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Førtiende årgang
KittRedaktør

Nytt år, nye muligheter! Eller er mulighetene våre er i ferd med å begrenses kraftig? Styret og fagsjefen jobber med kritisk viktige
oppgaver. Det gjelder å sikre fremtidig aktivitet på hvert enkelt av de tre største hoppfeltene våre; Bømoen i Voss, Jarlsberg i
Tønsberg og rikssenteret på Østre Æra. Alle tre midt oppe i store kriser. Vi kan ikke sitte stille og se på at vi kanskje må avvikle
driften på ett eller flere av de største sentrene våre! Det vil sette oss tilbake omtrent til Ikaros tid.
Her må alle krefter trekke sammen. Vi må samle all tilgjengelig kompetanse og sikre at vi får med tidligere erfaringer.
Jeg håper virkelig årsmøtet gjør strategisk smarte valg, og at en bruker apparatet i NIF og NLF for det det er
verd! Jeg krysser fingrene og ønsker oss all mulig hell og lykke – det kan også komme godt med.
Jeg vil gratulere Polaris med velfortjent bronsjemedalje i VM! Godt å høre dere står på videre jenter.
42 freefly takker av som landslag, mens vi har veldig få som satser i for eksempel CP. Det er ellers lite å
skrive om idrettssatsingen nå – årsmøtet skal beslutte den videre satsingen, og ingen detaljer har tilflytt
oss på forhånd. Er det noen andre som vil noe i det hele tatt, eller som har noen spennende planer? Det blir
interessant å følge med.
Frode F. Larsen stiller ikke til gjenvalg som som leder av seksjonen. Takk for innsatsen, vi er spent på din
etterfølger! Pål Bergan takker av som IPC delegat etter lang og tro tjeneste. Da blir det mer fritid og mer
moro Pål! Trude Sviggum står allerede støtt som hans etterfølger og vår representant.
Denne utgaven av bladet kunne nesten vært skrevet på arabisk – det er i Dubai det har skjedd i vinter.
Dessuten har Skydive Dubai kjøpt opp Empuriabrava. Utover vårparten og i
påsken skal de fleste lufte seg for første gang i år. Det blir stas å komme skikkelig
igang med sesongen her hjemme! Ha det gøy og hopp med hodet på rett plass!

blue skies
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Skydive Dubai and Winter Festival/Euro Sequentials

here I come!
Landet forsinket
i Dubai rett etter
midnatt, og
etter to timer i
passkontrollen
slapp jeg endelig
inn i landet. Alt var
ganske mørkt så jeg
så ikke så mye under
innflyvingen eller
taxi turen, utenom at
det blinket i lys både
høyt og lavt over alt.
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Rune AntonsenTekst
Brian Buckland, brienbuckland.comFoto
Etter et par timers søvn bar det avgårde til hoppfeltet da jeg allerede egentlig var en dag
for sen. Heldigvis hadde jeg ikke gått glipp av noe hopping pga. litt mye vind dagen før. På
veien til hoppfeltet så jeg igjen alle lysene, men denne gangen med litt mer lys. Massevis av
høye skyskrapere over alt, taxisjåføren trodde jeg nok var litt rar der jeg hang med hodet ut
vinduet og tittet opp hele turen til hoppfeltet.
Registrering, hoppfeltbrief og kjøp av hoppbilletter ble unnagjort i et passe tempo. Da jeg
allerede var satt opp på første løft den dagen før jeg var møtt opp, så gikk jeg glipp av det.
Ingen fare, for her gikk det unna etterpå!
Det gikk så fort med flyene at vi ble sluppet litt for langt unna og gruppen jeg var med
på hadde tre utelandinger (les vannlandinger) på hopp nummer to. Det gikk bra med alle
sammen da det ikke bare er én men hele tre hurtiggående båter Skydive Dubai har på
sjøen samtidig for å ta vare på sikkerheten siden hoppfeltet ligger ved havet rett ved siden
av palmen. Litt utpå dagen kom de tilbake i gruppen med utstyr de hadde fått lånt av
hoppfeltet så de kunne fortsette å hoppe, mens riggerene fikk hengt utstyret deres til tørk
og pakke det på nytt. For her skal det hoppes!
Organizerene ble det rullert på mellom gruppene fra dag til dag, og vi gjorde nye fete
hopp med hver av dem. Noen bygget videre på det vi hadde gjort dagen før og la til sin egen
twist på hvordan det skule utføres. Nivået på både organizerene og personene i gruppene
var høy og ambisjonene var store så vi planla av og til litt for mye, men, Go big or go home!

Det ble hopping fra både fly
og helikopter, og utsikten var
upåklagelig hver gang vi var på
vei opp. Synet av palmen under
oss og de høye skyskraperene
ved strandlinjen ble du aldri
lei av. Å fly forbi den urbane
jungelen når du går inn for
landing er noe helt eget, som
jeg til nå tror du bare bare kan
oppleve i Dubai. For de som
bor i skyskraperene må jo det
være kult å kunne se rett ut
på fallskjermhopperene og
ikke opp på dem sånn som er
normalt.
Kort oppsummert så har dette
vært den feteste hoppeturen jeg har hatt til nå!
Plassen, alle de likesinnede folkene, de fete hoppene, nyttårsfeiringen,
avsluttningsfesten med flere 100 sakkosekker og god mat, og ikke minst
avsluttningsoverraskelsen med gratis hopping en hel dag!
Takk Skydive Dubai, Winter Festival/Euro Sequentials, vi snakkes til neste år!

Har du blitt Dubaiet?
Når du tar av over vannet
i Persiabukta blir blikket
trukket til palmen. Den
menneskeskapte øya alle
har sett på bilder fra
Skydive Dubai.
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Brian Buckland,brianbuckland.com
Tekst og Foto
Den er et underverk av en konstruksjon. Sett ovenfra
er det lite tvil om hvor den ligger. Jeg passerte
gjennom Dubai for syv år siden, men dette skulle bli
den første gangen jeg hoppet på Skydive Dubai. Over
juleferien var Winter Festival i full sving med over 200
registrerte hoppere som ble organisert av de beste
organisatorne verden har å by på.
Mitt første hopp over palmen – surrealistisk er en
måte å beskrive det. Jeg så ut over den kunstige øya
da vi fløy ved siden av skyskraperne i Dubai Marina
og tenkte at jeg måtte berge livet. Skydive Dubai er
nesten helt omringet av vann, men under hopping
har de ikke mindre enn fire speedbåter strategisk
plassert rundt hoppfeltet med konstant radiokontakt
med bakkemanskapet som passer på hvert løft
med haukeblikk. Mens jeg var der var det noen som
kuttet og landet i vannet. I løpet av minutter var både
hovedskjerm og freebag tilbake, skyllet og hengt til
tørk. Hopping over vann kan være litt ubehagelig,
men med disse båtene på plass vel vitende om at

noen følger hver minste bevegelse hjelper en å slappe
av.
I løpet av festivalen var jeg heldig å få hoppe med
Euro Sequentials gruppene organisert av
Kristian Moxnes,
Mike Carpenter, Anna Howerski og Fabian Raidel.
Å få se på nært hold hva europeerne gjør på et
gjennomsnittshopp høyner virkelig standarden
for resten av verden. Jeg ser frem til å dekke
arrangementer i USA i sommer for å se om trenden
sprer seg! Etter å ha sett på enkelte av bildene jeg tok
fra disse hoppene er alt jeg kan si at jeg virkelig håper
dette treffer statene!
The Winter Festival Film Festival ble veldig godt
mottatt, med noen av de beste premiene jeg har
sett for en filmfestival! iPads, iPhones, skjermer og
rigger ble gitt som premier til filmer som varierte fra
de som var scramblet sammen fra hoppene samme
dag til velproduserte kortfilmer. Vi fikk også se et
glimt av Palm 3 videoen som viste noen av de lokale
ungene og deres ferdigheter i tunnelen. Å se seks og
åtteåringer carvende outfacing og gjøre moves jeg
ikke engang kan tenke meg hvordan en skal utføre

i tunnelen fikk meg til å stoppe og tenke på hvor dette vil
føre når disse barna blir gamle nok til å hoppe. Ganske
enkelt utrolig og et privilegium å ha sett. De avsluttet
filmfestivalen med en spesiell annonsering – neste dags
hopping ville være gratis for erfarne hoppere. For en måte å
starte festen!
Hver dag var det også vanlige organisatorer for alle og
enhver hopper. For freefly hjalp Maktoum og Dubai NEXUS
til å samle dem som dukket opp fra alle verdenshjørner
for å utvikle seg på himmelen. Wingsuithoppere ble tatt
imot av Julian Boulle, Mike Swanson og Noah Bahnson for
å nevne noen. Og magehopperne fikk hoppe med Craig
Girard, Eliana Rodriguez og the Assar Team. I tillegg til
alle disiplinene jeg har nevn så organiserte Marco Tiezzi
et løft med Atmonauti piloter for å sette en uoffisiell
verdensrekord. Jeg må si etter å ha sett noen av videoene
og den gigantiske X-en de formet med kamerapilotene

som fløy opp og ned langs linjene at dette var utrolig
imponerende!
Uken etter Winter Festival ble det avholdt et arrangement
for spesielt inviterte hoppere, Dubai Sequentials. Idenne
var å få den beste gruppen på 18 freeflyere fra hele verden
sammen over Skydive Dubai med utfordringen å gjøre
perfekte, tette formasjoner med gode fotovinkler så hele
verden fikk se. Jeg var heldig og fikk oppdraget å ta noen av
disse bildene og å dele dem. Takk for det!
Lang historie kort; å fly rundt halve verden til Dubai og
Winter Festival var mer enn verd det. Jeg kan forestille meg
at denne boogien dobler seg i størrelse neste år ettersom
flere og flere ønsker å komme for å utfordre sine grenser
over hva jeg anser som det mest fotogene hoppfeltet i
verden. Jeg kan ikke vente med å komme tilbake! Takk til
Skydive Dubai og alle som fikk det til åskje. Dere har noe
spesielt der, og jeg er glad for å være en del av det!
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Med strålende sol og fem fly i luften er det ikke mye
som minner om jul her i Empuriabrava, på tross av at det faktisk er julaften.
Noe som ikke plager oss nevneverdig, skal vi vel innrømme.

