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Skyhøyt aktivitetsnivå
fotoutvalg

KittRedaktør
Det er artig å lese om stor konkurranseaktivitet innenfor wing suit,
canopy piloting, freefly, vertikal formasjonsflyging, vindtunnel og
storformasjoner. Alt så nær som konkurransegrenene i FS ser ut til å ha
fin utvikling. Derek kaller det et fenomenalt idrettsår, og vi er spente på
hvordan landslagsgruppa vil se ut etter neste års uttak.
Hoppstatistikken utvikler seg også veldig fint både for treningshopp
totalt, og tandem som viktig inntektskilde og oppmerksomhetsskaper
for fallskjermidretten. At klubbene møtes om felles koordinering av
aktiviteter som FS-basics og bruk av samme innleide fly til aktiviteter er
bra, for å unngå samtidskonflikter og å løfte sammen.
Bat-fønix har steget opp fra asken i Tønsberg, og med den den
spenstige ideen om et nytt norgesrekordforsøk i storformasjon. 120 jenter
og gutter må til. Det betyr at flere må være med i treningsfasen mot 2017,
så det blir nok stor aktivitet på campene. Nå høres det ut som de fleste blir
i utaskjærs, men en del trening skal sikkert også skje rundt i klubbene.
Litt synd at selve rekorden også blir lagt i Tsjekkia da forsvaret naturlig
nok ikke kan love å sette av ressurser frem i tid på hjemmebane. Flyene
som skal brukes kunne muligens kunne operert på et hoppfelt her
hjemme, men da spørs det vel om folk ville være villige til å betale prisen.
At Pål dundrer på igjen så denne generasjonen norske hoppere også skal
få en anledning er tøft, og en god investering i potten som må til for å få
det hele til å skje.
Jeg ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt og spennende
fallskjermår!
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Finne et annet bilde siden ingen aner
hvem han er. Kanskje fra jenterekorden,
GusWVER-1521?

Gustavo CabanaFoto

blue skies
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Eventet vokser seg langsomt større, det er jenter
(og gutter) som har vært med før, og jenter
(og gutter) som er med for første gang.
Første året i 2012 var vi rundt 20, i år rundt 38.

Birgitte HornTekst
Voss Gloss er et event lagt opp til den nye og den
mellomerfarne hopper. Ferske hoppere som gir
gass og ønsker å lære mer og hoppere som ikke
nødvendigvis har mange timer i vindtunnel, men
er med på det meste (hoppmessig) allikevel. I
utgangspunktet et event lagt til rette for jenter av
jenter, men alle er velkommen så lenge de har lyst
å bidra til den gode hoppglede og øse ut av deres
erfaring som hopper.
Det er en arena der du kan feile når du forsøker
noe nytt, der du kan få ansvaret for å legge planen
for hoppet selv om du er helt fersk. Der du kan
stille ut deg selv i vindtunnelkonkurranse og
presisjonskonkurranse og le og lære (bl.a. om ”target
fixation”). Der de flinke organisererne også lærer noe
nytt og gir deres erfaring videre – med glede!
Det er for den erfarne, som selv husker hvordan
det var å være ny og bergtatt av sporten, miljøet og
menneskene og husker den personen som tok dem
med inn i den magiske verden av fallskjermhopping
og som skjønner viktigheten av å gi det videre! Den
gang for lenge, lenge siden da en del av erfaringen
fra miljøet ble overført via gode
historier fra hopper til hopper i
de sene nattetimer i baren og rundt bålet – vi håper
det må det forbli sånn!
Det er et inkluderende event og det er lagt opp
til hopping i både FS og FF, søndagen avsluttes
f.eks. med et hybridhopp for å binde sammen de to
disiplinene. Antallet av FS-hoppere har falt gjennom
årene vi har arrangert dette, kanskje det er vesenet
til dette eventet, kanskje vi burde satse mer på å få

Det begynner å ligne på en god tradisjon
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– Voss Gloss

Lene SælenFoto

Lene SælenFoto

Andreas MoslingFoto

til en big-way på 8-10-12 hoppere?
Kanskje det er sånn trenden er, at
freeflyerne fyller mer i landskapet
på Voss? Vi lar det utvikle seg i
den retning det faller naturlig,
men legger til rette for at det er
organisere i begge disipliner til
neste år også.
Alle er velkomne på Voss Gloss,
du kan bli med fra din A-lisens er
i boks, og være med på mindre
grupper, gjøre progresjonshopp,
kanskje rekke B-lisensen og alle
kan bli med på innhopp. Du kan bli
med selv når din A-lisens er et par
årtier gammel og det siste feite du
gjorde var et trackinghopp med en
sving – alt du trenger er hoppglede.

Eventrammen:
• Organisert hopping, uttjekshopp, eksaminering til nye
lisenser
• Fellesmiddag
• Presisjonskonkurranse (lag av 3 hoppere, med ulik erfaring)
• Fantastiske sponsorer
• Innhopp og boblers
• Kåring av Miss Voss Gloss
• Tunnelkonkurranse for alle nivåer
• Hybrid forsøk
Håper vi sees på Voss Gloss 18.-21. august 2016!
P.S. Voss Gloss handler også om å flytte egne grenser – i en
hver forstand. Ved værholding dro vi og stupte fra 12m, 7m,
6,5m og 1m på Flatlandsmo Camping. Årets Miss Voss Gloss
– Nina Kina hoppet fra 7 m etter lenge og grundig overveielse
– herlig! Gratulerer.
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Glossa-groove

Lene Sletten OlsenTekst

For oss som har vært på boogie på Voss før
har Voss Gloss en del kjente elementer. Dagen
starter, første løft er på vei til flyet, sola skinner,
smilene er brede, det hoppes, det hoppes,
det hoppes, det er innhopp, vindtunnel,
presisjonskonkurranse, tracking, mage, rygg,
hue, rævva, hybrid, high fives, osv, osv, osv vi
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har alle gjort det før. Men Voss Gloss har utviklet
sin helt egen Glossa-groove. Eventen ble startet
av to vossajenter som har skapt et slags hjem for
oss, et hjem for deg – et rom hvor alle skal med,
hele sulamitten uavhengig av erfaring, alder og
disiplin og alle er velkommen også guttaboys
som har lyst til å fly med jenter.
Når dag går mot kveld og den vakre buketten
av deltakere er samlet rundt bålet skapes den

fine boogie magien – de du ikke kjente i går er
nå dine nye venner, kasser kommer på løpende
bånd, det skrytes og det lyges, og hoppene
som ikke gikk etter planen har blitt til sykt
vellykka badass-greier. Vi skåler i champagne i
Glossastyle, ser dagens video, kveld blir til natt
og vi føler oss som ekte skygods hele gjengen.
Også til slutt går natt mot dag, sola stiger over
snøkledte fjell, det ryker fra bålet. Noen (samler

klærne og) rusler tilbake til eget telt, nye venner
dirt-diver og smilene er enda bredere enn i går.
Da er det bare å stå opp, ta på hoppdressen
og og gjøre alt sammen på nytt igjen. Og vi er
veldig fornøyde med at det finnes et hjem for oss
og et hjem for deg på Voss Gloss – det er vi nok
enige om alle 38 jentene og den vakre bukett av
gutter som var med i år.
Vi sees neste år Voss Gloss!

22 jenter satte nylig europeisk rekord
i head down. Rekordhoppet ble gjort
i Sevilla, Spania og var organisert til
suksess av Domitille Kiger og
Anna Moxnes.

Marie DmitrienkoTekst
Gustavo CabanaFoto
Det ble holdt en oppvarmingsdag før de faktiske
rekordforsøkene for å få alle tilvent hoppfeltet og
for å friske opp alles storformasjonsferdigheter. 25
jenter fra 10 land deltok.
Den første dagen ble det bare gjort to hopp på
grunn av vanskelige værforhold, men dagen etter
var det klart for flere hopp. Jentene fløy bedre og
bedre for hvert hopp, og med noen få endringer på
slotene gjennom forsøkene satt rekorden på det
fjerde hoppet – på sjette forsøk totalt. Fotografene
Jasper Van Der Meer og Gustavo Cabana var med
og fikk nydelige rekordbilder.
Organisatorne Kiger og Moxnes fremhevet hvor
viktig det var å sette denne rekorden for å utvikle
det europeiske kvinnelige fallskjermmiljøet,
og for å sette talentfulle gode jenter i kontakt
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med hverandre. En av målene for campen var
også å finne og forberede gode jenter for den
kommende verdensrekorden med jenter, som
skal settes i Arizona i november 2016. ”Den neste
verdensrekorden skal være med 100 jenter, så vi
trenger disse døråpner-eventene for å trene og å
bygge selvtillit. Jeg vil oppfordre alle jenter med
noe kunnskaper å sjekke det ut” sier Anna. Opp
gjennom årene har det vært en misoppfatning
av at jenterekorder kan være fylt med dårlige
vibber og mye tårer, men det motsatte er tilfellet.
Atmosfæren er utrolig støttende. ”Dette er en
samling for helhjertete, talentfulle jenter med et
felles mål om å fly som et team”, beskriver Anna.
I fremtiden håper både Kiger og Moxnes å se
flere jentearrangementer, også på sekvensnivå
ettersom miljøet vokser i antall og talent. Dette
europeiske rekordarrangementet endte med en
velfortjent kveld med feiring. Den startet med

et deilig spa med varmebasseng, og endte i en
fantastisk middag i byen med alle jentene og de to
kameramennene.
Den offisielle europeiske vertikal-rekorden
holdes nå av disse jentene: Jonna Berhäll,
Magali Braff, Claire Brochard, Pomme Delepine,
Maria Dmitrienko, Heini Elo, Nina Forsberg,
Cornelia Franzen Domi Kiger, Lorene Latour,
Julia Luchko, Emeline Martineau, Anna Moxnes,
Sophie Nefussy, Jenny Norin, Olimpia Patej,
Tiziana Rossetti, Michaela Saporiti,
Elizabeth Stoodley, Barbara Van Gerven,
Elke Vermoesen, og Alexandra Vujicic. Gratulerer!
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Annan Forbes HennieFoto

120 i 200 i 2017
Why - og why not?
Vi må vel ikke tro alt som står på Facebook,
men det ser ut til å bli trangt om plassene
på 120-mannsen. For 161 “skal” – som det heter
– til Tsjekkia august 2017 for å skrive seg inn i
historiebøkene.
Audun WikTekst

Johan BryhniFoto

Sjekk selv på FB-sida “Norgesrekord storformasjon 2017” – lista
inneholder alt fra dinosaurer som har vært der siden tidenes
morgen, til ferske og helt uoppdagede nye arter. Kan liksom bare
hvem som helst melde seg på og få boardingkort?
– Alle som kan lære seg dette på to år er velkomne, sier Pål
Bergan og Lise Nansen som begge er verdensrekordholdere
i storformasjon, sist med en 2-poengs 202-manns fra Perris,
California, i september. Nå har de stilt seg i spissen for å slette den
urgamle norgesrekorden på 108, fra Rygge i 1999. De to oldisene
har tatt en prat med Frittfalls nedstøvede redaktør fra 80-tallet,
som gjør comeback som skribent for den
store anledningen. På spørsmålet
om hvordan planleggingen av
rekordforsøket går, svarer Bergan
– Vi dundrer på!
– Jaha!? Vi trodde kanskje du
hadde lagt norgesrekordforsøk på hylla etter at himmelens sluser
ødela den på Rena i 2010?
– 120 er et stort prosjekt. Det må jo gå litt tid da, selv om fem
år ikke er all verden. Jeg er blitt litt inspirert igjen av den gleden
man opplever når man setter rekorder. Den vil jeg dele med andre,
og jeg har lyst til at 119 nordmenn skal få oppleve det samme.
Generasjonen i dag fortjener å få en sjanse til å være med på dette,
å gjøre noe stort felles. Den kollektive gleden av å nå et felles
“uoppnåelig” mål, som hver enkelt har bidratt til, ved å jobbe og
trene, er ... (og OBS nå tar Pål store ord i sin munn, sånne med
aldersgrense) ... når den følelsen får utløsning, er det magi.
Selv om få nordmenn har hoppa så stort, er metaforen unektelig
catchy. Og selve eksplosjonen, for å si det sånn, skal altså komme
sånn circa medio august, 2017, på feltet til Pink Skyvan Klatovy,
halvannen time med bil fra Praha.
– Vi har jo arrangert en del ting sammen, Pål og jeg, så det er
ikke unaturlig at vi fortsetter med det, sier Lise, som gleder seg
som en unge både til trening og rekord.

