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Forsidebildet:
Johan BryhniFoto
Veteranene FSK over Dubais ørkenhoppfelt

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

Sesongstart!
I april braker det løs for fullt igjen! Først årsmøte hvor
det blant annet skal velges ny leder for F/NLF – takk
for samarbeidet og innsatsen Didrik! Fagseminaret
legges også nær sesongstart. Derfra håper vi å få noen
interessante artikler fra SU om statistikk, materiell og
annet aktuelt.
Så går det slag i slag med heliboogie i Rakkestad,
basics på DeLand, B/I2-kurs og, tandemkurs og yrende
aktivitet rundt i klubbene. Vi satser på rekordaktivitet i år
også. Sjekk frittfall.org/kalender.
Siden sist har vi også mistet et aktivt medlem gjennom
mange årtier, Stein Sletten. Takk for stor innsats og mange
fine minner. Våre tanker går til Stian og resten av familien.
Bruk hodet, drill litt ekstra og start med noe du kan.
Ha en morsom og aktiv sesong!
Blue skies!

fotoutvalg

KittRedaktør

Willy BoykensFoto

blue skies
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Veteranklubbtur til

Dubai
når man i en aLder av 38 bLir KaLt
«guttungen», da vet man at man henger
rundt med noen Som har noget mer erfaring
og aLder. Som yngSte tiLSKudd i KLubben var
jeg med denne gLadKLubben tiL dubai i marS.

4

Johan BryhniTekst og foto
Drevne folk når det kommer til å reise, og å kose seg på tur.
– Husk å ta med øl fra taxfree, så har vi noe å drikke etter
hopping. Laffen redda meg der.
Skydive Dubai har som kjent ikke en solid sponsor til å
dekke kostnadene sine med. Så nå må de få opp så mange

tandem som mulig på «palmen». Da blir det lite plass til en
10-manns. Så gjengen var mye i ørkenen.
Opp om morran, og felles buss til feltet. Sen hjemkomst
første dagen, siden koordinator sa klokken 1600 isteden for
4 o’clock. Så bilen kom klokka seks… Morsomt i etterkant,
men ikke der og da, med øltørste folk som hadde lavt
blodsukker.
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Selv benyttet jeg
tiden til å ta skjermkurs
med gladgutten fra PD,
Pablo Hernandez. Så da er
tradisjonen min ivaretatt,
starter alltid sesongen med å få
skjerminstruksjon. Da føler man
seg mye raskere trygg i skjerm.
Og lærerikt var det også. Dro vann
i ponden på palmen ett par dager
etterpå. Det setter fart i motivasjonen.
Dessuten fikk veteranene blitt mer kjent
med swooping og små skjermer, og
holdningen til det annerledes.
En av de ville selv kjøpe seg
Valkyrie, men ble frarådet det.
Jeg stiller ikke som referanse,
så er det skrevet… Men liker at
de har åpne øyne for nye ting.
Alle fikk seg ett hopp eller to
på palmen. Men dette var siste
gangen gjengen drar til Dubai.
Neste år blir det Florida. Mitt
andre hjem, da sparer jeg en
flytur med andre ord.
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Trond
Kjært barn har mange navn: Skygod,
waterboy, armen, frøken Larsen, ”Hot”,

”skyg

pikenes lars, Trond Larsen Sjåvik, Sjæfen,
og sikkert mange, mange flere!….
Tekst Aina Johansen og Marte Lill SombyTekst
Rune S. OlsenFoto

Bilder i egen
mappe

8

Ryktene sier at du begynte å hoppe en gang på 80-tallet
og siden da har gjort minst 3000-4000 hopp. Vi i Tromsø
Fallskjermklubb ønsker å gjøre litt stas på vår avtroppende HI,
etter 12 lojale år som hovedinstruktør i den verdens nordligste
fallskjermklubb. Klubbens medlemmer er evig takknemlig for
at du har vært roten til at vi har kunne hoppe i fallskjerm på
verdens vakreste hoppfelt, i mange herrens år! Uten deg har
det ikke vert noe Tromsø fallskjermklubb. Du er hjerte som har
pumpa blod i årene på elevene, kjefta på de erfarne og rulla
øyan til de uvitende. En mann av få ord. Du har vært lei, men
DET tror vi du har du hele fallskjerm-Norges fulle forståelse for.
Hvem faen gidder å sitte som HI i 12 år?
Å fange essensen av deg Trond, krever noen års kjennskap.
Med kaffekoppen i handa og sneipen i munn har du fått mange
til å skjønne alvoret av sporten, lenge før de har fått hoppa. Det
eksisterer historier fra klubbens medlemmer om hvordan de har
drømt at de har havnet i en uheldig situasjon i lufta, hvor deres
største frykt har vært å møte Trond etterpå.
Så blir vi kjent med deg, så er du verdens beste venn. Uansett

