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Forsidebildet:
Ron HolanFoto
Litt vær under Ekstremsportveko. Godt med helhjelm siden vanndråpene er så spisse på toppen.

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

Trekke i samme retning
KittRedaktør
Elev Torfinn Halmøy inn for landing i
blomsterenga på Bømoen.

fotoutvalg

Gratulerer til Berserk og Blue Pelican med bronser i EM/WC – det var skikkelig stas!
Bart Hardie representerte Norge med CP i World Games, og plasserte seg respektabelt.
Da er det jo skikkelig blåmandag at vi ikke klarer å gjennomføre et NM i FF åpen klasse eller
i CP. Antall påmeldte lag alt i alt var en katastrofe, FS4 åpen og FS8 inklusive. Det er nesten så
en kunne driste seg til å spørre om hva vi gjør i NIF, men det tør vi jo ikke. Det er helt stille fra
idrettskonsulenten. Ramsy er positiv i sitt innlegg – jeg vil utfordre han til å være mer tydelig
på hva som er styrets mål med idrettsatsingen, ikke bare konkurranseformatet. Vi vil gjerne
høre mer om planer og utvikling her!
Fallskjermhopping er farlig. BASE-hopping hundre ganger farligere. Ferdigheter, kunnskap,
trening, standardisering, erfaringsutveksling, holdninger, utstyr. Dette er verktøyene vi har for
å gjøre risikoen ved fallskjermhopping akseptabel.
Siden Jan Wang skrev sitt innlegg i dette bladet har vi beklagelig nok mistet ytterligere to
medlemmer i BASE-ulykker. Det gir seks dødsfall blant våre medlemmer hittil i år, hvorav fem
i BASE. F/NLF organiserer fallskjermhopping, ikke BASE-hopping. Vi har tatt grundig avstand
til BASE, både på grunn av risiko og av manglende mulighet til kontroll og standardisering, så
skal vi bry oss? Å gi fallskjermhoppere en god verktøykasse bidrar til at de av oss som velger å
gå til BASE også får muligheten til å redusere risikoen ved sin aktvitet. Vi kan bare bry oss ved
stadig å utvikle fallskjermhoppingen til en enda tryggere aktivitet.
Sikkerhets- og utdanningskomiteens har blitt fullstendig fraværende i Frittfall. Siden
det å spre kunnskap og å dele erfaringer er en viktig del av deres arbeid, så ville det være
fornuftig å bruke gratis spalteplass i eget fagblad. Nå høres det sikkert litt snurt ut å skrive
dette i en leder. Ja, det er et forsøk på å få en reaksjon. Jeg har nemlig klokketro på at vi må
jobbe helheltlig med både idrettsatsing, sikkerhetsarbeid og alt annet vi gjør. Å bruke felles
kommunikasjonskanaler er et viktig virkemiddel for å nå målene.
Håper dere nyter bilder og artikler fra en bra sesong, og at det blir fine sesongavslutninger
utover høsten!

Helene M. BjørnøFoto

blue skies
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Paranoiabooigen skulle feire at
Aleksander Gamme og Kari Berg
begynte å hoppe fallskjerm i HaGL
for 20 år siden.
Johan BryhniTekst og foto
Kaare Kveset kom og fornyet papirene, og
var med og hoppet. Vi hadde innhopp på
Domkirkeodden på lørdagsettermiddagen.
Og prøvde også på en nimanns fra LN-TSB og
LN-VYN.
Som vanlig ble det en HaGL byge, og ikke en
nimanns. Ha-ha! Lørdagen ble avsluttet med at
Kari og Aleks lagde fantastisk god grillmat, som
vi spiste på langbord i pakketeltet.
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"En fantastisk hoppdag på Hamar med mange gode minner. Det nesten så jeg måtte spy litt bak brakka
bare av gammal vane. Å fly over hedemarken i et lite Cessna er jo et vakkert skue. Ann Kristin Bogen
gjorde en eminent jobb som Sjef i manifest og det ble flere løft over Hamar enn i manns minne. Olav
Otnæs var HFL og innhopp general. Å avslutte boogien med innhopp på Odden var prikken over i-en
for de fleste». Kari
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I juni gikk Ekstremsportveko av stabelen for
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sammen på Voss hver sommer for å utøve
ekstremsport, holde konkurranser,
møte likesinnede og selvsagt feste.

Christian André Coldevin
PettersenTekst
Det som startet som en
sammenkomst mellom fire
idrettsgrener har utviklet seg til å
bli den største ekstremsport- og
musikkfestivalen i verden. Med
årene har festivalen utvidet sin
sportslige variasjon med blant
annet BASE-hopping, hanggliding,
longboarding, skateboarding,
terrengsykling, BMX, stand up
padling, freeride skikjøring og
klatring.
Fallskjerm holder til på
Bømoen, en tidligere militær
flyplass noen minutter nordøst
for Voss sentrum. De flyr til
vanlig en Cessna 208 Caravan,

med det tiltalende navnet
D-FOXY, og hadde i tillegg
med seg Beech 99-en
D-IEXE under Veko og Freefly
Festival. Voss Fallskjermklubb
og Bømoen spiller en viktig
rolle gjennom hele uka ved å
tiltrekke seg festivaldeltakere,
arrangere demoer og gjøre enda flere
tandemhopp enn det som allerede
blir gjort.
Og det var akkurat slik Veko
2013 begynte. Åpningsshowet
på søndag trakk mange hundre
tilskuere. One Calls team, Voss
Ventus, demonstrerte swooping på
festivalområdet og snart 94 år gamle
Bjarne Stavenes forbedret rekorden
sin fra i fjor som Norges eldste
tandem-elev.

To paraglidere skulle
demonstrere hopp fra helikopter
og reservetrekk, men en av dem,
Jan Tore Solberg, fikk faktisk ikke
flygende glider da han hoppet. Han
prøvde å fikse problemet, men ble
helt nødt til å gjøre nødprosedyre
likevel, til publikums glede og jubel.
De trodde alt gikk etter planen. Jan
Tore landet trygt, men det blåste opp
og resten av showet ble avlyst.
På Bømoen ble det også
arrangert grillfest med helstekt
gris. For fallskjermmiljøet på Voss,
er Bømoen mye mer enn bare et
hoppfelt. Det er en sosial plass
hvor man møter kjente og ukjente
innad i miljøet og kan slå av en
prat med nesten hvem som helst.
‘’Vossaånd’’, eller ‘’Vossamood’’ er

det klubben selv beskriver som den
åpne og inkluderende stemninga på
hoppfeltet. Stedet er også kjent for
å være plassen i Norge hvor det blir
gjort flest fallskjermhopp i året, hele
15 541 hopp i 2012. I tillegg har de
store mengder tandemhopping. Med
fem tandemrigger, og forutsatt at
været er godt, kan de utføre om lag
20-30 tandemhopp hver dag under
Ekstremsportveko.
Fredag den 28. juni spilte Sirkus
Eliassen på festivalen og i den
anledning fikk Erik og Magnus
Eliassen, samt resten av bandet
hoppe tandem over Voss. Samme
dag var også den store BASE-dagen
i vakre Gudvangen. Blant kravene
for å delta var 20 slider opp-hopp.
Exit-punktet var to plattformer på

o
toppen av Nebbet, hvor det er gode
muligheter for både både freefly,
tracking og vingedrakt. Fritt falltiden er omtrent 20-25
sekunder uten vinger og
omtrent 60 med. Sistnevnte
gav god nok tid til å fly
over de 200 tilskuerne, før
skjermåpning.
Omtrent 30 hoppere deltok,
deriblant profilerte Espen Fadnes,
Jokke Sommer og Colombianske
Jonathan Florez. Sammen med Tom
Erik Heimen og Dan Johnsen, ble de
de første til å hoppe en ny vegg som
ligger 30 minutter til fots høyere
opp enn Nebbet. Veggen ligger
ved 1400 m.o.h. og har fått navnet
‘’Skjerpings’’. Ekstremsportvekos
BASE-ansvarlig, Kjersti Eide, beskriver

det som kanskje det fineste hoppet
i Gudvangen akkurat nå. Fadnes,
Heimen og Johnsen, som for øvrig
utgjør Friskus BASE, fikk også æren
av å åpne veggen ‘’Friskusen’’ på
den andre siden av dalen. I samme
område ble det åpnet ytterlige én
vegg og to exit-punkter, og Fritt
Fall har intervjuet Kjersti Eide om
årets Veko:
– Det var veldig spesielt i år.
Jokke og Espen var veldig ivrige og
Gudvangen hadde mye mer å by
på enn vi før hadde trodd. Det var
ikke så mange BASE-muligheter i
Gudvangen tidligere, men under årets
Ekstremsportveko har det kommet fire
nye exits. Disse linjene er nå mulige
fordi hopperne har nye drakter som tar
av fortere og de kommer seg tidligere

ut fra veggen. Nå kan man hoppe fra
vegger man tidligere ikke kunne. Før
var det sånn at mange kom til Voss
for å hoppe fallskjerm, og de gjorde
ett BASE-hopp i tillegg, men nå er det
slik at det kommer flere besøkende fra
hele verden til Voss-området kun for å
hoppe BASE.
I tillegg til hyppig
bruk av hjelmkamera,
ble hopperne på Nebbet
filmet med en såkalt
drone. Et heksakopter
med diameter på omtrent
én meter lå svevende
utenfor kanten av stupet
med speilreflekskamera
og fanget øyeblikkene
fra svimlende vinkler.
Christian Andre PettersenFoto
Ekstremsportvekos dagens

Mats GrimsæthFoto

Ron HolanFoto
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Ron HolanFoto

video-team har publisert de ferdige filmene
på Vimeo.
På samme side kan man også se filmer
av de mange stuntene som ble gjort i regi
av Bjørn Magne Bryn med teamet Voss
Ventus. Du vet, de som flyr rundt i hvite og
røde One Call-skjermer og pusher grenser
med spektakulære stunt. På teamet er
vossingen Bryn selv og amerikanerne Nick
Batsch, TJ Landgren og Katie Hansen. Det
startet mandag den 24. med at de gjenskapte
fjorårets stunt ved å swoope seg inn på en
firhjuling i høy fart på feltet. Det krevde noen
forsøk, men alle fire klarte til slutt å beregne

Christian Andre PettersenFoto
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Ron HolanFoto

helt riktig og manøvrere seg fram til setet
bak John Charles Colclasures, som styrte.
Voss Ventus-spenningen fortsatte noen
dager senere, da det igjen var swooping og
kjøretøy på gang på Bømoen. Denne gangen
var det en knall gul Ford Mustang som duret
bortover rullebanen i opp mot 100 km/t. TJ
Landgren bommet litt og ramlet i asfalten
på første forsøk, men han reiste seg opp,
tilsynelatende uskadd, og prøvde igjen. Også
her klarte hele teamet å lande.
Så ble det gjort to XRW-stunt av høy
presisjon som innebar formasjoner med både
fallskjerm og wingsuit. XRW er en forkortelse

Ron HolanFoto

for extreme relative work. Skjermene var små
og raske, av typen Petra og produsert av NZ
Aerosports. De varierer i størrelse fra 67 til
74 kvadratfot og har en vingebelastning på
3.0. I det første stuntet hoppet Voss Ventus
og John C. Colclasures ut fra et fly i full høyde.
Fire trakk skjerm og den femte, Katie Hansen,
fløy wingsuit. Kameramann Colclasures
stilte seg opp bakerst og filmet mens Bryn,
Landgren og Batsch stilte skjermene sine på
en horisontal linje på tvers av flygeretningen,
med noe avstand mellom seg. Hansen klarte
å fly vingedrakten sin i samme hastighet og
vinkel som skjermene, bare noen meter under

