tida, og nå ser vi at EU også mener
dette er veien å gå, sier Anders Solheim.
EU understreker at dopingkampen innen mosjonsidretten ikke skal gå på bekostning av arbeidet
mot doping i toppidretten, men heller vare et supplement for å beskytte et rent og helsefremmende
treningsmiljø på alle nivå.
EU anmoder medlemsstatene om å bidra til utviklingen av opplæringsprogrammer for å forebygge
dopingbruk som kan anvendes i idretten, treningssenterbransjen, utdanningssystemet og helsesektoren.
– I det norske antidopingarbeidet har det vært et fokus på å utvikle gode opplæringsprogrammer, og vi
ønsker å arbeide videre med å inkludere opplæringstilbud i utdanningssystemet og i helsesektoren, sier
Anders Solheim
EU påpeker at de ønsker medlemsstatene skal fremme informasjonsdeling og samarbeid mellom
organisasjoner innen idrett, antidoping, helse, utdanning og politi- og tollmyndigheter. WADAs arbeid
med å utvikle effektive rammer for samarbeid med Europol, Interpol, World Customs Organisation og
legemiddelindustrien trekkes fram.
– Også i Norge må vi arbeide videre med å samordne antidopingarbeidet slik at det blir mest mulig
effektivt. WADA har lagt et utmerket grunnlag som vi har stor tro på, sier Anders Solheim.
Innen utgangen av 2013 vil EU presentere et sett av anbefalinger som EU og medlemsstatene kan
benytte til å bekjempe doping i mosjonsmiljøet.

Mer info

Dopinglisten og mer om antidopingarbeid på antidoping.no. Husk at all fallskjermhopping går
under organisert idrett og derfor faller under reglene, uansett nivå. Kunnskap er viktig for å unngå
misforståelser ifbm for eksempel gal bruk av medisin.

Mondial.
Hva i himmelens navn er det?
Mondial er et digert fallskjermarrangement – en mulighet for
fallskjermverdenen til å vise frem alle sine toppatleter fra alle
fallskjermdisipliner i flere VM samlet.
Det første Mondial ble holdt i Gap, Frankrike i 2005. Det andre vil
avholdes i Dubai, De forente arabiske emirater i november 12. Her vil
det bli kåret vinnere i seks forskjellige grener, kjøres et testevent for
en disiplin og flere utstillings- og demodisipliner.

