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

Idretten
CP-utøverne har gjennomført sitt NM som en del av det åpne svenske mesterskapet.
Hovedårsaken er at CP nå har blitt så spesialisert at det krever en bane med pond og at
vi ikke har noen sånn arena i Norge enda. Bieffekten er jo at utøverne får konkurrere med
sine svenske og danske kollegaer, så det blir en skikkelig konkurranse med høyere nivå.
Under NM i FS og FF hadde rekrutteringsklassene grei deltakelse. Åpne klasser bærer
preg av at vi ikke har god nok matching for dem som er litt seriøse, det scrambles lag og
det er likevel knapt lag til å dekke alle pallplassene. Ikke akkurat noen ny situasjon! Det
nye er at det diskuteres å subsidiere NM fra breddemidlene for å redusere kostnaden for
lag og utøvere.
Nå er det mer fjernt å forestille seg å legge NM til Sverige eller Danmark i disse grenene
enn i CP, men det kunne vært artig å igjen forsøke å få til et nordisk mesterskap så en
også fikk bedre matching og kanskje større interesse for disse grenene. Regner med
konkurransekomiteen også tar dette med til det nordiske samarbeidsmøtet som visstnok
skal forsøkes reaktivert i høst.
Så er det besluttet at det skal etableres offisielt NM i vindtunnel, etter at IPC
har anerkjent disiplinen og det har blitt vedtatt eget konkurransereglement for
formasjonsflyging og artistiske grenser. Hvilke klasser det skal gjennomføres NM i skal
avgjøres i høst. En klubb må stå som arrangør også her.
Dommerkomiteen behøver også påfyll. Sprekt av Anniken Rokne å riste støv av
fjærene! Det bør likevel jobbes knallhardt med rekruttering den litt ferskere delen av
rekkene også. Kanskje det blir mer attraktivt når vi får nytt dommersystem – som funker.
I skrivende stund gjennomføres landslagsuttaket. Det blir interessant å se hvilken
landslagsgruppe som eventuelt blir tatt ut, og hvilke midler som blir avsatt i budsjettet.
Noen av breddemidlene er allerede avsatt til FS-camp.
Norsk fallskjermhopping og idrett ass!

fotoutvalg

KittRedaktør

Vector festival
Gustavo CabanaFoto

blue skies
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I starten på august reiste tre vossingar, Ronny Holen,
Siv Lindgren og Even Rokne til Tsjekkia for å gjennomføre
noko som aldri var gjort før – å fly 100 personer i en
diamant formasjon med andleta i same retning.

100 hoppere
i en diamant

Ronny HolenTekst
Willy BoykensFoto

A ndre
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Det er ein episk formasjon som blir sett på som svært
vanskeleg og det er gjort minst to tidlegare forsøk. Dette
var under BJ sin leiing i både 2008 og 2010, men begge
gonger vart den ikkje komplett.
Det største outfacing diamond som er gjort er en
64-manns som vart satt i Vichy, Frankrike, i 1999. Den
gang var også Patrick Passe med som organisator, så det
var på høg tid å oppdatere historiebøkene.
Me kom fram til eit fantastisk hoppfelt i Klatovy, berre
en time og 40 minutt med Norwegian, og ein time i leigebil
frå Oslo.
Klatovy er heimen til Pink Skyvan og alle fire flya var heime
dei dagane vi var der. I tillegg var det en fin Supercaravan frå
Tyskland som ga oss nok løftekapasitet.
Organiseringa på feltet er av tysk kvalitet; god mat, godt
øl, gratis øl til tider, stort badebasseng, stoor camping,
bunkhouse, swoop pond og en stor velutstyrt barnehage med
barnepasser. I tillegg hadde teamet med seg ca 500 kilo bly, so
alt var lagt til rette for suksess denne langhelga.

Våre organisatorer var Patrick Passe (Frankrike), Dieter Kirsch
(Tyskland) og Milko Hodgkinson (UK) og dei hadde brukt mye tid
siste året på å planlegge denne diamanten, og ingen detalj var
gløymt. Alle slotter var utlevert på førehand, detaljer om exit,
innflyging, grepsplan, docking, separasjon og åpningshøgde. Alt for
at alle skulle lese seg opp, møte forberedt og spare tid når me alle
var samla.
Dag ein vart so effektiv at Even fortsatt ikkje hadde fått riggen ut
av eit låst skap i Pilzen. Vi var då 99 som delte oss i tre grupper, ei
gruppe for basen, ei for fronten og ei for baksida. Etter to hopp auka
me størrelsen til 49 og 51 manns.
Stemninga var høg etter gode hopp for alle, og ingen var i tvil om
at dette kom til å sitte før helga tok til.
På torsdagen fekk me utfordringar med mykje skyer, men fekk
inn tre gode forsøk. Overraskande nok var det bakparten på
formasjonen, der alle ser inn mot midten, som hadde størst problem.
Kanskje var me blitt for «cocky» etter gode treningshopp dagen før?
Når me samlast fredag morgon og med perfekt blå himmel so
meinte Dieter at no var lyset perfekt for bilda som skulle takast. I
tillegg var det nøyaktig på dagen 26 år sidan verdsrekorden på 144
vart satt, den gang med ein standard diamant formasjon, so det var
no vår tid.

Beklageligvis har Willy bare
bilder fra diamanten. Den siste dagen da det ble
bygget både to- og trepoengs hundremannsformasjoner
med full separasjon mistet han hjelmen sin på første hoppet.
Slutt på fotograferingen, dessverre. Better luck next time
Willy – thanks for the great diamond-photos!
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Fyrste hoppet for dagen gjekk heilt fint ned til ca 7500 fot, då
formasjonen kollapsa i eit skummelt dragsug. Tilbake på bakken
vart det tatt grep, og Pete Allum vart hanka inn som erstattar for ein
som ikkje høyrte etter.
Eit par gjennomgangar på bakken, og med «the basic big way
stuff» ringande i øyrene gjekk me til flya. Me har høyrt tusen
gonger før men som framleis trengs å seiast og memorerast:
disiplin, sheepdog, stadium, sving 2x90 grader – ikkje 180, disiplin,
presentere beingrepet, ikkje jage grepet, LEVEL, docke utan
moment, sjå mot senter, fly slotten din!
Og plutseleg kjem den gode følelsen, den som kjem når noko
stort er på gang, men ein kunne ikkje være sikker før rykta starta å
svirre vel nede på bakken. Formasjonen var komplett i over seks
sekund, men ein kan ikkje være sikker før alle grep er studert.
Me starta feiringa umiddelbart etter debrief og stemninga var
høg når Patrick, Dieter og Milko annonserte kva som var planen
for siste halvdel av eventen. Me fekk beskjed om å møte friske og
raske tidleg neste dag for no skulle me avslutte eit kapittel som
Patrick har prøvd på fleire gonger før: Me skulle sette verdens fyrste
topoengs 100-manns, der alle skifter grep mellom poenga.
På laurdagen hadde me igjen mykje skyer, so me fekk kun to
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forsøk, begge veldig gode men ikkje godt nok til å bygge poeng
nummer to.
På søndagen var himmelen igjen knall blå, og lyset igjen perfekt
til gode bilder. På fyrste hoppet er disiplinen og effektiviteten igjen
tilbake og poeng en sitter perfekt, alle slepp grepet og ligger noncontact, før poeng to blir plukka opp og heldt i ein evigheit.
Cool! Dette var nesten for lett?
Vel nede på bakken bekreftar Milko at det blir eit hopp til, og at
planen no er tre poeng med komplett grepskifte, «becasue we can».
Etter ny rekord i kort dirtdive var det på veg til flya igjen, og ein
ny flytur til 18000 fot, og endå ein gong løyste gruppa utfordringa
på best muleg måte. 1-2-3, akkurat innanfor.
Me reiste frå Tsjekkia med ikkje bare ein komplett outfacing
diamant, men og to episke bonushopp som aldri har vore
utført tidlegare. Ingen av dei er offisielle rekordar, men episke
formasjonar smakar minst like godt!
Europa har ein god base med bigway hopparar på
verdsklassenivå og ein treng difor ikkje nødvendigvis amerikanare
eller å reise over dammen for å hoppe stort. Det er eit press for å
prestere på ei slik gruppe, og dei fleste i gruppa held seg current
med firer og åtter, og mange er aktive konkurransehopparar. Når

Patrick, Dieter og Milko samlar ein slik gjeng so skjer det magiske
saker som det er utruleg kjekt å være ein del av.
For eit år sia satt omtrent same gruppe fire verdsrekordar i
sekvens i Empuria, og rykta seier at det blir minst ei slik «European
Challenge» også neste år. Det kommer til å bli spektakulært,
utfordrande og sjukt heftig!
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Det hele startet på Elvenes i 2013, og som med de fleste gode idéer, så kom også
denne etter et par øl rundt bålet. Det ble løyet og skrytt om hvem som hadde
gjort hvor flest hopp denne dagen og ved andre anledninger, men det ble
brått stille da en av gamlekara fortalte om da Mikael Kristiansen og Leif Tanum
som gjorde 85 hopp hver i løpet av 24 timer tilbake i 2008.