Ron HolanFoto

TJ Landgren, som hang i midten. Hansen
kom nærmere og nærmere og til slutt surfet
Landgren stabilt oppå ryggen hennes i
omtrent 20 sekunder.
Det andre stuntet begynte også fra full
høyde. Wingsuit-pilotene Katie Hansen og
Jonathan Florez fløy sammen med Bjørn
Magne Bryn, som også nå hang i skjerm.
De justerte seg inn på hver sin side av Bryn,
fant samme hastighet og han tok grep med
hendene. Det var å ta level-slot-dock til et
helt nytt nivå. Slik klarte de å holde hender
i over 100 km/t i 15 sekunder. Da dette
ble vist på storskjermer for festivalteltet
samme kveld, heiet og klappet over tusen
publikummere i vill begeistring. Bryn,
som var koordinator av XRW-stuntene,
sier til Fritt Fall at det er første gang disse
stuntene lykkes i Norge.
Hvordan vil du beskrive opplevelsen av
å holde hender med wingsutitflygere, mens
du selv flyr skjerm?
– Den er veldig spesiell. Jeg ser til siden
og der kommer det en person i fritt fall som
skal komme inntil meg. Det var jeg som
måtte gripe, for når man flyr wingsuit, kan
man nesten ikke røre på hendene. Pulsen
stiger og det er vanskelig å holde balansen

i skjermen, så man ikke flyr til siden. Hvis
man ser på bildene, har jeg en fot nesten
helt strak og en fot bøyd. Da jeg landet på
bakken igjen, var det en god følelse å ha
fått det til.
Tok det mye planlegging?
– Jeg har jobbet siden i vinter med å få
tak i alle. JC, med kamera, har jeg jobbet
med i nesten ti år. Nick Batsch er verdens
ledende i swooping. Han er sympatisk og en
bra person, det betydde mye å ha han med.
Disse gjør 6-7-800 hopp i året og det krever
mye fra meg som ikke har like mange hopp
hvert år, spesielt psykisk.
Helt avslutningsvis
skal det sies at Voss Vind,
med Skandinavias første
vertikale vindtunnel, i år
som i fjor har hatt stor
pågang og interesse.
For de som ikke har hørt
om Voss Vind, er det det
eneste stedet i Norge hvor
man kan simulere fritt
fall. Man befinner seg i
en glass-sylinder med en
oppgående luftstrøm på
omtrent 200 km/t, som

holder en i samme høyde hele tiden. Det er
et tilbud nesten hvem som helst kan delta
på. Det skal heller ikke forbli usagt at Voss
Fallskjermklubb organiserte en V-formasjon
rett over festivalområdet under det ene
fallskjerm-showet. Planen var å gjøre E, K
og O ved showet de neste dagene, men noe
ustabilt vær hindret dette.
Tross noen veldig skyete perioder
imellom sol og ellers hoppbart
vær, kan man nok klassifisere årets
Ekstremsportveko som nok en suksess.
Folkene, festene og litt mer enn et minimum
av hopping, i tillegg til å se andre gjøre
stunt du bare drømmer om, eller håper du
aldri kommer til å gjøre, er det som skal
til for at de fleste
stortrives på Bømoen.
Sånn sett, har årets
Veko vært alt det ei
Veke skal være. Og vi
håper Veko 2014 blir
like god. Med litt mer
blue skies.
på Ekstremsportveko.
Noen fatter seg i
korthet, andre har
mye på hjertet.
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iTrack
Rune Andreas MalmoTekst
Ron HolanFoto
Boogien startet med grytidlig oppmøte på Garderdmoen
militærflyplass. Jeg regner med at de aller fleste i
fallskjermnorge har fått med seg hva vi gjorde der – men
bare for å være sikker; Vi hoppet over Æra fra Hercules!
For at denne artikkelen ikke skal blir alt for lang, så
kan høydepunktet bare nevnes – ikke utredes.
Dagene gikk videre med tracking i alle hastigheter og
vinkler med små avbrekk i form av helikopterhopping
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på Osenstranda, innhopp på golfbanen på Rena og
31-manns tracking(-forsøk) fra de to PACene vi hadde
under boogien.
Organiserene var fantastike! Mange lærte mye under
boogien.
Stemingen var enorm og været fantastisk hele
uken. Spot On arrangerte grillfest og baren hadde høy
omsettningshastighet (Det ble satt et fint antall kasser).
Dagens videoer ga goodtimes-feelingen, vi hadde goood
progresjon og brede glis! Nye vennskap ble etablert
og eksisterende forsterket. Det var høy trivselsfaktor i

badstua og rundt bålet etter endt hopping. Nevnte jeg
også at Red Bull stillte med gratis drikke og mobil DJbooth?
iTrack 2013 inkluderte alt det fallskjermhopping
handler om for min del, og jeg kan ikke unngå å fundere
på hvordan arrangører skal toppe dette til neste år – det
er ikke hver dag man ser en Hercules lowpasse over Æra.
Håper å se alle i “Team Birdshit” på iTrack 2014!
Stooor takk til alle involverte, og hatten av for Morten
Mr. iTrack Wangen!
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Klubbrekord i Tønsberg
44 hoppere fra Tønsberg FSK, en twin otter, en pac,
en caravan og seks forsøk fra 15 000 fot.
Det blir klubbrekord av sånt.
Johan BryhniLuftfoto
Tove Kristin MelgårdBakkefoto
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Rune HvidLuftfoto
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Olav Kalve hoppet ganske aktivt i
slutten av 70 tallet frem til 1980.
Nå er han tilbake, sammen med
sønnen Alexander.

Tilbake i luften

Svend Reidar SoelbergFoto
Som nyutdannet ingeniør med krevende jobb, nygift og nybakt far ble det
travelt, og hoppingen prioritert bort. Nå har barne blitt voksne og det var
på tide å ta opp gamle interesser. Alexander hadde lyst å bli med å prøve
fallskjermhopping. Dermed ble det til at de tok kurs på Æra i juni.
–Det var også moro å se på de gamle plakatene som henger i korridoren
på Æra. Jeg kunne konstatere at jeg hadde vært med på de fleste av de
begivenhetene! For eksempel Fokker Boogie på Sola og NM i Steinkjer
– den gang da.
Olav forteller at han synes det var moro å treffe gamle
fallskjermvenner igjen. Blant annet hoppet han med sin gamle venn
fra militæret og fallskjemhoppingen, Pål Bergan da han hadde
nivå sju utsjekk i slutten av juni på Jarlsberg.
–Jeg synes det er veldig moro å ta opp den gamle sporten
igjen, og observerer at svært mye er forandret. AFF programmet
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er helt fantastisk, med fritt fall på første hopp og svært god
sikkerhet. Generelt er profesjonaliteten svært mye høyere nå,
sikkerheten særdeles god og utstyret virker jo fantastisk mye bedre.
Jeg hoppet mine 50 første hopp med TU-rundkalott som jeg tror OFSK
hadde skaffet fra forsvaret. De neste 50 var med en Papillion jeg kjøpte privat. Den
har jeg fortsatt forresten. Firkantskjerm fikk vi ikke hoppe før vi hadde utført 100
hopp. Da fikk jeg lånt meg en Strato Star som jeg hoppet 10 hopp med, blant annet
på Fokker Boogie i Stavanger der jeg hadde mitt siste hopp før jeg gjenopptok
hoppingen nå.
Det ser ikke ut til at Alexander kommer til å ta sa mange flere hopp. Han har
gjennomført to hopp så langt. De var vellykkete, selv om han landet i en myr på
første hoppet og hadde litt trasking for å komme tilbake til hoppfeltet. På andre
hoppet landet han perfekt på landingsområdet.

fotoutvalg

Ron HolanFoto
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Fra ekstremsportveko på Voss

fotoutvalg
Rolf “Kuri” KuratleFoto

Vector festival 2013 var en French edition i Chalon sur Saone, Burgund.
Festivalen inneholdt ikke bare topp organisatorer, flotte fly og den
herlige Vector Fest stemingen det ble også samplet ekstremt god
fransk vin. Oui!
19

fotoutvalg

Vitor Benassi/Team MaktoumFoto

Eierne av Skydive Dubai kjøpte opp Empuriabrava i vinter
og har nå fått samme profil. De to hoppfeltlagene team Maktourm
og Babylon møttes for trening og filming i august.
Her fra noen av 12-manns hoppene.
20

4 Way Wingsuit Sequential,
POPs og Independence Boogie
på Chicagoland.

fotoutvalg

Norman KentFoto
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fotoutvalg
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Brian BucklandFoto

En god, gammel
Horny Gorilla
og ballonghopp.
Herlig!

fotoutvalg
Gustavo CabanaFoto

Artig på
Vector Festival.
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Hvordan ikke drukne
18.05.2013 var jeg involvert i en
hendelse under et arrangement
i regi av VFSK. Under et innhopp
på Vangen i Voss landet jeg i
vann og måtte reddes fordi jeg
holdt på å drukne.
Tonje ØstbyTekst
Denne hendelsen er allerede diskutert
endel av hoppere på Voss som var til
stede, samt at det blir skrevet en offisiell
hendelsesrapport. Mange hoppere,
inkludert meg selv, synes at jeg var en idiot
som kom i denne situasjonen, jeg velger
likevel å stå fram med min versjon slik at
andre hoppere forhåpentligvis kan lære. Nå
som jeg har kommet over dødsangsten, ser
jeg at dette var en veldig lærerik erfaring å
få med seg.
Om meg: jeg er en middels erfaren
fallskjermhopper med 700 hopp siden 2006.
Jeg anser meg selv for svært svømmedyktig,
jeg er oppvokst med svømmebasseng og
har ingen problemer med å holde pusten
under vann. Jeg er også rimelig avbalansert
og får ikke lett panikk. Jeg har hoppet
mye storformasjoner de siste årene. Her
er mønster veldig viktig, mens presisjon i
landingen mindre viktig, så lenge området
man lander i er rimelig trygt. Når jeg hopper
formasjoner, har jeg alltid på min Phantom

helhjelm, heldekkende nylon FS-dress med
booties, blybelte, Optima dytter og Viso
høydemåler.
Om hoppet: Dette var et innhopp til
Vangen i regi av VFSK. Landingsområdet er
stort, og selv om det inneholder hindringer
i form av trær og bygninger, er disse lette å
se og dermed å unngå. Området var markert
med en T. Høydeforskjellen fra takeoff er
-150’. Vi fikk beskjed om at det ikke var
nødvendig å sette Cypres. Flytemiddel var
påbudt, så jeg satte på meg en oppblåsbar
flytevest som VFSK lånte meg. Denne var
uten gasspatron, og måtte blåses opp med
munnstykke, dette fikk jeg beskjed om da
jeg tok imot vesten. Jeg deltok på en FSgruppe og hadde derfor på ca fire kg bly i
beltet mitt.
Vi hadde utmerket spot fra 15 000’.
Nydelig utsikt over Voss sentrum fra
skjerm. Som alltid under skjerm løsnet jeg
på bryststroppen min. Jeg så ned og lurte
på hvilken vei T-en sto og hvor jeg skulle
legge landingsmønsteret mitt. Da jeg så alle
andre legge det over vannet, gjorde jeg det
også. Det viste seg å blåse ganske sterk
fralandsvind, slik at jeg hadde problemer
med å komme inn igjen til landingsområdet.
Det ble mindre vind etterhvert som jeg kom
nedover, det så ut som jeg kom til å klare
det, men jeg landet fem meter fra land
på dypt vann. Jeg flaret landingen av som
normalt. Temperaturen i vannet vil jeg anslå
til mindre enn 10 grader.

Siden dette var så nære land, tenkte
jeg at jeg enkelt kunne svømme i land,
eller ligge og flyte på oppdriften av den
pakkede reserven min til jeg fikk hjelp
av redningsbåten. Dette viste seg å ikke
stemme i det hele tatt.
I begynnelsen ga reserven meg litt
oppdrift, men dette tok ganske fort slutt
og jeg måtte svømme for å holde meg
flytende. Jeg skjønte at jeg måtte få blåst
opp vesten min, men dette var umulig med
helhjelmen fortsatt på. Jeg prøvde å få
denne av, men oppdaget at jeg ikke klarte å
få opp visiret eller spennen som holdt den
lukket. Å strekke ned hånden min for å få
tak i spennene på blybeltet var ikke aktuelt
fordi jeg trengte å bruke armene for å holde
meg flytende. Jeg forsøkte å svømme mot
land, men oppdaget at jeg ikke klarte å
svømme en meter. Da jeg strevde med å få
av hjelmen sank jeg ned i vannet og fikk den
fylt med vann slik at jeg fikk vann i nesen
da jeg forsøkte å puste. Jeg gurglet “Hjelp”
mens jeg lurte på om de ville klare å få liv
i meg igjen hvis jeg gikk under og begynte
å inhalere vann. Heldigvis var det da noen
på land som stupte uti og støttet under
meg med hånda si, noen kastet også ut en
oppblåst redningsvest. Jeg ble halt i land
mens jeg fortalte alle at jeg var en idiot.
Jeg fikk på tørre klær og kom meg tilbake
til hoppfeltet. Utstyret mitt tok det en hel
dag å tørke, men det gikk fint med alt,
Cypres2 trengte et nytt filter, mine L&B

instrumenter overlevde helt fint, og da
vannet hadde dryppet av alt sammen og det
var pakket om, kunne jeg hoppe det igjen.
Siden det var friskt fjellvann, ble alt også
veldig rent.
Dette lærte jeg av hendelsen:
1. Unngå å lande i vann: Test penetrasjon
og ikke fly over områder der jeg ikke vil
lande.
2. Flest mulig av forberedelsene til
vannlanding bør skje før man går opp og
før man er i høyde for mønster og landing.
Når man først er der, har man mer enn nok
med å unngå vannlanding, og når man
allerede er i vannet er det begrenset hva
man får til.
3. Vekter og vannlanding er ikke noen god
kombinasjon, og ved fremtidige hopp
vil jeg prioritere å kvitte meg med blyet
før jeg havner i vannet. De av dere som
dykker vet at fire kg er veldig effektivt til å
dra deg under, og da blir det veldig dårlig
tid til å blåse opp flytemiddel. Jeg vil øve
i lufta på å ta hender ned til spennene på
blybeltet mitt, og hvis jeg skal hoppe et
sted der jeg vet landingen blir nære vann,
vil jeg hoppe uten bly så jeg slipper å
måtte styre med det.
4. Helhjelm: Fordi jeg nå vet at det er
svært vanskelig å løsne spenner når jeg
ligger i vann, særlig kaldt vann, vil jeg
løsne spennen på hjelmen min rett etter
skjermåpning dersom jeg ser at det kan

være en mulighet for vannlanding. Hjelmen
holder seg da på, men kan lett tas helt av
også i vann. Jeg vil da enkelt kunne blåse opp
redningsvest.
5. Løsning av LOR og kutting av hovedskjerm:
Dette er en prosedyre som er beskrevet i
håndboka og som alle hoppere skal kunne.
Løsne LOR umiddelbart etter vellykket åpning
dersom det er mulighet for vannlanding, og
kutte hovedskjerm rett etter landing i vann.
Det er vanskelig å bedømme avstand til og
dybde på vann i luften, så jeg ville ikke synes
det er noen god løsning å kutte i lufta.
6. Hvis noen ligger i vann like ved land og ser
ut til å klare seg bra, vil jeg sette i gang med
å redde dem i land så fort som mulig, ikke
regne med at andre gjør det. I kaldt vann
uten flytemiddel kan det gå veldig fort fra
den forulykkede ser ut til å klare seg bra,
til han/hun er under. Jeg vet nå at enkle
tiltak kan være svært effektive, så som å
kaste ut redningsline eller flytemiddel eller
hoppe uti og støtte under personen. Dette
krever ingen spesiell kompetanse utover
svømmedyktighet. Det som garantert ikke
hjelper er å stå og glo.
Dette er ingen omfattende endring av
prosedyrer, og bør være enkelt å gjennomføre,
særlig hvis jeg øver på det på normale hopp.
Det er likevel stor forskjell på å være bevisst
på disse tingene enn å ikke ha en plan. Mangel
på plan kan få store konsekvenser. Med en god
plan er ikke vannlanding noe farlig.