De seks VM-disiplinene
• Stil og presisjon. Begge med dame og herre, senior og junior.
• FS, formasjon. Her skal det konkurreres i FS8, FS4, FS4 damer og
VFS.
• CF, kalottformasjon. Det konkurreres i CF2, CF4 og CF4 rotasjon.
• Para ski, ski og presisjon. Her konkurreres det i indidivuell dame
og herre, miks- og damelag, senior og junior.
• Artistiske grener. Det konkurreres i freestyle dame og herre og
freefly.
• CP, skjermkjøring/swooping. Her skal det deles ut premier i fart,
presisjon og distranse.
I tillegg skal speed skydiving presenteres som demo-event.
Hele artikkelen om Mondials utvikling og historien bak de forskjellige
grenene finner du på fai.org.
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NM 2012
Norgesmesterskapet er et nasjonalt høydepunkt for fallskjermnorge! Et NM skal ha en organisering, gjennomføring og
rammer som er et nasjonalt arrangement verdig.
I år har Tønsberg gjennomført til 20 i stil! Jeg kan ikke se hva som kunne vært gjort annerledes. Helt fra
åpningsseremonien til avslutningen på Tønsbergs tak. Jeg kommer sent til å glemme den spektakulære wingsuite
oppvisningen eller herculesen som passerte lavt over Jarslberg. Den Hercen har jeg forresten hoppet, når den var splitter ny
og fortsatt luktet ”ny bil”. Men også dette var faktisk et initiativ med tyngdepunkt i Tønsberg!
Under årets NM ble det satt så mange som fire nye norgesrekorder. DeLand Norgies satte rekord i antall poeng i en runde
(38p)! To poengrekorder ble også satt i rekrutt/intermediate. Pål Kolbenstvedt fra Tønsberg FSK var involvert i alle. Det ble
også satt norgesrekord i hybrid.
Den eneste måten man kan overgå årets NM er å få ennå flere deltakere og sette ennå flere rekorder. Utfordringen er gitt…
Så tusen takk til Tønsberg for et fantastisk NM og for alt dere gjør for fallskjermnorge. Dere er definitivt med på å løfte oss
et hakk videre!
Ønsker videre å rette en stor takk til Voss FSK og Veko som gjennomførte NM i CP under Veko 2012. Voss har kanskje de
beste forutsetingene for å lage en fet ramme rundt et CP arrangement. Vil ikke overaske meg mye om Voss i fremtiden blir et
ressurs- og kompetansesenter rundt CP og skjermflyvning i fremtiden.
Jeg vil også gi cred til alle dere som deltok i konkurransen. Som leder av FNLF er jeg veldig takknemlig for at dere bruker
tid og ressurser på konkurransehopping. Det er helt avgjørende for utvikling av sporten vår og for at vi skal kunne utføre
treningshopp og mosjonisthopping resten av året. Helt avgjørende! I samtlige av luftromstvister vi har hatt på bordet i år,
har ”idrettskortet” vært avgjørende. Dere som deltar i NM redder resten av hopperne!
Ulykkene
Det er med stor sorg vi ser tilbake på de to ulykkene vi har hatt i sommer. Den 27. juni mistet vi Jonathan Tagle fra USA under
fjellflyvning med skjerm. Den 8. juli ble Jan Roar Bjørnøy alvorlig skadet i en ulykke på Sola, han døde senere av skadene.
Begge var sterke kapasiteter og ressurser internasjonalt og nasjonalt. De vil bli sterkt savnet og tankene våre går i første
omgang til de nærmeste etterlatte.
Det er for tidlig å si noe om hendelsesforløp og årsaksforhold. Styret FNLF har nedsatt to granskingskommisjoner som
skal jobbe med dette i tiden som kommer.
Sikkerhet
Satt på spissen: I gamledager skadet hoppere seg som følge av feil på utstyret. I dag er utstyr
og prosedyrer på topp. Årevis med utvikling av utstyr, systemer og prosedyrer har gjort
fallskjermhopping relativt sikkert. Skader skjer nå som følge av personlige feil eller feil bruk av utstyr
eller prosedyrer.
Opplever hoppere det som for trygt? Har vi blitt for komfortable?
Espen Fadnes er en av pionerene og var i front under den nye basehopp revolusjonen (proximity
flying). Han var også en av norges råeste og beste frikjører på ski, med solide internasjonale
resultater. Kort fortalt: En av de råeste av de råe, noe helt annet en den jevne fallskjermhopper og en
ekspert på å vurdere og håndtere ekstrem risiko.
Espen sa en gang til meg: Jeg er livredd når jeg hopper fallskjerm. Basehopping er mindre stress.
Men i fallskjermhopping er det så mange flere faktorer som kan gå galt. Utstyret er mer komplisert,
det går kjappere i skjerm, mer folk i fly og bakke, fokuset er annerledes, boogier, større
organisering, andre type hoppere, osv.
Når hoppere med Espen sin bakgrunn og kompetanse blir nervøs og skjerpet av å hoppe
fallskjerm – så bør vi vanlige hoppere ta sikkerhet og risiko på alvor også…

Frode Finnes Larsen
Leder F/NLF
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granskingskommisjonen å se på ratioen antall fjellflygingshopp vs hendelser, spesielt
siden fem av de sju hendelsene er alvorlige.

Kjære fallskjermvenner

Hendelser
Den følgende teksten blir litt meningsløs etter ulykkene med Jonathan og Jan Roar,
men den beskriver godt hvordan de øvrige hendelsesforholdene har vært som jeg også
synes er ganske alvorlig totalt sett! Jeg tok ut antallet innrapporterte hendelser pr
15. august som er 95 hendelser. I fjor på samme tid var det rapportert inn 129. Det
mener jeg er en naturlig utvikling gitt at antagelsen om at det er betydelig færre utførte
hopp i år enn i fjor er korrekt.
Det er imidlertid noen ganske alvorlige hendelser uten at det nødvendigvis er lett
å peke på noen trender. Også i år har vi hatt en fullstendig redning av nødåpner for en
elev og i tillegg har det vært utført en free fly utsjekk av en A hopper som var utstyrt
med en elevrigg som definitivt ikke var godkjent for FF. Denne resulterte i utilsiktet
åpning der hovedskjermen i åpningen rev av reservecontainer, fulgt av kutt av
hovedskjerm og på en eller annen mirakuløs måte en reserveskjerm som åpnet og fløy!
IKKE BRA!

