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materiellfrist
Frittfall kommer ut ut i slutten av hvert kvartal.
Du finner alle utgivelsesdatoer og materellfrister på frittfall.org/kalender.
Send stoff, ideer eller spørsmål til kitt@frittfall.org

Godt nytt år!
KittRedaktør
Det nærmer seg nytt år, og vår julegave til deg er Frittfalls 2013 kalender! Med kalenderen takker vi fotografer og annonsører som bidrar til
at vi kan lage et så bra Frittfall, år etter år.
Neste år baserer vi arrangementskalenderen bare på nett. Ingen av klubbene har meldt inn sine arrangementer før trykkefristen,
så vi får bare innse at denne type informasjon passer bedre i mer dynamiske medier. Følg med på frittfall.org/kalender for alt som skjer
gjennom året.
I år har vi også kjørt en kampanje for å få mer stoff inn til bladet. Denne gangen er det Ron Holan som har fortjent en hoppdress fra
SkyDesign Collection for sin road trip mellom norske hoppfelt. Artikkelen har fått sin egen vignett og går igjen i flere deler gjennom bladet.
Jeg håper at engasjementet fortsetter å være stort. Mitt største juleønske i år som tidligere er at det ble tatt flere
stillbilder. Med kamerainnstillinger på stillbilder for kvalitetens del, men også planlagt slik så både fotograf og gjerne
dem som skal utgjøre motivet også er stilt inn i fotomodus. Det gir ofte andre og mer spennende vinkler enn video.
Så er det jo utrolig mye finere se bilder på trykk enn video på skjerm – og ikke minst mye gøyalere å bla i gamle bilder
enn gamle videoer.
Vi er glade for at Red Bull tok stillbildevinkling til nye høyder da vår nye helt Felix Baumgartner gjennomførte
rekordhoppet sitt i høst. Prosjektet er dekket både på forsiden, i kalenderen og i egen artikkel.
I skrivende stund er det råeste fallskjermarrangementet noen sinne under avvikling
i Dubai. Jeg gleder meg allerede til å samle inn alt herfra i et superfint
Frittfall #1/13 – eller hvilken tidsregning vi går inn i post-Dubai!
Jeg ønsker alle en morsomt, begivenhetsrikt og trygt nytt år!

blue skies
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Summer of epicness!
Det var en gang i våres, midt i bachelor-tåka, at jeg
innså; ”hey! jeg har helt fri fra tidlig juni til skolestart
på høsten”. Deretter tittet jeg ned i godteposen, a.k.a.
terminlisten og fant ut hvilke ting jeg ønsket å gjøre.

Dessverre innså jeg en ting tidlig; you can’t have it
all! Enden på visen ble en turné som brakte meg over
hele landet hvor meg møtte mange mennesker og ca
5.000 km kjøring i en Ford Transit 1988 camper som
en gang hadde 78 hk.
Camper’n
Jeg starter her, for det er denne doningen som gjorde
alt mulig. Og en mor og stefar som lot meg låne den
under dekke av at jeg skulle teste den ut for dem.
De hadde bare sovet en natt i den før, nå skulle den
på et tomåneders program med hardkjør uten like.
Selv har jeg vært misunnelig på alle dere andre som
har hatt en slik doning fordi de så utrolig praktiske
ut, og det er de! Sparsommelig innredet, men det du
trenger pluss litt til. Det er fantastisk å våkne mens
det regner på Voss (noe det gjorde rett som det var),
krype ned fra ”overetasjen” i ren ninja-stil, fyre
opp gassbrenneren, koke te, lage mat og sette seg i
salongens sofa og spise frokost. Selv om det er digg
å være sosial, så er det kjekt å kunne ta det helt med
ro av og til, og å nyte luksusen av et eget krypinn.
Det tok litt tid å venne seg til en bil uten servo og

bensinpåfyllinger, en liter Burn og en liter RedBull
måtte jeg stoppe rett sør for Narvik å sove. Jeg
sloknet med en gang til tross for RedBull og Burn.
Etter noen timer på øyet var det å kjøre igjen, og
Elvenes ble erobret tre timer etterpå. Jeg husker da
jeg kjørte igjennom Mo i Rana at jeg lurte på om jeg
hadde tatt meg vann over hodet med denne turen.
Det hadde jeg også, men jeg var in to deep for å
avslutte. Og glad er jeg for det! Elvenes var fett!
Returen fra Elvenes derimot ble…spennende.
Jeg fikk med meg Magnus Barstad fra NTNU FSK
og vi bestemte oss for å kjøre igjennom Sverige
siden ingen av oss hadde kjørt der før. På vei til
Narvik plukket vi opp to russiske back packers
som syklet. De trengte skyss til Narvik på grunn
av været. Sykkelstativet mitt var halvfullt med en
sykkel, men takket være en ekstra lastestropp og
Veivesenets fravær, gikk det fint. Vi hadde en flott
samtale underveis. Begge var godt utdannet fra St.
Petersburg. Etter å ha satt dem av satte vi inn (den
imaginære) turboen og gikk for å erobre Sverige. Fire
timer etterpå, kl 22.15 på en lørdag kveld, mellom
Kiruna og Gällivare, skjedde det utrolige. Husk –
Nord-Sverige er tomt! Det er tre ting der: myr, trær
og insane schwære mygg med killer instinkt som
selv Rambo ville vært misunnelig på. Og en liten
stripe asfalt som vei, med oss på og en motor som
sa ”blam” og så ikke noe. Jeg mener... der og da...
panikken som lå under
overflaten på oss begge
var enorm. Vi hørte
banjoen spille opp i
bakgrunnen liksom.
Pokker’n hva gjør
vi? Motoren startet og
døde, så jeg trodde det
var bensinfilteret som
var delvis tett. Første
forsøk på å gå ut endte
opp med full retrett etter
40 sekunder på grunn
av Rambo-myggen. Før
neste forsøk sauset vi
oss inn med myggmelk,
dekket oss til (en Hijab
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med aerodynamiske egenskaper
som en murstein. Innkjøringen
gjorde jeg under første etappe
til wingsuit-helgen på Æra med
Tom Erik Heimen. Deretter gikk
turen til Voss med et pit-stop på
Filefjell for første overnatting.
Den tynne kryssfinérplaten som
skulle holde vekten min, var jeg
veldig skeptisk til første natten.
Men jeg slapp å våkne dagen
etter i lounge’n, som forøvrig var
full av baggasje. Det var forresten
lite digg – at jeg fikk med meg alt
inklusive en sykkel i camper’n, og
jeg har med mye når jeg reiser! De
som kjenner meg vet det, men for
dere som ikke kjenner meg – jeg
fyller en Ford Focus alene.
Vel fremme på Voss fikk jeg
satt opp forteltet og begynte å
bruke camper’n fullt ut. Strategisk plassert mellom
småtrær herjet ingen med den, selv ikke under Veko.
Dog… under veko ble jeg ufrivillig holdt våken av
et telt som bevegde seg med tilhørende lyder, pent
plassert rett ved. Det er ikke så mye isolasjon å
hente av en tynn kalesje… Men den fungerte ypperlig
som soveplass i en hel måned. Litt vemodig var det
å pakke alt sammen da jeg skulle reise videre da
pliktene i Swingers kalte. Oppoverbakker liker den
dårlig og en må fort ned i tredjegir og krabbe seg opp
som en hvilken som helst bobilturist. Heldigvis fikk
jeg selskap på veien av ei britisk jente som var innom
Voss som et avbrekk på et hektisk TV-liv i England.
Etter å ha herjet Jarlsberg med 41 hopp med
Swingers var det neste hinderet den o-store prøven:
Tønsberg-Skydive Elvenes. 1.600 km med EEE6, å
den e itj så strak ette Nord-Trøndelag, kan æ skriv
under på! Første etappe var Tønsberg-Trondheim.
Ble litt forsinket avreise på grunn av en pitstop i Oslo
for å besøke broren min, så jeg kom frem halv tre
i Trondheim. Seks timer etterpå var det opp igjen,
etterfulgt av tre timer med adm&pjatt før avreise fra
Trondheim halv ett. Dagens mål var at jeg skulle nå
Elvenes, men det forble på papiret. Etter 16 timer, to
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hadde gjort susen nå) og gikk ut i myggens rike.
Det ble litt titting, banning og lett tafsing på
motoren før vi innså at her måtte det hjelp fra
kyndige. Mekanikeren tok ikke telefonen, en som
kunne ha et annet nummer til han tok heller ikke
telefonen. Ikke så rart litt over halv 11 på en lørdag
kveld om sommeren. En gang til gikk vi ute for
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å se om vi kunne se feilen og denne gangen tok
jeg med verktøyet i tilfellet jeg skulle demontere
forgasseren for å finne bensinfilteret. Still no luck,
forgasseren intakt. Inn i kupeen for å legge ny
slagplan. Vei hjelp papirer hentes ut, mor ringes
for å informere om fakta. Så kommer Magnus på
å ringe et søskenbarn som kan litt om biler. Sjekk

tennpluggkablene var rådet. Og jo, en av dem var
løse. Sannhetens øyeblikk; vil motoren starte? Og
det gjorde den! Og nå, IKKE kvel den! Så slapp jeg
opp clutchen… Den sto visst i første. PANIKK! Ok...
puuusht! Nytt forsøk: jadda! Den starter. Et par
myggmord til i kupeen, opprydding i og rundt bilen
og vi fortsatte.

Vi stoppet utenfor Arvidsjaur og campet
der. Da vi la oss hørte vi en merkelig lyd… En
kakofoni av vingeslag fra mygg. Millioner av
dem (subjektiv vurdering av lyd). Jeg husker å
tenke ”hvis en liten rift skjer i kalesjen nå så er
helvete løs!” Vi sov bare et par timer før vi ikke
fikk sove mer og fortsatte videre. En kjapp tur

Roadtrip 2012
innom bensinstasjonen for litt bensin og RedBull.
En personbil kom og personene i bilen gikk inn på
bensinstasjonen kjøpte øl og kjørte videre. Ca kl seks
om morgenen. Velkomna til Sverge, tenkte jeg. Resten
av dagen gikk med å kjøre ørt-å-førti mil og timer, kun
avbrutt av et par kryssende reinflokker, pissepause,
litt mat og to nye bensinpåfyllinger. Camper’n brukte
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ca 1,18 l/mil så vi fant ut at det var mye morsommere
å harryhandle bensin enn bacon. En liten pitstop
innom Østersund fallskjermklubb ble det også. Vi
rakk dessverre ikke noen løft eller NTNU-ere som var
der samme dagen. Vi kom hjem til Trondheim noe over
midtnatt, 33 timer etter at vi dro fra Elvenes. Nok en
gang måtte jeg fylle tanken. Etter et par timer på øyet

var det på’n igjen. Destinasjon Tønsberg og
NM! Da jeg kom frem til Tønsberg var et kun en
ting som gjaldt: parker den j** camper’n. På
dette tidspunktet var jeg litt lei av å kjøre den
hele tiden. Derfor ble jeg ekstra glad da jeg
fikk låne Halvor Bjørnstad sin Honda 900RR
og en elev fra Tønsberg sin Suzuki GSX 1000R.

på olje. Det var faktisk litt trist å forlate den
etter to sommermåneder. Det var mange
minner i den bilen og mye huske.
Tørre fakta
Jeg kjørte over 5.000 km med den, hvor
ca 4.021 av dem ble kjørt på 23 dager

(Voss –Tønsberg-Elvenes-Tønsberg).
Tur/retur Tønsberg/Elvenes: 7.000 kr
i bensin, pluss fire liter olje, pluss noe
spylervæske, samt 1.500 sanger som
ble hørt igjennom to ganger. Ville jeg ha
gjort det igjen? Nja… skeptisk. Kanskje!

Roadtrip 2012

Moren og stefaren min skulle til syden
og hadde lyst til å kjøre camper’n hjem. Vi
avtalte derfor å byte biler på Lillehammer.
Vemodig tømte jeg camper’n og fylte hele
stasjonsvognen med tingene mine. Men før
jeg tok farvel, fylte jeg opp bensintanken en
siste gang, gav den en grundig vask og fylte
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Red Bull stratos

oppdraget
er fullført
© Red Bull Media HouseFoto

Østerrikske Felix
Baumgartner skrev seg inn
i historiebøkene søndag
14. oktober over Roswell,
New Mexico etter å ha
overkommet bekymringen
over at strømtilførselen til
visirvarmeren ikke fungerte
som den skulle, så sikten ble
nedsatt. Dette kunne ha satt
hele oppdraget på spill.
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Baumgartner oppnådde 1.342,8 km/t da han
hoppet fra stratosfæren. Han ble med dette
den første til å bryte lydmuren i fritt fall, og satt
samtidig flere andre rekorder samtidig som han
leverte verdifulle data for senere romforskning.
Etter å ha flydd til en høyde på 39.045 meter i
en heliumballong gjennomførte han hoppet fra
rommet, nøyaktig 65 år etter at Chuck Yeager
brøt lydmuren i et eksperimentelt rakettdrevet
fly. Den 43 år gamle hopperen satt også to
andre verdensrekorder – høyeste frittfall og
høyeste bemannede ballongferd – mens
rekorden for det lengste fritt fallet
fremdeles blir stående hos prosjektet
mentor, Joe Kittinger.
Baumbartner landet trygt under
fallskjerm i New Mexicos ørken
etter å ha falt i 4 minutter og 20
sekunder, først i et tilnærmet
vakuum i stratosfæren, før
atmosfæren bremset han ned.
Utallige millioner av seere
fulgte oppstigningen og
hoppet live på TV-sendinger
og liveoverføringer på

internett. På et tidspunkt i
det frie fallet så han ut til
å spinne raskt, men han
gjenvant kontrollen raskt.
Øyeblikk senere løste han ut
fallskjermen til bakkemannskapets
hurrarop, og seerne kunne puste lettet ut.

Noen ord med Felix
– Det var en dag med mange
opp- og nedturer, akkurat som
gjennom hele prosjektet, sa en
lettet Baumbartner. – Først hadde
vi en flott oppstigning. Så ble det litt
drama med krafttilførselen til visiret mitt.
Exiten var perfekt, men så begynte jeg å spinne
sakte. Jeg trodde jeg bare ville spinne noen få
runder, men så begynte det å aksellerere. Det
var en stund virkelig brutalt. Jeg trodde
i noen sekunder at jeg ville miste

bevisstheten. Jeg hørte ingenting siden jeg var
opptatt med å stabilisere meg, så vi må vente og
se om jeg virkelig brøt lydmuren. Det var virkelig
langt vanskeligere enn jeg hadde forestilt meg.
Baumgartner og teamet hans har bruke fem år
på å forberede og å trene på oppdraget som var
igangsatt for å øke den vitenskapelige forståelsen
av hvordan kroppen håndterer ekstreme forhold
nær verdensrommet. De hadde utholdt flere
utsettelser på grunn av værforhold før de endelig
kunne ta av under knallblå himmel og stille vind
denne søndag morgenen. Red Bull Stratosteamet
i kontrollsenteret brøt ut i spontan applaus da
ballongen tok av.
Et par dager etter hoppet svarte
Baumgartner på hva han tenkte om
prestasjonen sin. – Det er fremdeles for
mye å forstå fullt ut. Ved siden av den fysiske
utmattelsen og mentale utladningen har den
enorme responsen fra folk over hele verden
gjort meg ydmyk. Jeg tar fremdeles det hele
inn, og setter stor pris på alle gode ønsker
og gratulasjoner. – Hva er planene dine nå?
– Helikoptere! En kan ikke holde meg fra å
fly. Jeg har allerede flydd som kommersiell
helikopterpilot i Europa, og vil nå vie tiden til å gå
videre med karrieren min. Det gleder jeg meg til!