Hvordan er det med deg, har du en plan for
vannlanding? Din plan trenger ikke være den
samme som min, men når flytemiddel er påbudt,
må du også vite hva du skal gjøre med det.
Klarer du å nå munnstykke for å blåse det opp?
Får du tid til det før du trekkes under? Teipet
du over et utløserhåndtak på flytebeltet ditt for
at det ikke skulle trekkes ved et uhell? Er det
plass til at flytemiddel blåses opp når du har på
utstyret? Hva gjør du med vekter og helhjelm?
Hva med wingsuit?
Andre fallskjermhoppere har sagt til meg at
de ville klart seg bedre i vannet enn meg, de
ville fortere ha kommet ut av utstyret, kunnet
holdt pusten bedre under vann, osv. Til dem vil
jeg si: Ta på blybeltet ditt og forsøk å svømme.
Forsøk å svømme med klær på i kaldt vann.
Forsøk å åpne knapper og spenner med kalde
fingre. Det er svært vanskelig. Det er bedre
å unngå å måtte gjøre dette i en høystress
situasjon enn å tro at man er så flink at man ikke
trenger noen plan.
Jeg var fem meter fra land, mange var til
stede og det er lite sannsynlig at jeg faktisk ville
druknet, men det fortalte meg litt om hvordan
man reagerer, hva som skjer med utstyr i
vann og hva jeg selv ville gjort hvis jeg var i en
posisjon der jeg kunne hjelpe noen.
Jeg gleder meg til nye, spennende innhopp,
og har absolutt ikke noe imot å lande nære vann
i fremtiden. Jeg vil også gjerne gjøre demoer.
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Holdninger og Ansvar

Innlegget ble skrevet av

hovedinstruktør i Tønsberg FSK
etter en BASE-ulykke i sommer,
og publisert på klubbens nettsider.
Vi tar det inn her som en påminnelse
om vårt ansvar for å formidle gode
holdninger.
Pål BerganTekst
Rob PooleyIllustrasjonsfoto

Så har det skjedd igjen. Nok en gang skal vi få
melding om at en av våre venner har dødd. Det
gjør like vondt hver gang, enten det skjer i “vår”
aktivitet eller under aktiviteter som vi på forskjellig
vis er nær beslektet med.
David var “min” AFF elev, og det gjør meg
spesielt vondt at han bare rakk å være innom
sporten i knappe to år før han nå er borte. Jeg
hadde samtaler med ham hver gang jeg traff ham
om aktiviteter og holdninger til hva man driver
med. Kanskje mer enn andre følte jeg at han ville
ha godt av de bidrag jeg kunne gi om risiko, farer
og ikke minst konsekvenser om aktiviteter og
situasjoner man møter. I andre ordelag kan man
kalle det generelle sikkerhetsholdninger.
Og det er nettopp litt rundt holdninger jeg som
hovedinstruktør vil ta opp med alle medlemmene i
klubben vår.
Det er mange i klubben som nå både hopper
fallskjerm og base. På noen få år har dette vokst
i omfang, og det overrasker meg stadig å høre
mer om hvordan manges oppfatninger av dette er
preget av holdninger om at alt er så kult og kjekt
og egentlig ikke så farlig.

Når jeg konfronterte en hopper med
forsørgeransvar i fjor om risikoen for å dø var
cirka 100 ganger høyere i basehopping enn
i fallskjermhopping, var dette fullstendig ny
informasjon for vedkommende, og tanken hadde
aldri streifet vedkommende. Men det er et
ubestridelig faktum at i base dør folk statistisk
rundt hvert 1000 hopp, mens det i fallskjerm
over tid ligger på 80-100 000 hopp mellom
dødsulykkene. Du må også da ta i betraktning at
cirka 60-70% av alle fallskjerm ulykkene nå skjer
under bærende skjermer – helt ulike de man bruker
i base. Da er det bare å gjøre regnestykkene selv...
Du trenger heller ikke gå langt for å se nå
hva toneangivende hoppere og medlemmer i
klubben poster på facebook eller youtube om
base, og gjerne da med snappy kommentarer
om hvor viktig det er å leve livet til det fulle
hver dag. “Ufarliggjøringen” medfører at en
svært risikofylt aktivitet får en mer dagligdags
tilnærming, og nyere hoppere uten særlig erfaring
med risikovurdering får inntrykk at dette er
tilnærmet like og hverdagslige aktiviteter. Hvor
disse hopperne skal få tilført tilstrekkelig doser
og oppdatering av sikkerhetsholdninger og
risikoforståelse blir stadig en større utfordring.
Så hvorfor skriver jeg dette som
hovedinstruktør i en fallskjermklubb når vi har en
dødsulykke i vår “nabo-aktivitet” som fallskjerm
verken regulerer eller har noe formelt forhold til?
Det tilligger ikke mitt tillitsverv som HI å mene
noe om basehoppere og basehopping generelt,
det har jeg heller ikke teknisk kompetanse til å ha
meninger om.
Det vesentlige er at vi har mistet et
klubbmedlem, en god venn – og vi har ingen å
miste.
Det som angår meg og deg og alle andre
medlemmene i klubben aller mest, er at vi må

forstå hva våre egne
handlinger og holdninger
bidrar til, og at vi skal
kunne foreta smarte og
gode vurderinger. Spesielt i
forbindelse med egen aktivitet, men
også med det ansvar som følger
ovenfor våre nye og eksisterende
medlemmer. Det er også vårt
miljø de fleste fremtidige
basehoppere møter tidlig og har
sin første opplæring i, både av
teknisk og holdningsmessig art.
Det handler om å bry seg. Det
handler om å gjøre risikovurderingene ofte, og
inkludere alle de nye momentene som vi ofte
legger til, uten å tenke særlig over det. Dersom vi
ufarliggjør aktivitetene våre, dersom vi unnlater
å vurdere, så bidrar vi til å gjøre aktivitetene våre
farligere. Dette handler ikke spesielt om base,
men også om størrelsen på trackinggruppen,
vindforholdene den aktuelle dagen, kompetansen
til de du hopper sammen med, utstyr du ikke har
prøvd før, og så videre....
Jeg oppfordrer alle derfor til å tenke gjennom
litt hvilke holdninger man selv har, og hvilke
man formidler videre. Og hva gjør holdninger
på ett område som base i forhold til tilsvarende
holdninger i fallskjerm?
Er du av de som lærer opp nye basehoppere –
vel – tenk igjennom hvorfor du vil være den som
drar med deg nye hoppere, og om du faktisk er
riktig person til å ta dette ansvaret.
Er du basehopper – tenk kanskje litt ekstra
igjennom hvilke holdninger du har til det selv, og
hvordan du deler dine erfaringer med andre.
Er du en som aspirerer til å hoppe base, og
ønsker å tro på alt du leser og hører om base,
eller vil gjerne være en av de kule – så still deg

spørsmålet om du faktisk virkelig forstår risikoen
du eksponerer deg for, og om du har tilstrekkelig
kompetanse basert på det du har lært i fallskjerm.
Se deg også rundt på de som du er glad i og som
er glad i deg og spør deg selv når det er verdt å gå
opp 100 gangern i risiko, og for hva.
Joda, du og jeg og alle andre skal leve livet og vi
vil gjerne fylle det med så mye innhold som mulig.
Men bak mange av disse egentlige flosklene står
det igjen en mor eller far, en søster eller bror, eller
barna dine som en dag kan få beskjed om at de
aldri mer skal se deg.
Spør deg selv da igjen om det er verdt det og om
du er klar for oppgaven.
Og alle vi andre – det vi kan gjøre noe med, er
å bidra med å hjelpe hverandre til å ta de riktige
valgene, og tenke over våre egne holdninger og
hvordan vi formidler dem. Vi må tørre å bry oss. Vi
må våge å være med å ta ansvar.
La oss slippe å miste flere av våre venner og ta
vare på hverandre så vi alle kan ha gleder sammen
hver dag fremover.

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: 25 Nov, 25 Feb, 20 May

Check our website for winter promotions

For experienced skydivers
TrackDayz 16-17 Nov, 28-29 Dec
Flight Foundation canopy course 18-20 Oct
Freefly Essentials - small group organising
25-27 Oct
UPT Flight Camp, Seville Edition
Feb 2014 (to be confirmed)
$kysaver Weeks 18-22 Nov, 2-6 Dec

i julen?
Hva skal du
a 22 €
15.000 fot fr
per hopp.
le mer?
Hvorfor beta

Christmas Boogie
25 Dec-01 Jan

free load organising
FS, FF and CRW

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

Minneord

Håvard Rognerud
Den 24. juli mottok vi den triste beskjeden om at Håvard Rognerud hadde
omkommet i en fallulykke på en treningstur til Romsdalshorn 50 år ung.

Esben EvensenPortrettfoto
Shane DunnLuftfoto
Sjokket over å miste en kamerat og fallskjermkollega var
stort. Det var vanskelig å ta det innover seg. Camilla og
hans fire flotte jenter hadde mistet en mann og far, vi med
mange flere hadde mistet en fantastisk kamerat, og Lesja
Fallskjermklubb og Fallskjerm-Norge hadde mistet en
energibunt av en fallskjermentusiast.
Vi hadde den store gleden av å kjenne Håvard i
mange år, hver på vår måte. I 1982 startet Håvard med
fallskjermhopping på Hærens Jegerskole. Frihetsfølelsen
ved fallskjermhoppingen ble Håvards store lidenskap,
en lidenskap han med stor entusiasme ønsket å dele

Håvard
Jeg vet at du døde i fjellet
At kroppen din hviler i jord
Men hver gang jeg løfter av flyet
Har jeg din spirit ombord
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– Lars Kjersem

med flest mulig. I 1988 startet en kameratgjeng
med Håvard i spissen Lesja Fallskjermklubb.
Håvard var klubbens første leder, en rolle han
også hadde da han omkom. I løpet av klubbens
25 leveår har en utdannet nærmere 2.000
fallskjermhoppere og den lille fjellbygda Lesja
har blitt en betydningsfull aktør i FallskjermNorge. Mye takket være Håvard sin enorme
innsats. Da han gikk bort var han leder, kasserer,
tandeminstruktør, instruktør og «vaktmester» på
Bjorli Flyplass.
Håvard var også tidlig ute og utdannet seg
som tandeminstruktør, og var helt klart en av
landets desidert beste tandemhoppere. Totalt hoppet han
godt over 1.600 tandemhopp over hele landet. I dag kan
tandemelevene hans løfte blikket mot himmelen og minnes
at nettopp Håvard var den som tok dem dit opp på denne
grensesprengende opplevelsen.
Vi er lykkelig over å ha fått være med Håvard og en
fantastisk kameratgjeng på å bygge opp Bjorli Flyplass
til å være landets beste klubbeide luftsportsanlegg.
Kameratskapet, humoren og gleden både ved å bygge opp
klubben, og ved å hoppe fallskjerm, har vært og er en viktig
del av våre liv. Denne følelsen deler vi med alle de andre
tidligere og nåværende medlemmer i Lesja Fallskjermklubb.
Kjære Håvard. Takk for fantastiske opplevelser, takk
for godt kameratskap, takk for mange artige samtaler og
takk for at du var den du var; ærlig, rett fram, energisk og
entusiastisk. Vi vil minnes deg med dine egen omskrevne

Vazelina Bilopphøggers låt, skrevet på lesjing selvsagt, du
var jo en super ambassadør for Lesjabygda:
Ha du nugun gong lufta på eksos frå
en flymotor på flyplassen,
slik en 180 hesters Lycoming i termikk
over Rånåkollen?
Oss hoppa ut i frå 10 tusen fot med
kvite viddo rondt umkring,
det bles burt stresse å uro i skrotten
min, bære enn all medisin.
Hvil deg nå Håvard – vi skal ta vare på klubben din og vi vil
aldri, aldri glemme deg!
På vegne av Lesja Fallskjermklubb
Ramsy Suleiman – Hans Christian Amlie – Erik Ulateig

Kjersti EideFoto

Friskusen

Dan er savnet i Gudvangen! Beskjeden slår seg ned som en stor svart verk i magen.
En verk som vokser seg større og vondere i timene frem til de sier du er funnet.
Jeg kan ikke tro det, jeg vil ikke tro det. Jeg må ut, ut å lete. Jeg vil se deg igjen,
flygende, leende, fri.
Du har levd ditt eget liv, Dan. Du har skapt og formet det, gått dine egne veier fra
tidlig ungdomstid. 100 % på din egen måte, ikke slik alle andre ville eller forventet at du
skulle leve. Du likte å gå i front, vise vei, fly først ut fra en ny exit. Du var en ekte friskus,
og var stolt av det!
Du betydde så mye for klubben vår, du tilførte noe unikt, med ditt pågangsmot og
ditt fantastiske vesen. Du satt i styret i Grenland Fallskjermklubb i to år, og du la ned
et fantastisk engasjement for at vi skulle få LN-PER til Skien. Det siste året har du
vært kasserer og vi har jobbet mange timer sammen. Du dro stadig med deg den røde
regningspermen i bobilen, rundt i fjellheimen.
Du skal tro jeg gledet meg til å auksjonere deg bort som spenstig lunsjdate. Ingen
trodde at du kom til å være med på det, men da jeg sa jeg hadde en idé, at klubben
kanskje kunne få inn litt penger ved å selge deg på auksjon på loppemarkedet vårt,
kanskje bruke det som del av et reklamestunt, så sa du uforbeholdent ja. ”Men det kan
hende jeg finner på noe skikkelig crazy asså...” ”Lina, du vet jo
at jeg er med på alt som er crazy!” Det var den siste gangen vi
snakket sammen, den siste lørdagen.
Takk, Dan. Din ærlighet, positivitet og generøsitet
er befriende. Alltid blid, ingen problemer, bare
løsninger. Du lekte i livet, og du kunne gjøre det
fordi du arbeidet så hardt for det.
Alt jeg vet om deg har jeg lært av
deg. Ikke rart jeg kjenner deg som en
storslått kar, hehe. Janteloven har
aldri vært på din side, heldigvis!
Men du var også storslått overfor
oss rundt deg, godord fra
deg betydde så mye, du har
inspirert meg og i løpet av
den korte tiden jeg har kjent
deg har jeg blitt så mye rikere. Jeg er så takknemlig
for alt det du prøvde å lære meg. Jeg har fått
formaninger og pekefinger, ”men Lina, hva er
det jeg har sagt...”. Øyeblikk hvor jeg sparket i
grusen og du gliste bredt. Jeg likte nok best de
stolte øyeblikkene, hvor jeg fikk det til og ble
belønnet med en fornøyd klem!
Fly Friskus, fly fritt!