Boogie-time!

Michelle Lerdal HagenTekst

Rolf Kuratle, Skydive EmpuriabravaFoto
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Mens gjennomsnittsnordmannen kaver rundt i snøslafset
på desperat leting etter julegaver, kirker og det som verre
er, sitter vi i solveggen i t-skjorte. Og venter bedagelig på

at det skal bli vår tur til å leke med den lille fluffy skyen
der oppe. Den som ser ut som den har lyst på en klem…
Av frykt for hjemmelengsel har vi tatt våre
forhåndsregler, og lastet ned både Disney, Askepott med
nøttene og Hjemme Alene 1. Disse er det meningen å se
på hotellet, liggende på et medbrakt Rudolf-teppe, omgitt
av marsipan og melkesjokolade. Det er tross alt jul.
Ja, ja. Jeg tenker at det var godt å få plukket av seg den
barnslige naiviteten, slik at man kan bruke den ledige
plassen i kofferten på noe mer bærekraftig neste år. Sko
for eksempel.
Bruno BrokkenFoto

Prisgaranti
Les mer om våre betingelser på www.spoton.as
Spot On – Best og billigst på fallskjermutstyr.

www.facebook.com/spotonbutikk

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

På det meste er vi opptil 600 hoppekåte boogie-deltakere
på feltet, og det er en fornøyelse å se hvor knirkefritt det hele
forløper seg. Et velfungerende manifest og en superhyggelig
stab sørger for at vi får dekket de fleste behov (inkl. et
bredt utvalg partyhatter), og gjør det vanskelig for oss å få
gjennomført de andre turistvennlige aktivitetene vi hadde tenkt
å foreta oss ila. oppholdet.
Det gjelder å leve livet mens man kan, noe det ser ut til å
være bred enighet om blant de smilende ansiktene man ser
overalt hvor man snur seg. Spesielt morsomt er det å observere
hvordan folk febrilsk leter etter en ledig spot på pakkematta.
Absolutt ingen enkel oppgave, da det til tider er nesten umulig å
se hvilken farge den har.
For de som liker sånt organiserer den evig entusiastiske
Regan et tight program for magehoppere, med en rekke dyktige
organizere på laget. Det er noe FF-greier på gang også, men det
drukner litt i alle flakene.
Fokuset på magehopping blir veldig tydelig under den daglige
videofremvisningen, som for min del kunne vært en anelse mer
variert. Men skal ikke klage. Det er en solid underholdningsverdi
i eksponeringen av overivrige indiske aff-elever også, som jeg
ikke ville vært foruten!
Som urutinert nordmann er det litt av en opplevelse å joine
et arrangement som dette, og sentimentale følelser kommer
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Rolf Kuratle, Skydive EmpuriabravaFoto

snikende når vi til slutt ser oss nødt til å sprekke boblen og
komme oss hjem til hverdagen. Boblen er riktignok ganske
bristeferdig. To uker med et knallhardt regime, som på ypperste
vis har latt oss kombinere alskens festligheter med innbitt
tilstedeværelse på første løft krever sitt, og vi må si oss
fornøyd. For denne gang. Men det ser mørkt ut for selskapssyke
slektninger under framtidige julefeiringer, da de blir nødt til å
nøye seg med et postkort fra Spania. Blame it on the boogie.
Dette føles jo på ingen måte feil, men for sikkerhetsskyld har
vi nisseluene lett tilgjengelig.

For beginners and progression
AFF Residential courses once a month,
including transfers and 7 nights accommodation.
Travelling alone..? Don’t worry, you’ll be part of
the family from the moment you arrive. Places
limited, contact
us now to book your course.
Want to progress with FS or FF and obtain
USPA A-Licence..? Our all inclusive Progression
Courses including FS/FF coaching gets all the
theory and practical sessions complete while
getting you in the air for FS or FF training. Just
get to Seville airport and let us do the rest..!
Course start dates: 27 May, 22 Jul,
23 Sep, 25 Nov

For experienced skydivers
TrackDayz 16-17 March, 18-19 May, 6-7 July
Flight Foundation canopy course
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
$kysaver Weeks 20-24 May, 1-5 July
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

Skydive Spain, Aeródromo La Juliana, Bollullos de la Mitación, Sevilla
DZ: +34 687 726 303 Office: +34 955 766 056 · info@skydivespain.com www.skydivespain.com

tramp i kalotten

Instruktør 2
– videreutdanning
Både nasjonalt og internasjonalt skader flere hoppere seg under fullt bærende
skjerm. Internasjonalt er ikke dette noe nytt, men de siste årene har det vært flere og
mer alvorlige hendelser under fullt bærende skjerm også i Norge. Dette har ført til
et behov for økt fokus på utdanning innen skjermkjøring.

Kristian MoxnesTekst
Rolf Kuratle/EAA Illustrasjonsfoto
F/NLF har fulgt denne utviklingen og har besluttet å
øke utdanningstilbudet for både elever, uerfarne og
erfarne hoppere. Første steg i denne retningen er å øke
kompetansen til instruktørene. Det blir derfor avholdt
en instruktørsamling på Voss Fallskjermklubb 23.-26.
mai. Vi har fått med oss Brian Germain til å hjelpe med
gjennomføringen. Endre Jacobsen og meg selv vil stå for
kurset. Vi håper at så mange klubber som mulig sender
kandidater på kurs. Påmelding kan sendes til Kristian
Moxnes på HI@skydivevoss.no. Det er holdt av to
plasser per klubb. Hvis klubbene vil sende flere må det
sendes en prioritering av deltakerne.
Det viktigste med dette kurset er å øke forståelsen for
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hvordan du som instruktør kan planlegge, gjennomføre
og debriefe et skjermkjøringshopp. Det blir mye fokus
på hvordan du som instruktør kan gi konstruktiv
tilbakemelding til elever.
F/NLF kommer til å innføre to nye skjermkurs i år.
Det ene kurset blir en anbefaling til hvordan gjennomføre
skjermhoppene beskrevet i standardiseringsdirektivet
for A-sertifikat. I dag er det svært varierende hvordan
disse hoppene gjennomføres. Noen instruktører følger
direktivet til punkt og prikke, mens andre instruktører
ikke engang vet at direktivet finnes… Det er derfor et
behov for samkjøring av praksis, og det anbefales å
gjennomføre utsjekkshoppene som et helgekurs.
Det andre kurset blir obligatorisk for de som ønsker å
gjøre høyhastighetslandinger. En høyhastighetslanding
er definert som alle innflygninger hvor det gjøres mer

enn 90 graders sving inn på finale. Kurset vil være åpent
for alle med 200 hopp eller mer, og hensikten er å tilføre
hopperen mer kunnskap om hvordan tilnærme seg
høyhastighetslandinger på en trygg måte.
Kursene beskrevet over vil være på agendaen for
instruktørsamlingen på Voss.
Brian Germain er klar for å dele av sin kunnskap, og
igjen vil jeg oppfordre flest mulig til å delta på denne
samlingen!
Helgen etter (30. mai – 2. juni) vil Brian Germain også
holde skjermkurs, denne gang for de med mer enn 200
hopp. Hvis du ønsker å melde deg på dette kurset, eller
andre skjermkurs på Voss, sjekk terminlisten på www.
skydivevoss.no eller send en e-post til
skjermkurs@skydivevoss.no

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

Luftsportsuka
2013

Det blir luftsportsuke i 2013 også! Luftsportsuka 2012 betegnes som en suksess
selv om det var et testprosjekt i fjor, og derfor har forbundsstyret i Norges
Luftsportforbund (NLF) besluttet at arrangementet skal bli en årlig begivenhet.
Dermed vil luftsportsutøvere på tvers av alle de sju grenene som er organisert i NLF
igjen få en mulighet til å utveksle erfaringer og dele opplevelser.