– Mye å holde
styr på med trening
og orging. Hvem andre er med i
arrangementskomiteen?
– Du
– Jeg?
– Ja, vi skal ha bra infoopplegg skjønner du,
så du er med. Hjemmesida vår, norgesrekord2017.no,
blir lansert om ikke alt for lenge.
– Godt å høre! Hvem flere?
– Nicolai Nansen, Ronny Holen og Tone Bergan er med i teamet.
– Det swinger! Hvordan skal vi nå målet, hvordan er vorspielet
lagt opp?
– For å få være med i 2017 er folk nødt til å legge arbeid i
det selv, og de er nødt til å trene. De må ta eget ansvar og være
forberedte på de oppgavene som ligger der. For å få til det skal vi
tilrettelegge for trening av storformasjonsteknikker. Så får vi
se hvor vi står etter sesongen neste år om det er tilstrekkelig
å bygge videre på.
– Vi ser for oss først og fremst samlinger på Jarlsberg.
Vi begynner i 2016, med å aktivere
mennesker, kanskje vi får til to fly
også. Men det er først og fremst
teknikkene vi skal trene på, og
vi må ikke være 120 samtidig
i lufta for å få til det.
– Kan dere lette litt på
sløret? – Hva er forskjellen
Lars Brede
på hoppe stort og hoppe
GrøndahlFoto
lite?
– Det er exit, approach,
dette med å holde seg på
radialen sin, uten å være i
Lars Brede
veien for andre, og trene på å
GrøndahlFoto
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Ron HolanFoto

Ron HolanFoto

Ron HolanFoto

Lars Brede GrøndahlFoto

fly tett på andre ned til formasjonen. Det er noe
av det aller viktigste, og det største forskjellen fra
å hoppe en toer eller firer eller åtter eller hva du
gjør. Vi har masse ideer for hvordan vi skal
få til trening fra bare ett fly.
– Hvor vanskelig er det da? Er det ikke
bare å dive ned og græbbe tak i basen?
Det har vi alle gjort mange ganger... Hva er
problemet?
– Med den holdninga sitter sloten din
løst Audun. Vi må nok jobbe med disse
skygodholdningene.
– Oj, no vart æ småskræmt. Men altså hva er
egentlig utfordringa?
– Du skal dive ned i rett linje, akkurat der du
skal være. Du skal ikke være i veien for andre,
og 120 skal gjøre det samtidig. Det er vanskelig!
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Særlig det med at du har én plass du skal være
hele hoppet; exit, stup, approach, i formasjonen,
i separasjon og i trekket. Det er egentlig et
mangeformasjonshopp, når du bryter det ned.
– Hvilke krav sette dere til ferdigheter? Er det
plass til både jomfruer og pensjonister? Får alle
prøve seg?
Det kreves et sett med basiskunnskaper,

åpenbart, men vi trenger 120, og
alle som kan lære seg dette på
to år er velkomne, og får en
sjanse. De som har hoppa
i 25-30 år har like store
utfordringer med å
klare dette som de
som har hoppa i to år.
Dette er en rekord, og
det er ikke lettvint. Hadde
det vært lett, hadde det ikke vært
moro, og rekorden hadde vært satt for lengst. Det
er et lagspill, 120 må jobbe sammen for at dette
skal skje. Du skal jobbe i team, bidra i team, så vi
kan nå det sammen. Det individuelle ligger i bånn,
med den viktigste egenskapen er disiplin og evne
til å lytte og tilpasse seg læring underveis. Så

skal Nicolai, Tone, Ronny, Lise og jeg, gjennom
treninga, formidle hvordan ting skal være. Vi skal
trene på å sette oss i rekordstemning. Vi skal lære
oss å tørre å sette rekorden!
– Og ikke glem at det arrangeres
storformasjonscamper både i Europa og USA. Vi
kommer tilbake med konkrete tips når vi lanserer
hjemmesida.
– Hvorfor gjør vi ikke rekordforsøket i Norge?
– Vi trenger 6-7 fly, minst, vi trenger
luftrom, stor flyplass, landingsområder,
bakkemannskaper som skal fuele og ta ansvar
for oksygen til hopperne. Vi har flere ganger hatt
et godt samarbeid med Forsvaret, og ville valgt
dem umiddelbart hadde det vært mulig, men med
dagens urolige verden er det umulig å planlegge
bruk av Forsvarets ressurser til sånt. Derfor Pink

Johan BryhniFoto

Skyvan og Tsjekkia. Så får vi oss
en tur - og så koster halvlitern 10
kroner...
– Er det ikke hinsides skummelt
med 120 lufta samtidig?
– Det kan være en bøyg for noen at
man tror dette er farligere enn det er.
Her kommer disiplin og teknikker inn.
Det hoppes så mange formasjoner
med 100 og 200 i verden og dette er

velkjente og velprøvde teknikker som
vi kommer til å bruke. Vi setter ikke i
gang noe vi føler er usikkert.
– Så lenge folk gjør det de får
beskjed om går det bra. Det finnes
så mye kompetanse på dette, og vi
vet hva som skal til for å gjøre det
sikkert, både med approach, tracking,
skjermkjøring og landingsmønster.
Dette har vi kontroll på.

– Folk blir overrasket over hvor god
plass det er. Trust us, vi vet hva vi
gjør. Mål nummer én er at alle kommer
hele heim.
Og hvis du ikke ble opphissa av
denne artikkelen, så får du heller
prøve å nå klimaks med crocket eller
curling eller no! Da ses vi da, når det
drar seg til. Følg med på face og på
norgesrekord2017.no

Lars BredeFoto
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To komplette formasjoner i ett fritt fall med over
200 personer hadde aldri blitt gjort før september
i år. Dette har vært det store målet til de fleste som
liker å hoppe store formasjoner i mange år,

S202 rekord

og endelig satt den med god margin.
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Ronny HolenTekst
Andrey VeselovFoto
Hoppet vart gjort over Perris Valley i
California hvor vi hoppet fra to SkyVans og
7 TwinOttere. Vi var fire nordmenn med.
Lise var solid kaptein på vår sektor, Pål
var vårt anker på basen og Aage Sørensen
vår rookie i dette selskapet. Prosjektet var
igjen organisert at Patrick Passe, Dieter
Kirsch og Milko Hodgkinson, med god lokal
hjelp fra Dan BC.
Uken startet med to dager oppvarming
i 35-40 grader varme. Som vanlig bygges
gruppen opp med noen enkle treningshopp
for de forskjellige sektorene. Vi startet med
40-manns, så noen hopp med 64-manns
og til slutt noen 90- og 135-manns før vi var
klar til å gå opp til 202. På dag tre, og første
med hele gruppen, brukte vi fire forsøk på
å få 202-mannsen komplett. En god start
med komplett formasjon første dag, men
kunne vi klare å fly mer effektivt slik at det
var tid til to formasjoner?
Dag to er normalt den store dagen om
en har hoppet en del med Patrick. Det
er blitt en greie med å sette rekorder og
kompliserte formasjoner på dag to, hopp
to. Derfor var det mange som var ekstra
spent på flyturen opp til 18000 denne
gangen. Exit føltes bra, basen bygde fint,
jeg ser noe rusk til venstre men fortsetter
med fullt fokus og vi bygger en nydelig
formasjon. Key’en kommer i god høyde og
vi gikk til poeng to, som vi igjen holdt lenge.
Dette var ukens beste hopp, den var dønn
flat og jeg kjente ingen tensjon. Uheldigvis

var vi kun 201 stykker, så vi måtte prøve
igjen. Heldigvis vart ikke øksen brukt, så
personen som var lav fikk en ny sjanse
og fløy igjen plettfritt. Når vi landet etter
rekord hoppet så var hoveddommeren
på veg opp med Alfa teamet, så det
ble lange minutter før vi fikk bekreftet
at formasjonen satt som den skulle. I
tillegg til verdensrekord viste det seg å
også være Californsik rekord, Californisk
sekvensrekord og USPA sekvensrekord. Da
ble det pool party resten av dagen…
Dagen etter var det oppstilling tidlig som
vanlig, for nå skulle rekorden for tre poeng
også sementeres. Igjen så gjør gruppen
en fantastisk jobb, og gjør flere komplette
202-mannser, men det blir ikke flere
rekorder. På vårt beste forsøk så gikk fem
av åtte sektorer til poeng tre, men det var
helt på breakoff så det vart litt kaotisk.
I gamle dager når det var viktig å sette
hastighetsrekorder med bil (50-60 tallet),
så måtte bil og fører gjenta rekorden innen
en time. På en måte har vi gjort det samme
denne gangen da vi gjentok 202 personer
med to poeng flere ganger. Totalt så hadde vi
åtte hopp med komplette formasjoner over
200 personer, som må sies å være godkjent.

