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Vegard Larsen baktracker over Tønsberg.

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

Fart på de store feltene
Frittfall er denne gangen fullt av action og stoff som viser en sport i
utvikling. Varierende vær til tross, det ser ut til at aktiviteten har vært
stor i sesongen så langt – kanskje spesielt på de større hoppfeltene.
Voss FSK og deltakerne får skryt for godt gjennomført NM med
rekordeltagelse. Tønsberg har satt klubbrekord. Takk til alle fotografer
som har begynt å ta stillbilder i fritt fall igjen!
Så langt i år hadde vi ikke hatt alvorlige hendelser, før i starten av
september. Da omkom Marius Gebhardt ved Jarlsberg under hopping i
regi av Tønsberg FSK. Våre tanker går til hans familie.
I den siste sommermåneden mistet vi flere venner i fallskjerm/
vindtunnel- og BASE-miljøet, men ikke i fallskjermulykker. David Reader
som jobbet i Voss Vind døde i en baseulykke i Frankrike i august. Han
representerte Voss kroppsfykarlag og F/NLF og Norge i internasjonale
tunnelkonkurranser, men hadde ingen fallskjermlisenser. Gage Gallo
som hoppet på PD-teamet omkom under et hopp fra Katthammeren i
august. Norsk-italienske Alexander Polli døde også i en BASE-ulykke i
Frankrike i august. Alle kjenner vi noen, og det bør være tid for en ekstra
fot i bakken når vi får mange hendelser samtidig.
Nå er høstsesongen er i gang med boogier fjern og nær. Ha det gøy –
og hopp trygt.
Idet vi går i trykken starter VM ved Skydive Chicago, hvor Blue Pelican
og Zion deltar for Norge. Espen Fadnes skal representere oss i VM litt
senere i høst. Vi ønsker alle lykke til!

fotoutvalg

KittRedaktør

Sindre EspejordFoto
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Klubbrekord over Jarlsberg
Det var duket for rekordforsøk på Tønsberg 16. og 17. august. At det var
midt i uka passet litt dårlig, men det var da det var mulig å få tak i fly så
da var det bare å jobbe med å få kabalen til å gå opp på jobben.

Kari BergTekst
Martin SchlechterFoto
Jeg lurte på om de ville klare å få så mange mavehoppere til å
komme midt i en arbeidsuke, men det var ikke noe å bekymre seg
for. Unge og gamle, stilt opp noen som har hoppet i en generasjon
og noen som var relativt ferske, men ikke nødvendigvis noe
dårligere av den grunn. Tønsberghoppere kom fra fjern og nær for
å være med på dette eventyret. Klubben har vel også fått noen nye
medlemmer i sakens anledning.
Jeg tenkte at dette bør jo være enkelt. Jeg har jo vært med på
1000-manns både her og der, vært på mange store rekordforsøk, så
en liten klubbrekord i Tønsberg tar jo jeg på strak arm.
Men hopping funker ikke sånn! Man blir like nervøs for egen
prestasjon uansett, det blir i hvert fall jeg.

Christian VårumFoto
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Jeg var så heldig å være floater på venstre følgefly. Å stå der å
vente på at Carl Erik skal keye er en fryd. Jeg kjenner adrenalinet
spruter, jeg ser de henger ut av flyet et stykket der fremme,
samtidig som jeg ser det høyre følgeflyet ganske så nært, og vet
at der står det noen og er like gira. Yes! Yes! – nå gjelder det som
det aldri før har gjeldt. Passe på å få den perfekte exit, ikke fucke
opp nå. Hvor vil basen ligge i forhold til meg, hvor fort vil den falle?
Uansett hva du gjør ikke gå lav. Går jeg lav driter jeg i buksa.
Dette er tanker som flyr gjennom hjernen, samtidig som jeg
elsker den følelsen som kommer når exiten går. Det å se to fly ved
siden av hverandre tømmes for folk, alle flyr inn på sin plass og
følger mønstret inn. Det at vi er 46 stykker som hopper ut av tre fly.
Vi er avhengige av at alle bidrar, og man er ikke sterkere enn det
svakeste ledd, osv. Følelsen man får når man får det til er magisk!
Da blir det ro i formasjonen og det er nesten som det blir stille.

Juhuu, vi klarte 46-manns på tre forsøk! Det var utrolig bra. Det var
mye god flyging, og det lovet godt for neste dag. Vi starta friskt ut,
men det gikk ikke like bra. Alle vil så mye, og da går det ofte litt for
fort. Man glemmer at ”slow is fast”.
Målet var 51-manss med to poeng, men det ble bare 50 som
kom sammen. Det er ikke dårlig det heller, og det er et veldig godt
utgangspunkt for videre hopping mot norgesrekorden neste år.
Carl Erik organiserte det hele. Han la ned en formidabel jobb
både i forkant og under arrangementet. Han fikk oss til å prestere
sammen og hans engasjement for sporten er både fascinerende og
inspirerende. Han har et godt drevet hoppfelt i ryggen, med Norges
kuleste hoppfly. Daglig leder Audun Wik og resten av alle de som er
med å driver Tønsberg fallskjermklubb som gjør det til en feiende
flott klubb og være medlem av!
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Organisatorer var
Carl-Erik Tuv, Nicolai Nansen og
Tone Bergan.
Disse var med: Jan Arne
Pedersen, Ronnie Klepp, Øyvind
Godager, Bodil Leira Stene,
Frode Finnes Larsen, Kari Berg,
Anna Fasting, Erik Trondsen,
Marit Lytingsmo, Roy Willy
Haug, Jakob Mo, Lars Geir
Dyrdal, Per-Børre Kiserud,
Monica Smines, Andreas Håland
Hemli, Jan Stenmoe, Philip J
M Garborg, Eivind Reed, Jan
Petter Larsen, Leonel Cristian
Cassini Di Muro, Siri Victoria
Lund, Brendan Mchugh, Linda
Aarøe Rasmussen, Eirik Breen,
Oscar Pessey, Ulrik Høgsberg,
Sasa Suvajdzic, Egil Søgnen,
Tor Heggernes Bjørnsund, Jens
Arne Gaupset, Gorm Hassum,
Carl-Erik Tuv, Christian Krognes,
Nicolai Nansen, Aage Vejlgaard
Sørensen, Martin Austnes,
Jan Fredrik Karlsen, Stein
Sletten, Halvor Moe Bjørnstad,
Hans Petter Andersen, Audun
Wik, Sølve Stubberud, Olav
Kalve, Kjell Christiansen.
Videografene var
Christian Vårum, Truls Aagard,
Kenneth Aspheim, Martin
Schlecter, Sasa Suvajdzic.
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Heaven sent
Når Luke ser på bildene kameratene

tok av han i luften får han gåsehud.
– Jeg synes det ser skremmende ut!
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Christian PondellaFoto
Luke Aikins ble den første som hoppet og landet trygt uten fallskjerm. Exithøyde var
25.000 fot – nettet han skulle lande i var på 100 ganger 100 fot. Det så neppe stort ut fra
flydøren over Simi Valley, California. – Min visjon er å alltid gjøre gode forberedelser, og at
om du trener riktig så kan du få alt til å skje.
Luke er fra Washington. Han har flere enn 18 000 hopp, og er en del av Red Bull teamet.
Han gjorde blant annet stunt for Iron man filmen. Sitt første hopp gjorde han som tolvåring,
og sitt første solohopp et par år etter. Faran, bestefaren og kona er alle hoppere. Familien
eier Skydive Kapowsin ved Tacoma.
Han var nær ved å bli tvunget til å bruke rigg under stuntet, selv om den ikke skulle
åpnes. Luke argumenterte med at det ville bli vanskeligere å treffe nettet rett med rigg på.
– Jeg går hele veien ned uansett, ikke noe spørsmål. Jeg må bare ta konsekvensene av hva
riggen gjør med flyegenskaper og kroppen min mår jeg treffer. Interesseorganisasjonen for
stuntmenn og skuespillere lettet på gravene noen minutter før, og han fikk gjennomføre det
hele uten angremulighet.
De første 10 000 fot av hoppet brukte han oksygentank. En av de tre andre hopperne
som fulgte var ansvarlig for å fange opp tanken da den ble fjernet. En av de andre hadde
kamera, og den tredje hadde røykboks så en kunne følge det frie fallet fra bakken. De tre
andre hopperne åpnet skjermene i
5 000 fot, og overlot Luke til seg selv.
Alt i alt varte hoppet i to minutter. I siste sekund før han traff nettet flippet han over på
ryggen. Det hele gikk smertefritt. Han traff perfekt og fallet ble dempet som planlagt. Etter
hoppet gikk han uanstrengt ut av nettet. Et rutet nett av blåmerker på kroppen viser at det
har vært en viss påkjenning likevel.
Ideen kom for et par år siden, fra vennen Chris Talley. Luke hadde svart at: – OK, det
høres bra ut, jeg skal hjelpe deg å finne noen til å gjøre det. Men det er ikke noe for meg.
Jeg har kone og sønn. Et par uker senere ombestemte han seg. Planleggingen har pågått
siden, og hele uken før var brukt til trening med fallskjerm. Før hoppet sa han at om han
ikke var nervøs ville han vært dum.
Vi er bare imponert! For oss som søker litt lavere risikonivå er appen Heaven sent – the
game tilgjengelig på App Store.
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So mmerfugler
Da er jeg akkurat kommet hjem fra Tague i Nederland med en haug med nye
rekorder i lomma, og fortsatt verdensrekordholder i største kvinnelige
sekvens formasjon. En formasjon med 53 kvinner som lagde
fire poeng. Ikke dårlig for en gjeng med halvgamle kjerringer.
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Andre VeslovFoto

Henny WiggersFoto
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Kari BergTekst

Andre VeslovFoto
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Henny WiggersFoto