Lina L. Kittilsen
ThomasFoto
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Bokprosjektet "De første
Bernard Duncan Lyng, D-43Tekst

Tusenvis av bodøværinger minnes
fortsatt klubbens hoppoppvisninger
i forbindelse med 17. mai-feiring på

Med livet som innsats for
Bodø-Glimt. Fra rekordcupkampen 7. september 1975.

Grethe Vindvik lander trygt på
Bodø flystasjonFlystasjon.

Vera Andreassen og klubbens
stifter Jan Ole Erikstad.

Fra NM på Jarlsberg 1971. Fra v: Bernard D.
Lyng, Bjørn Kjos, Atle Vian, Karl Evert Mårli,
Einar Lundlie og Karl Norman.
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tre-manns hoppoppvisning før kampen
startet, og under pausen.
Gjennom klubbens første 25 år
utførte BOFSKs fallskjermhoppere
spektakulære fallskjermoppvisninger
fra Namsos i syd til Båtsfjord i nord.
På idrettsfronten gjorde
flere av klubbens hoppere
seg bemerket gjennom å
vinne Norgesmesterskap og
Kongepokal, samt delta på
Norges VM-lag i utlandet. Flere
hundre fallskjermelever har
gjennomgått hopputdannelse
med fokus på sikkerhet,
selvdisiplin og samhold. Av
disse mange bodøværinger
samt 23 av flystasjonens
jagerflygere – inkludert en av
flystasjonens sjefer, oberst
I. E. Aase. Noen av disse
Fra åpningen av
har senere blitt ansatt som
Leknes flyplass 1972.
flygere i SAS, blant annet en av
klubbens stiftere, Erik Dahlen.
Bodø Flyklubbs unge flygere
opparbeidet som fallskjermflygere
for BOFSK nok flytimer og erfaring til
å kvalifisere for jobber som flygere i
norske flyselskap. Flere av disse endte
opp som flykapteiner i Widerøe. Mest
legendarisk av disse er uten tvil Øystein
Sund, som da hans fly under hoppflyging
fikk motorstopp over Bodø, og han med
rolig stemme spør flykontrolltårnet:
”Dokker, æ har fått motorstopp. Kanj æ
komme ned og lande nu?”.
Bernard D. Lyng og Bjørn Kjos etter en
Allerede i 1970 inngikk klubben
vellykket demo over Båtsfjord 1971.
en samarbeidsavtale med Umeå

Aspmyra stadion på 70- og 80-tallet,
og når Bodø Glimt spilte sine viktige
cupkamper på 70-tallet på samme
stadion. Ikke minst under rekordstevnet i
1975 med over 12.000 tilskuere da Glimt
slo Viking i cupen. Den gang hadde vi en

fallskjermklubb om årlig fallskjermtreff
i Vindeln ifm “Nordkallott treffen”.
Hvert år fra da av og gjennom
hele kommende 25års periode har
fallskjermklubber i Nord-Sverige, NordFinland og Nord-Norge møttes hver
Pinse i Vindeln for å konkurrere. Varige
nordiske vennskapsbånd ble knyttet.
Da Vindeln etter mange år ble lagt
ned som hoppfelt fortsatte det gode
fallskjermsamarbeidet med svenskene
på hoppfeltet ved Sundsvall.
Våren 72 medvirket en av klubbens
hoppere i BBCs dokumentarfilm
”Kampen om tungtvannet” som ble spilt
inn på Bardufoss. Filmen ble vist på TV
i mange land, og ble kjørt fortløpende
over mange år på tungtvannsmuseet på
Rukan..
I juli 73 gjennomførte BOFSK på
anmodning fra den svenske skiklubben
Fjellvinden en fallskjermoppvisning på
Hemavan til inntekt for den kommende
slalomkometen Ingmar Stenmark, som
da var bare 17 år, og som senere tok
både VM og OL- gull og ble en svensk
skilegende.
Klubbens tillitsvalgte tiltrådte
toppstillinger i idretts-Norge, blant annet
som styremedlem i NAK, som stifter og
redaktør av forbundets tidskrift ”Frittfall”, som landslagsleder, som formann
i Fallskjermseksjonen/NLF og som
president i Norges Luftsportsforbund.
Fallskjermsporten på 70-tallet var en
mannsdominert sport her i landet. I så
måte har BOFSK vært en foregangsklubb
ved tidlig å satse på å få med kvinnelige

45 år"

Bodø Fallskjermklubb (BOFSK) ble stiftet i 1969, og er fortsatt
i full aktivitet. Klubben har gjennom sin luftsportsaktivitet
vært til stor glede for byens befolkning.

hoppere. Karin Vinkenes ble Nord-Norges
første. Vera Andreassen fra Tverlandet fulgte
som nummer to. I tillegg vakte Ann Berg stor
oppmerksomhet med sine mange landinger
i trær.
Grethe Vindvik hadde hele 25 linehopp før
hun endelig kom på fritt fall. Men med ukuelig
pågangsmot ble hun til slutt en av klubbens
dyktige instruktører.
Mest media-oppmerksomhet nasjonalt
og lokalt fikk nok ”Pippi Langstrømpe”, vår
kjekke Siv Haukås fra Bodø. Hun hoppet ut
over Bodø i 1976 som 16-åring, og ble dermed
landets yngste fallskjermhopper.
Bortsett fra en del beinbrudd har vi i
klubbregi vært forskånet fra alvorlige ulykker,
men den 27. august 1977 mistet vi alle en
god og kjær venn da klubbens tidligere store
entusiast og gledesspreder Arne Carlsen
omkom under et fallskjermtreff på Bardufoss.
Arne, en erfaren fallskjermhopper, hadde
nettopp påbegynt ingeniørutdannelse i Narvik
og hadde i den forbindelse meldt overgang
fra Bodø til Troms fallskjermklubb. Den
bakenforliggende årsaken til den tragiske
ulykken var en feilfunksjon på hovedskjermen.
Mest kjent av klubbens hoppere fra
denne perioden som senere har gjort seg
bemerket også utenfor fallskjermmiljøet
er Bjørn Kjos, tidligere jagerflyger ved
334 skvadronen Bodø Hovedflystasjon,
senere jurist, næringslivsleder og stifter
av flyselskapet Norwegian. Bjørn deltok
blant annet som en av klubbens hoppere
under Norgesmesterskapet på Jarlsberg så
tidlig som i 1971. Bjørn ledet også klubbens
spektakulære fallskjermoppvisning i Båtsfjord
i 1971 som det enda går sagn om...

Bokprosjektet
og initiativrik stab med Vegar Sandstrak
BOFSKs medlemmer ønsker nå å gjøre ære
som styreleder, og med Ingrid Austerheim
på denne særdeles aktive og inspirerende
som nestleder. Klubben har et eget stort
perioden av klubbens historie ved å produsere
klubbhus ved flystasjonens hovedport
og utgi en jubileumsbok med tekst og bilder
med blant annet moderne elevutstyr, og
representativ for klubbens første 45 år. Boken
en stor pakkesal. Hoppaktiviteten finner
ble påbegynt av en av klubbens stiftere, Karl
hovedsakelig sted over Bodø og Rognan.
Norman, allerede i 1998. Imidlertid måtte
Blant medlemmene står sikkerhet og
dessverre Kalle gi tapt for kreft i år 2000.
sosialt samhold knyttet til luftsportsFram til våren neste år tar BOFSK mål av seg
aktivitetene i fokus. Spør du en av
å fullføre bokprosjektet. Klubben vil i denne
klubbens medlemmer om hun eller han
sammenheng søke lokalt og nasjonalt etter
trives, får du som svar et stort smil…
aktuelle sponsorer.
Klubben har et samlet budsjett
utover det som gjøres gratis av
medlemmer på kr 250 000.
Regnskap og forvaltning av
midler som tilhører prosjektet
styres av BOFSK.
Eventuelle sponsorbidrag gis
på fallskjermklubbens bokkonto
nummer 5082.07.55925
Bjørn Kjos kom ens ærend til
Bodø den 27. august for å holde
foredrag om ”veien fram til
Norwegian” til inntekt for BOFSKs
Stående fra v: Ragnar Schølberg, Einar Lundlie og
bokprosjekt. Nesten 300 tilhørere
Karl Norman. På kne fra v: Jan Ole Erikstad, Åsmund
møtte opp. Viktige flypolitiske
Strømsnes og Bernard Duncan Lyng. Bofsk 1972.
tema ble belyst i foredraget, og det ble
også utloddet et par attraktive flyturer.
Bodø Fallskjermklubbs bokprosjektgruppe
ledes av Erling Schølberg (tlf: 975 64 464).
Prosjektmedlemmer er klubbens nestleder
Ingrid Kristin Austerheim, Rolf Liland, Einar
Lundlie og Bernard Duncan Lyng.
BOFSK æresmedlem
I dag, snart 45 år etter at Bodø
Per Wensel foran
fallskjermklubb ble stiftet, er klubben fortsatt
dagens flotte klubbhus.
i full aktivitet. Klubben ledes av en dyktig

Ingrid Kristin Austerheim,
nestleder i klubben i dag.
Foto: T.K.Solås

Oppvisning Aspmyra 17. mai 1972.

Fallskjermflyger Øystein Sund.
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NM
Ekstremt dårlig oppslutning og litt dårlig vær.
Det ble et amputert NM på Rikssenteret, Østre Æra i år.
Johan BryhniFoto
I FS4 ble det gjennomført to runder, og en i FS8. FS4R
fikk gjennomført fem runder og vinner ble kåret – TØFSK
KFP, før to andre TØFSK-lag; Slow motion og Swingers.
Det ble ikke gjennomført NM i FF åpen klasse eller
CP. Landslaget i FF prioriterte rekruttklassen i stedet
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for åpen klasse siden det var få påmeldte lag i åpen. I
FFR var det fire deltakende lag, og det ble gjennomført
fem runder. Voss 4/400 friflygarar tok førsteplassen før
NTNU2, Stavanger 2/Firefly og NTNU3/Cloud Busters.