Siden de nye reglene for
sekvensrekorder kom i 2012 har det blitt
organisert fem forsøk på bygge noe så
stort, og endelig satt den. Mine to tidligere
forsøk var i «Fly it Forward» med 222
personer i 2013 og 2014, så det var ekstra
godt å endelig få avsluttet dette kapittelet.
Tror det er mange som var ekstra glade for
å få dette unnagjort, for det hadde vært
tungt å motivere seg til enda en runde med
samme mål. Så hva skjer nå ute i den store
verden? Det er litt usikkert, men jeg tror
Patrick Passe og den europeiske delen av
fallskjermverden lener seg litt tilbake for å
se om noen andre vil ta opp stafettpinnen.
Jeg vet at mange tenker på nasjonale
rekorder, både i store en-poengere og
sekvens. Det er mye ugjort på den fronten,
så 2016 og 2017 ser ut til å være årene da
nasjonale rekorder er i fokus. Og det passer
jo veldig bra, siden Pål pusser støvet av sin
plan om en norsk 120 manns.
Så hva er så spesielt med store
formasjoner?
Det er litt interessant å studere
gruppedynamikken og hvordan slike
rekorder blir til. Hva var spesielt med denne

uken? Hvorfor har ikke rekorden blitt satt
tidligere? Hva er det en trenger i tillegg til
flaks, fly, vær, en god plan og gode folk? Vi
hadde været på vår side, kanskje på den
varme siden, men det er løsbart. Vi fikk
de normale problemene med flyparken
som vi ofte erfarer når vi hopper i USA.
Den norske sektoren måtte bl.a. sitte i en
trang TO istedenfor en romslig Skyvan. Når
en rekord som denne sitter så virker det
nesten enkelt, nesten for enkelt. Som mye
annet her i livet så er ting ganske lett om en
jobber sammen, i samme retning, slik det
ofte føles når alle gjør jobben sin. Jeg vil
påstå at 75% av rekorden er gjort lenge før
vi ankom til Perris. De tre kapteinene har en
egen evne til å motivere sine disipler, til å få
med seg de beste og til å passe på at folk er
kurante og i toppform. Fokus og personlige
ferdigheter er altoppslukende, og kjernen i
gruppen gjør gjerne 50-100 hopp sammen
per år. Dette 202 prosjektet hadde pågått
i over ett år og er en naturlig kulminering
etter mange rekorder med noen-oghundre personer, og diverse kompliserte
100-manns formasjoner.
Denne gang fungerte det meste og vi
kunne reise hjem med en rekord. For oss

som har vært med på det
meste Patrick har
organisert de siste
årene, så var det
spennende å se
hva bonusplanen var
denne gang. Vi hadde
fire forsøk på trepoengeren.
For å illustrere hvor små
marginer det er så kan vi se
nærmere de forsøkene der vi var
nærmest. På nest siste hopp så gikk
floaterene på vårt fly tre-fire sekund
for seint. Vi hadde vel 15-20000
hopps erfaring utenfor døren, men
likevel fikk vi ikke til timingen slik
som de foregående 12 hoppene (noe
skyld må pilotene ta). Dette igjen
gir selvsagt ringvirkninger da
byggingen blir dårlig koordinert
og siste diver fra vårt fly blir
mye senere enn vanlig, og
det blir ikke tid igjen til å
fullføre den tredje sekvensen.
På vårt aller siste forsøk så
diver en av Europas beste
fallskjermhoppere en liten meter
for langt, og må ta en runde rundt
og opp igjen, som igjen forsinker
byggingen så mye at vi avslutter uken
med en fin og komplett 202 manns.
Trepoengeren får vi ta neste gang.
Hva med en skandinavisk trepoengs
verdensrekord i 2016?
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For å forberede meg til S-202
og POPS-rekordforsøkene
denne høsten dro jeg til Perris
i mai for å delta på P3 sine “Big
Way” og “100-Way” camper. Jeg
hadde vært med på disse et par
ganger før, men den siste i 2013,
så jeg følte behov for å friske
opp ferdighetene.
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Fra rookie til rekordholder

Aage SørensenTekst
George KatsoulisFoto
På en slik camp blir det klart at storformasjonshopping er noe
helt annet enn en happening som for eksempel en scramblet
speed-star på et sunset load. Her finnes det gjennomtenkte
planer for plassering i flyet i forhold til exit og plassering i
formasjonen, planer for hvordan komme seg til formasjonen,
være i formasjonen, gruppevis separasjon fra formasjonen og
trekkhøyder og landingsområder. Alt med tanke på en høyest
mulig sikkerhet og forutsigbarhet. I tillegg gir en slik camp et
“storformasjonsvokabular” som for eksempel “exit frame”,
“stadium” og “radial”, prinsipper som å vurdere fallhastighet og
påkledning ut fra plassering i formasjonen (blybelte eller genser?),
og unike mulighet for å få prøve seg på alt fra å være i basen til å
være superfloater eller siste diver ut. Og ikke for å glemme det å
lære seg prosedyrer for bruk av oksygen og å prøve seg frem til

hvilken løsning som passer en best (nesekateter, slange i munnen
eller under visiret?). Alt dette i omgivelser som legger til rette for
læring, som for eksempel ved å hoppe 20-manns fra to fly for å trene
på første del av et storformasjonshopp, men fra normal høyde. Hele
tiden med coacher som oppfordrer deg til å lære gjennom å utvide
komfortsonen og som med et smil plasserer deg utenfor den, men
hjelper deg å mestre nye oppgaver. “Foretrekker du å være i basen?
OK, da går du som siste diver, og jeg skal vise deg hva du skal
gjøre.”
I tillegg er det en progresjon gjennom campene som gjør at du i
løpet av et par langhelger kan gå fra å ha en 10- til 20-manns som
største formasjon til å være med på en 100-ish manns. Og det føles
komfortabelt. Det føles komfortabelt fordi du har lært prinsippene,
kjenner oppgavene og har trent på dem i mindre formasjoner. Og
ikke minst fordi du også har skjønt at det å hoppe storformasjon
egentlig ikke er noe særlig annerledes enn å hoppe en 20-manns.
Du forholder deg i hovedsak til de du er i flyet sammen med, de som

er nærmest rundt deg i formasjonen og de du separerer sammen
med som gruppe. Alle de andre er jo også der, men “langt unna”,
og hva de driver med er egentlig ikke så interessant for det påvirker
ikke dine arbeidsoppgaver noe særlig grad.
Med dette i ryggsekken var det meste av nerver borte etter de
første oppvarmingshoppene på S-202, for følelsen av at “dette
har jeg jo gjort før, dette kan jeg” kom fort, selv for en rookie i det
celebre selskapet. Og helgen etter S-202 ble det jammen POPSrekord også.
Så for de som har lyst til å være med på norgesrekordforsøket
som Pål og Lise drar i gang høsten 2017, men føler de ikke
har erfaring med storformasjoner og synes 120-manns høres
uoverkommelig og skummelt ut: Dere tar feil! Det er nok av tid og
det blir nok av muligheter til å opparbeide nødvendige kunnskaper
og ferdigheter for å rekke opp hånda og si: “Jeg vil, jeg tør, jeg kan!”
når uttaket gjøres.
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Nye muligheter og ny giv;
mitt første fallskjermhopp
Jeg kikker ned på høydemåleren,
og ser at den sakte, men sikkert stiger
opp mot 3500 fot.
Christina Skår SaghaugTekst
Maiken BentzonFoto
Nærmest inneklemt i flyet, omringet av folk som stiller
sterkere på lengden enn meg, venter jeg i noe som virker
som en evighet. Hver gang den lille døren på flyet åpnes
for å la nestemann stige ut, kjenner jeg suget og vinden
dra i meg, og jeg vet at tiden snart er inne.
Mitt første fallskjerm hopp var ganske uvirkelig
fra det skjedde og til jeg var nede. Med all trening og
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opplæring vi fikk fra Bergen Fallskjermklubb (BFSK), så
var det ingen problem å vite hva vi skulle gjøre til enhver
tid. Overraskende nok, når man er full i adrenalin og
hjernen synes det er best å koble fra, klarer man likevel
å hente fram den innlærte kunnskapen. Dette er på så
mange måter fascinerende, nesten like fascinerende
som det å fly!
Det å komme som helt fersk elev inn i en klubb hvor
alle kjenner alle, har gått veldig bra. Det er så mange
flinke folk, men samtidig er de tålmodige med oss og
veldig hjelpsomme. Fallskjermmiljøet har på mange
måter tatt imot oss med åpne armer og åpne skjermer,
og jeg gleder meg veldig til jeg en gang kanskje kan få
gleden av å hjelpe andre elever selv.
Man får alltid et første inntrykk av hva som er viktig
og læringsstigen er bratt og høy, samtidig som man
legger på kun litt og litt per linehopp. Jeg har lært veldig
mye, og jeg gleder meg til å lære mer om hvordan man
kan ‘fly’ skikkelig. Mine 3 hoved lærdommer som jeg
sitter igjen med etter min første fallskjerm helg er at:
man ikke må hoppe med månedslinser! De kan falle
ut, og da sitter du igjen med et øye med godt syn og et
som ikke er fult så bra. Bruk dagslinser når du hopper
fallskjerm.
Samtidig er det er viktig å tøye godt i korsryggen,
slik at du ikke får problemer med å ta en todagers.
Og sist, men ikke minst; alle fallskjermhoppere er
ikke stereotypiske dare devils som Greg Gassons og
Travis Pastranas, og de kommer i alle aldre, kjønn, og
utseender – akkurat som alle andre.
Beina mine henger så vidt utenfor kanten av

flydøren, og jeg kjemper mot vind og fly for å komme
meg ut på staget. Jeg forflytter kroppen min videre
ut for å komme forbi døråpningen, samtidig som jeg
unngår og tenke på hvor langt ned det er. Et raskt blikk
inn i flyet, og hoppmesteren gir tommelen opp. Hjernen
min er koblet vekk, og kun meg og adrenalinet står
igjen. Jeg slipper taket og roper: «1000, 2000, 3000,
4000, 5000..» ut i intet, før jeg merker et raskt rykk og
fallskjermen er åpen og klar til å føre meg ned til bakken
for å gi nye muligheter og nye hopp. «Dette var ikke så
verst», tenker jeg mens jeg lurer på hvordan jeg i alle
dager skal klare å styre fallskjermen ned til den lille
hvite T-en langt der nede, som jeg så vidt kan skimte
nede på marken.

Residential courses for beginners and progression
Traveling alone? Don’t worry, you’ll be part of the family
from the moment you arrive. Limited places, contact us to
book your course!
AFF Course: Freefall from your first jump, always at
4.600m and become qualified. Next courses:
12-18 January, 09-15 February, 15-21 March
Book your AFF Course in January or February
for free accommodation, Sevilla airport transfers
and daily DZ transfers.
Progression Course: Want to progress with FS or FF
and obtain your B-license? Get all the theory and practical
sessions while getting you in the air for FS or FF training.
Next courses: 23-29 February, 19-25 April
For experienced skydivers
$kysaver Weeks 07-11 December, 04-08 January,
01-05 February, 07-11 March
TrackDayz 09-10 January, 06-07 February, 05-06 March
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The Canopy School - Beginner Active Piloting
19-20 December, 23-24 January, 26-27 March
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Formation Weekends
30-31 January, 27-28 February, 19-20 March

Sun!