Tommy BottenTekst
Idéen var sådd og fra november startet arbeidet
med å kunne slå denne rekorden. Stedet for
gjennomføringen var innlysende. Med generelt
fine vindforhold, et usaklig stort og tilgivende
landingsområde, få naboer, midnattsol (!) og
god tilgang på kompetent personell var Elvenes
et naturlig valg.
150
I november startet konkretiseringen, og jeg
tok kontakt med regjerende verdensmester
Jay Stokes for tips. “Don’t take breaks. Breaks
will slow you down.” var den jeg husker best. I
tiden framover orget jeg også med tilgang på
Cessnaene til Troms og Tromsø, piloter, lån av
rigger, hoppmestere, bakkepersonell og mye
mer.
I mars startet de første treningsrundene med
Martin Stene og Espen Gundersen hos Nimbus
på Rakkestad. Tidene våre lå på ca. fire minutter
rotasjon i snitt, og med dette i bakhodet ble
målet satt til 150 hopp. Media og fjesboka ble
informert, og jakten på sponsorer startet.
150 var et rundt og fint tall, og i og med at
Sveriges rekord er 105 og Finnene har 106,
passet dette desto bedre.
Gjennomføringen
Etter å ha blitt utsatt et par dager på grunn av
dårlig vær, og frafallet av en av hoppmesterne
satte vi endelig i gang på formiddagen fredag
18. juli. Forholdene var optimale og med OVC
skydekke i ca. 3000 fot og 19°C ble ikke varmen
et problem.
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Vi startet ut i maks tempo og økte på underveis. Før det var
gått tre timer hadde jeg 42 hopp og flyten på støtteapparatet
rundt var upåklagelig. Rotasjonstiden vår var bedre enn de
beste testkjøringene og vi hadde en bestetid på to minutter og
58. Ved hopp 58 rundet jeg mitt tusende hopp, og journalister
fra Fremover fikk være med opp i flyet. Mye god stemning og
high fives, men heldigvis glimret kaken med sitt fravær.
Videre opp til ca. 110 hopp gikk det overraskende greit.
Tempoet var jevnt, men høyt, og alt fungerte som det skulle.
På hopp 111 bommet jeg på kula i trekket på første forsøk, og
vi ble enige om å øke utsprangshøyden fra ~1600 fot til ~1800
fot. Noen hopp senere var trekket nok en gang slurvete og
fungerende lege på feltet Eirin Emaus beordret en 15 minutters
pause. Etter en blodprøve og måling av blodtrykket foreskrev
hun en diett av potetgull, brus og sjokolade. Alt skal ned.
Legens ordre.
Tempoet de siste 40 hoppene var noe lavere enn de
foregående, men klokket inn på akseptable 5:30 i snitt. De
siste to hoppene ble gjort fra 6000 fot sammen med Sten Rune
Myrland, Espen Gundersen og Eirik Frantzen med flagg for
sponsorer, og variasjonen var velkommen. Frantzen har i senere
tid uttalt på godt nordnorsk at “Du så fan mæ dritings ut.”.
Kanskje like greit at vi avsluttet på 150...
Jeg ønsker å rette en stor takk til alle som hjalp til under
og før forsøket! En ekstra takk går til Skydive Elvenes og
ledelsen der som har bistått hele veien og lot meg okkupere
hele luftrommet under rekordsettingen, sponsorene Spot On,
Centpro, Keystep og Intrudair samt pilotene som vendte opp
ned på seg selv og flymaskinene for å få til en imponerende
rotasjonstid.
Mange har spurt meg om hva som blir det neste. Kanskje noe
er allerede i emning? Eneste måten du kan være sikker på å få
det med deg er å sette av de to siste ukene av juli og komme
deg til Skydive elvenes 2015!
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FS basic 2014!

Bilder i egen mappe. Ett av bildene er
tatt av Sindre Frigstad, her setter du
fotocred i bildet.
Forbundets FS basic ble kjørt i regi av

Tønsberg FSK første uka i juli. FS basicen er
en treningsleirer for medlemmer av FNLF
som ønsker å løfte sine ferdigheter innen
formasjon- og konkurransehopping.
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Frode Finnes Larsen, Camilla Ledsaak LundalTekst
Jørgen Morstøl ValdeFoto
Opplegg for alle
Med strålende vær, twin otter, velorganisert felt,
instruktører i verdensklasse og bra folk lå det an til å bli
en suveren uke på Jarlsberg. Vi var spente på opplegget
da det var hoppere med svært forskjellig bakgrunn og
ambisjoner. Av deltakerne var det I1, I2, I3, B-sert, hoppere
som begynte på både 70 og 90 tallet, fra null til timevis
i tunnel, landslagsambisjoner og boogiehoppere. Kort
fortalt bredden av norske hoppere. Men opplegget og
sammensetning av grupper ble tilpasset nivå og ambisjoner
og alle deltakere opplevde stor verdi og fremgang.
Vi hoppet 1:1, 1:2 og 1:3 samt noen større formasjoner.
Grundig brief og debrif med video. Alt til redusert og
subsidiert pakkepris.
Selv om de fleste overnattet i Tønsberg, var det fult mulig
delta med dagsturer. Undertegnede leverte og hentet i
barnehage nesten hver dag, og vi bor en time nord for Oslo.
«Real skydiving»
I en tid der alle kan shoppe tunneltid og ta «snarveien»
til økte flyferdigheter (som er bra!), fokuserte basicen
også på den praktiske hoppingen og ferdigheter som ikke
kan bygges i tunnel. Kryssreferanser, problemfrie exit,
poenger på relativen, effektiv docking, seperasjon, osv.
Praktiske ferdigheter som enkelte kanskje tar for gitt eller
overvurdere seg selv på. Basicen gir rom for å fokusere
på detaljer og drille teknikk, noe som ofte glemmes under
vanlig morrohopping. En uke med fokus på teknikk har alle
gått av – enten man er AFF instruktør, boogiehopper eller
rekrutt!

Tils
Tønsberg
brygge
Det er et
fallskjermpolitisk spørsmål om
alle av forbundets basics bør legges på
et hoppfelt hjemme i Norge. Den tar vi ikke her.
Men når det først skal organiseres en FS basic i NordEuropa finnes det neppe et bedre sted enn Jarlsberg! I tillegg til
at Tønsberg opererer twin otter, er værstabilt, så har de et lendene
FS-miljø med dedikerte instruktører i verdensklasse. Også Tønsberg brygge
da… Torsdag var det hoppfri, noe som med idrettslige termer betyr fokus
på «lagmoral» og «mental trening» kvelden før. Med andre ord, flere utepils
på brygga, sjølukt, fiskesuppe, mild sommerbris - som
skled over i okkupasjon av dansegulv, flaue moves
og gooood times… Etter en «høflig anmodning» fra
personalet om å stikke av, havnet en samlet basic
på et nachspiel hos noen vilt fremmede. For øvrig
der huseier en single mann i 40 årene fortvilet
lurer på hvorfor han ikke finner den rette kvinnen,
samtidig som han kjører «Modern Talking» og «Village
People» på storskjerm... Jaja. Vi reiste samlet hjem under en
flott morgensol.
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FS basic 2015
Årets basic var en stor opptur og anbefales! Faglig sterkt,
fine folk og god stemning. Vi oppfordrer ledere av norske
fallskjermklubber til å engasjere seg i arbeidet med
FNLFs langtidsplan og sørge for at det settes av
tilstrekkelig midler til breddeidrett i fremtiden.
Neste år er i alle fall sikret. Sett av 14-20. juni 2015
allerede nå! Tusen takk til forbundet, Tønsberg
fallskjermklubb og alle som bidro til en fantastisk
uke!
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freeflybasicen?
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Marius SotbergTekst

Freeflybasicen er FNLFs hovedsete for kompetanseoverføring innen norsk fallskjermsport. Basicen
har som hovedmål å fremme sikkereheten rundt den hoppingen vi bedriver, samt å sørge for at alle
de som deltar blir gode fallskjermhoppere både i luften og på bakken.
På basicen hopper du med landslaget og de beste instruktørene i Norge. Du kommer til å lære
mere om freefly og fallskjermhopping på to uker enn du har gjort i løpet av hele sesongen. Vi ønsker
at du tar all kunskap med deg hjem til ditt hoppfelt slik at andre kan dra nytte av den kunskapen du
besitter etter basicen.
Basicen kjøres i regi av Berserk Freefly. Dette blir vår basic nummer sju!

Sted: Skydive DeLand, Florida. Dato: 30. mars-13. april (foreløpige datoer)

Pakka:
• 50 hopp hvorav 25 er med din egen
freefly coach (video debrief etter hoppet)
• Hotell
• Leiebil
• Flybillett: Oslo-Orlando
• Seminarer
• Besøk på UPT (Vector) fabrikken.
• T-shirt
• Dagens video
• Going Home party (Capt’n incl.)
• Fete hopp og high 5s!
• Ny venner
• And more.....

Pris: 32 000
Info om registrering og betaling kommer
på freeflybasicen.no.
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Spørsmål om begge kan sendes
marius.sotberg@gmail.com

Tunnel camps
Datoer for Voss Vind tunnelcamps
(plasser ledig da Frittfall hadde deadline):
31. oktober-2. november.
23.-25. januar.
30. januar- 1. februar
13.-15. februar

da U
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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.
Next courses: 14-20 Oct, 18-24 Nov,
09-15 Dec, 13-19 Jan
Want to progress with FS or FF and
obtain your B-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..!
Next courses: 30 Sept - 06 Oct, 18-24 Nov,
23 Feb - 02 March, 18-25 May

For experienced skydivers
$kysaver Weeks
06 - 10 Oct, 03 - 07 Nov, 01 - 05 Dec
Intense Freefly Coaching
06 - 10 Oct, 01 - 05 Dec
TrackDayz 11 - 12 Oct, 06 - 07 Dec
Flight-1 Canopy Course 101 & 102
13 & 14 Dec
Dornier Christmas Boogie
20 Dec - 04 Jan

info@skydivespain.com
www.skydivespain.com

Aeródromo La Juliana,
Bollullos de la Mitación, Sevilla.
DZ: +34 687 726 303
Office: +34 955 766 056
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Seville

20 December - 04 January

Sun, Sea and Skydiving
20 December - 11 January

from as little as
22,50€ per jump!

Load Organisers:
Milko - FS
Domi Kiger - FF
Ally Milne - FF
Tigern Odd-Martin
Helgestad - WS

Load Organisers:
Marco Arrigo - FS
Adam Dare - FF
Rene Terstegen
(Toratora) - FF
Jack Johnson - WS

More details on FB event page

Aerodromo Municipal de
Portimao, 8500-059 Alvor
info@skydivealgarve.com
www.skydivealgarve.com

Turbine operation during boogies only.
AFF Courses & Tandems available.

Make your AFF course at
Christmas.