hva man trenger hjelp til har du alltid vært lett å be! En lojal,
omgjengelig kar, en mentor i fallskjermsporten og en som kan
motivere de aller mest nervøse hopperne til å ”bli med på et
hopp til!”
Du sir nesten aldri nei, men du kan rynke på nesen og
trekke på skuldrene når du mener vi bør tenke litt sjøl og ta
en titt i håndboka. Du har strukket deg så mye lengere enn
noen andre for å holde liv i en liten klubb. Ikke har du bare
vært HI, men en viktig instruktør, HM, HFL, AFF-instruktør,
eksaminator, dugnadsånd, festens midtpunkt med dine
særegne moves. Du var en av hovedbrikkene i Skydive Elvenes
prosjektet når det starta, og har gjort det som står i din makt
for å bevare samarbeidet mellom klubbene i Nord. Som ihuga
fallskjermentusiast er du selvsagt også mye å finne i lufta, både
sammen med elever og funjumpers. Du har også en historie som
videomann og medaljer FS4 hopper på nasjonal nivå.
Etter så mange år i sporten, og som HI for TFSK er det mange
som ønsker å si noen ord (å neida du e ikke dø, vi håpe på å ha
med deg å din kunnskap i mange flere år!).
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”Trond er jo en stødig og omgjengelig kar, litt beskjedent tilstede. Alltid
blid og positiv. Litt tørrvittig humor og glimt i øyet. Nøktern, og skryter
lite av egne prestasjoner. Deltok på alt av dugnad og var alltid til stede
på fester og sosiale tilstelninger. Sa "ja" til alt, så vidt jeg husker (....,og
da snakker jeg om hopprelaterte saker) Være HL, HFL, HM, holde kurs,
filme..... you name it!”
- Trude Stenvoll

”En god klem!”
- Onkel Inge
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”Hain Trond, så er jeg lojal mot dein karn og har ingen historier (som tåler
dagens lys) om han. Kain røpe at tandem videofilming aldri har vært hans
drøm. Det kunne man blant annet se på den hjelmen han brukte. Say no
more. Ishockey hjelm?? Hehe. Han va jo FF fotograf for oss i 1996 ifm NM i
4'er. Say no more. Ha en fiin dag, Dude!”
- Bjørnar Jenssen
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Thomas Hestnes Mæhlum vi
ønsker deg velkommen som
vår nye HI og lykke til! Vi ser
frem til de neste 12 årene med
deg som HI.
Takk for gjæves, vi bainnes!

FS Skills-camp
19-24. JuNI
Dette er campen
for alle som ønsker
å forbedre sine
FS-ferdigheter. I
tunellen er det fokus
på kroppsstilling og
1:1. Fra TwinOtteren
på Jarlsberg blir det

annonse

• 45 min i vindtunell
• 25 hopp med 3:1 gruppe med video,
Jarlsberg flyplass ved Tønsberg
• All instruksjon og kamera inkl. i pris
• Instruktører fra norgeseliten
• Campen avsluttes med konkurranse,
Tønsberg Challenge, 24. juni.

Hovedcoacher:
Carl-Erik Tuv: 3 VM bronser,
Sølv i World Games, 4 EM
bronser, 3 Kongepokaler og 20+
NM gull
Nicolai Nansen: Flust av NMmedaljer, inne og ute.
Hjelpecoacher: Linda
Rasmussen, Siri Lund, Halvor
Bjørnstad, Audun Wik, Anna
Fasting, Jan Fredrik Karlsen

Foto: Gudrun Rokne

FS for alle penga, i
grupper på 2-4.

Pris: 8900 kr. for 25 hopp. 11.950 inkl tunell
Du må betale depositum kr 1000 ved påmelding. Resten senest 2 uker før campen
starter. Er du født 1992 eller senere får du rabatt ca kr 2500 (avhenger av hvor
mye midler vi får fra FNLF. I 2016 fikk vi kr 2500 i støtte per ungdomsdeltaker.)