Load Organisers: Domi Kiger (FF), Marius Sotberg (FF), Marco Arrigo
Aeródromo La Juliana, Bollullos de la Mitación, Sevilla.
DZ: +34 687 726 303 Office: +34 955 766 056
info@skydivespain.com · www.skydivespain.com

(FS), Dani Roman (FF/WS), Marie Sjödin (FF), Adam Dare (FF),
Simon Wanderler (WS), Kim Törnwall (FF), Ewan Cowie (Camera)

Full DZ facilities
Free load organisers

Register now for free
Southern European sunshine
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Folkens. Fra asken til ilden tok fire måneder. Det har lukta svidd både av
utstyret jeg fikk berga etter brannen, og av malerkostene som gikk med for å
få det 120 kvm store nye verkstedet ship shape. Men trust me – nå er verkstedet
back in business. Og trust me - det har blitt j*** bra!
Det melder seg unektelig en del tanker når jeg
seiler i frisk vind under den svære himmelen på
Helgelandskysten, en fredfull julidag, og alarmen
går. Jeg trodde vi var langt nok til havs, utafor gsmkartet. Svartbaken lekte på bølgetoppene, storseilet
stod godt med stramme skjøter, det var like før jeg
skulle fylle spinnakeren med deilig sørvest, og jeg
lot min socalled smartphone ligge selv om det peip.
Så peip det igjen. Og igjen.
Og bilder av svart røyk og linker til tb.no fylte opp
internminnet. Hva f***?
Resten av historien kan dere. Basa-huset
der jeg hadde verkstedet mitt var stort sett et
utbrent virvar av vridde stålbjelker, sur røyk
og politiets sperrebånd da jeg ankom åstedet
noen dager senere. Borte var mesteparten av
maskinene, webbingen, trådsnellene og alt det der.
Favorittsaksa mi lå der jeg la den fra meg før jeg
satte sjøbein, men nå ubrukelig i sin nyflamberte
skjønnhet. Jeg måtte ha gummistøvler for å forsere
vanndammene etter brannvesenet, og den råsalte
sommersjølufta fra nord var plutselig bare et fjernt
minne, for nå reiv det en eim av brent kantebånd i
nesevingene.
Pour un désastre! Que catastrophe!
What a misery!
Grunnstøting er jo alltids en fjern mulighet med
seilbåt, selv for en skipper, men hva er oddsen for
at verkstedet i et murbygg havarerer? Jeg begynte
plutselig å lure på hva jeg hadde sagt ja til fra den
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innpåslitne forsikringsagenten som pusha på meg
en forsikring jeg ”ikke trengte”.
Jeg innså ganske raskt at dette kunne være det
klapset på skulderen vi aner kan skje, og varselet
om muligheten jeg ville få én gang i livet. Våkn
opp! Kall det en dag, og ta et endelig farvel med
det som til tider er mye mas og pes for alltid å være
tilgjengelig for folks fritidsaktiviteter. Rygg og knær
jubler ved tanken på å slippe reservepakking. Nei
– hiv mainnskiten! Endelig fri mann! Seile jorda
rundt, gå Norge på langs med bikkja. Ojoj – alle

dører åpne. Leve ut drømmen som heltids
badass for eksempel...
Men så var det jo kult å ha en lekegrind og å ha
ting og fikle med og da. Hmmm. Det som hadde
vært stil var å si at hei – nå bygger jeg opp alt
igjen, og skal bare pusle med egne prosjekter og
lage en dream-workshop uten ekstern innblanding
og ha det ultrafett. Det hadde vært noe det!
Men så slo de gode tankene inn, etter
overraskende kort tid – til dere hoppere, til
alle kundene mine, til sporten og ikke minst
savnet jeg de fete symaskinene mine. Det var
bare å erkjenne det åpenbare – jeg lever og
jeg er fallskjermreparatør. Har du jobbet med
fallskjermer i fire årtier, så er det kanskje på tide
å innse at det er for sent å vokse opp og få en
ordentlig jobb…

Så her står jeg nå, i nyue, store, effektive
og lyse lokaler i Elverhøiveien 8, bare en god
swoop unna huset mitt, i noen ubrukte lokaler
Tinnfabrikken disponerte. Tønsbergfjorden
ligger fristende sølvblank rett utenfor vindene,
og det summer deilig i symaskinmotorene.
Endelig «hjemme» igjen, endelig – på dagen,
faktisk, fire måneder etter brannen – klar for å
sørve alle som skal ha noe gjort med utstyret
sitt.
Så bring it on folkens, jeg gjør det samme
som før med alt som skal syes, moddes, og
repareres, med ny glød (!) og med en enda mer
komplett maskinpark til å takle alt det rare og
venta og uventa dere utsetter utstyret deres for.
Game on!
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Eagles over Oshkosh

108 hoppere fra 15 land inkludert Norge møttes på Skydive
Chicago for å sette 108-manns sekvens rekord. Dette som
en del av et stort flyshow, og i regi av B. J. Worth.
Norman KentTekst og foto
Det var nok litt ekstra press på gruppen, siden flyshowet hadde titusener av
tilskuere. Det ble ingen verdensrekord, men Wisconsin statsrekord ble det.

Det
Det er
er ikke
ikke uskarp
uskarp bakgrunn
bakgrunn
på
på bildene,
bildene, men
men tusenvis
tusenvis
av
av flymaskiner
flymaskiner nedenfor!
nedenfor!

Gudrun Rokne.
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fotoutvalg
Europeisk head-up
rekord

Gruppen satt først 18-manns, så 21-manns rekord i
Empuriabrava. David Nimmo, Fly Warriors, organiserte.
Gustavo CabanaFoto
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Raymond

Hartwy Gjertsen

En av våre fallskjermpionerer, medlem nr 323 Raymond Hartwy Gjertsen født 7. juni 1930,
døde gammel og frisk etter et fullevet liv 13. oktober. Raymond hadde D-lisens nr 8. Vi husker
Raymond som den tredje formann i F/NLF i årene 1967/68. Han etterfulgte Zachen Backer og
Tore Storebakken. Raymond var en svært arbeidsom leder som tok organisasjonen ut av sin
militære kontekst og la til rette for en stor sivil rekruttering. I hans tid som leder skjøt den sivile
hoppingen i været samtidig som også kvaliteten på hoppingen økte.
Raymond var en dyktig fallskjermhopper som deltok i stil/presisjon konkurranser med blant
annet bronsemedalje i nordisk mesterskap i 1967. Han innledet også formasjonshoppingen
(RW) i Norge. I 1969 klarte han og Joppe Petersen, som de første i Norge, å koble en tomanns
formasjon i fritt fall. Han huskes av oss som en hedersmann og fallskjermkamerat.
Fly fritt Raymond!
På vegne av alle som kjente Raymond! Jan Wang
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Hei fallskjermhoppere!

Vil dere prøve vindtunnelen
vi har bygget GRATIS?!!
Vi har bygget et fantastisk

opplevelsessenter for store og små på
Lørenskog. MEGAFUN FACTORY, en fabrikk
bare for moro skyld! En del av dette
senteret er en splitter ny vindtunnel og vi
vil gi alle fallskjermhoppere mulighet til
å prøve den, helt gratis!

Fra venstre: Geir Pedersen, Derek Broughton
(i tunellen) Sondre Tømmervold (i tunellen)
og Frode Larsen.
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Frode Larsen og Geir PedersenTekst
Rune BendiksenFoto

For godt til å være sant tenker du kanskje, men det er det
faktisk ikke. Vi har en oppstartskampanje frem til 28.
februar som gir alle med fallskjermlisens mulighet til å fly
MYE! Men først litt fakta om oss og senteret.
Vi er to gründere med bakgrunn fra etablering av
lekeland, treningssenter, golfanlegg m.m. Våren 2013 kom
vi over et gigantisk lokale på Lørenskog som var blitt ledig
etter at Dagbladet flyttet trykkeriet sitt. Dette er det store
bygget med Dagbaldet neonskilt som står ved siden av E6
mellom Oslo og Gardermoen. Lokalene var som bygget for
vår drøm, nemlig å sette opp en fabrikk hvor målet var å
produsere smil og latter hele dagen. Selvsagt jobbet vi opp
konseptet rundt ting vi allerede hadde en viss erfaring med,
men drømmen vokste litt hver dag i planleggingsfasen. Nå
står fabrikken ferdig og vi er stolt av å vise dere hva vi har
funnet på. Høre bare her
• Skandinavias største innendørs lekeland
• Ni håndmalte bursdagsrom med 3D effekter for
bursdagselskap til barn i alle aldre
• Egen VIP ingang og eget kjøkken til bursdagsrommene
• To store Megazone baner
• 6D Kino
• Laser labyrint
• Konferansesenter i egen fløy skjermet fra barneområder
med rettighet til alkoholservering
• Fem Mission room teambuilding/samarbeids-spill
• Resteurant med god mat for både store og små
• Vindtunnel
Det meste av dette er jo ting vi kan fra før, men vindtunnel
der har vi absolutt ingen erfaring eller kompetanse Vi la

derfor ut på leting, og den som leter finner faktisk en av
Norges mest erfarne fallskjermhoppere og tunnelflygere. Vi
er glad for å kunne meddele at Derek Broughton har valgt
å bli en del av vårt team og jobbet for å få sving på denne
delen av fabrikken.
Den første uken med Derek på laget var som å få besøk
av svigermor. Alt vi trodde vi kunne om tunnelldrift ble
snudd opp ned. Noe hadde vi tenkt på, men tenkt helt
feil og noe hadde vi ikke tenkt på i det hele tatt. Verst var
det med alt vi hade tenkt på som overhodet ikke kunne
gjennomføres og så på toppen av alt de tingene ingen var
i nærheten av å tenke på som burde ha vært det første
man skulle ha tenkt på. Kort sagt. Vi startet litt på nytt.
Derek viste seg å være en mann med mange meninger om
mye, men så lenge meningene er forankret i utrolig høy
kompetanse ble reisen til en lytt og lær opplevelse med et
topp resultat.
Nå skal det meste ligge tilrette for en god opplevelse,
enten du er fersk eller erfaren tunnelflyger og vi gleder oss
til å få dommen fra proffmiljøet. Og skulle det være ting vi
har bommet på så henviser vi bare til Derek :o)

Men over til det som faktisk fanget deg til å lese denne
artikkelen. Vil du fly litt (eller mye, helt opp til deg selv)
i tunnelen vår uten å betale for det? Fra oppstart til 28.
februar 2016 har vi et fantastisk tilbud til alle pro-flyere og
fallskjermhoppere med A-lisens eller høyere og eget utstyr
(dress og hjelm). Tilbudet er som følger:
For hvert minutt en førstegangsflyver/nybegynner du
tar med deg til tunnelen flyr, så får du et minutt inn på en
flykonto. Det vil si at hvis du tar med ti kolleger, venner eller
familie som flyr tre minutter hver, så får du en halv time. Tar
du med 20 som flyr seks minutter hver får du to timer! Dette
gjelder gavekort også, så hvis du kjøper en flyopplevelse til
noen i julegave så får du tilsvarende tid selv! Tiden du får
må ikke flyes innen 28. Februar, men nybegynnerene som
du tar med må fly innen fristen. Unntaket er gavekortene
som kun må være kjøpt innenfor fristen.
Vi har noen få kriterier som må innfris fra din side for at
du skal få tiden, men frykt ikke, dette er ikke noe vi trenger
å gjemme bort i liten tekst.
1. Ved bruk av gavekort må det være du personlig som
kjøper gavekortet