Andre VeslovFoto

Andre VeslovFoto

Det var sommerens store happening for min del. Women on Wings skulle
sette Europeisk kvinnelig rekord i storformasjon. Planen var å lage en
sommerfugl med 55 kvinner , samt å lage flere poeng.
Så jeg pakket ”diva baggen” (som dessverre er godt i oppløsning og
blitt byttet ut med en ordinær kjedelig koffert) og satte av gårde til et
sted jeg ikke kan uttale men som skrives Tague og som ligger i paddeflate
Holland.
Fra Norge stilte Tone Bergan, Monica Smines ,Siv Lindgren,
Marion Fløysland og undertegnede. Paralelt med rekorden arrangerte
Lise Nansen og Kate Cooper Jensen en big way camp, Marion meldte
seg på denne og dro av gårde i håp om å komme med på rekorden i
løpet av uka. Marion gikk på kurs i 2011 har 355 hopp og ”gunner” på i
storformasjons hopping. Hun har vært på P3 camp og hoppet 46 manns
som største formasjon og hun har vært på Voss å hoppet stort på Veko
i flere år. Hun har også fått seg 14 timer vindtunell med bl.annet ”the
Italian stallion” Marco som instruktør.
Det er alltid gøy å være en del av et så stort arrangement. Som sagt
så arrangerte Kate og Lise big way campen mens Lesley Gale og Marloes
Swarthoff rekorden.
Det er gøy å se at det er flere jenter som er på vei inn for å organisere.
Både Lesley og Marloes har vært med lenge og Lesley har vært sentral
i mange rekorder tidligere, men nå var det de som styrte showet og det
gjorde de med glans. Ukas mott ble ”dream it, want it, do it” og det
gjorde vi.
Vi hoppet med to Caravan og en Sky van. Vi lurte litt på om universet
egentlig ikke ville at vi skulle få dette til. Det startet med at hoppfeltet
ligger så nært Shipool flyplass av vi kun fikk hoppe over 9000 fot i løpet
av en time avfire ganger per dag. Så fra 09 – til 10.00 13.00 til 14.00 osv
var de vinduene vi fikk til å kunne bruke luftrommet, så rakk vi ikke det
vinduet måtte vi vente til neste og mistet dermed et hopp. Første dagen
fløy den ene caravanen rett inn i en flokk med gjess. Det ble mye gørr
og det lukta stekt andebryst når de landet, så flyet måtte på service
og vi måtte vente på et nytt fly fra Texel. Dagen etter fikk de ikke opp
hangardøra, den satt fast og vi mistet ett hopp før de fikk det sortet ut. Så
ble det tull med oksygenet, flaskene passet ikke og så gikk det et hopp
der. Men når vi kom i gang suste vi av gårde.
Vanligvis bruker vi litt tid på å hoppe oss inn, så vi startet med en
36 way. Den bygde fort så neste ble det 47 way. Den satt i 9000 fot, alle
slapp grepet å nesten alle dokket igjen. Dagen etter statet vi med en
46 way, med tre poeng. Det ble både Eurpeisk rekord og ny verdensrekord.
Stemningen sto i taket og vi var veldig fornøyd med oss selv.
På fredagen fikk vi inn flere kvinner fra big way campen, en av de var
Marion og vi var nå 52. Det ble litt mer stress og dermed en del bust så

det ble ikke noe rekord den dagen. Lørdagen var vi 53. Vi fikk ikke så mange sjansene så
på siste hoppet var det mye pep talk både på bakken og i fly, wee belive…. Wee can do it,
osv osv. Så klinte vi til med et hopp som var ganske lurvete men hvor Lesley og Marleos
bare ga gass og tenkte at det får børe eller briste. Vi får heller keye det enn å være sikker
på grepene, wee belive... og det lønte seg. Det ble ny europeisk rekor og ny verdensrekord
– 53 kvinns med fire poeng .
Så det ble et godt party med mange glade damer, planen var og hoppe søndagen også,
men på grunn av dårlig vær ble det kanselert og vi fikk oss en tur rundt i vår lokale by som
vanlig turister, det er ikke ofte at vi ser noe annet enn et hoppfelt i løpet av en slik tur så
det var en hyggelig avslutning på en fin tur.

Henny WiggersFoto
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EKSTREMSPORTVEKO
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Med en værmelding som så ut som den var hentet fra
en regnfull november uke, kunne ikke utgangspunktet
for Ekstremsportveko 2016 vært bedre! To fly med
oppgraderte motorer, fantastiske organisere og
mange fantastiske deltakere var klare, så her var det
bare å kjøre på!
Grete VisteTekst
Johan BryhniHelsidefoto
Andreas HerlandFoto
Veko ble åpnet på fallskjermklubben
med et brak lørdag kveld. Gratis
grillmat ble servert, og DJ Friendly
stod for underholdningen. Aldri
har jeg sett så mange glade
mennesker på hoppfeltet! Gøy var
det at også paraglidere og andre
ekstremsportutøvere tok turen
innom – dette må vi få til mer av! Med
stort bål, bra musikk og festglade
mennesker som danset på gresset
kunne ikke kvelden blitt bedre!
Mandagen ble en heller våt
dag! Ikke bare pga været, for med
så mange fantastiske mennesker
samlet på en plass er det aldri
mangel på gode ideer! Etter innkjøp
av flere meter med plast og mange
liter grønnsåpe var det tid for
Slip´n’slide. Det ble organisert
speedkonkurranse, og flere fikk

også prøvd seg på «vannski» etter
gressklipperen. Latteren satt løst,
og store og små koste seg med en
annerledes dusj på Bømoen!
Å våkne av lyden av vår kjære
Foxy eller et helikopter fra Fonnafly
er en fantastisk følelse som vi
ville dele med resten av Voss. Så
grytidlig tirsdag morgen møtte
noen og tretti hoppere opp på
Vangen klare for helikopterhopping.
Med tilskuere inntullet i dyner på
verandaene fikk vi syv flotte løft ved
Vangsvannet, og til og med sola stod
opp for å si god morgen til fornøyde
fallskjermhoppere. Perfekt start på
en flott dag! Det ble også hopping på
DZ, faktisk var vi så heldige at vi fikk
holde på til kl 23:00. Ikke ofte jeg får
kommentar fra HI om at det var en
fryd å ligge under dyna og høre flyene
suse over huset etter leggetid!
Ett av høydepunktene på Veko var
da Acrofobia endelig skulle få vise
seg frem på et demohopp nede på
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Vangen. Acrofobia er Norges eneste aktive
CRW lag, og består av fem ivrige hoppere
fra Stavanger fallskjermklubb. I full jubel
kom Kjell Haugland, Heikki Oltedal og
Stian Egseth ned over Vangsvannet i en
treer stack, mens Kristoffer Fossmark og
Marius Marthinsen «nailet» en downplane.
Fallskjermnorge håper å få se mye til
Acrofobia i årene som kommer!
Ett annet høydepunkt var at fallskjerm
endelig var del av premieutdelingen i
festivalteltet. Selv om ikke konkurransene
var så nøye planlagt og det ble litt
endringer underveis, så var det gøy å få en
gjeng ivrige hoppere på podiet. Vinnerne
av årets presisjonslandingskonkurranse
ble Andreas Egenæs Herland sammen
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med to ivrige fallskjermhoppere fra USA,
og den som fløy i land seieren som årets
fartskonge var Erik Vliegenthart. Takk for
god deltakelse alle sammen!
Selv om værgudene ikke var helt på vår
side i år, så var vi effektive når sola tittet
frem! Vi fikk utført over 1650 funjumps og
170 tandemer; en stor takk rettes til både
tandeminstruktører, video, organisere,
hoppere, staff, manifest og resepsjon,
frivillige, pakkere og ikke minst pilotene.
Voss fallskjermklubb gleder seg til neste år;
planleggingen er allerede i gang og vi lover
da flere innhopp, mer helikopterhopping,
supre organisere, fjellflyging, flere
konkurranser og generelt mer sol og mye
gøy!
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Tandeminstruktører
Reisen begynner i Stavanger med bil pakket for tandemkurs på Æra. Veien går videre mot
Voss, for å hente enda en tandemrigg. Bilen er ganske full; 2x tandem, og 2x sportsrigg.
Størrelsesforskjellen er merkbar, og vi begynner så smått og forstå hva vi skal begi oss ut
på. En liten «Thumbs up» fra tandeminstruktørene på Voss roer nervene over fjellet,
med beskjeden om at dette går fint, vi må huske å ha det gøy.
Maiken BentzonTekst
Jørgen KaavågFoto

Vi reiser fra Voss i shorts og T-skjorte, mot Æra – sommeren
venter oss. Vel fremme konkluderer vi raskt med at ulltrøyen
vi tok ut av sekken skulle blitt med, og at kjære Østlandet
fortsatt bærer preg av tidlig vår! Æra er tom, vinden har
satt en stopper for hoppingen den dagen.
De neste dagene skinner heldigvis solen, men vinden setter
en stopper for full aktivitet. Dagene er lange; teori, teori,
teori. Vi suger til oss all informasjon, og forstår mer og mer
av risikobildet, samtidig som det tenner gnisten i oss – så fett
dette skal bli!
Planen er klar. Fem hopp før eksamenshopp, Start med et
solo med tandemrigg, så er det rett på – tandemhopping med
hverandre som elev/instruktør.
Solohoppet føles som ethvert fallskjermhopp der man har
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upsizet enormt. Skjermturen i passe nordavind tar sin tid,
med øye for å lande på piten. Selvfølgelig er det eneste jenta
på kurset som styrer seg inn og lander på akkurat der. Hun er
uslåelig, flere titalls meter til gutta. Pure Luck kanskje?
Vi driller på bakken, mye! Nytt av året er lån av forsvarets
tandem tell og trekk seletøy. Feilfunksjoner, kameramann i
drog, ingen drog, vill tandemelev, ny nødprosedyre…
Følelsen av å sitte i flyet, kroke på en hoppevenn, snirkle seg
nedover benken i flyet, sjekke at drog er der, snirkle seg videre,
eleven henger utfor flyet, du sitter på kanten selv, følelsen av å
nesten vippe av flyet. Siste sjekk på drogue, eleven ligger fint
i fallposisjon, kameramann/kvinne er klar – hvordan keyer jeg
dette? Stabil exit sa du? Med en 70-90 kg på magen…
Ettusen-totusen-tretusen-firetusen, stabil nok til å kaste
drogue. Shit – jeg hopper tandem! Systemsjekk – primær,
sekundær, cutpute, reserve, LOR/risere – hurra alt er der! Det
går fort. Primærskjermen åpner seg ruskete men den kommer

første jente ut
– tregt, veldig tregt! Seletøy løses opp, det
øves på landing i luften, flaren skal være tung.
Vi øver, bakken kommer nær.
En etter en gjør vi alle vårt tandemhopp.
Følelsen av å være elev erkjennes. Mestringen
og ikke minst økt kompetanse. Nå elev,
henger utfor flyet, kroket fast i fire små
kroker. Fire små kroker! Jeg lukker øynene, er
livredd – ligger som en kråke i fritt fall. Men
tandempiloten tar vare på meg. Jøss, dette er

gøy, men langt mer spennende være elev en
pilot! Vi bytter dagene lang på å være tandem
elev og pilot. Roen senker seg, hvert hopp blir
bedre, rutiner lages, kontroll oppnås.
Terminalhoppet! Alle skjelver i buksene,
ingen droug de 10 første sekundene, og
ingen trekk under 7000 fot! Vi har hørt mye
om dette hoppet. Spenningen er til å kjenne
på. Flyturen blir stille. Som en stor jernkule
suser vi mot bakken – tårene kommer

uavhengig av brillene som er strammet godt
på. Kameramann/dama skimtes i head down
noen meter fra! 7000, fot sekundær!
Alle heier på oss på bakken og i luften.
Eksamenshoppet minner om vårt første
fallskjermhopp. Fokusert, konsentrert og helt
ute av stand til å fortelle noe om hoppet når
en lander. Overveldet av mestringsfølelse,
spenning, nervøsitet, lykke.
Samtlige blir vi tandeminstruktører!