– Senere i høst kommer det en dokumentar
av BBC og National Geographic om Red Bull
Stratosprosjektet. Den vil dekke prosjektet
fra de tidlige stadiene til nå – jeg har akkurat
avsluttet filmingen med dem i dag. – Hvordan
føles det å akkurat ha opplevet den store
drømmen? – Jeg føler det som om 20 tonn ballast
akkurat har blitt tatt av skuldrene mine. Det
er slik det føles etter syv års forberedelser, og
etter at du har spilt gjennom dette øyeblikket i
tankene så mange ganger før.
Teknikken rundt hoppet
Rekordhoppet var tett fulgt av HD-kameraer i
kapselen, på kroppen, i luften og på bakken.
Baumgartners stup gjennom lydmuren ble
det best dokumenterte høyutsprangshopp
noen sinne. Han var ikke ensom da han gikk
ut av kapselen. Gjennom hele oppstigningen i
kapselen og i det frie fallet fulgte verdens øyne
han.
Fem HD-kameraer var festet på kroppen.
Fra bakken ble han fulgt med kameraer med
lang rekkevidde og infrarøde kameraer. Et
helikopter fulgte han da han var under skjerm.
Live sendingen på redbullstratos.com og andre
partnersider ble vist på over 50 TV-kaneler.
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Da og nå – en sammenligning
av to ekstraordinære prestasjoner
16. august 1960 åpnet Joe Kittingers Exelsior III prosjekt opp for
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bemannet romferd. I 2012 tok Felix Baumgartner stratosfærisk
fritt fall til nye høyder, og raskere enn lydens hastighet. Mye
har endret seg, men risikoene i stratosfæren er de samme.

Høyden

Joe hoppet fra 102.800 fot

Felix hoppet fra 128.100 fot

Ukjente faktorer

I 1960 visste ingen om et menneske kunne
overleve et hopp fra rommet.

I 2012 visste ingen om et menneske kunne
overleve et supersonisk fritt fall.

Mennene

Joe Kittinger, en 32-åring fra Florida var
kaptein i U.S. Air Force var jagerpilot
og testpilot, og hadde både gass- og
varmluftballongsertifisering. Han hadde
allerede fløyet ballong opp til 97.000 fot.
Exelsior III var hans 33. fallskjermhopp.

Felix Baumgartner, født i Østerrike i 1969,
er fallskjerm- og BASE-hopper og tidligere
medlem av et militært fallskjermlag. Sertifisert
helikopter- og gassballongpilot med mer enn
2.300 hopp. Den første til å krysse Den engelske
kanal med en karbonvinge.

Prosjektenes mål

Exelsior III var et U.S. Air Force prosjekt
med vitenskapelige mål for å støtte USAs
romfartsprogram. Teamet håpet a teste
fallskjerm, trykkdress og annet utstyr.

Red Bull Stratos er et privat prosjekt med
vitenskapelige mål for å støtte internasjonal
romforskning. Som en del av å forske på helt
ukjente ytterpunkter har Felix gjort det til et
mål å bli den første til å bryte lydmuren i fritt
fall, noe som kan gi verdifulle data til fremtidige
romfartsekspedisjoner.

Teamene

Joe Kittinger var støttet av et ekspertteam av
U.S. Air Force vitenskapsmenn, forskere og
medisinsk personell.

Felix Baumgartner var støttet av et ekspertteam
av U.S. Air Force vitenskapsmenn, forskere og
medisinsk personell, inkludert av Joe Kittinger
selv.

Utstyret

Mye av utstyret Joe Kittinger brukte i
Exelsior III var hyllevare, eller modifiserte
hyllevarekomponenter.

Nesten ikke noe av utstyret som ble brukt av
Felix var hyllevare. De fleste komponentene har
blitt spesielt konstruert eller modifisert.

Trykkdress

Joe Kittinger brukte en U.S Air Force standard
delvis trykkdress med kapstaner, gummislanger
blåst opp for å stramme dressen rundt kroppen.

Felix brukte en skreddersydd fulltrykkdrakt
laget av David Clark Company. Dressen
er utviklet fra modeller som brukes av
høytflygende rekognoseringsfly, men har
blitt modifiert for økt bevegelighet og andre
forbedringer.

Fallskjermer

Joe hadde tre fallskjermer i riggen: en
hovedskjerm, en reserve og en drogue for
stabilisering. Hans hoved- og reserveskjermer
var standard militærskjermer på den tiden.
Droguen var ikke designet for supersoniske
hastigheter. Drougen og hoveskjermen var
automatisk utløst av et system som involverte
en timer og en høydemåler.

Felix hadde tre skjermer: en hovedskjerm,
en reserve og en drougue for stabilisering.
Hoved- og reserveskjermen er omtrent
sammenlignbare med skjermene som brukes
av fallskjermhoppere i dag. Drogueskjermen
var designet alene for å fungere i supersonliske
hastigheter; men den skulle ikke brukes
om han ikke hadde behov for stabilisering.
Hovedskjermen hadde ikke automatåpner slik
som reserveskjermen hadde.

Teknologien

Exelsior III brukte den beste teknologien
tilgjengelig på den tiden. Joe kommuniserte
med bakken via radio fra kapselen.
Hans utsprang ble filmet fra gondolen.
Vitenskapelige data som ble innhentet
inkluderte hjertefrekvens, pustefrekens og
aksellerasjonsdata. Dataene ble delt med
amerikansk forskningspersonell for utvikling av
romprogrammet.

Red Bull Stratos benyttet den beste kjente
teknologien, og skapte løsninger der det
ikke fantes noen. Felix kommuniserte med
bakken via radio fra kapselen og via sender i
brystpakken. Hele oppdraget ble kringkastet og
tatt opp på film og still kameraer. Dataene vil bli
delt med romfartsforskere.

Overføring

Joes Exelsior III oppdrag ble ikke gjort offentlig
før hoppet var vel gjennomført.

Felix oppdrag ble overført live verden rundt.

Forberedelser

Joe hadde gjennomført 100 tester i
høydekammer og kuldekammer, og holdt seg i
form ved å løpe og å spille tennis.

Felix flertrinns testprogram omfattet trening
i høydekammer, kuldekammer og vindtunnel,
suksessivt høyere hopp fra helikoptere, fly og
ballonger. Felix jobbet også med en personlig
trener for å finpusse de fysiske forberedelsene.

Gjenfinning

Joe ble funnt visuelt, av et helikopter.

Feliz ble tracket via GPS-system, sammen med
visuell oppfølging fra bakke og fly.

Hastighetsrekord

Joe aksellererte til Mach 0,9.

Felix aksellererte til Mach 1, lydens hastighet

Ballongen

Joe steg med en 3 millioner kubikkfots
heliumballong av polyethylen. Den ble startet
fra planet på en lastebil.

Felix steg med en heliumballong med kapasitet
på 30 millioner kubikkfot, laget a polyethylene
– startet fra en stor kran.

Høyeste
utsprangshøyde
og høyeste
ballongtur

Joe hoppet fra 102.800 fot

Felix hoppet fra 128.100 fot

Fartøy

Joe steg i en åpen, ikke trykksatt gondol som
gjorde at han måtte ha dressen oppblåst
gjennom både opp- og nedstigning.

Felix steg i en trykksatt kapsel og behøvde ikke
å fylle dressen før han nådde utsprangshøyde.

Lengste frittfalltid

Joe var i fritt fall i 4 minutter og 36 sekunder.

Felix var i fritt fall i 4 minutter og 20 sekunder.

De lite gjestmilde forholdene i stratosfæren og
den supersoniste hastigheten stiller enorme krav til
fotografer og filmfolk. Dette har vært planlagt i fem
år. Kapselen og trykkdressen har flere HD-kameraer
enn de fleste TV-produksjonstrailere. – Vi har skapt
en flyvende videoproduksjonsstudio, forklarer
filmansvarlig Nemeth. Kapselen har ni HD-kameraer,
tre digitale filmkameraer og tre HD-digitale still
kameraer. De fem små HD-videokameraene på
dressen var fordelt to på hvert lår og ett på brystet.
Helikopteret hadde et gyro-stabilisert Cineflex
HD-kamera og to HD-kameraer inne. På bakken
var det to mobile optiske sporingssystemer. Begge
med HD P2 kameraer, et 4K kamera, et kortbølge
infrardøt kamera og et digitalt still kamera. Med
en haug kraftige zoomlinser og store teleskoper.
For å ta imot live signaler ble det satt opp et eget
kommunikasjonssystem, inkludert både faste og
mobile enheter i en omkrets på 320 kilometer rundt
Roswell. Dette komplekse kamerasystemet var
sentralt for å måle Baumgartners fysiske tilstand,
å dokumentere prosjektets fremdrift live og for
fremtidig evaluering og for å publisere bilder til et
globalt publikum.
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Sandi AllenTekst og foto

Min første sommer med
Spot On var travel. Turen
2012 begynte i april med et
besøk til DeLand på Skydive
Expo. Det ble fullt av gøye
hopp, informative seminarer,
og en sjanse til å snakke med
nesten alle fabrikkene av
fallskjermutstyr.
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Så snart flyene hjulene rørte bakken i
Norge, hoppet jeg i den sexy Spot On
leiebilen og kjørte direkte til Rakkestad
for helikopter hopping. Fra tretti til to
grader var et lite sjokk for kroppen min,
men det var en koselig start på den norske
hoppsesongen, med et fantastisk bål! I
april fikk jeg også til å delta på Tønsbergs
dugnad og åpningshelgen på Æra. Det er
alltid flott å stille på klubbenes dugnader
for å møte folk du ikke har sett hele
vinteren.
I mai og juni hadde jeg mitt første
besøk til Grenland for dåp av det nye flyet.
De har flotte fasiliteter og crazy partier!
Vi hadde to helger på Æra, først for det
nye arrangement deres, Veien Videre, og
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selvfølgelig den alltid fantastiske Flying
Chicks Boogie. Tønsberg gjenomførte
en veldig suksesfull Mini-Basics med
Christopher Rolsdorph, som jeg håper å
se igjen neste sesong. Sommerboogien
på Oppdal avrundet juni for meg. Etter
mye overveielse, vil jeg offisielt deklarere
NTNU som den mest entusiastiske klubben
i Norge – muligens i hele verden!
Juli var den travleste og beste måneden
å hoppe i Norge, selvfølgelig! Vi var så
heldige å delta på Freefly Festival i Voss,
og ekstra glade for å ha noe tunneltid
på fantastiske Voss Vind. Etter det dro
vi til iTrack på OFSK med raske fly, vakre
mennesker, og nydelig vær. Etter en lang
(og helt verdt det) kjøretur opp til Elvenes,
deltok vi på Midnight Sun Boogie, og fikk å
hoppe med Arctic Circle Eight. Hvis du har
droppet Elvenes på grunn av avstanden:
dra dit neste år!
August var litt roligere for Spot On turen
som ga meg litt tid for noen hopp, men vi
rocked-out i september og oktober. Etter
en kald dag med hopping, var jeg bartender
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på NTNUs
Høstboogie, og
serverte mer enn
nok karsk. OFSKs Hemsedal
Heliboogie var en fantastisk måte å ferie
oktoberfest. Beverboogien på Bjorli hadde
det berømte innhoppet i Trollvegen, men
jeg unngikk nattsvømmingen. (Kanskje
neste år HC…) Erling ”tvang meg” å dra på
Sjipparens Høsttur til Alvor. Det var tysk
effektivitet med portugisisk livsstil – stor
suksess! Vi avsluttet sesongen vår med
Tønsberg, og de smilte like mye på den
siste dagen som på den første.
Jeg elsker jobben min fordi på hver DZ,
på hvert arrangement, alltid, er vi omgitt av
andre fallskjermhoppere; folk som smiler
og er interessert å oppleve nye eventyr,
som ønsker å lære, og lære andre, som
er glade for å møte nye mennesker, og
generelt har en positiv holdning! Vi får også
bli med superentusiastiske nye hoppere,
oppleve veteraner, hard core DZ arbeidere,
ingeniørene som designer og forbedrer
utstyret vårt, helgehoppere, mestere,
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konkurrenter og verdenskjente
rockstar trenere.
Mitt daglige liv er å drikke kaffe mens vi
snakker om fallskjermhopping, spise mat
mens vi snakker om fallskjermhopping,
hoppe fallskjerm og drikke øl mens
vi snakker om fallskjermhopping...
omtrent det samme som å leve et
fallskjermhopperliv, som er kjempebra! På
toppen av alt får jeg til å hjelpe folk å kjøpe
og å bruke utstyr som de liker mens de gjør
en sport de er glad i.
Det var deilig å møte gamle venner
og nye! Stor takk til alle klubber for å
arrangere morsomme boogier! Vi gleder
oss til 2013. Takk til sjefen min, og til alle
de norske hopperne som gjør min hverdag
kjempebra!
Hvis du er interessert å ha Spot On til å
ta med stash til boogien din, bare send en
mail til sandi@spoton.as
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Beverboogie 2012!
Sola skinte på toppene, det var et magisk syn. Store
vengetind, Romsdalshornet, og Trollveggen. Stolte tinder,
rak i ryggen som få. Vi så ut av vinduene på twin ottern,
vi var små.

Marte Myskja SæterbøTekst
Tommy DromnesFoto

Jeg har bodd med disse fjellene
i 20 år, men der i det øyeblikket
var det som om jeg skulle se dem
for første gang. Jeg tror jeg delte
fasinasjonen med samtlige i flyet.
Innhoppet i Trollveggen! Mange
kommer til Beverboogien blant
annet for å få oppleve nettopp
dette, og det forstår jeg godt.
Landingspils var et faktum, 60
hoppere sto under Trollveggen og
fordøyde inntrykk. Ikke bare av det
foregående hoppet, men av en hel
dag med hopping, og en dag til før
der. Det har ikke vært så varmt i
oktober på Beveren på mange år.
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Når istappen selv (les: forfatteren)
fant det varmt nok til kaste seg ut
av flyet gjentatte ganger, ja da var
været godkjent.
Bussen med innhopperne
ankommer Lesja int flyplass. Da
er selvfølgelig gløggen klar og det
er bare og kaste et håndkle rundt
halsen. Stille seg i grunnstilling
utenfor hangaren. Og gjøre seg
klar både mentalt og fysisk til
bading og Beversermoni. Tallet på
badende bevere stiger hvert år. Og
gjengen fra Bergen er trofaste, og
legger alltid inn ønske om å få bade
sammen. BeverSermoniSjef (BSS)
Hans Christian Amlie, ledet showet
på formidabelt vis. Og nytt av året
godkjente han ett forslag fra en av
utøverne om å få inntre i stillingen,
BeverSexySjef (BSS), vi går ikke

nærmere inn på oppgavene som
tilfaller denne stillingen.
Alt dette Bever snakket er
kanskje ukjent og gresk for noen.
Da har jeg ikke annet å si, enn at
da er det søren meg på tide at du
finner ut hva det er. Og eneste
mulighet er å oppleve det selv! Jeg
kan forsikre om at ja det er kaldt
og bade i elva i oktober. Men det er
verdt det, hver eneste gang. Det må
det være, siden det har blitt gjort
hvert år de siste 20.
20 års jubileum altså. Det
er beundringsverdig hvordan
beverboogien har utviklet seg.
Tenk det hele begynte med en
liten gjeng lesjinger som satt i
klubbhuset, og etter ett par pils
fant de ut at de skulle ned i elva og
bade, etterpå hyllet de hangaren.

Nytt utstyr før sesongstart?
Ta kontakt nå for levering til vårens camper!
Dersom du synes valget er vanskelig når du skal kjøpe nytt utstyr har vi gjort det enkelt for deg.
Hvorfor ikke velge den beste kombinasjon av pris, service og kvalitet med utstyr fra Aerodyne levert
Eivind GiskeFoto

Og dette har resultert i et arrangement som er unikt
i sin klasse. Og det som er enda mer unik er at en av
ringrevene, fortsatt er aktiv i klubben. Faktisk den mest
aktive. Håvard Rognerud er 50 år og den med flest hopp
i Lesja fallskjerm klubb hvert eneste år, derav mange
tandemer. Men kona til Håvard, Camilla er den som skal
ha mye av æren for at Håvard har muligheten til å gjøre
dette. Camilla er Håvards høyre hånd og vell så det. Hun
styrer og ordner og har full kontroll på det meste, hva
angår klubben. Det var ikke uten grunn at nettopp hun
fikk tildelt den gjeveste
prisen man kan få, Årets
Bever. Det skal sies at
det var ikke lett å holde
denne utdelelsen skjult.
Det er jo Camilla som
skriver på diplomene
hvert år, men med litt
overtalelse og noen
dårlige unnskyldninger,
lot det seg gjøre.
Beveren slutter aldri
å bade, og det gjør
ikke vi heller. Lesja
fallskjermklubb ser
fram til 20 nye år med
stor hoppglede og en
forrykende BeverBoogie.