Maiken BentzonTekst
Kristoffer FossmarkFoto
Løsningen ble Valle Flyplass som ligger på østsiden av elva Otra i AustAgder. Flyplassen kalles også for Sylvknapp blant piloter. Det henspiller
på sølvsmednæringen som var viktig i Setesdal.
Gjennom Sirdalen og over flotte Suleskar, blir bilturen kort til Valle fra
Stavanger. Setesdalen er fantastisk vakker, og gjenspeiler kanskje Norge på
sitt beste!
På hoppfeltet disponerer vi et klubbhus med bunkhouse, kjøkken, bad
og oppholdsrom. Det er og gode campingfasiliteter på hoppfeltet,
både for vogn og telt. Vi er også så heldige og disponere en stor
hangar til både fly, hopping og kursholding.
Grunneier er på vår side, og ønsker oss mer en
velkommen.
Vår Cessna Soloy 206 Turbin,
tar deg til full høyde

Skydive Valle
59°01'54''N 7°33'12''Ø. Der ingen skulle tru at nokon ville bu, ligger Valle flyplass,
ca. to timer unna Stavanger sentrum. Stavanger fallskjermklubb har traktet til fjellet
da hoppingen ble stoppet på Sola høsten 2012, pga. økende flytrafikk,
og klubben så seg nødt i å finne en alternativ lekeplass.
Rune EspedalFoto
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(13000 fot) på 13min. I skjerm, med skue over Setesdalen med 1000 innsjøer over flotte fjell,
er livet fint som fallskjermhopper. Og uten noe særlig til naboer hopper vi fra soloppgang
til solnedgang. Her snakker vi faktisk sunsetload! I år har Stavanger fallskjermklubb hatt
rekordmange kurs og fantastisk med nye elever, tandembookinger til krampen har tatt oss,
og en dugnadsånd på feltet som er verdt og skryte av. Vi har hatt press-konk, grasiøseinnhopp, og røverhistorier rundt bålet om kvelden, samt gode og ikke fult så gode ideer
pønsket ut i de sene nattetimer.
Om lag 10 min. fra Valle flyplass ligger Rysstad, som har butikk, bensin og bar. Hytter
til utleie og campingplasser i søkk og kav. Så på Valle er det mulig å ta med seg resten av
«flokken» som evt ikke er fallskjermhoppere og kan tenke seg andre aktiviteter i område.
Bading i kulpene på Brokke smaker bra når gradestokken viser varmerekord i Norge her.
Vi vil ha flere lekekamerater og ønsker at Valle skal ekspandere. I juli hadde
vi fulldrift, alt på frivillig initiativ. Det er imponerende å se hvordan noen av
klubbens ildsjeler legger all tid og krefter for at andre skal ha det kjekt! Med
stjerner i øynene, håper vi på suksess som hos andre , å
skape Valle til et stort velfungerende hoppfelt, hvor
internasjonale og lokale hoppere tar turen.
Så, det er på Valle det skjer, og vi jobber
for å gjøre det enda bedre. Kom og
besøk oss da vell, og sjekk ut vår
hjemmeside: skydivevalle.no. Vi
håper å se deg på Skydive
Valle!
Blue
skies!
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iTrack 2014

16

«Høydepunktet for min del ble nok
helikopterhopping på Osen og at jeg
fikk brynet meg litt på de raskeste
gruppene,
dog litt bak røkla».

Morten Wangen, Boogiesjef

Fikk du ikke med deg årets iTrack på Østre Æra, burde du sette av
denne uken neste år – vi snakker om Nordens største trackingboogie.
Anniken KoldenTekst
Andreas OttosenFoto
I tidenes sommervær rykket freeflyerne inn på Rikss enteret med lyst, klare for dyst. På plass sto
dyktige instruktører fra Norge og Dubai, en stålsatt stab og proffe pakkere.
– I begynnelsen var det et ønske om å lage et arrangement som funket for relativt ferske
hoppere med fullt fokus på hopping og ikke minst muligheten til å lære under safe rammer.
Etter hvert har ønsket om å fortsette kommet fra entusiasmen til de som deltar og ønske om å
utvikle det til å bli enda bedre enn året før, sier boogiesjef Morten Wangen.
Ei ble det Herkules i år, men med to Pac-fly og helikopter på Osenstranda dunket folk hopp
fra soloppgang til solnedgang. iTrack er en inkluderende boogie med masse blide folk som
skaper god stemning og det lille ekstra med DJ, lysshow, lounge og tidenes trønderfest med bart
og skinnvest. Og det skal sies at videosamlingene i hangaren hver kveld skapte mye latter og
minnerike øyeblikk da videogutta viste hva de var gode for.  iTrack 2014 finner du på Youtube.
Tusen takk til deltakerne, Oslo Fallskjermklubb, SpotOn og alle frivillige som tar på seg
oppgaver under iTrack og bidrar. Lenge leve dugnadsånden!
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I en uke i slutten av juli forandres stranden i
Empuriabrava til noe magisk. Et ekstremsportsområde,
en ferielandsby og en syvdagers musikkfestival.
Josep CantarellTekst
Det er åtte år siden sist prestisjefyllte King of Swoop ble arrangert i Roses.
Med Skydive Dubais investering i Empuriabrava kom arrangementet tilbake.
Her er det ingen kunstig swoope pond eller symmetrisk bane. Dette er en elv,
på en strand, ut i sjøen. Helt forskjellig fra hva de tredve deltakerne er vant til
å se. Med DJ Danger, live overføring på storskjerm og internettstreaming ble
dette det mest spennende CP-arrangementet noen sinne.
Premien på 33.000 euro gjorde flyvingen aggresiv og konkurransen skarp.
Det ble tidlig klart at det var Nick Batsch som ville få kronen. Nå håper vi at
dette igjen blir en årlig konkurranse.
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fotoutvalg

Canadisk rekord
Brian BucklandFoto

40 Canadiere med hodet ned og grep over Parachute Montreal.
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fotoutvalg

Vector festival
Gustavo CabanaFoto

Empuriabrava i juli.
Artikkel kommer i Frittfall #4.
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tramp i kalotten

Helikopterhopping
Hemsedal

Beverboogie
2007

Wingsuitflyging

Mor til Nathaniel,
Kathrine Nilsen,
i fritt fall på VFF
FS-Basic DeLand

Åtte år med fallskjerm
Vil med dette rette en takk til alle de fantastiske menneskene jeg har møtt som fallskjermhopper,

Skjermkjøring
Voss

alle de facinerende stedene jeg har besøkt, og ikke minst alt den godt brukte tiden som har gått med
til denne fantastiske hobbyen.
Tonny TørnblomTekst

Tonny klar for EXIT
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Skjermkjøring
Startet karrieren på Bømoen i 2007. Kan fortsatt huske spenningen og redselen før jeg skulle
Voss
gjøre mitt første hopp. Gikk ikke helt etter planen, frøs totalt, og instruktørene måtte trekke da
jeg var «gone». Så hopp nummer to satt fryktelig langt inne, men jeg motet meg opp, og 0830
dagen etter stod jeg og øvde se-se-ta-trekk, kom meg i flyet, og BOOM, alt satt, jeg var klar som
en prest, og gjennomførte til 10 i stil! Resten av kurset gikk greit, kom i mål med A-lappen, og da
tok det av.
Etter salg av leilighet satt jeg plutselig med mye peng på bok, og veien var kort til kjøp av rigg,
og ikke minst USA-tur. Fersk hopper rett på FS-boogie i DeLand. Fantastiske tre uker ble tilbragt
under solen i Florida, og loggboken vokste for hver dag. Nye opplevelser, nye kjennskaper, rett og
slett fantastisk.
Og siden har jeg holdt det gående, har blitt både wingsuit, BASE, speedriding og masse hopp.
Men nå var plutselig tiden der hvor livssituasjonen gjorde hoppkarriere vanskelig. Far til liten gutt,
vanlig fastjobb, og stort huslån er vanskelig å kombinere med full hoppkonto og campingliv på Bømoen. Så jeg vil med
dette takke for meg for denne gang!
Når situasjonen endrer seg, så kommer jeg tilbake. Har definitivt ikke tatt mitt siste hopp. De 500 jeg har skal bli flere!
Tusen takk for meg, takk for alle de gode stundene, takk for alle de legendariske stedene, og ikke minst takk for fester
som av «ikke-hoppere» nok ville bli karaktisert som ganske psycho. Men ikke for oss.

Ett av Even Roknes
legendariske innhopp

WE CARRY ALL MAJOR MANUFACTURER’S PRODUCTS!
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Norgesmesterskapet i Canopy Piloting & Swedish Open Championship 2014

Hva er
 Canopy Piloting?
Daniel EriksenTekst
Høyhastighetslandinger kan gjøres helt trygt
gjennom coaching, trening og konkurranse. I
canopy piloting konkurreres det i fire grener.
Dette er Distance, Zone Accuracy, Carving Speed
og Overall. Det finnes egne verdensmestere og
egne verdensrekorder i disse grenene. Dette
gjør at det kan være fire forskjellige individuelle
verdensmestere hver gang det er VM.
Øvelsene er forskjellige, man kan spesialisere
seg i de enkelte øvelsene, skjermprodusentene
har forskjellige skjermer som er spesialisert for
øvelsene og det er ikke uvanlig at en canopy
pilot bruker flere forskjellige skjermer til de
ulike konkurransene. Noen lager en strategi i
konkurransen for å vinne overall, mens noen
satser alt på en konkurranse. Et eksempel på
dette er i det amerikanske mesterskapet i år
hvor de åtte beste Overall var kvalifisert for VM.
Tidligere verdensmester og verdensrekordholder
Nick Batsch var halvskadet med en dårlig fot
han ikke kunne bruke på de tekniske øvelsene,
der det kreves at foten berører vannet. Han gikk
Jan WangFoto

derfor fullt inn for å vinne og bli amerikansk
mester i Carving Speed. Dette er den eneste
gjenværende øvelsen hvor det ikke kreves at
foten skal berøre vannet i ponden. Dette fordi
den amerikanske mesteren i enkeltgrenene
uansett ville bli en av de åtte som var kvalifisert.
Dette klarte han, kunne spare foten, trekke seg
fra Distance og Zone Accuracy rundene, skjøv
åttende mann overall ut av laget og var kvalifisert
til den amerikanske troppen til VM uten å belaste
den skadede foten altfor mye.
CP er internasjonalt den største og raskest
økende konkurransegrenen i fallskjerm og
har vært det i noen år nå. Store internasjonale
mesterskap som Pink Open, Dubai IPC, VM,
EM og World Cup samler gjerne over 100
skjermpiloter som konkurrerer om tre pallplasser
i de forskjellige konkurransene. FF og FS har alle
vært en del av World Games tidligere. Dette er
IOC sitt eget OL for grener som ikke er innlemmet
i OL, men som vurderes. Dette er det nærmeste
man kan komme for å bli vurdert som olympisk
idrett. Dette er den konkurransen som bl.a.
Taekwondo var en del av før IOC slapp de helt

jordkloden, fra flere hundre meters høyde, for å så å bomme med under 150 centimeter.
Forskjellen mellom en swooper og en canopy pilot har en gang blitt beskrevet,
som at en swooper gjør en finalesving og håper på det beste. En canopy pilot
gjør en finalesving og vet det vil gå helt fint.

