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Kjevik FSK Klubbnytt
Det ble skrelt poteter på Valle i sommer Klubbnytt

Forsidebildet:
Lars Eerik SivertsenFoto
Beach Boogie

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

Frivillighet, demokrati,
lojalitet og likeverd
Frittfall #3/15 trykkes på valgdagen. Tusenvis av frivillige stiller til valg som
kandidater til kommunestyrer og fylkesting. Da sender jeg også en varm
tanke til NIFs formålsparagraf om frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.
Norges luftsportsforbund, fallskjermseksjonen og fallskjermklubbene
har også disse som sine verdier. Frivillighet i idretten er deltakelsen i all
ulønnet virksomhet i regi av idrettsorganisasjonen. Frivillighet har en
egenverdi nettopp i kraft av at den er basert på engasjement, initiativ og
pågangsmot. Organisasjonen må ta vare på det frivillige engasjementet og
utvikle frivilligheten. Medlemmenes engasjement og mulighet til å påvirke
utvikling og styring av idrettslaget som en selvstendig, frittstående og åpen
organisasjon skal være sterk. En må understreke forskjellen mellom kunde
og medlem, mellom kommersiell og ideell virksomhet. Lojalitet innebærer å si
din mening, og å etterleve vedtak. Å drive på hobbynivå er like mye verd som
å være sky-god. Tyngre verv som krever kompetanse like viktig som å stille på
dugnaden.
Gratulerer alle vinnere og deltakere i NM hos Tønsberg FSK – det største
noen sinne! Økningen kom blant annet på grunn av nye grener, men det er
viktig å skape større aktivitet, og å finne ut hva som funker. Voss FSK følger
nok godt opp neste år. NM i CP som ble gjennomført i Sverige ble dessverre
veldig avkortet på grunn av en ulykke underveis. Når vi kan arrangere
tilsvarende på hjemmebane er i det blå, men samarbeidet mellom de Nordiske
landene ser jo ut til å fungere fint. Nå konkurrerer flere lag i EM og WC
utenlands. Lykke til!
Ha en fin høst med klubbaktivitet og avslutningsboogier fjern og nær!
Og takk til alle frivillige.

fotoutvalg

KittRedaktør

Luciano BaqueFoto

blue skies
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Beach Boogie
Hadde en liten Beach Boogie i slutten av
august. Kun LN-RAA, et lite Cessna 182.
Ikke så mange hoppere.
Lars Erik SivertsenTekst og foto
Fredag hadde vi innhopp på Åros stranda i Søgne. Spiste
litt mat og koste oss. Lørdag hoppet vi på Kjevik og hadde
innhopp på Hamresanden på ettermiddagen. Etterpå var det
bryggefest med Reker og tilbehør.
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“Compasses Box with
luxury handles”
Komplisert navn på en komplisert 102 manns formasjon. Den ble også døpt «the beast» da det viste
seg at 12 kompasser (fra åtter poolen) med handtak var akkurat så vanskelig som vi trodde på
forhånd. I tillegg var vi i ukjent terreng da noe lignende aldri hadde vært prøvd.
Ronny HolenTekst
Som Patrick Passe sa så ville vi finne en formasjon som er krevende,
og som 20 år med Arizona Challenge, Kaleidoscope og andre ikke
hadde prøvd tidligere.
Formasjonen viste seg å kreve så my tålmodighet og disiplin i
byggingen at det kanskje ikke var nok tid til å bygges ferdig. Det var
så mange vinkler som måtte stemme, mange som ligger med ansiktet
ut fra senter og ville vi klare å holde hastigheten oppe??
For å få dette til så trenger en alle element til å fungere. Dette får vi
i Klatovy med en fantastisk organisasjon, flott hoppfelt, fantastisk fly
og dyktige piloter. I tillegg er det relativt stabil vær og godt øl. Vi fikk
disponere fem Skyvaner og en Super Caravan til å løfte oss, og hele
feltet var organisert rundt vår gruppe så vi gikk når vi var klar.
I tillegg trenger en et team som jobber godt sammen. Dette har
Patrick, Dieter og Milko samlet sammen gjennom flere år og til
akkurat denne uken så var det lang venteliste for å få være med.
De fleste er franske, engelske og tyske som følger sine
«kapteiner», men vi trenger selvsagt en håndfull
russere og deltagere fra 14 andre nasjoner.
Mange av disse scorer høyt i firer og åtter i sine
hjemland, og møter opp veldig current og klar
til å gjøre jobben sin. Å få til en komplett 100
manns er en enorm bygging av lag, som et
firer lag, men 25 ganger større.
Dag en var som vanlig brukt til å varme
opp med 30-50 manns der vi øvde på å
bygge kompasser og de kritiske «in-out»
mellom hver kompass. Dag to var full 102 manns
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og etter fire forsøk var det en frustrert stemning i gruppen, for vi
hadde da erfart hvor vanskelig dette var. Men, Patrick smilte som
en sol for han hadde fått sine teorier bevist og var
sikker på at med litt mer nøyaktighet fra alle 102 så
kom denne til å sitte. Det var nok tid i fritt fall om
vi gikk til 18 000 fot.
Neste
dag satt
formasjonen
på hopp nummer
to. Som vanlig så
begynner en knallhard jobb
når en tar grep på en storformasjon, så også
på dette hoppet, men i ca 7 500 fot så var formasjonen helt flat og
rolig i ca. tre sekunder. Det gir en fantastisk følelse når denne roen
går gjennom formasjonen, og er et sikkert tegn på at enten sitter den
eller så er vi veldig nær. Vi har vært her før og blitt skuffet, så det var
ingen jubel før Patrick annonserte suksessen.
Siden klokken kun var 11 så tok vi lunsj
og siden gjorde vi to forsøk på en 102
manns Open Accordian. «Complacency»
(selvtilfredshet) er et problem innen
fallskjermhopping, og kanskje derfor
satt ikke denne formasjonen. Neste
dag prøvde vi på en ikonisk Skyvan
formasjon, men heller ikke denne satt
skikkelig. På enhver bigway, om den
er 14 eller 100, så må alle gjøre sitt aller
beste. En kan også skylde på at fem dager i

38 grader og sol kan gjøre folk mentalt slitne, og vi hadde gjort det vi
kom til Klatovy for å gjøre.
Norge har stolte tradisjoner innen store formasjoner og dette
mener jeg vi må ta vare på. For å gjøre dette må vi få i gang en
rekrutering både til magehopping generelt, og store formasjoner.
Personlig så har jeg gode og kjære minner fra storsekvens camper til
DeLand sent på 90- og tidlig på 00-tallet. I 99 hoppet jeg 6-15 manns
med en Danny, hadde 150 hopp og
var ikke dyktig nok til å hoppe
på den store gruppen med Pål
Bergan. Både det sosiale med å
reise sammen med likesinnede, men
også god coaching, dyktige videofolk, kule og store fly, fint vær, etc.
gjorde at jeg ble hekta på hele pakken.
Jeg vil prøve å organisere noe lignende i mindre skala om det er
interesse for det. Vi må starte med å sette oss noen mål som kan
rekruttere nye hoppere, holde på gamle som er i ferd med å gi seg og
rekruttere gamle hoppere som allerede har sluttet. En motivasjon for
meg er at Svenskene har nå satt en flott 60 manns med to poeng, så vi
må sikte på minst en 61 manns! Det ryktes også om stor entusiasme for
storsekvens i Sverige og noen mener at de bør prøve på Skandinavias
største formasjon. Jeg har innside informasjon om at dette skjer i 2017.
Om det skjer og lykkes så må vi være klar til å forsvare vår 108 manns!
Til det trenger vi magehoppere som vet hvordan
en bygger og flyr en bigway, og vi trenger
minst 125 stykker innen to år. Tønsberg satte
en fantastisk 44 manns i fjor, og på Voss
gjør vi 1000-mannser hele tiden, så det er
absolutt mulig!
Henny WiggersFoto

Andrey VeselovFoto
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Andrey VeselovFoto

Jeg kommer til å starte en facebookgruppe slik at vi kan
lodde stemningen for flere alternativer. Den heter «Storsekvens
fallskjermhopping» og alle som er interessert bør søke den
opp. Jeg tenker at vi trenger bigway basic camper, vi trenger
sekvensgrupper med høy kvalitet, og vi trenger camper
tilrettelagt familier. Vi må gjøre dette på Æra, Voss og Tønsberg
i tillegg til at vi av og til reiser til «syden» for å få det til. Jeg
kjenner at jeg blir litt elektrisk bare ved å tenke på dette, og jeg
vet at det samme skjer med andre som brenner for store flak.
Høsten er her snart og etter den kommer vinteren. Min plan
for høsten er en 202 manns med minst to poeng i september/
oktober. Det blir mitt tredje forsøk på to poeng med over 200
personer, så håper det avsnittet kan avsluttes. Så gjelder
det å holde seg current gjennom vinteren med vindtunnel og
speedgliding. Hva som skjer neste sesong er fortsatt uvisst
og ryktebørsen er nesten helt stille. Det er enten kjedelig fordi
ingenting skjer, eller så er det noe stort i emning!
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Henny WiggersFoto
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Flanders Select var et arrangement for inviterte Wingsuit,
FS og freefly- hopppere på Skydive Flanders, Belgia i juni.
Willy BoeykensTekst og foto
Det var med 51 vingedraktflygere, hvorav en fra Norge. Stephan Zunino, Roger Hughes og
Jarno Cordia organiserte, og det var med tre videomenn.
I FS var det med 32 deltakere som Milko og Patrick Passe organiserte. De 28 freeflyerne,
hvor Mathias Holtz var med fra Norge, ble organisert av Mike Wittenburg og Matt Hill.
Gruppene ble valgt ut og invitert av organisatorne. Ferdighetsnivået var veldig høyt, og
det ble gjort fantastiske hopp – en stor suksess!
I wingsuit big way ble det satt to nye FAI-verdensrekorder. Først en 33 manns,
så en 42 manns dagen etter!
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Sky Designs verksted opp i røyk
Torsdag 23. juli var det storbrann i Tønsberg. Saba-bygget sto i flammer, 3.000 innbyggere ble bedt om å
skalke lukene, og flere ble evakuert. 10.000 kvadratmeter brant ned til grunnen. Pål Bergan seilte sørover på
Helgelandskysten da han fikk beskjed om at 35 års verkstedsdrift på Sky Design gikk opp i flammer og røyk.
– Kjenner det svir litt, kommenterte Pål.
Tone og Pål BerganFoto
KittTekst
Brannen sto på lenge, og det tok nærmere to uker
før bygningen var så avkjølt at en kunne komme
inn i lokalene for å få overblikk. – Våre lokaler var
i enden av bygningen, og således det siste som
brant ut. Brannen startet rundt 100 meter fra oss,
og spredte seg over et døgn. Da vi først fikk lov å
komme inn i lokalene, så var det vokst mugg og
sopp på det meste på grunn av fuktigheten. Taket
er rast sammen, så hver gang det regner fylles det
videre med vann der. Soten og vannet er overalt.
Og lukta, ikke minst. Akk ja, sukker Pål.
Maskiner, varelager, så godt som alt er ødelagt.
Sky Design hadde selvfølgelig også en del utstyr
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som tilhørte andre der inne. Pål er opptatt av
kundene. – Jeg tenker på hvor ille det hadde
kunne gått hvis brannen startet i april. Da ville vi
hatt alt klubbutstyr, tandemutstyr og massevis
av privat utstyr inne, bare kort tid før sesongen
startet for de fleste.
Sky Design AS ble opprettet i 1985. Selskapet
holdt til i Oslo og drev med alt innen fallskjerm,
hoppdresser og paragliding i mange år. Rundt
1992 skilte de ut hoppdressbiten, som etterhvert
ble SD Collection som nå driver bare med
hoppdresser.
Rundt 1995 skiltes Sky Design i to enheter.
Sky Design Butikk, nå SpotOn, fortsatte driften
i Oslo og skulle drive med butikksalg og alt av
tilbehør. Sky Design AS, verkstedet, skulle jobbe

utelukkende med verksted og andre prosjekter,
som oppdrag innen fallskjerm og utvikling av
maler og prototyper for forskjellige områder
innenfor sikkerhetsbransjen. Sky Design AS
drives nå ut fra Tønsberg.
Verkstedet har holdt det gående i cirka 35
år. – Jeg begynte vel å sy for meg selv hjemme
rundt 1980-81. Begynte med hoppdresser
og bærebagger for å lære ordentlig å sy.
Fortsatte på fallskjermer etter et par år, når
grunnkompetansen for å konstruere og sy i
alle materialer var tilstede. Aksjeselskapet ble
opprettet og jeg fikk etterhvert ansatte. Sky
Design har operert som reparasjonsverksted i
alle år. Vi har sertifisert kvalitetssystem, godkjent
blant annet av Forsvaret.