Eivind GiskeFoto

gjennom Sky Design!
Aerodyne produserer både skjermer og seletøy og er en innovativ og fremtidsrettet produsent av
komplette løsninger. Når verdenseliten kjemper om nye medaljer i VM, finner du utstyr fra Aerodyne på
ryggen på både verdensmestere og mange andre landslag av formasjonshoppere og freeflyere.
Icon sitter perfekt på ryggen, Pilot, gir deg de beste åpninger og suverene landinger, Smart reserven
virker alltid! Sett dette sammen med en Cypres2 og en sterk leverandør i ryggen og du har de beste
forutsetninger for utstyr som er trygt, solid og funksjonssikkert.
Sky Design gir norske fallskjermhoppere komplett tilgang til Aerodynes bredde av produkter, forstår ditt
behov og kan gi deg en god kjøpsopplevelse som varer lenge. Med lang erfaring og eget verksted med
reservedelslager i ryggen kan du være sikker på oppfølging og at du gjør et godt valg.
Kontakt oss på verksted@skydesign.no for et uforpliktende tilbud på nytt utstyr. Ikke bli overrasket når du
finner ut at Sky Design kommer best ut i sammenligning når du tar alle ting som innhold, leveringstid og
pris i betraktning.
Det er noe mange har funnet ut før deg.

Sky Design. Av fallskjermhoppere. For fallskjermhoppere.
SKY DESIGN VERKSTED AS • Elverhøiveien 16, 3113 Tønsberg
verksted@skydesign.no • 9599 3321 • www.skydesign.no

Legenden

bail out
18

Wolfgang LienbacherFoto

Lokaltoget mellom Asker og Gjøvik dundrer inn på Lysaker stasjon med pipende
bremser. Det stopper, og dørene sklir til side. Han har en overraskende liten sekk
på ryggen til å være på helgetur, luen godt nedover ørene, og smyger seg ut i den
kalde oktoberdagen med et lunt smil og sier god dag, med dyp røst og mange Aer.

Christian F. Eek-JensenTekst og portrettserie
Atle Dahl kommer rett fra et filmstudio i Sandvika hvor
han har blitt intervjuet i forbindelse med realityserien
«Oppdrag Nord-Norge» – oppfølgeren til «Oppdrag
Sognefjorden» som ble vist på Statskanalen i 2011, og
nominert som beste reality-serie på Gullruten samme
år. I to måneder i våres lekte han seg med et knippe
håndplukkede utøvere i en rekke action-sport grener
i noen av de vakreste og villeste omgivelsene Norge
kan vise opp. I januar får vi andre ta del i moroa på
NRK1.
– Jeg var i Chamonix da forespørselen kom, og
jeg må si jeg ble tatt litt på senga. Jeg hadde ikke i
tankene at jeg kunne være aktuell for det. Men planen
var at jeg skulle cruise hele sesongen uansett, så for
meg var det et valg mellom å ha det kjekt og å ha det
kjekt, sier han og ler.
Mannen fra Madla har alltid hatt et sterkt fokus på
trivsel. Nå har vi tatt turen til Aker Brygge for å hygge
oss med en bedre hamburger, og har blitt plassert i
en bås hos Beachklubb. Med kraftige varmelamper
utenfor til røykerne ligger forholdene til rette for å ha
det «gysla kjekt» en god stund.
Fullt så kjekt var det ikke på skolen. Atle kjedet seg
veldig og det var ikke mange fag som fikk blodet til å
bruse. Han var flink, ryddig og fikk greie karakterer,
men cruiset gjennom og fikk en god del kjeft fordi han
ikke gjorde nok. Det var mange lærere som så at han
med litt innsats kunne fått toppkarakterer, men Alte
var fornøyd med nest best karakter så lenge han slapp
å jobbe for det. Utenom skolen var det ikke spesielt
annerledes.
– Jeg spilte litt innebandy, men har aldri vært
opptatt av idrett og sport og sånn i det hele tatt.
Alt som har med prestasjonsgreier å gjøre har aldri
interessert meg. Jeg er mer opplevelsesorientert enn

prestasjonsorientert. Å springe rundt med en gjeng
som skal vinne og styre har aldri passet meg helt, sier
han og tar en god slurk av ølen.
– Men jeg husker veldig godt da jeg var liten gutt.
Jeg tror det var i andreklasse. Da var vi i svømmehallen
og skulle hoppe fra femmeteren. Det var det bare et
par av gutta i klassen som turte. Jeg var en litt sjenert
tass som ikke likte å vise meg fram, men jeg ville jo
gjerne hoppe. Mens de andre gutta sto helt framme
på kanten og samlet mot, tok jeg fart fra helt bak
på rampa og sprang ut. Følelsen det gav å hoppe ut
gjorde et stort inntrykk på meg, sier han og smiler.
– Mest av alt var jeg veldig teknisk orientert som
barn. Jeg lånte bøker på biblioteket og fant ut hvordan
ting fungerte og var kreativ i forhold til å lage andre
ting enn det som ble beskrevet. Da gjorde jeg noe
jeg hadde lyst til selv. Jeg har aldri likt å bli pådyttet
oppgaver av andre og har alltid villet ha en grunn til
å gjøre noe. Jeg var nok en liten kverulant på skolen.
Jeg skulle alltid vite hvorfor vi skulle lære ting, og hvis
læreren ikke hadde et godt svar gadd jeg ikke å gjøre
det. Jeg var nok ikke alltid like lett å ha med å gjøre
slik, men skal noe gjøres må det ligge en form for
logikk til grunn.
– Hvordan hadde du det i militæret da?
– Det er det dummeste året i hele mitt liv, og det kan
du sitere meg på. Det dummeste og mest meningsløse
året jeg har hatt. Jeg gikk rekruttskolen i Fredrikstad,
og så var det Porsangermoen i Finnmark. Vi gravde
grøfter og holdt på. Det var ikke min greie for å si det
sånn. For meg bestod militæret av å finne måter å lure
seg unna på. Jeg brukte sikkert mer energi på å lure
meg unna enn hva det hadde kostet å gjøre det jeg
skulle. Men det gav meg i hvert fall noe å klare å lure
meg unna.
Menig Dahl dimitterte sommeren 1993, og
søkte seg inn på Sagavoll Folkehøgskole. En

formasjonshopping. Det handlet om å ha
det fett med kompiser, og jeg fant mine folk
på feltet som hadde samme oppfatning. Vi
hoppet for å ha det mest mulig gøy; ikke for
å ta flest mulig poeng. Jeg husker det alltid
forundret meg når jeg så FS-hoppere som
landet og var sure. Jeg kunne bare ikke fatte
det. Hvordan kunne man være sur etter et
fallskjermhopp? Jeg koblet det bare ikke.
Det skal jo være fett! Hvis du blir sur av

det, hvorfor holder du på med det
da? Vi var absolutt det man kaller
«morohoppere». Det var derfor jeg
holdt på med det. For å ha det moro.
– Du kommer fra Stavanger, og
har hoppet mye på Sola, men er
medlem i Voss FSK.
– Det som har tiltrukket meg
på Voss er stemningen. Vossamooden. Det er noe helt eget og
jeg har alltid likt meg veldig godt
der. Stavanger har alltid vært veldig
regulert. Dels fordi det er en stor
flyplass der, men det har vært liten
grad av fleksibilitet utover det også.
På Voss derimot har det vært fokus
på hoppgleden. Det er selvsagt
regler på Voss også, men det er ikke
det som har hovedfokus. Det føles mye friere å være der.
– Håndboken i Stavanger er kanskje mer slitt enn hva den er på Voss?
– Stavanger har jo hatt strengere regler enn det som var gjengs nasjonalt. Cypresreglene kom for eksempel dit først av alle steder. Bare en sånn ting. Straffe seg selv
med strengere regler.
Frihetselskeren Atle rister oppgitt på hodet og sier det er på tide med en
røykepause. Han har alltid sagt han skal slutte å røyke før han fyller 40, og det gjør
han den 29. november i år. Han ser frem til å stryke utgiftsposten fra budsjettet.
– Det er sånn jeg lever. Jeg har liksom aldri tenkt på hvilke ting jeg har råd til, men
hvilke opplevelser jeg kan koste på meg. Og jeg har alltid prøvd å finne balansen
mellom det å ikke jobbe for mye og det å få inn nok penger til å gjøre det jeg vil. Hvis
du vil jobbe minst mulig gjelder det å få pengene til å strekke seg langt. Det kan
være utfordrende. En blir jo flinkere og flinkere etter hvert og finner metoder.
– Rullingsen er jo en bra plass å starte, og du er kanskje ikke en «big spender»
når det kommer til klær?
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kristen folkehøgskole i Bø i Telemark som hadde en egen luftsportlinje der fallskjerm var en
spesialiseringsretning, sammen med seilfly, småfly og paragliding. Følgelig er han en av få norske
hoppere som har hatt en faglig motivasjon for å bruke opp studielånet på hopping.
– Jeg hadde tenkt på det veldig lenge og hadde alltid likt å hoppe og kjenne følelsen av fritt fall.
Vi hoppet fra broer og alt mulig rart på den tiden, og så ble jeg kjent med en som hadde begynt å
fly paraglider. Det kjente jeg at inspirerte meg veldig til å begynne selv, men fallskjerm virket mer
naturlig. Det var fritt fallet jeg hadde lyst til å oppleve.
Fallskjermhoppingen foregikk i regi av Grenland FSK, på Geitryggen, under munter og kyndig
ledelse av Terje Plassen og Sten Ivar Bjørge.
– Vi var syv stykker i klassen, og vi hadde teori på skolen mens den praktiske treningen ble
avviklet på hoppfeltet. Der hadde de nettopp fått nytt klubbhus og hadde kjempefasiliteter.
– Og dette var undervisningsopplegget for et helt år?
– Fallskjermteorien er ikke akkurat omfattende nok til å lage et fullverdig pensum. Derfor fikk vi
småflyteorien i tillegg. Akkurat det synes jeg var forferdelig kjedelig så etter et halvt år skiftet jeg til
media-linja og begynte med foto. Jeg hadde alltid vært litt interessert i foto, men der ble interessen
virkelig vekket til liv.
Folkehøgskolen ble altså totrinnsrakett videre inn i livet for Atle, som fikk startet med to av sine
lidenskaper. Men det var tid til utenomfaglig aktivitet også.
– Rykter skal ha det til at du ble utvist fra skolen.
– Ja. Vi fikk tak i tåregasstabletter som vi testet ut mot jenteinternatet, og det ble et jævla
baluba av det der. I tillegg hadde vi lånt litt utstyr for å hoppe pendel og det var en combo som
endte med at vi var tre elever som ble utvist i en uke. Lærerne hadde nok sett for seg at vi skulle
reise hjem til foreldrene våre med halen mellom bena og fortelle hva vi hadde gjort, men vi flyttet
ned til Geitryggen og bodde på klubbhuset. Der hadde vi bånn gass fest og folk kom ned fra
folkehøgskolen og ble med på moroa. I tillegg var det mye hopping i den perioden, så det ble faktisk
den uken jeg fikk hoppet mest i løpet av skoleåret, sier han og humrer i skjegget
– Hvordan var det første hoppet?
– Det var fantastisk bra, men jeg gjorde jo alt feil. Det ble filmet, og du kan se at jeg smiler når
jeg stiller i døra. Jeg gjorde imidlertid den klassiske
blunderen med å strekke meg forover da jeg følte
jeg falt bakover. Det endte med en salto lignende
bevegelse. De første par hoppene ble underkjent.
Deretter fikk jeg et godkjent, og ytterligere noen
underkjente. Etter det løsnet det, og det gikk veldig
fint da jeg kom på fritt fall.
Lineprogresjon er ingen snarvei til å bli selvstendig
hopper når man begynner hoppingen i november i
Norge. Da skoleåret var over i mai dro Atle tilbake til
hjembyen og stod klar på Sola til sesongstart i 1994.
Da var han på 15 sekunder og i løpet av sommeren
fikk han sitt b-sert og muligheten til å leke med andre
i luften.
– Freeflying var vel egentlig ikke oppfunnet på
den tiden, men det var noe i den gaten vi holdt
på med. I hvert fall drev vi med alt annet enn
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Atle DahlFoto

Atle DahlFoto
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– Ærlig talt så har jeg aldri brydd meg så mye om det der. Hvis jeg skulle
kjøpe klær gadd jeg ikke å kjøpe en bukse til tusen kroner. Jeg gikk heller
på Fretex og fant meg noe der. Det viktigste var at det så litt avslappet ut,
og hvis det var litt 60-70-talls stil passet det fint. Men jeg har aldri brukt
mye energi på det. Verken penger eller tid. Hvordan andre opplever at jeg
ser ut; det gir jo jeg faen i. Det har ikke noe å si. Hvis de vil vite hvem jeg er
får de snakke med meg. Ikke se på meg, sier han og trekker likegyldig på
skuldrene.
– Folk har en lei tendens til å tillegge utseendet en del vekt når de gjør
seg opp et inntrykk av folk de ikke kjenner. I tillegg er de ofte opptatt av
hva man driver med. Hva er det egentlig du jobber med, Atle?
– Nå er jeg regissør og fotograf. Det er det jeg jobber med nå. I tillegg
har jeg tjent litt penger på å være basehopper, men alt har dreid seg
om film og foto enten foran eller bak kameraet det siste året. Og det har
skjedd mye i det siste, ikke minst på grunn av Oppdrag Nord-Norge. Foto
har jeg jobbet med i mange år uten at jeg har tjent voldsomt mye på det,
men jeg har gjort kjekke jobber og vært veldig streng med hva jeg gjør av
oppdrag så jeg ikke skal miste interessen. Jeg tar for eksempel ikke bilder
av konfirmanter og jeg gjør ikke skolefoto. Så langt har det funket, sier
han med ølskum i barten.
Før Atle satset på å leve utelukkende av foto, jobbet han som selger for
Apple-forhandleren «Tell» i Stavanger.
– Det er den eneste faste jobben jeg har hatt, tror jeg. I hvert fall på
dagtid. Jeg har jobbet som nattevakt og alltid valgt jobber med mye
fleksibilitet, mye fritid og lange friperioder. Jeg liker ikke å stå opp om
morgenen, og da kan jeg ikke ha en jobb som begynner klokken syv eller
åtte. En dag var jeg innom Tell for å kjøpe meg en Mac, og så at de trengte
folk til en deltidstilling. Der begynte de klokken ti; og det skulle jeg kunne
klare, tenkte jeg. I tillegg var det kun jobbing annen hver uke, og da ble
det ikke for mye. Det betalte regningene også kunne jeg spe på med foto
på siden.
Fotografen kikker ned i glasset og tenker litt på det han har gjort.
– Jeg er egentlig ikke noen selgertype. Men hvis det er produkter jeg
liker så forteller jeg bare hva jeg synes om dem og det fungerte godt i den
settingen. Det kunne være at jeg fikk beskjed om å selge noe av sjefen
min fordi det var bedre marginer, men hvorfor i all verden skulle jeg
lyge til en kunde og si noe jeg ikke mente? En god selger kan sikker
selge noe han ikke liker selv, men jeg var nok en veldig ærlig selger og
ville at folk skulle få noe de ble fornøyde med.
– Det er en voldsomt hederlig innstilling, men som alle andre må du
ha lurt noen eller opptrådt uærlig på et tidspunkt?
– Ja, massevis! Haha. Men det var i min ungdom. På barneskolen
stjal vi snop på butikken. Mens de andre gikk og gjemte seg vekk og
snek i krokene fant jeg ut at det mest troverdige måtte være å stjele
noe rett foran ansiktet på de som jobbet der. Det er jo ingen som

forventer at noen vil stjele noe rett foran dem. Jeg var iskald, men jeg ble
tatt par ganger. Det gikk fint. Jeg sa bare at jeg het noe annet, så de fikk
aldri vite det hjemme. De trodde nok jeg var litt snillere enn jeg kanskje var.
De skulle tidsnok oppdage at han ikke bare travet rent. Da Atle kom litt
opp i tenårene fant han stor glede i å kjøre fort. Som 16-17 åring har man
verken sertifikat eller bil, men når de som ikke synder sover åpner det seg
en verden av muligheter for de som fortsatt er våkne.
– Jeg stjal bilen til mor, sier han med den største selvfølgelighet. – De
fleste gangene kjørte jeg ut alene. Midt på natten. Jeg dro ut til en slette
og kjørte frem og tilbake en gang for å sjekke om det var politi der.
Deretter kjørte jeg bånn gass frem og tilbake noen ganger. Målet var å
bånne speedometeret som gikk til 200. Etterpå kjørte jeg hjem og la meg.
– Så ble du tatt.
– Ja. Jeg var ute med en kompis og spant ringer på en grusbane, og så
røk clutchen. Da ringte vi Falken, og jeg fikk dem til å sette av bilen litt
ovenfor huset slik at jeg kunne trille ned. Akkurat i det jeg skulle dytte
bilen inn i garasjen kom mor min rundt
hjørnet. Det var ikke spesielt populært.
– Jeg trodde du ble tatt av politiet?
– Jo, men det var senere. Etter jeg
hadde fått lappen. Da tror jeg at jeg
hadde fått låne bilen. Da gav jeg flatt
jern på en slette og heldigvis var det en
gjennomsnittsmåling. De tok fra meg
lappen i et halvt år, men det var rett før
jeg skulle i militæret og der gikk det
veldig greit uten.
I 1999 begynte Atle å hoppe BASE,
sammen med bestekompisen Jon Inge
Hovda. For de som har vært med i
sporten noen år er det vanskelig å se for
seg Atle, uten å tenke at Jon Inge er rett i
nærheten. Sammen var de en dynamisk
duo som i begynnelsen av millenniet