2. Hvis det ikke brukes
gavekort må bookingen
skje online og i
feltet «rabattkode» i
bookingsystemet må det
stå «proflyer» og ditt
navn. (Eks. Proflyer Ola
Nordmann)
3. Du må «like» megafun
på facebook
4. Når denne bookingen (eller gavekortet) betales i kassa
må den som betaler poengtere at bookingen er gjort av
deg som er proflyer. Du trenger ikke fysisk være tilstede
og gjøre dette (hvis du stoler på at de som skal fly husker
å gjøre det for deg)
Hvis alle disse kriteriene er oppfylt vil tiden bli notert på
deg og du kan da fly når du måtte ønske det (men innenfor
off peak tider).
Vi er spent på hvor
mange fallskjermhoppere

som kaster seg på dette tilbudet, og ikke
minst, hvem klarer å få mest gratistid ut av
dette? Få firmaet til å legge et seminar hos
oss, arranger utdrikkiningslag, slektstreff
eller klassergjenforening. Mulighetene er
mange for den som vil fly!
Les mer om vårt fantastiske senter på
www.megafun.no, og kom gjerne innom. Vi
gleder oss til å sette et smil på ansiktet ditt!
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matriell
Årets MK-kurs er det første kurset
etter den nye modellen hvor kurset
gjennomføres over to helger.
En oppstartshelg tidlig på året og en
eksamenshelg mot slutten av året.
For årets kurs ble første helgen
gjennomført i januar med 9 kandidater.

MK kurs

Eirik Breen, MSJTekst og foto

Etter tre dager med kurs dro de tilbake til sine klubber og begynte
perioden som MK-lærling sammen med en veileder. Av flere årsaker
stilte bare seks kandidater til eksamen i slutten av oktober. En
kandidat trakk seg og to har utsatt eksamen til neste år.
Det var oppmøte på Scandic Dyreparken hotell fredag formiddag.
Vi startet rolig med litt oppsummeringer og MK-temaer på fredagen.
Lørdag var satt av til praktisk eksamen. De skulle testes praktisk i
hovedkontroll av seletøy, hovedkontroll av hovedskjerm, pakking
av reserveskjerm og en test på komponentkjennskap og vurdering.
Etter en litt anspent oppstart så løsnet stemningen litt utover dagen.
Alle kandidatene fikk bestått alle deler av praktisk eksamen. Da
gjensto kun teori eksamen på søndag og etter retting av denne viste
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resultatet at fem av seks kandidater besto også
den teoretiske prøven. Sistemann må ta ny
prøve senere.
Gratulerer så mye til Bjørn Marius
Andreassen, Yrjan Bamberg, Jo Skogvang, Areg
Babayan og Øystein Gjøstøl og velkommen i
MK-klubben. Og takk til veileder som har fulgt
hver sin kandidat. Og ikke minst en stor takk til HC
Amlie som stilte som eksaminator på kort varsel.
Nå er det bare å rulle opp ermene og gjøre klar til
MK-kurset for 2016. Det er påmeldt 13 deltagere. Om det
ikke er det største kurset i historien, så må vi hvert fall langt
tilbake for å finne et kurs med så mange deltagere. Jeg ser frem
til å treffe dere på kurs første helgen i februar.
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Dette er delvis gammelt nytt, men
sjelden kost i polare strøk. Den
eksklusive orden av Arctic Circle
Eight, deltagelse i en FS-åtter eller
mer, nord for polarsirkelen, har

Torbjørn HaugenTekst
Teemu HietakariFoto
Eneste anledning for såpass FS-hopping har vært
fulldriftsperioden på Skydive Elvenes, de siste mer enn 5 år.
Vi minner om at mer enn 50 % av løftet må være hoppere som
er hjemmehørende i lokale klubber. Når det er oppfylt legger

vi oss i sælen for å få med besøkende , og et flertall av nye
medlemmer har de siste år vært fra “utenbygds” klubber.
Etter mange års fravær fikk 339 Skvadron i år anledning til
å stille i to dager med Bell 412 og løfte hoppere til inntekt for
Luftforsvarets aksjon for kreftsyke barn. Mer enn 50 000 kr
ble samlet inn til foreningen under årets boogie.

etter sesongene 2014 og -15 fått
tilført 25 nye medlemmer.

Nye Arctic Circle Eight er:
ARCE-102: Elvenes 14. juli 2014 8-Oposed Zippers
Bjørnar Olsen
B			
ARCE-103: Elvenes 14. juli 2014 8-Oposed Zippers
Stig Sivertsen
D			
ARCE-104: Elvenes 14. juli 2014 8-star
Mikael Saaristo
C-4140			
ARCE-105: Elvenes 14. juli 2014 8-star
Stian Andreassen
C			
ARCE-106: Elvenes 14. juli 2014 8-star
Vellu Keskinen
D-4075			
ARCE-107: Elvenes 19. juli 2014 10-040 Y
Roy Ankjell
C-376			
ARCE-108: Elvenes 21. juli 2014 8-Oposed Zippers
Rune Gjeldnes
B			
ARCE-109: Elvenes 21. juli 2014 8-Oposed Zippers
Mathias Iversen
C			
ARCE-110: Elvenes 21. juli 2014 8-Oposed Zippers
Marius Abelsen
C			
ARCE-111: Elvenes 23. juli 2014 8-star
Vegard Wang
C			
ARCE-112 Elvenes 23. juli 2014 8-star
Sergei Drõgin
D-163			
ARCE-113: Elvenes 23. juli 2014 8-star
Raul Rajang
C-223			
ARCE-114: Elvenes 24. juli 2014 8-offset diamonds
Magne Helland
C			
ARCE-115: Elvenes 25. juli 2014 8-star
Mallachi Templeton D-457			
ARCE-116: Elvenes 25.Juli 2014 8-star
Magnus Jørgensen B			
ARCE-117: Elvenes 18. juli 2015 9-star
Svein Erik Molberg D (B-954)		
ARCE-118: Elvenes 19. juli 2015 8-star
Viggo Hines
C			
ARCE-119: Elvenes 21. juli 2015 9-cluster
Benjamin Sverdrup C			
ARCE-120: Elvenes 22. juli 2015 15-cluster m/stinger Kjetil Levik
D			
ARCE-121: Elvenes 22. juli 2015 15-cluster m/stinger Erik Vliegenhart
D-789			
ARCE-122: Elvenes 22. juli 2015 9-pod flake
Lene Martinsen
B			
ARCE-123: Elvenes 25. juli 2015 8-butterfly
Kristian Samuelsen B			
ARCE-124: Elvenes 25. juli 2015 9-pod flake
Marit Elise Tveikrem B			
ARCE-125: Elvenes 25, juli 2015 9-pod flake
Iver Amundsgård
B			
ARCE-126: Elvenes 27. juli 2015 8-star
Viivi Naakka
D-3666			
							

Troms F.S.K.
Rana F.S.K.
Finland HLVRy
Troms F.S.K.
Finland HLVRy
Bodø F.S.K.
Tønsberg F.S.K.
Troms F.S.K.
Troms F.S.K.
Troms F.S.K.
Estland
Estland
Troms F.S.K
New Zealand
Troms F.S.K.
Rana F.S.K.
Bodø F.S.K.
Oslo F.S. K.
NTNU F.S.K.
Syd-Afrika
Bodø F.S.K.
Kjevik F.S.K
Føniks F.S.K.
Føniks S.K.
Tampereen Laskuvarjokerho,
Finland

15 pers. ble satt fra to Bell 412 fra 339 skvadron i formasjon, resten fra Porter I-CAKE.
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SFSK klubbkvelder med
Vi står utenfor 330 Skvadronen på Sola. Vi har med litt flaks, fått

avtalt et førstehjelpskurs med 330 Skvadronen som læremestre – RÅTT.
Ikke før Kommer vi til å få gjennomføre kurset? Vi har fått beskjed,
blir det utrykking, må vi umiddelbart forlate området.
Maiken BentzonTekst og Foto
Vi er heldige, vi 20 fallskjermhoppere som står
der og venter. 330 Skadronen har etter vår
forespørsel laget et helt unikt opplegg for oss,
førstehjelp relatert til høyenergiske skader/
fallskjermrelaterte skader. Vi er overrasket over
den positive responsen, og velkomsten som
møter oss. Tanken om et førstehjelpskurs melte
seg i klubben når det gjennom dialog under
hopping, viser seg at flere hoppere ønsker å vite
mer om førstehjelp og ikke minst vite mer om
bruken og hva en kan gjøre dersom noen skader
seg under hopping- før hjelpen kommer.
Vi har fått hele tre timer, i deres arbeidstid, og
det HELT gratis.
Vi blir låst inn bak forsvarets «vegger». Der
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møter dagens førstehjelpscrew, som også
er på jobb. En sykepleier, en lege, en av 330
Skvadronens piloter som skal fungere som
markør for de to førstnevnte. Sola flystasjon er
en av de totalt seks basene som 330 skadonen
opererer fra. 330 Skadronen består av SeaKing redningshelekopter og står kontinuerlig i
beredskap. Å bli en del av 330 Skvadronen er
ikke enkelt, så vi vet at disse kjekke karene kan
sakene sine. De har lagt fartstid, og har reddet
mange, veldig mange.
Vi Inne i hangaren, omringet av to SeaKing helikopter, klar til avreise anytime,
ligger en haug med førstehjelpsutstyr. Vi får
grunnleggende innføring i førstehjelp. Ikke bare
viser de, de lar oss delta, og stiller spørsmål,
svarer på spørsmål. Vi svelger hvert ord,

Situasjonsbestemt lederskap, lederskap i praksis, risikovurderinger,
flymedisin, metode, prosjektoppgave, veiledere, kvalitetskontroll
i klubben, gjennomgang av ulykke, matriellforvaltning,
hoppmesterutdanning i klubb – alt dette er temaer
og momenter under C-kurset i regi av F/NLF.
Hans Christian AmlieTekst og foto

sikkerhet i fokus
den ene historien etter den andre fra 330
Skvadronens team. Vi lar oss overbevise om
at disse er HELTER, og at det er disse vi ønsker
skal komme om uhellet er ute.
Vi får oppgaver, gå gjennom alt vi har gjort
to og to. Fokus er A,B,C, D, E- Air, Breath,
Circulation, etc. Vi lærer bruk av båre, støtting
av nakke ved hjelp av krage. Vi forstår at
vi kan gjøre mye før hjelpen kommer, og
det beste er å gjøre noe! Vi får øve oss på å
stabilisere brudd, kompremere et stikk-skade.
Vi blir kjent med førstehjelpsutstyret
og innføring i hvordan vi skal bruke det.
En oppvekker for oss mange. Klubben har
førstehjelpsutstyr av ypperlig kvalitet, men vet
vi egentlig hvordan vi skal bruke det? Det blir
en tankevekker og vi forstår plutselig alvoret i
det vi nå lærer – av de beste, de som gjør dette
flere ganger til dagen. De som har hjulpet noen
av oss, og kanskje kommer til å hjelpe noen av
oss i fremtiden.
Det er ikke mange timen siden de var ute på
tokt, brukt kunnskapen. Få timer siden var de
ute og hentet en mann i en fjellskrent.