Pål poengterer at kompetansen ikke er
brent opp – bare "døde" ting. Han har vært
fallskjermreparatør i 30 år nå. – Det var ment som
en geskjeft jeg kunne styre tiden min selv med,
for å få tid til å hoppe mest mulig. Etterhvert tok
det den retningen, og sånn ble det. Det er litt sent
å finne en "ordentlig jobb" nå. Heldigvis!
Sky Design har bygd opp stort reservedelslager
ned mye utstyr som det ikke er lett eller mulig å
gjenanskaffe, som reservedeler til eldre utstyr
som man plutselig trenger nå og da. Alt dette er
borte. – Jeg er en samler av natur som ikke klarer
å kaste ting som det kanskje kan bli bruk for
senere. Innimellom så har akkurat den obskure
delen som plutselig kom til nytte ligget i en eske
der den skulle.
Alt brant heller ikke opp, selv om det hele ble
omfattet av vann og sotskader. Det meste er kass,
men Pål forteller at han har klart å redde noen
ting. – For eksempel har jeg brukt mye mer tid på
å pusse ren en favorittsaks enn kostnaden ville
være ved å kjøpe en ny…
– Det er ille å se maskiner man har hatt i mange

år, og som gjorde jobben mye bedre enn
nye maskiner ville ha gjort, helt ødelagt
av rust etter røyk og vannblanding. Jeg
har lært litt om klorgasser som utvikles
av røyken, som så kobler det seg med
vannmolekyler og danner syre som setter
seg på alt av metall. Dessverre var jeg ikke
hjemme tidlig i brannfasen. Hadde jeg
vært det kunne mye kanskje vært reddet
ut. Det er heller ikke bare å få tak i egnede
maskiner. Jeg hadde åtte av dem i bruk,
som hver gikk til sitt formål. Godt det er
høst og at ting ikke haster like mye som det
gjør på våren...
Så hva gjør du nå? – Det er blandede
følelser. Jeg er lei meg for å miste såpass
mye av ting som har være med å skape
fallskjermlivet mitt. På den annen side, er
det godt å få ryddet litt av og til. Men det
ville være bedre å kunne bestemme når og
hvordan selv! Symaskiner og duk, liner og
stoff er godt og trygt å ha rundt seg. Jeg
liker å kunne skape ting, lage nytt, utvikle
utstyr, og ikke minst holde fullt brukbare
ting operative lenge. Det å reparere gir
en god følelse, og er nyttig i et bruk- og
kastsamfunn.
– Jeg skal ikke unnslå at jeg har vært
skeptisk til å starte opp på nytt igjen. Jeg
kan ikke gjenskape alt jeg hadde, men
må bestemme en ny retning. Endrede
regler i dag gjør at kravene til erfaring og
kompetanse er lagt lavere for å gjøre en
del reparasjonsarbeid. Det kreves kortere
utdanning og mindre erfaring enn det
å være materiellreparatør, så flere får
enklere tilgang til store deler av arbeidet
som er tilgjengelig. Derfor er det vanskelig
å forsvare dyre investeringer til maskiner
som bare brukes i liten grad, men som
man må være materiellreparatører for å
nyttiggjøre seg.
Er du redd for konkurranse i vakuumet
som har oppstått? – Ikke i det hele tatt.
Fallskjermbransjen er full av smartinger
og snarveier når det gjelder utstyr,

konkurranse er noe Sky Design alltid levd
med. Men det er selvfølgelig forskjell på å
ha dette som yrke, enn hobby og bi-inntekt.
Jeg registrerer at kompetanse og erfaring
ikke alltid blir verdsatt eller er kjent. Siden
Sky Design begynte har medlemsmassen
i fallskjermsporten fornyet seg kanskje
syv-åtte ganger. Noen dinosaurer overlever
alltid, men våre nye fallskjermvenner har
ikke så mye forhold til hva som har vært
tidligere. Sånn er det bare.
Redd for fremtiden, da? – Ikke annet enn
at man kanskje ikke rekker over alt man har
lyst til å gjøre i livet. Jobb er en ting – mer
nødvendig enn viktig. Det er fint når jobb
kan kombineres med ting man brenner for,
og ha tid til lek utenom.
Når det gjelder driften videre, så går
salg og levering av generelt utstyr som
skjermer, seletøy, automatåpnere og
reservedeler så godt som normalt. Sky
Design jobber ut fra samme adresse. Mail
og telefon er ikke brent opp, så det er bare
å ta kontakt for å høre om hva verkstedet
kan få til og ikke. – Med tre-fire maskiner og
deler kan vi gjøre ganske mye forskjellig. Vi
kommer ikke ordentlig i gang før alt er på
plass. Det er ikke lett å finne egnede lokaler
på kort sikt, men vi jobber med alternative
plasseringer. Vi vil melde fra i forskjellige
kanaler etterhvert når det er framdrift av
betydning. Jeg har fått låne et par maskiner
til å komme i gang med. Det må prioriteres
strengt på bruken av tid, og det er det
vil nok være noen utfordringer som å ha
tilstrekkelig med kantbånd, fallskjermduk,
webbing, etc. i riktige farger.
En liten utfordring ble sendt Påls vei.
Kanskje han nå så for seg blanke ark og
muligheten til å investere i annet enn
nytt varelager av tråd og duk? – Ja, får litt
å tenke på nå fremover. Jeg har liksom
alltid hatt symaskiner rundt meg, og tror
jeg vil like å ha det videre også... Med det
svaret kan vi kanskje være trygge på at Sky
Design består!

– Oversiktsbildene yter ikke helt det vi kom inn
til rettferdighet, for det ser ut som om alt ser
noenlunde ut. Sånn var det ikke å komme inn der.
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fotoutvalg
RW event Brazil
Luciano BaqueFoto
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CYPRES 2

Ekstrem vertikal hastighet under åpen skjerm er en
stor utfordring for deg og nødåpneren din. Helt siden
2005 har CYPRES hatt kapasitet til å håndtere det:
aktiviseringshastigheten på 46 m/s er tilgjengelig på en
egen modell og også som et valg i den MODE CYPRES 2.
Få bekreFtet din vertikale hastighet For å velge den rette
nødåpneren med innstillinger For ditt hoppscenario.

www.cypres.cc

Photo: Will Penny
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Da turen endelig gikk til

Parasummer
Da sto jeg der etter nesten 9 km
gange med en koffert på 28 kg og
snakket med en finne som hadde
stoppet på grusveien jeg gikk på.
«Are you going to the Parasummer
camp?» spurte han – og jeg svarte
hjertelig ja!
Roger VinjeTekst og foto
Er det en ting jeg ikke anbefaler er
det å gå med en trillekoffert på
en grusvei, men veien før var
fin. Neste gang tar jeg lokal
bussen og ikke ekspressbuss.
De 40 minuttene jeg sparte
på direktebuss forsvant fort
når jeg må gå til campen.
Nå kan man spørre seg om
hvorfor jeg ikke bare tok
taxi?! Det lurer jeg også på,
men jeg var nok språkredd
og jeg liker å gå. Jeg har alt
en stor FS-mage som ikke
trenger å bli større. Tenkte
slik at boogie og billig
øl, måtte man gjøre visse
forberedelser.
Å reise til Estland er ikke
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vanskelig eller dyrt, bare man bestiller
i god tid. Landet er lite så fra flyplass
til buss-stasjon i Tallinn tar det ca. 20
minutter å gå (orke ikke slitsomme
flyplasstaxi folk). Lokalbusser går
til de fleste feltene som Parasummer
arrangeres på, da de flytter litt rundt.
Og ringer man så komme de faktisk
å hente deg. Bil kan også brukes via
Stockholm/Tallin, men jeg følte turen
gikk lett via fly.
Da jeg først kom på Campen,
langt unna noe som helst, så var
språket en liten barriere. Litt
beroliget var jeg av at jeg
hadde snakket med Pasi,
finnen som skulle coache
meg. Resepsjon fantes
ikke og festen var i
full gang. Øl fikk jeg
før det var gått to
minutter, og noen var alt ute å
leitet hun med nøkler. Alt vel og
bekymringen var ubegrunnet.
Hytte fikk jeg tilslutt, som jeg
delte med en finne. Husvarm ble
jeg dog ikke før det hadde gått
to dager…
Hva gjorde man i Estland
midt på sommeren når det er
så mange andre fete boogier?!

Svaret var: CReW (CF), Canopy formation –
kjært barn har mange navn.
Det er også en gren som ikke alt
for mange i Norge driver med. Etter
at billett var bestilt, så fant jeg ut at
Stavanger FSK hadde tatt opp tråden
de også. Vi har nå en instruktør i
Norge, om man vil lære seg kunsten.
Så langt har jeg sporet opp fem som
har hoppet CF i sommer.
Hvorfor Parasummer?
Jeg har tenkt på CReW siden jeg tok
kurs i 2003, men har hoppet så lite at
jeg ikke var klar for nye eventyr. Men
for tre år siden så jeg at de hoppet

CReW (CF) der og Brian Germain skulle kurse der
også. Tanken har vært der siden. Inka Titto var en
av coachene i år. Når billetten var i boks startet
jakten på korrekt utstyr. Jeg måtte ha en rigget
Lightning 160, da wingloaden måtte være rundt
1,3-1,4. Skjermer var ikke å finne her på berget
da noen var kommet før meg… Redningen var
finnen som ble mitt holdepunkt der borte Pasi
Pirttikoski, som hadde skjermer til lån. Ingen
CRWdog med hjertet for formasjonsflyging har
bare en skjerm, så utstyr fikk jeg låne.
Pasi er en hopper med 3300+ hopp innenfor
grenen og en brennende lidenskap for CRW
historie, så kunnskap var det vare å øse av. Vi var
ikke mange, bare åtte stykker som hopper CF. Fire
estlendere (landslaget), to finner (Pasi og Heikki),

svensken (som sluttet med BASE, når
han oppdaget CRW) og meg. Hopping
foregikk fra Caravan og Porter. Og jeg
må trekke frem at ingen reservetrekk
av de seks som var ble utført av oss,
CRWdogs. Selv er jeg nok en CRWpup
inntil videre, men skjerm(er) er snart
på plass og ønsket om å hoppe mer
er født.
Kort oppsummert: Alt var bra,
bortsett fra været. Parasummer
hadde hoppere fra mange
nasjonaliteter som f.eks. estlendere
(naturlig nok), finner, noen russere,
en svenske, en malteser, en

de første hoppene… Uka var lærerik og
østerriker, noen tyskere. Språket var ikke
moro Bekjentskaper fikk man, så Basillen
noe problem, man fant sin gjeng. Etter
har tatt meg. Nå venter jeg på min første
to dager var man varm i trøya og surret
hybridskjerm, mens jeg leter etter en
rundt på feltet. Etter regn kommer sol,
Lightning for storformasjonsflyging.
Det var innhopp på stranden i Pärnu,
Har du en liten CRW tanke i hodet,
men med seks hopp på en 160 lightning
gi meg en lyd – da jeg leke med tanken
så likte jeg ikke tanken. Tross været ble
på å samle gjengen igjen på våren
det 15 hopp CReW (CF) hopp på meg,
både seksmanns
stack, og syvmanns
diamond etter den
obligatoriske teorien
og to manns plane. Vi
ble sett på som noen
raringer og det ble
Vi fikk et koselig besøk på slutten, men
ikke bedre at de fleste
dessverre ble det ingen løft med denne…
føy seg bort på et av

og vi trenge å fylle opp neste kurs.
Parasummer 2016 er målet å fylle
caravanen med CF-hoppere, så bli med…
Meld deres interesse, kanskje vi kan stille
i NM for første gang i fremtiden og slå
Norgesrekorden som er 11-manns plane
fra 1991 (Ref: Pasi).