«Smokeman» og i senere tid: «Legenden».
– Det er jeg som har fått æren for ”smoke-pants” buksene,
men dette var noe Jon Inge og jeg gjorde sammen. Vi diskuterte
mye hvordan vi skulle tracke bedre, ¬og begynte å fly med
buksen utenpå seletøyet før vi lagde hull i dem. Jeg fikk nok mye
av cred’en fordi jeg var den første som gjorde det, og samtidig
var ikke Jon Inge så glad i oppmerksomhet og holdt seg litt i
bakgrunnen. Men det er like mye hans fortjeneste at de buksene
ble til.
For de uinnvidde er «smoke-pants» regnbukser med et godt
belte i livet. Disse bæres utenpå seletøyet. Foran i skrittet er det
brent små hull med en sigarett for å slippe inn luft slik at buksene
blåses opp i fritt fall. Buksebena bør være såpass lange at du
kan trekke dem ned til midt på foten der man fester de slik at
de ikke slipper luften ut. En syltetøystrikk funker bra til akkurat
det. Lo-tech, billig og helt utrolig effektivt. Fra å være helt ukjent
i basemiljøet, var Alte plutselig en alle visste hvem var. «The
smoking man» from Norway, som tracket helt usannsynelig langt
og gav verden oppskriften til å gjøre det samme.
– Jeg ser jo at jeg har tilført noe til sporten, men mitt mål var
bare å fly bedre selv fordi jeg elsket tracking. Også er jeg veldig
teknisk interessert og synes det er spennende å se hvordan man
kan løse ting på en bedre måte. Det å finne en mer aerodynamisk
bekledning var spennende. I etterkant ser jeg at vi gjorde ting
som ingen andre hadde gjort på den tiden. Et par år senere kom
det kommersielt produserte bukser som ligner veldig på de vi
holdt på med. Sett fra utsiden vil kanskje enkelte tro at buksene

– Vi drev med lavtrekk i Kjerag, og så fikk jeg et worst-casescenario med 180 graders åpning og tvinn. Jeg var blitt vant med
å tracke til landingsområdet, men denne gangen klarte jeg det
ikke og endte med å trekke skjerm griselavt. Da jeg fikk snudd
skjermen så jeg at jeg ikke ville nå landingsområdet, og valgte
å gå for sjøen. Jeg fløy nærmest sikksakk mellom steinene, og
da jeg nærmet meg vannet hadde jeg brukt opp det som var av
brems. Da dukket det opp en jævlig stor stein og valget stod
mellom en lav sving ned i ura eller steinen. Jeg valgte å plante
begge beina i bautaen og brakk benet. Da fikk jeg meg en på
trynet, og heldigvis ikke mer. Etter det tok jeg noen skritt tilbake
og har egentlig aldri gått frem igjen.
Et øyeblikk med ungdommelig overmot?
– Ja, eller bare det at jeg hadde hoppet såpass mye at jeg var
vant med ting og at det ikke føltes farlig lenger. Det er der det
med tenkingen kommer inn. I basehopping skal man ikke gjøre
det man føler; man skal tenke. Hvis du stoler på magefølelsen
hele veien kan du bli lurt. Du må tenke, og alltid holde deg til
planen.
– Hva har fallskjermhoppingen betydd etter du begynte å
hoppe fra fjell?
– Det har blitt mer en plass der jeg kan teste ut ting før jeg
prøver det fra fjell. Smoke-pantsene for eksempel, prøvde
jeg første gang fra fjell, men i etterkant har jeg testet ut nye
modeller fra fly for å se hvordan ting funker. Jeg har
alltid likt fallskjermhoppingen veldig godt, men det
jeg ikke har likt er alt styret med papirer og Cypres
og alt som må være i orden. Du får ikke velge din
egen risiko. Det er andre som velger den for deg.
– Cypres er vel ikke nødvendigvis en uting?
– Jeg er veldig komfortabel med å hoppe uten
Cypres, og du redder ikke andre liv enn ditt eget
ved å bruke det. Jeg har lyst til å velge selv. Det er
selvsagt smart å hoppe med nødåpner, og hadde
jeg hoppet mer, og drevet med freeflying hadde jeg
investert i det selv. Men jeg hopper sjelden i store
grupper og holder mest på med foto. En snill type
hopping, og i så små mengder at investeringen ikke svarer
seg. Jeg kunne egentlig tenke meg å hoppe mye mer. Vi
hoppet litt på Oppdrag Nord-Norge, og det er jo jævlig
fett!
– Hva vil du med hoppingen fremover?
– Akkurat nå er jeg jo veldig usikker, men jeg har
tenkt en del på freefly. For meg handler det mest av alt
om å ta bilder, og det hadde vært fint med noen timer
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som selges i dag er inspirert av oss, men jeg tror ikke det er så
enkelt som det.
I sommer var Atle i Shanghai, etter å ha vært med på et
arrangement med brohopping i Kina. Da fikk han en telefon som
skulle endre alt. Jon Inge hadde omkommet i en base-ulykke i
Chamonix. Tilbake i Stavanger satt en samboer og to små barn.
Atle kastet seg på første fly og dro hjem for å være sammen med
dem.
– Hvordan har du det med at han er borte?
– Det er det verste jeg har opplevd av dødsfall, og det som har
gått mest inn på meg. Det er også det som har preget meg mest
i forhold til hoppingen. Jeg har jo mistet ganske mange venner
oppigjennom, men Jon Inge har jeg kjent såpass lenge og vært så
mye med utenom hoppingen at det blir noe helt annet, sier han
og kikker ut i luften.
– Da han døde var det helt surrealistisk. Selv om vi har
diskutert det, vært kjent med farene og hvilken risiko det
innebærer, så klarer du ikke forberede deg på det. Foreløpig har
det tatt bort all glede jeg har følt med hopping, sier han og tar en
liten pause.
– En liten måned etter begravelsen reiste jeg opp til Romsdalen
for å hente bobilen som stod parkert der, og da hadde jeg tenkt
til å ta et hopp. Jeg ville ikke hoppe sammen med andre og
gikk opp med en ikke-hopper på vanlig fjelltur. Selv om det var
greit underveis fikk jeg ikke godfølelsen etterpå. Et par dager
senere var det vindstille, blå himmel og perfekte forhold, men
jeg kjente ikke lysten en eneste plass. Akkurat nå er jeg en plass
der jeg ikke vet hva jeg kommer til å gjøre fremover i forhold til
hoppingen. Jeg tror ikke jeg vet før neste sommer når sesongen
er i gang. Jeg skulle jo vært med en gjeng i Dolomittene nå, men
jeg har kansellert alt. Det skal være lystbetont. Ellers er det ikke
noen vits.
De mest sette hopp-videoene på Youtube og Vimeo inneholder
unge og lovende hoppere et par meter over bakken, men for
regissøren og kameramannen er det ikke en kategori han ønsker
å hevde seg i.
– Det er ganske drøye saker og det er ikke tvil om at det er
farlig. Marginene er så små at du må være ekstremt disiplinert
for å beholde dem på din side. For meg handler det å holde litt
igjen og ikke gjøre det du har lyst til hele veien. Det er mange ting
man har lyst til å gjøre, og av og til gjør man det kanskje; men i
etterkant tenker man at man ikke burde gjort det. Det er lenge
siden jeg har gjort noe sånn, men det har hendt.
En slik episode inntraff i 2004. Midt under smoke-pants
buksenes storhetstid.

Atle DahlSelvportrett

rett og slett
revolusjonerte
fjellhoppingen.
Man falt ikke
lenger ned langs
fjellsidene.
Man fløy uten
hjelp av vinger.
Hemmeligheten
var en regndress
til et par hundre
kroner. En
bekledning
som gjorde Atle
verdenskjent
i basemiljøet
som «The
Smoking Man»,
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i vindtunnel for å bli bedre slik at jeg kan være der jeg vil, når
jeg vil. Jeg har hoppet en del med kamera, spesielt i base, og
det er en av hovedinntektskildene mine på foto. Når det gjelder
basehopping er jeg litt usikker nå, selv om planen også der var å
ta mer bilder.
– Vi kommer stadig tilbake til basehoppingen. Hva er egentlig
«Midget BASE»?
– Det er en gjeng med voksne folk, som liker å leke og er
svært lite selvhøytidelige. Samtidig er det en litt humoristisk
kommentar til det at basehoppere gjerne vil være individualister
og ikke la seg organisere. Likevel startes det baseklubber.
”Midget” er en akkurat passe ironisk og humoristisk klubb, og
folk har jo hørt om oss verden rundt. Noen tror til og med at det
er ganske store greier etter å ha sett musikkvideoen, men det er
jo bare en tulleklubb med morsomme karakterer som har det fett
sammen.
Musikkvideoen var et samarbeid med rapperne «Slim B»
og «Horvei The Greatness», fra Stavanger. Sammen med
Thomas Skjørestad (T-Dog) hadde Atle hadde både regi, foto og
redigering i tillegg til å være med i rollen som seg selv. Filmen
vant publikumsprisen under film festivalen ”Kort på KINOKINO”
i 2011.
Bobilen din er en sentral del av musikkvideoen. I tillegg er det
huset ditt.
– Ja, jeg bor fast der. Det er en del av strategien med å få
pengene til vare lengst mulig. Jeg så at mye av pengene mine
gikk til å bo. Så sjekket jeg ut dette med bobil, da jeg planla å
si opp jobben og klare meg som freelancer. Dersom jeg skulle
overleve på bare kule oppdrag måtte
jeg redusere kostnadene mine. Så
skulle en kompis selge en bobil, og da
regnet jeg ut at jeg kunne ta et lån på
to år og halvere boutgiftene kontra
det å bo i en leilighet. Nå er den
nedbetalt og da betaler jeg ingenting
for å bo. Så nå kan jeg klare meg på
enormt lite og trenger ikke jobbe mye
for å holde meg i livet, konstaterer
den prisbelønte regissøren.
Hvor bor du rent geografisk?
– Akkurat nå bor jeg i Stavanger.
Av og til parkerer jeg utenfor hos en
kompis, og noen ganger stikker ned
på stranden. Det kommer an på hvor
jeg vil være. Av og til har man lyst på

havutsikt, og da er det bare å kjøre
dit. Av og til vil man være på fjellet og
da stikker man dit. Det er den mest
geniale investeringen jeg har gjort
noen sinne. Den gir meg friheten til å
bo akkurat der jeg vil når det passer
meg. I sommer bodde jeg i Romsdalen,
for det var der jeg helst ville være da.
I vinter bodde jeg i Chamonix, da ville
jeg være der. Så var jeg litt i Italia før

det. Fordelen er at jeg kan ta
med meg huset mitt og da er
jeg alltid hjemme. Men når
jeg lukker opp døra er jeg en
annen plass. Nå har jeg bodd
der i over to år, så det kjennes
som hjemme. Det er bare
utsikten som endrer seg fra
dag til dag. Genialt, sier han
og gliser bredt.
– Hva blir utsikten i tiden
som kommer?
– Planen nå er å stikke til
Chamonix igjen. Jeg har jo
aldri stått på ski før jeg var

der i fjor og syntes det var
på tide å lære det. Og det
frister til gjentagelse, så da
drar jeg ned igjen i vinter. Og
faktisk skal jeg la bilen stå
igjen i Norge. Jeg skal leie en
leilighet med Hege Ringard
og Espen Fadnes. Siden jeg
skal være der i tre måneder
fant jeg ut at det ville koste
det samme å kjøre ned som
å leie leilighet, så da kunne
jeg spare bilen for den lange turen.
– Da går du jo glipp av vinterens høydepunkt på TV. «Oppdrag
Nord-Norge».
– Hehe. En av tingene som talte i mot å bli med var nettopp
det å havne på TV. Jeg har ikke noe imot oppmerksomhet, men
det er grenser for hvor mye man vil ha. Da jeg fikk forespørselen
om å være med måtte jeg ta litt betenkningstid, for jeg har ikke
noe ønske om å være kjendis. Men så kom jeg til at dette er et
program som går over en kort periode, og da kan jeg stikke av
mens det vises, og etterpå husker ikke folk så godt uansett, han
ler litt i skjegget. – Så jeg tenkte at vi kjører på. Det er nå jeg
har sjansen. Jeg har ikke vært i Nord-Norge siden militæret og
det var greit å få en positiv opplevelse av plassen. Det var helt
fantastisk. Genial natur. I Lofoten var jeg for første gang på et
fjell det ikke gikk an å hoppe fra og synes likevel at det var det
beste jeg hadde vært på. Jeg fikk gjort veldig mye forskjellig, men
akkurat disse tingene kan jeg dessverre ikke fortelle så mye om
nå. Du får følge med på fjernsynet.
Telefonen hans ringer igjen. Det er den femte gangen i løpet
av intervjuet. Atle er ikke så ofte i Oslo, og det er mye som skal
klemmes inn. Nå må han løpe fordi han har en avtale med en
klassevenninne fra Sagavoll om å kjøpe tryllestaver. Hun skal
være den med størst kompetanse i landet innen håndverket
det er å fremstille slike, og Atle trenger de som rekvisitter til en
reklamefilm han lager for Stavanger Kino. Før han snur ryggen til
og vandrer mot Vika ser han opp på himmelen og ler litt.
– Det er passe ironisk. Jeg hater å være i Norge i november.
Det er mørkt, surt og masse dårlig vær. Det passer meg utrolig
dårlig og jeg skulle helst vært i Thailand for å slippe unna. Men
nå er det altså slik at vi skal skyte filmen i løpet av november og
alt skal skje utendørs. Det betyr at vi blir sittende og vente på at
været skal bli tilfredsstillende. Så da har det blitt slik at jeg må
bli i Norge; fordi det er dårlig vær.

Hemsedal
heliboogie
Den etterhvert årvisse heliboogie- og høstfesten
viste i Hemsedal i strålende vær.
Tom Østen Stubbrud, Vilhelm HeibergFoto
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VILLAMARTIN - ANDALUCIA

• EUROPES MOST SOUTHERN DROPZONE
• DAILY JUMPS WITH THE P-750 XSTOL
• HOTEL AND RESTAURANT LA ANTIGUA ESTACIÕN

OPENING CHRISTMAS 2012
F O L L O W I N G

Gourmet Days
Skydiving, great food
and wine tasting
18. - 21.01.2013
15. - 18.02.2013
07. - 10.03.2013

Christmas-Boogie
incl. LO Freeﬂy+Relative
22.12.2012 - 06.01.2013

T H E

Girls Boogie
LO by Gigliola Borgnis
06. - 10.03.2013
Springbreak week
02. - 10.03.2013

www.GoJump-Europe.com

Booking and Info

S U N

Grande Atmonauti
Marco Tiezzi
Easter-Boogie
27.03. - 01.04.2013

GoJump Berlin

Freeﬂy meets Atmonauti
with Florin Serban
21. - 24.03.2013
AFF courses start daily
Christmas to Easter

Tel. +49.30.245 34 030

info@GoJump.de

tramp i kalotten

Hva skjer med norsk
Årlig budsjetteres det med
nesten en million kroner
som går til landslag og
konkurranseidrett (topp pluss
bredde). Om 30 deltok i NM,
betyr det at 1,2 % mottar alle
disponible midler utover faste
driftskostnader i forbundet.
Resten driver med fun jumping.
Er dette rett disponering?

Frode Finnes Larsen,
Leder F/NLFTekst

arrangerer eventer som trekker folk fra hele
verden.