Lag
Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
Runde 6
Runde 7
Totalt Plassering
Tønsberg 3/KFP
17
15
15
17
12			
76
1
Tønsberg 5/Slow Motion
15
12
12
16
13			
68
2
Tønsberg 4/Swingers
14
12
11
18
12			
67
3
HAGL 1/Golden Lockpins
14
7
14
15
12			
62
4
Voss 2/Slappe Vindpølser
11
8
6
12
8			
45
5
NTNU 1/Air4s
5
7
5
7
6			
30
6
Lesja/Bever Feber
7
6
5
6
6			
30
7
Oslo FSK/Æra Bombers
3
4
4
3
3			
17
8
										
FS 8										

Lag
Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
Runde 6
Runde 7
Totalt Plassering
Tønsberg 6/Norgies 8
7								
1
Voss 3/Amoc Living Legends
2								
2
HAGL 2/Hagl Byga
0								
3
										
FFR 										
Lag
Runde 1
Runde 2
Voss 4/400 Friflygarar
7,5
5,2
NTNU 2/NTNU
6,5
6,6
Stavanger 2/FireFly
3,4
3,3
NTNU 3/Cloud Busters
4,4
4,1
			

Runde 3
6,9
6,2
5,5
4,3

Runde 4
7,2
6,2
5
4,1

Runde 5
7,8
8,5
3,6
1,8

Totalt Plassering
		
34,5
1
34
2			
20,8
3			
18,7
4
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Lag
Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
Runde 6
Runde 7
Runde 8
Totalt Plassering
Tønsberg 1/Deland Norgies
17
20							
37
1
Tønsberg 2/Cleveland Steamers 11
11							
22
2
Voss 1/Cool as a Pinguin
1								
1
3
										
FS 4R
									

i formasjonshopping og fri flyging 2013, Østre Æra

NM

Norgesmesterskapet

FS 4										
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World Games
Det var fantastisk å være
en del av konkurransen!
Bart HardieTekst
Ronald OverdijkFoto
Jeg hadde noen gode runder, men var
alt i alt litt skuffet. Jeg misset gaten på
den andre speedrunden, og havnet på
19. plass etter sju runder – akkurat så
jeg ikke kom med i semifinalen.
Jeg har en ny skjerm som tilpasset
seg den tynnere luften i høyden godt.
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Cali ligger på 3 000 fot. Konkurransen
ble gjennomført på en militærbase,
men vi hadde en stor gjeng med
entusiastiske tilskudere. Med
Regen Tetlow som jobbet opp
publikum ble det veldig artig! Jeg
husker å ha danset salsa etter en av
rundene! Ha-ha-ha.
Tilbake i pakkeområdet ble vi
stoppet for bilder og autografer – det
var litt annerledes. Lokalbefolkningen
ga masse energi til arrangementet og
fikk det til å bli enestående i forhold
til noen annen CP-konkurranse jeg

har deltatt på tidligere. Avslutningssermonien var av en annen verden.
Det var en utrolig opplevelse å komme
inn på en stadion med tusenvis av
columbianere som heiet. Spesielt
siden vår sport normalt ikke får så mye
oppmerksomhet fra publikum.
Alt i alt en flott erfaring
– et definitivt høydepunkt i min
konkurransekarriere. Takk igjen til
NLF, det norske fallskjermmiljøet og
NZAerosports for støtten! Jeg har det
virkelig artig når jeg konkurrerer for
dere og er veldig stolt av det!
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VFS laget Blue Pelican
I februar inviterte jeg Dennis, Tom Frode og Andreas hjem til meg. Arnstein hadde vi over telefon
og i løpet av noe timer ble treningsplan, budsjett og mål for satsing opp mot WC og EM satt ned
på papiret. Denne kvelden var kvelden da Blue Pelican “klekket ut av egget” og laget ble dannet.

Derek
Broughton Tekst
Andreas emliFoto
Målene var
utvilsomt av den
ambisiøse typen,
medalje i EM og fjerde
beste nasjon i WC! Fem
måneder og 27 dager
etter dette møtet gikk vi
inn i Let 410 flyet i Bosnia for å
hoppe runde en på WC og EM. Kunne det
virkelig la seg gjøre å nå så ambisiøse mål på
under et halvt år når man i tillegg kommer
fra et land som er så godt som blottet for
tradisjon i VFS? Dette er historien om
Pelikanene som klekket ut av egget og
lærte seg å fly høyere og raskere enn noen
hadde trodd!
Som nevnt var det ikke bare mål som ble
bestemt i februar, vi satte også premisser for
økonomi og treningsplan. For å nå målene
visste vi at vi måtte satse knallhardt! Det
ble planlagt to treningscamper i USA, en
treningscamp i Sverige, en god ukes trening
før selve konkurransen og innimellom alt
dette en rekke turer til Voss Vind. For å
kunne gjennomføre denne treningen har
vi brukt tilsammen over en halv million, så
følsen av å gå “all in” på et pokerbord er
på mange måter en god beskrivelse... Vi
innarbeidet også raskt godt gjennomtenkte

treningsrutiner og metoder. Jo mer
proffesjonell holdning vi hadde til prosjektet
jo lenger ville vi nå.
Månedene gikk og laget hadde en jevn
progresjon. 4. august sto vi på Gardermoen
og visste at neste gang vi var i Norge ville WC
og EM 2013 være historie. Reisen gikk først
til Tjekkia hvor vi skulle trene i Prostejov i
tre dager og fly tunnel i en dag. På vår siste
treningscamp var oppgaven en annen enn
det den pleier å være. Vanligvis handler en
treningsleir om å løfte nivået og hastigheten
på det man gjør. Vårt fokus nå var å oppnå
en “formtopp” for at vi skulle hoppe på “vårt
beste nivå” under konkurransen. Tanken er at
man har gode hopp og man har dårlige hopp,
alt utifra det nivået man er på. I konkurranse
gjør vi åtte hopp på rad og målet er
selvfølgelig åtte gode hopp i forhold til eget
nivå. Da er det viktig å legge en strategi for å
være best når det gjelder. Den siste campen
bestod derfor av to faser som skulle bygge
selvtillitt og gjøre oss klare til kamp!
Campen startet med første fase, fire svært
intensive dager. Vi gjorde 15 hopp hver dag
de to første dagene, tredje dagen gjorde
vi ni, sjekket ut av hotell, kjørte til Praha
og sjekket inn på nytt hotell. Fjerde dagen
fløy vi tilsammen over to timer i tunnel! I
begynnelsen av denne fasen ville vi ha mye
energi og lære hva som er riktig hastighet
for oss. Går det for fort skjer det til slutt en
feil, går det for sakte tar vi ikke nok poeng.
De neste dagene i første fase handlet om å

gjøre de typiske feilene, som et resultat av
at vi begynte å bli skikkelig slitne. Tanken er
at når man presser seg hardt nok så presser
du også fram feil og dette gjør at man uken
etter har friskt i minnet hva som er viktig å
fokusere på for å gjøre det riktig.
Etter fire dager med hardkjør reiste
vi videre til Bosnia for å gjøre de siste
forberedelsene. Det var et ganske slitent
lag som kom fram til Banja Luka, byen hvor
konkurransen skulle være, men nå begynte
også andre fase i formtoppingen. Nå handlet
det om å gjøre veldig få hopp og samle mest
mulig energi. Ingen mer back to back, ingen
flere lange dager. Nå var det bare å omgi seg
med positiv energi og bygge opp tenning. Vi
startet med en fridag og hadde så tre dager
med tilsammen ni hopp. Når man kommer
rett fra å ha gjort 39 hopp og to timer tunnel
på fire dager kan du tro energien og sulten
på mer fort kom tilbake ved å roe så mye
ned. Kvaliteten på hoppene steg eksplosivt
og selvtillitten kom på topp før første
konkurransedag! Vi var klare til å vise verden
hva vi er gode for.
Som nevnt består en konkurranse av
åtte runder/hopp. På hvert hopp skal
fire hoppere bygge forhåndsbestemte
formasjoner i headdown og sit, disse blir
trukket i tilfeldig rekkefølge dagen før
konkurransen starter. Alle lag må med andre
ord gjøre nøyaktig det samme. Det femte
lagmedlemmet er kameramannen som flyr
under formasjonen. Dommerene bruker

videoen hans til å gi poeng. Målet er å sette
poeng ved å bygge flest mulig formasjoner
i løpet av de første 35 sekundene av et
hopp. Hver formasjon gir et poeng og det
laget som har flest poeng etter åtte hopp får
klatre til topps på pallen. På mange måter
er VFS fallskjermsportens Formel 1-øvelse.
Ikke bare er vi den grenen som jevnt holder
høyest hastighet, konkurransen handler
også om å holde høyest mulig fart på det
man gjør. Beveg deg raskt og du vil rekke
flere formasjoner. I likhet med Formel 1 er
det selvfølgelig mulig å bevege seg for fort
også. Kjører du for fort i en sving sklir du ut
av banen, eller i vårt tilfelle, gir vi for mye
fart i en overgang fra en formasjon til neste
er det fort gjort å ikke klare å stoppe i neste
formasjon.
Så sto vi der, klare til å gå inn i flyet for å
gjøre runde en. All treningen vi hadde gjort
hadde ledet oss fram til dette øyeblikket.
Etter å ha satset i under seks måneder
var det ikke tvil om at vi var underdogs.
Det de andre lagene ikke visste var hvor
hardt og målrettet vi hadde jobbet de seks
månedene. Før runde en hadde jeg snakket
med laget og vi hadde bestemt oss for å
holde litt tilbake på første runde. I tilegg til
at første runde alltid er ekstra nervepirrende
var det en spesielt teknisk runde hvor
mye kunne gå galt. Vi bestemte oss for
at det viktigste var å få en god start på
konkurransen framfor å risikere store fuck
up’s... Dette viste seg å være et strategisk

erobrer verden!
godt valg da vi gikk rett inn på foreløpig
andreplass i EM og tredjeplass i WC. Lagene
bak oss ble tatt av nerver og i forsøket på
å gå veldig fort gikk hoppene deres svært
dårlig. Vi fikk en perfekt start! Alt presset
var nå på de andre. Underdogen lå i tet! Den
neste dagen gjorde vi tre runder og disse
hoppet vi også svært bra. Vi begynte å håpe
på et snitt på 10 formasjoner per runde.
Lagene bak oss klarte vi fortsatt å holde
stand til og presset lå fortsatt på dem.
Tredje konkurransedag startet med en
runde som på forhånd var den vi fryktet
mest. Dette var den vanskeligste runden
for oss. Den hadde også det som for oss
er vanskeligst å gjøre som første poeng,
som betyr at vi må gjøre det på relativen.
Fram til dette hoppet hadde vi jevnt over
hoppet på vårt optimale nivå, men så
sprakk det. Spenningen var til å ta og føle
på når vi ventet på dømmingen. Kom vi
til å bli forbigått? Dommerne dømte fem
poeng på dette hoppet og målet om å snitte
10 så plutselig uoppnåelig ut... På dette
tidspunktet var det Polen som lå på plassen
under oss og spenningen var til å ta og føle
på da de skulle dømmes. Polen sin minst
erfarne hopper har over 2000 hopp, på vårt
lag er det bare jeg som har mer enn det og to
stykker har ikke engang 1000... Skulle dette
være vendepunktet? Videoen viser Polen sin
exit og dømmingen starter. Og i løpet av kort
tid ser vi at også de har problemer med disse
formasjonene og nervene tar dem på nytt! Vi
beholder ledelsen! Vi kan lettet trekke oss
tilbake, men har fått en skikkelig oppvekker
på at vi må holde fokus og raskest mulig
finne tilbake til rytmen hvor vi presterer
på vårt beste. Vi hopper en runde til, neste

dag er finaledag hvor det skulle hoppes
semifinale og finale.
Før semifinalen mangler vi til sammen
25 poeng for å få et snitt på 10. Så
langt i konkurransen har vi tatt maks 11
formasjoner på et enkelt hopp, og nå må
vi altså ta tilsammen 25 på to hopp får å
få 10 i snitt. Vi bestemmer oss for å ikke
tenke for mye på dette og ta en runde
av gangen. Først semifinale. Hoppet er
ekstremt bra! Uten tvil det beste vi har
gjort i konkurransen så langt. Rytmen sitter
og vi er et velsmurt maskineri som jobber
optimalt sammen mens vi stuper mot bakken
i over 300 km/t! Hoppet gir oss 12 poeng
og vi kjenner at dette er vår dag. De siste
to hoppene har gitt oss en god ledelse på
Polen og vi bestemmer oss for å satse på
siste hoppet og sette opp rytmen et lite
hakk. Finalerunden kommer og i det vi gjør
exiten vår kjenner jeg umiddelbart at vi
fortsatt er i sonen fra forige hopp. Vi bygger
opp tempoet og gjør et av våre desidert
beste hopp noensinne. Når vi lander er vi
alle i ekstase! Vi vet at dette var et så bra
hopp at vi umulig kan ha blitt tatt igjen av
Polen! EM sølv og WC bronsje er et faktum.
Når dømmingen av hoppet vårt kommer opp
på storskjerm kjenner vi at pulsen stiger.
Exiten går og nå er det 35 sekunder som
gjelder. Det først poenget kommer, så et til
og enda et. Klokka teller ned og poengene
tikker inn i takt. Blir det 13 poeng får vi 10
i snitt og blir andre Europeiske nasjon til
å snitte tosifrett i et WC, EM eller VM. Kun
verdensmesterne fra Frankrike har gjort det
før! Når det står fem sekunder igjen har vi
11 poeng, så kommer 12, og rett før tiden er
ute lukkes neste formasjon og dommerne

trykker inn 13 poeng.
Jubelen står i taket!
Ikke bare har Blue
Pelican tatt sølv i EM og
bronsje i WC, vi har blitt
andre europeiske nasjon til å sette tosifret
snitt i international konkurranse. Vi har satt
Nordisk rekord i høyeste snitt i konkurranse
og vi har satt Nordisk rekord i flest
formasjoner i en runde med finalehoppets 13
formasjoner! Det å bare bli slått av Frankrike
som er verdensmestere i EM føles definitivt
som å vinne. Det samme gjelder WC hvor vi
kun ble slått av Frankrike og UAE som tok
sølv på VM i fjor.
Underveis i konkurransen har vi fått
masse heiarop fra hoppere og andre
venner som har fulgt oss på Blue Pelican
sin facebook side. Det har fått oss til å få
enda mer lyst til å prestere bra og holde god
energi rundt oss gjennom konkurransen.
TUSEN TAKK til alle dere som har heiet! Dere
har virkelig hjulpet oss til å prestere på vårt
beste. Jeg vil også rette en spesiell takk til
konepone Marianne og lille Morell Tuva som
var med på turen.
Ved hjemkomst til Norge (med medaljer
rundt halsen) var det ingen tid til å hvile på
sine laurbær. Blue Pelican durer videre og
har opptredener i flere lokalaviser og på
TV2 God Morgen Norge for å fortelle om
hva vi har fått til. Det er fint å være med
på å bringe sporten inn i mediene med en
positiv vinkling. To uker etter at vi kom hjem
arrangerte vi hopping på Tønsberg og satte
bl.a største headdownformasjon satt over
Jarlsberg med 15 pers. Søndagen hadde vi
opptreden på Flydagen på Kjeller sammen
med Veteranene. Det er kjempegøy å få lov

til å promotere sporten vår. Veteranene er
jo veldig aktive og drevne på dette så det er
altid gøy å være på arrangement med dem!
For de som ønsker å se konkurransehoppene våre og reaksjonen vår når vi landet
etter det siste hoppet er det bare å søke
opp Blue Pelican på Facebook. Alt ligger på
siden vår.
Jeg ønsker også å gratulere Bersherk
med fantastisk innsats med bronsje i EM og
Bronsje i WC! Til neste gang,
Blue Sky
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Foran kamera (tidvis) finner man
Lord Marius Sotberg og Arne
Helge Andersen fra de tidligere
landslagene 42 og Sweet
freefly. Det nye tilskuddet på
landslaget og kameraperson på
Berserk er Rune Antonsen (aka
Antoaben). For dem av dere som
har vært innom vakre VossVind
så er det her den unge lovende
holder lekestue på daglig basis.