Hele Norges fallskjermverksted!

Kompetanse. Erfaring. Sky Design.
Salg. Service.

t: 9599 3321 e: verksted@skydesign.no

FOTO THOMAS THOMASSEN

The sky is yours.

fotoutvalg

Alt du trenger er Equador!
Norman KentFoto

Hoppere fra hele verden deltok i dette fantastiske arrangementet organisert av B. J. Worth. Med hjelp
fra det equadorianske militæret fikk vi nyte god flykapasitet. Utsikten var formidabel, og fasilitetene
luksuriøse. Spesiell takk til Edgar Narvaez med sin fallskjermfamilie fra Equador!

22

fotoutvalg

Kanadisk vertikal rekord
Brian BucklandFoto

54 hoppere satte kanadisk rekord over Parachute Montreal i august.
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fotoutvalg

Speedstar over Tønsberg.

Sommerminner fra Jarsberg
Sindre EspejordFoto
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fotoutvalg

tramp i kalotten

Rent Idrettslag er et samarbeidsprosjekt mellom Norges

Hva er doping? I dagligtale er doping gjerne forstått som medikamenter tatt i den hensikt

idrettsforbund og Antidoping Norge. Rent Idrettslag er en

å gi prestasjonsfremmende effekt. Mange vil også forbinde doping med anabole steroider.

enkel måte for idrettslaget å sette fokus på verdiarbeid

I idrettssammenheng er definisjonen av doping utvidet. Det omfatter også preparater som

og antidoping. Programmet utfordrer klubber og lag til å

stimulerer sentralnervesystemet, narkotiske stoffer og i NLF også alkohol.

utvikle sin egen antidopingpolicy.
• Hva gjør idrettslaget for å skape sunne verdier blant medlemmene?
• Hvordan viser klubben sin holdning til doping?
• Og hva gjør dere hvis dere rammes av en dopingsak?
Se rentidrettslag.no.

Rusmidler og fallskjermhopping på rikssenteret
En hel del besøkende hoppere på
rikssenteret har hintet/fortalt om
bruk av illegale rusmidler, uten å bli
veldig konkret på hvem, hva eller
hvor. Mangel på konkretisering er
noe av problemet fordi det er få
som er villige å være konkrete og
samtidig stå frem.

26

Jan WangTekst
IllustrasjonsFoto
I 2015 ble fire hoppere konfrontert med mistanke
om bruk, med krav om at de måtte teste seg hos
helsevesenet eller bli bortvist. Det ble vel ikke
en alt for vellykket seanse. Resultatet ble at to
utenlandske hoppere innrømmet bruk og ble
bortvist, en nektet å teste seg og ble bortvist
for en måned og den siste testet seg og leverte
negativt testresultat. Oslo fallskjermklubb har
over flere år invitert politiet til å komme opp til
Østre Æra for å få en gjennomgang av senteret
med hund, uten å ha nådd opp i prioritet i politiets
travle hverdag.

Etter initiativ fra Oslo fallskjermklubb er
det i år etablert et samarbeid med politiet på
Elverum, der hensikten er å søke etter forbudte
stoffer (narkotika), samt å forebygge at hoppere
eller andre benytter forbudte stoffet på
hoppfeltet. Videre ønsker vi å fremheve at det
er nulltoleranse for bruk av narkotika på Østre
Æra.
10. juli kom politiet på besøk til Østre Æra med
hund for å gjennomføre søk. De gikk gjennom
bygninger, skap og overnattingsområder og
hunden markerte et par steder, og et utvalg ble
testet, ingen testet positivt og alle ble sjekket ut.
Det ble i tillegg gjort en kraftig markering utenfor
en campingvogn som ikke hadde vært bebodd på

et års tid. Det ble funnet brukerutstyr, men det ble
ikke gjort noen beslag av stoff.
Etter at politiet var ferdig med sine søk, ble
alle tilstedeværende hoppere samlet i hangaren.
Politiet redegjorde for hva de hadde gjort,
hvordan de jobbet og hvilket resultat det var av
besøket.
7. august ble det gjennomført et nytt søk etter
narkotika av politiet. Også denne gangen ble
det markeringer, denne gangen med påfølgende
bøtelegging av utenlandske statsborgere og
bortvisning fra feltet.
Med bakgrunn fra årets to aksjoner ønsker
politiet og Oslo FSK å fortsette samarbeidet ved å
gjennomføre lignende aksjoner i fremtiden.

Photo: Norman Kent Productions
Wing Suit Flyer: Roberta Mancino
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Nimbus CReW stiler mot skjermf o
Da forrige Frittfall dumpet ned i
posten, ble jeg møtt av et fett bilde
med fire hoppere med Triathlon’er i en
«Plane»-formasjon. På side to og tre
smilte jeg meg gjennom artikkelen de
hadde skrevet. Jeg fikk lese at laget fra
Stavanger hadde tatt navnet «Akrofobia».
I tillegg, så dukket navnet
Nimbus CRW opp for
første gang.
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Roger VinjeTekst
Diverse medhoppereFoto
Jeg hadde ikke tenkt på noe navn enda, da jeg
fortsatt driver soloformasjoner i Norge. Navnet
«Nimbus CReW» ble raskt enstemmig vedtatt
og side på Facebook ble opprettet, med full
oppslutning fra formannskap og medlemmene.
Navnet Lesja CReW ble også tilføyet. På denne
siden legger jeg ut litt informasjon om CF i
Europa og hva laget gjør og prøve å promotere
CRW, nå CF, på Østlandet.
Hvorfor begynte jeg
med CF?
For 13 år siden var
jeg høyt og lavt i
Lesja, HaGL, Oslo,
Voss, Tønsberg og
Grenland FSK før
jeg ble A-hopper,
365 dager etter det

første hoppet mitt. Anbefaler ingen å begynte
i oktober under sesongavslutning uten en plan
for å hoppe… Jeg begynte som AFF-elev på Lesja
FSK under Beverboogien. Den oktoberhelgen
møtte jeg Grenlandshopperen B.E Hagen over
en god del brun sportsdrikk, og fikk høre de
utroligste historier. Om det å fly inn i hverandre
– dog, jeg har aldri sett mannen hoppe! Det å se
ham hoppe tilhører sjeldenhetene har jeg skjønt,
men i utlandet har jeg hørt mye om den karens
bragder… Dessverre fikk vi aldri sjansen å hoppe
sammen, siden jeg var så treig inn i grenen (som
ikke var utbredt her på berget før i fjor – nå er vi
seks-syv hoppere). Mars i år kjøpte jeg skjermen
hans, da han var nødt til å legge opp. Skjermen
hans får nå fortsette å knuse rekorder… Først
ut er Europa-rekorden i Teuge, Nederland
førstkommende oktober, med 34 skjermer i en
Diamond-formasjon. Foreløpig er jeg reserve,
men man vet aldri.
Det var et stort skritt å få en egen skjerm, noe
som er et problem for å starte med grenen. Med

egen skjerm har jeg flydd betraktelig mer skjerm
enn jeg har falt fritt. Dette har medført til mindre
besøk til Rakkestad og Lesja. Jeg har vel blitt en
CReW-Dog (tidligere CReW-pup) – en betegnelse
som blir brukt om folk som flyr skjermer inn
i hverandre. CF har gitt meg en ny forståelse
av det å hoppe med venner. Det er betraktelig
mindre hopping enn i andre grener, da det er
mange faktorer å ta hensyn til. Fordelen er at
man får mer for pengene, da man flyr opp til 11
minutter per hopp.
Er at det er så farlig?
Når jeg snakker med folk og lurer på om de vil bli
med, så hører jeg ofte at man er «gal» som flyr
inn i hverandre. Ja, det å fly sin bærende skjerm
inn i andre bærende skjermer er ikke risikofritt,
men også her er det viktig å ta forhåndsregler.
På to besøk til Parasummer har jeg sett 10
reservetrekk (7+3), men ingen på CF-folket. I CF
er vi er redde for WRAP (skjerm pakker seg rundt
en) og entanglement (skjermer som er viklet inn i

ormasjonshimmelen
hverandre). Vi henger ofte rundt 8000 fot når ting går
galt, mens fritt fallhoppere gjerne er nede på rundt
3000 fot. Hva foretrekker man?
WRAP’s er vanlig og stort sett ikke noe problem,
selv om jeg var delaktig til et reservetrekk i Finland
tidligere i år. Stort sett har man kompiser som holder
en oppe til problemet er løst. Jeg har også sett noen
entanglements uten behov for å kutte. Så lenge man
har kunnskap om hva som skal gjøres og et klart
hode, så vil man kunne redusere en god del risiko.
Her er det viktig å ta det rolig… I tillegg har jeg lært å
ikke kaste gamle sko da det er en fare for å miste sko
under dokking. Nå går jeg med to forskjellige sko,
etter at jeg så min sko forsvinne i Estland.