Betydningen for fallskjermsporten
Svaret er ja! Men spørsmålet er i hvilken
grad. Om det har seg slik at landslag og
konkurranseidrett øker det generelle
kompetanse- og sikkerhetsnivået, holder
folk i sporten lenger, samtidig som det
letter arbeidet med rammebetingelser
(samfunnsaksept; luftrom, anlegg, osv) –
så burde det vært fornuftig å øke rammene
ytterligere. Men hvis dette er påstander
uten påviselig effekt, bør man disponere
midlene annerledes.
Vi vet at toppidrett har en positiv effekt
i dialogen med myndigheter og eksterne
aktører både sentralt og ute i klubbene.
Vi vet at det er flere enkelthistorier (for
eksempel Voss og Tønsberg) der det har
vært en direkte sammenheng mellom idrett
og samfunnsaksept. Vi er også relativt
trygge på at toppidrett vil bidra til økt
kompetanse og sikkerhet. Men vi vet ikke
graden av effekt.

Utfordringer
• For få deltakere til NM – i alle grener
• Lite eller ingen konkurranser eller norges
cup utover NM
• FS-landslaget ble oppløst – ikke nok
grunnlag for å etablere nytt
• Lite turnover av de få som konkurrerer
(ettervekst)
• Generelt liten interesse for idrett og
konkurranse
• På landslagssiden har flere lag delt
samme potten
• Ingen ettervekst av dommere
• Vi har ikke «vitenskapelig kunnskap» av
effekten rundt idrett

Tilbakeblikk
Norge har en imponerende
fallskjermhistorie. Lille Norge har vært og
er fortsatt ledende i verden. De siste tyve
år har vi hatt regelmessige internasjonale
pallplasseringer i FS og FF. I 2010 klarte vi å
mobilisere over 130 kompetente hoppere i
forsøk på å sette verdens største nasjonale
rekord. Vi har mange kandidater på «world
team» - to kapteiner. Flere av våre klubber
nærmer seg femti år. Fallskjermnorge
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Langtidsplanen og oppdraget Styret F/
NLF fikk av årsmøtet/seksjonsmøtet sa
ingenting om mål og ambisjoner rundt
toppidrett. Kun en fordelingsnøkkel av
landslagsstøtte og breddemidler, samt
en overordnet beskrivelse av ny FSmodell. Idrettsdokumentasjonen var
heller ikke ajour. Totalt sett et krevende
utgangspunkt.
På toppen av det hele så tar disse
utfordringene energi og fokus fra
andre viktige satsningsområder
for F/NLF (klubbutvikling, nye
rapporteringssystemer, luftrom og anlegg).
Landslagene
For noen år siden hadde vi et spisset
landslag som fikk alle landslagspengene.

Gjennom årenes
løp har samme
pott blitt delt på
flere. Etter siste
seksjonsmøte/
årsmøte har vi
nå følgende
fordeling:
FS4 (45% av
støtten): Ikke
noe nytt landslag etter at det forrige
ble oppløst. Polaris har vært stand-in og
fått deler av støtten. Resten av støtten har
gått til utvikling av FS-satsningen.
FF (45% av støtten): Har gått til de to FF
landslagene, totalt seks utøvere.
CP (10% av støtten): Daniel Eriksen har
representert Norge i to internasjonale
konkurranser.
Hva har blitt gjort
siden Seksjonsmøtet 2011
F/NLF har jobbet hardt for å styrke
konkurranseidretten innenfor de rammene/
instruksene som ble gitt av Seksjonsmøtet/
årsmøtet 2011. Samtidig så har det vært
viktig å opprettholde kontinuitet, følgelig
har F/NLF støttet opp under Polaris i tillegg
FF landslagene.
I tillegg til å jobbe med konkrete tiltak,
har det vært en løpende diskusjon rundt
idrettsmodellen. Et sentralt spørsmål her er
hvorvidt F/NLF skal bygge opp utøvere eller
støtte de som allerede er gode.

Tiltak

Rasjonale

Definert og besluttet målsetning for toppidrett. Målene ble sendt
ut på høring i ulike miljøer før de ble besluttet i Styret F/NLF.
Link: www.nlf.no/fallskjerm/konkurranseinformasjon-0

Uten en definert målsetning for hva fallskjermnorge ønsker
å oppnå med idrettssatsingen, er det håpløst å komme med
tiltak og gjøre prioriteringer. Disse målene har blitt vannet ut og
forsvunnet opp igjennom årene.

Ryddet opp i gjeldene idrettsdokumentasjon.

Langtidsplanen viser til et idrettsdokument som igjen skulle peke
på målsetninger (forrige punkt). Det har gjennom årenes løp
vokst frem flere versjoner og varianter av idrettsdokumentet. Og
det har ikke vært klart for Styret F/NLF hva som har vært gjeldene
dokumentasjon.

FS-satsning 1 – «FS campene»:
Årsmøtet/seksjonsmøtet ga Styret et oppdrag om å iverksette
en FS-satsning, basert på ulike FS-camper for å bygge opp FSkompetanse mot et nytt landslagsuttak.

Breddesatsning for å øke den generelle interessen og
kompetansen på FS-hopping samt identifisere talentet og
kandidater til et nytt landslag.

FS-satsning 2 – «Klubbmodellen»:
F/NLF var ikke fornøyd med effekten av FS-satsning 1. Styret
valgte følgelig å strekke tolkningen av Seksjonsmøtet sin
beslutning slik at man i tillegg til å kjøre FS-camper også støtter
klubbene økonomisk slik at de kan utnevne en oppmann/
idrettsansvarlig som for hoppe gratis mot at vedkommende tar
initiativ til planmessig laghopping, fremfor å bare lage et hull
på himmelen. Selv om det ikke var noen formelle krav til disse
oppmennene annet enn at de tok initiativ, klarte ikke klubbene å
komme opp med kandidater.

Ønske om å kanalisere midler gjennom klubbene for å skape
lokal aktivitet og engasjement. Tanken var at klubbene fikk noen
ildsjeler/idrettsansvarlige som hadde en særlig (egen) interesse
på å få med seg ferske hopper på feltet for å hoppe FS. På sikt
kunne disse idrettsansvarlige utvikle seg til å bli coacher og
organisatorer.

FS-satsning 3 – «Lagstøtte»:
For å stimulere nye lag til å trene og delta i NM, gikk F/NLF ut med
over 100.000 kroner i lagstøtte. Kun et lag søkte og kun 18.000
ble utbetalt.

Ønske om å kanalisere midler til aktivitet ute i klubbene og
motivere hoppere til å danne lag og trene målrettet mot NM.
Ønsket med dette også å få flere lag til NM.

CP-landslag 1: Ihht vedtak fra seksjonsmøtet plukket F/NLF ut en
landslagsutøver CP etter et åpent uttak.

Støtte opp under F/NLF langtidsplan.

tramp i kalotten

fallskjermidrett?

Den justerte modellen («klubbmodellen») kom som et resultat
av en vurdering av en rekke modeller og en bred høringsrunde
(epost) ute i ulike miljøer.
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tramp i kalotten

CP-landslag 2: Omdisponering av midler.
Som følge av behovet på økt oppmerksomhet og kompetanse
rundt skjermkjøring, omdisponerte Styret F/NLF midler avsatt til
CP-landslag til sikkerhetsarbeid og kompetansebygging rundt
skjermkjøring.

Styret F/NLF tolket vedtaket til årsmøtet/seksjonsmøtet vedr
CP at man ønsket å øke kompetansen på skjermkjøring i Norge.
Følgelig mener styret at pengene bedre støtter opp dette
gjennom utvikling av skjermkjøringsseminar enn å rute pengene
til en CP-utøver.

CP-landslag 3: Det gjenstår penger i CP-potten og disse har gått
til å støtte opp under norsk CP-deltagelse i VM.

Penger brukt ihht budsjett. Bygge erfaring og spre kompetanse
om internasjonale CP-konkurranser.

Jobbet frem ny NM-modell. Legge om NM til å gå over færre
dager. Etter at ingen klubber ønsket å arrangere etter denne
modellen ble forslaget trukket.

Ønske om å få flere deltaker til NM. Til grunn ligger at man tror
flere hoppere ikke prioriterer eller har mulighet til å bruke en hel
uke på NM.

Arbeidsgruppe for toppidrett fra 2013. Styret F/NLF ønsker et
gjennomarbeidet beslutningsgrunnlag for videre idrettssatsing.
Det finnes en rekke antagelser og påstander rundt toppidrett
som ikke er tilstrekkelig begrunnet eller etterprøvd.
Arbeidsgruppen skal gi mer fakta på hva toppidrett betyr for
fallskjermnorge, trekke inn erfaringer fra andre forbund og
komme med anbefalinger/innspill til langtidsplan.

Sikre god og forankret beslutning på fremtidig satsning.
En disponering av medlemmenes penger som er i tråd med
fallskjermnorges behov og interesser, og som har rot i fakta og
ikke antagelser.

Innkjøp av nytt dommersystem som har støtte for alle klasser vi
har NM og landslag.

Støtte opp under fokus på idrett og konkurranse. Bedre
arrangement og opplevelse for tilskuere og utøvere.

Endringer i regler for rekruttklassene.
Kravet om at «rekruttene» på et rekruttlag til sammen skal ha
under 1000 hopp forsvinner. I istedenfor å ha en begrensing på
«rekruttene» innføres det en begrensing på den mest erfarne
hopperen på laget. Begrensing på antall hopp har ikke lenger
samme effekt i dag som veldig mange trener i vindtunnel. For
å ha en viss forutsigbarhet og for å ta hensyn til de lag som
allerede har lagt planer, har dette effekt fra 2014.

Intensjonen med omleggingen er å gjøre det mer attraktivt og
inspirerende for hoppere på lavere nivå å delta i NM.

En beviselig sterk korrelasjon mellom toppidrett, bredde/
kompetanse/rammebetingelser kan gi økte overføringer. I
motsatt fall må man vurdere omdisponeringer.

Nivåforskjellen mellom lagene i rekruttklassen har blitt for
stor. Dette kan virke avskrekkende og uinspirerende for enkelte
rekruttlag og hindre nyrekruttering til NM. Videre så ønsker vi
ikke regler som legger begrensinger på aktivitet. Totalt virket de
gamle reglene mot sin hensikt.

Hva skjer videre
Dagens styre i F/NLF har som mål å gi det neste styret best mulige forutsettinger for å lykkes med å bygge fallskjermidretten videre. I
dette ligger å rydde på plass en del av utfordringene og lage en langtidsplan som besluttes på seksjonsmøtet/årsmøtet 2013 som gir
klare mål og fornuftige rammer.
I tillegg til å jobbe systematisk med flere av utfordringene, har det blitt nedsatt en arbeidsgruppe som jobber med idrettsdelen i den
nye langtidsplanen. Denne gruppen jobber analytisk med ulike scenarier for å gi et godt dokumentert grunnlag til langtidsplanen. Styret
F/NLF har deretter ambisjoner om å ha dette ute på høring før Seksjonsmøtet/årsmøtet, slik at vi ender opp med en god og forankret
beslutning. Og av dette, gode forutsettinger for arbeidet videre fra 2013.
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TrackDayz 26-27 Jan, 16-17 March,
18-19 May, 6-7 July
Flight Foundation canopy course
1-3 Feb, 22-24 March, 4-6 May
Freefly Essentials - small group
organising 29-31 March
Funshine Boogie – new 4 day format
25-28 May & 30 May-02 June
Big Way Head Down Experience Camp
(40ways) 5-9 June
Contact: mike@volare-freefly.com
Floquentials HD Invitational (40ways)
12-16 June
Contact: mike@volare-freefly.com
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Kontakt oss

Skydive Spain, Aeródromo La Juliana, Bollullos de la Mitación, Sevilla
Tel: +34 955 766 056 info@skydivespain.com www.skydivespain.com

Speedriding, en sport for
Luftfartstilsynet:
En Speedrider er en
Paraglider.

Arne H. Hillestad, fagsjef og daglig leder HP/NLFTekst
Morten KnapstadFoto
Speedriding begynte å få avisoverskrifter i 2008-2009 på grunn av mange ulykker, da særlig i
Alpene. Stort sett var det paragliderprodusenter som begynte å komme med speedridervinger
og mange paragliderpiloter begynte å teste ut denne sporten. Selv om også fjellflyging
med fallskjerm kan ligne i utførelse så slo
Luftfartstilsynet fast at en speedrider var en
paraglider og dermed skulle reguleres under hangog paragliderseksjoen i NLF.
I mange land ville ikke landets Aeroklubb ta
seg av dette da det hadde stort farepotensiale. I
Norge derimot tok HP seksjonen sporten alvorlig
og satte ned en frivillig styringsgruppe som
sammen med seksjonen lagde et sikkerhetssystem
rundt speedriding. Sporten blir mer og mer populær og det er i dag 129 som har gyldig SPG
(Speedrider) lisens i Norge. Av disse er det 14 instruktører som har rettighet til å kurse i
speedriding for klubber rundt omkring i landet.
Speedridermiljøet i Norge er størst på Voss og det er her man finner flest kurs.
Styringsgruppa for speedrinding inklusiv konkurranse kommiteen for speedriding har også stort
sett medlemmer fra dette området. Morten Knapstad (e-post mortenknapstad@msn.com) leder
styringsgruppa.
Krav til å oppnå SPG lisens: For å lære seg speedriding må man delta og bestå et helgekurs
i sporten. Dette innebærer minst to dager i bakken og og 10 godkjente høydeturer med
speedrider. I tillegg er det en eksamen bestående av aerodynamikk, meteorologi, lover og
regler, prakstisk flyging og førstehjelp som må bestås. Støtteundervisninig i de teoretiske
fagene gis, men her er det lurt å lese litt før kurset.
For å kunne bli med på SPGkurs må man enten være fallskjemhopper med B setifikat og
minst to års erfaring. Hovedinstruktøren din må også gi sitt samtykke. Skjermstørrelse på din
speedrider er det laget tabell for. Her må man prøve å velge riktig størrelse og ikke begynne
med for liten vinge. Regler for når man kan bytte til mindre skjerm finnes det krav for i
sikkerhetssystemet.
Om man ikke hopper fallskjerm kan en PP3 paragliderpilot delta på et kurs om vedkommende
har flydd i to år eller mer. Kurs for personer UTEN noensomhelst opplæring i skjermhåndtering
er under arbeid, men slik opplæring tar lengre tid da en viktig forutsening for sporten er at man
forstår og kan kunsten å kontrollere en skjerm og få den til å gjøre det man vil den skal gjøre.

fallsk
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jermhoppere?
Speedridning i alpinanlegg
HP seksjonen har kontaktet Alpinanleggenes landsforeing og har send dem et anbefalt forslag til all
paraglider og speedriderbruk i alpinanlegg. En del anlegg bruker vår anbefaling, andre er snillere eller
strengere eller vil ikke ha oss der i det hele tatt. Noen ber om å se lisensen din.
Hovedregel er at all speedriding skal foregå utenfor alle løyper for å unngå å komme i konflikt med
vanlige alpinister. Kommer du i 80 km/t og kolligerer med en unge i skiløypa blir i alle fall det anlegget
stengt for all form for luftsportaktivitet for alltid.
Så nå er det viktig å få alt inn i riktige former. Først må vi sammen prøve å få alle som driver med
sppedriding inn i systemet. Har man SPG lisens har man også forsikring som dekker eventuelle skader
i denne luftsporten. I 2012 hadde vi kun få og ikke alvorlige skader i speedriding i Norge med de som
fløy lovlig. Men dette kan være farlig, to speedriderpiloter uten lisens og forsikring, den ene også uten
opplæring ble stygt skadet i 2012.
Så er du fallskjermhopper og kan tenke deg å prøve speedriding, last ned kompendiet vårt for
speedriding. Gå inn på www.nlf.no/hgpg og velg dokumenter - kompendier. Her finner du komendiet
med informasjon om utdannelse, utstyr og her står også reglene.
Vil du vite mer om sporten kan du kontakte HP seksjonen ved fagsjef Arne H. Hillestad på telefon
908 67 560 eller mail arne.hillestad@nlf.no. Voss hang og paragliderklubb har også informasjon om
speedriding og kurs ute på klubbens sider: www.vosshpk.no.
Fly sikkert uansett hva du flyr, hilsen Arne, som skal fullføre sitt speedriderkurs i vinter.
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Vi skriver desember måned og for
mange er fallskjermsesongen over
for denne gang. Riggen er behørig
plassert innerst i klesskapet,
mellom den noe tilsølte findressen
fra fjorårets julebord og det
ubrukte treningsapparatet du
kjøpte på nettet for mange år siden.