HVA SKJER?

Sentrale kurs
I år har det vært en relativt lav deltakelse på de sentrale kursene, så lavt at
tandeminstruktørkurset som skulle vært holdt i mai ble avlyst. Videre ble AFF kurset
gjennomført selv om det kun var tre deltagere på årets kurs, desto gledeligere er det
at alle tre er blitt uteksaminert som AFF I2-er. Nå ser det ut til at I-1 kurset blir på hele
12 deltagere, noe som er en utfordring samtidig som det er gledelig. Siste kurs i år er
MK kurset som gjennomføres på Sola medio oktober. Per nå er det seks deltagere og
alle har meldt tilbake at de er godt i gang med forstudiene. Klubbene må forsøke å
tenke langsiktig i forbindelse med instruktørutdannelsen, slik at man ikke går tom for
alternativer når operative oppgaver skal fylles og da tenker jeg på alt fra I-3 til I-1 og HI!
Sertifikatutstedelser samt fornyelser
NLF lå noe på etterskudd mht utstedelser av elevbevis og høyere lisenser i deler av
juli pga ferieavvikling på medlemskapsseksjonen. Seksjonen var imidlertid raskt à
jour slik at alle søknader om utstedelse av elevbevis og nye lisenser som lå på vent var
sendt ut 2. august. Det som i denne sammenhengen ble nedprioritert er å få registrert
alle tandemene, men det vil også bli gjort nå som antallet kurs avtar. Det klubbene
imidlertid må ta høyde for, er at medlemskapskostnader og forsikringskostnader som
påløper ifm kurs og tandemer, vil bli utfakturert i september og oktober!
Luftsportsuka
Arrangementet ble avviklet på Starmoen 18.-22. juli. Hensikten med arrangementet
var å lage en «happening» av, for og med medlemmer i NLF. Luftsportsutøvere fra
alle seksjoner ble invitert til å komme og vise seg fram, samt prøve seg på andre
luftsportsaktiviteter enn det de vanligvis driver med. Samtidig ble det lagt opp til
sosialt samvær med felles middag og uhøytidelige konkurranser.
De som deltok fikk med seg spektakulære oppvisninger fra de forskjellige seksjonene
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Tre fatale ulykker på under
ett år! Og flere ulykker
som like gjerne kunne
vært fatale som at man
overlevde…
Alle ulykkene har skjedd
Alvin Fyhn
under fullt bærende skjerm
Sikkerhets- og
utdanningskomiteen
hvor alle forhold ligger
leder av ulykkeskommisjon 01/11
til rette for å lande trygt.
Personlige feilvurderinger
under krevende manøvere
er en sentral faktor i alle ulykkene.
For mer informasjon om hendelsene, se fagsjefens
innlegg.
Vi baserer vår sikkerhet i fallskjermhopping på tre
grunnleggende faktorer: FERDIGHETER, KUNNSKAP
og HOLDNINGER, og mest sentralt av disse tre er
HOLDNINGER!
Holdninger vil styre den enkeltes innstilling til
nettopp det å trene ferdigheter under sikre forhold
samt tilegne seg mer kunnskap. Holdninger styrer
hvor mye vi lærer av andres feil, om vi lytter til andre,
om vi sier fra til andre, om vi hopper og flyr skjerm
etter egen evne og faktiske nivå.
SU har siste året satset på å øke kravet til, og
tilbudet om, utdanning innen skjermkjøring. Dette
arbeidet vil fortsette i tiden som kommer. I tillegg
har vi innført noen nye regler og begrensninger for å
hindre en usunn utvikling og ukultur i miljøet. Men
dette redder ikke deg fra skader og uhell! Til syvende
og sist er det DU selv som bestemmer hva du foretar
deg under skjerm, og hva du gjør for å lære deg å fly
og lande trygt, for deg selv og for andre.
Husk at skjermflyving ikke handler om å få fine
landinger like ved pakkematta. Det handler om å
kunne gå på egne bein uskadd til pakkematta.
Sikkerhet under skjerm starter allerede når
du planlegger hoppet. Organisering av løftet og
separasjon mellom grupper har stor innvirkning på