Ikke noe å si på
avslutningsfesten.
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tramp i kalotten

Nødåpner
Cypres-fyring
Under et nylig fallskjermhopp opplevde jeg for første gang å lande
en reserve grunnet Cypres-fyring. Hovedskjermen var heldigvis ikke åpnet
og det hele forløp relativt udramatisk, men det var en potensielt
svært farlig situasjon som kunne endt ille.
Inga Lina T-Rex HustadTekst
Sondre TømmervoldFoto
I forkant av dette hoppet hadde jeg gjort justeringer på Cypres for å kompensere for høydeforskjellen mellom to
hoppfelt. Flere erfarne hoppere hadde inspisert utstyret og alt latet til å være som normalt. I etterkant viste det seg
at nødåpneren sto innstilt på meter, og ikke fot slik jeg trodde, hvilket betyr at det ble foretatt en tredobbel justering
av høydeforskjellen som igjen resulterte i fyringen.
Utstyret var lånt og jeg må innrømme at jeg ikke var kjent med at nødåpneren oppga noe annet enn fot. Dette er
selvfølgelig ingen unnskyldning da man som selvstendig hopper selv skal ha tilstrekkelig kunnskap om utstyret, men
etter å ha pratet med flere om hendelsen viser det seg at ganske mange heller ikke var kjent med at det fantes flere
alternativer. Derfor kommer det en oppfordring fra en som hadde flaks: BLI KJENT MED UTSTYRET DITT OG SJEKK
HVILKE INNSTILLINGER SOM ER GJELDENDE PÅ DIN NØDÅPNER! Konferer med en MK eller kyndig hopper dersom du
er i tvil hvordan man gjør dette.
Ønsker alle en fortsatt god hoppsesong!
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Muligheten for å overstige aktiveringshastigheten
på en nødåpner under skjerm er ikke ny. Med
skjermdesign som gir høyere hastigheter,
høyere vingebelastning og avanserte
manøvreringsmuligheter bør mulig aktivering under
skjerm være noe en er bevisst.
Vi ønsker å minne alle brukere om at det er
viktig å forstå hvordan nødåpneren fungerer.
Husk at om du gjør høyhastighetslandinger
så kan du oppnå en vertikal hastighet som

er høyere enn aktiviseringshastigheten på
nødåpneren. For eksempel har Expert Cypres
en aktiviseringshastighet på 35 m/s. Selv om
aktiveringen er tilsiktet så har uønsket aktivering
under skjerm ført til dødsfall. Dette må en ikke ta
lett på.
For flere år siden har Speed Cypres blitt utviklet
av Airtec i samarbeid med PD-Factory Team. Den
har modifiserte funksjonskriterier, blant annet
en aktiviseringshastighet på 43 m/s, for å passe
hoppere som gjør ekstreme høyhastighetslandinger.
Siden januar 2013 har Airtec økt denne hastigheten
til 46 m/s. Alle enheter som er inne på service

får automatisk gjort denne endringen, sammen
med andre forbedringer og oppdateringer. Det er
viktig at du kjenner til alle tekniske aspekter når
du bruker disse enhetene, og også kjenner til hva
du må ta hensyn til. Les manualen, og hør med
skjermprodusenten eller Airtec om du har spørsmål.

matriell

Airtec GMHB Co.Tekst
Johan BryhniIllustrasjonsfoto

Her er noen referansetall:
50 m/s er den klassiske mage-til-bakke fritt fall
hastigheten
35 m/s er aktiviseringshastigheten på Expert Cypres
46 m/s er aktiviseringshastigheten på Speed Cypres
(tidligere 43 m/s)

Uønsket aktivering av nødåpner
19
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Espen FadnesTekst

Norsk seier

i første FAI World Cup i Vingedraktflyging
Torsdag 28. mai klokken 12:00 kom hoveddommeren
fra FAI ut fra et møte og kunne annonsere at
resultatene var offisielle. Den første kategori 1 FAI
konkurranse i vingedraktflyging var akkurat over,
og den første verdensmesteren i disiplinen var kåret.
Det skulle ha seg til å være undertegnede. Dette er
historien om det første offisielle mesterskapet i
vingedraktflyging.
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Netheraven har et historisk sus over seg.
Her gjorde unge piloter seg klare til strid
på himmelen allerede under første
verdenskrig. Hangaren som skulle
romme fasilitetene for World Cupen er
fra samme periode, og kanskje er det
selve kulturen her, den gutteaktige
villigheten til å konstant utfordre hva
mennesker skal bedrive på himmelen,
som har gjort akkurat dette hoppfeltet
til en drivkraft for vingedraktflyging
i fallskjermhopping. De som driver
klubben er dekorerte offiserer, men
på bildene på veggene smiler de mot
deg ikledd vingedrakter.
WIngsuit Performance Cup dukket
opp sent på 2000-tallet. Hele
ideen er å skaffe sikre målinger på
ytelsen til utøveren. For å få til dette
benyttes en GPS av type FlySight.
Utøverne skal måles i kategoriene
tid, distanse og fart. Utsprang er fra
mellom 12000-12500 fot, og man
blir målt i et vertikalt vindu mellom
3000 - 2000 meter. En full runde
består av tre utsprang, en i hver
kategori. For å ha et offisielt resultat
må minimum en hel runde være
gjennomført. Under World Cup skulle
det gjennomføres tre hele runder,
altså ni hopp.
56 vingedraktflygere fordelt over
15 nasjoner stod klare til start 0700
tirsdag 26. mai. Til stor applaus
tok det første løftet av for å bringe
vingedraktflyging opp blant de mer
tradisjonelle fallskjerm disiplinene.
Mange hadde tilbrakt tid i Netheravon
på forhånd for å trene, andre hadde mer
enn 10 liknende konkurranser på CVen.
Favoritten var Marc-Andre Denault fra
Canada, en annen var den lokale britiske
hopperen Spike Harper. Det var også store

I neste runde var det distanse. Dette
er en teknisk og fascinerende kategori.
Det ligger tett opptil teknikken for å
score godt på tid, men her må man ligge
lenger unna stall-punktet. Du kan kjenne
på kroppen om du treffer inn i vinduet.
Den gode gamle skjermteknikken om å
finne punktet foran deg som står stille
teller også her. Og akkurat i det du suser
inn i vinduet i 270-80 kmt horisontalt
føles det som om du aldri skal lande. Jeg
gikk opp i ledelsen etter andre runde og
måtte innfinne meg i forsvarsposisjon
gjennom resten av mesterkapet.
Fartsrunden er et rent adrenalin rush.
Disse vingedraktene er ikke konstruert
for å passere 300 kmt i faktisk hastighet,
og her når du langt høyere hastigheter
når det virkelig stemmer. I første runde
gikk det fortere enn noensinne for meg.
Altfor fort. På 2400 meter ble jeg ustabil
og fikk min første flatspinn gjennom
fallskermkarrieren. Heldigvis har tiden
på Vossvind gikk meg en god porsjon
muskelhukommelse, og midt i spinnen
fikk jeg øye på hoppfeltet, stabilisert
meg, og jaget videre. Farten droppet
fra 270-200 kmt, men jeg var fortsatt i
ledelsen, og kom unna med skrekken.
Det er ni runder som skal gjennomføres,
og vinneren bør prestere i alle rundene.
Litt flaks skal man også ha.
Det skulle vise seg å bli en tett og
spennende konkurranse der vinneren
neppe ville bli avgjort før siste runde.
Men kanskje viktigere, ved siden av
selve konkurransen svevde det en slags
aura rundt Netheravon. Alle følte seg
stolte. Her var de alle samlet. De som
har stått på for bruk av vingedrakt på
hoppfelt rundt i verden. De som både
har blitt uglesett og hyllet. De som tar
litt for mye plass i flyet, og alltid lander
sist. Her var også de som laget reglene
for konkurransen og de som jobbet

iherdig frem til det i februar ble stemt
gjennom hos FAI at dette skulle bli en
offisiell gren. Her på Netheravon var
det bare oss. Vi som elsker å fly de
store draktene og streve etter å fly
raskere, lengre og videre. Vi som
dykker ned i utstyrdiskusjoner
blandet med uenigheter om
teknikk, og som fullstendig
nekter å gi opp drømmen om å
fly oppover. Alt føltes mulig i
disse dagene på den forblåste
militære flyplassen Netheravon.
Og mens dommere,
jurymedlemmer og nasjonale
delegasjoner samlet seg i
baren for å feire en suksessrik
uke, var det på tide å se
fremover.
Både utøver og leder for
den norske delegasjonen
var undertegnede. Jeg
håper å se langt fler norske
fallskjermhoppere bli med til
neste store mesterskap. Det
blir verdensmesterskapet
i vingedraktflyging i 2016,
og samme år kan det hende
det blir kåret vinner av NM i
samme disiplin. FForeløpig
har Norge følgende tellende
resultat i den nye grenen:
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forventninger til vingedrakt produsenten
Tony Uragallo, som også stilte med en
modifisert aerodynamisk prototyp-rig fra
Javelin. Undertegnede ble av de fleste
ansett som en skummel outsider, med
sin sterkeste side i kategorien tid.
For å gjøre det virkelig skarpt i disse
konkurransene ligger nøkkelen i å bruke
tiden fra utsprang og ned til 3000 meter
godt. Det er her man kan bygge energi
skal kan omskapes til ekstremt gode
resultater. Når du for eksempel 300 kmt
vertikalt, kan dette overføres til å flate
ut og faktisk stige igjen. Det er en stor
fordel for å få et langt frittfall. For å få
til dette må man enten ha en audibel
høydemåler som sier hvilken høyde du er
på, eller benytte en FlySight som gir deg
informasjon om posisjon. Undertegnede
brukte FlySight koblet til øreplugger. På
3300 meter fikk jeg kommandoen: 3. På
3200: 2. På 3100: 1. Og på 3000 meter
lyder et skarpt pip.
Det føles som om himmelen omformes
til en arena. Under og foran meg har
jeg en korridor for prestasjon. Mens jeg
ligger helt vertikalt i frittfall og jobber
med pusten forteller lyden av luft meg at
det går fryktelig fort. Vingedrakten som
har areal på størrelse på over en halv
Icarus Petra 67 rister, mens jeg prøver
å slappe av i kroppen. G-kreftene gjør
det vanskelig å puste under utflatingen,
mens en stemme rolig teller ned 3-2-1.
Akkurat i det det lyder et skarpt pip, er
det på tide å omforme energien i henhold
i hvilken kategori det skal presteres
i. På tidsrunden flater jeg helt ut, slik
at den vertikale hastigheten går ned
til null. Etterhvert stabiliserer den seg
forhåpentligvis i underkant av 40 kmt.
Det er brutalt tungt å falle så sakte som
mulig. De beste gjør over 80 sekund. Etter
første runde ledet Spike Harper med 86,1
sekund. Jeg lå på 2. plass med 86 sekund.

Verdensmester i Performance
Wingsuit Flying
Verdensrekord i distanse:
4501 meter
Europeisk rekord i tid:
87,6 sekund
Skandinavisk rekord i fart:
302,5 kmt
Resultatene vil også stå som nye
norske rekorder.
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Swoop-NM
Norgesmesterskap i Canopy Piloting 2015 foregikk
16-18 Juli hos Stockholm fallskjermklubb i Gryttjom
nord for Stockholm.

Daniel EriksenTekst
Johan BryhniFoto
Dette er andre året på rad vi gjør
dette, siden Norge ikke har en egen
swoopepond å arrangere konkurranser
på. Konkurransen skulle foregå under
de samme ni rundene som også var et
Åpent Nordisk mesterskap i Canopy
Piloting. Konkurransen ble forkortet
av dårlig vær og sterkt preget av en
alvorlig ulykke der vi mistet en av
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våre internasjonale hoppvenner i
konkurransen.
Tretti deltakere fra Norge, Sverige,
Danmark, Nederland, Finland, New
Zealand og USA konkurrerte sammen.
Uken i forkant samlet de åtte norske
deltakerne seg og trente sammen og
coachet hverandre som et lag.

Distance
Ingen norsk eller nordisk mester i
Distance kunne kåres, da det ikke ble
gjennomført noen komplette runder i
Distance.

Accuracy
Ingen norsk eller nordisk mester i
Accuracy kunne kåres, da det ikke ble

Speed
To komplette runder av tre i Speed
ble gjenomført. Sindre Frigstad

avholdt noen runder i
Accuracy.

ble norgesmester i Speed. Øivind
Krageboen fikk andre. Daniel Eriksen
fikk tredje.
Curt Bartholomew (USA) vant den
Åpne klassen i Speed, etterfulgt av
Johan Karlsson (SWE) som ble nordisk
mester i Speed. Torben Tiedemann (DK)
fikk andre i nordisk. Christian Jensen
(DK) fikk tredje. Beste norske ble Sindre
Frigstad på en sjetteplass i nordisk av
tretti deltakere.