Erling SagenTekst
Til deg som allerede har eget utstyr
Dersom riggen din ble hovedkontrollert våren
2012 tenker du kanskje at det ikke er nødvendig
med ny hovedkontroll før våren 2013. Det har
du for så vidt rett i. Venter du til våren med å
levere inn utstyret kommer du i samme kø som
de andre som har ventet til siste liten med å
levere inn utstyret. Resultatet er som regel utsatt
sesongåpning og påfølgende hoppabstinenser.
Hvorfor ikke levere riggen til service og
hovedkontroll nå, i god tid før sesongåpning? Det
gir oss tid til å utbedre eventuelle skader eller
foreta service på nødåpner. Ved utlevering har du
et luftdyktig utstyr klart til bruk når du ønsker det.
På jakt etter nytt eller brukt utstyr?
Vurderer du å kjøpe nytt utstyr, er det greit å
notere seg at produsentene har opp til 39 ukers
leveringstid i vinterhalvåret. På Spot On får du
hjelp til valg av komponenter og tilleggsutstyr,
skjermstørrelser og fargevalg. Vi forhandler
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fallskjermutstyr og tilbehør fra alle de store
produsentene, og leverer utstyr over hele
verden. Selv ved levering i utlandet gjelder norsk
kjøpslov, noe som gir deg som kunde svært
gode rettigheter dersom utstyret ikke skulle
bli som forventet. Selv om du har mottatt et
tilsynelatende godt tilbud fra andre forhandlere
kan det være lurt å kontakte oss før du bestiller.
Svært mange hoppere har blitt overrasket over at
tilbudet de fikk likevel ikke var spesielt bra den
dagen utstyret skulle betales.
I tillegg til salg av nytt utstyr videreformidler også Spot On brukte rigger og
enkeltkomponenter. Vi har et bredt utvalg av
rigger for salg på bruktlisten på www.spoton.as
og på facebook gruppen http://www.facebook.
com/spotonbutikk.
Har du en rigg du ønsker å selge, utfører vi en
komplett hovedkontroll, og sammen med deg
finner vi riktig pris på utstyret ditt. Vi kan ikke
garantere salg, men vår erfaring viser at rigger
som selges via Spot On blir solgt raskere enn på
det private markedet.

Flere tilbydere
Frittfall bemerker at det
er mange tilbydere av
materielltjenester og nytt
eller brukt utstyr, i butikk
eller på nett. Blant andre:
• Facebookgruppe Fallskjerm
kjøp og salg
• Paragear, paragear.com
• SkyDesign verksted,
skydesign.no
• SkyNord, skynord.com
• Spot on, spoton.as
Din lokale MK gjør også
hovedkontroll/reservepakk
og kan gi deg råd når du skal
kjøpe utstyr, nytt eller brukt.

Til minne om vår beste venn,

Rolf Løvrød
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Lørdag 22. september bestemte hjertet
– det store, gode hjertet til Rolf seg
for å slutte å slå. Det skjedde brått
hjemme på sofaen, etter en lang og
deilig dag på Kjevik FSK.
Tilbake sitter familie og venner i
sjokk og sorg .
Rolf begynte å hoppe våren
1993, og ble fort en viktig del av
miljøet. Han bidro blant annet som
instruktør, kameramann og dreven
FS-hopper. Sist, men ikke minst som
gledesspreder i luften, på bakken og i
sosiale lag rundt bålet.
Rolf etterlater seg et stort tomrom,
et tomrom som pleide å være fylt
med latter, glede, action og frekke
kommentarer.
Våre tanker går til sønnen Kristoffer
og resten av familien hans.
Kjevik blir ikke det samme uten Rolf
– vår kjære venn.

Blue skies forever – Kjevik FSK

Photo: Red Bull

4:20 minutes freefall from
the edge of space. Each
moment closely followed
by the CYPRES Stratos unit
specifically designed to cope
with the dangerous radiation,
hostile environment and
unique jump scenario.

MISSION
SucceSSfully
cOMpleted

www.cypres.cc/stratos

CYPRES 2

Voss

Jeg har vært på Æra og Tønsberg og alle har sine styrker,
men Voss er og forblir unikt! Men selv unike plasser kan bli litt mye.

Det kjente jeg i 2009 mens jeg jobbet på Æra og ble overrasket av at
jeg så litt frem til å måtte reise fra voss etter en måned. Det er viktig
for alle å komme seg litt vekk fra et sted, selv om det er så fint som
på Voss. I år hadde jeg mitt lengste opphold der hittil. Stemningen,
folkene og naturen er det som trekker meg til Voss. Også kan du gjøre
alt. Det er en lekeplass uten like og med et internasjonalt miljø. Det er
godt å se gamle kjente og nye fjes hvert år jeg kommer på Voss. Det
å skrive noe spesifikt om Voss er umulig! Det blir for mye for det er så
mange gode minner jeg har derfra. Har du ikke vært der, dra dit!
Jeg kan trekke frem noe spesielt fra Veko i år. Slåball! Alle som
deltok var enige i at det der… det var bare dødskult! Selv har jeg ikke
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lekt meg slik på mange år og det var digg å være unge igjen. Det var
konkurranse, kommentarer, lagånd, gestikuleringer og Lille My! Ei
finsk dame som deltok fikk etter omtrent to minutter kallenavnet sitt
fordi hun var liten, finsk og rappkjefta. Herregud som vi lo! Synd vi
ikke filmet opptrinnene hennes. ”Nei, det er inte sånn i Finland!” var
en kjent frase. Folk rundt oss i festivalcampen samlet seg rundt og
heiet litt etter hvert som spetakkelet utviklet seg. Halvor fikk aldri
dreis på kølla. Han klarte bare å treffe én eneste gang og da med en
rolig dytt på ballen. Selv pådro jeg meg skrubbsår jeg ikke har hatt
siden barne- og ungdomsskolen og det skjedde i det kampen startet.
Når jeg nå skriver så strømmer minnene på, men det er ikke nok plass.

så evnet han og ha det gøy på hvert hopp. Og det beskriver han, tror
jeg, for jeg kjente han ikke veldig godt. Jeg har kun møtt han noen
ganger mens han har vært i Norge. Vi stod sammen litt bortenfor
folkemengden og så dagens video husker jeg. Etterpå ble jeg med
noen til noe og sa hadet til han. Da meldingen om at det hadde vært
en ulykke i Simadalen trodde jeg første det var noen BASE hoppere
som hadde vært uheldig og første meldingene som kom var at det
var en wingsuit ulykke. Mens feltet hadde en brief om ulykken var jeg
oppe og filmet en tandem. Mikey Carpenter gav meg nyheten. Først
ble jeg stående litt, så datt jeg bare ned i stolen og gråt. Nei, ikke
noen fra PD teamet… ikke JT! Dagen etter tok jeg fri fra videostaben
for å leke meg med fritt fall foto. Jeg klarte bare ikke å være blid og
entusiastisk foran tandempassasjerene. Jeg måtte bare ta dagen fri.
Setter stor pris på at Veko staben på Voss lot meg gjøre det.

Roadtrip 2012

Bildene jeg har lagt ut på Flickr siden og blogginnleggene mine på
hjemmesiden min sier mer. Men vit at jeg har hatt det fett på Voss i
sommer! Jeg gleder meg allerede til Veko 2013 og Voss neste år.
Men det er også to tragiske hendelser på Voss i år som har preget
meg. Kajakkpadleren som omkom i elven i det vi skulle ha et eget
Veko kickoff party på bømoen og JT, Jonathan Tagle. Da meldingen
om kajakpadleren kom ville folk ut og lete. Det ble helt feil å være
å feste etter den beskjeden, og det var godt å kunne hjelpe Røde
Kors. Dagen før JT omkom husker jeg at han satt sammen med Bjørn
Magne, resten av PD-teamet og noen flere i Vekoteltet. Når jeg møter
ikoner i fallskjermverden som har hoppet lenge, så liker jeg å spørre
dem om hvordan hoppingen er for dem. Da jeg spurte JT om han noen
gang gjorde noen fun jumps lengre, eller om det kun var arbeidshopp
han gjorde, svarte han: ”I do them all the time”. Hvert hopp var for
han et fun jump. Selv etter så mange år i sporten og så mange hopp,

37

38

Roadtrip 2012

Roadtrip 2012
40

Tønsberg
og NM
Yes! Tønsberg, swingers, skydive, motorsykkel, sommer, regn, masse regn og
motorsykkel, øl, Cuba libre og en vraket motorsykkel (SORRY HALVOR!).
Det er Tønsberg oppsummert.
Alt du har hørt om swingers stemmer, men sannheten
får dere aldri. Derimot har det blitt noen store
utskiftninger i Swingers etter NM. To majestetiske
prinsesser forlater the dreamteam og inn kom det
ungt kjøtt. Under god veiledning av the one and only
Her Majesty Nansen og side kicket JFK, håper jeg å
se Swingers på pallen neste år. Det blir bare et par…
intensive… økter i vindtunell med Her Majesty’s
harde hånd i tunellen. De to vil bli tatt godt vare på og
oppfostrert i god Swingers ånd. Velkommen skal dere
være, Ingrid og Kine.
Under oppkjøringen til NM ble jeg ringt opp av Se
og Hør for å gjøre et oppdrag for dem. Oppdraget var
å filme tandemhoppet til Birgit fra TV-programmet
ingen grenser. De var i utgangspunktet forberedt på å
kjøre henne fra Oslo og helt opp til Oppdal for å gjøre
hoppet. Men ble temmelig fornøyde da de forstod at
jeg var i Tønsberg siden det gjorde alt lettere. Været
klaffet og alle parter var fornøyde etter endt oppdrag.
Det morsomme med NM er å se mange
fallskjermhoppere som møtes for å konkurrere. Veko,
VFF, osv. er fete arrangement med mye moro og good
times. NM er noe annet. De som gir gass og vil vinne,
fighter hardt og står på for det målet. De ferskeste
som er med blir med for å ha det gøy, oppleve presset
på seg og lære av seg selv. Selv er jeg en mellomting,
som med alt annet. Jeg liker å gjøre alt og ikke
begrense meg til en ting. Alt er gøy! Det er også derfor
jeg klarer å fylle en hel camper av alt stæsjet mitt

også. Det spesielle med NM i år var at vi akkurat, og
jeg mener virkelig på minuttet her, rakk å gjennomføre
alle runder i alle grener. Flygelederne skulle stenge
luftrommet over Tønsberg lørdag, siste dag under NM,
kl 15 eller 16 for en liten stund. Problemet var bare
at våre danske dommere måtte rekke et fly og kunne
ikke være der til etter at luftrommet åpnet seg. Hvis
jeg husker rett så var Agnar pilot og han klarte det
utrolige. Fire minutter før luftrommet stengte ruslet
jeg sammen med DeLand Norgies ned mot døren. For
en presisjon! Jeg lo godt i meg da jeg på klokken når
vi gikk mot døren for å fullføre den siste runden under
årets NM.
Jeg fikk ikke med meg hele vorspielet og
medaljeseremonien slik at
vi kunne se alle hoppene
fra NM. På grunn av
litt stress så jeg ikke
at legendene fra Amok
Living Legends ikke var
representert, selv om jeg
var stand-in kameramann
for dem og de hadde flere
gamle NTNU-ere på laget!
Sorry folkens... my bad.
Chris, jeg vet du er skuffa
men jeg har alle videoene.
Gi meg en FTP så får du all
footage!
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INNSPURT MOT DUBAI
This is the shit! Sitter i bilen
på vei mot Skydive Dubai
Desert Campus og en av de
siste dagene med trening før
det braker løs (til lyden av
Rihanna og Jay Z om ryktene
stemmer...).
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- blod,
svette og
tårer....

Vi har trent for dette i tre år – og nå er vi her! Vi har jobbet hardt, og til tider vært både slitne og
leie, men først og fremst har det vært GØY – og vi har opplevd masse sammen. Uansett hvordan
dette ender (ja vi håper på medalje...) skal vi huske de kloke ordene til treneren vår Steve
Hamilton: The colour of the medal will fade but the memories will last forever!
World Cup/EM i Prostejov 27. august-2. september
På grunn av at VM i Dubai er helt mot slutten av året ble det puttet en ekstra FAI kategori 1
konkurranse inn i den internasjonale kalenderen for 2012. For Polaris passet dette perfekt inn i
oppkjøringen mot Dubai, og når Prostejov i tillegg er ett av våre favoritthoppfelt var valget om å
delta enkelt å ta!
På veien testet vi ut vindtunnellen i Praha og kan slå fast at den fungerer best når luften er
skrudd på.... (”noen” prøvde nemlig å hoppe inn uten luft og endte opp med et veldig kledelig
blålig rutemønster på rumpe/ lår).
Dessverre var det ikke så mange lag som forventet
som dukket opp i Prostejov. Våre antatt hardeste
konkurrenter i Dubai; Golden Knights jentene fra USA
og Deep Blue Defenders fra Frankrike var begge der, så
vi fikk målt hvordan vi ligger an i forhold til de beste.
Sist gang vi møttes var under Shamrock konkurransen
i DeLand i mars, og da slo vi Golden Knights med ett
poeng. Deep Blue Defendes vant overlegent.
Selv om vi gjorde vår beste konkurranse noensinne i
Prostejov med 17,6 poeng i snitt etter 10 runder hadde
vi ikke sjans mot USA denne gangen. De imponerte

konkurranser-lag

Trude SviggumTekst
Gudrun RokneFoto
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Van the ManFoto
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stort – snittet over 20 poeng og slo til og med de franske
jentene! Blir spennende i Dubai. Fordi de franske jentene
valgte å stille i åpen kategori istedenfor i kvinneklassen
”vant” vi EM og fikk gullmedalje, nasjonalsang og det
norske flagget til topps!
Voss Vind 21.-23. september
Polaris testet VERDENS BESTE vindtunnell allerede
i juni med Torstein som stand-in trener, men denne
gang klarte vi å lokke med oss Steve. Selv han – som
praktisk talt bor i Bedford tunnellen – var imponert over
Voss Vind. Det siste året har vi fløyet mye med rigger
når vi trener i tunnel. Vi gjør dette for at tunnellflyging
skal være mest mulig likt ”the real thing”. Det er veldig
slitsomt men verdt det.
DeLand 15.-28. oktober
Vi valgte å dra til Florida for vår siste store treningsleir
før VM. En siste finpuss på teknikken og ”lettere hopp”
for å få opp farten var det som først og fremst stod på
agendaen. Florida i oktober kan absolutt anbefalest.
Været var perfekt (aldri opplevd så få værholdinger der),
og hoppfeltet rolig. Det var kun oss og et russisk firer
lag, Sunny Winds, som trente, men twin otteren fløy for
oss hver dag. Vi hoppet totalt 95 hopp i løpet av de ni
dagene vi trente.
I tillegg ble det også tid til alle de obligatoriske
tingene vi ”alltid” gjør i DeLand : Litt shopping, is i
Daytona, sushi på Thairestauranten, Tops China, besøke
Vidar og Marjorie (”noen” benyttet også sene nattetimer
til å dekorere inngangsporten deres), osv. Vi avsluttet
treningsleiren med å hoppe åtter med russerne. De
inviterte oss på hjemmelaget middag etterpå, og vi
hadde en fantastisk kveld sammen med de. Deilig mat
og mye drikke...
Før vi kjørte Steve til flyplassen spiste vi pannekaker i
DeLeon Springs. Det er også noe som kan anbefales.
Bedford 2.-3. november
Siste innspurt før Dubai var to timer i Bedford (med
rigger selvsagt..). Hovedfokus var B- slot trening. For
de uinnvidde innebærer dette at vi bytter plass med
”partneren” vår. Vi avsluttet med en liten konkurranse
mot det irske militærlaget. Vi med rigger, de uten...
Drinkene vi vant skal nytes i Dubai.