trafikkbildet under skjermkjøringen. Videre vil en
god separasjon i riktig høyde, samt observasjon
under separasjonen, innvirke på sikkerheten ved
skjermåpning.
Det fins teknikker for å unngå skjermkollisjon like
etter skjermåpning, og det krever en bevissthet på
hvert enkelt hopp for å utføre dette den dagen en
annen skjerm er 20 meter unna deg ved skjermåpning
og har retning rett mot deg.
Når du har flyvende skjerm, og har kontroll på
luften rundt deg, så starter arbeidet med å lande på
riktig sted og til riktig tid. Med riktig tid menes at du
må finne din plass i mønsteret i forhold til de andre.
Henger du høyt og har en stor skjerm, så må du bli der
og lande sent. Henger du lavt og har en rask skjerm,
er det ditt ansvar å lande raskt for å gjøre det lettere
for de bak deg. Et trygt landingsmønster oppnår vi når
det lander en person om gangen, med minimum 5-10
sekunder mellom hver hopper. Det er alle sitt ansvar
å oppnå dette. Hvis alle i tillegg flyr forutsigbart og
samme mønster, da skaper vi trygghet for hverandre.
God observasjonsteknikk under skjermkjøring
hjelper deg til å unngå skjermkollisjon. Like viktig er
det å alltid være forberedt på å avbryte den planen du
har. Helt inntil du står stille på bakken, må du være
forberedt på å avbryte. Særlig ved stor hastighet
er det lett å få tunnelsyn. Når du gjennomfører en
høyhastighetslanding, må du gjennom hele øvelsen,
til enhver tid, vurdere om planen lar seg gjennomføre,
eller om du må avbryte for å unngå kollisjon med
andre hoppere, bakken eller gjenstander. Dette krever
ferdigheter, currenzy og overskudd. Gå derfor ikke for
raskt fram i skjermprogresjonen.
SU oppfordrer alle til å tenke godt gjennom sin egen
skjermkjøring, og finne noen punkter å ta tak i. Vi
har alle noe som kan forbedres. Og vi har ingen flere
fallskjermvenner å miste!
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under åpningsseremonien, som bla Thomas Sollis hopp med det store norske flagget
og begeistringen på tvers av seksjonene var stor. Det var 90 innregistrerte deltakere
i tillegg til de som deltok for å gjennomføre arrangementet. Oslo Fallskjermklubb
arrangerte iTrack denne uken, og hoppet inn med 52 hoppere under konserten torsdag
kveld hvor «Sterke saker» spilte og skapte stor stemning.
Veteranenes Fallskjermklubb var representert med flere deltakere, og det er planlagt
å legge neste års veteransamling til Luftsportsuka. Spektakulært ble det også da man
lyktes å få opp tre fallskjermhoppere i ballong på lørdag. Dette skjer ikke ofte i Norge.
Det ble avholdt modellflyskole under Luftsportsuka, og man fikk uteksaminert flere
nye modellflygere. Hva med det som en aktivitet for barna til hoppere som medbringer
familien?
På forhånd var det en viss skepsis til om et slikt arrangement hadde livets rett, men
tilbakemeldingene fra deltakerne har vært unisone: Dette må vi gjøre igjen, og neste
gang kanskje til og med på Voss?!
NM 2012
I år var NM delt mellom Voss og Tønsberg. Voss FSK arrangerte NM i CP i forbindelse
med Ekstremsportveko. Siden dette var i juni, så var vannføringen i elvene stor og
vannstanden i Vangsvatnet høy. Etter hvert viste seg umulig å gjennomføre noen CP
konkurranse i tilknytning til Vangsvatnet. Det var rett og slett ingen strender, de sto
alle under vann. Voss FSK var løsningsorientert og fikk gjennomført konkurransen på
golfbanen ved samme hull som tidligere European Swooping Tour ble arrangert. Det var
skuffende liten norsk deltagelse da kun fire norske hoppere deltok. Heldigvis nok til at
alle de tre medaljevalørene kunne deles ut. Håvard Flaat ble Norgesmester med Daniel
Eriksen på sølvplass og Bjørn Magne Bryn på tredje plass.
Vi skulle for første gang benytte CP modulen i Cam Trix som ble anskaffet av
dommerkomiteen i fjor. Modulen ble en stor skuffelse og viste seg tilnærmet ubrukelig.
Systemet ble funksjonstestet og det gikk bra, men da lasere og reflektorer etc ble
utplassert, fikk ikke arrangøren systemet til å fungere. Løsningene er tungvinte og
mye slark i komponentene gjør at lasere og reflektorer siger ut og fra hverandre.
Kristian Moxnes som stevneleder og hans gruppe som også inkluderte den finske
hoveddommeren, gjorde en fremragende jobb slik at konkurransen kunne starte i
henhold til programmet til tross for alle problemer de hadde med Cam Trix.
Når jeg skriver dette er NM på Jarlsberg akkurat avsluttet. Tønsberg FSK hadde
igjen lagt lista høyt for arrangementet, og med storskjerm og nytt dommersystem
burde det meste ligge til rette for et på alle måter bra arrangement. Det var lagt opp
til hurtig dømming direkte på storskjerm og at rundene skulle være dømt før neste
runde ble gjennomført. Noe nedetid på systemet i forbindelse med videoopplastingen
ble det, primært fordi dommerne måtte resette pc-ene når videoopplastingen gikk i
stå, men det er også rapportert at NM ble meget bra gjennomført både resultatmessig
og konkurransemessig, så all honnør og takk til Tønsberg fallskjermklubb for det.
Kongepokalen som var satt opp i fallskjerm i år gikk til 42 Free Fly for andre gang på rad,
så gratulerer så masse. NM resultatene ser dere for øvrig her i Frittfall og på nlf.no.
Med håp om en fin fallskjermhøst!
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Andvik Kjartan
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slick suit nylonfront
slick suit bomullsfront
bomullsdress
lett type boogieutgave
kameradress big wing
kameradress small wing
freeflydress
blyvest (3 kg m/ekstra lommer)
varmetight (Polartech power stretch)