Overall
Det kreves etter de internasjonale
reglene kun en gyldig runde for at
Overall medaljer skal deles ut. Pallen
i det norske mesterskapet ble derfor
lik den i Speed. Sindre Frigstad
ble norgesmester i Overall. Øivind
Krageboen fikk andre. Daniel Eriksen
fikk tredje.
Curt Bartholomew (USA) vant den
Åpne klassen i Overall, tett etterfulgt av
Johan Karlsson (SWE) som ble nordisk

Børre Mørch
Startet hopping: 2002
Antall hopp: 7700-7800 hopp
Deltok for: Tønsberg FSK
Skjerm: Aerodyne Sensei 71
Sving: venstre 270
Antall CP NM: første

Fra venstre
Øyvind Krageboen,
vinner Sindre Kjetil
Frigstad, Daniel
Eriksen.
Hans Christian
AmlieFoto

mester Overall. Torben Tiedemann (DK) fikk
andre i nordisk. Christian Jensen (DK) fikk
tredje. Beste norske ble Sindre Frigstad på en
sjetteplass i nordisk av tretti deltakere.
Stockholm fallskjermklubb
En stor takk må rettes til Stockholm
fallskjermklubb. For andre året på rad tok
de imot de norske deltakerne med åpne
armer for treningsleir og la alt til rette for at
vi kunne ha vårt norgesmesterskap i Canopy
Piloting på swoopeponden deres. I tillegg

hadde de påtatt seg å arrangere et Åpent
Nordisk mesterskap. Swoopeponden er etter
internasjonale standarder. De har alt av
utstyr for alle banene og alle konkurransene –
inkludert sensorer for entrygater og exitgater
som måler ned til tusendels sekunder i
Speed. Det er høyt nivå på de som arrangerer,
dommere, hjelpedommere, organisører,
piloter – ja faktisk hele organisasjonen og
plassen er kvalitet. Kvalitetsmessig kunne
dette like gjerne vært et FAI Category 1 event
på linje med World Cup, VM og EM, med andre

Øivind Krageboen
Startet hopping: 2005
Antall hopp: 2500 hopp
Deltok for: Kjevik FSK
Skjerm: Performance Designs
Velo 90
Sving: venstre 270
Antall CP NM: første
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De norske
deltakerne

Johan Bryhni
Startet hopping: 2007
Antall hopp: 1759 hopp
Deltok for: HaGL
Skjerm: Performance Designs
Velocity 103
Sving: Høyre 270
Antall CP NM: første
Therese Emilie Tilrem
Startet hopping: 2004
Antall hopp: 620 hopp
Deltok for: Voss FSK
Skjerm: New Zealand
Aerosports Crossfire2 119
Sving: Høyre 270
Antall CP NM: første
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Plass Deltaker
			

Presisjon Distanse
Hastighet
Plass Poeng Plass Poeng Plass Poeng

1

Sindre Kjetil Frigstad

1

0.000 1

0.000 1 200.000 200.000

2

Öivind Krageboen

1

0.000 1

0.000 2

85.743

85.743

3

Daniel Eriksen

1

0.000 1

0.000 3

35.972

35.972

4

Jan Einar Soltvedt

1

0.000 1

0.000 4

35.732

35.732

5

Johan Bryhni

1

0.000 1

0.000 5

0.000

0.000

Total		

5

Barton Hardie

1

0.000 1

0.000 5

0.000

0.000

5

Börre Christian Mörch

1

0.000 1

0.000 5

0.000

0.000

5

Therese Emilie Tilrem

1

0.000 1

0.000 5

0.000

0.000

Daniel Eriksen
Startet hopping: 2002
Antall hopp: +3000 hopp
Deltok for: Tønsberg FSK
Skjerm: New Zealand
Aerosports JPX Petra 67
(den som ble brukt), JVX
71, Leia 69
Sving: venstre 270
Antall CP NM: deltatt i alle arrangerte
siden 2007, unntatt 2010 som foregikk
under CP VM
Barton Hardie
Startet hopping: 1991
Antall hopp: 8800 hopp
Deltok for: Voss FSK
Skjerm: New Zealand
Aerosports JPX Petra
71, Sofia 66, Leia 70
technically I only used the
66 in the Nationals
Sving: høyre 450
Antall CP NM: alle arrangerte siden
2010

ord har man satt en god standard her for hvordan
nasjonale mesterskap og nordiske mesterskap skal
gjennomføres i Canopy Piloting.
Ulykken
Danske Kenneth Linnseth konkurrerte for Sverige
og en svensk fallskjermklubb i dette mesterskapet.
Ulykken skjedde under den første Distance runden.
Jeg velger, med tillatelse fra Sindre Frigstad, å
gjengi med hans egne ord hans publiserte tanker,
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Jan Einar
Soltvedt
Startet hopping: 2010
Antall hopp: 1700 hopp
Deltok for: Lesja FSK
Skjerm: Performance
Designs Velocity 96
Sving: venstre 450
Antall CP NM: første

NM 2015 i Canopy Piloting open.
Resultater

mens vi stod oppi det hele, mens det fortsatt var
ganske ferskt hos alle oss som var der:
”Vi hadde en stygg ulykke her på Gryttjom i
går under Canopy Piloting-konkurransen, som
både er vårt eget Norgesmesterskap i denne
fallskjermgrenen samtidig med et åpent nordisk
mesterskap. Danske Kenneth Linnseth døde i
luftambulansen på vei til sykehuset i Uppsala
etter å ha truffet vannet i ponden i stor hastighet.
Bakkemannskapene gjorde alt riktig i de dramatiske

sekundene og minuttene like etterpå, men store
skader gjorde at han altså omkom kort tid etterpå.
Våre tanker går til hans nærmeste familie og venner.
Vi har mistet en deltager i konkurransen og synes
selvfølgelig alt er litt uvirkelig, men må akseptere at
denne sporten av og til er nådeløs. Forsøker så godt
vi kan å ta vare på hverandre, fokuserer hele tiden
på hva vi kan gjøre bedre og sikrere. Sikkerhet skal
alltid komme først, og mer erfarne utøvere er alltid
inkluderende og deler villig sin erfaring videre.”

Sindre Frigstad
Startet hopping: 1996
Antall hopp: 2500-3000
hopp
Deltok for: Tønsberg FSK
Skjerm: Performance
Designs VK Valkyrie 90
Sving: venstre 270
Antall CP NM: Tredje CP NM
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NM 2015 ble arrangert på
Tønsberg. ”Best NM ever” var
klubbens målsetting.
Kari Berg, Christian TjeltaTekst
Johan BryhniFoto
Det var et meget godt arrangert NM.
Åpningsseremonien ble holdt i Quality hotell
Oseberg siden det ble dårlig vær. Det ble en
åpning full av pomp og prakt, med orkester og
høytidelig åpning fra ordføreren. Jan Fredrik Karlsen
var primus motor for arrangementskomiteen, og fikk
opp stemningen. Don Montana (Morten Henie) holdt en
følelsesladet velkomsttale ,og ikke et øye var tørt.
Det var representert lag fra klubber i hele landet og Nord

FS-4 - Open

NM
2015
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Norge stilte sterkt. Litt skjær i gleden var at noen av de store
klubbene manglet. Både Oslo og Bergen FSK var savnet.
Vi spurte Robin Olsen som stilte på laget Stickmen fra
NTNU om han kunne skrive noen ord om hvordan han hadde
opplevd NM. Du leser hans innlegg i egen artikkel. Vi gleder
oss til å se Stickmen neste år, og spente på hva de får til da.
Ellers var stevneleder Vibeke Valle hard, men rettferdig
og gjennomførte alle rundene i alle grenene med utmerket
presisjon. Det er ikke hvert år dette er tilfellet, så all
honnør til Stevneledern som er veldig god på logistikk og
planlegging. Hun hadde med seg Egil Bye som seg selv
lik skravla på ut og innpust, og skapte en utrolig trivlig

Plass		
1		
2		
3		
4		
5		

Lag
405 - DeLand Norgies TøFSK
403 - DUMT VFSK
402 - 4Intimity TøFSK
401 - Bellyboys TøFSK
404 - Golden Oldies HaFSK

1
23
12
13
5
4

2
22
17
14
6
3

3
20
17
12
4
3

4
17
13
8
5
4

5
22
11
12
6
4

6
16
12
8
4
2

7
12
14
8
4
2

8
0
15
9
6
0

JO Total
- 132
111
84
40
22

1
13
11
6
8
10
8
5
2
3

2
19
13
11
10
11
13
4
1
0

3
13
11
10
9
7
7
3
3
1

4
13
11
10
7
7
7
5
2
1

5
19
13
9
12
9
7
4
2
0

6
22
16
9
8
10
11
5
1
0

7
13
10
10
10
10
6
-

JO Total
- 112
- 85
- 65
- 64
- 64
- 59
- 26
11
5

FS-4 - Rekrutt
Plass		
1		
2		
3		
4		
4		
6		
7		
8		
9		

Lag
309 - KFP Penguins TøFSK
305 - Kurre med bøkken VFSK
306 - Hvasomhelst TøFSK
308 - Alien Brain Mash StFSK
307 - OsloBASE RW VetFSK
304 - Purple Haze TøFSK
303 - Team Tumble TronFri
301 - Stickmen NTNU
302 - Susehuer.nå TøFSK
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i verdensklassen. Det var stor spenning i
både FS 4 rekrutt og FS 8. Gull gikk som
vanlig og velfortjent til Kentucy fried
penguins og sølv til Kurre med bøkken.
Om bronseplassen var det hele fire lag
som knivet og lå samlet gjennom hele
konkurransen med bare få poeng som skilte.
4 intimety gikk av med bronsen med de
andre lagene tett bak. I FS 8 var det fire lag som
stilte. Tre lag var fra Tønsberg og en utfordrer
fra Stavanger. Norgies 8 gikk seirende ut med
gull som forventet, med et hav av poeng til neste
plass. Sølvet ble en kamp mellom Tønsberg og Illegal
Aliens fra Stavanger. På siste hopp ble det avgjort at
sølvet gikk til Stavanger. I FS 4 open briljerte DeLand
Norgies som viste at de fortsatt er i verdensklasse.
De hadde fått en plassering innenfor de seks beste
om det hadde hvert et VM, og det med bare 12

stemning som gjorde at som var på bakken fikk
med seg det som skjedde i lufta. Det var noe dårlig
vær, og Auddun Wiik sendte oss SMS fortløpende i
forhold til værholding og annen info. Dette gjorde at
det ble et veldig smooth arrangement, og vi slapp og
sitte på hoppfeltet å vente på været.
Vi som har vært med før er vant til Omniscore
hvor rundene blir dømt inne og vi sjelden ser
hoppene vi har gjort. Her kom det en trailer og opp
av taket kom det en 49 kvadratmeter flatskjerm
hvor vi fikk resultatene fortløpende og hvor rundene
gikk i repeat. Dette gjorde at fallskjerm ble en
underholdningssport for både hoppere og ikke
hoppere som fulgte oss på bakken. Det nyinnkjøpte
”InTime ” dommersystemet til F/NLF fungerte over all
forventning, og ser fantastisk bra ut på skjermen.
Årets NM hadde 36 lag fordelt på ca. 80 utøvere.
Nivået var fra helt nybegynnere til prestasjoner

FS-8 - Open
Plass
1		
2		
3		
4		

Lag		
804 - Norgies 8 TøFSK		
803 - Illegal Aliens StFSK		
802 - Win Åtter TøFSK		
801 - Some Goldies, some oldies TøFSK		

1
11
5
2
0

2
9
4
4
3

3
11
4
2
0

Lag		
1
103 - Damene vi klina med igår TøFSK		 9.2
104 - Listefyll FøFSK		 8.6
101 - Bootylicious Brain-Lockers TøFSK8.2 7.1
102 - Chickenwings TøFSK		 2.0

2
7.7
7.7
3.7
0.0

3
4.6
4.2
4.0
2.8

4
9
3
4
1

5
11
3
3
1

6
12
4
6
1

7
5
5
3
1

JO Total
68
28
24
7

Mage/Vertikale Øvelser - Nybegynner
Plass
1		
2		
3		
4		

4
5 Total
5.1 8.2 34.8
4.1 8.0 32.6
9.4		 32.4
3.4 3.9 12.
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treningshopp i forkant. Jeg bøyer meg i
støvet, det er så utrolig imponerende og
inspirerende og se hva de får til i lufta.
I FF Open så vant landslaget Zion,
men tornadoen Dereck som stilte i
nesten alle klasser var ikke så langt bak.
Rekruttlandslaget Voss Vikings på kom på
tredjeplass, og viste at de er i god steam
og som et lag det blir spennende å følge
fremover.
I FF rekrutt vant Rebel Fly. Annenplass
tok Fuggelskit med Anne Simone
og Gunn. De vant også ”fashion
konkuransen” med beste ”hopptøy”.
Vi hadde to prøvegrener under årets
NM; VFS og FF/FS-2. VFS vant landslaget
Blue Pelicans suverent. De andre lagene
stilte mest for å passe på at det var nok
lag til å kunne gi ut medalje, men det var
flere som gjorde det bra, så om dette
blir en gren som fortsatt vil stå på NMprogrammet neste år blir spennende å se.
FF/FS-2 var en prøvegren for nybegynnere
for å få med de litt uerfarne og folk som
aldri har vært med i NM før. Formålet er å
gi alle en mulighet til å se hvor morsomt
det er å konkurrere i fallskjerm. Dette
var vi i utgangspunktet litt usikre på
hvordan ville bli. Hvordan skulle det
dømmes? Var det FF eller FS? Dette viste
seg å bli en populær gren som var veldig
underholdene å se på og moro for de som
var med. Dette håper vi F/NLF vil ta med
videre.
F/NLF sponset NM med breddemidler
som gjorde at slottprisene ble sterkt
redusert. Om dette var avgjørende for den
høye deltagelsen er noe usikkert. Derek
sendte ut et spørreskjema til alle utøverne,
så får vi håpe på at så mange som mulig
svarer på den. Kanskje vi ser enda flere
deltakere på Voss neste år.
Antidoping Norge var innom og testet
utøverne for ulovlige midler som vi ikke
ønsker i sporten vår, noe som er fint og

som minner oss på at NM er en viktig
arena for å sette dette på dagsorden.
Avslutning og medaljeseremoni var et
fantastisk event med en flott bankett og
en fallskjermfest inn i de sene nattetimer.
Årets NM går inn i historiebøkene som
det best gjennomførte noen gang. NM er
vårt viktigste event og stadfester at vi er
en seriøs og trygg sport så derfor er det
ekstra morsomt når det blir bra.
Jeg har ikke nevnt alle lagene her, det
var mange som utmerket seg på hver sin
måte og det kunne vært skrevet langt og
mye om alle. En ting jeg tror vi alle hadde
felles er det fallskjermkonkurranse
gjør med oss. Nemlig at
vi utfordrer oss selv, vi
blir overstrømmende
glad når det går
bra, det suger

”big time” når det går dårlig og vi blir
dritnervøse når vi føler at vi går utenfor
komfortsonen vår, eller føler at vi ikke får
til å levere. Høyt oppe og langt nede kan
sies å være følelser vi alle kjenner oss
igjen i. Men å hoppe på lag, være en del av
et fellesskap og få lov å utøve den sporten
vi er så forelsket i er herlig.
Her har vi delt noen tanker om årets
NM, og nå gleder vi oss bare til neste år på
Voss hvor vi forventer Vossamood og god
stemning nok en gang – og håper vi igjen
får et like bra og gøy NM. No pressure!