Van the ManFoto
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Hei alle sammen!
I skrivende stund er fallskjermsesongen
i Norge på hell. Bever’n er gjennomført
og i år som i fjor og året før der igjen osv,
sitter jeg på Skydive City, noe døgnvill
i fuktig, men varmt vær og forsøker å
få ned noen ord til min spalte i Frittfall.
Etter hoppingen her borte gjenstår kun
veteranenes nyttårshopping i Sandvika
for mitt vedkommende. Jeg tok ny
hovedkontroll på riggen min før jeg dro
hit i år også. Leverte den inn i god tid
i og med at jeg måtte ha min Cypres 2
på fabrikkontroll. Jeg vil råde alle om
å klargjøre utstyret for neste sesong i
god tid, slik at dere ikke kommer langt
bak i køen, samtidig som MK’ene våre
får god tid på seg til å ”få unna” alle
hovedkontrollene før sesongstarten i
2013. Sender du inn riggen nå så får du
den igjen mye raskere, enn om du venter
til februar og utover!

Granskingskommisjoner
I år er det nedsatt to
granskingskommisjoner.
For GK 1/2012, som ledes av Endre
Jacobsen, er det meste avklart og
skrevet inn. Det er et
redigeringsarbeid som
gjenstår. En utfordring
for kommisjonen, er at
fjellflyging opp gjennom
årene er blitt talt
med i ”sekkeposten”
treningshopp. Derfor
vet kommisjonen ikke
hvor mange hopp som
er utført. Det at det
er et estimert og ikke
eksakt tallgrunnlag,
Jan Vang
gjør at ratio
Fagsjef/avd.leder F/NLF betrakt-
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ninger blir usikre, men uansett vil ratioen
hendelser pr antall hopp bli svært lav.
Det tyngste arbeidet som gjenstår, er
utarbeidelse og valg av anbefalte tiltak.
Kommisjonen har til nå utarbeidet en
rekke mulige tiltak, men hvilke som blir
fremmet for SU gjenstår å se. Jeg vil ikke
bli overrasket dersom det kommer et
krav om å holde full kontroll med utførte
antall fjellflygingshopp. I tillegg venter
kommisjonen på en I-1 oppgave, der det
utredes hva som fremmer og hva som
hindrer erfaringsutveksling og risiko ved
fjellflyging i Norge?
GK 2/2012, som ledes av Einar Huseby,
er på det nærmeste ferdig, og den kan
sannsynligvis publiseres inneværende år.
Det er ikke sannsynlig at det anbefales
sentrale tiltak, men det kommer nok en
anbefaling om lokale tiltak.
Sertifikat- og medlemskapsfornyelser
Det nærmer seg nyttår og sertifikatene
våre utløper 31. desember 2012. De som
skal hoppe i utlandet tidlig i januar 2013
må fornye nå! Jeg har ikke planer om å
være på jobb for å fornye noen lisenser via
telefon, sms eller mail, verken i romjulen
eller nyttårsaften. Da skal jeg som forrige
år legge inn hendelsesrapportene fra
2012 i IPC sin database og skrive utkast
til årsberetning! Medlemskapet må også
fornyes men det er først innen 31. januar
og dere vil få giroen tilsendt medio
januar. Det betyr at alle kan hoppe ut
januar på 2012 medlemskapet!
Forsikringsvilkårene 2012
Jeg har vært i dialog med AGS og
European Sportscover. 2013 er det
femte året vi har våre forsikringer hos
European Sportscover og heller ikke
for neste år har vi fått noen økning av

forsikringspremien! Premien fastsettes
etter en vurdering av hvor mye premie som
er innbetalt i 2012, hvor mye erstatning
som er utbetalt i år, samt hvor mye som
er avsatt for fremtidige utbetalinger.
Det siste er basert på de hendelser vi
har hatt til nå og hva som kan komme av
erstatningsutbetalinger i forbindelse med
disse. Man glemmer fort, men faktum er
at premien ikke har steget på fem år og
at den vi fikk da vi gikk over til AGS var
lavere enn den vi tidligere hadde. I tillegg
fikk vi også inkludert en ansvarsforsikring
som gjelder ”world wide” og som tidligere
kostet kr 450 per land per mnd når vi
skulle hoppe utenfor Norden.
Medlemskap og priser 2013
Seksjonsmøtet i F/NLF, besluttet i
2011 å holde medlemsavgiften til
fallskjermseksjonen på samme nivå de
neste to årene, dvs. for 2012 og 2013. Et
lite unntak var at seksjonskontingenten
for ungdom skulle reduseres til kr
100, samt at ungdommer ikke skulle
betale for Frittfall abonnementet.
Luftsportstinget besluttet imidlertid å
øke forbundskontingenten til NLF for
2013, og det differensieres på alder. I
2013 vil derfor NLF kontingenten for
seniormedlemmer (26-66 år) øke fra kr
680 til kr 700, for junior (20-25 år) øke fra
kr 340 til kr 350, for familiemedlemmer og
pensjonister øke fra 340 til kr 350, mens
ungdomsmedlemmer (13-19) beholdes
på kr 70. For de øvrige kategorier, som
er tandem- og støttemedlemmer, økes
kontingenten fra kr 120 til kr 125, og for
barn beholdes kontingenten på kr 35. Ev
endringer i klubbkontingenten kommer
i tillegg, avhengig av årsmøtevedtak i
klubbene, og om dette var meddelt til NLF
pr 1. november.
Foreløpig status for årets sesong
Det er litt tidlig å oppsummere sesongen

fullstendig, men jeg kan vel konkludere
med at vi hoppmessig sannsynligvis
kommer til å ligge en god del under
både 2010 og 2011. Tredje kvartals
hoppstatistikk viser at vi per 30.
september kun hadde utført 54.360 hopp,
i forhold til 57.256 hopp på samme tid i
fjor! Det ble i fjor gjennomført ca 2583
hopp i fjerde kvartal og dersom jeg antar
at noe tilsvarende blir gjort i år, kan vi
regne med at vi vil ligge på ca 57.000 hopp
i år. Også i år har vi gjort et bra resultat
på tandemhoppingen, der vi har rundet
2713 skarpe tandemer, som er omtrent
det samme som i fjor. Et annen gledelig
resultat er at vi har holdt medlemstallene
på omtrent samme nivå som i 2011. Så selv
om vi har hoppet mindre i år enn i fjor, så
er det ikke et resultat at vi er blitt færre.
Værforholdene på Free Fly festivalen kan
nok alene være skyld i reduksjonen.
Sentrale kurs
De to foregående år hadde vi en ujevn
deltakelse på F/NLF sine sentrale kurs i
forhold til årene før. Også i år hadde vi
svært variert deltagelse på de sentrale
kursene. Vi hadde et halvstort I-2 kurs
med ni utdannede I-2er til tandemkurset,
som kun hadde en påmeldt deltager,
og derfor ble kansellert. MK kurset som
vel er det mest utfordrende kurset pga.
den lange forberedelsestiden, hadde i år
god deltakelse, der fire ble uteksaminert
direkte som MK, mens ytterligere tre
etter all sannsynlighet på sikt vil bestå
kurset. Det var også et lite AFF kurs i år,
som resulterte i tre nyutdannede AFF I-2er.
Når dette skrives er vi også akkurat ferdig
med årets I-1 kurs, der vi startet med 12
deltagere og til slutt uteksaminerte 9
nye I-1-er. Jeg vil benytte anledningen
til å takke alle som har vært med å
gjennomføre de sentrale kursene og alle
de som har deltatt på dem.

Luftromsproblematikk møte med LT og
Forsvaret
I 2013 innføres samme luftromsstruktur
som Østlandet har hatt det siste året,
fra Sola via flyplassene på Vestlandet
til Værnes og videre til Røros, i det som
kalles SNAP (Southern Norway Airspace
Project). Det er viktig at klubbene som
berøres av omleggingen, går i lokal
dialog med den luftromskontrollenheten
de kommer til å ligge under. Det er
den beste måten å gjøre overgangen
smoothest mulig, ved at man blir klar
over hverandres behov og finner lokale
tilpasninger/løsninger. Så langt jeg har
forstått, har man både på Kjevik, Røros
og i Stavanger startet prosessen på en
konstruktiv måte, selv om omleggingen
allerede har resultert i at Stavanger FSK
mister muligheten til å lande innenfor
kontrollsonen på Sola.
En annen pågående sak er overgangen
til luftrom klasse C under FL195. Dette
er to adskilte prosjekter, men de henger
i stor grad sammen ettersom alt luftrom
under FL195 i fremtiden vil være klasse C.
Betydningen av overgangen til klasse C,
er at det vil være større krav til atskillelse
mellom luftfartøyer og dermed vil også
tilgangen til kontrollert luftrom bli
vanskeligere ettersom det er ”mindre
plass” fordi hvert fartøy krever ”større
plass”. Det er i praksis liten forskjell, fordi
arbeidsmetodikken til Lufttrafikktjenesten
i stor grad allerede har praktisert dette.
Hvert år har NLF og Forsvaret hatt
et koordineringsmøte for å planlegge
neste års virksomhet rundt Regionfelt
Østlandet som har stor betydning for
Rikssenteret for Seilfly og Fallskjerm.
Dette møtet har kun i begrenset grad
hatt en koordinerende funksjon, fordi
Luftforsvaret ikke har vært til stede. Den
situasjonen vi hadde på Rikssenteret i mai,
der fallskjermvirksomheten ble blokkert

Forberedelser til neste års sesong
Så avslutter jeg litt som jeg begynte,
med nok en gang, å minne om
fornyelse av fallskjermsertifikatene i
god tid før nyttår, i hvertfall for de som
skal hoppe i utlandet tidlig i 2013. For
dere andre, som ikke skal til utlandet
tidlig på året, er det heller ingen grunn
til å vente lenge med fornyelsen,
siden alle sertifikater nå utløper 31.
desember, uansett når dere fornyer i
løpet av året. Erfaringen fra i fjor var at
en god del av de som skulle fornye for
første gang, dvs årets elever, ikke var
klar over at de måtte gjøre noe aktivt
med elevbeviset eller sertifikatet for
å få det fornyet.. Nå vet jeg at enkelte
klubber har vært flinke til å pushe
årets elever til å ta ut sertifikater og
gjort dem oppmerksomme på behovet
for fornyelse, og hvordan dette skal
gjøres. Klubbene bør, om ikke dette
alt er gjort, ha en viss beredskap for
å bistå årets elever i forbindelse med
fornyelsene for 2013.
Jeg minner igjen også alle om å få
hovedkontrollert riggen sin i god tid
før den går ut på luftdyktighet. Husk
at hoppsesongen starter igjen fortere
enn du aner!
Jeg håper at alle føler at de har
hatt et godt fallskjermår bak seg.
Samtidig ønsker jeg dere en riktig God
Jul og ikke minst et fantastisk Godt og
Sikkert Nytt Fallskjerm år!

NLF informerer
Luftsportstinget og
seksjonsmøtene
6. og 7. april 2013
Luftsportstinget og seksjonsmøtene vil også i
2013 bli avholdt på Radisson Blu Airport Hotel på
Gardermoen. Lørdag 6. april avholder de enkelte
seksjoner sine seksjonsmøter og søndag 7. april
avholdes Luftsportstinget. Noen av seksjonene
vil arrangere fagmøter parallelt med tinget på
søndagene. Nærmere informasjon om møtene vil
bli sendt på e-post til klubben medio desember.
Formell innkalling sendes ut i månedsskiftet januar
– februar 2013.
På seksjonsmøtene og tinget skal det velges
henholdsvis seksjonsstyrer og forbundsstyrer.
Valgkomiteene er alt i gang med arbeidet og ber
om at klubbene sender inn forslag til kandidater.
Komiteene er ønsker seg særlig forslag på kvinner
som er villig til å stille til valg til de forskjellige
vervene. Klubbene vil få informasjon om frister
for forslag til valg og til saken man ønsker å få
behandlet på møtene.

Har dere noen
som bør hedres?
Har klubbene noen de synes fortjener en
hedersbevisning? Luftsportstinget er en meget
passende anledning for å hedre personer som har
gjort seg fortjent til en ekstra takk for innsatsen.
Norges Luftsportforbund står for tildeling av
NAKs hederstegn i gull, sølv eller gullnål og NLFs
seksjonshederstegn. Statutter og skjema for forslag
er tilgjengelig på NLFs internettsider på adresse;
http://www.nlf.no/info/hederstegn Frist for å sende
inn forslag til hederstegn som skal tildeles i 2013 er
7. januar 2013.

Vinteren er på nytt under oss
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når det ble skutt i regionfeltet, fordi
Luftforsvaret gikk inn og forsøkte å
annullere koordineringsavtalen vi
hadde, er et eksempel på dette. I år
har Luftfartstilsynet invitert Forsvaret,
Avinor og oss til møte, for å se hvordan
vi bedre kan sikre at alle aktiviteter
kan gjennomføres. På dette møtet er
Knut Lien FNLF sin representant.

For mange betyr dette at fallskjermen blir lagt på hylla til fordel for andre aktiviteter. Vinteren er også en fin tid til
å planlegge kommende sesong; hvor mye planlegger du å hoppe, hvilke boogier skal prioriteres, sportslige mål for
sesongen og hva lærte du fra forrige sesong?
For å starte med det første. Ved kontinuitet og regelmessig hopping oppnår du flere ting; faglig/sportslig
fremgang, som igjen gir mestring og fetere hopp. Økt mentalt overskudd, mindre stress og følgelig mer hoppglede.
Samlet gir dette en betraktelig økt sikkerhet. Planlegg tidlig med å sette av helger eller faste ukedager. Kanskje
du kan avtale samkjøring med enkelte allerede nå? Samt ha en plan for økonomien. Spis pasta eller grandis om
nødvendig i vinter…
Fallskjermnorge begynner etterhvert å få et rikt tilbud. De største og mest etablerte boogiene trenger ingen egen
beskrivelse. Jeg ønsker å trekke frem et par alternativer som bør vurderes:
Luftsportuka 2013: En boogie av og for luftsportutøvere. Her kan du bli kjent med andre utøvere og prøve andre
luftsporter. Arrangeres av Luftsportforbundet som et ledd i å styrke en felles identitet for oss luftsportutøvere.
Dette er svært viktig i en tid der våre felles rammebetingelser (luftrom, anlegg, regler) blir stadig mer presset.
NM 2013: Norgesmesterskapet har flotte og høytidelige rammer. Her samles utøvere i alle nivåer for
konkurranser. Artig og stimulerende selv om ambisjonene ikke er NM medaljer. Det smaker godt å slå naboklubben
også… NM har klasser der alle kan delta. NM og konkurranser er også viktige i arbeidet med samfunnsaksept og
rammebetingelser. Er du usikker på hvordan du kommer i gang med konkurranser eller vil sette sammen lag? Ta
kontakt med klubben din eller FNLF.
Flying chicks og Voss Gloss: Er du jente og fallskjermhopper er et av disse arrangementene noe du må ha med
deg i 2013! Av og for jenter i alle nivåer. Har venninnene fra kurset sluttet å hoppe så får du nye her.
Skal fallskjermhopping virkelig være gøy er vi avhengig av å ha progresjon. For en lineelev er kanskje
20-sekunder det ultimate hoppet, men etterhvert som man klarer å bli stabil så må man ha påfyll av nye elementer.
Det er ikke nok å lage hull i himmelen. Slik er det også med erfarne hoppere uansett nivå, alternativet er dessverre
at man slutter og får seg en annen hobby. Sett deg følgelig mål for neste sesong: sit med grep, headown,
transitions, 10-formasjon, forbedret poeng snitt, bedre marsj, I3, C-sert, osv. Samt noen tanker for hvordan du kan
få disse nye ferdigheten. Men ikke glem å ha deg gøy med de nye ferdighetene før du går til neste skritt...
Bruk også vinteren til å se tilbake på sesongen. Opplevde du noe ubehagelig du kan lære
av? Noen valg du selv gjorde som du bør forbedre? Noe som funket bra som bør bringes
videre? Kanskje du gjorde noen erfaringer på utstyrssiden som du bør tygge mer på i vinter.
Vi kan alle bli bedre.
Klubbene bør bruke vinteren på å trimme seg ytterligere både administrativt og operativt.
Klubbguiden som har blitt utviklet som en del av årets I1/C-kurs vil etterhvert bli til stor hjelp.
Operativt så vil flere klubber bli berørt av utrulling av C-klasse luftrom i 2013.
For styrets del vil forslag til ny langtidsplan ta mye tid i vinter. Langtidsplanen skal
besluttes av alle klubbene på Seksjonsmøtet/årsmøtet 2013. Denne skal sette de
overordnede føringene for arbeidet i FNLF 2013-2015. Idrettsdelen av langtidsplanen har
blitt jobbet med gjennom hele året, men for de øvrige punktene i planen starter arbeidet
i desember, etter at første utkast fra NLF langtidsplan er klar. Innspill til forbedringer fra
forrige plan og viktige fokusområder for FNLF fremover mottas med takk. Det er viktig
at slike innspill kommer i god tid slik at vi får en god og gjennomtenkt plan for FNLF
Frode Finnes Larsen
kommende periode.
Til slutt vil jeg ønske alle norske utøvere lykke til i VM Dubai!
Leder F/NLF
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Tommy
Rydberg,
aka T-bone