inn i varmen med andre kampidretter
som judo, boksing og bryting i OL.
Imponerer man IOC i World Games
kommer man inn i OL. Etter 2009 ble FF
og FS tatt ut av programmet til World
Games. På den annen side ønsket man
at Canopy Piloting ble firedoblet fra ni
nasjoner til de 36 beste utøverne. CP er
fallskjermsportens eneste gjenværende
kort i kampen om å bli en olympisk
idrettsgren. Begrunnelsen var at CP
konkurransen bl.a. var actionfylt,
hadde høy kvalitet, hadde deltagere
fra mange verdensdeler og var meget
publikumsvennlig. Etter en “amerikansk
uttaking” i VM 2012 i Dubai, med over
100 deltagere, kvalifiserte Barton Hardie
seg til WG i Cali i 2013, som en av disse
36 for å representere Norge.
For å avholde en CP-konkurranse
trenger man blant annet en swoopepond
med ferskvann, markører, baner,
sensorer og dommere. Per dags dato har
ikke Norge en pond.

NM, SM og Swedish Open
Championship i Canopy Piloting i
Sverige
Svenskene har bygget en internasjonal
swoopepond av høy klasse. De har
brukt et par hundre tusen kroner på
en infrastruktur som er grunnsteinen
for en storstilt boom av et CP-miljø der
fallskjermhoppere synes det morsomste
som er, er å kaste seg ut av en flymaskin
om igjen og om igjen. I motsetning til
fritt fallgrenene er skjermpiloter helt
avhengige av å hoppe ut av et fly for
å trene. Her er det absolutt ingen som
sitter og regner på hvor mange hopp
man gjør før man ikke kan hoppe mer
dette året. I tillegg til selve ponden
har svenskene opparbeidet seg en
kunnskap man kan høste av hvis man
går med ønsket om å bygge noe liknende
i Norge, samt alle markørene, banene
og sensorer som gir deg tiden på Speed
runden automatisk på en storskjerm.
Alle scorer og resultater kommer
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Enkelt og flåsete fortalt er Canopy Piloting å kaste seg selv så hardt du kan mot

Jan WangFoto
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automatisk opp på nettet og plansjer etter hver runde. Man kan lett se utviklingen
i både Norgesmesterskapet, det svenske mesterskapet og det Åpne Svenske
Mesterskapet underveis.
NM i CP ble avholdt sammen med SM i Sverige. I tillegg foregikk det Swedish
Open Championship. Dette er helt vanlig i CP og har foregått i mange år. En grunn
er at det er begrenset med swoopeponder på hoppfeltene i verden. Selv om vi har
en vindtunnel i Norge, har vi enda ikke en grop med ferskvann på et norsk hoppfelt.
Dette har derimot både Sverige og Danmark. Et mangeårig eksempel er Pink Open
i Tsjekkia. Konkurransens ni runder telte i tillegg til Pink Open i år også som det
nederlandske mesterskapet, det tyske mesterskapet, det irske mesterskapet,
det tsjekkiske mesterskapet, det ungarske mesterskapet og det østerriske
mesterskapet. Man samler logistikken, dommere og utøvere rundt banen. I stedet
FAI International Parachuting Commission (IPC)
Competition Rules for Canopy Piloting
for mange små mesterskap fårAman
samlet alle under en paraply og får en gedigen
DDENDUM F
EXAMPLES OF COURSE LAYOUTS
konkurranse og happening for alle involverte.
F.1
F.1.1

Speed Courses
Carving Speed Course (Carving Speed 70 metres)

NM - Carving Speed
Speed er et power-event.
Konkurransen går over tre
runder. Vindstyrke over 7 m/s
medfører omhopp.
Speed er enkelt fortalt å
treffe entrygaten på 150 cm og
å fly en sving så fort som mulig
målt i tusendels sekunder
med sensorer. Banen er på 70
meter med 75 graders sving og
fem markører på 150 cm man
må holde seg under. Vinkelen
tvinger piloten til å svinge,
det går ikke å fly i en rett linje
gjennom banen. Dette gjør F.1.2 Straight Speed Course (Drag Speed 50 metres and Full Speed 50 metres)
man gjerne i en hastighet på +/- 100 km i timen. Verdensrekorden i 2007 var på 2,775
sekunder.
Daniel Eriksen var den første fra Norge som brøt tresekunders grensen i en
konkurranse i det Åpne Danske Mesterskapet i 2012 med 2.933. Barton Hardie
forbedret denne norske rekorden i VM i Dubai 2012. I NM 2014 ble den norske
rekorden ytterligere forbedret hele tre ganger. Først postet Daniel 2.659. Barton
2014 Edition (effective 01 March 2014)
19/26
Hardie forbedret den norske rekorden ytterligere to ganger med henholdsvis 2.585
og 2.551. Barton vant Speed. Daniel fikk andre. Sindre Frigstad fikk tredje. Verdt
å nevne er også at Sindre ble klokket inn på en 3.080 runde og en 2.938 runde og
fikk en sterk tredjeplass i en av sine første konkurranser. Til sammenligning er
den offisielle verdensrekorden på FAI sine sider til Nick Batsch i Speed på 2,274
sekunder.
Jan WangFoto
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FAI International Parachuting Commission (IPC)

F.2

Distance Courses

F.3

Accuracy Course

Competition Rules for Canopy Piloting
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NM – Distance
F.2.2 Long Distance
Denne øvelsen er delvis teknisk og
delvis et power-event. Konkurransen
går over tre runder. Vindstyrke over
7 m/s medfører omhopp.
Teknisk siden man må touche vannet
før entrygaten på 150 cm, miste minst
mulig fart og kraft, før man kobler over F.2.1 Drag Distance
til power-mindsettet etter entrygatene og flyr så langt man kommer rett fram. Lengste runet var Daniel på 117.15 meter.
Daniel vant Distance. Barton kom på andre. Sandro Lang kom på tredje.
NM - Zone Accuracy
Dette går for å være den mest
tekniske øvelsen. Konkurransen
går over tre runder. Vindstyrke over
7 m/s medfører omhopp. Enkelt
F.2.2 Long Distance
forklart skal man “dragge” vannet
og lande i “boksen”. “Dragging“ er
vannkontakt før entrygatene med en del av kroppen og videre gjennom fire markører på vannet over ca. 45 meter, før man,
uten bakkekontakt, skal forsøke å lande stående i en avmerket boks på 2x2 meter ca. 70 meter unna entrygatene. Daniel vant
Zone Accuracy, Barton kom på andre. Sandro kom på tredje.
2014 Edition (effective 01 March 2014)
20/26
NM – Overall
I Overall legger man sammen poengene i de tre konkurransene som har foregått over ni runder. Det enkleste er bare å
F.3side
Accuracy
være bedre enn de andre i alt. På den annen
kan enCourse
jevn utøver som ikke vinner noen grener komme til å slå en som er
overlegen i noen grener og vinne overall.
Daniel vant Overall. Barton kom på andre. Sindre kom på tredje. Verdt å nevne er også Sandro Lang som scoret i alle
konkurransegrenene. Det er utrolig bra til å være i sin første konkurranse. Dessverre fikk ikke Børre Mørch gjennomført
konkurransen siden han ble kalt tilbake på jobb fra ferien, for å bekjempe en mulig terrortrussel i ambulanseyrket. Det var
likevel veldig hyggelig å ha han tilstede i Sverige den tiden han var der.
Samtidig var det veldig hyggelig å trene, hoppe og ha sosialt samvær med alle nordmennene som var tilstede i forkant av
konkurransen. Håper å se dere igjen neste år til både sosialt samvær, trening og i konkurransen. The more, the merrier. Neste
år må vi prøve å være den største nordiske delegasjonen.

Swedish Open Championship
Edition (effective
01 March
Svenskene hadde dette som sitt nasjonale2014
mesterskap
eller
også2014)
kalt SM. Siden 20/26
det var både norske, svenske, danske, new
zealandske og australske deltagere var det også et Åpent Svensk Mesterskap med hele 21 kompetente deltagere. Dette hadde
høy kvalitet og de aller fleste deltagerne brukte dette som en del av sin oppkjøring til VM i CP i Z-hills i USA senere i år.
Det var fryktelig mange prototypeskjermer av typen Petra (New Zealand Aerosports) og Peregrine (Performance Designs)
i tillegg til den nå nyankomne Leia (NZA) for det generelle sportsmarkedet med den nye NZA Petra-designen i denne
kategorien. Et bevis på at den viktigste komponenten alltid vil være evnene til piloten er Lars Nystrøm (Swedish Skydive Crew/
SSC). Han vant SM med en stock skjerm han kjente utrolig godt foran flere svenske VM deltakere.
SOC - Carving Speed
Chris Stewart (NZE og professional drogue chucker på Voss) vant. Barton fikk andre. Daniel fikk tredje. Sindre fikk trettende.
Sandro fikk attende.