Aktivitetskonsulent i NLF, Tom Brien,
var sentral i arrangementet i fjor og er
koordinator for prosjektet i 2013.
-Forbundsstyret er opptatt av at
arrangementet kan bli gjennomført
forskjellige aktuelle steder i landet og at
det vil bli sett etter alternative arenaer
for fremtidige år. Et annet viktig moment
er å finne tidspunkt hvor flest mulig har
mulighet for deltakelse, ungdommen
er i så måte svært viktig og
ungdomsrepresentantene i
forbundsstyret er tydelig med
sine forventninger om
plassering av periode
som er mulig for
ungdom

Luft
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i studiesituasjon. Ut fra en
helhetsvurdering valgte styret å gå inn for
Starmoen også i 2013 for på den måten
kunne få mer erfaring før alternative steder
er aktuelle.
Unngår fellesferien
Noen kritiske røster påpekte i fjor var at
det ikke var optimalt at luftsportsuka gikk
av stabelen midt i fellesferien. Dette har
arrangørene tatt til seg.
– Datoene dere bør sette av er 12. – 16.
juni. Dette er erfaringsmessig en bra tid
værmessig. Selve programmet er ikke
lagt ennå, men foruten at vi
tilstreber at alle

våre aktiviteter skal være tilstede under
disse dagene, håper vi på et spennende,
lærerikt og ikke minst sosialt program å
tilby våre medlemmer, sier Brien.
Dessuten ønsker arrangørene å la
produsenter, forhandlere og klubber få
vise seg fram på uhøytydelig
“varemessevis”.
– Absolutt, vi
ønsker leverandører,
butikker og
organisasjoner som
er tilknyttet våre
aktiviteter velkommen
til å delta – og ikke
minst klubber og fly!

Møtested hvor du kan møte
andre luftsportsaktører, teste
aktiviteter og ikke minst delta på
flere lærerike foredrag, og sosiale
aktiviteter.
Sted: Starmoen, Elverum
Tid: 12. – 16. juni 2013
Programinnslag på skisseblokken:
3D modellflyhelikopter
Ditt først tandemhopp i
fallskjerm
Halehjulsutsjekk
Opptrekk i hangglider
Ballongtur
Te o r i f a g o g t i m e r t i l
akro, motor
300 km i seilfly eller
seilfly akro
NM i støvelskokasting

rtsu

Hangarkino

ka 2
013

Mer informasjon finnes på
http://nlf.no/ samt på NLFs
facebooksider. Du kan også
kontakte NLFs aktivitetskonsulent
Tom Brien på 48 14 95 00 for mer
informasjon.

konkurranser-lag

FS4 jentelaget Polaris, de to freeflylagene 42 Freefly og
Sweet freefly og CP-pilotene Daniel Eriksen og Bart Hardie konkurrerte
for Norge i det mest påkostede fallskjermarrangementet noen sinne.
Polaris tok lett hjem bronsemedaljen i sin klasse!

Dubai

Mondial 2012

VM Skydive Dubai
16

Bruno Brokken/EAA Foto

konkurranser-lag

Rolf Kuratle/EAA Foto

Rolf Kuratle/EAA Foto

Rolf Kuratle/EAA Foto

Bruno Brokken/EAA Foto
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konkurranser-lag

Rolf Kuratle/EAA Foto

KittTekst
Jentene var strålende fornøyde med innsatsen
– og det var vi også! På freeflysiden var nok ikke
42 freefly like glade for resultatene de oppnåde,
men innsatsen og hoppingen var god. Sweet
så ut til å lande omtrent der en ventet dem.
Bart gjorde en sterk innsats i CP, mens Daniel
presterte helt fint i en rå konkurranse!
Noe dårlig informasjonsflyt og tempo i
programmet var det eneste å sette fingeren
på. Dette ble effektivt filtrert og håndtert
av delegasjonsleder Rolf Burre Sotberg.
Ellers skulle det ikke stå på rammene eller

tilretteleggingen – dette skulle bli den mest
spektakulære fallskjermkonkurransen noen
sinne arrangert.
Det skulle ikke spares på noe. Hoppfeltet
er i utgangspunktet helt spektakulært der det
ligger på en kunstig halvøy ut i Persiabukta.
Flystripen er bygget ut i havet, på pilarer.
Swooping ponden har klart, filtrert drikkevann.
For arrangementet var det i tillegg
satt opp enorme utendørs monitorer,
tribuneanlegg, kantine, telt for
hver nasjon og en enorm arena for
åpningsseremonien. Festivaldoene
var så lekre at jeg så flere deltakere

Bruno Brokken/EAA Foto

fotografere dem! I tillegg til egen strand var det
show og underholdningstilbud på alle kanter
mens en ventet. Motorsykkler, speedbåter,
tenkelige og utenkelige vannsportleker.
Hoppfeltbaren var på størrelse med en av
terminalene på Gardermoen – her nøt vi av
solnedgangen i hvite skinnstoler og hvitt i
glasset.

Rolf Kuratle/EAA Foto

Åpnings- og avslutningsseremonier sto ikke
tilbake for noen andre idrettsarrangementer.
Show, konserter og fri bar. For hoppere – er de
gærne – og det i et muslimsk land!
Skydive Dubai
Skydive Dubai har en høy beskytter og
investor. Kronprisen av Dubai Sheikh Hamdan
bin Mohammed bin Rashid al Maktoum er
selv ivrig hopper og sportsidiot. Han kaller
seg Fazza, andre kaller han Hans Høyhet.
Skydive Dubai bygges som en merkevare. Ved
siden av å drive hoppfelt sponser de egne
lag, også i andre grener som motorsport, de

Luksuriøst
Kitt Grønningsæter Foto
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Bruno Brokken/EAA Foto

Mondial alene, og at den skal rives når
byggingen av nok en vindtunnel starter om
ikke alt for lenge.
Nå er ikke Dubai et sted jeg ville lagt
ferien min om jeg ikke hadde en anledning.
Bedre anledning enn Mondial får jeg jo ikke
– snakk om opptur! Aisha Labban, business
development manager på feltet må få en stor
del av æren for det. Trass i at jeg forklarte at
Frittfall er et marginalt magasin fikk jeg hele
servicepakken og mer til. Mistenker henne
for bare å være genuint hyggelig, og med
veldig gode kontakter. Jeg fant meg selv
svevende rundt som på et flyvende teppe,
og introdusert for store og små celebriteter
og intervjuobjekter. Fikk fly i kronprinsens
private vindtunnel, fly med på løftene,
og ikke minst ble jeg vist til de kuleste
dykkeplassene i Dubai og nabolandene. Når
en fikk se stedet på denne måten ble det
straks veldig stas! Skydive Dubai anbefales
på det varmeste om du ønsker god service,
topp fasiliteter og varmt og fint klima. Ta
gjerne med AFF-elever eller ikke hoppere og
gjør en tur
dit til en
behagelig
opplevelse.

konkurranser-lag

har egne kleskolleksjoner og lanserer nå
skokolleksjon.
I dag har hoppfeltene, the Palm ved Dubai
marina og det i ørkenen, desert campus SD2,
over 200 ansatte. Det er utenom Mondial
organisasjonen! Mondial ble arrangert ut
fra the Palm, men det var anledning for
ikke-konkurrerende å hoppe på SD2 når
det var flykapasitet. Samme eier bygger nå
verdens største vindtunnel ved SD2, Inflight
Dubai, som åpner i løpet av våren. Det ble
også kjent i løpet av arrangementet at de
hadde kjøpt opp Skydive Empuriabrava.
Innen hver enkelt gren har de
ansatt de raffeste trenerne og
organisatorne rundt om i
verden. De setter sin ære i
å tilby AFF-kurs på nesten
alle morsmål. Tandemhopp
ved the Palm inkluderer
foto med palmen bak –
eller omhopp. Rykter
vil ha det til at
hoppfeltbaren var
satt opp for

Bruno Brokken/EAA Foto
Bruno Brokken/EAA Foto

19

konkurranser-lag

En del av det
norske teamet

Sheikh

Æres den som æres bør
Randi Østensen SotbergFoto
Delegasjonslederne ble invitert på gallamiddag til Burj al Arab, seilet, hvor
de ble gjort stas på med store mengder VANN av tunge krystallglass. Sikkert
fulgt av andre lekkerbiskener. Her får vår sjef Rolf “Burre” Sotberg utdelt en
oppmerksomhet fra vertskapet, ved en ukjent Høyhet.
Barton Hardie, Bart, doing good.