Rolf LilandFoto

Kort fortalt ble opplevelsen på NM slik at vi kommer tilbake med flere hoppere
fra nord til neste år, det gir mersmak for laghopping og konkurranser slik som
fokuset på NM har blitt.
Robin OlsenTekst
Rolf LilandFoto

Rolf LilandFoto

Vertikale Grener Freefly - Open
Plass		 Lag
1		 603 - Zion VFSK
2		 604 - Free Pelican VFSK
3		 601 - Voss Vikings TøFSK
4		 602 - Rebelican TøFSK

1
6.9
6.2
5.0
4.0

2
6.3
5.3
5.6
2.7

3
6.8
6.6
4.9
4.3

4
7.0
6.6
5.1
4.2

5
6.3
3.6
3.9
2.1

6
7.0
7.0
5.0
4.7

Total
40.3
35.3
29.5
22.0

1
7.0
6.4
4.7
5.9
5.0
4.5

2
6.9
4.5
6.0
4.4
4.0
5.4

3
5.3
4.3
4.4
4.0
4.1
3.6

4
5.4
4.3
5.2
4.1
4.2
3.6

5
3.0
7.4
4.5
5.9
6.4
1.2

6
5.3
4.5
5.3
4.0
-

Total
32.9
31.4
30.1
28.3
23.7
18.3

1
34
8
2
1

2
10
4
1
1

3
12
3
1
0

4
20
8
2
2

5
14
6
3
1

6
12
6
1
1

Vertikale Grener Freefly - Rekrutt
Plass		 Lag
1		 206 - Rebel Fly TøFSK
2		 203 - Fuggelskit KSFSK
3		 205 - Team@Tr.ol TøFSK
4		 201 - noiZ KjFSK
5		 202 - SideKick StFSK
6		 204 - Free Swingers TøFSK

VFS - Open
Plass		 Lag
1		 704 - Blue Pelican VFSK
2		 703 - Voss Vikings VoKroppsfyk
3		 702 - 5 minute call!! VFSK
4		 701 - Onepoint.Nå TøFSK

Rolf LilandFoto

Rolf LilandFoto

JO Total
- 102
- 35
- 10
6

Rolf LilandFoto

For å starte med begynnelsen, så var vi fire stykker
som bestemte oss for å delta på NM ved en litt
spontan avgjørelse. Etter en facebookmelding fra
noen venner ble vi fire som ønsket å delta i FSR4. Vårt
mål var å kjempe oss så langt fra bunnen som mulig.
Vi endte opp med å ikke komme sist, og var fantastisk
fornøyde med det!
Vi gjorde tre treningshopp sammen i løpet av
sommeren, og møtte på NM med ca. 1000 hopp til
sammen, fordelt på oss fire hoppere.
Vi måtte sy en fleecejakke utenpå hoppdressen til
Runar, putte 7 kg bly på Kjetil og Hilde måtte også låne
bly der hun kunne finne tak i det. Selv hoppet jeg med
lånt elevdress fra Tønsberg. Vi hadde med andre ord
gode forutsetninger for at dette skulle bli skikkelig gøy
og at vi skulle kjempe om å ikke komme sist :D
Alt i alt var NM en super opplevelse for meg
personlig i alle fall. Dette var mitt første NM, og det
blir ikke det siste. Man lærer enormt mye og Tønsberg
klarte å vise at ett NM kan være både offisielt og
høytidelig, samtidig som man ivaretar den rolige
holdningen som fallskjermhoppere er glad i.
Ikke minst var sikkerheten høy, slik den skal være.
Oppkjøringen mot NM er preget av entusiasme.
Facebook og eposter viser at deltakere og ikke minst
de som skal arrangere det hele gleder seg. Det er
idrettsglede tvers gjennom.
Åpningen av NM var en hyggelig samling der man
fikk sjansen til å møte alle og selve seremonien med
avslutningen der vi fikk mat og drikke var passelig
høytidelig, og mulighetene til å benytte lokalet for
kryping av runder var super.
Savnet litt mer info om lagene og lagsmedlemmer
i forkant, gjerne under åpningsseremonien, eller

at man kanskje får oppdateringer under veis i
konkurransen med intervjuer, videoer, eller info fra
speaker f.eks.
Er det noen som forsvarer tittelen fra året før?
Hvem er ZION? DeLand Norgies ? hvem er Landslaget
? Hvordan dømmes FF, FS of VFS? Og ikke minst
prøvegrener som FF/FS2, hva, hvorfor, hvem, osv., osv.
Vi går i den fella i fallskjermsporten at “alle kjenner
alle” men for nye hoppere og ikke minst publikum vil
det gi litt mere spenning om man på forhånd kan plukke
seg ut noen favoritter og bli litt mere kjent med dem.
Å følge ett tidsskjema under hoppingen er ekstremt
vanskelig, særlig på grunn av været. Selv oom lagene
ønsker dømmingen og poengene sine så snart som
mulig etter hoppingen, kunne kanskje dømmingen ha
fulgt ett skjema. I alle fall visningen ? på en slik måte
har man mulighet til å kjøre gjennom gren for gren
eller klasse for klasse og lagt inn mye mer info om lag
og hoppere, det ville også vært lettere og presentere
for andre.
Da får heller lagene gå med en sommerfugl i magen
ut dagen også lager man heller litt mere show på
kvelden når man går gjennom dagen og presenterer
dømming, endringer i resultatlister, oppdateringer og
viser videoer.
Dette vil også påvirke mitt neste punkt.
Vi som reiser langt opplever at Jarlsberg dør litt
ut på kvelden og fasilitetene er ikke mange etter at
peisestua stenger på kvelden.
Tønsberg Fallskjermklubb skal ha litt tyn også for
renhold før og under NM, kiosken fikk mye klager på
hygiene, og det bar heller ikke preg av at det var gjort
noe i forkant i form av rydding eller vask noen steder i
fellesområder som pakkesal eller teltområde.
Alt i alt så håper vi NM kommer til å fortsette å
vokse og dermed også konkurransehoppingen i Norge.
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Stickmen
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Jentene vi
klina med i går

NM i Tønsberg er over, og Rebel Fly (TøFSK
med Fredrik Lerbakken, Jens Martin Dahlum
og Sondre Tømmervold) tok med seg årets
førsteplass i klassen FreeFly Intermediate.
En spennende konkurranse, en fantastisk
atmosfære og et særdeles glitrende
gjennomført arrangement av TøFSK – både

I starten av mai begynte det å bli en del
snakk på feltet i Tønsberg om at det var
en ny gren i NM som alle som ikke hadde
stilt i NM før kunne delta i. Det var
noen smilende ildsjeler som prøvde å
rekruttere alle som var på feltet med
løfte om et eventyr og minner for
livet. En liten stund etterpå så gikk
tankegangen min over til “Ja,hvorfor
ikke egentlig? Må jo være gøy.”
Helle Eileen AspelundTekst
Etter litt frem og tilbake så satt jeg og Lene Martinsen
og skrattlo, storfornøyde med det faktum at vi nå
skulle stille med vårt eget lille lag for første gang
i NM! Konkurransen nærmet seg og vi fikk gjort
rundt 10 treningshopp på de obligatoriske rundene
fra divepoolen. Tanken om at det her faktisk kunne
gå ganske greit ble plantet. NM ble åpnet i god Jan
Fredrik Karlsen stil
og første runde ble
gjennomført kvelden
etterpå. Jeg som hele
livet har gått rundt og
sagt at jeg ikke eier
konkurranseinstinkt
måtte fort spise i meg
de ordene på vei opp
i flyet.
På fire av rundene

så hadde vi vært så heldige å få Halvor Bjørnstad
som videomann og han var jo en rockstar som alltid
og fikk supre videoer til dommerne. 1. og 2. runde var
forhåndsbestemte runder og ble dømt som FS, men
poengene ble konvertert til hvordan man dømmer
artistisk freefly. Tredje og fjerde runde var frie runder
som vi skulle sette opp selv. Den ene obligatoriske
runden var en blanding av FS og FF, så vi hadde én
frirunde som også var blandet. Frirundene ble dømt
som artistisk freefly hvor de la vekt på teknikk og
presentasjon. Den ene frirunden så hadde vi ekstremt
god hjelp fra Sondre Tømmervold som ikke bare
designet og filmet en helt awesome video, men han
ordnet til og med en historie om runden til dommerne!
Den femte runden var finalerunden og obligatorisk.
De andre lagene som stilte i FS/FF nybegynner var
utrolig dyktige og fine folk som alle var enige i at
denne grenen var en fantastisk mulighet for å kunne
stille i NM. Alle rundene ble vist på en gedigen
storskjerm og dømt live. Det høye nivået på de andre
lagene gjorde at overraskelsen og gleden som kom
når det ble klart at vi vant gullet var overveldende!
Etter at vi hadde både fått og gitt bort gratulasjoner
og gravd oss litt ut av surrealismetåka så bar det
bort til NM-banketten på Quality hotel Tønsberg for
premieutdeling og seremoni. Det å stå på pallen over
tallet 1 og bøye seg ned for å få utdelt en gullmedalje
var en ubeskrivelig bra og litt rar følelse. Det er sånn
de gjør på TV, ikke i virkeligheten.
Etter banketten bar det videre til etterfesten i
sentrum og lyden av alle de titalls medaljene som
hang rundt halsen til folk og klirret er en lyd som
kommer til å få meg til å smile resten av livet. Kan
anbefale dette til alle som ennå ikke har stilt i NM. De
løy ikke. Det var virkelig et eventyr.

sportslig og festlig – gjorde NM 2015 til en
opplevelse vi sent vil glemme.   