Robert Robban RydenFoto
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SOC - Distance
Chris Stewart (NZE) vant. Christian Webber (DK) fikk andre. Leigh
McCormack (AUS) fikk tredje. Daniel fikk fjerde. Barton fikk femtende.
Sandro fikk attende. Sindre fikk delt nittende.
SOC - Zone Accuracy
Christian Webber (DK) vant. Lars Nystrøm (SWE) fikk andre. Daniel fikk
tredje. Barton fikk syvende. Sandro fikk femtende. Sindre fikk sekstende.
SOC- Overall
Chris Stewart (NZE) vant. Christian Webber (DK) fikk andre. Daniel fikk
tredje. Barton fikk sjette. Sindre fikk syttende. Sandro fikk nittende.
Hva skjer nå?
Undertegnede har deltatt i NM siden 2004 og CP siden 2007. Dette
var første gang et norsk mesterskap har blitt riktig gjennomført etter
internasjonale regler – og det ble gjennomført på en høy kvalitetsmessig
internasjonal måte. Her har vi mye å lære og her burde NM gå hvert
eneste år inntil vi både har en egen pond, sensorer og banene – og kan
arrangere det like bra eller bedre enn svenskene.
I tillegg var sikkerheten ivaretatt på en utmerket måte av deltagerne,
de internasjonale dommerne og arrangørene. Dommerne var meget
kompetente og de hadde bl.a. en egen mann som hele tiden fulgte med
på veldig gode måleapparater om at grensen på 7 m/s. Hvis så ble man
tildelt et omhopp før runden kunne bli dømt ferdig. Man satt igjen med
en følelse av at man deltok på noe helprofesjonelt av typen EM/VM/
World Cup.
Både trening og konkurranse foregikk uten skader og hendelser.
Noen kom litt nært sikkerhetsnettet (vannet) og ble våte, men igjen var
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Robert Robban RydenFoto
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dette et hoppfelt med organisert CP trening og konkurranse, et av de
fallskjermmiljøene jeg føler meg tryggest i.
Svenskene har invitert oss igjen neste år. Planene deres er å utvikle
dette til å bli like stort som Pink Open. Neste år fortsetter de med å ha
NM, SM og SOC. I tillegg vil finnene (som heller ikke har pond) bli invitert
til å ha det finske mesterskapet sammen med oss og samtidig ønskes det
å arrangere Nordisk mesterskap i CP.
Det langsiktige målet er å bryte ned barrieren mellom boogie og
konkurranseidrett som befinner seg i fallskjermsporten, få bredden
enda mer over fra sosial samling til målrettet trening og konkurranse,
få tryggere skjermpiloter med sunne, gode og trygge holdninger som
kan dele dette med hjemklubbene og et kortsiktig mål om minst å doble
antallet nordmenn som drar til NM og nordisk mesterskap neste år.
Dette kombineres fint i CP miljøet med at man får et tett og sterkt sosialt
fellesskap over lag og landegrenser.
Barton og jeg drar til VM i USA i slutten av året, men håper flere
ønsker å bli med oss på både trening og konkurranse etterhvert. Hvis
du kanskje er interessert er det bare å ta tak i oss på enten Voss eller
Tønsberg eller på annen måte. Jo flere lekekamerater, jo bedre. Samtidig
er det jo alltid moro å dra over til svenskene og slå de i deres egen
lekegrind. Den innovative tankegangen fra forbundet trenger en stor
takk. Dette er et riktig skritt for å skape et CP miljø i Norge. Spesielt
Derek og Jan som tente på ideen “and made it happen”. Jan stilte opp alle
konkurransedager og tok awesome bilder og delte ut medaljer sammen
med det svenske forbundet.
Hvis dere trodde dette var en artikkel om “den svenska synden” på
banketten, så kan jeg bekrefte at bankettene (tror nemlig banketten
varte noen dager) var awesome – men det får du oppleve selv neste
år… når du er med!

Det igangsatte en prosess der F/NLF måtte komme fram til en annen løsning for gjennomføringen av NM. Da det svenske
mesterskapet inklusive grenen CP skulle arrangeres av Stockholm fallskjermklubb i samme tidsrom som NM på Voss,
var det naturlig å forespørre om muligheten til å få legge NM inn i SFF sitt åpne mesterskap.

NM i CP i Sverige
Jan WangTekst og foto
Svenskene var gjestfrie og det ble således arrangert tre
mesterskap som var det åpne svenske mesterskapet, det
svenske nasjonale mesterskapet og sist men ikke minst NM.
Så langt jeg fikk med meg, så var det kun i CP det var deltakere
av utenlandske hoppere. At CP ble et åpent mesterskap, gjorde
også at deltakelsen var størst i denne grenen med 20 deltagere,
fra Sverige (11), Danmark (3), Norge (4), UK (1) og New Zealand
(1). Ut i fra diskusjonen her hjemme om dårlig deltakelse på NM,
hadde jeg vel en forventning om en vesentlig større deltakelse i
de øvrige grenene i SM, men antallet lå omtrent på samme nivå
som hos oss. Forskjellen var at det ble arrangert tre grener vi ikke
konkurrerer i, klassisk presisjon, speed og CRW toer rotasjon. Det
de ikke arrangerte var FS-8.
Jeg synes Stockholm fallskjermklubb hadde lagt til rette for et
godt mesterskap, og gjennomføringen var det ingen ting å si på.
Været var strålende men preget av mye vind, noe som resulterte i
at konkurransen i CP dro ut i tid samt at det kun ble gjennomført
en runde i presisjon og to runder i speed.
Daniel Eriksen (Tønsberg) ble norgesmester og de fleste har
vel nå også fått med at han og Barton Hardie (Voss) forsynte seg
grovt av medaljene i NM og det åpne svenske mesterskapet. Tar
vi også med Voss baserte Chris Stewart fra New Zealand, så ble
medaljefangsten komplett i og med at han vant det åpne svenske
mesterskapet.

Jeg ble imponert
hvordan våre og øvrige
deltakere gjennomførte konkurransen,
spesielt med fokus på sikkerhet. Selv om det var noen «hits in
the pond» så var konkurransen fri for halsbrekkende stunts,
for å rette opp ev småfeil tidligere i innflygingen osv! I den
sammenhengen viser jeg til min faste spalte og det jeg har skrevet
om høyhastighetshendelser – det er behov for overføring av
holdninger til de som har det travelt og som av uvitenhet, dårlig
kunnskap og manglende forståelse tar store risker!
Daniel og Bart er to idrettsutøvere på høyt nivå og som i stor
grad er kommet dit med egen innsats og kun med en relativ
moderat støtte fra F/NLF. Det er jo i tråd med toppidrettssatsingen

til NIF. De er begge landslagsutøvere
som skal representere oss i VM i USA
primo november!
Jeg deltok i mange diskusjoner
angående gjennomføringen av
fremtidige norske mesterskap i CP,
med våre utøvere så vel som de
svenske og danske utøverne. Det var
stor enighet om at det å gjennomføre
våre respektive nasjonale mesterskap
sammen, var veien å gå. Det kan gjøres
ved at det legges til et av de nasjonale
mesterskap eller i forbindelse med et
nordisk mesterskap. Til å begynne med kan
det alternere mellom Sverige og Danmark som har
skikkelige ponds, så kan det utvides når vi og finnene får våre
ponds. Representanter for SFF oppfattet jeg også å være positive
til dette.
Det var merkbart hvilken stemning og «drive» det var i CPkonkurransen i forhold til de øvrige grenene, og det at det blir så
mange deltagere tror jeg er noe av årsaken. Dette er vel noe som
konkurransekomiteen kan se på, å legge fram for styret F/NLF og
seksjonsårsmøtet.
All ære til våre deltakere: Daniel, Bart, Sindre og Sandro samt
Chris & Chris! Det var moro og svært hyggelig å tilbringe dagene
på Gryttjom sammen med dere!
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Da Voss fallskjermklubb søkte om å arrangere NM 2014, presiserte de at de ikke var i stand til å gjennomføre grenen CP.
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NM i frittt fallgrener på

Kentøkki Fraijd Pingvins
30

Swingers

av paraglider fra båt (som sto oppå en bil!), i tillegg til
hanglideroppvisning under åpningssermonien på Bømoen.
Kristian MoxnesTekst
Gudrun Rokne og Johan Bryhni Foto

Været så ut til å kunne bli en totalforsager for gjennomførelsen av NM, men heldigvis
tok YR feil og de 23 lagene fikk i hu og hast gjennomført fem eller sek runder i alle
grener (unntatt FS8). Dette var takket være en erfaren stevneleder, Vibeke Valle, som
sammen med staben på Voss utnyttet været til sitt fulle.
Det føltes som en evighet siden sist gang Voss FSK var arrangører av NM, men
resultatene fra NM 2010 har faktisk ikke forandret seg mye. Tønsberg gjorde rent bord
med DeLand Norgies, Kentøkki Fraijd Pingvins og Norgies 8. I freefly var det færre
deltakere, men det var godt å se litt nytt blod. Vossalagene Berserk og Voss Aliance
tok her seieren i hver sin klasse.
Berserk ble tildelt kongepokal av en enstemming kongepokalkomite.
Høydepunktet for meg var å se knivingen mellom lagene i rekrutteringsklassene.
I FS4 rekrutt var det de to Tønsberg-lagene Kentøkki Fraijd Pingvins og Swingers
som fightet, hvor førstnevnte stakk av med en knepen seier etter sjette runde. I FF
rekrutt var det like spennende. Førsteplassen gikk til Voss Aliance, mens Flaksende
Budeier og Rebel fly knivet om andreplassen. Grunnet en uheldig førsterunde for
Grenlands-laget Rebel fly var det Vossa-laget Flaksende Budeier som til slutt endte på
andreplass.
Etter en intens avslutning på hoppingen var det tid for fest! Premieutdeling og
bankett ble avholdt i de magiske kvite grottene i Gudvangen, noe som skapte
rammene for en verdig markering av avslutningen av NM. Takk til alle lag som deltok,
og til neste år håper jeg på mer spenning i alle disipliner.
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Voss 2014

I kjent Vossastil var det ikke overraskende å se opptrekk
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Norgies

Lag :

Klubb:

Gren :

Berserk

VFSK

FF

5,3

6,9

6,2

6,4

7,5

5,4		

37,7

1

Voss Alliance

VFSK

FF

2,1

2,3

2,3

1,4

2,8

1		

11,9

2

Erikas bitches
TøFSK
FF
2,4
1
0
0
0
0		
3,4
											
											

3

Lag :
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Klubb:

Gren :

Runde 1:

Runde 1:

Runde 2: Runde 3: Runde 4: Runde 5: Runde 6: Runde 7: Totalt poeng: Plassering

Runde 2: Runde 3: Runde 4: Runde 5: Runde 6: Runde 7: Totalt poeng: Plassering

Cougar and cubs

VFSK

FF rekrutt

2,2

2,5

3,5

3,3

3,2

0		

14,7

Voss FSK Voss Alliance

VFSK

FF rekrutt

4,4

5,9

5

4,5

6,1

4,1		

30

5
1

Flaksende budeier

VFSK

FF rekrutt

4,5

4,4

4,7

4,3

4,4

4		

26,3

2

Rebel Fly

Grenland FSK

FF rekrutt

0,9

4,9

5,1

5,4

4,9

4,6		

25,8

3

Lurifax
VFSK
FF rekrutt
3,5
2,1
4,6
4,4
3,2
3		
20,8
											

4

											
Klubb:

DeLand Norgies

Gren :

Runde 1:

Runde 2: Runde 3: Runde 4: Runde 5: Runde 6: Runde 7: Totalt poeng: Plassering

Tøfsk

FS4

17

13

16

16

15			

77

1

Fire breathing rubber duckies HaGL

FS4

11

9

10

9

9			

48

2

Voss Avanti

FS4

6

7

11

7

8			

39

3

Sterb
TøFsk
FS4
8
8
10
5
7			
38
											

4

VFSK
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Lag :

Sterb
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Vossakarana

Vossatauser
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Lag :

Klubb:

Gren :

Kentøkki Fraijd Pingvins

TøFsk

FS4 Rekruttering

Runde 1:
14

Runde 2: Runde 3: Runde 4: Runde 5: Runde 6: Runde 7: Totalt poeng: Plassering
12

9

34

14			

83

1
2

Swingers

TøFsk

FS4 Rekruttering

11

17

9

31

14			

82

Sølvrevane

VFSK

FS4 Rekruttering

6

4

5

10

4			

29

3

Bumpers

VFSK

FS4 Rekruttering

4

5

2

6

3			

20

4

HaGL-byga

HaGL

FS4 Rekruttering

3

5

1

3

3			

15

5

Alien Brain Match

Stavanger FSK

FS4 Rekruttering

4

2

1

5

2			

14

6

Team frittfall
Grenland
FS4 Rekruttering
0
1
1
4
0			
6
											

7
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Avanti

											
Lag :

Klubb:

Gren :

Norgies 8

TøFSK

FS8

Runde 1:
12

Runde 2: Runde 3: Runde 4: Runde 5: Runde 6: Runde 7: Totalt poeng: Plassering
12

10					

34

1

Vossakara

VFSK

FS8

2

1

4					

7

2

Amok Living Legends

Stavanger FSK

FS8

0

2

2					

4

3

Vossatause

VFSK

FS8

1

1

1					

3

4
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Eventyret Berserk Freefly er i skrivende stund på vei hjem fra VM i

konkurranser-lag

Tsjekkia. Det ble en femteplass denne gangen. Ikke helt det vi hadde
sett for oss i starten av sesongen, men blide og fornøyde likevel!

Et Eventyr
med stjernesmell og twist
Berserk FreeflyTekst og foto
Willy BoykensLagbildet og FSfoto
In the beginning
Da vi satte ut på vår Vikingferd våren
2013 var det VM 2014 som var det store
målet. Vi klarte å raske med oss en
tredjeplass i World Cupen i 2013, og
etter det var vi raske med å legge en
slagplan for VM 2014. Det skulle vise seg
å ikke gå helt etter planen.
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Empuriabrava, 9. juni 2014
Siste hoppet for dagen. Mr Andersen
skader seg stygt og vi var ikke så sikker
på om det kom til å gå bra. Etter noen
dager ser vi at dette kommer til å ende
over middels og bestemmer oss for å
finne en erstatter slik at vi kan reise på
VM. Hvem andre en Mr. Kristian Moxnes.
Ingen over, ingen ved siden. Han er
umiddelbart klar for å børste støv av
den gamle landslagsdressen og pusse

sverdet så han takker fint ja til å steppe
inn i vikingleiren.
Voss, Ekstremsportveko 2014
Vi bestemmer oss for å trene på Veko.
Nydelig vær, fine folk og friske fly. Vi gjør
40 hopp før Mox gjør en någet uheldig
landing og trør foten så langt over som
det er mulig før den brekker tvers av.
Legene på Voss sykehus forsket lenge på
foten før de gav dommen. Inge hopping

før 1. august. Nydelig. Det gir oss tre uker trening før VM.
Jammen godt vi hadde 40 hopp i lomma allerede…
Treningen gjenopptas i august. Friskt mot,
ankelbeskytter og swoopeshorts for rompelandinger. Mox
skal ha for å være dedikert.

ligger rett ved den mye omtalte byen Pribram, litt sør vest
for Praha. Nydelig sted. Meget effektivt og ny dagens rett til
lunch hver dag.
Her gjorde vi 60 hopp på seks dager, hvilket gir oss en
total på ca 156 treningshopp før VM.

Pribram Tsjekkia
Vi klinker inn tre billetter til Praha og setter kursen for
fallskjerm VMs vertsnasjon. VM holdes i Prostejov som
ligger litt øst for midt i Tsjekkia. Vi tenker at der vil i ikke
trene, så vi reiser ikke dit. Derimot reiste vi til et felt som

Prostejov
Da vi ankom hotellet i Prostejov tok det 30 minutter å få
kontakt med personalet i resepsjonen. Da resepsjonisten,
som viste seg å være sønn av eieren, endelig kom til rette
tok det Antonsen ca 2,7 sekunder å bestille en øl, for så
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USA Golden Knights,
gull FS8.
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USA Airspeed sølv,
FS4 åpen.

Frankrike, gull FS4 jenter.

å konkludere med at resepsjonisten kom rett
fra seksuell omgang på bakrommet. Ikke før
den dommen var avgitt kom det en ung frøken
spankulerende ut fra bakrommet (kjøkkenet)…
Resepsjonisten selv var litt forfjamsa og passe
forbanna etter som vi kom en dag for tidlig og
helt tydelig på et litt ubeleilig tidspunkt. Vi klart
å forhandle oss fram til et rom slik at vi kunne
sove under tak den kvelden. Neste dag fikk vi
utdelt de rom som våre. Den unge damen ble
aldri sett igjen.
Konkurransen startet med to dager
værholding. Tiden ble brukt på badeland og
lokale restauranter. Tredje dagen tittet solen
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fram og tre L-410 begynte å fly hoppere kl 0745.
Vi gjorde fire hopp første dagen. De første
rundene gikk veldig bra med high score på runde
to. Russeren var overlegne hele konkurransen.
Helt i starten kjempet vi om tredjeplassen, men
den glapp til Fankrike på runde tre. På runde
fem gikk England forbi oss, slik at vi endte på en
femteplass.
Arrangøren gjorde en kjempejobb under hele
konkurransen. God informasjonsflyt og tydelige
beskjeder. Hvilket var bra for oss da Mox på fem
minutter call kom på han hadde glemt å pakke.
Ingen grunn til panikk, helt til han så hadde røket
en strikk… Vi rakk løftet med gode tre minutters

margin.
På slutten av dagen kan vi si at vi er fornøyde
med konkurransen. Vi gjorde vårt beste, (sett
bort i fra runde fem der vi føkka opp), vi hadde
med oss Arne Helge som dabba rundt på krykker
eller hang ut i sponsorteltet og Rune viste seg
å være en av de desidert beste kameramenn på
VM. For en konge tur!
Tusen takk
Det har vært et eventyr. Store høyder og
fantastiske mennesker!
Berserk takker fint for seg. Tusen takk
til forbundet og alle dere. Vi setter utrolig

pris på alle støtte og alle som har fulgt
oss og hoppet med oss i de årene som har
vært. Vi gir landslagsøksen videre til nye og
fremadstormende hoppere. Dere blir ikke helt
kvitt oss da vi blir å suse rundt på norske felt for
å opprettholde en viss vikingkultur.
Arne Helge Andersen
Marius Sotberg
Rune Antonsen
Kristian Moxnes
Odin

På Jarlsberg hos Tønsberg fsk.
Søndag 14. juni tom lørdag 20. juni

Info om pris og
påmeldingsfrist kommer
i neste nummer av
frittfall.
Hovedcoach:
Carl-Erik Tuv

Foto: Gudrun Rokne
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Hopping i 3:1 grupper
med instruktør og
video, akkurat som
årets suksess.

For mer info: kontakt Carl Erik Tuv
mail: carleriktuv@online.no
mob: 926 16 212

organisasjon og forbund

Hei alle sammen!
2014 har sikkerhetsmessig til nå vært mye bedre enn det vi opplevde
i fjor, men det er ikke mye som skal til, for fjoråret var forferdelig hva
ulykker angikk.