Berserk freefly går
Berserk
Tekst og Foto
Veien startet så sent som
2. mai. Norges landslag ble
offisielt dannet og planer ble lagt
ila få dager. To treningsturer til Empuria kom
som perler på ei tynn snor. Dernest Veko og
deltakelse i vossVallhalla med fjerde mann og
storsjarmør David Reader på laget. Skydive
Voss tok oss imot for trening i juni med
fantastisk vestlandsvær, fantastisk hoppfelt
og tunnel i bakgården gjorde det til en, ja,
fantastisk camp. Under NM på Æra ble vårt
fokus i år på rekruttklassen. Usannsynlig
morsomt å se entusiasmen og hoppgleden
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blant rekruttene! I tillegg hvor sykt fort nivået
stiger med litt oppbakking og planlegging.
Digger det!
Turen gikk rett fra bankett (via fotoboks
i Svingen) til Gardermoen og avreise til
siste treningsleir før EM/WPC i Banja Luka,
Bosnia. Skydive Fano ble i utgangspunktet
valgt grunnet tilgang til Porter. I
etterpåklokskapens lys så hadde vi sikkert
reist tilbake om det så var for å hoppe fra en
206. Bortskjemte og med noen færre løse
tråder gikk turen til Zagreb, Croatia. Rally
bil, gulasj og godt mot tok oss gjennom de
tidligere kommuniststater til Banja Luka,
byen med menn/kvinne ratio på 1:7. Om
denne «urban legend» er sann er det ingen

som vet, men vi fant ingen grunn til å betvile
det.
EM ga oss en god fight med UK om den
siste pallplassen. Denne fighten ble til slutt
vunnet med god margin etter en imponerende
sterk avslutning. Vi er superfornøyd etter
bare tre måneder som lag og bare 200
laghopp. Vi gleder oss til fortsettelsen!
Kalenderen frem mot VM 2014 begynner
å fylle seg, det er bare å gi gass! Vi skal ha
det vanvittig artig på veien, bli med Berserk
på tunnelcamper og ikke minst vårens
høydepunkt Basic´n!
Stor takk til forbundet og selvfølgelig til
SpotOn som, bokstavlig talt, holder oss i
luften.

for verdensherredømme
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Våren 2013 ble det dannet et nytt norsk landslag

I SOMMER TOK DE BRONSE I EM/WC
Berserkers (or berserks) were Norse warriors who are reported in the Old
Norse literature to have fought in a nearly uncontrollable, trance-like fury, a
characteristic which later gave rise to the English word berserk. Most historians
believe that berserkers worked themselves into a rage before battle, but some
think that they might have consumed drugged foods.
King Harald Fairhair’s use of berserker “shock troops” broadened his sphere of
influence. Other Scandinavian kings used berserkers as part of their army of hirdmen
and sometimes ranked them as equivalent to a royal bodyguard.
The Icelandic historian and poet Snorri Sturluson (1179–1241) wrote the following description of
berserkers in his Ynglinga saga:
His (Odin’s) men rushed forwards without armour, were as mad as dogs or wolves, bit their shields, and
were strong as bears or wild oxen, and killed people at a blow, but neither fire nor iron told upon them.
This was called Berserkergang.
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Freeflybasicen
	
under planlegging
YES! Sotberg her.
Lord Sotberg
faktisk etter som
jeg nettopp fikk en
knall deal på "Lord
tittel" fra et lurvete
internett selskap i
Skottland.
Marius SotbergTekst
Norman Kent
Illustrasjonsfoto
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Nok en gang sitter vi og planlegger Freeflybasicen, og det med den STØRSTE glede!
Er for tiden i Spania der jeg nettopp traff på en gammel klatrekompis som nå har
begynt å hoppe. Han var sporenstreks interessert i hvor han kunne sette sitt navn
slik at han kunne bli med på basicen som han hadde hørt så mye bra om… Det varmer
et freefly hjerte at det går gode ord om basicen. Vi legger selvfølgelig opp til at 2014
basicen går ned i historieboken med samme suksesstempel! I år som i fjor og noen år
før så er basicen på Eloy, Arizona.
Der har vi garantert finvær, verdens største flypark å hoppe ut av, ballong hver
morgen for de som gidder å stå opp, og om været er på vår side; tunnel på feltet og to
millioner kaniner som reser rundt i ørkenen.
Basicen er landslagets hovedarena for kompetanseoverføring innen norsk
fallskjermsport. Basicen har hovedfokus på sikkerheten rundt fallskjermhopping og
den type hopping vi bedriver og sender dere hjem med masse nye skarpe ferdigheter
og gode holdninger som dere tar videre til deres klubber. Det finnes faktisk ingen
annen fallskjerm-camp som gir deg den sammen oppfølgingen som du får på basicen.
You can quote me on that.

Ladies and ge
ntlemen,
welcome to th
e Freeflybasi
c!
First rule o
f the
Freeflybasic
: You do talk
about the Free
flybasic!
Second rule
: You DO talk
about the free
flybasic!
Third rule: so
meone waves
of f, the dy tter
’s screaming,
the
flight is over!
Fourth rule
:
Only sk ydiver
s to a flight.
Fifth rule:
One flight at th
e time fellows.
Sixth rule:
No smur fs on
a moose.
Se venth rule
: Jumping will
go
on as long as
it has to.
And the eigh
t and final
rule: If this is
your first
freeflybasic, yo
u have to FLY !

En sykt bra op
plevelse
og bøttevis m
ed nye skills
Siden jeg førs
t har dere på
tråden så kan
jeg nevne sånn
i forbifarten at
nu når vinteren
stormer og alle
fr yser så er de
t
hjer terom og
solskinn i tunn
el
på Voss. Land
slaget har cam
per
hver måned. Ba
re å gi gass.
Alle kan fly.
For eventuelle
spørsmål,
påmelding, ge
nerelt preik el
ler
kanskje du er
keen på en Lo
rd
tit tel?
marius.sotber
g@gmail.com
/
info@berserkf
reefly.com,
FREEFLYBASICEN
.NO
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Hei alle sammen!
For ett år siden startet jeg med følgende linje i mitt innlegg i FF 3/12 ”… i år har vi hatt to fatale ulykker på
14 dager. Først ulykken i Simadalen 27. juni der Jonathan Tagle omkom under flyging i alpint terreng og så
på Sola 8. juli der Jan Roar Bjørnøy kom så hardt til skade at han døde av skadene seks dager senere».
I år har vi hatt en fallskjermulykke, 29. mars der Sten Ivar Bjørge omkom. Denne ulykken og skiulykken
til Trond Bolstad 12. april i Hemsedal, er begge omtalt i forrige nummer av Frittfall. Så har vi mistet tre
fallskjermvenner i baseulykker, Tron Torsen 6. mai – Daniel Thomasson 13. juli – Jonas Svardal 21. juli og
til slutt, og jeg håper det nå er slutt for i år, 24. juli Håvard Rognerud i en fallulykke på Romsdalshorn. Det
er veldig mange, alt for mange gode venner. Ektefeller, samboere har mistet sine kjære og mange barn
har mistet sine fedre. Det har vært en trist vår og sommer!
Tre av ulykkene var baseulykker, og to av basehopperne hadde hoppet fallskjerm relativt kort tid og
med relativt få fallskjermhopp bak seg! Etter ulykken til Daniel Thomasson sendte hovedinstruktøren
i Tønsberg, Pål Bergan, ut en mail til klubbens medlemmer, der han satte ord på hva vi kan gi av bidrag
med/om risiko, farer og ikke minst konsekvenser om aktiviteter og situasjoner man møter. Med andre ord
det man kan kalle generelle sikkerhetsholdninger og erfaringsoverføringer. Det står mye godt i denne
mailen og kanskje kan innholdet deles med hele fallskjermmiljøet.
Det er vanskelig og kanskje også statistisk feil å sammenligne forholdet (ulykke/antall hopp) mellom
vanlig fallskjermhopping og base. Det er i hovedsak to årsaker til dette og det er at antallet basehopp er
heftet ved større unøyaktigheter ift fallskjermhopp og fordi ulykkenes karakter er så forskjellige. Vi vet
at dødsraten for fallskjerm på verdensbasis i 2011, som er det siste året vi har bearbeidet statistikk fra
IPC, var 1:116.918 hopp. Pål skriver i sin mail at dødsraten i base er 1:1000, men dette er som tidligere
skrevet usikkert fordi antall basehopp som det måles opp i mot er usikre og jeg har også blitt presentert
en ratio på 1:600, og da blir faren godt over 100 ganger større ved å hoppe base ift vanlig fallskjerm.
Dersom en også tar inn over seg at langt over halvparten av de fatale ulykkene innen fallskjerm
skjer under fullt flygende skjerm, og tar disse ut av statistikken, slik at ulykkenes karakter blir mer
sammenlignbare, så kan dere bare tenke dere hva forskjellene i forholdstallet da blir!
Det er ikke slik informasjon som presenteres og synker inn hos de unge basehopperne, og en trenger
heller ikke gå langt for å se hva toneangivende hoppere og medlemmer poster på
facebook eller youtube om base, og gjerne da med coole kommentarer om hvor
viktig det er å leve livet til det fulle hver dag. ”Ufarliggjøringen” medfører at en svært
risikofylt aktivitet får en mer dagligdags tilnærming, og nyere hoppere uten særlig
erfaring med risikovurdering får inntrykk at dette er tilnærmet like og hverdagslige
aktiviteter.
Da er jeg tilbake til mitt innlegg i FF #2/2013 der jeg skrev: «På fagseminaret tok
Erik Johnsen opp et poeng om at vi kan ha dannet oss et inntrykk av at
fallskjermhopping ikke er farlig og at vi derfor ikke opplever risikoen like stor som
den i realiteten er. Dersom det er korrekt, så er det i seg selv med på å øke den reelle
risikoen!» Denne kommentaren var myntet på vår egen hopping, men dersom dette
også er tilfelle blant basemiljøets unge uerfarne hoppere, så er det virkelig ille!

Jan Vang
Fagsjef/avd.leder F/NLF
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Sikkerhet og aktivitet
Det er per 20.08.13 rapportert 85 hendelser i 2013. Fem hendelser anses
som meget alvorlige.

sertifikater
B

Aagesen Michael
Aass Christian
Aga Ingvar
Amble-Omundsen Tord
Andhøy Øyvind
Anmarkrud Tormod
Baltzersen Pia Cecilie
Berents Eivind Jo
Bergdal Ole Rune
Berge Håkon
Birkeland Natalia
Bjørkhaug Hans Tryge
Bjørkheim Are
Bjørnø Helene Madeleine
Buskum Richard S.
Christiansen Kjell
Cuijanovic Dragan
Espeseth Vetle
Fannemel Anders
Forester Per
Frisk John Andreas
Genthner Anita
Gildestad Torbjørn
Gundersen Espen
Halvorsen Sulayman
Aleksander
Hansen Andrè Sjurseth
Hanssen Stig Raymond
Haug Tommy
Haugen Audun
Haugland Torleif
Hexeberg Rolf Didrik
Hviding Trine Kvam
Indrevær Eirik

Jakobsen Eirik
Jernsletten Christian
Johansen Emil
Johansen Per Martin
Jørgensen Magnus Hoel
Jørgensen Stein Bastian
Kobberstad Egil
Koch Christian
Kolsrud Bernt Espen
Kristoffersen Rune
Kvam Kristian Gran
Lovasz Thomas
Lunde Odd Erling
Meløe Mikael
Meyer Lena
Musial Maciek
Ness Christoffer
Nordvik Magnus Harbak
O`Donovan Niall
Olsen Bent Jøran
Olsen Kurt-henrik
Oltedal Jon
Overå Stian
Paulsen Iselin Skøld
Rognerud Dagfinn
Roland Roy Kenneth
Røshol Jørgen
Smith Ebbe Berge
Snekkermoen Morten
Solhjell Tore Kjersem
Storm Stian
Svanholm Jørgen
Sæbjørnsen Øyvind
Søgnen Tore Andre
Terøy Alexander
Toreid Marie

Walczak Aneta
Wigemyr Espen
Winther Magnus Kristoffer
Zengler Julian

C

Aasgaard Atle
Antonsen Rune
Brevik Robert
Bryn Øystein
Engum Martin Jusnes
Fredriksen Lisbet
Hansen Gaute Sten
Helle Einar Bjørkaas
Howerski Anna
Introna Dan
Iversen Mathias
Jensen-Svendsrud Julie
Kristiansen Stian
Rødset Henrik
Seppola David
Smeby Tor
Stigen Jim
Sønderbye Øyvind
Tjelta Christian
Tømmervold Sondre Armand
Tømte Odin
Wangen Morten