Rebel Fly
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Sondre TømmervollFoto

Jens Martin DahlumTekst
Fredrik LerbakkenFoto

Det var med ydmykhet og nølende tro på egen
mestring jeg i mai takket ja til invitasjonen om
å delta i NM for Rebel Fly. Utfordringen ga vind i
seilene for en meget bra fallskjermsommer med

meget god progresjon. 70 coachinghopp med
Rebell Flys grunnlegger Sondre Tømmervold
på blant annet iTrack og Ekstremsportveko og
flere timer tunell med han var vanvittig verdifullt
og forutsetningen for denne fremdriften. Med
lagstøtte fra TøFSK trente hele laget sammen
uken før NM.
Årets målsetning var å oppnå en høyere

gjennomsnittlig poengscore enn fjorårets. Med
5.5 poeng mot 4.3 var dette et klart faktum og
begeistringen var stor. Etter fire runder hadde
Rebell Fly en betydelig ledelse til andreplassen,
men dramatikk oppstod i runde fem da team
FuggelSkit (KS FSK) slo til med konkurransens
beste poengsum og utlignet rebellenes ledelse,
som samtidig gjorde konkurransens nest dårligste

hopp. Det var et nervøst team Rebel Fly som i
finalerunden gjennomførte en vellykket frirunde
og knep seieren foran jentene i FuggelSkit.
Jeg takker Tønsberg FSK for et fantastisk utført
arrangement og for lagstøtten vi fikk. I tilllegg
takker vi alle andre andre som bidro til å gjøre NM
så bra. Vi gleder oss til fortsettelsen og NM på
Voss i 2016!
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Landslagets
sesong
Da er sesongen på hell og vi er inne i vår siste treningsuke
før EM. Vi har hatt en fantastisk sommer, selv om boblejakke
ikke føles helt riktig i midten av juli har det vært meget bra. Vi
har vært på Ekstremsportsveko, iTrack, Vosss Freefly Festival
og selvsagt NM.
Andreas MoslingTekst og luftfoto
Børre StensvoldBakkefoto
iTrack var kjempegodt gjennomført på Østre Æra med Mr.
Wangen i spissen også i år. Mye gøy med vinkler i Hedmarks
dype skoger. Vi ser fram til neste år.
Vi dro til Jarlsberg for en uke med lagtrening før NM, hvor
vi ble godt mottatt og fikk tildelt et lite avlukke hvor vi kunne
gjemme oss unna tjas og mas. Vi fikk oss noen gode dager med
trening som vi definitivt trengte før konkurransen brakte løs. Vi
startet mesterskapet med to runder i Freefly Open, og det var
veldig deilig å få gjennomført det første konkurransehoppet
sammen som et lag. Vi hadde også hver vårt Freefly Rekruttlag
og deltok også i Vertikal Formasjonhopping. NM ble en suksess
og vi er svært fornøyd med hva vi leverte. Takk til Tønsberg
fallskjermklubb for et veldig godt gjennomført NM. I år var det
et av tidenes største norgesmesterskap og vi håper at enda
flere stiller til neste år på Voss. På Voss kan vi stille med Norges
raskeste hoppfly da vår kjære FOXY får oppgradert motor til
vinteren og vil ta oss til høyde på null komma svisj.
For vår del drar vi snart avgårde til Nederland for vår første
internasjonale konkurranse og gleder oss stort til det. Vi
kommer også til å reise rundt på fallskjermarrangementer rundt
om på kontinentet og holde tunnelcamper på VossVind. Vi ser
fram til å fly med deg!
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For en utrolig tid vi lever i. Når dette blir
skrevet er det fortsatt en uke til World
Cup og Europamesterskap i VFS
(Vertical Formation Skydiveing) starter.
Men innen du leser dette kan du takket
være internett akuratt nå sjekke hvordan
vi kommer til å gjøre det!

Blue Pelican i World
Stang ut eller stang inn?
Derek BroughtonTekst
Dennis BarstadFoto
Under hele konkurransen (som er ferdig 11.
september, med andre ord etter at dette
nummeret av Frittfall er trykket) kommer vi til å
skrive oppdateringer, legge ut video fra rundene
og link til resultatlisten på vår facebook profil.
Hvis du ikke allerede har likt oss er det bare å
søke opp «Blue Pelican».
Men tilbake til her vi står i dag når jeg skriver
dette. Vi har nettopp kommet hjem fra vår
åttende treningscamp. Denne gangen har vi
vært i Prostejov i Tjekkia og der fikk vi 61 hopp
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på 6 dager. Valget om å trene der siste camp før
årets store mål har vist seg å være riktig. Den
siste campen før World Cupen og EM (som er
en og samme konkurranse) er på mange måter
den viktigste, og vi ønsket derfor å dra til et
værsikkert sted. Denne campen har vi tatt inn
noen tapte hopp fra treningssamlinger tidligere
i år som har regnet bort. Vi har vært forfulgt av
dårlig vær i sommer med under gjenomsnittet
dårlig vær på seks av totalt åtte camper... Da
har det føltes godt å få banke litt hopp siste
treningen hvor formen skal spisses.
For det er nettopp det den siste treningen
handler om, å spisse formen. Resten av året
hopper vi for å finne de beste løsningene for

oss på alle mulige aspekter ved hoppingen. Det
store spørsmålet som det for oss knytter seg
stor spenning til nå er om vi har klart å utvikle
oss nok på alle områder i løpet av de syv første
campene fra fly med totalt 336 hopp, samt
nesten 15 timene med VFS som vi har gjort i
tunnel på VossVind. 336 hopp og 15 timer tunnel
er mye, men med to nye
lagmedlemmer fra
høsten i fjor så er det
også mye som skal
jobbes med! VFS er
en svært kompleks
gren, og samtidig er
det sammen med CP
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Cup og EM
den grenen som krever høyest nivå å i
det hele tatt klare litt. Det krever utrolig
mye trening å klare å bygge en eneste
formasjon.
For å komme i mål på alle områder
har vi delt opp alle aspekter ved VFS
og fokusert på en til to ting av gangen.
Gjennom alle treningssamlingene
i VossVind og fra fly har fokuset
skiftet fra camp til camp, noe som
gjør det enklere å forbedre seg.
Prøver du å bli bedre på alt samtidig
blir det fort for mye å tenke på. Det
har vært en spennede reise med
bratt progresjon. Fokuområder vi

har arbeidet med har blant annet
vær styrking av kroppspossisjoner i
headup og headdown, forbedre teknikk
på transition mellom headdown og
headup, level, problemblocker og
problemrandoms, holde oss tett/
randomarbeid, blikkbruk, grepsplan,
keydisiplin, B-slot, holde oss tett,
exit og arbeid på hillen, rytme og
taktomslag i hopp med mer. Vi har til
og med hatt en camp hvor vi har brukt
proffesjonell mentaltrener. Så det har
ikke manglet på ting å ta tak i, og vi
skulle gjerne sett at vi hadde hatt mer
godvær på treningsleirene vi har hatt

før campen i Prostejov. For i Prostejov
har det som nevnt handlet om å spisse
formen framfor å videreutvikle oss.
Forskjellen ligger i at alle andre camper
har hatt føkus på et område hvor vi
skal lære noe nytt og ta et steg videre. I
Prostejov derimot har vi jobbet oss inn
mot en sone som skal ende opp med 8
hopp med peak preformance, hopp hvor
vi gjør den beste versjonen av oss selv.
Har vi klart å utvikle oss nok på hvert
område? Vil vi klare å spisse formen
perfekt? Medregnet hoppene i Prostejov
og hoppene vi kan regne med å få i

dagene før konkurransen
starter har vi over 400
laghopp å støtte oss på,
og tiden vil vise om det blir
stang ut eller stang inn.
Hvor bra vi gjør det må jeg vente
en uke på å finne ut, men du, som
leser dette nå, du kan dra fram
smarttelefonen og finne det ut nå på
facebook«Blue Pelican».
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I forige nummer av frittfall ble
“En Basic for alle” presentert som
arbeidstittelen på Basic 2016. Siden den
tid har veldig mye kommet på plass,
blant annet destinasjon og tidsrom!

Dennis BarstadFoto
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Derek BroughtonTekst
Så det er med stor glede jeg kan informere om at
Stede blir solfylte og varme Skydive Deland i Florida,
og datoene blir i påsken, nærmer bestemt 19. mars
til 3. april. Det blir to fantastiske uker fylt med
kvalitetshopping og mye moro!
Planen om å opprette en norsk barnehage under
Basicen og laget en “fammiliepakke” blir realisert, og
det samme gjelder Advanced Basicen.
Vi har innen laget en nettside hvor du kan finne det
meste du måtte ønske av informasjon: www.Basicen.no
Der vil man også kunne melde seg på.

Rabatter
Påmeldingen åpner 1. oktober, og vi
gir 500 kr i rabatt til alle som melder seg
på innen 11. oktober. I tillegg får du 250 kr i
rabatt hvis du har vært på en Basic, forutsatt at
du melder deg på innen 15. november. Det
betyr også at hvis du har vært på en Basic
tidligere og melder deg på innen 11. oktober,
så får du totalt 750 kr i rabatt!
Jeg er med på Basicen i 2016, og det vet jeg
du er også! For har du lest helt hit så har du egentlig
veldig lyst. Og har du lyst, har du lov!
Sjekk ut hjemmesiden og sett av datoene i
kalenderen!
See you in DeLand!

Andreas MoslingFoto

konkurranser-lag

Basic 2016
oppdatering

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,-

organisasjon og forbund

Hei alle sammen!
Jeg håper at årets fallskjermsesong har vært bra og at det store flertallet av oss er fornøyd med sesongen nå som fulldriften er over. Det
er selvfølgelig fortsatt tre fire måneder igjen av året, og det er fortsatt arrangementer igjen ut over den tradisjonelle klubbhoppingen,
som Heliboogie i Hemsedal ultimo september, Bever boogie på Lesja i oktober og Marokko i desember.
2014 var vel et av de værmessig beste årene vi noen sinne har hatt og det er nok også slik at 2015 til nå har vært preget av en god del
utfordrende vær i alle landsdeler. Vi vil muligens også kunne se det både på aktivitetstall og antall utdannede tandem-, line- og AFF-elever
når vi etter hvert skal oppsummere året som helhet.
Sikkerhet
Til nå har det i hvert fall vært et sikkerhetsmessig svært godt år. Det skriver jeg til tross for at vi fortsatt har flere hoppere som svinger
seg i bakken med små og større bruddskader. Det største sikkerhetsmessige løftet i forhold til de foregående årene mener jeg er det nye
observasjonsrapporteringssystemet (ORS). Vi har aldri tidligere fått innrapportert så mange hendelser/observasjoner og av et så bredt
spekter, alt fra det de tradisjonelle «cuts and bruises», reserver, luftfartshendelser samt rusrelaterte forhold. Det har vært et rekordår hva
gjelder antall rapporterte hendelser/observasjoner. Vi har passert antallet fra 2014 som var «all time high» med sine 155 hendelser og da
dette ble skrevet medio august, var det rapportert 185 observasjoner.
Denne rapporteringsviljen synes både SU og undertegnede er super! Kvaliteten på rapportene varierer imidlertid, men de er definitivt
ikke dårligere enn de var tidligere, og det fine nå er at vi kan sende observasjonsrapportene tilbake for ytterligere informasjon før de
lukkes. Et annet forhold er at rapportene nå fortløpende gjøres tilgjengelige i anonymisert utgave for alle medlemmer. Det er imidlertid
stort potensial for forbedringer fra brukerne, men det regner jeg med bedrer seg når hjelpetekster kommer på plass og når vi alle blir mer
vant til å bruke «tags» og mindre fritekst i feltene.
Utover sesongen mener jeg imidlertid å ha observert en økning i bruk av kommentarfeltet tilhørende arbeidsflyten, på bekostning av
innholdet og således kvaliteten i selve observasjonen. Kommentarfeltet til arbeidsflyten er ment kun for oversendelseskommentarer
mellom nivåene i arbeidsflyten! Er det funksjonalitet du savner, send heller inn forslag til forbedring! Systemet videreutvikles kontinuerlig
for å møte de behov organisasjonen har.
Jeg aner også en redusert bruk av tags til å beskrive observasjonene/hendelsenes «chain of events» - kompensert ved lange utdypende
beskrivelser i fritekst feltene. For statistikkens skyld er bruken av tags viktig! Utdypende forklaringer i form av rapporter, notater, bilder og
ev film bør heller legge til ORS rapporten som vedlegg.
Det er også en lang vei å gå for å få brukerne til å legge materiellrapportene inn i ORS- systemet. Det er ikke mer
komplisert for en materiellkontrollør (MK) enn det er for en hoppleder (HL) å legge inn rapporter. Bruk merkelapp (tags,
labels) i forløpet som f. eks ”utstyrssvikt”, ”materiellskade”, «hovedkontroll», «manglende utført SO», «feil ruting av
pilotbånd» osv., og for all del legg ved bilder av funn. Vi ønsker ikke at materiellrapporter håndteres utenfor systemet via
e-poster og lignende.
Årets rapportering vil være grunnlaget for videreutvikling av ORS. Jeg har tidligere nevnt hjelpetekster, men
også rapporteringsflyten må finjusteres. Et eksempel på dette er at HI muligens ikke behøver å håndtere rene
materiellrapporter og at disse går rett til fagsjef for oversiktens skyld og deretter rett til materiellsjef.
Videre vil eierskap i organisasjonen prioriteres. Det er svært få av HL-ene som har noen som helst opplæring i ORS før de
står på hoppfeltet og skal registrere sin første observasjon! Dette er HI-enes ansvar i lokal klubb!

Jan Vang
Fagsjef/avd.leder F/NLF
38

Aktivitet
Pr 30.06.15 var det gjennomført 24618 hopp, mens tilsvarende tall i 2014 var 24389 hopp. Sett i relasjon
til at sommerens vær har vært betydelig dårligere enn i 2014 kan det forventes noe dårligere resultat når
aktivitetstallene inkluderer årets 3. kvartal. De tallene vil ikke være klare før 20. oktober.