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

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

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

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

bestill@sdcollection.no

145,65,300,280,-

down ’n ’ & dirty
Wingsuits work-shops
De siste årene har etterspørselen etter opplæring i å fly egen wingsuit bedre og å fly mer
effektivt i grupper økt. Nye wingsuits er mer effektive og spennende å fly sammen med. Dette
krever god instruksjon og trening å håndtere dem.
Oliver Furrer har i samarbeid med andre instruktører organisert to wingsuit work-shops
i Sveits i løpet av sommeren. Her har pilotene fått opplæring i hvordan fly lengst mulig, så
sakte som mulig og så raskt som mulig over bakken. Alt målt med FlySight GPS-enheter og
grundid de-brief. Videre har deltakerne hatt detaljerte teoritimer, for så å fly i små og gradvis
større grupper fra forskjellige flytyper, gjerne med forskjellige wingsuitmodeller.
Campene skal ha blitt så poppis at det er planlagt flere neste år. Detaljert informasjon på
Oliverfurrer.com.

Rekruttering
Daglig leder i Voss Vind Hans
Christian Amlie driver tidlig
rekruttering av fremtidens
tunnelflygere.
Christina WiigFoto

Opplevelse for livet
!

Lar s Erik B. Sy ver
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tsen “Sy vern”Fot
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down ’n ’ & dirty
Sportshistorie – 39 år siden

Head Up

I juli 1973 arrangerte IK Fjellvinden, Tärnaby,
fallskjermoppvisning ved Hemavann.
Oppvisningen var til inntekt for 17 år gamle
Ingmar Stenmark, som allerede var en
fremragende slalåmkjører. Dette skulle gi
han økonomi til å komme seg ut i verden for å
konkurrere.
Bernhard Duncan Lyng forteller at ingen
svensk fallskjermhopper merkelig nok ville
delta. Da gikk
tankene over
til Norge. Tre
hoppere i Bodø
fallskjermklubb sa seg
straks villig til å støtte opp. Disse var Einar Lundlie
og Jan Ole Erikstad og hoppleder Lyng. De gjennomførte to hopp hver til stor begeistring for publikum!