Klokken nærmer seg 20, vi vil bli, høre flere
historier, beundre heltene. Klokken er blitt 20,
vår tid nærmer seg slutten. De øver stort sett
når de ikke er i skarpt oppdrag, i hvert fall en
gang til dagen, klokken 20:00. Vi skimter med
lange øyne på de store Sea King helikoptrene.
De fanger blikket vårt – Ja! Dere må bare leke
dere i flyet. De 10 siste minuttene drømmer vi
alle om å være Sea-King pilot, leker oss i flyet,
får omvisning.

Utdanning av nye gode hovedinstruktører har sterkt fokus i forbundet og hos sikkerhets- og
utdanningskomiteen i F/NLF. Kurset består av to deler og første helg var i september. Den andre var i
november på toppidretssenteret.
Lesja, Føniks, HAgL,
Kjevik, Tønsberg,
NTNU og Grenland
FSK var representert.
Mange interessante
problemstillinger blir
diskutert og kandidatene
blir prøvd i egne
meninger, holdninger og
personlig egenskaper.

Ingen vil gå derfra!
Vi takker, neier, bukker og vinker farvell.
Alle med masse ny kunnskap, et ønske om å
kunne bidra og hjelpe hverandre om vi skulle
skade oss. Vi er alle litt mer sikker på at våre
hoppvenner kan hjelpe oss, om det er vi
som er ute for en skade/ulykke. Vi er alle nå
bedre kjent med det førstehjelpsutstyret som
klubben innehar, og vet hvordan og hva vi skal
bruke under gitte tilfeller. Det er betryggende.
Med en oppfordring til andre klubber og
arrangere førstehjelpskurs.
Blue skyes.
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Har du enda ikke vært inne på nettsiden til landslagenes årlige
farskjermcamp i USA? Hva venter du på? Muligheten for å gi seg selv
julegaven av en kanonstart på neste års sesong!
Derek BroughtonTekst
Luciano BacqueIllustrasjonsfoto
Mange har allerede meldt seg på men vi har fortsatt plass til fler! Dette er din mulighet
til å tilbringe to uker i påsken med landslagene i fallskjermhopping! Basicen er en
fantastisk event hvor du får alt som er ingredienser i en ferie for en ekstremsporter!
Sol og varme i Florida, masse fart og spenning, partys, nye venner, nye skills,
lære av de beste, gigantisk smil all day loong og utallige fete high fives!
Men for all del, ikke ta oss på
ordet. Snakk med noen som har
vært der og spør dem om de
anbefaler det!
Her er noen få uttalelser
fra tidligere
deltakere:
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Blue Pelican i konkurranse
On your mark – get set – GO!
VFS landslaget har vært i ilden
på World cup og EM fra fly og VM
i tunnel. Hva kan man si?
Konkurranse, sykt intenst!
Puh...
Derek BroughtonTekst

Rob PooleyFoto
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Først ut var World Cup og EM fra fly i Teuge, Nederland i september.
Der skulle vi møte et lag vi møtte Polen som vi har møtt tidligere i
tillegg til Italia, to Russiske lag, et lag fra USA og et lag fra
Frankrike. På forhånd gikk ryktene om at Frankrike
var svært sterke og at Russerene var svært gode,
men noe ugjevne. Polen var vi spente på om
kom til å få revange da vi slo dem i WC og EM
i 2013. Da vi kom til konkurransen viste
det seg at USA ikke kom likevel,
noe som var skuffende da
dette var et lag vi forventet
å kjempe imot... Etter første
runde lå vi på delt andre plass
med Russiske førstelaget et poeng
bak det Frankrike, i runde to gjorde
Russland en fantastisk runde og
vi tok inn et poeng på Frankrike.
Nå var vi plutselig plutselig på
delt andreplass med Frankrike,
denne gangen 3 poeng bak Frankrike.
Deretter fikk vi nok en runde med
lik poengskår som Russland og
Frankrike rykket fra. Og under
presset Polen og de andre
lagene. Intensiteten var til å ta
og føle på, men mot slutten
ble det etter hvert tydelig at
vi ble hektet av i forhold til
gullet og kampen sto mellom
Frankrike og Russland. Etter
åtte nærvepirrende runder sto var
det hele over og Frankrike kom seirende ut etterfulgt
av Russland på andre plass og Norge på tredje plass.
Tatt i betrakning at vi har hatt utskiftninger på laget og
treningsmengden vår sammenlignet med de andre lagene skal vi si oss
godt fornøyd. Vi satte nytt bestesnitt fra fly på 12,0, og vi var nærmere

toppen
enn noen
gang. For
to år siden
hadde
vi ingen
runder
som var i
nærheten av
de to lagene som
var over oss. Denne
gange slo vi både gull- og
sølvvinnerene på enkeltrunder,
men desverre ikke nok ganger... Men neste gang!
Etter denne konkurransen bar det hjem hvor det gjaldt å omstille
seg fra fallskjerm til tunnelflyging. I Oktober fulgte VM i tunnelflyging
i Praha, Tjekkia. Den Norske delegasjonen var en stor gjeng og vi stilte
med lag i Freestyle, Dynamic 2way, Dynamic 4way i tillegg til VFS. Vi på
Vossvind Blue Pelican, som vi for anledningen tunnel VM kalte oss, var
forberedt på at dette ikke kom til å være en konkurranse hvor vi ville
ha muligheter for medalje. Dels fordi vi viste at de andre lagene hadde
trent mye mer tunnel enn oss, og dels fordi den tunneltreningen vi har
gjort i hovedsak har vært fokusert på å gjøre oss bedre i frittfall. Vi
har bl.a trent med rigger på når vi har trent tunnel for å gjøre treningen
mest mulig lik fritt fall. En svært dårlig førsterunde gjorde at vi startet
helt nede på niende plass. Men det var ikke langt opp til de neste
plassene. Desverre klarte vi ikke ta inn nok første dagen, men dag to
kjempet vi for å komme oss opp på ressultatlisten. Vi hentet inn en
plass og var så nære å ta flere, men det stoppet der. Det ble dermed
en åttende plass kun et poeng bak syvende og tre poeng bak sjette
plassen.
Heldigvis var det som nevnt flere lag fra Norge, og når det er stang
ut for oss så er det fortsatt gøy å være del av den Norske delegasjonen
når David Reader tar sølv i en knallhard freestyle konkurranse med
toppnivå! Gratulerer og atkk for at du forsvarer F/NLFs og Vossvinds
ære når det går trått for oss andre.

Vi er i gang med verkstedsdrift igjen.
Større. Bedre. Nye maskiner og verktøy. Klar for ny giv.

Kompetanse. Erfaring. Sky Design.
Velkommen tilbake!

t: 9599 3321 e: verksted@skydesign.no a: Elverhøiveien 8, Tønsberg

organisasjon og forbund

Hei alle sammen!
Foreløpig hoppstatus for årets sesong
Det er for tidlig å konkludere for sesongen enda, men pr 30. september var det gjennomført 59 683 hopp, mens det
i samme periode i 2014 var utført 57 144 hopp. På tandemsiden har vi brutt gjennom 3 000 taket for første gang, og
i skrivende stund er vi oppe i 3 110 skarpe tandemer mot tidligere «all time high» som var på 2612. Dersom det blir
samme aktivitet i fjerde kvartal i år som i 2014, vil antallet hopp komme tett opp mot 62.500 og da må vi tilbake til
de gylne årene 2002 til 2006 med to AN-28 for å matche dette. Den gangen lå i midlertid tandemantallet mellom 1
368 og 2 130. Godt jobbet i klubbene!
Per 30. september 2015 var det rapportert 245 observasjoner, mens tilsvarende antall hendelsesrapporter i
2014 var 154, noe som den gangen var «all time high». I skrivende stund er antallet rapporterte observasjoner
kommet opp i 269. SU er meget fornøyd med rapporteringsviljen. MKene våre har også økt antallet innsendte
materiellrapporter. Disse var tidligere ikke inne i de webbaserte hendelsesrapportene, så noe av økningen skyldes
at det nå sendes inn observasjoner som tidligere ble manuelt eller ikke rapportert, men alt i alt er dette mer enn
meget bra! Det nye observasjonssystemet (ORS) som vi satte i drift under fagseminaret – flyr! Noen «bugs» og
irritasjoner har det forekommet, men ORS er et lysår bedre enn det forrige systemet. Einar Huseby og Håkon
Søgnen har gjort en fremragende jobb. Nye funksjonaliteter er fortløpende blitt testet på beta versjonen og disse
funksjonalitetene er nå klare til å settes i drift i den skarpe ORS.
Vi har i år til nå vært heldige og unngått mange store skader, selv om det er mange som har slått seg både gul og
blå samt brukket bein og armer. Det er kun en alvorlig skade som ikke er avklart ennå, men det ser ut til at det vil gå
vesentlig bedre enn det først kunne se ut.
Sertifikat- og medlemskapsfornyelser
Det nærmer seg nyttår og fallskjermlisensene våre utløper 31. desember 2015. De som skal hoppe i utlandet tidlig
i januar 2016 må fornye nå! Denne informasjonen har ligget ute både på nlf.no og F/NLF sin facebook gruppe siden
22. oktober! I tillegg har også hver og en av dere fått en personlig e-post om akkurat dette. Jeg har ikke planer om å
være på jobb for å fornye noen lisenser via telefon, SMS eller mail, verken i romjulen eller nyttårsaften. Da skal jeg
som forrige år legge inn hendelsesrapportene for 2015 i IPC sin database og skrive utkast til årsberetning!
Fornyelsesskjemaene med tilmeldingsskjema finner dere på nlf.no/fallskjerm/skjema.
Forsikringene 2016
Vi fikk en kraftig endring på forsikringsvilkårene våre etter 2014 sammen med en prisjustering.
Dette var basert på ekstremt dårlig resultater i 2012 og 2013, med store reservasjoner og
utbetalinger på grunn av både fatale ulykker og skader med store varige mén.
Som tidligere nevnt i mitt innlegg har vi hatt et godt år skademessig, og det samme hadde vi
i 2014. Derfor blir det i 2016 ingen endringer på forsikringene med hensyn til premieøkning og
vilkårene.

Jan Vang
Fagsjef/avd.leder
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Medlemskap og priser 2016
Medlemskapet må også fornyes for neste år, men det er først innen 31. januar og
dere vil få giroen tilsendt medio januar. Det betyr at alle kan hoppe ut januar på 2015
medlemskapet!
Medlemskostnadene består av kontingent til forbundet, fallskjermseksjonen og
F/NLF klubb.
Se tabellen for detaljer.