For meg var konkurransen suveren,
og det var fantastisk å være en del av
det norske laget.
Bart HardieTekst Gudrun RokneFoto

Kitt Grønningsæter Foto

Kitt Grønningsæter Foto

Moro!
Kitt Grønningsæter Foto
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Kitt Grønningsæter Foto

Dette er mitt første VM, men min andre konkurranse i
Dubai. Organisatorne sørget igjen for at alle ble godt
ivaretatt. CP-arrangementet var episk! Dammen,
diger med superklart vann, live kommentering med
tre kameravinkler live på tre storskjermer.
Jeg er godt fornøyd med resultatet mitt og med
all støtten fra både laget og alle hjemme. En fin
opplevelse! Det var topp å konkurrere med Daniel
igjen. Takk NLF for å gi meg privilegiet å representere
Norge, og til alle for oppmuntrende tilrop! Jeg ser
frem til neste sommer allerede!
(Bart har hoppet i Voss siden 2008, hopper på
norske papirer og jobber i vindtunnelen. Han har aldri
konkurrert for hjemlandet Australia. Selv mener han
han var heldig å få reise for Norge fordi ingen andre
enn han og Daniel konkurrerer i CP. Det var jo uansett
vellykket! )
Rolf Kuratle/EAA Foto

Fra en utøvers perspektiv
Sitter her og sliter med å finne ord for å beskrive Mondial i Dubai 2012.
Trude SviggumTekst Gudrun RokneFoto
Fra en utøvers perspektiv var ikke dette en perfekt gjennomført konkurranse;
• informasjonsflyten var dårlig; noen kvelder måtte vi for eksempel vente helt til kl 22 før vi viste hvilken øvelse som skulle
starte først påfølgende dag.
• det var mye venting fra vi fikk «call» og til vi fikk gå om bord i flyet
• det tok lang tid før hoppene ble dømt (vi vil jo at det skal skje så raskt som mulig etter at vi har landet…)
• noen av grenene ble ikke vist på storskjerm/ble vist veldig lite på storskjerm
Sikkert mer også…
Men dette er – i den store sammenheng – bare bagateller; for OPPLEVELSEN av å være i Dubai å konkurrere, av
å henge i skjerm og se på palmen og «down town» Dubai, av å se den spektakulære åpningsseremonien med
lysshow på verdens største privateide yacht (og base-hoppet som kom litt tidligere i programmet enn planlagt…),
av å få delta på middag i ørkenen sammen med 1500 andre utøvere, av å se og snakke med masse publikum, av å
se – og snakke – med utøvere fra fallskjermgrener du knapt viste eksisterte (paraski i Dubai? Ja det også gitt!), av
å se flotte idrettsprestasjoner på nært hold – ikke minst finalen i FS4 hvor kun ett grep i siste hopp skilte gull fra
sølv, og finalen i FS8 hvor Golden Knights endelig brøt sin egen 15 år gamle «average» rekord og for ikke å glemme
avslutningsseremoni med «victory parade» (som vi var så heldig å være en del av), fri flyt av alkohol (…en stor
overraskelse i et muslimsk land) og Katy Perry konsert (jada vet Usher var der også) – den OPPLEVELSEN klarer jeg
ikke å finne ord for å beskrive!
Mondial i Dubai er den største fallskjermkonkurransen som noensinne har blitt arrangert. Deltakelsen var rekord
stor i samtlige grener. Jeg er glad og stolt over å ha fått ta del i dette – og ikke minst over at Polaris kunne dra hjem
fra Dubai med medaljer i baggasjen!
Å være den som skal arrangere fallskjerm VM etter Dubai blir verre enn å hoppe etter Wirkola….
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Fallskjermhopping

Rolf Kuratle/EAA Foto
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Rolf Kuratle/EAA Foto
Rolf Kuratle/EAA Foto

Rolf Kuratle/EAA Foto
Rolf Kuratle/EAA Foto

12.-28. juli

Midnatts l

skydive elvenes 2013, nord-norsk Fallskjermunion

s k y d i v e - e lv e n e s . n o
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VERDENS BESTE VM DUBAI 2012
”I en stor by på grensen
mot Kina levde
det en gang en
skredder som het
Mustafa. Han var
så fattig at det var så
vidt han og hans kone og
deres eneste sønn kunne leve av
det han tjente. Gutten het Aladdin
og var en urolig og styrløs fyr
som aldri ville holde seg hjemme
og aldri ta seg noe ordentlig til.
Å arbeide falt ham ikke inn. Han
streifet omkring på gata dagen
lang, lekte på torgene med de andre
guttene, eller drev mellom buene
på basaren.”
Marius SotbergTekst
Naomi KotzeeFoto
Slik starter 1001 natts eventyr om Aladdin. Vårt
eventyr startet verken på grensen til kina eller
hos en skredder. Mulig der er en viss likhet hva
angår fattigdom og lav arbeidsmoral, men den
fortellingen får vi spare til en annen gang.
Det var en frisk vestlandsk vintermorgen jeg
spratt opp av senga som et prosjektil, rusha ut
på sola, spurta bort til KLM skranken, klinka
gullkortet på disken og sa: Yes, jeg har en kolli
gratis! Ca 14 timer sener sto jeg i en sinnsvakt
lang passkontroll kø i Dubai. 40 min og to stempel

24

senere satt jeg
i en taxi retning
Dubai marina.
Bodde den første
uken hos ”vår
mann i midtøsten”
som vi bare kaller
”Thomas H” da vi av
sikkerhetsmessige årsaker
ikke kan frigi hans virkelige
navn.
OK, nok intro fjas. VM i Dubai var en eventyrlig
opplevelse. Man tenker ikke over det før man
kommer hjem. Under konkurransen er det kun
den det fokuseres på. Skydive Dubai gjorde en
fantastisk jobb med dette arrangementet. De
hadde ikke spart på noe. Alle lag hadde egne
adskilte telt i hard plast med senger, kjøleskap,
sofa, aircon, HD 42” flatskjerm, kustgress på
terrassen foran teltet, delikat hagemøblement og
daglig besøk av indiske arbeidere med skrujern
og hammer. De gjorde egentlig ingen ting, men
de var tilgjengelige. Alle lag bodde på fire/fem
stjerner og det gikk egne busser til og fra alt. Det
var selvfølgelig ingen busser som gikk når de
skulle. Jeg tror ikke jeg tar hardt i når jeg skriver
at alle som tok bussen aldri kom dit de skulle til
det tidspunkt de hadde tenkt å være der. Så man
kan si at organisasjonen gikk på en liten smell
der, men de får creds for at de prøvde å fikse det.
Jeg tror nok også at noe av skylden skal legges
på den noe lurvete arbeidsmoralen til den billige
arbeidskraften som var leid inn fra et vilkårlig
asiatisk land for å kjøre buss. Dette har jeg
selvfølgelig ingen garanti for så det kan dere ikke
sitere meg på, det skal kun stå her.
Det ble levert en utrolig åpningsseremoni (dog
4 dager for sent) med musikk, dans, fyrverkeri,
flygende tepper, flygende båter, flygende
mennesker, taler, konger, prinser, sheikher

og en yacht på størrelse med
danskebåten som de brukte som
kino lerret. De til og med skøyt en
fyr 300 fot opp i luften med kanon.
Dessverre var timingen litt off så de
kononifiserte ham opp mitt i talen til en
viktig mann. Det ryktes a den viktige mannen ikke
var veldig imponert.
Avsluttingsfesten var gratis billetter til Katy
Perry og Usher konsert med fri bar, no big deal!
Freefly hadde en all time high med 22 lag.
Nivået var enormt høyt og de seks øverste lagene
var super thight gjennom hele konkurransen. Vi
ante tidlig at vi kom til å ligge rundt fjerdeplassen
og det viste seg å stemme. Prestasjonsmessig
så leverte vi godt. Noen mindre feil, men likevel
fornøyd med egen innsats.
42 Freefly er nå ferdig som landslag. Vi takker
for oss og tar av oss hatten for alle dere som har
fulgt og støttet oss gjennom tre år. Det har vært
helt fantastisk. Vi er selvfølgelig til stadighet å
treffe rundt på felt og i tunneler. Kanskje dere
til og med ser noen av oss på neste generasjon
Freefly landslag!
P.S. www.freeflybasicen.no organisers av
Chris, Derek Arne Helge og meg selv. Best for deg
at du er der!

«Mange år senere, da den allmektige kalte
sultanen til seg, fulgte Aladdin ham på tronen og
han og prinsesse Bredul Bredur, hersket i mange
år elsket og beundret av sitt folk. De levde i lykke
og glede til han som oppløser alle ømmes bånd
kom til dem.
Da måtte de skilles fra denne verden.
Ære være den levende som aldri dør og hvis
Sees!
hånd holder nøklene til det som sees og det som
ikke sees».
Kilder: 1001 natt. 730 A.D Sotbergs arkiv. Present time.

Ekstremsportveko 23-30.Juni –
Største boogien i Noreg! Festivalen
for alle fallskjermhopparar og
ekstremsportutøvarar.

Hopping til 15000 fot kvar dag. Innhopp. Heliboogie i Gudvangen.
Skywalkers & Joyride party m/Petebox. Sju dager med Vossamood.
Freefly og FS organisering på alle nivå. Bla. Marius Sotberg, Anna
Howerski, Marco Arrigo, Trude Sviggum. Fleire blir annonsert.