Derek H. Broughton
Landslagsansvarlig

World Cup
og EM i CP

I skrivende stund er World Cup og EM i
Canopy Piloting i Canada nettopp ferdig. Fra
Norge og den nye landslagsgruppa (tatt ut høsten 2014) stilte Barton
Hardie og Daniel Eriksen. Desverre ble det stang ut for våre norske
utøvere denne gangen med en 41. plass (Barton) og en 53. plass
(Daniel) i totalkonkurransen. Canopy piloting er kanskje den mest
marginale konkurransen vi har i fallskjermsporten. Noen ganger så
kan 20 cm for høy være forskjellen på 0 og 100 poeng i en runde. De
rapportene som har kommet underveis fra konkurransen har også
meldt om mye vind. Takk for flott innsats med representasjon av Norge
og FNLF. Det er laget en offentlig facebook gruppe som heter «Canopy
Piloting Norge» for de som ønsker å følge våre utøvere.

Historsik stort NM
NM 2015 på Jarlsberg har vært rekordstort. Det har aldri vært flere
deltakende utøvere, det har aldri vært flere lag og det har heller aldri
blitt konkurrert i flere grener. Gratulerer til Tønsberg med et fantastisk
gjennomført NM og gratulerer til alle norgesmestere! Neste år kommer
NM til å være på Voss 2. til 7. august. Jeg håper og tror at det er en
trend som har vist seg i år i form av økt konkurranseinteresse. I år
som i fjor ble NM i CP avholdt i Sverige hvor de har swoopebane etter
international standarder. Etter all sannsynlighet vil vi gjøre det på
denne måten også neste år.

World Cup og EM i VFS og FF
Når jeg sitter og skriver dette er det en uke til resten av
landslagsgruppa skal i ilden i sine grener. Men innen du har fått
det i hånda er også deres World Cup og EM over. Konkurransen er i
Nederland og fra Norge stiller VFS landslaget Blue Pelican, Freefly
landslaget Zion og Freefly rekrutteringslandslaget Voss Vikings. Hvis
du lurer på hvordan de har gjort det kan du søke opp «Blue Pelican»,
«Zion Freefly» og «Voss Vikings» på facebook og lese deres egne
kommentarer fra start til slutt av konkurransen.

Resultat fra
Landslagsuttak i FS
I forrige frittfall varslet jeg landslagsuttak i FS. Fristen for
å melde seg på var 4. august. Før denne datoen var det en
som meldte seg på til landslagsuttak. Dette betyr at det
ikke er nødvendig å gjennomføre landslagsuttakt da det
ikke er nok kandidater til å ta ut et lag.
Invitasjon til Workshoop
– «Revitalisering av FS-landslag»
Under NM fikk jeg noen flere hendvendelser og det var
flere unge som viste interresse. De fleste av de som
hendvendte seg til meg hadde lavt erfaringsnivå, men de
var unge og ivrige. I den anledning ønsker jeg å invitere
til Workshop med arbeidstittelen «revitalisering av FSlandslag».
Hensikten med Workshopen er å drøfte hva som må til for
at FNLF skal kunne ta ut et FS-landslag inne to år, samt
legge en strategiplan.
Det er to grupper mennesker som trengs på samlingen
og som oppfordres til å melde seg på.
• Unge hoppere som brenner for FS og ønsker å komme
på FS-landslag.
• Erfarne ringrever som også brenner for FS, har en ide
om hva som må til for å komme langt og et ønske om å
veilede og bidra for de unge lovende.
Workshooen blir avholdt 31. oktober i Oslo (nærmere
sted og klokkeslett blir avgjort senere). For påmelding
eller spørsmål send mail til skydivederek@gmail.com.

Er du fornøyd med sesongen så langt? Foreløpige tall viser at vi 1. halvår
har hoppet omtrent like mye som i fjor, til tross for at været både i mai og
juni ikke har vært på vår side.
Jeg tar det som et tegn på at hoppiveren er stor, og at dere banket
hopp så fort flyene kunne lette. I slutten av august hadde de tre store
fulldriftsfeltene til sammen passert 41.000 hopp i 2015. Voss hadde
passert 15.000 hopp, Jarlsberg og Rikssenteret var ikke langt etter. Det
blir spennende å se tallene når vi får med hele 3. kvartal, jeg tror ikke det
blir store endringer fra 2014. Klarer vi å opprettholde antall hopp med en
vesentlig dårligere sommer enn i fjor skal vi være godt fornøyd!
Gratulerer til Tønsberg Fallskjermklubb for et svært godt gjennomført
NM i fallskjerm! Det var ca. 100 deltakere som fikk oppleve hva gode
forberedelser og høy gjennomføringsevne gir i praksis. Oslo FSK og
Grenland FSK glimret dessverre med sitt fravær, vi håper det jobbes
målbevisst med lagsatsing frem mot neste års NM på Voss.
Gratulerer til de ”nybakte” norgesmestere i alle grenene, og gratulerer
også til Sindre Frigstad som ble norgesmester i CP på Gryttjom i juli.
I slutten av august mistet vi Magnus Nypan i en BASE-ulykke i Sveits.
Jeg ble først kjent med Magnus på Rikssenteret i 2009 eller 2010, mens
han trente med wingsuit fra fly. Magnus var en blid og omgjengelig kar
som gjerne tok i et tak. Vi som har drevet hoppfelt blir fort glad i hoppere
som bidrar uten å forlange noe tilbake, akkurat sånn var Magnus. Et
smil på lur og en hjelpende hånd ved behov, også på dugnader etter
sesongslutt.
Fly fritt Magnus, våre tanker går til dine nærmeste.
Vi har invitert samtlige klubbledere til et koordineringsmøte søndag 25.
oktober i Oslo, for å diskutere mulighetene for å dele på fly og organizere.
Brenner du for å lage et arrangement som krever fly med kapasitet 12-20
hoppere, og/eller vet om en organizer som vi bare må få til Norge? Ta det
opp med klubbledelsen din! De utfordringene vi ikke får på bordet denne
dagen kan vi heller ikke løse – ta initiativ nå.
Det forrige styret la mye energi i å øke interessen for FS-hopping. Blant
annet ved å bidra økonomisk til gjennomføring av FS-basic i 2014, som
også lå i budsjettet for 2015. På FS-basic på Jarlsberg i juni i år var det 16
deltakere, som må sies å være bra. (I 2013 var det kun syv deltakere) Det
som ikke er like greit er alderen på hopperne! Med unntak av fire hoppere
var samtlige andre over 30 år, med en snittalder på 47,5 år. Det er flott
at mange FS-hoppere fortsatt er aktive når de er både 50 og 60 år, men
misforstå meg rett! – hvis vi ikke klarer å skape naturlig «vekst fra bunnen
av» er jeg ikke sikker på om det er riktig ressursbruk fra F/NLFs side. Vi
ønsker å opprettholde en satsing for økt interesse for FS-hopping, men
midlene må i større grad gå til nye hoppere som vil og kan utvikle seg som

potensielle landslagskandidater på sikt. Dette vil vi diskutere nærmere i
styret i høst.
Fagsjefen skriver i denne utgaven av Frittfall om en hendelse på
Ekstremsportveko (som viste seg å ikke være knyttet til luftsportsmiljøet
i det hele tatt) og at det oppstod en situasjon på Rikssenteret som
medførte at flere hoppere ble bortvist. Det har også vært hendelser på
Voss tidligere, særlig i forbindelse med de store arrangementene. F/
NLF tar sterk avstand fra alle former for ulovlige rusmidler, og vil fortsatt
gi preventivt arbeid høy prioritet. HL både kan og skal nekte hopping
ved mistanke om bruk av ulovlige rusmidler, på samme måte som ved
mistanke om promille.
Styrets arbeidsgrupper, som jobber med hhv. nytt manifestsystem og
for å øke andelen hoppere på nivå 8 som fortsetter og tar ut B-lisens, er
i gang med sitt arbeid. I1-kandidat Anders Opsal Mæland fra NTNU har
fått sistnevnte utfordring som sin I1-oppgave, med Kristian Moxnes som
veileder. Foreløpig statistikk mer enn antyder at vi har et stort potensiale
for å øke denne andelen, det blir spennende å lese oppgavebesvarelsen i
november.
Etter 10 år som leder for SU har Knut Lien bedt om avløsning fra
1.1.2016. Heldigvis har vi en meget egnet kandidat til å ta over etter Knut,
som allerede sitter i SU, nemlig Espen Minde Høst. Espen har i tillegg til
å være medlem av SU de siste årene også hatt ansvaret for C-kurset (I1kurset) og var i flere år en myndig og tydelig HI i Voss Fallskjermklubb.
Styrets arbeidsutvalg applauderer denne innstillingen. Formelt er det
styret som utpeker SUs medlemmer, det vil skje på vårt desembermøte.
Jeg vil benytte anledningen allerede nå til å rette en stor takk til Knut
Lien for 10 års ubetalt innsats – for norske
fallskjermsport og for oss fallskjermhoppere.
Til slutt: sesongen er ikke slutt! Meld deg på
Hemsedal Heliboogie siste helgen i september,
Bever Boogie på Lesja i oktober og Rett-før-julboogie-i-Marokko i desember så har du fortsatt
masse hopping å glede deg til.
Helt avslutningsvis vil jeg igjen invitere alle
klubbledere til å ta direkte kontakt hvis dere
har utfordringer hvor vi kan bidra, eller tanker/
idéer om hva vi i F/NLF bør jobbe med for norske
fallskjermhoppere.


Blue skies & Be safe hoppvenner!

organisasjon og forbund

Hallo fallskjermhopper!

Jan Erik Dietrichson
Leder F/NLF
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Rusmidler og fallskjermhopping
I juli hadde Bergens tidene et stort innslag om store narkotikabeslag under Ekstremsportveko, der et 20-talls personer var blitt pågrepet. F/
NLF ble umiddelbart avkrevd et svar fra NLF om hva seksjonen gjør med dette. Undertegnede har vært i kontakt med fungerende lensmann
på Voss for å få en status på selve saken. Politiet synes saken i Bergens tidende var blåst opp og traff Ekstremsportveko urettmessig.
Han meddelte videre at ingen luftsportsutøvere var involvert i denne saken. Det var lokal ungdom og i tillegg noen få utøvere fra andre
aktiviteter under veko.
F/NLF tar imidlertid ikke lett på dette med rusmidler, det være seg ulovlige så vel som lovlige, og vi har flere rapporter i ORS om
bortvisning fra feltet både i forbindelse med alkohol og andre rusmidler. Hoppleder kan bortvise de han/hun mener ikke er skikket for
hopping uansett årsak! På rikssenteret ble det i sommer aksjonert på grunn av mistanke om bruk av THC. To utenlandske hoppere som
innrømmet bruk ble bortvist, mens norske involverte hoppere ble bedt om frivillig å ta en observert urintest hos helsevesenet. De som
nektet ble bortvist for en måned og den som gjennomførte testen med negativt resultat fikk hoppe videre.
F/NLF og aktuelle klubber har, av preventive årsaket, flere ganger forsøkt å få lokalt politi til å gjennomføre kontroller på hoppfeltene,
men politiet kommer ikke uten at det er skjellig grunn til mistanke i forhold til en navngitt person. Antidoping Norge (ADN) kan komme på
kontroll på anmodning, men dette må betales av klubben og er relativt kostbart når test skal inngå. Det underlige er at alkohol og narkotika
ikke står på dopinglisten for trening, noe som for oss vil det si vanlig hopping. Da blir også ADN sine tester meningsløse når det kun testes
mot rusmidler under konkurranser. F/NLF har tatt et initiativ til å få oppført dette på en egen dopingliste hos ADN, og vi får se hvordan det
går. Det burde ut i fra sikkerhetsaspektet la seg gjøre! ADN gjennomførte for øvrig dopingkontroll under NM på Jarlsberg.
Fra neste år skal alle klubbene på sine innregistreringsskjema ha hopperne til å bekrefte at de er kjent med at det ikke er tillatt å
bruke illegale rusmidler på hoppfeltet inklusive området rundt. De skal også erklære at de frivillig vil la seg teste under observasjon hos
helsevesenet innen et gitt antall dager, dersom de på mistanke av hoppledelsen blir bedt om å teste seg.
Sentrale kurs
SU gjennomførte tandem instruktørkurs på Rikssenteret 4. til 7. juni med fem deltakere, hvorav fire bestod.
AFF-instruktør 2-kurset ble gjennomført samme sted 7. til 14. juni med hele elleve deltagere. Det er så langt jeg kan se det største AFF I-2kurset som noen gang er gjennomført i F/NLF regi. Av de elleve deltakerne har til nå seks bestått.
I år er det påmeldt sju kandidater på C-/I-1 kurset og del 1 blir gjennomført på Toppidrettssenteret 12. til 13. september, mens del 2 blir
gjennomført på Toppidrettssenteret og Flymedisinsk institutt 6. til 8. november.
Del 2 av årets MK kurs blir gjennomført i kjevikområdet 23. til 25. oktober, med fem deltagere slik det nå ser ut.
For MK kurs 2016 er påmeldingsfristen 1. oktober og del 1 gjennomføres i kjevikområdet 5. til 7. februar og del 2 samme sted 28. til
30 oktober. Link til påmeldingssystemet ble sendt klubbene 18. august.
Norgesmesterskap
For NM i innendørs kroppsflyging som ble gjennomført i vindtunellen på Voss i april, viser jeg til Frittfall nr. 2.
I juli ble Nordisk mesterskap i CP gjennomført på Gryttjom, og som del av det ble også norgesmesterskapet avviklet i Sverige for
andre år på rad. Dessverre omkom en dansk utøver tidlig i konkurransen og arrangøren sammen med utøverne bestemte seg for å stanse
konkurransen. Derfor ble også norgesmesterskapet avkortet, men vi fikk kåret en norsk mester, Sindre Frigstad fra Tønsberg.
Tønsberg fallskjermklubb arrangerte et perfekt norgesmesterskap første uken i august med stor deltakelse og med mange gode
resultater. For nærmere informasjon kan dere lese om dette i egne artikler i dette nummeret. Som et forsøk ble slotprisene subsidiert med
«breddemidler» noe som styret sikkert kommer til å evaluere i etterkant, men det synes å ha hjulpet på deltakelsen i mesterskapet.
Voss fallskjermklubb er allerede tildelt NM 2016 og hadde flere fra sin arrangementskomite for 2016 tilstede som del av forberedelsene til
neste års mesterskap.
Neste år kommer det også nye medaljer med den nye logoen til NLF.
Avslutningsvis vil jeg oppsummere at det til nå har vært en god sesong, så fortsett det gode arbeidet og tenk sikkerhet, sikkerhet og atter
sikkerhet!
Med håp om en fin fallskjermhøst!
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Amundsgård Iver
Ankjell Roy Erik
Asp Per
Baklien Frode
Borgersen Kjetil
Brevik Robert
Bui Hai Ngoc
Buttingsrud Tollef
Fagersand Christian
Figved Benjamin Cutmore
Fischer Kay
Fredheim Jonas
Furuseth Roger
Førland Henrik Krane
Glemmestad Bjørn
Hagenes Kristoffer
Hansen Eva Maria
Hedlund Niklas John Peter
Hommersand Anders
Hærnes Kjell Ole
Høiby Lars Henning
Johnsrud Kine
Juvik Oddne
Kristiansen Marina
Krogstad Nina
Langeland Karsten
Larsen Vegard Alexander
Ludvigsen Linn R
Lyngnes Nils Jørgen
Pasenau
Melan Andrè
Moen Thomas
Myklebust Åshild
Nørstebø Ingebjørg
Olsnes Jan Inge
Pedersen Elisabeth
Pedersen Roy
Pettersen Hilde
Peuziat Mathieu
Rakfjord Leif M
Rokne Even
Røe Truls
Schleehter Martin Lehne