Jeg kunne skrevet mye om hva og hvordan, men
det viktigste å formidle er at man har det meget
moro. Tror aldri jeg har landet med latterkrampe
etter et fritt fall, men i CF skjer det titt og ofte.
Euro CF Challenge – rekordforsøk
Tidlig i vinter fikk jeg høre at noe stort var på gang
i Europa. Samtidig som flere rekorder var planlagt i
Norge, så skulle en storformasjonsrekord settes i år.
Valget var enkelt, i år skulle jeg prøve å bli med på
Euro CF rekordforsøk. To fly og 36 hoppere skal sette
rekord. 34 i formasjon og to videoflygere. Hoppere
fra Nederland, Polen, England, Tyskland, Tjekkia
Romania, Estland, Sverige og Finland er invitert. Jeg
var ikke en av de 45 inviterte, så jeg måtte vise at jeg
hadde blitt god nok siden mine første 15 hopp i fjor.
Nå i slutten av august kunne man tilføye Norge også.
Jakke med logo, flagg og navn og billett ned til Teuge

i Nederland er bestillt, men det er ikke plass til alle.
Nå får jeg håpe på uvanlig mange reservetrekk, så
jeg får bli med på rekordhoppet.
Veien dit har vært travel og året har bestått
av to turer til Finland, Parasummer i
Estland, Langer i UK (blåste bort), Orsa
i Sverige. Dessverre har jeg ikke fått
møtt Akrofobia, men vi tastes og
satser på 2017, for min Triathlon 160
er snart klar for å brukes til CF.
Målet fremover blir å slå rekorder
i Norge også, men da trenger vi flere
å hoppe med. Pasi Pirttikoski har sagt
seg veldig klar til å komme til Norge med
sine demoskjermer, og vi har sett på 1. mai
helga 2017. Ta kontakt om noen vil være med,
så skal vi få til noe. En CF-vind feier over verden for
tiden – kom bli med og skap historie!
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Hanne SvenningTekst
PrivatFoto
Det ikke alle er klar over er at ”Manifest Martin” selv ikke
har hoppet på tre år. Og det er ikke selvvalgt. En uheldig
treningsulykke gjorde et virkelig nummer ut av å ødelegge
begge skuldrene hans. Etter fire operasjoner og mye
rehabilitering er han for tiden ufrivillig ”groundet”.
I tillegg til å hjelpe til på diverse boogier (les Basicen,
Beverboogie og Midnightsun boogie), så arrangerte han i år
for tredje gang Pinseboogie som ble en braksuksess, og som
trakk en haug med utenlandske hoppere til Østre Æra.
Hørt om fallskjermpilsen? Det er også en av Martins geniale
påfunn. Da samles en haug med fallskjermhoppere, på tvers
av klubbene, på Scotsman i Oslo og drikker sportsdrikke (til
fallskjermpris),og forteller røverhistorier. Det er også en flott
måte for nye hoppere å komme seg inn i fallskjermmiljøet på.
Vi har kanskje mange av oss slitt med større og mindre
skader som har satt oss på bakken i kortere eller lengre
perioder. (Undertegnede inkludert) Men de færreste av
oss har vel vist så mye engasjement på et hoppfelt i en
skadeperiode, som Martin. Han stiller opp og ønsker bare én
ting. Å få dere opp i lufta. Og å få utdannet flere hoppere og
å skape god stemning. En stor shout out til den mest masete,
morsomme og effektive ”manifestøren” jeg vet om. Du er
unik. Takk!

Peter Cornell
Da midnight sun boogie skulle
arrangeres, visste jeg at Martin
var den rette for jobben. Han
har rett innstilling og erfaring
for å kunne drive et travelt
hoppfelt. Han fremstår som
meget profesjonell, dedikert,
initiativrik og sosial ved at han lett lar seg inkludere, men
også at han inkluderer andre. Tror mange setter pris på
at han er en del av miljøet. Han skaper godt samhold selv
utenfor hoppfeltet (fallskjermpilsen).
– Men jeg tror han ser penere ut uten skjegg…
Knut Lien
Det mest imponerende med Martin er at han etter så lang
tid på bakken fortsatt har en genuin interesse av å bidra
med å skape aktivitet i forbindelse med hoppinga. Foruten
Pinseboogie og Fallskjermpilsen som er nevnt annet sted bør
han også nevnes som intitiativtaker/
planlegger/gjennomfører av bl.a
julebord, innsamling til pond med
mer. Han er et oppkomme av ideer
og forslag til hvordan vi kan gjøre
ting mer effektift eller legge til
rette for mer hopping eller sosiale

happenings. I motsetning til mange andre gjør
Martin alt dette uten å spørre om hva han får
for jobben før han begynner. Hadde vi hatt et
dusin av han kunne vi operert som vi gjorde for
25 år siden hvor ”alt” ble gjort på dugnad. Håper
inderlig at han neste sesong kan ta opp igjen
hoppinga, det har han fortjent.
Derek Broughton
Jeg har fulgt Martins
utvikling som
bidragsyter i vår sport
fra første boogie
han arrangerte.
Fellesnevneren fra
nybegynner til proff
som event-maker
og manifest, er at han er hardtarbeidende! En
skikkelig “do”-er som legger ned vanvittig mye
mer timer enn de fleste vet for at vi andre skal ha
det gøy.
Hvis han ser at ti timer jobb kanskje muligens
kan føre til et noen har det bittelitt mer moro så
bretter han opp ermene, klistrer på seg smilet og
setter igang.
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Til minne om David Reader
David Reader mistet livet etter en base ulykke i Frankrike 7 august 2016. Etter ulykken
skrev kjæresten Domi om hva som hadde skjedd i et innlegg på Facebook:
«As most of you have heard by now, David
was involved in a wingsuit BASE accident
Sunday afternoon. On a proximity flight, he
impacted without a deployed parachute (…).
He had a few body injuries, but the most
serious one was a very severe head trauma.
I spent that first night with him in his room,
holding his hand, talking to him, wishing for
a miracle. The miracle didn’t happen. He was
officially declared brain dead on Monday,
at 17:30. Early Tuesday, he went into the
operation room for his organs to be donated.
The process went really well. He will save 6
lives.”
David, som opprinnelig var fra
Gloucestershire området i England, flyttet til
Norge og Voss som fersk fallskjermhopper
for fire år siden. Han jobbet først som
fallskjermpakker på Bømoen før han fikk jobb
i Voss Vind som vindtunnel instruktør i 2013.
David ble raskt veldig god til å fly vindtunnel,
og var en pioneer i forhold til utvikling av
sporten. Etter hvert gikk David fra å vere fast
instruktør i Voss Vind til å jobbe freelance.
Han reiste mye rundt i verden for å konkurrere
og lære opp andre. Han hadde fremdeles
basen sin på Voss, og tunnel flygere fra hele
verden kom til Voss for å fly med David.
David var også en del av One Call teamet
som blir ledet av Bjørn Magne Bryn:
«For oss var David fyrst

Andreas RoksvågFoto
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og fremst eit fantastisk menneske og venn.
Som utøvar bidrog han med å setta kvalitet
og kreativitet på utførelsen av våre stunt.
Me sørger og synes det er ufattelig trist at
me ikkje får dela fleire stunder med Dave.
Minnene lever».
David – Dave – var min favoritt vindtunnel
instruktør. Jeg elsket å fly med han, og å
lære fra han.
Jeg har konkurrert i formasjonshopping
i flere (ti) år, og hadde mange timer med
(mage) flyging i vindtunnel før jeg startet å
fly med Dave for to år siden.
Jeg og Dave ble enige om at han skulle
trene meg 15 flytimer i Voss Vind i løpet av
høsten 2014. Kanskje mer; om vi fremdeles
var «venner» etter 15 timer. Jeg lyver om
jeg sier at det var lett å lære alt det nye som
Dave prøvde å lære meg. Det er vanskelig å
lære en gammel hund nye triks sies det...
Av og til – etter å ha truffet glasset med
hodet først – var jeg skikkelig redd også.
Dave var imidlertid veldig tålmodig med
meg. Han skjønte når han kunne presse
meg til å gjøre nye og “skumle ting”, og når
jeg trengte en hånd – eller bare en finger av
hansken hans – å holde i under en overgang
til «headdown» eller i en «layout».
Jeg var frustrert mange ganger, spesielt
når jeg plutselig en dag ikke fikk til noe jeg
hadde fått til “perfekt” dagen før. Jeg tipper
Dave var frustrert også. Kan du tenkte deg;
jeg brukte uker på å lære noe som han
sikkert fikk til på første forsøk. Men om han
var frustrert viste han det (nesten) aldri til
meg.

Jeg vet ikke hvor mange timer jeg
totalt fløy med Dave. Vi fortsatte å fly
sammen lenge etter de 15 timene han i
utgangspunktet hadde lovd å holde ut med
meg. Når Dave var bortreist på sine reiser
rundt om kring i verden gledet jeg meg til
han skulle komme hjem til Voss, slik at jeg
kunne fly mer med han.
Selv om jeg aldri sa det til han, så viste
Dave at jeg (en dag i fremtiden) ønsket å
lære meg dynamisk flyging og å delta i en
dynamisk vindtunnel konkurranse. Dave
var ansvarlig for Voss Vind sin konkurranse
under Ekstremsportveko 2015, og da spurte
han meg om jeg ville delta i konkurransen
sammen med han. Dette sier alt om
hvilken fin person han var. Han kunne
ha flydd med noen på sitt eget nivå og
vunnet konkurransen, men valgte å fly med
meg isteden fordi han ville glede meg. Vi
tapte .. men det er likevel en av de beste
konkurransene jeg har vært med på!
Jeg var veldig glad og stolt når Dave
ble medlem av vår lokale idrettslag “Voss
Kroppsfykarlag” og vant sølvmedalje
for Norge i «freestyle» under det første
offisielle verdensmesterskapet i vindtunnel
flyging i Praha i fjor høst. Jeg synes det
er veldig trist at han ikke får sjansen til å
kjempe mot Inka om gullmedaljen i Polen nå
i oktober.
Mine tanker går til Dave sin familie, hans
kjæreste Domi og hans nære venner.
Jeg vil alltid savne å fly med Dave.
	
Trude Sviggum
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Minnehopp for Marius
Jeg har på vegne av
meg selv og Tønsberg
fallskjermklubb bedt om
å få si noen ord til deg.

Det er tomt og veldig tungt og si noe
til deg nå idag når du plutselig ble
revet bort fra oss den 3. Septemberog ikke lenger er blandt oss.
Jeg har den siste uken snakket
mye med mennesker som har brydd
seg om deg- og i manges sinn og
hjerter vil du faktisk leve videre.
Grunnen til dette er at du har
påvirket mange rundt deg med den
rolige, fine væremåten din. Alltid
smilende og blid.
Du kom til klubben vår og tok
AFF kurs 3. Juli 2015. 6. Juli hadde
du fullført og bestått kurset. 27.
Juli fikk du A- lisens og 22. August
fikk du B-lisens. Da skriver du på
facebook:» Jeg bare gleder meg
så... til fortsettelsen, for dette er
skikkelig moro for unga. Blir bare så
utrolig glad inni meg hver gang jeg
har hoppet»

Bartek OlejowskiFoto
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Deretter dundret du på med
hopp. Her hjemme, i Spania og på
Basicen i DeLand. Jeg tror ikke jeg
vet om noen andre i Norge som har
hoppet like mye som deg første
året som fallskjermhopper- det
vitner om en enorm entusiasme og
hoppglede!!
I Mai 2016 fikk du C- lisens og tok
instruktørutdannelsen I3- ganske
sjeldent etter knapt et år i sporten.
På dette kurset bidro du også
positivt; du var godt forberedt, og
grundig i den måten du tilnærmet
deg stoffet på.
I juni 2016 deltok du på din
første fallskjermkonkurranse i
Freefly intermediate på Tønsberg
Challenge. Vi stilte som lag uten
et eneste treningshopp sammen,
men klarte flere av momentene i de
obligatoriske øvelsene, og lagde en
frirutine som var gøy!
Det var etter denne konkurransen
vi bestemte oss for å stille til NM på
Voss i August. Sammen satt vi opp
en tøff treningsplan. Vi gjennomførte
planen( over 60 treningshopp) med
flere hopp enn planlagt. Du mistet
i denne perioden din far, og hadde