Derek H. Broughton
Landslagsansvarlig

Historisk år for deltakelse i
fallskjermkonkurranser

2015 har vært
et rekordår når
det kommer til konkurransedeltakelse og
ressultater både her hjemme på NM og i
utlandet. Vi har hatt første ofisielle NM i
tunnelflyging og vi har hatt rekordoppslutning
på NM fra fly hva gjelder antall deltakere,
antall grener og antall lag totalt. Dette skrev
jeg om i forrige frittfall. Det som faktisk også
er ny rekord er vår deltakelse i internationale
konkurranser kategori 1. Før året er omme
har vi hatt repressentanter i fra norge i hele
fem internationale kategori 1 konkurranser.
Så mange konkurranser har vi aldri før deltatt
i på et og samme år. Vi har fått vårt første
gull i international konkurranse, og vi har
etter at fire av konkurransene er gjennomført
tatt medalje i tre av dem. Det gjenstår en
international konkurranse i år og det er World
Air Games i Dubai. Når denne konkurransen
er ferdig har totalt 22 hoppere repressentert
Norge i internationale konkurranser! (Til
sammenligning var det i fjor kun fem hoppere
som deltok i en international konkurranse)
Jeg synes alle disse 22 fortjener å nevnes:
World Cup i Wingsuit Preformance Flying
I Mai dro Espen Fadnes som eneste norske
utøver til World cup i Wingsuit Preformance
Flying og kom hjem som første nordmann til
å vinne gull i en Kategori 1 konkurranse. Han
satte også flere verdensrekorder
World Cup og Europamesterskap i Canopy
piloting
I august sto CP-landslaget for tur der Daneil
Eriksen fikk 53. plass og Barton Hardie fikk
41. plass.
World Cup og Europeisk mesterskap i
formasjons grener og artistiske grener

I September var det VFS landslaget, FF
landslaget og FF rekruttlandslagets tur. Blue
Pelican (VFS landslaget) med lagmedlemmer
Derek N. Broughton, Ulrik Høgsberg, Sondre
A. Tømmervold, Andreas H. Hemli og Dennis
Barstad tok tredje plass og bronsje. Zion (FF
landslaget) med lagmedlemmer Andreas
Mosling, Petter Stensvold og Anna Moxnes
fikk fjerde plass. Voss Vikings (FF rekruttlag)
med lagmedlemmer Kenny A. Soldal, Geir
Håkon Odden og Hedda Andersen tok 11.
plass.
Verdensmesterskap i Tunnel Flyging
I Oktober ble “1st FAI World Indoor Skydiveing
Championships” avholdt i Praha, Tjekkia.
I disiplinen Vertical formation skydiveing
stilte laget Voss Vind Blue Pelican med
lagmedlemmer Derek N. Broughton, Ulrik
Høgsberg, Sondre A. Tømmervold og Andreas
H. Hemli. Laget tok åttende plass. I disiplinen
Dynamic 4way stilte laget Zion VossVind med
lagmedlemmer Petter Stensvold, Anna Moxnes,
Kristian Moxnes og Håvard Flaat. Laget kom
på sjette plass. I disiplinen Dynamic 2way
stilte laget Voss Vind D2W med Rune Aspvik
og Ignacio Martinez og laget endte på en 14.
plass. I disiplinen Freestyle stilte utøveren
David Reader og han tok en andre plass og sølv
medalje.
World Air Games
I desember (etter at dette bladet har gått i
trykken) blir World Air Games gjennomført i
Dubai. Fra Norge i fallskjerm disiplinen Freefly
stiller Laget Berserk med lagmedlemmer
Marius Sotberg, Arne Helge Andersen og
Rune Antonsen. I fallskjermdisiplinen Canopy
Piloting stiller utøverene Barton Hardie og
Daniel Eriksen.

Veien videre
Det er fantastisk å få være landslagsansvarlig når vi
har et så fenomenalt idrettsår. Nå gjennstår jobben
med å sørge for at dette ikke blir et engangstilfelle.
Hvis vi kan klare å holde økt vekst på NM i tunnel og
fra fly vil dette gi grobunn for å ha den nødvendige
tilveksten av toppidrettsutøvere som er nødvendig
om vi skal klare å holde like høyt nivå og like sterk
repressentasjon også i toppidretten. Her er det viktig
at klubbene gjør det de kan for å løfte sine talenter
fram. Det er et paradoks at de to beste plasseringene
vi har gjort i år (gull og sølv) kommer fra utøvere som
ikke er en del av landslagsgruppa. Jeg ønsker å ha de
beste utøverene som en del av landslagsgruppa og
konkurranseressultater er et av de viktigste kriteriene
jeg ser etter når jeg tar ut en landslagsgruppe. Det
jobbes derfor med å finne løsninger som gjør at Espen
kan bli tatt opp i landslagsgruppa fra neste år. Når det
gjelder utøvere som kun stiller i tunnelkonkurranser
så har årsmøtet bestemt at som forbund satser vi på
konkurranser i fra fly i landslagssammenheng.
Høsten 2016 kommer det uansett et nytt
landslagsuttak, og for de som måtte ønske seg
en plass der er det absolutt viktigste å ha sterke
ressultater å vise til. Den beste søknaden du kan ha til
en plass på landslaget er å vise til sterke ressultater
fra NM og gjerne også internationale konkurranser.

Nye lovnormer for alle
organisasjonsledd i NIF
Idrettstinget 2015 vedtok flere
endringer i NIFs lov. En oppdatert
lov finnes på Lovdata, Norges
idrettsforbund og olympiske og paralympiske
komités lov. NIFs lovhefte vil bli trykket og publisert
før jul. Idrettsstyret har vedtatt nye lovnormer for
alle organisasjonsledd der endringene i NIFs lov er
innarbeidet.

Hallo fallskjermhopper!
I forrige Frittfall skrev jeg blant annet at jeg ikke
trodde det ville bli store endringer på antall hopp
for årets tre første kvartal målt mot 2014. Jeg tok
feil, men heldigvis i riktig retning; 59 683 hopp
i år mot 57 144 hopp i 2014 er fasiten. Det er en
økning på 2 539 hopp som vi må være meget godt
fornøy med.
På tandem har vi for første gang passert 3000
skarpe, en betydelig forbedring fra tidligere
rekord som var 2612 - for hele året.
Dette gjenspeiler seg også på NLF-nivå, hvor
fallskjerm er den eneste seksjonen som viser
tydelig vekst i antall medlemmer. Jeg tar dette
som et tegn på at det gjøres mye bra arbeid i
fallskjermklubbene våre. Kjenner du en som sitter
i et klubbstyre? Gi velfortjent ros!
Koordineringsmøte
Søndag 25. oktober hadde vi koordineringsmøte
for fly og organizere. Samtlige klubbledere var
invitert, takk til representantene fra Tønsberg,
Voss, Oslo, Grenland og Troms som deltok.
Vi diskutere mulighetene for å dele på fly og
organizere, Hemsedal Heliboogie, samt formen
på FS-Basic i 2016.
Her er en kort oppsummering:
Det er konkrete planer om en ekstra Porter (9-10
sloter) som norsk boogiefly kommende sommer.
De fleste aktuelle klubber har svart positivt, vi er i
skrivende stund i sluttdialog rundt dette. Dersom
vi får det til kan det være mulig for enkelte
andre klubber å gjøre avtale om en langhelg for
tandemboogie, elevboogie eller vanlig boogie.
Curt Bartholomew(4 x verdensmester i
swooping, 2011-2014) og hans kone Jeannie (Pro
swooper) kommer tilbake til Norge også neste
sommer. Voss, Oslo og Tønsberg har satt de opp i
terminlisten sin på følgende datoer; Voss 24.-25.
juni, Oslo 9.-10. juli og Tønsberg 15.-17. juli. Er du
opptatt av å bli en bedre skjermpilot (og det bør
du være!) vil jeg sterkt anbefale deg å delta på ett

eller flere av disse kursene. Meget bra pedagogisk
opplegg, tilpasset den enkeltes nivå og ønsker.
Hemsedal Heliboogie
Denne boogien har kapasitet til et betydelig
større antall deltagere enn det vi så i år. Oslo
Fallskjermklubb har derfor invitert Tønsberg
og Voss inn som medarrangører. Hemsedal
Heliboogie er nå et samarbeidsarrangement
mellom de tre klubbene, og målet er at de i
fellesskap skal skape en samlingsplass på høsten
for hoppere fra hele Øst- og Vestlandet.
FS-Basic 2016
Arrangeres på Voss, Æra og Jarlsberg samt
kanskje Grenland. For Jarlsberg er dato
satt allerede, 20.-25. juni. Deltakerne i
koordineringsmøtet oppfordret arbeidsgruppen
bestående av Carl-Erik Tuv, Lise Nansen, Kari
Berg og Lars Geir Dyrdal til å vurdere muligheten
for å legge de andre FS-Basicene på andre
datoer, slik at det er mulig for de ivrigste å være
med på flere. Takk for innsatsen så langt til
arbeidsgruppen!
Nye I1er
Høstens utdanning av kandidatene til vår
høyeste instruktørlisens, I1, ble avsluttet
helgen 6.-8. november. Vi har fått flere gode
oppgavebesvarelser på emner som er viktig for F/
NLF, og jeg gratulerer Nicolai, Anders, Olbjørn, Jan
Einar, Lars Kristian og Tore Kjetil med bestått kurs
– bra jobbet! Hørte jeg ”KASSE”?
Pond på Rikssenteret?
Styret i Oslo Fallskjermklubb har kontaktet F/NLF
med et ønske om å bygge pond for swoopere på
Rikssenteret. På vegne av alle som er interessert
i sikrere omgivelser for å lære og videreutvikle
høyhastighetslandinger applauderer jeg
planene, og vil gjøre det jeg kan for at dette blir
realisert. Det gjenstår fortsatt en del arbeid ift.

prosjektering og avklaring mht. kostnader. Mer
om planene kommer forhåpentligvis i neste
Frittfall.
Nordisk møte
I midten av januar møter Fagsjef, leder SU,
leder konkurransekomiteen, president i EPU
og jeg fallskjermrepresentanter fra Sverige,
Danmark og sannsynligvis Finland på et to-dages
møte i Oslo. Vi har en fyldig saksliste, men det
viktigste for meg er å forsøke å finne en nordisk
samarbeidsmodell for dommere. Informasjon fra
møtet kommer i neste Frittfall
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Fra styrearbeidet i
Norges Luftsportsforbund (NLF)
NLF blir fra 1.1.2016 ansvarlig nasjonal
myndighet for ballong og seilfly, etter forslag fra
samferdselsdepartementet. Dette sidestiller NLF
med Luftfartstilsynet (LT) som myndighet, da LT
ikke lenger er overordnet NLF i saker relatert til
ballong og seilfly. Så vidt vi vet er dette første
gang en europeisk ikke-statlig organisasjon
er vist denne tilliten. For NLF er dette en viktig
mulighet, og kan åpne veien for å bli nasjonal
myndighet innenfor flere grener innen luftsport.
Ønsker dere alle en god jul
og et godt nytt år. Kanskje et
bra nyttårsforsett er å levere
riggen til hovedkontroll FØR
eller rett etter nyttårsaften?
Helt avslutningsvis vil
jeg som alltid 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.
Jan Erik Dietrichson
Blue skies & Be
Leder F/NLF
safe hoppvenner!
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Medlemskategori