Brian BucklandFoto
Gøyal head up hopping på Skydive
Cross Keys som resulterte i en ny
nasjonal rekord – 16-mann.
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TFTF: Triste Fallskjermhopperes TurForening
Stavanger Fallskjermklubb har i den siste tiden hatt noen utfordringer med Avinor. Det ble på
slutten av sommeren lagt ned midlertidig stans i all hopping på Sola på hverdager, og vi kan kun
hoppe i helgene. Så nå har et par medlemmer startet
turforening som hver tirsdag etter jobb drar på tur til en av de lokale toppene rundt Stavanger.
Alle hoppere i Stavangerområdet er velkomne til å være med, sjekk fjesboksiden til SFSK hvis du
vil være med!

down ’n ’ & dirty

Fotoshoot i Empuriabrava
Juan MayerFoto
Dubai Asaar Red er firerlaget og Gold er åtterlaget.
De trener til det forestående 20th FAI World
Championship i Dubai, UAE. Det røde laget ble
dannet i mars og Gold i mai 11. De har trent
med verdensmestrene Craig Girard og Eliana
Rodriguez siden starten. Lagene aspirerer til å bli
utfordrere til gullmedaljene i november.
Brit Chicks 8
Brit Chicks 8 skal delta i VM som den første
rene jenteåtteren i et VM. De kvalifiserte
seg under siste års nasjonale mesterskap i
England..
Laget ble opprinnelig startet av Lesley Gale i 09.
Jentene hadde det så gøy at de besluttet å fortsette å
trene sammen, to leire i året. Laget er mer enn bare en
artig nyhetssak – jentene kan hoppe også.
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down ’n ’ & dirty
Kari Trå i et lavhopp
over Bergen i vår.

Sommerminner
Noen minner fra vår
og sommer i Bergen og Voss…
Yngve SkålnesFoto

Margunn

50

klubbnytt

D
O
O
M
A
S
S
O
V

Kva er det som er
så spesielt med Voss?

Elevkulla fyllast opp,

hopparar kjem tilbake år etter

år. Det heiter Vossa-mood. Roleg

stemning, vakker natur, flotte menneske

og sommarkos. Og ikkje minst fantastisk

fallskjermhopping.

Tori PedersenTekst
Makumba IngelosiFoto

Elevane strøymer til Bømoen. Frå slutten av april til
starten på september. Alle kjem nysgjerrige for å ta eit
steg inn i fallskjermverden, og for å kjenna på Vossamooden.
Årets elevkvote var allereie oppfylt i juni. Då stod
det fleire på venteliste.
– Me har dei siste åra gjort fleire endringar på
kursa våre. Dette har resultert i mange fleire
elevar, og fleire som fullfører og tek sertifikatet,
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fortel Kjell Svanes, HFL og ”alt-mulig-mann” i
Voss Fallskjermklubb.
På Voss har dei bygd opp kurset rundt
ein sosial profil. Samhald, fellesoppgåver,
middag saman med dei tilsette og organisering
av innhopp der elevane presenterar seg.
Kurselevane lagar si eiga Facebook-side for å
legge ut bilete og video. I tillegg må dei finne seg
eit felles namn.
– I staden for å heite kurs tre, lagar dei seg eit
namn som gjer at me hugsar dei med ein gong.
”Fence Riders” var gruppe tre i fjor , seier Svanes.

klubbnytt

I 2011 var det 143 elevar på Bømoen. 113 av
desse fullførte før sesongen avslutta same
sommaren. Klubben ser ei positiv utvikling med
stadig fleire elevar som fortsetter hoppinga
etter kurset.
– Me har lagt stor vekt på dyktige
instruktørar, noko me trur viser att på
resultatet. I fjor hadde me totalt eitt omhopp
per 21 AFF-hopp. I år veit eg at vår instruktør,
Barton Hardie, har gjort fire omhopp på over
200 AFF-hopp.
Om dette kan skuldast dei fem minuttane