God Jul

Trond BolstadFoto

Innhopp isfjorden
I sommer skulle min far, Jan Peter Valde, hoppe tandem over hjembygda si, Isfjorden i Møre og Romsdal.
Det var en gave fra min bror og meg, som han fikk på sin 50-årsdag i 2010.
Jørgen ValdeTekst og Foto, Amelia Morstøl ValdeFoto

På grunn av omstendighetene rundt at jeg hadde skadet meg meget stygt sommeren 2010, ble ikke hoppet
gjennomført før i år, og det var nok en spesiell opplevelse av spenning, glede og frykt. Dette er vel noe alle
tandemelever føler, men dette var kanskje ekstra spesielt for min far som nesten hadde mistet sønnen sin,
og kanskje enda mer for min familie som stod nede på bakken og fulgte med.
Vi tok av fra Molde en julikveld i sommer med LN-BWV, som er Cessna 206´n som Føniks og Lesja FSK
bruker. Min far skulle hoppe tandem med vår kjære
nabo, Håvard Rognerud, som bor bare et steinkast unna
hjemmet vårt. Shane Dunn som er bosatt i Måndalen,
en av nabobygdene til Isfjorden, skulle filme og jeg fikk
hoppe etter.
Det var ganske spesielt for min far, som har klatret
mye i Romsdalsfjella, å få sett disse fjella fra et
fugleperspektiv. Det var fantastisk vær og vi hadde en
fin kveldssol. Jeg tror min far syns det var vakkert å
se ut vinduet på Cessna´n, han virket hvertfall veldig
interessert og det så ut som han koste seg. Vi hoppa ut
omtrent rett over huset vårt, og landet på på et jorde
like ved “sentrum” i Isfjorden. Her var det flere venner
som hadde møtt opp og fulgte spent med, og det var
tygelig at pappa´n min hadde hatt en fin opplevelse, for
han gliste godt etterpå. Dette var en perfekt dag som
alle vi som deltok kommer til å huske livet ut!

har startet i
jobben som
verkstedsmedarbeider på
Spot On. Den
33 år gamle svensken
har i løpet av sine sju år i
sporten fått 1.600 hopp
under beltet. De siste to
sesongene har Tommy
jobbet i videostaben i Oslo
Fallskjermklubb, og har
etterhvert blitt en habil
kameramann og swooper.
På Spot On vil Tommy
i hovedsak jobbe på
verkstedet, men den
serviceinnstilte svensken
vil også bli å finne i
butikken.
På rekordtid har
Tommy allerede gjort seg
bemerket som en svært
god pakker med øye for
detaljer. Vi gleder oss til
fortsettelsen – velkommen
Tommy!

Takk for julek
ortet
Sp

Julekortet fra

ot On. Harde

pakker i år?

Takk Ron Holan!
Trond TeigenFoto
Sammen med SkyDesign
Collection har vi lyst ut en konkurranse i år, hvor den som bidrar mest til å lage bedre utgaver Frittfall
får en hoppdress. I #4/12 har Ron Holan servert hele sesongens opplevelser i en artikkel – sammen med
masse fantastiske bilder. Takk for bidraget Ron – og gratulerer med ny hoppdress!

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

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

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

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

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

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

bestill@sdcollection.no

145,65,300,280,-
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Fotografering
sikkert lagt merke til at jeg alltid
har kamera med meg. I det siste har
jeg innsett at jeg har det også
med meg i luften også, alltid!
Gjerne kall det en tvangstanke, men jeg digger
å få til flotte, fine eller fete bilder. Det blir aldri
nok! Hvis jeg går lei av et motiv, så finner jeg
bare på noe annet. Dessverre så koster det
litt å hoppe selv og i år har jeg vært prisgitt
Ekstremsportveko. Jeg fikk i oppdrag av dem å
skaffe til veie noen flotte fritt fall bilder. Med det
nye 200 mm oppsettet mitt har jeg fått til noen
helt rå bilder (helt subjektivt seff). Siden dette er
et helt nytt fagfelt for meg, koser jeg meg enormt
med mye prøving og feiling. Anbefaler dere å
titte innom Flickr siden min å se bildene. Så kan
dere gjøre opp deres egen mening om dem.
Siden jeg var såpass lenge på Voss fikk jeg
også muligheten til å ta litt andre bilder enn
bare hopping. Jeg er ikke noe flink til å ta bilder
på oppdrag hvor flere av kriteriene er bestemt.
Det beste er å ta bildene når de skjer der de
skjer. Du får kun en sjanse til å fange øyeblikket
og snooze you loose. Derfor vil du som oftest se
meg luske litt rundt for å få helt naturlige bilder
av folk. Det er ikke for å spionere, men for å
fange øyeblikkene og stemningen på feltet. Hvis
noen synes det er plagsomt så tar jeg ikke bilde
av dem og sletter bildene. Verre er det ikke.
Problemet med å være en fotograf som hele
tiden ser bilder er at en biltur som normalt
sett tar circa seks timer, fort tar sju-åtte. For
det er jo så mye flott Norsk natur å se langs
veien. Et veldig godt eksempel er ”trehuset”

vest for Hemsedal. Det har helt sikkert et
annet navn, men det gror altså trær på taket!
En annen bi-effekt av å drasse på utstyr hele
tiden er at folk blir nysgjerrige og lurer på om
noe har skjedd i området. Eller at Jan Fredrik
Karlsen blir lett avslørt når det går en stor
dverg med to store kamerahus over skuldrene
på et ridesenter. Sorry Jan Fredrik… Vi skulle
se på rideshowet til datteren til
Lise Nansen og jeg hadde håpet å
få til noen flotte bilder av henne.
Dessverre… ny bil og ukjent GPS
gjorde til at vi kom sent. Vi rakk
avslutningsseremonien hvor Kari
ble avslørt som en liten spion. Men
vi rakk også noe av det flotteste,
hesteslippet! Det er noe unikt når
du har sju-åtte hester som løper
fritt forbi deg. Sagt på en annen
måte; fire tonn muskler med egen
vilje som kan løpe i 50 km/t noe
ukoordinert som vi så. Det ble en
del bilder å se igjennom etterpå,
men de flotte var også flotte!
Noe av det mest fantastiske
jeg har tatt bilde av i sommer er
midnattssolen fra 15.000 fots
høyde kl 01.20. Anders Emil
Hustoft og Rune Skogly Olsen fløy
i formasjon med meg bak. I tillegg
fikk vi litt selskap av porteren
I-CAKE. Jeg kommer til å huske
de bildene lenge. Ei som var litt
heldigere var ei som hoppet tandem
nesten på midnattslaget. Det er
det omtrengt ingen i verden som
kan si at de har gjort. Er faktisk litt
misunnelig på henne. Dessverre,

så etter Elvenes ble dagene så hektiske at jeg
ikke hadde overskudd til å ta bilder, eller blogge
for den saks skyld. Men der vil jeg komme med
et viktig tips. Hvis du liker å ta bilder, ta de når
du har overskudd til det. Bilder som blir tatt når
du er sliten, lei eller ikke i rett humør blir bare
dårlige. Ikke press deg til å ta bilder. Det kan
også ta vekk gleden ved å få til flotte bilder.

Roadtrip 2012

De fleste som har sett meg har helt
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Aftermath
De jeg vendte snuten hjemover gledet jeg meg til å endelig kunne slappe av. SNAKKES! Fra 15. august til
7. oktober hadde jeg en frihelg, sjonglerte mellom tre fag på høyskolen, ett årsstudium på NTNU,
60 % stilling i ny seriøs jobb, pakke noen reserver, fjelltur Rondane, roadtrip Sogndal, fjelltur Innerdalen,
Hemsedal heliboogie (her ble mitt hopp nummer 2.000 gjort) og til slutt Bever’n.
Det har tatt på og overgangen til å kun studere og jobbe var hard. Jeg savner alle jeg møtte i sommer,
opplevelsene, naturen, turene. Det å komme hjem til Trondheim etter en slik sommer og høst føles som
å gå fra å kjøre en Lamborghini til å kjøre en opprustet 2CV med en skrøpelig motor. Men jeg er glad for
at jeg har gjort det, og jeg skal fint overleve overgangen. Om jeg klarer å gjøre noe slikt neste år vet jeg
ikke, men jeg håper at jeg får til å fortsette å reise og møte herlige folk. Til alle jeg har møtt og som har
vært med på turen min, TUSEN TAKK! Uten dere hadde det blitt en kjedelig sommer!

Motorsykkel
Det var under oppkjøringen til NM at jeg la mine øyne over den smekre kroppen til en Honda CBR 900RR eid
av ingen andre enn Halvor Bjørnstad. Jo da, jeg fikk låne den men måtte jo være forsiktig.
Med min økonomi som omreisende boms og student
fikk akkurat det stor pri. Men jeg bare antok at
kjøredressen ikke passet meg og hadde kun hjelm og
hansker. Det er et par år siden jeg kjørte MC sist, men
damn! Jeg var solgt der. Hadde helt glemt hvor gøy det
var! Fikk også testet ut en Suzuki GSX-1000R av en
som tok AFF kurs. Suzukien hadde 185 hk på bare 173
kg. INSANE! Gud hvor gøy! Kjøredressen hans prøvde
jeg og den passet meg. Jeg må innrømme å si at det
føltes mye bedre med kjøredress enn uten. Det er bare
en trygghetsfølelse som gjør at du kan slappe av litt
mer og nyte opplevelsen. Jeg fikk lov av Halvor å låne
Hondaen hans før og under NM og nøt godt av det.
Heldigvis så bad Siri meg om å sjekke at
kjøredressen til Halvor passet meg. Og den gjorde
det! Nå skal det sies at Halvor er høy og elegant, mens
jeg er stutttjukk. Hvordan den dressen passet vet
jeg ikke. Men det skulle vise seg å være kritisk et par
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dager senere. Men som takk for lånet av alt byttet
jeg batteriet til sykkelen og kjøpte kjedesmurning.
Det var ikke store tingen, men det skulle jo bare
mangle når jeg får låne en motorsykkel liksom. Da
”ekstremværet” Frida slo over Østlandet var jeg i
Oslo og besøkte broren min. Det bare lyste harry og
j** ungkar da ”fallskjerm- og BASE hopperen med
motorsykkel” kommer inn på Tjuvholmenkontoret i full
MC outfit blant broren min sine dresskolleger. Han var
ikke forberedt på det og han bare lo og sa at dette var
broren sin.
Da regnet startet å komme hadde jeg akkurat begynt
å kjøre Oslo-Halden. Jeg visste ikke om Frida før jeg dro,
men siden regndråpene kom dro jeg over regndressen.
Etter hvert ble turen til en konstant kamp om å unngå
vannplaning og holde varmen. Turen ble også mye
lengre på grunn av redusert hastighet, og jeg fikk ikke
besøkt kompisen min i Halden lenge før han måtte

videre. Da jeg kom tilbake til Tønsberg var jeg våt,
kald og noe sliten. MC-kjøring i styrtregn forblir ikke
det jeg gleder meg mest til. Siste gang jeg kjørte MC i
sommer var fredagen under NM. Etter en lang hoppdag
stakk jeg innom Rimi i Tønsberg sentrum og å kjøpe
RedBull for neste dag. På vei ut fra butikken og i første
lyskryss ser ikke en billist i motgående kjørefelt meg
og krysser veibanen min. Jeg rekker bare å nappe inn
frambremsen, sykkelen velter jeg ruller bortover og
sykkelen treffer bilen. Hadde jeg ikke reagert hadde
jeg flydd over panseret og tatt en salto eller to før jeg
hadde truffet asfalten. Uten kjøredressen til Halvor ville
jeg hatt store skrubbsår. Skulderen og hoften min var
vond i en uke etterpå. Sykkelen ble dessverre såpass
skadet at forsikringsselskapet kondemnerte den. Du
kan gjette hvor fort jeg kjørte, maks 40 km/t! Med
andre ord; er det for kort avstand til at du gidder å ta på
deg fullt sikkerhetsutstyr – drit i å ta sykkelen.

BEMANNING ST
A

· FF, FS, fjellflyging, innhopp, uthopp, swooping, vindtunnel,
WildWestWays, D-FOXY (Jan Wildgruber sin nye 15-W
Caravan, spesialtilpassa Voss FSK.
· 12500 på vekedagar, 15000’ alle helger og arrangement,
3 veker utvida fulldrift:

20 apr-15 sept 2013 Veke 17-37
· Veke 26: Ekstremsportveko
· Veke 31: The Nordic Meet
· Veke 32: Voss Freefly Festival
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SØKNAD S FRIST
F ULLDRIF TSLE 20/12-12
II
20% FAST STILL NG (TILSETJING INNAN 1/1-13)
ING
OPERATIV SJEF
Ansvar for plan
legging og

gjennomføring av fu
lldrifta.

KO

NTOR SJEF Ansvar
for økonomi,
personell og admin
istrasjon gjennom
fulldrifta

SØKNAD S FRIST
NØKKEL STAB (T 1/1-13

Skulesjef
Elevansvarleg
Tandemansvarleg
Videoansvarleg
Flyansvarleg
Materiellansvarleg

IL SE TJ IN G IN NA
N 1/2-1 3)

Manifestsjef
Resepsjonssjef
Klubbhusansvarleg
Kafestyrar
Butikksjef

SØKNAD S FRIST
F ULLDRIF TS STA1/2-13
B (TILSETJING INNAN
AFF-in

struktørar, eksaminat
or
Kursinstruktørar, hopp
meistrar
Tandeminstruktørar
Videohopparar
Pakkarar, MK’ar

1/3-1 3)

Manifestorar
Resepsjonistar
Snekkarar, handverk
arar
Kafemedarbeidarar

skydivevoss.no

Foto: Ron Holan

Magiske opplevingar
basert på ekte HOPPGLEDE

RTAR NO:
Prioritet til medlem
ar og tidlegare stab
.
Trenande lag og m
edlemer som ynsk
jer satse på
fallskjermhopping
vil bli favorisert.

klubbnytt

Hybridmoro på Jarlsberg
– store barn og små gleder

For en liten gruppe hoppere har sensommeren og høsten på Jarlsberg bestått av mange
hybridhopp. Det er Thomas Thomassen, Kenneth Sletta, og Grethe Roesen Aae vi her
snakker om. Førstnevnte henger under og Kenneth og Grethe danner toppen.
Grethe Roesen AaeTekst
Jørgen Morstøl ValdeFoto

Hybriden sett fra undersiden,
Thomas ThomassenFoto

54

Sånn har det vært på et uvisst antall hopp, med noen variasjoner i form av exit. Store barn - små gleder!
Hybrid kan vel sies å være en kombinasjon av FS- og FF-hopping. Noen flyr på magen, mens andre henger i
benstropper/bryststropper på magehopperne. Her setter vel bare fantastien en stopper, men husk: safety first!
Jørgen Morstøl Valde fanget dette på film og foto denne fantastiske dagen, 27. oktober; dagen for sesongavslutning
2012 på Jarlsberg. På et av hoppene ble også Ingvil Bryplass med i sit ved siden av Jørgen på kamera, alle tett på
hverandre med store glis om munnen. Utsikten var fantastisk, været klart og fint - og det var faktisk ikke noe særlig kaldt
heller. Perfekt, så lenge du hadde litt ulltøy under hoppdressen.
Det var som om utsikten, den lave solen og det flotte været ga oss litt ekstra denne dagen, Jarlsbergmagi på sitt beste!
Oppfordringen er klar; bli med oss på større hybrider neste sesong! Blue skies
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• Nye Vector rigger på lager i USA. 2 ukers levering
med custom seletøy
• Nytt komplett utstyr fra $5990*
• Eget verksted for reparasjon og vedlikehold

spot on – din totalleverandør på fallskjermutstyr
* Prisen gjelder tom 01.05.13 ved levering i USA ex.moms og frakt.

Dronningensgate 13 PB 670 Sentrum 0106 OSLO, Norway
(+47) 97 100 600 info@spoton.as www.spoton.as