Alder

NLF Kontingent
2016

NLF Kontingent
2017

Senior

26 - 66

760

780

Junior

20 - 25

380

390

Ungdom

13 - 19

80

80

Barn

00 - 12

45

45

Familie

26 - 66

380

390

Pensjonister (og uføre)

67 +

380

390

140

145

140

145

Spesial/tandem
Støtte

Sentrale kurs
I år har vi hatt et rimelig godt belegg på de sentrale kursene, og
alle er blitt gjennomført. Vi hadde det største kurset I-2 kurset
som til nå har blitt gjennomført. Vi måtte avvise hele ti kandidater
for å få til et kvalitativt forsvarlig kurs. Det kan jo også tas
som et signal om at vi kommer til å fylle opp neste års I-2 kurs.
Tandemkurset var et relativt lite kurs som tilførte klubbene fire
nyutdannede tandeminstruktører. AFF I-2 kurset tilførte klubbene
seks nye AFF instruktører. Årets MK kurs har vært gjennomført
etter den nye modellen og har tilført seksjonen fem nye MKer. Nå
er det slik at noen av kandidatene på dette kurset vil ta eksamen
sammen med 2017 kurset. I-1 kurset er et lite kurs som akkurat er
ferdig og som tilførte klubbene seks nye instruktør 1 og derved
på sikt seks potensielle hovedinstruktører.
Årlige koordineringsmøter
Som en forberedelse for sesongen 2016 hadde styret F/NLF
invitert alle klubbene til et koordineringsmøte 25. oktober.
Oppmøtet var nok litt lavere enn jeg hadde forestilt meg,
men de tre store Voss, Tønsberg og Oslo var tilstede sammen
med Grenland og Troms. Møtet behandlet fire forhold, 1)
koordineringen opp mot Luftfartstilsynet, AVINOR og Forsvaret
(se under), 2) koordinering av aktivitet mellom hoppfeltene, 3)
utnyttelse av turbinflyene og 4) koordinering av organisatorer.
Det årlige koordineringsmøtet mellom NLF, Luftfartstilsynet,
AVINOR og Forsvaret er planlagt til 2. desember. Møtet har til
hensikt å harmonisere de ulike aktørers planlagte virksomhet
i 2016. Alle klubbene i NLF, inklusive fallskjermklubbene, har
hatt mulighet til å få inn sine prioriterte virksomheter, i denne
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prosessen. Jeg har så sammenfattet de tilbakemeldingene
som klubbene har kommet med og innarbeidet disse i NLF sin
planoversikt. Av naturlige årsaker har det ikke vært mulig å
referere fra dette møtet i dette nummeret av Frittfall. Basert på
at brorparten av våre aller viktigste aktiviteter på Rikssenteret
foregår i skoleferien og den nye koordineringsavtalen mellom
Forsvaret og Rikssenteret er på plass samt erfaringen fra årets
drift, er jeg ikke bare optimistisk for sesongen 2016 men også for
mange år fremover.
Forberedelser til neste års sesong
Så avslutter jeg med igjen å minne om fornyelse av
fallskjermlisensene i god tid før nyttår for de som skal hoppe i
utlandet tidlig i 2016. De av oss som ikke skal til utlandet tidlig
på året, kan godt vente til over nyttår med å fornye. Erfaringen
fra i fjor var at en god del av de som skulle fornye for første
gang, dvs. årets elever, ikke var klar over at de måtte gjøre noe
aktivt med elevbeviset eller lisensen for å få disse fornyet. Nå
vet jeg at enkelte klubber har vært flinke til å pushe årets elever
til å ta ut lisenser og gjort dem oppmerksomme på behovet for
fornyelse, og hvordan dette skal gjøres. Klubbene bør, om ikke
dette alt er planlagt, ha en viss beredskap for å bistå årets elever
i forbindelse med fornyelsene for 2016.
Jeg minner også alle om å få hovedkontrollert riggen sin i god
tid før den går ut på luftdyktighet. Husk at hoppsesongen starter
igjen fortere enn dere aner!
Jeg håper at alle føler at de har lagt et godt fallskjermår bak
seg. Samtidig ønsker jeg dere en riktig god jul og ikke minst et
fantastisk godt og sikkert nytt fallskjermår!

B

Hauer Benjamin Didrik Backe
Nielsen Kristoffer Kampesæter
Ærø Simon
Holen Oddbjørn
Haugvaldstad Ørjan
Petersen Lasse
Skarstad Sindre
Karlsen Christer
Pettersbakken John Erlend
Leirvåg Rune
Gebhardt Marius
Johansen Peter
Sollid Are Røste
Dahli Marius Piiksi
Klein Christoffer
Fjeld Gunnar Emil Karlsson
Solli-Tangen Emil
Store Tommy Alexander
Sletbakk Bjørn
Stavik Finn Arne
Skaland Terje
Dåvøy Adrian
Brevik Eirik Lysaker
Kilvær Thomas
Utkilen Vårin Molvik
Liabø Adrian
Hagen Lotte
Hjorteland Kristina
Petersen Fredrik Grande
Amundsen Lene
Jensen Pål-Erik Sørbøe
Ringstad Jesper Forsmann
Kristoffersen Karl Oscar
Fagertun Kristoffer
Romestrand Tore
Skavlem Fredrik
Larsen Warisa
Johannessen Christian
Strømsnes Merete
Damgaard Remi
Dufey Kristine Shay
Matre Erik
Grønqvist Jonas Henrik Kruger
Sviland Atle

C

Aasgaard Ellen
Thorstensen Kristoffer
Zecevic Boris
Lund Thomas Aaron
Piirainen Kim Remi
Vestrheim Ørjan
Martinsen Lene Christine
Hjelle Ingrid Elisabeth
Nystad Steffen
Johansen Emil

I2AFF

Stene Bodil Leira

I3

Iversen Arve
Baklien Frode
Austad Tore Kjetil

Reppe Ingela
Eidsør Heidi Petrine
Hemminghytt Runar
Sælen Lene
Herland Andreas
Liabø Adrian
Vestrheim Ørjan
Ryeng Tormod
Skjong Rasmus Kleiven
Baklien Frode

DM1

MK

D

Jensen Tommy Botten
Iversen Arve
Baklien Frode
Austad Tore Kjetil
Nansen Odd Nicolai

I1

Iversen Arve
Holt Lars Kristian
Austad Tore Kjetil
Nansen Odd Nicolai
Soltvedt Jan Einar
Mæland Anders Opsal
Lien Olbjørn

Babayan Areg
Andreassen Bjørn Marius
Gjøstøl Øystein

TV

Melan Andrè
Berge Vidar
Knudsen Stian
Baklien Frode

lisenser

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

Fly4life
Luciano BaqueFoto
Skydive Andes, Chile.

World Air Games
Wingsuit workshop
Ettersom de nye vingedressene har gitt
enda mer kraft og er enklere å manøvrere
i forskjellige posisjoner, så har interessen
for å lære å fly dem og å gjøre det trygt økt.
Fra Mountain Gravity i Sveits, med Wingsuit
Workshop av Oliver Furrer i samarbeid
med Reto Nyffenegger.
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World Air Games, luftsportens olympiade, pågår i Dubai mens idet Frittfall trykkes. FAIs
sortskommisjoner har håndplukket og invitert de globalt beste luftsportskonkurrentene i
sine grener til å delta på arrangøren WAG Dubai’s regning.
Konkurransene er spesialkonstruert og skreddersydd for World Air Games, for å være
maksimalt spennende for publikum, blir umiddelbart scoret og kommentert, og blir mediaoverført på verdens fremste sports-TV kanaler. Se www.wagdubai.ae.
Ønsker Arne Helge Andersen, Rune Antonsen og Marius Sotberg lykke til i Freeflying, og
Daniel Eriksen og Barton Hardie lykke til i CP!

Norman Kent, normankent.comFoto
Ny vingedress verdensrekord satt over
Skydive Perris, CA.

down'n' & dirty

61-manns diamant inn
i solnedgangen

43

klubbnytt

Bergen FSK over

Bergen by 17. mai

Kanskje noe tid
siden denne artikkelen
skulle kommet på
trykk, men bedre
sent enn aldri.
Maiken BentzonTekst
Lene SælenFoto
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Tradisjonens tro, er BFSk over flere tiår ønsket velkommen
til å gjennomføre et oppvisningshopp/demo med utsprang
over Bergen sentrum og landing i Lille Lungegårdsvann
selveste 17. mai. Utsprang skjer rett etter hovedtalen, mens
festplassen og områdene rundt vannet er tettpakket med
mennesker.
Hver eneste år håper vi på sol og blå himmel, men tar som
regle til takke med 2000-3000 fot, noen regnbyer, og er lettet over at vi får gjennomført, også i år 17.
mai demo. Demoen er en god inntektskilde for klubben, i form av sponsorflagg solgt til ulike firma, og
ikke minst en av de største arenaene i året for markedsføring for våre fallskjermkurs og sport generelt.
En håndfull eminente demosertifiserte fallskjermhoppere fikser biffen hvert år, og får stående
applaus foran flere festkledde nasjonaldagen. Malvin er trofast og flyr inn en sweet spot, før hopperne
gjør en fantastisk jobb med håndtering av flagg, og landing i lille Lungegårdsvannet.
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Klubbkveld
– pakking
Det skal så lite til å få ivrige sjeler til å bidra med sin kunnskap.
Maiken BentzonTekst og foto
Etter en dose inspirasjon fra et I2 kompendium, ser en nødvendigheten for å ha oppgradere kunnskapsnivået
på samtlige medlemmer, i denne omgang på pakkefronten. En vil at de en hopper med, skal være så trygg som
mulig, og ha det så gøy som mulig, inkludert en selv.
Hovedformål 2015/2016 ha klubbkvelder med sikkerhet i fokus, både i Bergen og Stavanger. Så, hvorfor ikke
invitere de beste ik klubben på et tema til å informere de andre om det de kan best?
I regi av pakking inviterte jeg Heikki Oltedal, MK siden 19 pil og bue. Pakker alt, til alle tider, og nesten i
blinde.
Svaret på spørsmålet om å holde en kurskveld, var soleklart ja. Som MK ser han mangelen på kunnskap
blant selvstendige hoppere når det gjelder utstyr. I hans yngre dager pakket de reserven selv, det var en del av
opplærlingsprogrammet. Han er heller «rystet» over mangel på basis riggkunnskap i dag.
Dette var det på tide gjøre noe mer, og hva er vel bedre enn å få oppgradering fra en ekspert.
Det ble pakket, og det ble lært, nye og noen utradisjonelle pakkemetoder, både av hoved- og reserveskjerm.
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