«Inntrykkene limer seg på sanseapparatet»
– Even Rokne

«Du har to fjorder. En fjord nord for oss og en fjord sør for
oss. Alle steder har du fjell som er rundt 1500 meter.»
–Kristian Moxnes

«Dette er et hoppfelt for verdensmestere og nybegynnere.
Vi inkluderer absolutt alle.»
–Hans Christian Amlie

Fly: Jan`s Beech, Caravan, Cessna, Helikopter.

Sju dager med Vossamood!
http://www.ekstremsportveko.com/

Pakken til deg som vil gi gass!
50 hopp + 2 timer vindtunnel:
kr 20.990,- (førpris kr 24.800,-)

Bestilling gjøres til: info@skydivevoss.no

konkurranser-lag

Fantastisk
Rolf Kuratle/EAA Foto
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FS4 damer
Plass Land
1
FRA	
2
USA	
3
NOR

Freefly
Plass Land
1
FRA	
2
USA	
3
FRA	
4
NOR
10 NOR

Lag		
464 - France 4-Way Female
462 - USA 4-Way Female
460 - Norway 4-Way Female

1
18
19
15

2
28
27
25

3
19
21
19

4
16
15
14

5
18
18
16

6
19
19
16

7
21
21
21

8
19
17
15

Lag		
715 - France 2 Freefly
714 - USA 2 Freefly
722 - France 1 Freefly
703 - Norway 1 Freefly
708 - Norway 2 Freefly

1
9.4
9.2
9.2
9.1
8.3

2
9.1
9.3
9.2
9.1
8.2

3
9.4
9.2
9.1
8.9
8.2

4
9.2
9.3
9.0
8.9
8.1

5
9.1
8.9
8.9
9.0
6.4

6
9.2
9.3
9.0
9.1
-

7
9.3
9.3
9.2
9.1
-

Total
64.7
64.5
63.6
63.2
39.2

CP

Plass Land Utøver
				
1
USA	 Curtis Bartholomew
2
USA	 Nicholas Batsch
3
ESP
Pablo Hernandez Moll
26 NOR Barton Hardie
80 NOR Daniel Eriksen

FS4 åpen klasse
Plass Land
1
USA	
2
BEL
3
FRA	

FS8

Plass Land
1
USA	
2
FRA	
3
RUS

VFS4

Plass Land
1
FRA	
2
UAE
3
USA	

Presisjon		
Plass Poeng		
1
289.010
6
258.714
2
287.428
56
190.402
95
106.846

Distanse		
Plass Poeng		
3
279.560
1
291.221		
5
258.194		
30
188.983
54
153.189		

9
30
26
21

10
19
18
16

Total
207
201
178

Pål BerganFoto

Hastighet		
Plass Poeng
1
294.805
4
269.475
8
252.448
21
206.781		
83
144.285

Total
863.375
819.410
798.070
586.166
404.320
Pål BerganFoto

Lag		
436 - USA 4-Way
434 - Belgium 4-Way
437 - France 4-Way

1
27
25
26

2
34
34
30

3
27
27
27

4
22
21
21

5
23
23
23

6
23
24
25

7
32
32
29

8
25
27
23

9
40
40
37

10
26
25
24

Lag		
495 - USA 8-Way
496 - France 8-Way
494 - Russia 8-Way

1
21
22
19

2
19
19
18

3
27
22
22

4
26
23
22

5
26
27
21

6
18
20
15

7
20
20
15

8
28
28
24

9
19
19
16

10
25
25
20
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Resultater

Total
279
278
265

Total
229
225
192
Rolf Kuratle/EAA Foto

Lag		
479 - France VFS
474 - UAE VFS
478 - USA VFS

1
30
31
29

2
23
28
23

3
25
22
22

4
19
18
17

5
23
23
19

6
22
18
21

Fullstendige resultatlister i alle grener finner du på http://www.ipc-wcresults.org.uk

7
21
17
18

8
22
20
19

Total
185
177
168
Rolf Kuratle/EAA Foto
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Hei og et riktig godt nytt år til alle sammen!
Jeg fortsetter å starte slik jeg har stort sett har gjort det i
Frittfall nummer en, den tiden jeg har vært Fagsjef! Det er å
minne dere om at dere ikke er like kurante nå som det dere var
på høyden i fjor sommer, i hvertfall ikke de fleste, meg selv
inkludert. Da er det viktig å ta det rolig og enkelt til man igjen
har hoppet på seg sikkerhet. Se også min avslutning der jeg
eksemplifiserer dette nærmere!
Lisenser
Vi kommer av og til opp i situasjoner der det blir hoppet
uten gyldig lisens. Dette skjer stort sett i de tilfellene der en
fornyelsessøknad er utfylt, attestert og sendt inn til F/NLF, men
ikke blitt betalt etter at lisensen med giro er sendt til hopperen.
Derfor ble det på Fagseminaret i 2010 presisert at en hopper
som har sendt inn fornyelsesskjemaet, kun gis en begrenset
tid han/hun får hoppe iht Håndboken pkt 301.2 andre avsnitt.
Normalt vil det maksimalt ta 14 dager før lisensen er sendt fra F/
NLF. På sommeren kan det, pga ferieavvikling ta noe lenger tid.
Derfor skal det maksimalt tillates å hoppe i inntil fire uker etter
at fornyelsespapirene er sendt inn, uten at lisensbetalingen er
registrert i manifestet.

Medlemskap 2012
Jeg registrerer at mange har problemer med å forholde seg til
en giro for medlemskap og en giro for fornyelse av lisensen.
Fornyelsen består nesten utelukkende av forsikringspremien
for ansvars- og ulykkesforsikringen. I tillegg
er det lagt et gebyr på kr 160. Det ble i
januar sendt ut 2103 medlemsgiroer av F/
NLF med betalingsfrist 31. januar 2013.
De som skal hoppe etter 1. februar må ha
betalt medlemskapet for 2013. Lisensene
er nå ikke lenger gyldige, selv om de er
fornyet for 2013, dersom ikke medlemskapet
for 2013 er betalt. Jeg vet at en god del av
dere hevder at dere ikke ønsker å betale
medlemskapet før dere igjen skal hoppe. Det
er ikke OK, men forståelig tross alt. Det som
dere da må være klar over, er at
medlemskapet skal være betalt
Jan Vang
før dere kommer på et hoppfelt.
Fagsjef/avd.leder F/NLF Det finnes ikke noe system for å
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betale medlemskapet i manifest. Min erfaring er at mange som
venter i det lengste med å betale medlemskapet får det travelt
når det skal hoppes og en hel del har rotet bort giroen. Det
er irriterende å gå glipp av en kanonhelg pga dette. Så er det
ganske mange som påberoper seg at de ikke har fått tilsendt
giroen, og det kan være riktig! I slike tilfeller har man som oftest
flyttet og ikke oppdatert adressen i medlemsregisteret. Status
i år, er at det er 987 som hadde betalt medlemskapet pr 31.
januar, og det er 70 færre enn i fjor.
Utfordringer på de tre store hoppfeltene
Rikssenteret
NLF mottok varsel om oppsigelse av koordineringsavtalen
mellom Forsvaret og NLF i desember. Tidspunktet varselet kom
på, gjør at nåværende koordineringsavtale termineres 1. januar
2015. Det betyr at rikssenteret skal kunne drive sin aktivitet
parallelt med skyting i 2013 og 2014.
NLF satser primært på å få fremforhandlet en ny avtale med
Forsvaret. I den sammenhengen er min oppfatning at vi ikke har
noen fleksibilitet knyttet til behovet for å gjennomføre hopping
parallelt med skyte- og flyaktivitet tilsvarende det vi har hatt
til nå.
NLF har også startet en parallell prosess for å ha alternativer
for drift av et rikssenter, dersom det ikke oppnås enighet om
en ny koordineringsavtale, med det resultatet at rikssenteret
på Østre Æra må nedlegges. Det er for tidlig å gå ut med
konkrete løsninger, men det er flere alternativer som anses
som realistiske. Den største utfordringen i den sammenhengen
er å sikre at virksomheten på rikssenteret kan fortsette uten
opphold i tid.
Bømoen/Voss
To lokale entreprenørfirmaer har fått tilslaget på å kjøpe
Bømoen. De har som intensjon å drifte flyplassen kommersielt,
men hva dette reelt innebærer er ikke klart, annet enn at de ser
for seg å tjene penger på driften av plassen. Det er indikert at
leiekostnader for luftsportsklubbene som opererer i tilknytning
til plassen vil beløpe seg opp til kr 300.000 pr år pr klubb. Kr
300.000 er det beløpet som fallskjermklubben er forespeilet.
Kommunen er av den oppfatningen at en slik drift vil
ødelegge luftsportsmiljøet på Voss og derfor også ramme
Ekstremsportveko. Dette vil bryte ned den merkevarebyggingen