Jeg hadde ventet at hendelsene i forbindelse med skjermflyging skulle
vist et bedre resultat enn tilfellet har vært – etter at vi innførte nye
regler og ny utdanning. Det kan synes som om vi ikke får påvirket
holdningene og at noen av deltakerne på videregående kurser kun tar
med seg det de vil høre.
Vi har hatt flere tilfeller av hoppere som har gått hardt i bakken
under høyhastighetslandinger, både på Voss, Føniks, Rikssenteret
men ikke minst på Elvenes. Der var det en kameratgjeng som utmerket
seg med svært dårlig skjønn. Selv etter at en av dem skadet seg stygt
da han ikke kom tidsnok ut etter en 270 – så ut til å legge en demper
på kameratens iver etter selv å fly seg i bakken. Det var HI-er fra flere
klubber i tillegg til ett av SU sine medlemmer som måtte gripe inn
overfor hopperen og ilegge han en FU, samt gi lokalt hoppforbud!
De to omtalte hopperne hadde omtrent samme utviklingsmønster
hva gjelder skjermer. Den som kom til skade hadde vært i sporten i
nokså nøyaktig ett år og tre måneder. Fra hopp nummer 204 hadde
han byttet hovedskjerm fire ganger, der det ble gått ned i størrelse og/
eller byttet til annen type skjerm.
I sommer sendte jeg derfor følgende melding til alle
hovedinstruktørene: «Det undertegnede spesielt reagerer på er at
hopperen bytter skjerm – lenge før han er i stand til å ta ut potensialet
av den skjermen han til en hver tid hopper. Som sådan vil jeg si at han
«jukser» seg til det enkelte tror er progresjon, samt at han tillates
å gjøre det! Videre reagerer jeg på overgangen
fra Samurai 150 til Katana 135. Dette er en «down
sizeing» samtidig som det gjøres en overgang til
en vesentlig mer radikal skjerm. Samuraien er
enn skjerm som flyr flatt og flater raskt ut, mens
Katanaen stuper vesentlig mer, og er en skjerm
som må tas ut av stupet. Selv om det var gjort
nærmere 40 hopp på Katanaen, er hoppene gjort
over svært kort tid og det er godt mulig at han
med så liten erfaring på skjermen, har håndtert
den som en Sabre 2 eller Samurai da han først
kom i vanskeligheter. Aggressiviteten
i skjermens stup kan også ha vært
Jan Vang
medvirkende til at han ikke avbrøt
Fagsjef/avd.leder F/NLF 270 approachen. Jeg blir bekymret når
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det «tillates» noen å gå så raskt frem. Heldigvis virker det nå som
om det bare dreier seg om lårbeinsbrudd i begge ben med mulig
kompresjonsbrudd i ryggen, dersom man kan bruke ordet bare om det!
Denne hendelsen hadde ut fra beskrivelsen som var: «hopper delvis
bevisst, kraftige blødninger flere åpne brudd – luftambulanse på vei»
et potensiale til å bli fatal.
Sikkerhet og aktivitet
Per 30. juni var det gjennomført 24.389 hopp mot 23.551 i 2013.
Vi får ikke innrapportert antall utførte hopp for tredje kvartal før
20. oktober, så det vil ikke være mulig å holde antallet hendelser
opp mot antall utførte hopp før det, men… Per 18. august er det
nå rapportert 122 hendelser. 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 flere etter 1. juli i år i forhold til i fjor. Antallet
hendelsesrapporter på samme tid i fjor var 85, og totalantallet for
hele fjoråret var det 123 hendelsesrapporter. Det betyr at vi allerede
i midten av august har rapportert like mange hendelser som i hele
2013.
Jeg anser det som svært gledelig at rapporteringsviljen igjen øker!
Dette var et viktig tema på årets fagseminar sammen med hva som
skulle til for å ilegge FU. Tidligere var det sjeldent at det ble rapportert
FU på andre enn elever, og hittil i år er det ilagt 17 FU hvorav sju på
lisensierte hoppere. De tilsvarende tallene for hele 2013 var sju FU.
Videre er det ilagt fire midlertidige hoppforbud (en B lisens, en A lisens
og to elevbevis) som vil bli vurdert av SU i september med tanke på
om de skal gjøres permanente eller ikke. Dette synes jeg peker i riktig
retning!
Det er ikke alle FU-er som fanges opp, og jeg har sett flere
dagens videoer og «filmsnutter» på FB som viser hendelser der en
FU-kjennelse absolutt ville ha vært på sin plass. Blant annet er det
fortsatt en hel del innen tracking. Det som i midlertid skuffer meg er at
det ofte er disse hendelsene som skaper mest «jubel» og applaus når
de vises på dagens video. Flere av disse har hatt potensiale til å kunne
blitt fatale!
Jeg har gjentatte ganger påpekt behovet for å repetere
basiskunnskapene våre og fokusere på disse hver gang det skal
hoppes, og ikke minst når vi starter opp hoppingen etter vinterdvalen!
Jeg har mottatt en betenkning om «utfordringen andre-års hoppere»,
det vil si hvilke gjenoppfriskningsbehov spesielt de som startet sin
hoppkarriere året før har. Denne betenkningen har jeg spilt inn til
kursansvarlige for I-1 kurset som et oppgavetema.

Økonomi
Fallskjermseksjonen har fått noen økonomiske utfordringer i den
forstand at inntekten er redusert samtidig som vi har hatt noen
ekstraordinære utgifter på Rikssenteret der hele vannrenseanlegget
måtte byttes pga. strømbrudd sist vinter. Det har vært en betydelig
reduksjon i overføringene fra NIF. Antallet tandemer viser en økning
i år i forhold til forrige år, der tallene pr 30. juni var 1169 stk i år mot
884 i fjor, hvilket er positivt. Det ser ut som om vi skal være i stand til å
gjennomføre aktiviteten som planlagt.
Sentrale kurs
SU gjennomførte tandem instruktørkurs på Rikssenteret 29. mai til
1. juni med seks deltakere, og AFF instruktør 2-kurset samme sted 9. til
10. juni med fire deltagere.
På grunn av liten påmelding måtte SU i 2013 kansellere C-/I-1 kurset
i sin helhet. I år er det imidlertid ni påmeldte og del 1 blir gjennomført
på Toppidrettssenteret 6. til 7. september, mens del 2 blir gjennomført
på Toppidrettssenteret om Flymedisinsk institutt 7. til 9. november.
Etter at MK-kurset i en årrekke er blitt gjennomført på Sola, blir
årets MK-kurs gjennomført i Kristiansandsområdet 24. til 26. oktober,
med fem deltagere slik det nå ser ut.
NM
Jeg skal ikke berøre NM noe særlig, utover å vise til min artikkel om
NM i CP på Gryttjom, som var en veldig positiv erfaring – der åtte
av 20 deltagere hadde tilknytning til Voss, Jarlsberg og Østre Æra.
Jeg var til stede for å dele ut medaljene, ved siden av å diskutere
med representanter for SFF om diverse nordiske og svensk/norske
samarbeidsformer, fora samt felles problemstillinger og utfordringer.
Med håp om en fin fallskjermhøst!

Landslagets vei til VM
Mens forrige Frittfall gikk i trykken var Freefly landslaget
Berserk på treningsleir i Spania. Siste dagen fikk Arne
Helge spinnende tvinn først på hovedskjermen og så på
reserveskjermen. Han kom seg aldri ut av spinnen på
reserven og skadet seg alvorlig.
Derek H. Broughton
Heldigvis har opersajoner gått bra og rehabiliteringen
Landslagsansvarlig
er godt igang. Skadene var såpass omfattende at det ikke
var tvil om at laget ville trenge en reserve om de skulle
til VM. Kristian Moxnes var en av de første som ble spurt
og han takket ja. De satte igang å trene, og etter ca. 100 hopp opplever de en skade
igjen. Denne gangen var det et brudd i ankelen til Kristian. Laget mistet flere uker
med trening i påvente av at ankelen skulle gro. Når de til slutt sto klare for første
runde i VM var det i realiteten et lag som hadde under 200 laghopp sammen. Jeg er
superimponert over innsaten og prestasjonene deres under VM! På runde to fikk de
høyeste poengsum av samtlige 18 deltagende lag. Trass i all motgang kloret de seg
fast til den sterkeste gruppen og endte på en imponerende femteplass! Gratulerer!
NM
I år har NM blitt gjennomført på Voss i alle grener, med unntak av CP som ble
gjennomført på Gryttjom i Sverige. Dette ble besluttet fordi det ikke kom inn noen
søknad på å arrangere NM i CP fra noen norske klubber. CP-miljøet i Norge ytret også
et sterkt ønske om å få legge NM til Sveriges nasjonale mesterskap, fordi Gryttjom
har en swoopebane etter internasjonale standarder. Voss FSK gjennomførte et
svært bra NM med flere deltakere enn på mange år. Takk til Voss FSK, og gratulerer
til alle Norgesmestere!
Landslagsuttak
Siste helgen i september og første helgen i oktober er det landslagsuttak i CP, VFS,
FF og FS. I skrivende stund er det 23 kandidater påmeldt til uttaket og jeg ser med
spenning fram til både uttaket og arbeidet med en ny landslagsgruppe. Resultatet av
uttaket vil bli publsert i årets siste frittfall sammen med en presentasjon av den nye
landslagsgruppa.
VM i CP
Vi har fortsatt to utøvere som skal kjempe om edelt metall i VM i år. I begynnelsen av
november avholdes VM i Canopy Piloting i USA, Florida på hoppfeltet Skydive City i
Zephyrhills. De aktuelle utøverne er Daniel Eriksen og Barton Hardie som begge har
representert Norge i en årrekke. Jeg ønsker begge lykke til!