Slettahjell Thomas
Solberg Anne Sofie
Solli-Tangen Didrik
Svarstad Vegard
Søhagen Martin
Time Jakob
Torvanger Mari
Tveeikrem Marit Elise
Endresen
Weden Magnus Støren
Økland Christer Berge

C

Aspelund Helle
Bjelde Bjørn
Bolme Knut
Båtstad Henning Dahlen
Eidsør Heidi Petrine
Fossmark Kristoffer
Gyth-Dehli Frank
Haug Tommy
Johnsen Thomas
Jøraholmen Dag Øyvind
Kaada Jone
Lund Jonatan
Olsen Robin
Ryeng Tormod
Stedje Jon Olav
Stubbrud Tom Østen
Tokle Anna Marit
Veie-Rosvoll Bernt

D

Bjørnstad Halvor Moe
Godager Øivind
Hansen Stian
Hemli Andreas Håland
Introna Dan
Karlsen Jan Fredrik
Kvæstad Bjarne
Lund Siri Victoria

Godager Øivind
Hustoft Anders Emil

DM2

I1

Godager Øivind

Bjelde Bjørn
Bjørlo Berge Schwebs
Bjørnstad Halvor Moe
Bolme Knut
Egseth Stian Francis Allen
Espedal Rune K

I2 AFF
Behrens Eivind Joo
Bjørnstad Halvor Moe
Dietrichson Jan Erik

Fasting Anna
Karlsen Jan Fredrik
Lund Siri Victoria
Stigen Jim

I3

Coucheron Cecilie
Espedal Rune K
Fossmark Kristoffer
Grønskag Sigrid
Grøv Ola Espen
Introna Dan
Josefsen Per Gunnar Helle
Kaada Jone
Morsund Daniel
Sanchez Lorena
Stavheim Peter Øien
Sverdrup Ian Benjamin Wikheim

Sæter Amund
Sønderbye Øyvind
Terøy Alexander
Viste Grete
Ågedal Rune

IAE

Bryn Bjørn Magne

MK

Hardie Barton Adrian
Sanchez Lorena

T

Egseth Stian Francis Allen
Holan Ron
Lerbakken Fredrik

TV

Aabol Kim Einar
Bjørlo Berge Schwebs
Haug Tommy
Hemli Andreas Håland
Jensen Bjørnar
Kruse Kristin
Lien Sander
Mæland Anders Opsal
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DM1

Hansen Stian
Høst Espen Minde
Introna Dan
Lindstad Einar
Marthinsen Marius
Mæland Anders Opsal
Ranvik Carita Gyldenskog
Sæter Amund
Sønstabø Johan Kolstø

lisenser

Stigen Jim
Sæter Amund
Tjelta Christian
Valde Jørgen Morstøl

Her skulle Sky Designs annonse ha stått...

Ikke glem oss, vi kommer tilbake!
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down'n' & dirty
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Nytt fra Spot On
I løpet av de fire årene Sandi har vært ansatt på
Spot On har mange norske fallskjermhoppere
rukket å bli kjent med hennes blide åsyn og gode
humør.
Med sin uovertrufne serviceinnstilling, arbeidsmoral
og administrative evner har hun betjent norske
fallskjermhoppere på en måte som har gjort at
mange har blitt veldig glad i den lille og blide
amerikaneren.
Det er med tungt hjerte at vi må meddele at
Sandi slutter i jobben på Spot On. Med søknaden
om permanent oppholdstillatelse godkjent er
Sandi kvalifisert for studier i Norge og hun har
bestemt seg for at tiden er moden for å sette seg på
skolebenken.
Jeg tror vi har mange med oss når vi sier takk for
hjelpen og lykke til med studiene.
Spot On mottok mange gode søknader på
stillingsutlysningen i Frittfall#2 og vi mener vi
har funnet en verdig kandidat til å ta over jobben
etter Sandi. 1. oktober flytter Yrjan Bamberg fra
Trondheim til Oslo for å begynne i jobben på Spot
On. Med erfaring fra forsvaret, servicestilling på
Epcot senteret i
Disney World og senere i
hotellbransjen, har Yrjan en
svært variert og spennende
yrkeserfaring som vil
komme til nytte i jobben.
Vi gleder oss til å Yrjan
med på teamet og ta
fatt på arbeidet med å
utvikle Spot On videre.
Jobben blir den samme,
betjene det norske
fallskjermmarkedet
som totalleverandør
innen salg og
vedlikehold av
fallskjermprodukter.
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Idrettens tekstilinnsamling
Norges idrettsforbund har lansert «Idrettens tekstilinnsamling» i samarbeid med U-landshjelp fra Folk til
Folk (UFF) og Right To Play. Avtalen gir gode inntektsmuligheter for idrettslagene.
– Denne avtalen vil bidra til å styrke ulike prosjekter som er rettet mot
jenters utvikling i Afrika og Asia. Dessuten vil idrettslag som blir med
på ordningen bidra til bedre miljø gjennom at hvert kilo tekstil som
samles inn sparer miljøet for utslipp av 4,9 kilo karbondioksid, sier
Bjørn Omar Evju, sjef for internasjonal avdeling i NIF.
Tekstilene som samles inn gjennom «Idrettens tekstilinnsamling»
selges i bruktbutikker i Europa og Afrika og i UFFs to bruktbutikker i
Oslo. Salget av tekstiler genererer ca. 3 kr per kilo i frie midler, som
fordeles likt mellom alle partene i samarbeidet.
– Alle idrettslag som blir med på ordningen får gode
inntektsmuligheter gjennom å samle inn klær, sko og andre tekstiler.
Ordningen krever litt arbeid til å begynne med, men når idrettslagene
har fått satt opp en innsamlingscontainer i sitt nærmiljø, og får spredd
ryktet om at brukte klær genererer penger til idrettslaget, går det

meste av seg selv, sier Evju,
som ser frem til samarbeidet
med UFF.
– UFF har over 30 års erfaring fra bransjen
og gode rutiner ved henting, rapportering og salg av brukte
tekstiler. De dekker hele Norge og er gjennom sitt medlemskap i
Innsamlingskontrollen en pådriver for ordnede forhold i bransjen, sier
Bjørn Omar Evju.
3 kr pr kilo fordeles slik:
1 kr til idrettslaget
1 kr til NIF og Right To Play idrett- og utviklingsarbeid i Afrika og Asia
1 kr til UFFs bistandsprosjekter i Afrika og Asia
Les mer om ordningen på idrettsforbundet.no

Historisk kavalkade
Rolf LilandFoto
D-26 Kjell T. Olsen synes det var en ære å få presentere
en historisk kavalkade om fallskjermidrett under
Luftsportuken på Starmoen. Han forteller:
– Starmoen ja – der fikk jeg gleden av å åpne serien
av fine innslag under hele uken, med et foredrag om
«Fallskjermidrettens historie». Holdt på i en god time
og fikk god respons fra de fremmøtte.
Foredraget er en syntese av de artikler som har vært har publisert
i Frittfall under tittelen «Før det begynte»:
– Med start i historien fra Daedalus og hans sønn Ikarus, gjennom
Leonardo Da Vinci og hans fallskjerm fra 1495, brødrene Montgolfier,
Andre Jaques Garnerin i 1797, de første kvinnelige hoppere,
fallskjermens utvikling under 1. verdenskrig med Leslie Irwin og
Floyd Smith, til Norge og Tryggve Gran med hans Handley Page
O-400 som han fløy mange demonstrasjonsturer med, inkludert
dropp av den engelske fallskjermhopper Mr.Fauldner, det første
i Norge på Kjeller 30. august 1919, til Haakon Qviller, den første
norske fallskjermhopper som startet den norsk/norske historien
med sitt utsprang fra Leif Liers Hansa Brandenburger B1 over

Vigernes ved Lillestrøm den 9. mai 1921 med en Heinecke fallskjerm
han hadde kjøpt fra konstruktøren på krita og hans endelikt mange
hopp senere på New Zealand etter et utsprang over Omaru 2. mai
1932. Ole Næss, en vidsynt entusiast fra Kongsberg, som startet
arbeidet med å gjøre NAK til en luftsportsklubb med alle grener,
inkludert fallskjermhopping! Under et kjempestevne på den av NAK
nyervervede Jarlsberg flyplass, ledet av NAKs president Ole Reistad,
omkom Bjørn Næss 4. juni 1937. Sivil fallskjermhopping i Norge
bråstanset. Så gjennom utviklingen under 2. verdenskrig til vi rette
etter krigen fant frem strømpen for å gi skjermen et akseptabelt
åpningssjokk etter lange fritt fall.
– En ny idrett ble født!
– Så til Pierre M. Lemoigne og hans Paracommander til

Dominique Jalbert og hans StratoStar! Fallskjermidrett i Norge.
Fallskjermklubben NAK 21. desember 1963. 1972 Idrettsforbundet.
Kampen. 1986 Østre Æra. Jens Henrik Johnsen, drivmekanisme nr.
1 for luftsport! Hans fantastiske ferd fra fagsjef fallskjerm gjennom
Rikssenter fallskjerm til Generalsekretær i NAK og hans tragiske
død i 1992. I 1987 var vi dårligst i Norden på formasjonshopping og
med prosjekt 91 startet av Eilif J. Næss begynte Norge en fantastisk
opphenting med medaljer i VM og EM, for ikke å forglemme jentenes
plass i fallskjerm-Norge med 29% andel av medlemsmassen og en
enda større andel av medaljefangsten! Chapeau mes Dames!
Kjells engasjement og kunnskap når frem både i tekst og bilder.
Må ha vært stas å høre foredraget!
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40 år i sporteten!
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Kjevik
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Lars Erik SivertsenFoto
Espen WigemyrFoto
I Kristiansand har de benyttet godværsdagene godt i
sommer. LN-RAA har vært innleid i sommer. Toppers fly
for klatring og moro!
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Det ble skrelt poteter
på Valle i sommer
Stian EgsethFoto