Sindre EspejordFoto

en stygg forkjølelse- men ingenting
stoppet deg.
Vi stilte på Voss i August, og fikk
sølvmedalje i norgesmesterskapet.
Jeg var så enormt stolt av deg da,
Marius!! Tusen takk for den fine
reisen vi hadde sammen.
Du hadde store planer for
fremtiden som fallskjermhopper- du
hadde allerede planlagt store deler
av neste sesong. Dessverre får vi
ikke følge med deg videre på den
reisen.
Tusen takk for alt du har gitt
oss, Marius. Veldig mange har stor
respekt for det du utrettet hos
oss- og med oss. Du spredte mye
glede, du var alltid interessert i
andre, grundig, lyttende og svært
sikkerhetsfokusert.
Du er dønn solid, Marius.
Det er uendelig trist at det var her
hvor du faktisk hadde det best at du
skulle avslutte din reise.
Fallskjermsporten betød mye for
deg- det er det ingen tvil om.
Våre tanker går til familien, og
Celine- som betød så mye for deg.
Fly fritt kjære Marius.
Anna Fasting

Sindre EspejordFoto
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b as ic e n. no
Blue pelican har mange jern i ilden.
Trening, tunnel coaching, boogier,
skills camps, NM og VM. Også har vi Basicen da.
Og den blir rimelig rå! Når vi smeller
igang påsken 2017 kommer de som er
med til å oppleve en Basic som er
BIGGER, BETTER, FASTER, STRONGER!

Derek BroughtonTekst

Bartek OlejowskiFoto
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I skrivende stund har vi 28
bekreftede påmeldte på campen. Det
er fire mer enn det vi hadde i fjor og vi har
fortsatt mange måneder foran oss hvor
det vil komme flere påmeldinger!
Men hva er egentlig Basicen? For
de som ikke vet det så er Basicen din

mulighet til å lære av landslaget! En to
uker lang camp i Florida i Påsken hvor
VFS landslaget Blue Pelican tar med seg
en rekke av de beste coachene Norge har
å by på for å gi uerfarne, middels erfarne
og til dels erfarne fallskjermhoppere
en kanonstart på sessongen. Når man
kommer hjem fra Basic har man fått nye
venner og nye skills.
Norman KentFoto

konkurranser-lag
I skrivende stund holder vi på å
gjøre oss klar til å dra til VM i Chicago.
Det er litt vanskelig å skrive om hvordan
konkurransen der går sånn på forhånd... Så hvis du
ikke vil vente til neste Frittfall og lurer på hvordan vi
har gjort det, søk opp Blue Pelican VFS på Facebook.
Blue Pelican Skies!

Norman KentFoto

Bartek OlejowskiFoto

På basicen får du 25 hopp med din helt egne
instruktør, og 25 hopp uten instruktør som du kan gjøre
alene eller med en annen deltaker. Totalt tilsvarer dette
75 slotter fordi instruktøren din er med deg i lufta.
Allerede nå kan du gå inn på nettsiden Basicen.
no og se hvem som har meldt seg på. Kanskje kjenner
du noen som skal på Basicen? Vi skal, de skal, skal
du? Utover høsten kommer vi også til å publisere
instruktører som skal være med.
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NM fallskjerm, Voss 2016

Tusen takk til alle 105 utøvere
for deltakelse og tøff
konkurranse under NM 2016!
Ron HolanFoto
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Ron HolanFoto

Voss FSKTekst
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Vi i Voss Fallskjermklubb er stolte av et vel gjennomført NM, i noe skiftende og krevende
vestlandsvær. All ære til dere tålmodige utøvere, og ikke minst alle dere som bidro til
organiseringen og gjorde NM mulig.
Ferske, erfarne, unge og gamle fallkjermhoppere fikk teste seg i diverse grener, og
konkurransespiriten, hoppgleden og tenningen var høy, selv om skyene innimellom var lave.
For første gang ble det også gjennomført NM i vingedrakt over norsk jord, og det har aldri før
vært konkurrert i så mange grener i samme NM. Vingedraktkonkurransen var i følge deltakerne
en knallsuksess, og det så ut som konkurranseformen gav blod på tann for norges råeste og
ivrigste vingedraktflyvere. Høy tenning i flyet hele veien opp før drop, og mye snakk om å legge
seg i hardtrening før neste NM og andre vingedraktmesterskap.
Neste nye gren i Norge blir vel swooping på en ny pond?
Voss Fallskjermklubbs arena begynner også å stå i stil til hva Voss ellers har å by på av
natur og rammer for et trivelig arrangement for både utøvere og publikum.
La NM fortsette å utvikle seg som et profft idrettsarrangement, og som arena for
rekruttering til idrettenen i mange år fremover! Takk for i år, vi gleder oss til neste års
NM i Tønsberg!

39

Ron HolanFoto

Ron HolanFoto

konkurranser-lag

Ron HolanFoto

konkurranser-lag

Formation Skydiving 4-way open
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1

2

3

4

5 6

7 8 JO	Total Average

1 Blue Bellycan, VFSK:
9 10 12 11 12 13 10 - 77
	Ulrik Høgsberg, Andreas Hemli, Sondre Tømmervoll og Derek Broughton											
	Videograf: Dennis Barstad, Reserve: Kjetil Nordin 											
2 Sølvrevane V2, VFSK:
10 8 6 6 8 8 9 - 55
Ronny Holen, Oddne Juvik, Gudrun Rokne og Stian Hansen											
3 Humlesus, TØFSK:
10 8 6 8 7 5 9 - 53
Paal Martin Vagle, Stian Fredriksen, Kine Maria Hansen og Siri Victoria Lund											
	Videograf: Christian Vårum											
4 Kurre med Bøkken, VFSK:
10 6 5 6 4 5 5 - 41
Stig Juvik, Audun Wik, Børre Hegbom og Trond Hermansen											
Reserve: Marion Fløysand											
5 Beauties & the Beasts, VFSK:
3 2 4 4 3 2 6 - 24
Tone Kristoffersen, Morten Helle, Jennifer Hägg og Kjell Arild Horvei											
6	Team Tumble, Trondarnes Frilynte FSC:
5 4 3 2 3 1 4 - 22
Rikard Hansen, Terje Holten, Lilly Kristiansen og Kurt Henrik Olsen 											
7	GirlPower, VFSK:
1 1 0 1 0 0 0 - 3
Aina Breistein, Kari Traa, Helene Madeleine Bjørnø og Hilde Marie Pettersen											
G	Team SKYNAMITE, gjestelag fra Tyskland
11 11 9 8 9 10 10 - 68
Yasmin Schuette, Sandra Dederichs, Oliver Wagner og Erik Vliegenhart											
Videograf: Fredrik Markhoff											
							

11,00

7,86
7,57

5,86

3,43
3,14
0,43
9,71

Formation Skydiving 4-way intermediate

Ron HolanFoto

1 2 3 4 5 6 7 JO	Total Average

wskiF
k Ol ejo
Ba rte

ot o

ot o

wskiF

wskiF

Ol ejo
k
Ba rte

Ol ejo

wskiF

ot o

Ba rte

k Ol ejo

k
Ba rte

Hey, vi stiller i alt da, VFSK:
9 17 11 14 13 9 - 73
12,17
Derek Broughton, Andreas Hemli, Anna Fasting og Sondre Tømmervold											
2 Humlesus, TØFSK:
10 17 12 8 9 9 - 65
10,83
Paal Martin Vagle, Stian Fredriksen, Kine Maria Hansen og Siri Victoria Lund											
	Videograf: Christian Vårum											
3 Skummulus Nimbus, NIMBUS FSK:
10 18 8 10 9 8 - 63
10,50
Bodil Leira Stene, Kari Helene Berg, Lars Kristian Bjerk og Magnus Winther											
	Videograf: Lars Erik Sivertsen 											
4 Purple Haze, TØFSK:
7 13 6 7 6 7 - 46
7,67
Stein Sletten, Jan Fredrik Karslen, Kristoffer Thorstensen og Hans Petter Andersen											
5 Alien Brain Mash, SFSK:
4 12 5 7 7 6 - 41
6,83
Kjetil Levik, Eivind Reed, Christian Tjelta og Ulrik Høgsberg											
Videograf: Martin Schlechter, Reserve: Kjetil Nordin 											
6 Suss og klem, VFSK:
6 9 2 7 8 7 - 39
6,50
Gudrun Rokne, Oddne Juvik, Kari Traa og Hilde Marie Pettersen											
7 Avanti Girls, VFSK:
5 9 3 7 6 6 - 36
6,00
Ronny Holen, Jennifer Hägg, Aina Breistein og Marion Fløysand											
8	Team Tumble, Trondarnes Frilynte FSC:
4 9 6 6 4 4 - 33
5,50
Rikard Hansen, Terje Holten, Lilly Kristiansen og Kurt Henrik Olsen 											
9 Voss Pops, VFSK:
5 8 4 6 3 6 - 32
5,33
Stig Juvik, Tone Kristoffersen, Kjell Arild Horvei og Morten Helle											
10 4Furious, VFSK:
1 2 1 2 3 3 - 12
2,00
Børre Hegbom, Johann Gotteberg, Jarle Hus og Christian Selland											
Reserve: Stian Hansen 											
11 Bergen Aerial Luck-Lovin Superstars, BFSK:
0 1 1 1 0 2 - 5
0,83
Jan Vegard Carlsson, Steinar Hansen, Ingrid Hjelle og Trond Hermansen 											

ot o
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Artistic events - Freefly intermediate

Ba r

42
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1 2 3 4 5 6 JO	Total		
1	Rebel Fly, TØFSK:
8,6 7,5 6,1 6,3 7,1 6,2 - 41,8			
Sondre Tømmervold og Hanne Svenning											
Videograf: Derek broughton											
2 Cyclone, TØFSK:
6,9 7,1 6,0 6,0 4,0 5,7 - 35,7			
Anna Fasting og Marius Gebhardt 											
	Videograf: Anna Moxnes											
3	REaSONS, Nimbus FSK:
4,6 7,1 4,1 4,2 3,7 4,0 - 27,7			
Magnus Winther og Lars-Kristian Bjerk 											
4	TBD, VFSK:
4,2 4,3 3,5 3,5 3,1 3,6 - 22,2			
Julie Jensen-Svendsrud og Sunniva Vagstad											
Videograf: Geir Håkon Odden											
5	OKKA team, SFSK:
3,5 3,1 3,8 3,8 3,8 4,0 - 22,0			
Eli Seglem og Jan Inge Olsnes											
Videograf: Andreas Mosling											
6	Rather have a beer!, BFSK:
5,1 2,6 2,1 2,4 1,7 1,7 - 15,6			
Ingrid Hjelle og Steffen Nystad											
Videograf: Boris Zecevic											
7 Cheap jumpers, VFSK:
1,6 1,0 3,0 3,1 2,0 0 - 10,7			
Morten Knapstad og Johann Gotteberg											
Videograf: Christian Selland									
	reserve: Jon Olav Stedje											
8	To fulle menn, Føniks FSK:
2,3 0,8 2,3 2,6 0,9 0 - 8,9			
Willy Gausnes og Roy Pedersen											
												