Sesongen går mot slutten, og vi gleder oss over den store aktiviteten hittil i år. Det har vært noen spennende
prosjekter vi har fulgt med underveis og tatt lærdom av. Styret F/NLF hadde lagt lista høyt før sesongen og det er
gledelig å se vi er på rett vei. Idrettssatsing, NM, FS-camp, indoor skydiving, landslag, nytt rapporteringssystem og
Rikssenteret er alle saker som har lagt øverst i bunket. Mye er vi i mål med, men mye godt arbeid ligger også foran
oss i tiden som kommer.
Når det gjelder idrettssatsing ligger mange spennende tanker på bordet, og Derek Broughton har gode prosesser
på gang for å sørge for at de kommende årene blir bærekraftige. Mer om dette kan dere lese i idrettsansvarliges
spalte annen side i bladet.
NM ble i år arrangert av Voss FSK. Positivt var det at man fikk avholdt open konkurranse i FF i motsetning til
i fjor, og at det jevnt over var godt med påmeldte lag sett tidligere sammenlignbare år i betraktning. Tross mye
dårlig vær fikk man gjennomført nødvendige runder i samtlige grener. Mye var bra, men der er selvsagt også
forbedringspotensialer. Dommersystemet var noe av det som fikk størst kritikk, og vi har allerede satt i gang
prosessen med å anskaffe et nytt. CP NM ble avholdt i Sverige, og Fagsjefen skriver litt om dette i sin spalte. Verdt
å lese.
FS-campen i regi av F/NLF som ble arrangert i Tønsberg fra 30. juni var på mange måter en suksess tross
påmeldingen var litt mindre enn vi hadde antatt. Konseptet er godt og gjennomføringen profesjonell. Vi har
ambisjoner om å opprettholde dette tilbudet til alle FS interesserte, og har håp om at det vil dukke opp noen talent
med tiden som ønsker å satse videre på høyt nivå. Camp-ansvarlig fra forbundet Carl-Erik Tuv er allerede i gang
med planleggingen av neste års FS-camp.
Vindtunnel flyging, eller indoor skydiving som det heter ble anerkjent som egen disiplin innen fallskjermsporten
av IPC i 2013, og fikk konkurransereglene godkjent i 2014. F/NLF har nå også anerkjent disiplinen og åpner for
å arrangere NM i vindtunnel i fremtiden. Konseptet er under utarbeidelse av konkurransekomiteen og vil bli
tilgjengelig for klubbene så fort det er godkjent.
Norge stilte med ett lag under årets VM. Legger man til grunn de utfordringer Berserk har hatt med skader og
vesentlig mangel på trening, kan man lett si at femteplassen er en respektabel plassering. Hvordan Berserk ser på
2015 er fremdeles uvisst. Landslagsansvarlig har god dialog med laget, og vi vet alle mer etter landslagsuttaket
som skal være i oktober.
Når det gjelder Rikssenteret og koordineringsavtalen med Forsvaret er det fremdeles
vanskelig å si noe om hvor lenge vi blir værende på Østre Æra. Beklageligvis har saken
vært på stedet hvil i lengre tid som følge av det har vært vanskelig å få i stand et møte med
Forsvaret over bordet. Saken håndteres av på NLF nivå og vi har tro på at et avklarende møte
vil finne sted i løpet av denne måneden. Å si noe om sannsynligheten på utfall av møtet og
saksbehandlingen er lite hensiktsmessig, og i verste fall villedende da det bare blir synsing
og baseres på magefølelse. Jeg har tro på at vi skal finne en løsning begge parter kan leve
med og drive videre på.
Det nye rapporteringssystemet har vært i programmeringsfasen en tid nå. Fremdeles
er det mye som gjenstår før det kan tas i bruk. Penger er avsatt i budsjettet til utvikling av
nytt system, og det vil ha prioritert siste kvartal 2014 og videre ut i 2015. Man satser på et
fullgodt nytt og bedre system i drift i løpet av 2015.
Tiden frem til jul vil styret arbeide med landslag, handlingsplan og
Ramsy Suleiman
holdningsskapende planarbeid. Er det noen av våre medlemmer som har tanker rundt
Leder F/NLF
handlingsplan eller ideer til holdningsskapende arbeid mottas forslag med takk.
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Her kommer vintern
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B

Øverbø Lars Gaute
Jørgensen Thomas Hartmann
Langli Henrik
Berntsen Rune Kåre
Ytreeide Erlend
Andreassen Bjørn Marius
Tøndel Lene
Thorstensen Kristoffer
Ek Veronica Heggedal
Lien Sander
Lie Hanne
Midtfjeld Stig
Melve Øystein C.
Hjortland Edvin
Hilde Tom
Roland Carl Chr.
Sollie Kristian
Simonsen Roar
Carlstedt Jonas Elstad
Hockman Christian
Haug Magnus
Ilstad Jørgen
Hjelle Ingrid Elisabeth
Strand Linn
Olsrud Vegar
Aarnes Julianne
Landmark Thomas
Eriksen Eirik Varberg
Espejord Sindre Torben
Zecevic Boris
Alexandersen Martin
Babayan Areg
Ivarsen Jørgen
Hansen Andres Åmli
Hustad Inga Lina Varmann
Torgan Patrik
Fredriksen Rolf Magne
Hauge Lennart
Langdal Jostein
Hedlund Per Morten
Brynestad Karstein
Kvam Tomas

Johnstad Stein
Drøyli Maja Bjerke
Grønskag Sigrid
Marthinsen Marius
Bakke Magnus Joten
Fossnes Kristin
Asmyhr Jan Kristian Kielland
Stokka Asbjørn
Fossmark Kristoffer
Hansen Cecilie Irene H
Thygesen Ingvild Skare
Jøraholmen Dag Øyvind
Sverdrup Joachim
Melby Camilla
Hagane Åsmund
Tryland Ånen
Galaaen Kristian
Wangsbro Tobias Alexander
Lossen Jørn Inge
Johnsen Line Iren
Coucheron Cecilie
Andreassen Steve
Lundberg Håvar
Dalen Hege Anita
Knudtson Emil
Goghrod Ismail
Nordeide Karl Inge
Ibrahim Tola
Stokke Anette
Otterstad Marius
Endresen Joakim
Gram Martin Vethe
Kjeldsberg Svein Roar
Gram Jon Torleif
Edvardsen Ørjan
HÊreid Hans Fredrik
Aspelund Helle
Svenning Hanne
Sortehaug Renate
Forester John Torkel
Krogh-Martinsen Tom-Erik Von
Eidsør Heidi Petrine
Nystad Steffen
Bach Roger
Gyth-Dehli Frank

C

Gamme Aleksander
Wang Vegard
Solbakk Jonathan
Pettersson
Aasen Trond
Carlsson Sturla
Aass Christian
Garborg Philip
Aimard Alexander
Overå Stian
Kolltveit Eivind
Steindal Frank Are
Hammari Kine Malen
Haukenes
Helland Magne
Andersen
Abelsen Marius
Sverdrup Ian Benjamin
Wikheim
Gundersen Espen
Behrens Eivind Joo
Øverbø Morten
Herland Andreas
Oppigard Grete
Broughton Derek
Nordlund
Meløe Mikael
Knudsen Stian
Aspheim Kenneth

D

Figenschou Pål
Backe Fredrik Haave
Lerbakken Fredrik
Høgsberg Ulrik
Fabricius
Overvik Even
Nilssen Espen Glad

DM1
Holt Lars Kristian
Stensvold Petter
Bjørnholm Martin

DM2

Gamme Aleksander
Aimard Alexander
Lindgren Siv
Overå Stian
Karlsen Jan Fredrik
Kolltveit Eivind
Steindal Frank Are
Høyer-Jonassen Christian
Hammari Kine Malen Haukenes
Helland Magne Andersen
Abelsen Marius
Gundersen Espen
Øverbø Morten
Valsdottir Thorhildur Ditta
Gotteberg Johann
Tømte Odin
Bjerk Lars-Kristian
Carnel Christopher Desire
Hansen Gaute Sten

I1

Josefsen Per Gunnar Helle

I2

Backe Fredrik Haave
Trondsen Erik

MK
Vliegenthart Erik

I2AFF MR
T
I3
TD
Bjørge Ole Bjørn

Vliegenthart Erik

Kålhus Thomas
Hus Jarle
Backe Fredrik Haave

Soltvedt Jan Einar
Bjørnholm Martin
Stensvold Petter

Wang Vegard
Skansen Stian
Evensen Jim
Ellila Atle
Dahl John Kristian
Eysteinsson Stefan T
Steindal Frank Are
Berge Vidar
Tilrem Therese Emilie
Gotteberg Johann
Hammari Kine Malen Haukenes
Helland Magne Andersen
Hanssen Rikard
Jensen-Svendsrud Julie
Behrens Eivind Joo
Skår Lasse Mjaaland

Haugom Yngve

TV

Reed Eivind
Stensvold Petter
Høgsberg Ulrik Fabricius
Tilrem Therese Emilie

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

Acrobabylon
Rolf Kuri KuratleFoto

Will Penny og Yohann Yo Abby på et av 1.000 treningshopp i år.
Det ble siden gull i VM.
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Lars Erik SivertsenFoto
Kjevik FSK har fått leie LN-RAA igjen, og har litt aktivitet på Kjevik.
De har også fått ny tandemhoppmester – Freddie Johansen.

Milla på feltet
Lars Erik SivertsenFoto
Milla pakker pappas skjerm, Comp velo 90.
Pappa hopper Millas Pingo.

Beste luftsportsfilm
NLF kårer årets beste luftsportsfilm.
Premien er et gavekort på kr 2.500.
Temaet er luftsport 2014. Action kan
være et element, men det er bare bidrag
som er innenfor NLFs sikkerhetsnormer
som vil bli vurdert.
Filmen skal være laget i perioden
15. juli til 15. oktober 2014, og den skal
ikke være på mer enn fire minutter. Bare
NLF-medlemmer kan delta. Bidrag
sendes innen 20. oktober til NLFs
aktivitetskonsulent Tom Brien,
tom.brien@nlf.no. Styret kårer
vinneren på sitt møte i
november.

down'n' & dirty

Tandem på Kjevik
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Storformasjonshelg
TØFSK
46
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Gudrun RokneFoto
Siste helg i august var det
storformasjonshelg i Tønsberg.
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Takk for en legendarisk

Nord-Norsk Fallskjermunion
Eirik FrantzenFoto
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boogie!
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Hopper igjen over Rana
For første gang på 13 år hopper medlemmer i Rana Fallskjermklubb fra Røssvoll.
Svein Erik MolbergTekst
Jan Egil Jensen, Jan Reidar Volnes og Svein E MolbergFoto
I august var det igjen klart for fallskjermhopping fra Røssvoll for Rana fallskjermklubb og det ble feiret med at
ett av medlemmene tok med det norske flagget i ett av hoppene.
– Da er vi i gang igjen etter mange år med hopptørke på Røssvoll. Med innleid fly i fra Hattfjeldal og
fem overgira hoppere tok første løftet på 13 år av. Fantastisk å se Mo i Rana og omeng fra fugleperspektiv
igjen fra en åpen flydør i 5000 fot. Med kamera og flagg ble dette feira med 12 løft og 36 hopp i løpet av to
ettermiddager.
– Kanonbra hoppdag med fine forhold og hoppere som gikk rundt å gliste fra øre til øre! Vi satser på mer
hopping, det var spesielt å hoppe her igjen etter så mange år. Noe sporadisk med tilgang på fly, så det blir på
sparket når vær og fly klaffer. Vi håper jo å få til noe mer fast etterhvert.

50

Expert Student Tandem Speed

176 000 enheter
100 millioner hopp
3000 berginger

www.cypres.cc

Når forholdene var som forutsatt, som vi kjenner til i juli 2014.

“Siden den første enhenten ble
solgt for mer enn 23 år siden har
alle CYPRES alltid aktivert og kuttet
gjennom låseløkken.“

mer enn
mer enn
mer enn

ENESTÅENDE KVALITET
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Student

Expert

Reliability made in Germany
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