med vindtunnel som alle elevane no
gjennomfører før første hoppet, veit dei ikkje
enno. Dette skal gjennomgåast etter årets
sesong. I tillegg har alle elevkull sidan i fjor
sommar vore med på å teste elektroniske
høgdemålarar og elektronisk varsling på øyret i
landingsprosessen.
– Det ser foreløpig lovande ut, men resultatet
kjem i vinter, seier Svanes.
Sjølv om talet på elevar aukar, vil ikkje Voss
Fallskjermklubb for augeblikket utvida kursa.
I følgje Svanes må dei vakta seg for å ikkje

verta for kommersielle, men i staden behalda
statusen som eit hoppfelt for mannen i gata.
Seine sommarkveldar, bading i elva, god mat
og drikke, gode vener, grilling, latter og song.
Vossa-mood er den stemninga som kjem av
seg sjølv på Voss. Det meste handlar om å ha
det moro saman, dag og natt. Sjølv om Voss er
i rask utvikling med utandørsaktivitetar og no
Skandinavias einaste vindtunnel, har denne
Vossa-mooden overveld. Og forhåpentlegvis
vil den forsetta å lokka både nye og gamle
fallskjermhopparar til Bømoen.
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Fakta

Føniks Fallskjermklubb
Kvar: Molde
Leiar: Lise Porsanger
Fly: Cessna 206. Deler fly med Lesja Fallskjermklubb.
Hopping anna kvar helg.
Medlemmar: 170 stk.

Langs hovudvegen inn til
Molde, på motsatt side av Årø
Flyplass, ligg eit lite hus. Dette
er klubbhuset til den einaste
fallskjermklubben i Møre og
Romdal.

Hoppglede i vakker natur
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Tori PedersenTekst
Einar EngdaFoto
Føniks Fallskjermklubb ligg idyllisk plassert
ved Moldefjorden, med Romsdalsfjella i
bakgrunn. Det er ein liten klubb, der alle
kjenner alle.
– Dei fleste nye ansikta er elevar som går
på kurs. I tillegg har vi få ressurspersonar,
noko som gjenspeglar arbeidsmengda på
enkelte i klubben. Me har nokon få eldsjeler
som gjer at klubben går rundt, seier
Tore Austad, nesteleiar og hoppmeister
i klubben. Føniks delar fly med Lesja
fallskjermklubb, derfor er det hopping
i Molde anna kvar helg. Det vert halde
eitt kurs for nybegynnarar i månaden, i
tillegg til tandemutdanning. I året utdannar

klubben i snitt mellom tjue og femti nye
fallskjermhopparar.
– Me har tett oppfølging av elevane fordi
me er så få. På grunn av få instruktørar får
elevane forhalda seg til dei same gjennom
heile utdanninga, fortel Austad.
Sjølv om det er ein liten klubb har Føniks
lært av dei større klubbane. På Jonsokafta
arrangerte dei årets første innhopp, for å
lage ei sosial ramme rundt hoppinga og
for å heve kompetansen til hopparane ved
spotting og landing på ukjente landingsfelt.
I tillegg for å skape spontanitet og rett og
slett pur hoppglede.
– Det er desse opplevingane me ynskjer
å tilføra våre medlemmar. Vårt mål er å
gje hopparane opplevingar som gjer at dei
ynskjer å hoppe meir hjå oss og for å skape

meir aktivitet. I tillegg bur me i landets
vakraste fylke, så kvifor nyte det ovanfrå,
før me landar og møter lokalbefolkninga.
Innhoppet vart gjort på Sekken, ei øy
midt i Moldefjorden. Der landa dei på
jordet til ein lokal gardbrukar, som etterpå
såg til at dei fekk transport til festlokalet
der det vart grilling og kos. Det sosiale er
viktig. Det å bli kjend på andre områder enn
berre det hoppfaglege skapar venskap og
band mellom hopparane, som igjen skapar
ein klubb der ein føler seg heime.
Liten klubb?
Det er annleis å vera ein liten klubb, i
motsetnad til dei store klubbane i Norge.
Likevel er det viktig å oppretthalda
aktiviteten for dei som er medlemmar
i klubben, samt for nye og engasjerte

fallskjermhopparar som bur i distriktet,
meiner Austad.
– Som ein liten distriktsklubb opplev me
at F/NLF kanskje har mista fokus på oss i
distriktet, og at det meste av ressursar og
interesse følgjer dei større klubbane. Kva
med å bruke midlar på å effektivisere drift
i mindre klubbar, sende ut ressursar for å
introdusere nye og gløymte aktivitetar. I
tillegg til å heve kompetansen og rettleiing
av instruktørar for å forbetre arbeidet? Me i
Føniks vil oppfordre styret til å i større grad
sjå på korleis dei kan bidra som ressurs
for mindre klubbar, og gjerne
ta turen på besøk til oss i
distriktet.
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Chatrine SundtFoto