									

Lars Erik SivertsenFoto

			

Artistic Events - Freefly nybegynner FS/FF

Lars Erik SivertsenFoto

Lars Erik SivertsenFoto

Lars Erik SivertsenFoto

		
1 2
3 4 5 JO	Total
1	REASONS, Nimbus FSK:  
11,8 7,1 4,0 4,0 10,1
- 37,0				
Magnus Winther og Lars-Kristian Bjerk 											
	Videograf: Lars Erik Sivertsen 											
2 Flyvende Strutser, TØFSK:
9,9 5,2 4,3 4,4 9,4
- 33,1				
Aneta Johnsen og Jonas Bruneau											
	Videograf: Christian Vårum 											
3	Team Blåkur, VFSK:
8,4 5,2 3,9 3,6 8,0
- 29,1				
John Stokke og Øystein Gjøstøl											
4 Bollemusen, NTNU FSK:
6,1 4,6 4,9 5,0 3,9
- 24,5				
Christian Johannessen og Kim Normann											
5 Cheap jumpers, VFSK:
6,8 3,9 2,9 2,8 5,2
- 21,6				
Morten Knapstad og Johann Gotteberg											
	reserve: Jon Olav Stedje											
Videograf: Christian Selland											
6	Rather have a beer!, BFSK:
6,8 3,9 2,1 2,7 4,6
- 20,1				
Ingrid Hjelle og Steffen Nystad											
Videograf: Boris Zecevic											
7 Shit Happens, TØFSK:
6,1 3,9 2,7 1,6 5,2
- 19,5				
Pål Simen Hem og Kjell Øyen											
8	Team mooseknuckle, SFSK:
2,0 3,1 2,1 3,1 5,2
- 15,5				
Jan Inge Olsnes og Anders Bjelland											
Videograf: Eli Seglem						
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1 2 3 4 5 6 JO	Total			

Artistic events Free Fly-open
1

ZION, VFSK:
8,1 8,3 8,2 8,1 7,8 - 40,5			
Petter Stensvold og Anna Moxnes											
Videograf: Andreas Mosling											
2 ZIOFF, VFSK:
6,5 4,4 6,5 6,8 4,6 - 28,8			
Derek Broughton og Sondre Tømmervold											
Videograf: Dennis Barstad											
3 Wankers, VFSK:
5,1 2,2 5,5 5,1 1,7 - 19,6			
Espen Wigemyr og Philip Nordås											
4 Drop Outs, Kjevik FSK:
2,0 0,4 2,2 2,0 0,5 7,1			
Kari Berg og Tore Nagel					
Videograf: Lars Erik Sivertsen 											
												
												

Vertical Formation Skydiving Open

1 2 3 4 5 6 JO	Total Average		
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1

Blue Pelican, VFSK:
20 16 20 15 - - 71
17,75		
Andreas Håland Hemli, Derek Broughton, Sondre Tømmervold og Ulrik Høgsberg											
Videograf: Dennis Barstad											
2	Twats and Wankers, VFSK:
1 3 5 0 - - 9
2,25		
Espen Wigemyr, Philip Nordås, Anna Fasting og Geir Håkon Odden											
3	Team Butterfly, VFSK:
3 0 0 0 - - 3
0,75		
Elise Torgrimsen, Kari Traa, Helene Madeleine Bjørnø og Stine-Marie Hegrenes 											
Videograf: Rune Antonsen. Reserve: Kjersti Eide											
4	Trackmania, VFSK:
0 0 0 0 - - 0
0,00		
	Grete Viste, Steffen Bredesen, Hilde Marie Pettersen og Christian Johannessen											
												
Bartek OlejowskiFoto
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Formation Skydiving 8-way open

1	Illegal Aliens, SFSK:
3 4 2 5 6 - - 20
4,00
Eivind Reed, Christian Tjelta, Kjetil Viste Levik, Ulrik Høgsberg,
Markus Bakken Funk, Kristoffer Thorstensen, Derek Broughton og
Sondre Tømmervold. Reserve: Kjetil Nordin											
2 VossSenior8, VFSK:
4 4 2 3 4 - - 17
3,40
Ronny Holen, Stig Juvik, Stian Hansen, Gudrun Rokne, Børre Hegbom,
	Oddne Juvik, Audun Wik og Trond Hermansen. Reserve: Erik Vliegenhart											
3 Purple bee`s, TØFSK:
3 3 1 2 2 - - 11
2,20
Kine M Hansen, Siri Lund, Paal Vagle, Stein Sletten, Anna Fasting,
Jan Fredrik Karlsen, Kari Berg og Hans Peder Andersen											
	Videograf: Christian Vårum. Reserve: Stian Fredriksen											
4 VossJunior8, VFSK:
1 0 1 0 1 - - 3
0,60
Marion Fløysand, Jennifer Hägg, Bodil Leira Stene, Morten Helle,
Kjell Arild Horvei, Jan Vegard Carlsson, Hilde Marie Pettersen og Christian Selland										
Reserve: Andreas Hemli											

												

												
												

Wngsuit
Klubb
Deltaker	Time					
Distance			
Speed			Total
			Round 1		Round 2		Total	Round 1		Total	Round 1		Total
			
s
%
s
%
%
km
%
%
km/h
%
%
%
1 Voss Fallskjermklubb
Fadnes, Espen
84,1
100,0
89,1
100,0
100,0
3,368
100,0
100,0
232,1
100,0
100,0
300,0
2 Føniks Fallskjermklubb
Gausnes Wily
70,2
83,5
68,7
77,1
80,3
2,919
86,7
86,7
231,6
99,8
99,8
266,8
3 Bergen Fallskjermklubb
Gjøstøl, Øystein
68,4
81,3
65,4
73,3
77,3
2,872
85,3
85,3
219,7
94,6
94,6
257,2
4 Voss Fallskjermklubb
Simon Johansen
63,9
76,0
66,6
74,7
75,4
2,714
80,6
80,6
223,7
96,4
96,4
252,3
5 Voss Fallskjermklubb
Lorentzen, Felix
61,2
72,8
73,6
82,5
77,7
2,536
75,3
75,3
189,8
81,8
81,8
234,7
6 Voss Fallskjermklubb
Sollie, Kristian
39,2
46,6
63,2
70,9
58,8
2,861
84,9
84,9
206,3
88,9
88,9
232,6
7	Grenland Fallskjermklubb
Wolles, Fredrik
62,9
74,8
68,7
77,1
76,0
2,360
70,1
70,1
183,4
79,0
79,0
225,0
8 Voss Fallskjermklubb
Bredesen Steffen
60,2
71,6
64,7
72,6
72,1
2,259
67,1
67,1
188,5
81,2
81,2
220,3
9	Oslo Fallskjermklubb
Føre, Alf-Ole
66,6
79,1
65,4
73,4
76,3
2,634
78,2
78,2
152,4
65,7
65,7
220,2
10 Voss Fallskjermklubb
Hemli, Andreas
63,7
75,8
68,6
77,0
76,4
1,952
58,0
58,0
197,7
85,2
85,2
219,6
11 Voss Fallskjermklubb
Syversen, Eirik
62,0
73,8
61,5
69,0
71,4
2,147
63,8
63,8
185,3
79,8
79,8
215,0
12	Tønsberg Fallskjermklubb
Toledo, Adrian Liabø
56,3
66,9
58,4
65,5
66,2
1,929
57,3
57,3
194,6
83,8
83,8
207,3
13 Voss Fallskjermklubb
Vliegenthart, Erik
52,0
61,8
47,7
53,5
57,7
2,205
65,5
65,5
175,0
75,4
75,4
198,5
14 Bergen Fallskjermklubb
Zecevic,Boris
42,4
50,5
34,4
38,6
44,6
1,748
51,9
51,9
200,3
86,3
86,3
182,8
15 Bodø FSK
Johannessen, Christian
45,8
54,4
46,2
51,9
53,1
1,645
48,8
48,8
178,9
77,1
77,1
179,0
16	Grenland Fallskjermklubb
Kittilsen, Lina
42,9
51,0
38,1
42,8
46,9
1,576
46,8
46,8
181,0
78,0
78,0
171,6
17 Bergen Fallskjermklubb
Søgnen, Håkon
45,1
53,6
50,6
56,7
55,2
1,527
45,3
45,3
138,2
59,5
59,5
160,0
18 Voss Fallskjermklubb
Ringstad, Jesper Forsmann 43,7
Ø
44,7
50,2
25,1
1,661
49,3
49,3
179,8
77,5
77,5
151,9
19	Grenland Fallskjermklubb
Aga, Kenneth
43,5
51,7
42,9
Ø
25,8
1,548
46,0
46,0
162,5
70,0
70,0
141,8
20 Voss Fallskjermklubb
Viste, Grete
29,5
35,1
31,2
35,0
35,0
1,298
38,5
38,5
149,5
Ø
0,0
73,6
G	Gjest - Hellas
Polykarpou, Anastasis
79,7
94,8
83,7
94,0
94,4
3,280
97,4
97,4
229,9
99,1
99,1
290,8
Bartek OlejowskiFoto

45

konkurranser-lag
46

NM i canopy piloting
Vi måtte naturligvis over Kjølen i år også.
NM i CP ble avholdt ved ponden i Gryttjom.
Johan BryhniFoto
Åtte norske deltakere utgjorde Norgesmesterskapet i en konkurranse som besto av totalt
21 deltakere fra Norden.
I NM tok Barton Hardie gull sammenlagt, i accuracy og distance og sølv i speed.
Øyvind Krageboen tok sølv sammenlagt og speed, og bronse i accuracy og distance.
Daniel Eriksen tok bronse sammenlagt, sølv i accuracy og distance, og bronse i speed.