Årlig møte i den
internasjonale fallskjermkommisjonen (IPC)
Årlig IPC møte ble gjennomført i
Banja Luka i Bosnia Hercegovina i
perioden 26.-27. januar 2013.
Fallskjermseksjonen i Norges Luftsportforbund
(F/NLF) var i år representert med Trude Sviggum
Trude Sviggum
og Hans Christian Amlie.
IPC delegat
Pål Bergan har takket av etter MANGE års tjeneste
som Norges representant i IPC
– TUSEN TAKK for vel utført jobb Pål!
Regelendringer i de internasjonale konkurransereglene for 2013 er gjeldende
fra 1. mars 2013. Nettsiden til FAI vil bli oppdatert med de nye reglene (www.
fai.org/parachuting).
Noen regelendringer som det kan være verdt å merke seg:
• 1 ny random og 3 nye blokker i FS 8.
• Nye formasjoner i VFS vil bli testet i vindtunnel før de eventuelt blir
implementert i VFS divepool.
• Endringer i dømming av artistiske grener (ta bort høyeste og laveste
score). I tillegg vil treningshopp bli obligatorisk (gjennomføres første
konkurransedag), og lag vil få større anledning til å forklare rutinen de skal
gjøre.
• Flerpoengs storformasjoner er godkjent som egen rekordkategori.
• Vindtunnel konkurranser blir inkludert i IPC sitt regelverk, og det vil i
fremtiden bli arrangert IPC -sanksjonerte konkurranser i vindtunneler som
ønsker å bli en del av dette.
I 2013 vil det bli gjennomført World Cup og europeisk mesterskap for
formasjonshopping og artistiske grener i Banja Luka i Bosnia Hercegovina i
perioden 12.-18. august, og World Cup og Europeisk mesterskap for «canopy
piloting» (CP) i Kolomna i Russland i perioden 25. august til 1. september.
CP vil være representert – som eneste fallskjermgren – under World
Games i Cali i Columbia 25. juli til 4. august 2013. Barton Hardie stiller for
Norge – han kvalifiserte seg til konkurransen med sin gode plassering i
Verdensmesterskapet i Dubai i desember 2012.
Har dere spørsmål vedrørende regelendringer ta gjerne kontakt med
undertegnede på mail trudesviggum@hotmail.com

organisasjon og forbund

Konkurranseregelverk

Hoi!

Endring til F/NLF konkurranse håndbok vedlegg 1 og vedlegg 2
– statutter for rekrutteringsklassen.

Da har tiden kommet til min siste lederspalte. De to siste årene har vært noe av de mest
hektiske i mitt liv; Leder F/NLF, styreleder Norsk Aero AS, styremedlem NLF, samt noen
småverv, på toppen av en krevende jobb. Det har vært krevende, lærerike og stimulerende. I
perioden har jeg også blitt pappa til to herlige barn og jeg ser frem til å se de mer enn bare på
facebook.
Styret har forvaltet F/NLF etter føringer gitt av klubbene i langtidsplan fra 2011.
Langtidsplanen 2011 var kanskje ikke av de mest visjonære og spenstige, men hadde fokus
på oppgradering av Rikssenter og FS-satsning. F/NLF har brukt mye ressurser på toppidrett
(redegjort for i forrige Frittfall) uten at de vi ser så store forbedringer på rekrutteringen til
toppidrett. Men det handler dessverre mer om tiden vi er i og man ser tilsvarende trender i
utlandet.
I tillegg til styremøtene har arbeidet vært å jobbe tett på administrasjonen. Oppgavene
har vært varierte og har strukket seg fra å håndtere uenigheter med utstyrleverandører,
disiplinærsaker, prinsippavklaringer rundt basehopping fra helikopter, organisasjonsutvikling
til hyggeligere ting som hederstegn og innlegg på I1-kurs.
Etter at FNLF var teknisk konkurs i 2003 har vi nå ti år etter en sunn økonomi. Det er helt
avgjørende å ha en økonomisk ryggrad når vi ser på utfordringene som ligger foran oss.
Viktigst av alt er å sikre drift på de største fallskjermsenterne våre. Voss, Tønsberg og
Rikssenteret er alle utfordret. På Tønsberg handler det nå primært om et tettpakket luftrom, på
Voss er det usikkerhet rundt nye eiere av flyplassen mens på Rikssenteret har forsvaret varslet
oppsigelse av avtalen som koordinerer luftrommet. Uten aktivitet på disse sentrene er norsk
fallskjermsport satt tilbake mange tiår. Men også de mindre klubbene har hatt utfordringer,
ikke minst på Sola og Rygge.
Idrettsalibiet er det viktigste kortet vi har. Men dette har kanskje ikke den tyngden vi skulle
ønske og man bør i fremtiden tenke litt annerledes når det gjelder ekstern påvirkning og
lobbyvirksomhet. Vi er en stor organisasjon og alle har et ansvar i å være gode ambassadører
for sporten vår.
Vi jobber i disse dager med Langtidsplanen 2013 som skal besluttes
av seksjonsmøtet/årsmøtet 6. april. Budsjettposten for toppidrett økes,
men er foreslått fordelt på en annen måte. Istedenfor at styret får et
budsjett og delingsnøkkel (men ikke noen målsetning!), ønskes det nå
at det nye styret får en klar målsetning og et budsjett av klubbene, med
fullmakt til å fordele midlene på en hensiktsmessig måte.
Det settes også av penger til en betydelig investering til nytt system
for rapportering av hendelser, kurs og aktivitetstall. Dette skal forenkle
rapportering, gi bedre datakvalitet og på sikt automatisere fornyinger
og medlemshåndtering. På denne måten kan vi alle bruke mer tid på det
som er viktig.
SU får økte midler for å jobbe mer med holdninger og
forebyggende arbeid.
Frode Finnes Larsen
Til slutt vil jeg takke alle for tilliten, samarbeid og gode
diskusjoner. Inspirerende å oppleve engasjementet ute i miljøene.
Leder F/NLF
Vi sees!

Punkt 3.2 endres fra:
”Av de 4 (3 for FFR) må de 3 (2 for FFR)
”rekruttene” til sammen ha mindre eller lik 1000
hopp per 1. januar samme år som konkurransen
avholdes. Hvor mange hopp den siste på laget
har er likegyldig”

ikke være antall hopp; men erfaring med FS eller
FF som avgjør hvilken klasse man konkurrerer
i. Andre nasjoner, blant andre USA, England,
Nederland og Italia har ikke maksimum antall
hopp for utøvere i rekrutteringsklassen i sitt
regelverk:

til:
”Lag kan stille i den kategorien som passer i
forhold til laget sitt ferdighetsnivå uavhengig
av antall hopp. Kun en av lagets medlemmer
kan ha vunnet den aktuelle grenen i
rekrutteringsklassen i løpet av de 3 siste
nasjonale mesterskap (siste setning gjøres
gjeldende først i 2014). Videoperson i FS påvirkes
ikke av denne regelen”.

(eksempel fra det amerikanske FS-regelverket)
“No team in the Advanced or Intermediate 4-Way
Formation Skydiving classes may be composed of
more than one quarter of members who have won
a gold medal in that class at the five previous
U.S. National Skydiving Championships or won
a medal in a higher class at the five previous
U.S. National Skydiving Championships or in
the same event at an FAI First Category Event;
the videographer shall not be considered when
applying this rule.”

Styret i F/NLF har besluttet å ta bort makshopp
regelen i 2013, men velger å vente med
innføring av setningen “kun en av lagets
medlemmer kan ha vunnet den aktuelle grenen
i rekrutteringsklassen i løpet av de tre siste
nasjonale mesterskap” til 2014. Dette fordi det er
flere lag som har startet treningen mot NM 2013
som ville blitt påvirket dersom denne endringen
kom i 2013.
Hvorfor endre regelen om maks antall hopp?
Etter at vindtunneler ble tatt aktivt i bruk til trening
for fallskjermlag har reglene vedrørende antall
hopp for utøvere i rekrutteringsklassene i nasjonale
mesterskap blitt endret i mange land. Det er ikke
nødvendigvis antall hopp som avgjør hvor god
man er i formasjonshopping (FS) eller freefly
(FF). Med dagens utstrakte bruk av vindtunneler
til trening er resultatet ofte at hoppere med få
hopp og mange timer i tunnel er «flinkere» i FS
og FF enn hoppere med et høyere antall hopp (og
mindre erfaring i vindtunnel). Det bør derfor

(eksempel fra det engelske FS-regelverket)
“The Team shall consist of 4 jumpers including
the Team Captain plus a videographer. Two
alternates may be nominated. Alternates must
be nominated prior to the start of the Event
(weekend one). Jump number conditions used
in the past no longer apply. Teams should enter
the category appropriate to the team ability.
Teams are encouraged to remember the spirit of
the category and move on as ability / experience
improves year on year.”
Konkurransekomiteen (KK) tror flere lag vil bli
inspirert til å trene – og at vi dermed får flere
deltakere på våre konkurranser – dersom vi lar
lag konkurrere i den klassen de hører hjemme i
forhold til kompetanse i FS/FF, istedenfor å legge
begrensninger på antall hopp.