56

HELIBOOGIE ØLBERG

Jørgen SvendsenFoto

Lørdag.11 august 2012
Jostein HankenFoto

klubbnytt

Jørgen SvendsenFoto

Grete Viste og Arvid AarslandTekst
Dagen vi alle hadde gledet oss til var endelig kommet og
skydekke lå lavt over Sola DZ fra morgenen av. Faktisk så
lavt at vår kjære Cessna måtte ta oss med ned igjen på løft
to. Nedtur, men det var enda håp! Helikopteret var ikke
booket før kl. 14.00, så rundt tolvtiden sprakk skydekket
opp som bestilt! Blue skies over hele Nord-Jæren! GLEDE!
Vi fikk noen gode løft med turbinflyet vårt med både
funjumps, elev- og tandemhopp på Sola før vi elegant
flyttet hoppfeltet over til Ølbergstranda og helikopterløft.
Både store og små som hadde reist til stranden hadde
funnet frem badetøy denne fine sommerdagen og smilende
voksne og barn koste seg både i sjøen og i sanden.
Gleden var stor da vi kom med et skinnende hvitt og

Håkon SvendsenFoto

blått helikopter av typen Eurocopter AS350. 16 løft klarte
vi å banke inn på de tre og en halv timene vi hadde til
rådighet, eller 80 fantastiske hopp med landing på stranda.
Spesielt de yngste synes dette var veldig spennende,
og vi fikk alle mange kommentarer og applaus fra dem!
Fra iveren å dømme var det hvert fall ett par kommende
fallskjermhoppere på stranda denne lørdagen! Det ble
pakket til den store gullmedaljen på en gressplen blant
turister, biler og campingvogner! Effektivt var det også da
det stort sett bare var å sette deg på løft, rigge på og gå til
helikopteret mellom hvert hopp. Det var en glede å ha så
mange hoppere på en event i Stavanger fallskjermklubb!
Etter endt helihopping dro vi tilbake til hoppfeltet på
Sola og hadde noen flotte løft med Cessnaen vår i finværet
og nådde totalt 124 hopp på denne fantastiske dagen!

Det hele ble avsluttet med grilling, kasser, bål og allsang i
beste fallskjermstil utenfor pakketeltet vår ved flyplassen.
Det varmet mange SFSK-ere å endelig dra av en skikkelig
fest på eget hoppfelt etter endt hopping, for det er det
maaangen år siden sist. Fantastisk kjekt! Det begynte å
lysne da undertegnede dro hjem, og de første golfspillerne
i golfklubben ved siden av var nok ikke langt unna da de
gjenværende slo opp teltet sitt på golfbanen eller campet
i pakketeltet – en fin avslutning på en magisk heliboogie å
våkne opp en søndags formiddag (…eller ettermiddag for
noen) klar for nok en dag med hopping! Forhåpentligvis er
dette begynnelsen på en ny og fin tradisjon!

Chatrine SundtFoto
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Sommer i sør

Kjevik og Grenland FSK har blant annen moro forsøkt. å sette ny
22-manns rekord fra to fly i sommer. Dessverre satt ikke rekorden etter de
to forsøkene, tross toppers opplegg fra Erik Johnsen. Her trener basen.
Lars Erik SivertsenFoto
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Sunniva i headdown.

Kolomna ligger rett utenfor
Moskva og har et stort
hoppfelt, og du får blant
annet hoppe fra MI-8 der.
Bilder fra en tur dit i juni.
Yngve SkålnesFoto

Mi-8 exit.
Florian henger
utenpå et Let 410.

Lene i headup.

Aerograd Kolomna
Philip pakker sammen.
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