Presisjon
Plass	 Poeng

Distanse	
Plass	 Poeng

Fart			Total					
Plass	 Poeng
					

1

Stefan Burström

1

100.000

4

87.837

6

83.343

271.180				

2	NOR	

Barton Hardie

2

89.010

2

92.018

8

80.215

261.243				

3

SWE

Fredrik Eklund

4

81.318

3

90.146

4

86.766

258.230				

4

FIN	

Vikke Tuomaala

3

84.615

9

73.720

2

98.997

257.332				

5

SWE	Lars Nyström

5

75.824

12

66.139

2

98.997

240.960			

6

SWE

Johan Karlsson

14

32.967

1

100.000

1

100.000

232.967				

Øivind Krageboen

7

74.725

13

62.557

5

85.294

222.576

9

56.043

5

84.737

7

80.286

221.066				

5

75.824

6

82.665

9

51.173

209.662				

SWE

7	NOR	
8

SWE	Niclas Emanuelsson

9	NOR	

Daniel Eriksen

			

10

SWE	Rikard Larfors

13

41.758

14

59.285

10

43.459

144.502				

11

FIN	

Klas Ramsay

11

52.747

8

77.538

16

0.000

130.285				

12

FIN	

Mikko Hallanoro

12

47.252

7

78.820

16

0.000

126.072				

13	NOR	

Hans Christian Amlie

8

63.736

15

57.994

16

0.000

121.730			

14	NOR	

Jan Einar Soltvedt

9

56.043

16

54.540

11

3.000

113.583				

15

FIN	

Marek Skowron

18

0.000

11

72.220

11

3.000

75.220				

16

SWE	Tomas Almbo

18

0.000

10

72.820

16

0.000

72.820				

17	NOR	

Anders Emil Hustoft

14

32.967

17

0.000

16

0.000

32.967			

18

FIN	

Veli-matti Keskinen

16

3.000

17

0.000

11

3.000

6.000			

18

FIN	

Juho Mäntylä

16

3.000

17

0.000

11

3.000

6.000			

20	NOR	Therese Emilie Tilrem

18

0.000

17

0.000

11

3.000

3.000				

21	NOR	

Johan Bryhni

18

0.000

17

0.000

16

0.000

0.000				

21

Marianne Lisberg

18

0.000

17

0.000

16

0.000

0.000

DEN	
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ZION
Tjohei! Siden sist Frittfall har det skjedd mye i Zion leiren.
Andreas MoslingTekst og foto
Vi var i Tsjekkia på VectorFestival der hoppfeltet hadde en flåte med fem Skyvans til disposisjon
klar til å ta oss komfortabelt opp til høyde. Bra organisert og kjørte rundt 75 løft per dag, med
ballonghopping morgen og kveld, og påfølgende kveldsaktiviteter som Giant Twister, Sumo Wrestling
og mekanisk okse. Ser frem til neste VectorFest om to år!
Vector Festival ble etterfulgt av Ekstremsportveko, hvor Voss bød på beste vestlandsvær (les: regn
og vind) Til tross for værutfordringer ble det masse hopping i varierte forhold, og selvsagt mye annet
Veko-gøy. Alltid magisk stemning under Veko!
Turen gikk så til Østre Æra og den nylig oppstartede Skills Factory. I beste Æra stemning fikk vi
gjennomført mange fete hopp, og det var mye hygge og læring på boogien i regi av ReASONS!
Casa De Moxnes ble kjørt til trening i Tønsberg, som har deres nyopppussede LN-JMP og nye hangar

Alex AimardFoto
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Marco ArcangeliFoto

å skilte med. Det ble det en kjempefin uke på
Jarlsberg med mye hopping og god stemning.
Turen gikk over fjellet igjen og
tilbake til Voss der det var duket
Norgesmesterskap. Her var det selvsagt
pyntet og klart når vi kom frem, hoppfeltet
viste seg frem på beste Bømoen-vis. Været
derimot spilte ikke helt på lag. Det må selvsagt
rettes en kjempe takk til FOXY og NLF for at de
ga oss konkurranse-hopp til under 100-lappen!
Vi ser frem til NM neste år på Jarlsberg.
VI er godt i gang med planleggingen av
Freeflybasicen. Mange som har meldt seg på
allerede, og vi ser fram til mye moro i Floridasolskinnet i påsken!
Etter jul arrangerer vi i
samarbeid med DeLand Freakfly
Festival – en multi-disiplin boogie,
som er den første nyttårsboogien
til DeLand på mange år. Masse
påmeldte allerede, og vi satser på
at dette blir en knalltøff event!
I skrivende stund er vi på
Skydive Chicago og lader opp til
vårt første verdensmesterskap.
Hytta vår pimpa opp, og vi gjør våre
siste forberedelser. Ikke så mange
andre freefly-lag her enda, men vi
gleder oss enormt til å treffe de
andre!
Det kommer til å bli
nervepirrende, spenningsfylt og
selvsagt gøy å konkurrere mot
verdens beste. Det kommer til å
bli en tøff konkurranse, og vi skal
selvsagt gi 100%.
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Veien til VM
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organisasjon og forbund

Hei alle sammen!
Jeg håper at årets fallskjermsesong har vært bra og at det store flertallet av oss er
fornøyd nå som fulldriften er over. Det er selvfølgelig fortsatt tre til fire måneder igjen
av året, og det er fortsatt arrangementer igjen ut over den tradisjonelle klubbhoppingen,
som Elevboogien på Voss i september, Heliboogie i Hemsedal ultimo september,
Beverboogie på Lesja i oktober.
I Frittfall # 3 2015 skrev jeg at året så langt var preget av en god del utfordrende vær i
alle landsdelene. Det samme mener jeg å kunne si om været i 2016 så langt, med blant
annet en Ekstremsportveke som langt på vei regnet bort. Dette skulle en tro at vil vise
seg på hoppstatistikken, men det er langt fra sikkert! Svaret har vi 20. oktober etter at
hovedinstruktørene har meldt inn aktivitetstallene for tredje kvartal.
Aktivitet
Pr 30.06.16 var det gjennomført 27564 hopp, mens tilsvarende tall i 2015 var 24218 hopp,
med andre ord en betydelig økning. Av disse utgjorde tandem 2034 som er 779 flere enn på
samme tid i fjor. Det er Voss fsk som står for den største økningen med imponerende 993
tandemhopp. Både Oslo og Tønsberg rapporterer om økt aktivitet i forhold til i 2015. Antallet
elevhopp har vist en liten nedgang spesielt når det gjelder lineelever, som sannsynligvis er
en konsekvens av at det er 25 færre utdannede lineelever i år i forhold til 2015.
Medlemstall
F/NLF har en klar økning i medlemsmassen, men den økningen er det tandemaktiviteten
som står for. Fortsatt er det færre lisensierte hoppere enn i 2015. Nedgangen har imidlertid
stabilisert seg.

Jan Vang
Fagsjef/avd.leder
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Sikkerhet
Da dette ble skrevet var det totalt registrert 192 ORS-er for 2016 i
systemet. Av disse er åtte trukket tilbake, og 35 ligger fortsatt som
utkast hos den som har initiert registreringen. Av de 145 observasjonene
som er sendt til hovedinstruktør eller lengere opp i systemet, er det
34 personskader av ulike typer, 33 reservetrekk og 13 pakkefeil. 136
observasjoner er blitt lukket av SU. Selv om disse på sett og vis er
ferdigbehandlet, så kan de evt åpnes igjen hvis det er nødvendig. Våre
hoppere sender nå også inn observasjoner/hendelser fra utlandet,
hvilket er veldig bra. Disse blir ikke med i noen statistikk fordi vi ikke har
kontroll på hvor mange hopp norske hoppere gjør i utlandet. Det som
er spesielt bra er at vi får linket ORS fra hendelser i utlandet med evt
skademeldinger til idrettens skadekontor.
Det har ikke vært rapportert større skader på norske
hoppfelt, og så langt i år (25. august), er i ikke en eneste
meldt inn til idrettens skadekontor. Det er
F/NLF fallskjermskade
i seg selv ikke bare positivt, for de av dere som har fått en
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Hallo fallskjermhopper!
Er du fornøyd med sesongen så langt? Foreløpige tall fra de
tre store hoppfeltene per 1. september viser at vi har hoppet
mer enn i fjor, til tross for at været både i mai og juni ikke
var like bra overalt. Jeg tar det som et tegn på at hoppiveren
er stor, og at dere banket hopp så fort flyene kunne lette.
Samlet hadde «de tre store» gjennomført nærmere 50.000
hopp når vi inkluderer drøyt 2.800 tandem. Det blir
spennende å se tallene når vi får med hele 3. kvartal. Jeg
tror vi får en god økning fra 2015, og at vi setter ny rekord for
antall tandemelever.
Marius
Lørdag 3. september mistet vi Marius Gebhardt. Jeg kjente
ikke Marius personlig, men hadde gleden av å overrekke
han sølvmedalje i Freefly Intermediate under årets NM på
Voss. Marius startet sin fallskjermkarriere sommeren 2015
hos Tønsberg fallskjermklubb og rakk å gjøre rundt 500
hopp. Det er imponerende innsats på så kort tid. Han ble
åpenbart, som mange av oss, fullstendig hektet på sporten.
F/NLF har nedsatt en granskningskommisjon som vi alltid gjør
ved ulykker. Våre tanker og medfølelse går til Marius sine
nærmeste.
NM
Gratulerer til Voss Fallskjermklubb for et svært godt
gjennomført NM i fallskjerm! Det var igjen ca. 100
deltakere som fikk oppleve hva gode forberedelser og høy
gjennomføringsevne gir i praksis. Oslo FSK og Grenland
FSK glimret dessverre igjen med sitt fravær, vi håper det
jobbes målbevisst med lagsatsing frem mot neste års NM
på Jarlsberg. Wingsuit var NM-gren for første gang. Ikke
overraskende stakk landslagsutøver Espen Fadnes avgårde
med seieren. Det er svært gledelig at hele 21 deltakere var
med i denne grenen. Til sammen 46 lag deltok i de andre
grenene, et omfang vi må være svært godt fornøyd med.
Styret F/NLF er glade for at den betydelige økonomiske
støtten til NM arrangøren igjen gir svært lave slotpriser
og meget god oppslutning. Under Andreas sin ledelse har
utearealene på Bømoen blitt oppgradert, og hoppfeltet
fremstår nå som det visuelt mest profesjonelle feltet jeg har
besøkt i løpet av mine 19 år som aktiv fallskjermhopper.
Meget bra jobbet Voss FSK, et eksempel til etterfølgelse!

Gratulerer til de ”nybakte” norgesmestere i alle grenene, og
gratulerer også til Bart Hardie som ble norgesmester i CP på
Gryttjom i juli.
Antidoping
Under NM på Voss hadde jeg en lang prat med representanter
for antidoping Norge. De oppfordret meg til å spre
informasjon om Ren utøver, som du finner på renutover.
no «Ren Utøver gir elementær antidopingopplæring på en
morsom og moderne måte» skriver de selv på egne nettsider.
I løpet av ca. 45 minutter gjennomgår du ni områder innenfor
antidopingarbeidet. F/NLF har hatt, og fortsetter å ha høy
fokus og nulltoleranse ift. bruk av ulovlige preparater og
narkotiske stoffer. Jeg fikk i NLFs forrige styremøte gjennom
et vedtak som gjør at samtlige klubber i alle seksjonene
etterhvert vil få oppfordring om å gjennomføre Ren utøver.
Jeg håper du også tar deg tid til å gå gjennom dette enkle
programmet, og på den måten bidra til at vi holder sporten
vår ren.