29

Jarlsberg
Jeg deltok på evalueringsmøtet mellom Tønsberg FSK, Farris
kontroll og Torp kontrollsone på Jarlsberg 10. januar. Det ble
vist stor forståelse for klubbens bekymring for redusert tilgang
til luftrommet i Oslo TMA. Farris kontroll vil se på muligheter
for å forenkle prosedyren for fallskjermoperasjonene på hhv
Geiteryggen og Rakkestad, slik at det ble lettere tilgang på
luftrom også for hoppingen på Näsinge og Jarlsberg. De varslet
imidlertid at den fortsatt forventede lave bemanningen i helger
og under ferieavviklingen, vil resultere i en begrensning på to
parallelle fallskjermoperasjoner innen for Farris kontroll sitt
ansvarsområde i Oslo TMA. Det er også en bekymring at annen
trafikk på Torp ser ut til å øke kraftig i 2013.
Oppsummert
Nå skal ingen sorger tas på forskudd og det er vel lite trolig
at alt får det verst mulige resultat, men det er et tankekors
at det kun blir gjort rundt 17.000 hopp utenfor de tre store
hoppfeltene. Hvis det med tiden skulle bli aktivitetstallet i
Norge, vil vi befinne oss på det aktivitetsnivået vi hadde i 1976,
da ble det gjort 17.162 hopp. Det er omtrent det antallet hopp
som gjøres i Danmark for tiden, et land som på 1980 tallet lå
langt foran oss. Men kun småflydrift og andre utfordringer,
har resultert i at danskene i hovedsak nå hopper i Sverige og
Tyskland.
Sentrale kurs
Tidsfristen for å melde på kandidater på årets I-2 kurs
var 1. februar. Flere klubber har ønsket at I-2 kursene
gjennomføres tidligere enn det som har vært praksis. For å
unngå oppstarthelgen for de store hoppfeltene gjennomføres
I-2 kurset i år 18. til 21. april på Krigsskolen og som alltid er
Fallskjermklubben KS behjelpelig med den administrative
tilretteleggingen. På årets kurs er det påmeldt 20 personer,
noe som er et stort kurs som vil ha sine utfordringer, men som
er veldig gledelig med tanke på instruktørrekrutteringen. I
år blir imidlertid overnattingen for de som trenger dette på
Haraldheim ungdomsherberge. Ikke helt ideelt, men jeg håper
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og tror at det allikevel vil bli smidig nok. Det er imidlertid
nødvendig å minne HI’ene om kravene til deltagerne som
ble skjerpet i 2011. Nå skal alle deltagere ha holdt tre skarpe
leksjoner på grunnkurs og medbringe ferdige leksjonsopplegg
til alle leksjoner.
Tandem og AFF instruktør kursene har påmeldingsfrist
1. mars. Begge planlegges gjennomført på Rikssenteret.
Tandemkurset fra 30. mai til 2. juni og AFF kurset fra 8. til 16.
juni.. For AFF kurset har det også vært et mål om ikke å komme
tidsmessig i konflikt med Ekstremsportveko.
For I-1 kurset som går til høsten, er påmeldingsfristen
1. august og kurshelgene er 7. til 8. september og 8. til 10.
november. De ni deltagerne på materiellkontrollørkurset som
skal gå 18. til 20. oktober, er i full gang med sine forberedelser
og fristen for å melde på kandidater til MK kurset i 2014 er 1.
november i år.
Aktivitet i 2012
I 2012 viste aktiviteten vår en nedgang for andre året på rad,
vi gjorde 56.491 hopp, hvorav 2.753 var skarpe tandemer som
var flere enn i fjor. Den største reduksjonen kom i kategoriene
treningshopp og en god del av dette kan skyldes værforhold.
Ikke minst det at Free Fly festivalen regnet bort var nok i stor
grad medvirkende.
Hendelser
Vi var forskånet fra fatale ulykker i mange år, men så fikk vi
en i 2011 og i fjor fikk vi to fatale ulykker. Den ene ulykken var
i forbindelse med flyging i alpint terreng, mens den andre var
en landingsfeil som ble begått. Den siste er en av de vanligste
årsakene til dødsfall internasjonalt. Om ikke lenge skal vi
starte opp igjen for fullt og jeg ber dere nok en gang om å ta
det forsiktig i oppstarten etter vinterdvalen og ta progresjonen
i et tempo dere er fortrolige med! I 2012 ble det innrapportert
146 hendelser. Det var to dødsfall og 41 skader, heldigvis ingen
med alvorlig varige mén, men 61 % av skadene berørte elever
og A-hoppere. Det var 61 reserver, 37.7 % av reservetrekkene er
gjort av elever og A hoppere. Det var fire AAD fyringer, hvorav en
var kvalifisert redning. Deles hendelsene opp på halvårsbasis,
blir det en hendelse pr 295 hopp i første halvår og en hendelse
pr 499 hopp i andre halvår. Dette tar jeg som en indikasjon på at
det er mange som glemmer å ta det rolig i oppstarten. Jeg håper
på en bedre oppstart i år, med klokere hopping!
Jeg vil avslutte med å ønske alle et riktig godt hoppår!
Blå himmel!

B

Bjørkmo Mikael Grongstad
Cindahl Kenneth
Dahlum Jens Martin
Galashevskaya Anastasia
Johansen Kjell Brynjar
Kastet Marie Therese
Leirkjær Knut-Amund
Slettebak Sølve
Stigen Jim
Veie-Rosvoll Bernt
Westbye Kjell Roar

C

Aakre Inger
Ek Veronica Heggedal
Gjøstøl Øystein
Gram-Knutsen Trym Jon
Gustad Jo Utne
Johnsen Terje
Lundanes Petter
Mukhin Alexander

D

Hansen Kristin Karthum
Lothe Sara Håvåg
Walstad Magnus

DM2

Bjørge Ole Bjørn
Holt Lars Kristian
Lang Sandro
Skålnes Yngve
Stensvold Petter
Sørensen Aage Vejlgaard jr.

I1

sertifikater

organisasjon og forbund

kommunen har gjennomført de siste årene og som også
gjenspeiler seg i kommunens planverk. Kommunen har derfor
sagt nei til å gi konsesjon for en slik bruksendring av flyplassen,
og sendt saken videre til fylkesmannen.
Hva fortsettelsen blir vet vi ikke i dag, men det er med uro jeg
ser på den utvikling saken har fått.

Bøe Inger-Margrethe
Dahle Nottov
Fredriksen Stian
Moxnes Kristian
Richardson Andrew Charles
Svendsen Håkon
Søgnen Håkon

I3

Brasetvik Alex
Gustad Jo Utne
Levik Kjetil Viste
Overvik Even
Walstad Magnus

I3 AFF
IE
MK
Hardie Barton Adrian

Amlie Hans Chr. Heer

Halvorsen Frank Due
Holt Lars Kristian
Jørgensen Bjarne
Kotilainen Tommi Johannes
Madsen Tor Marius
Olsen Bent Jøran
Overrein Magne
Rydberg Tommy

TV

Bjørnholm Martin
Introna Dan
Sønstabø Johan Kolstø
Walstad Magnus
Wearne-Føleide Thomas

Info fra FAI/IPC
Rangeringslister
IPC rangerer lag i de fleste grener. Ved utgangen av februar lå
Polaris som nummer to på IPC´s rangeringsliste i FS4 damer,
bak USA.
Etter Mondial i Dubai har de siste listene blitt kalkulert med et basistall på 250, mot 100 som
en brukte tidligere. Dette er på grunn av det høye antall deltakere, spesielt i presisjon.
Innenfor de individuelle grenene får hver vinner allokert poeng basert på deres
posisjon. Førsteplass gir 250 poeng, 10. plass 241, og nedover på en skala. Poengene blir
så multiplisert med hvor viktig arrangementet er. Verdensmesterskap x3, kontinentalt
mesterskap x2, verdenscup x2. Listene blir kalkulert over en periode på fire år, med
poengene for siste år tellende som 100%, året før 75%, år tre 50% og år fire 25%.
Oppdaterte lister sammen med informasjon om hvordan rangeringen kalkuleres finner du
til enhver tid på: fai.org/ipc-events/ipc-rankings.

Baumgartners rekorder er offisielle
FAI har godkjent de
tre rekordene Felix
Baumgartner satte med sitt
Red Bull Stratos mission
14. oktober 2012.
© Red Bull Media HouseFoto
Maksimum vertikal
hastighet 1.357,6 km/t
Exithøyde 38.969,4 meter
Vertikal distanse i fritt fall
36.402,6 meter
Ved å slå disse rekordene har Felix lagt sitt navn til listen over FAIs verdensrekordholdere
som inneholder prestisjefylte luftsportspersonligheter som Charles Lindbergh, Yuri Gagarin
og mer nylige Bertrand Piccard og Steve Fosset. Gratulerer!

down'n' & dirty

Skydiving formations
som app
Her er god grunn til å ta smarttelefonen
med på dirt divene. “Book of skyding
formations” har blitt lansert som
Android. Planlegg sekvenser for
forskjellige gruppestørrelser. Joe
Petersen har skrevet appen som dekker
mer enn 1.000 FS-formasjoner i alle
størrelser fra to til 20-manns. Gratis
eller betalt versjon. Du finner den på
GooglePlay.com.