Vår venn Håvard Rognerud gikk bort i sommer. Selv om det ikke var
i forbindelse med fallskjerm sitter man igjen med en mental følelse
om at sporten vår rammes hardt for tiden.
Når man også tenker på andre som er gått bort de siste årene; om
det under basehopping, skitur, fjelltur eller fallskjermhopping er
det normalt at vi relaterer det til sporten vår. Dette fordi de alle er
fallskjermhoppere og venner av oss. Hittil i år har vi mistet sju venner.
Teller vi opp de siste fire årene har vi mistet 16. Det er mye folkens.
I miljøet snakkes det nå mye om at de ulykkene vi ser i dagens
basehopping kun er starten på en tid der dødsfallene kommer til å øke
betraktelig. I hovedsak begrunnes det med de mange og spektakulære
Youtube videoene som ligger på nett. Der flyr en sin wingsuit nær
fjellsiden, og skyggen skimtes i ryggen av fjellet. Så kult, og så
tilsynelatende enkelt. Jeg håper spådommene ikke kommer til rette.
Kvelden Håvard gikk bort hadde jeg en god prat med Jan Wang. Jeg
stilte spørsmålet –Vi mister mange nå, hva skal vi gjøre? Siden har jeg
hørt det spørsmålet ofte. Det handler veldig mye om holdninger. Jeg
ønsker å dele noen tanker med dere. Ta de innover dere, tenk mye på
dem og diskuter dem rundt leirbålet en fin kveld på hoppfeltet.
1. CFIT som det heter på flyspråket. Det betyr Controlled Flight Into
Terrain, som betyr at flyet (eller hopperen) fløy med normal eller
maks performance. Utstyret virket som det skulle, men en fløy seg
rett og slett i bakken eller i fjellet. Det er på mange måter CFIT en
har ved wingsuitulykkene. Ingenting ligger i veien for å velge en
rute med vertikalt handlingsrom og horisontale escape muligheter,
for eksempel ved å fly langs en vegg der en til enhver tid kan få
ekstra marginer ved å endre kurs. Ved å sette seg i situasjoner
der verken kursendring, midlertidig utnyttelse av et eventuelt
løftpotensiale eller trekk av skjerm gir nødvendig terrengklarering,
flyr en i fjellet. –Sørg for å ha escape muligheter.
2. SLOJ. Dette er kanskje den vanligste årsaken til at ulykker oppstår.
Et godt eksempel på Sudden Loss of Judgement er dersom en godt
planlagt flytur endres impulsivt. Typisk en flyoppvisning der en
konservativ pilot som har fløyet det samme trygge mønsteret og
program på alle sine oppvisningshow, plutselig oppdager at flyet
rett bak har en perfekt kameravinkel og bestemmer seg impulsivt
for å ta en kul «roll» ekstra på finalen. Så går det gale.
– Hold deg til planen din.
3. Layers of risk. De som har kjent meg en stund har sikkert hørt meg
gjenta meg selv til det kjedsommelige, men poenget er godt og
viktig. Sørg for kun å ha ett risikomoment å håndtere når du hopper.
Jo flere lag med risiko du legger på, jo større er muligheten for at
det går gale. Under et normalt kjent fallskjermhopp har du en risiko;
bakken. Trekker du i 3000ft er sannsynligheten veldig stor for at du

klarer å håndtere den risikoen dersom du får feilfunksjon. Dersom
du hopper med en helt ny skjerm med ukjent utstyr har du plutselig
to risikoer, bakken og skjermen. For å kun ha en risiko, må du
eliminere den andre. Ved å trekke høyere enn normalt, f.eks 5000ft
eliminerer du bakken som riskio. Du har da kun det ukjente utstyret
som risiko. Skulle det oppstå noe da, har du god tid til å håndtere
risikoen. Hopper du med nytt utstyr og i tillegg wingsuit for første
gang, har du tre risikomomenter; bakken, utstyr, wingsuit. Med tre
layers of risk er sannsynligheten stor for at det går gale dersom du
velger å trekke i normal høyde og får feilfunksjon. For å komme ned
på ett risikomoment i dette tilfelle, må du hoppe med kjent utstyr
og trekke høyt. Med kjent utstyr fjerner du risikoen med utstyret,
ved å trekke høyt eliminerer du bakken som risiko og sitter da igjen
med 1 risiko – wingsuiten. Får du feilfunksjon i god høyde i wingsuit
med kjent utstyr er sannsyligheten stor for at du klarer å håndtere
dette. – Sørg for å ha kun ett risikomoment.
4. Positive Peer Pressure er noe jeg håper og ønsker at basemiljøet
skal utøve mer. Det går på å irettesette hverandre for vågal
eller risikosøkende flyvning, istedenfor å applaudere adferd
der tilfeldigheter og flaks er en større faktor enn skills og
vurderingsevne. Erfarne må jobbe sammen for å snu trender der
basehopping nesten ikke oppfattes som farlig lenger, men som
kult. Der fallskjermhoppere med 200 hopp får bli med på hopp over
evne. Der målet er å fly de farligste rutene for filmen sin del.
– Skap holdninger. Snu ryggen til dumdristighet. Si nei til å ta med
uerfarne på plasser du mener de ikke behersker enda.
Erfaring får man ikke av antall hopp. Erfaring skaffer man seg over tid
–En tanke til dere unge gjerne vil fort opp og fram. Å være tålmodig
håper jeg er et godt råd.
For å snu over til det mer positive er det en glede å orientere om
landslagenes prestasjon i EM og WC som ble avholdt i Banja Luka
medio august. Blue Pelican tok som mange har fått med seg sølv i EM
og bronse i WC. All ære til gutta som «første gang møttes» for 6mnd
siden, valgte å satse, satte seg mål, trente hardt, la ned penger av
egne midler og nådde sine mål. Laget har planer om å satse videre og
ønsker alle nysgjerrige og interesserte velkommen til å ta del i VFS
miljøet de nå er i ferd med å skape i Norge. Gutta er kjempemotivert
til å instruere og lære vekk det de kan til både erfarne og uerfarne
hoppere. Ta en titt på Facebook siden Blue Pelican å få mer info.
Like så imponerende var bronsen til Berserk Freefly.
Konkurransemessig kunne det nok ikke blitt et mer spennende
mesterskap for Marius, Arne Helge og Rune. Britain lå foran helt til
nest siste dag, Berserk tok over, klarte å holde unna for presset den
siste dagen og tok med bronsen hjem. Berserk ønsker alle hoppere,

nye eller gamle velkommen til coaching. Jeg vil anbefale alle som har
interesse for FF til å melde seg på campene til Berserk. Når man har
mulighet til å lære av de beste, kan man bli de beste. Vi må tilstrebe å
videreføre det høye nivået som sitter inne blant våre hoppere. Det gjør
vi ved å lære av hverandre, delta på konkurranser og dele erfaring.
Under EM var det mange ledere og utøvere av andre nasjoner som
var veldig nysgjerrige og imponert av Norge. Jeg fikk spørsmål om
hvordan vi kunne være en så god nasjon i et land med kun dårlig vær
og fem MILL innbyggere. Dette må vi ta med oss videre.
Hvis vi ser på NM så hadde vi en god deltakelse på FS4R. Hele åtte
lag stilte i konkurransen. Det er mange år siden så mange lag stilte
i rekrutt, og det ser ut som vi nå begynner å høste frukter av den
FS satsingen vi har gjort på klubbnivå de siste årene. Utfordringen
blir å opprettholde den, noe styret skal jobbe med den kommende
perioden. Vi er avhengig av at ildsjeler med erfaring rundt om i
klubbene tar initiativ, skaper holdninger og deler kompetansen sin
med rookies som ønsker å utvikle seg FS hoppere. At de erfarne
deler kompetanse og er inkluderende med sine nye hoppevenner er
en solid metode for hurtig læring og tilhørighetsfølelse, som igjen
skaper utvikling og konkurranseaktivitet. Mindre hyggelig av det at
FF konkurransen ikke ble avholdt pga for liten påmelding. Er fri fly
grenen på vei til å havne i samme bøtta som FS var for noen år siden?
Jeg tror ikke det. Det er veldig mange som hopper FF rundt om i Norge.
Utfordringen er å få dannet lag som vil konkurrere. Dersom fri fly
hopperne hadde kjent til den gleden og entusiasmen Berserk eller
Blue Pelicans får og har under konkurranse, er jeg sikker på at flere
ville turt å ta del i det. En utfordring sendes til landslagene i FF og VFS
på å få god deltakelse i FF til neste års NM. Konkurransereglementet
er pr i dag til vurdering med den hensikt
å få avklart reglene for neste års NM så
tidlig som mulig. Styret får fremlagt forslag
fra konkurransekomiteen i september, og
vedtektene blir da satt. På den måten vil alle få
god tid til å sette sammen lag og forberede seg
til NM neste år.
Sommeren er over, høsten nærmer seg og
snart er det Beverboogie! Håper å se dere på
Bjorli første helga i oktober, og ser frem til leke
i lufta med dere og ta mange gode diskusjoner
i go-stolen.
PS! I desember flytter F/NLF sammen
med resten av NLF fra Rådhusgata 5b til
Ramsy Suleiman
Møllergata 39.
Leder F/NLF
From Ålesund with love
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En er dødsulykken på Geiteryggen 29. mars, som tidligere er beskrevet. Status for granskingskommisjon 1/2013 som gransker ulykken, er at obduksjonsrapporten skal gjennomgås på NTNU
medisinske fakultet etter anmodning fra F/NLF. Obduksjonsrapporten ble ferdig primo august så det
arbeidet som NTNU skal gjøre, er ikke påbegynt. Deretter trekker kommisjonen sine konklusjoner. Det er
ennå mulig å si noe om når rapporten vil foreligge.
De fire øvrige involverte åtte hoppere. En var en «nesten drukning» uten at det i den gitte situasjonen
var reell risiko for å omkomme. To var nestenkollisjoner i fritt fall som involverte fem hoppere og en
hendelse ifm kollisjon i skjermåpning som involverte to hoppere. Både «drukningsulykken» og de
to nestenkollisjonene viser massive brudd på basiskunnskaper, der hopperne gjør helt åpenbare
feilvurderinger. Kollisjonen mellom en hopper under skjerm og en annen hopper i trekkfasen skyltes at
et fly droppet for tidlig på topp av et annet løft.
Fortsetter vi å gjøre slike feil går vi en trist tid med flere ulykker i møte. Felles for alle de alvorlige
hendelsene er at alle vet at man ikke skal gjøre dette og at dette lett setter i gang en kjede av hendelser
som kan lede til alvorlige ulykker.
Konklusjonen er at vi alle må bli bedre på å repetere basiskunnskapene våre og fokusere på dem hver
gang det skal hoppes!
Per 30. juni var det gjennomført 23.551 hopp mot 23.581 i 2012, og som det står ovenfor hadde vi
pr 20. august mottatt 85 hendelsesrapporter. I og med at vi har hatt en fantastisk sommer i år, er det
ikke urimelig å anta at vi har gjort minst like mange hopp, om ikke langt flere etter 1. juli i år ift i fjor.
Antallet hendelsesrapporter på samme tid i fjor var 96, og totalantallet for hele fjoråret var det 147
hendelsesrapporter. Dette kan tyde på at vi henger igjen med rapporteringen eller underrapporterer! Jeg
ser av databasene at mange hendelsesrapporter sendes sent inn ift den tidsfristen som SU har satt for
innsending av rapporter. Jo lenger rapporter ligger rundt på hoppfeltene dess større blir risikoen for at de
kommer bort eller glemmes! Jeg ber hovedinstruktørene om å øke fokuset på dette.
Økonomi
Fallskjermseksjonen har fått noen økonomiske utfordringer i den forstand at inntekten er redusert.
Den store forskjellen ligger i antallet tandem der tallene pr 30. juni var 884 stk i år mot 1167 i fjor. Dette
alene er en redusert inntekt til F/NLF på kr 110.000 ift budsjettgrunnlaget. I tillegg har vi fått en redusert
overføring fra NIF som beløper seg til kr 50.000. Det betyr at det kan komme grep fra styret F/NLF, enten i
inneværende år alternativt neste år.
Sentrale kurs
Den triste nyheten er at F/NLF har måttet avlyse årets I-1 kurs pga for liten påmelding. Nå er situasjonen
den at vi de siste årene har hatt meget god deltagelse på dette kurset, så statusen på aktive I-1er er
ikke kritisk, men det som er utfordringen er tilgjengelige kandidater til verv som hovedinstruktører. Der
trenger vi en viss mengde I-1er å ta av. Spesielt i de tre store klubbene har det vært en relativt hyppig
utveksling pga bla arbeidsmengde.
Årets tandemkurs ble gjennomført på Rikssenteret, der fire nye tandeminstruktører ble uteksaminert.
Årets AFF-instruktørkurs ble gjennomført samme sted, der fem nye AFF instruktører ble uteksaminert.
Årets MK-kurs gjennomføres på Sola i oktober og der er det ni kandidater som har meldt at de er godt
i gang med forberedelsene til kurset og at de kommer til å delta på kurset. Dette vil foreløpig være det
siste kurset Rolf Inge «Burre» Sotbergs holder. Fra nyttår overtar Eirik Breen stafettpinnen fra «Burre» i
det han overtar som ny materiellsjef i SU.