Nytt manifestsystem
Styrets arbeidsgrupper som jobber med nytt manifestsystem
nærmer seg en konklusjon. Carita har holdt trykket oppe,
og i skrivende stund sitter vi igjen med tre potensielle
løsninger. Disse har blitt tilskrevet for videre oppfølging, med
målsetting om at styret kan behandle et konkret forslag på
vårt møte i desember.
Til slutt: sesongen er ikke slutt! Meld deg
på Hemsedal Heliboogie 23.-25. september
og Bever Boogie på Lesja 14.-16. oktober så
har du fortsatt masse hopping å glede deg
til. Ikke glem FF-landslagenes basic-camper
på DeLand i påsken, en fantastisk måte å
starte sesongen 2017 på.
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.
Jan Erik Dietrichson
Blue skies & Be safe hoppvenner!

Leder F/NLF
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skade, det være seg fra de med lårbeinsbrudd til de med lettere skader. En skade skal være
meldt innen ett år etter at den oppsto, og selv om det ikke nødvendigvis blir noen utbetaling
fordi man blir helt restituert, så kan det være greit å ha en tidligere skade registrert.
Sentrale kurs
SU gjennomførte tandeminstruktørkurs på rikssenteret 9. til 12. juni med fem deltakere,
hvorav en kvinne! Maiken Bentzon ble uteksaminert sammen med tre andre kandidater
og det er mange år siden vi hadde en kvinnelig tandeminstruktør. Gratulerer så masse til
Maiken! I august fikk også den femte deltageren sin tandemlisens.
AFF-instruktør 2-kurset ble gjennomført samme sted 2. til 9. juli med fem deltagere
hvorav fire besto. Det er så langt jeg kan se det største AFF I-2-kurset som noen gang er
gjennomført i F/NLF regi. Av de elleve deltakerne har til nå seks bestått.
Som et ledd i arbeidet mot bruk av illegale rusmidler har F/NLF i flere år hatt Norsk
narkotikapolitiforening (NNPF) inne på I-2-kursene med foredrag om tegn og symptomer.
Les egen artikkel om samarbeidet.
I år er det påmeldt ni kandidater på C/I-1 -kurset og del 1 ble gjennomført på
Toppidrettssenteret 3. til 4. september, mens del 2 blir gjennomført på Toppidrettssenteret
og Flymedisinskinstitutt (FMI) 11. til 13. november.
Del 2 av årets MK kurs blir gjennomført i Kjevik området 28. til 30. oktober, med mellom ni
og elleve deltagere slik det nå ser ut.
For MK-kurs 2017 er påmeldingsfristen 1. november!
Helg nr 1 gjennomføres i Kjevik området 20.-22. januar 2017 med oppstart kl 11.00.
Helg nr 2 gjennomføres samme sted 27.-29. oktober 2017, med oppstart kl 12.00.
Hovedinstruktørene fikk påmeldingslinken for MK kurs 2017
Norgesmesterskap
I august ble Nordisk mesterskap i CP gjennomført på Gryttjom, og som del av det ble også
norgesmesterskapet avviklet i Sverige for tredje år på rad. Det ble gjennomført runde i
alle disipliner og sammenlagt. Dessverre ble det en avkortet konkurranse på grunn av
for sterk vind. Barton Hardie ble norsk mester sammenlagt og i disiplinene presisjon og
distanse, mens Øivind Krageboen vant i hastighet. Barton Hardie fikk sølv i det nordiske
mesterskapet.
Voss fallskjermklubb arrangerte et perfekt norgesmesterskap første uken i august med
stor deltakelse og med mange gode resultater. For nærmere informasjon se egne artikler i
dette nummeret.
Tønsberg fallskjermklubb er allerede tildelt NM 2017.
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!
det markeringer, denne gangen med påfølgende bøtelegging av utenlandske statsborgere
og bortvisning fra feltet.
Med bakgrunn fra årets to aksjoner ønsker politiet og Oslo FSK å fortsette samarbeidet
ved å gjennomføre lignende aksjoner i fremtiden.
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Derek H. Broughton
Landslagsansvarlig

Idrettsnytt

Fallskjerm-VM
CP landslaget er ferdig med sitt VM som ble avholdt i Canada. Det ble også i år en konkurranse med mye
værbegrensinger. Konkurransen skal bestå i totalt ni hopp/runder. Av dette ble kun to gjennomført p.g.a
værforhold. Det ble ikke kåret en verdensmester i distanse. Daniel Eriksen kom på 32. plass og Barton
Hardie kom på 35. plass av totalt 82 utøvere i overall konkurransen.
Zion FF og Blue Pelican VFS er på sine VM senere i september, og Espen Fadnes på Wingsuit VM i
oktober.
Nok et rekordstort NM
NM 2016 på Voss 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 Voss med et fantastisk gjennomført
NM, og gratulerer til alle norgesmestere! Neste år kommer NM til å være på Tønsberg. 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.
Til info: avsnittet over er en copy paste fra hva jeg skrev i frittfall nr. 2 2015. det eneste jeg har trengt å
bytte ut er årstall og skrive Voss istedenfor Tønsberg, og Tønsberg der det sto Voss. Det er svært positivt
at vi klarer å ha rekordartet vekst i konkurransekulturen to år på rad.
Landslagsuttak
Det var kun to personer som har meldt seg på landslagsuttak utover den eksisterende landslagsgruppen.
Alle som er i landslagsgruppen ønsker å fortsette. På grunnlag av at man ikke kan ta ut et lag uten
tilstrekkelig antall kandidater, og at det også er ønskelig med kandidater med mer konkurranserfaring er
uttaket i år avlyst.
Det vil kunne være aktuelt med et landdslagsuttak om et år. Det som kan bli aktuellt på dette uttaket
er:
• Nye utøvere til FF og/eller VFS landslaget hvis nødvendig
• Rekruttlag i grenene vi har landslag
• Utvide CP landslag
• Utvide Wingsuit landslag
• Landslag i grener vi ikke har landslag per i dag (FS, CRW, Speedskydiveing, Freestyle m.m)
Den viktigste forutsettningen for å bli tatt ut på A-landslag vil være at man har konkurranseressultater å
vise til som kan legges til grunn for nivåvurdering.
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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
bestill@sdcollection.no

145,65,300,280,-

down'n' & dirty

CYPRES feiret 25-årsdag med boogie
”Beskriv en plan og glem den med en gang.” Det er omtrent
sånn hovedlinjene rundt denne store feiringen av CYPRES
nødåpner.
Peter Schäfer, AirtecTekst
Norman KentFoto
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Boogien skulle gå ved Skydive Bad Lippspringe tidlig i juni,
men noen dager før måtte de stenge ned. Forberedelsene var
allerede i fullsving. Staben på Skydive Soest tok utfordringen
på strak arm, og tok over to dager før start.
150 hoppere fra Europa og USA var registrert for de fem
dagene. Airtec bød på 14 organisatorer og tre fotografer. To
Dornier 28 og en Supervan sto klare for å løfte så langt det
skiftende været tillot det.
Sammen med freefly- og formasjonshoppere stilte CYPRES
Demo Team og the Tigers, det britiske demoteamet med
flagg og demohopp. Roberta Mancino ga boogien et touch
av glamour, samtidig som hun, Norman Kent og Helmut

En fargerik dobbeltdekker har blitt symbolet på Babylons boogier.
Når bussen ruller inn på hoppfeltet flyter spørsmålet om hva som
skal skje i luften. Hva pønsker Babylonteamet på?
Allegra NasiTekst
Babylon freeflyFoto
Været kunne ikke overses, men det gjorde ingenting med humøret.
Crewet var kreative! Surfing på bølgefabrikken med oppblåsbare
spekkhoggere, tunnel-jam med 25 flyere i en lav gruppeklem, sunnel
coaching, og kvelder... Da været endelig startet samarbeidet ble
kreativiteten tatt opp i luften. Hopp fra 19 000 fot med Beech 99,
mixed hopp med tuber ChupaChup hopp, streamers. Masse head up
og head down sporhopp, og et hopp inn på stranden i solnedgangen.
Dette er hva Babylon events er: masse hopp og gode muligheter til å
lære fra de beste!

Cloth presenterte den nye Wing Suit CYPRES,
WSC. Det var utstillere, live musikk og gratis øl.
Airtec benyttet sjansen til å fortelle om den nye
teknologien.
Highligh var helgen med 60 løft lørdag, fly-ins
fra andre hoppfelt, dummy drop med rund reserve
live aktivert av CYPRES og en hilsen til Helmut
Cloth; en 25 formasjon på bakken da han landet.
En femdagers fest for å feire et pionerprodukt som
ble skapt for et halvt århundre siden, og som siden
har servet hoppere med stabilitet og kvalitet.

down'n' & dirty

The summer of ´69 boogie
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Ron HolanFoto

Magisk WS-hopp med Steffen Bredesen og

Ron Holan en solskinnsdag hos Skydive Voss!
- Grete Viste
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klubbnytt

F S - s e kv e n s

p å J ar l s b e rg

Sølve Stubberud organiserte
en seksmanns i en ukes tid.
Christian VårumTekst og Foto
Sammen med Sølve var Martin Austnes, Olav Kalve, Egil Søgnen,
Kjell Christiansen, Gorm (legen). Samtidig kom Carl Eric Tuv og satt
sammen en 15-manns som trening til Norgesrekorden.
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Nede fra venste (grønt/
hvitt) Kjell Christiansen.
Deretter (med klokka)
Gorm Hassum (sort og
hvitt), Sølve Stubberud
(sort og rødt), Martin
Austnes (blått), Egil
Søgnen (rød, hvit, grå),
Olav Kalve (orange).
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Sør lands

Lars Erik SivertsenFoto

so mmer

FS-utsjekk med Ann Kristin
Stensland over Kjevik.
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Voss avsluttet
sesongen med elevboogie
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klubbnytt
Hele uken hadde regnet
vekk, så var søndagen så
blå som det kan gå an! Siste
dag i sesongen.
Ron HolanTekst og foto
Vi kjørte på med to helikoptere og gjorde 210 hopp! Startet først med ett, så måtte vi bare utvide og
kjøre back to back. De fleste løftene gikk til 5-6 000 fot, men endel gikk også til 10 000.
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