Sunset over Z-hills
Randy SwallowFoto

Randy har sendt disse bildene av Erlend Kjesæth på sine første hopp etter elevstatus. Han leiet fotograf,
men hadde så få hopp at han ikke klarte å følge planen helt. – Dette bildet er spesielt. Det var bare et
halvt sekund mellom en backflip og den neste, og jeg fikk dette øyeblikket. Da jeg så på videoen var jeg
overrasket over at jeg kunne se det så raskt, sier Randy.

Nye medlemmer på PD-teamet
Julien Guiho fra frankrike og Gage Galle fra Hawaii er nye
medlemmer på PD Factory Team fra 2013-sesongen.
Julien var med på det frankse vinnerlaget 4Speed i VM, og er
også en rå tunnelflyger og coach. Fra nå vil han bare fokusere på
CP konkurranser. Gage har konkurrert i CP de to siste årene i USA,
og sist sommer noe i Europa. Det tiende året for PD-teamet var
vanskelig da de mistet Jonathan Tagle. Nå starter de det neste tiåret
med nye krefter!

32

Hederstegn
til Firing
Ketil Firing Hanssen fikk NLFs
seksjonshedrestegn for lang og tror
tjeneste i å arrangere NTH Partais
julebord for hjemflytta NTH-ere i Oslo.
Diplomet som var utstedt i 2009 ble
delt ut av formann i F/NLF, Frode F. Larsen,
under siste års julebord på Lemond grass.

Babylonplaner
Babylon freefly, KuriFoto

Den femte EuroRecord i headdown
planlegges fra 14.-22. september
i Empuriabrava, med selve
rekordforsøkene fra 18.-22. I mellomtiden
skal det arrangeres treningsleire eller
try outs hver måned. Campene er
åpne for alle som ønsker å delta. Selve
rekordforsøkene krever at du er god nok
til å fly i en storformasjon. Da må du være
i stand til å fly på level, stille, ta grep,
absorbere rufs og å gjennomføre en ren,
trygg separasjon. Mer info og registrering på babylon-freefly.com. Babylon har også vindtunnelcamper og
freeflyskole løpende gjennom året på Empuriabrava. Det anbefales at du bestiller plass tidlig!

VossVind er igjennom oppstartsåret
Vi er godt fornøyd med driften og vi kan konkludere med å være
en bærekraftig lokalbedrift i bygda.

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
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.

Hans Christian AmlieTekst

Vi har i snitt flydd 5,89 betalende timer per dag. De fleste av disse
kjøpte timene er av fallskjermhoppere. Vi jobber for å øke volumet
på turister og bedrifter.
Men å sørge for
tilstrekkelig salg er ikke
gjort av seg selv. Vi må
jobbe hardt for hver enkelt
krone. Det er den nordligste
vindtunnelen i verden og
den som er lengst unna et stor befolkningssenter eller
millionby. VossVind må se på andre kvaliteter Voss kan
tilby våre kunder, som vil gjøre at denne tunnelen likevel er
bærekraftig. Vi gikk så vidt i pluss det første driftsåret med
store etableringskostnader, noe vi er fornøyd med.
Vi har gjort et godt stykke markedsføringsarbeid, og det
vil fortsette i økt grad i 2013.
Vi merker at det dukker opp nye tunneler i vårt
nærområde så konkurransen føles på kroppen. Det viktigste
er at vi koser oss utrolig på jobb! Kan fallskjermhoppere ha
det bedre?

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

down'n' & dirty

Serviceordre
Cypres 2

Sebastian invasion
Norman Kent, normankent.comFoto

Årlig januarboogie på Skydive Sebastian, Florida.

Serviceordre UPT rigger med staging loop
Serviceordre 2013-1 har som formål å modifisere staging loop som skal holde freebag på plass i container.
Den er obligatorisk ved neste hovedkontroll for rigger produsert av UPT. Modifisseringen gjelder slitasje
på loopen under stoppskiven. Stoppskiven skal fjernes, og det skal knytes dobbeltknute på loopen etter
instruksjoner fra produsenten. Modifikasjonen utføres av MK/MR som vil merke kontrollkortet med at SO
2013-1 er gjennomført.
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Materiellsjefen har utstedt
serviceordre 2013-2 hvor formålet er å
kontrollere funksjonaliteten til Cypres
2 før hvert hopp.
Airtech GmbH har rapportert om at et
lite antall Cypres 2 ikke responderer
etter at de er slått på. Alle enhenter
dette gjelder vil bli oppdatert ved
neste fireårskontroll.
Alle som hopper Cypres 2
produsert fra februar 2009 ut 2012
skal etter at den er påslått trykke på
oppstartknappen en gang og sjekke at
den røde ledlampen blinker. Dersom
den gjør det fungerer Cypresen som
forutsatt. Dette skal gjøres før hvert
hopp.
Hvis lampen ikke blinker,
gjennomføres prosedyren en gang til
for å se om den blinker da. Hvis den
fortsatt ikke gjør det er ikke Cypresen
trygg å hoppe med. I såfall kontakt
Airtec for nærmere instruksjoner for å
få enheten oppdatert eller erstattet.
MR/MK eller forhandler er behjelpelig
med dette.

Lørdag 27. april

Tønsberg Fallskjermklubb
holder til på Jarlsberg i
Tønsberg bare 1 time unna
e
Oslo. Vi har Norges størst
på
hoppfly med 20 hoppere
hvert løft.

Huskeliste:
Rigg, briller, høydemåler, fs
hoppdress, ff hoppdress,
kamera, video og stills.

Solkrem, faktor HØY

Velkommen til

Åpning av årets
hoppsesong
- 27. april

Tønsberg Fallskjermklubb
ønsker alle hoppere
velkommen!
For mer informasjon se
www.hoppfallskjerm.no eller
besøk oss på Facebook

klubbnytt

fyller 40 år
Nimbus Fallsjermklubb ble
stiftet som RW Club Nimbus
på Rygge hotell 1. mars 1973.
Øyvind SønderbyeTekst

Det var Lars Thoen, Lasse Lafjell og Lars Jakob Coucheron Aamot som inviterte til
stiftelsesmøtet. 20 personer møtte og alle ble anmodet til å betale 10 kroner for
dekning av stiftelsesmøtet.
Klubben ble enstemmig vedtatt stiftet, og 40 år siden er det fremdeles liv i
denne klubben, som har opplevd store oppturer – og nedturer. Nå er jeg overbevist
om at vi er på en opptur igjen etter å ha noen strevsomme år bak oss.

Historisk
oppsummering første
fem år.
Stiftelsesdokument 1973

“The Nimbus´ story.
De første fem år.
Or: how to succeed without really trying.”
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SKYDESIGN COLLECTION • LUNDEVEIEN 20 • 2435 BRASKEREIDFOSS
MOB: 90 78 73 70 • TLF/FAX: 62 42 33 10
URL: WWW.SDCOLLECTION.NO • E-POST: BESTILL@SDCOLLECTION.NO

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

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

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

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

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

bestill@sdcollection.no

145,65,300,280,-

klubbnytt

Boogie på Rakkestad
Lørdag 6. og søndag 7. april
er det igjen klart for boogie
på Rakkestad med Nimbus
Fallskjermklubb. Selvfølgelig
med helikopter.

Øyvind SønderbyeTekst
Lars Erik LundFoto
Dette er et åpent arrangement for alle. Medlem av
Nimbus eller ei. Garantert moro, med så mange
helikopterhopp som du bare orker. Det vil bli
helikopterhopping lørdag. Hoppene går fra 6.000 fot.
På dette arrangementet i fjor ble det utført 154
fallskjermhopp fordelt på 31 helikopterløft. Samtlige hadde store smil
rundt munnen. Ja… bortsett fra Bjørn da, som var litt uheldig mot slutten
av dagen. Men han smilte han også når kroppen hans fikk to ganger maks
dose med morfin.
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Vi samles på Bjørnstad Camping i Rakkestad lørdag morgen. På
campingplassen er vi helt for oss selv denne helgen. Vi har booket
alle hyttene. Helikopteret lander like ved hyttene, hvor vi også
lander med skjerm. Lørdagen går med til så mange hopp fra
helikopter som du bare måtte orke, og på kvelden fyrer vi
opp stort bål og griller. Når solen går ned setter vi opp stort
lerret for visning av dagens filmer og holder på med kos og
moro hele natten!
På søndagen pakker vi sammen og reiser til Rakkestad
Flyplass. Der kan vi fortsette med hopping fra C206.

Vigil - Godkjent i Norge
•
•
•
•
•

www.facebook.com/spotonbutikk

Nødåpner med 20 års levetid
Multimode - Pro, Student og Tandem
Batteriholdbarhet inntil 10 år
Introduksjonstilbud 8990,- ink.mva
Importør og forhandler i Norge - Spot On as

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