Med håp om en fin fallskjermhøst
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D

Breen Eirik
Egseth Stian Francis Allen
Hassum Gorm
Holt Lars Kristian
Huet Delphine
Jensen Tommy Botten
Krohn Bjørn Kjetil
Lang Sandro
Levik Kjetil Viste
Løland Georg
Reithaug Kjartan
Rødsand David
Sæter Amund

DM1

Gjestvang Inge Markus
Hassum Gorm
Huet Delphine
Hus Jarle
Løland Georg
Porsanger Per Gustav Wollan
Reithaug Kjartan
Wearne-Føleide Thomas

DM2

Aasgaard Atle
Antonsen Rune
Aspvik Rune
Ellila Atle
Flølo Oddvar Thommesen
Helle Einar Bjørkaas
Howerski Anna
Introna Dan
Johansen Freddie
Kittilsen Lina Lee
Lerbakken Fredrik
Lien Olbjørn

Moe Kjell-Trygve
Narum Kirsti
Seglem Stian
Stigen Jim
Van Den Bovenkamp Jurn
Wangen Morten

I2

Breen Eirik
Hassum Gorm
Hus Jarle
Levik Kjetil Viste
Rødsand David

I2AFF
Aspvik Rune
Holt Lars Kristian
Lindalen Fredrik
Moxnes Kristian
Ræstad Brynjar

I3

Bjerk Lars-Kristian
Bjørge Ole Bjørn
Carlsson Jan Vegard
Egseth Stian Francis Allen
Hansen Gaute Sten
Helle Einar Bjørkaas
Huet Delphine
Johansen Freddie
Lang Sandro
Lerbakken Fredrik
Løland Georg
Plassen Martin

Rødset Henrik
Seppola David
Soltvedt Jan Einar
Stensvold Petter
Stigen Jim
Sæter Amund
Tanum Tom Erik
Wangen Morten

I3AFF
Huet Delphine

MK

Krogstad Reidar

T

Levik Kjetil Viste
Nordahl Kristian
Syvertsen Lars Erik B.
Walstad Magnus

TV

Aaslund Kristian
Aspvik Rune
Dunn Shane
Huet Delphine
Kristiansen Stian
Lerbakken Fredrik
Nerli Thomas
Stigen Jim
Thunes Stig
Tømmervold Sondre Armand
Van Den Bovenkamp Jurn

sertifikater

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,-

down'n' & dirty

SpotOn Cup
Terje HoltenFoto

Team Tumble vant FS3-konkuransen i
SpotOn cup hvor Sandi Allen var dommer.

Flydagen på K
jeller

Den 25. Flydag
en på Kjeller gi
kk av stabelen
med acrofly vi
1. september.
ng og rundture
Her var det fly
r for publikum
hoppet Blue Pe
oppvisninger
fr
a
morgen til kvel
licans og Vete
d. Fra fallskjer
ranenes FSK de
mseksjonen
mo.

AFF-instruktørkurset
Lars SyvertsenFoto
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down'n' & dirty
Big Way
Experience Camp i
Sevilla, Skydive Spain

Hoppkonto
opprettet!
Gunn-Ragnhild og Johans
Signe ble født 8. juni.

Om selveste Carlsberg gjorde storformasjonsleire
ville den ikke være så god som denne. Skydive
Spains Big Way Experience Camp med organisatorer
som Mike Carpenter (Volare), Matt Hill (Kristal) og
Jim Harris (Bad Lieutenants). Håvard Flaat skulle
organisert, men kunne ikke delta på grunn av
skade. Fotografer var Will Penny (Babylon) og
Alex Aimard (Skywalkers). Løftekapasitet
var to Dornier og ett Caravan med
exithøyde 15 000 fot.
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down'n' & dirty

Yngve Haugom og
Fredrik Lerbakken
holder i rokkeringen på
silhuettbildet. Ingvild Bøe
Stårvik på vei gjennom.

Rockeringhopp
Johan BryhniFoto

Litt morro på Østre æra etter en dag med FS4-trening for noen,
og AFF/tandemfilming for fotografen. Mange som kan skilte
med “første gang”= kasse. Men ettersom sju på løftet landet
på feil side av beerline, så bortgår nok rockeringkassene i
stillhet... eller?

Yngve Haugom og Tony Andre
Wangen holder ringen. Fredrik
Lerbakken flyr gjennom.

Arctic circle eight
Siden siste innlegg angående
Arctic Circle Eight i Fritfall
#3/2011, er det tilkommet
10 nye medlemmer i den
eksklusive orden: en åtter
eller større FS-formasjon,
utført nord for polarsirkelen
(66 ○ 33’ 44” N).
Åtte personers løft kapasitet er fortsatt langt fra dagligdags i Nord-Norsk Fallskjermunion. Når vi samles har vi for så vidt åtte
perssoners mulighet med to Cessna 182, men formasjonsflyging er heller ikke dagligdags. Alle FS åtte til ti formasjonene siste to år er
satt under fulldriftsperioden Skydive-Elvenes, Salangen, fra Turbo-Porter I-CAKE.
I juli 2013 passerte ordenen 100 medlemmer siden starten; 22. mars 1978. En fullstendig liste vil bli å finne på TROFSK klubbsider i
løpet av vinteren. Oppdateringene er som følger:
ARCE-92:
ARCE-93:
ARCE-94:
ARCE-95:
ARCE-96:
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Elvenes 24/7-12
Elvenes 24/7-12
Elvenes 24/7-12
Elvenes 26/7-12
Elvenes 26/7-12

8-star
8-star
8-star
8-Oposed Zippers
8-Oposed Zippers

Jan Einar Soltvedt
Lesja F.S.K.
Martin Bjørnholm
Trondarnes Frilyndte F.C.
Øyvind Randen
Lesja F.S.K.
Truls Haugsmark
Trondarnes Frilyndte F.C.
Sandi Allen	Oslo F.S.K.

ARCE-97:
ARCE-98:
ARCE-99:
ARCE-100:
ARCE-101:

Elvenes 26/7-12
Elvenes 24/7-13
Elvenes 24/7-13
Elvenes 27/7-13
Elvenes 27/7-13

Førtien
d
årgang e

B er n a

rd Dun

c an

Ly ng F
ot o
Frit t fall
ble stif
tet
i 1973 a
vB
D un c a n e r n ard
Lyng. I
år
er før tie
n de
å r g a ng
…

8-Oposed Zippers	Anders Emil Hustoft
8-Oposed Zippers Marte Lill somby
8-Oposed Zippers Ivan Kolstad
8-Oposed Zippers Gaute Sten Hansen
8-Oposed Zippers Bianca Mitran

NTNU F.S.K.
Tønsberg F.S.K.
Bodø F.S.K.
Bodø F.S.K.
Romania

down'n' & dirty

spot annonse
mangler!
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Grenland Fallskjermklubb fyller
40 år i år og vi feirer staselig med
små og store eventer spredt utover
jubileumsåret.
Lina L. KittilsenTekst
KlubbmedlemmenesFoto

♥

På programmet har vi blant annet hatt
skjermkjøringskurs med Brian Germain, en annerledes
FS-konkurranse og fantastiske innhopp.
Sommeridyll i fleng! Vi har hengt høyt over

Stavern mens Oslo Ess rocket Skråvika. Vi har fått
Norges kuleste jenteband til å hvine av fryd. De vakre
Katzenjammer jentene landet ved stranda i Langesund,
tett fulgt av en hærskare av fallskjermgutter. Og vi
havnet alle på gjestelista på konserten etterpå. Som vi
sier i GFSK: Hygge!
Og hva er vel bedre enn å sveve høyt over vakre
Jomfruland? Å sveve over vakre Jomfruland og bli
mottatt av Christian ved landing, som serverer grillet
villsvin og duggfriske øl. Hygge!
Vi har feiret med reker, grilling og tradisjonsrik
bålkos! Vi har gjort alle våre flotteste innhopp, og vi har
også gjort noen nye.. Cross country innhopp på ølfestival

♥

i Porsgrunn. Hva i huleste er cross country innhopp? Har
det noe med langrennsski å gjøre? Målet var å lande på
Kjølnes, et av våre faste innhoppsteder. Laglig plassert,
fem minutter fra Porsgrunn sentrum og nærmeste
vannhull. Etter nøye beregninger hoppet vi ut i 13 500 fot,
nesten 10 km fra landingsområdet. Fantastisk, moro og
spennende! Det er ikke så ofte man flyr 10-12 min på tur i
fallskjerm. Og alle traff målet. Hygge!
Og sesongen er fortsatt lang! Vi øver mot klubbrekord
i FS, speedstar. Vi jobber med å få på plass enda en
nyvinning på terminlista, cross country, natthopp!
Følg oss på facebook.com/grenlandfallskjermklubb.
Og sjekk terminlista på frittfall.no!

Hoppglede i Grenland!
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Og til manges glede: Fyresdal boogien er
tilbake! Slik den var i gamle da’r. Vi tar med oss
PER og fuel, du tar med deg smil og moro.
Og kanskje en gitar og en vedpinne til bålet…

Photo: Bruno Brokken

♥

På grunn av
den omfattende
bygge- og
vedlikeholdssyklusen
på
er den
vanntett* i hele levetiden.
Selv om den har blitt dyppet i
vann flere ganger. Den avanserte
vanntette forseglingsteknologien på
betyr at den vil være klar
for bruk selv før skjermen din er tørr! Bare
gjennomfør den enkle prosedyren med å skifte
filter og enhenten din er klar igjen.
* CYPRES 2 er vanntett i opp til 24 timer på inntil 1, 5 meters dyp.

www.cypres.cc

*
skru av
tørk av
bytt filter

klubbnytt
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Guts & Glory
Grenland Fallskjermklubb har opp igjennom årene hatt mange
ildsjeler. Fra Kåre Liane startet klubben i 1973 og frem til idag.
Lina L. KittilsenTekst
KlubbmedlemmenesFoto
Gutter og jenter som har lagt hjerte og sjel i klubben. Som tråkker
ned dørkarmen, bretter opp skjorteermet og tar i et tak når det
trengs. Og det trengs! Hele tida... Det er mye arbeid for få, men
mindre for mange. Og mye gøyere!
I løpet av sesongen har vi fått en ny kjerne i klubben. Hva driver
dem? Noen liker å fly fallskjermhoppere, de aller fleste liker å
hoppe ut fra fly, og det er noen som enda ikke helt har funnet den
sprudlende hoppgleden... Som står på fordi vi har et så hyggelig
sted å være. Vi har folk som bor på feltet hver helg, med unger og
hunder. Hygge! Hjerte på utsida. Vi ser iver og initiativ som smitter
over på gamlekara! Og det gjør at vi kommer til å klare å beholde
vår kjære LN-PER! Vi skal ikke glemme noen, og vi takker alle
masse!
En mann gjør ikke en klubb alene, men vi vil likevel takke og
gratulere en spesielt. Fordi vi setter så stor pris på det du gjør!
Vi har nemlig en kar i Grenland Fallskjermklubb, han er sånn
passe høy og sånn passe mørk. Han har
et glimt i øyet du kan dø for. Han er hissig
som en tissemaur, har stå-på-vilje fra en
annen verden og har lest det aller meste
som er verdt å lese om fallskjermer og
fallskjermhopping.
Han har vært HL og HFL og han
har sittet timevis i manifestbua. Så
mange at han satt seg ned og lagde
et nytt manifestsystem for oss (slik at
hopperne kan manifestere seg selv).
Han har driftet datanett og programmert
hjemmeside. Og i tillegg har han vært

Hyll

videomann, styremedlem,
formann, materialforvalter og
materiellkontrollør. Ved siden
av full jobb selvfølgelig.. Snakk
om kapasitet! Han har fått prisen som
årets stå-på-mann minst tre ganger på rad. Og det
er like fortjent hvert år!
Men nå skal han ”bare” være AFF-instruktør. Heldig
for oss som liker å hoppe, og heldig for elevene
våre. Han arrangerer kurs og tar seg av både
elever og hjelpeinstruktører. Ikke noe slunder!
Og han bobler over av overskudd som han
deler med oss ved å arrangere morsomme
og kreative hopp, med utfordring for alle
nivåer! Jomfruland, natthopp cross-country,
vannhopp, gisseldrama innhopp
”D. B. Cooper style” for å nevne noe. Har du
forresten lest den fantastiske historien?
I 1971 kapret en mann med alias Dan
Cooper et fly fra Portland til Seattle. Han
fikk med seg $200 000 i løsepenger og
unnslapp myndighetene ved å forlate
det kaprede flyet i fallskjerm. Søk D.B.
Cooper på Wikipedia for historien.
Tak til din vakre Hanny Charlotte
for at vi får låne deg så ofte!
Vi gratulerer Lars Kristian Holt
som AFF-instruktør! Må du holde
på hoppgleden og overraske oss
med kreative krumspring i mange
sesonger fremover!

es dem

som

hyll
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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

bør

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.

Fredrik LerbakkenFoto

Sky Design. Av fallskjermhoppere. For fallskjermhoppere.
SKY DESIGN VERKSTED AS • Elverhøiveien 16, 3113 Tønsberg
verksted@skydesign.no • 9599 3321 • www.skydesign.no
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Det har vært en fin
sommer på sørlandet.
Lars Erik SivertsenFoto

dem

10 minutter fra skydive Valle ligger
Rysstad sentrum hvor det ble gjort
innhopp i solnedgangen.
Klubben har fått ny tandemrigg
av Rimi, og det er gjort mange fine
tandemhopp i løpet av sommeren.
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