Påmelding: Via arrangementet
på TøFSK sin Facebookside
Prisen inkluderer ikke overnatting
(50 kr per natt i bunkhouse på feltet)
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Jumprassic Park

Craig O'BrianFoto

Caroline Layne

12. november bLe hoppfeLtet oceanSide i caLifornia
gjort om tiL en faLLSKjerm-fornøyeLSeSparK. gamLe og unge,
Kjente og uKjente hoppere, tiL og med Lenge avgLemte hoppere,
duKKet opp for å feire Livet, Sporten og dereS uKronede Konge,
fritt faLLfotograf cameraSauruS reX, norman Kent.
arrangementet bLe KaLt 60 cycLeS.

Peter SchaeferTekst
Norman Kent productionsFoto
Norman Kent
60 er det nye 50. De som er kjent med hopping vet at 60 er
mer som det nye 40. Med Norman Kent er 60 på et vis det nye
20.
Rett før han ble 20, i 1976, gjorde meksikanskamerikaneren Norman sitt første hopp. Han har siden blitt
verdens mest kjente kameramann. Snart hadde han også
hjelm med kamera montert. Og han har det fortsatt etter 40
år, uten avbrudd.
At han nå har gjennonmørt 27.000 hopp mer eller mindre
uskadd er beundrings- og bemerkelsesverdig. 25.000 av
hoppene har vært med kamerahjelm, hvor hjelmene har
veid fra 10 til 15 kg. Resultatet av kamerahoppene er også

forbløffende på alle måter. Ingen fritt fallfotograf har kommet
i nærheten av den variasjonen og mangfoldet Norman Kent
har presentert sitt publikum over fire tiårs arbeid. Mye
upublisert materiale ligger fremdeles skjult i arkivene hans.
Nå falt hans 60-års fødselsdag og 40-års jubileum som fritt
fallfotograf sammen – en god anledning til å feire!
60 år på en dag
Norman Kent ville ha et fallskjermhopp. Ett for hvert år i livet.
Med forskjellige fallskjermpartnere eller andre hoppere som
han kunne filme og fotografere. En fin, enkel idé, men kanskje
ikke litt overmodig å planlegge med på en dag. Risikoen
ved å gjøre 60 hopp på en dag med så tungt utstyr er stor.
For Norman Kent innebar prosjektet mye mer enn bare å
overleve, det å fotografere så godt materiale at det kunne gis
ut i film og bokform siden. Det ble et stort fotoprosjekt.
Mike Vetter, eieren av hoppfeltet Oceanside i California

Team Fastrax
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bidro til at det hele kunne gjennomføres. Siden sveitseren overtok
i slutten av 2015 har han gjort det tidligere søvnige hoppfeltet til en
hot spot på kysten mellom L.A. og San Diego. Han tilbød uten å nøle
støtte til prosjektet med logistikk, fly og stab.
60 sykluser
For Norman Kent beskriver dette en dypere mening med
prosjektet. Hvert hopp er en egen syklus, som livet selv.
Akkurat som at alle mennesker kan fylle livet med
mening, så ønsker han å gi spesiell mening til hver
av sine hopp. Hvert enkelt skulle ha et eget
tema, i både personlig og hoppteknisk
perspektiv. Formasjoner med free flying,

formasjonshopping, wing suit, CRW, skjermkjøring og tandemer
skulle gjennomføres. Ikke-hoppende gjester var med og poserte
i døren, mens fotografen gjorde hop and pop. Den planlagte
utsprangshøyden varierte mellom 2.500 og 12.000 fot.
12. november ble all tvil gjort til skamme. Tre turbinfly, stab,
hoppere og gjester var klare, og optimismen var høy. Sett fra
utsiden gikk det hele smooth som en boogie, en stor konkurranse
eller et rekordforsøk.
Alt gikk etter planen. Gode forberedelser, og stor grad av
interesse, oppmerksomhet og fleksibilitet fra de som deltok gjorde
at ingen ting bremset. Alle var inspirert av følelsen av å være med
på noe unikt – et lite kapittel i fallskjermhoppingens historie.
Atmosfæren var som en mellomting av festival, familiefeiring

Jason Russel, Stephanie Strange,
Andy Malchiodi og Rook Nelson.
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og barnebursdag. Dette var akkurat hva
Norman Kent hadde håpet på. En feiring av
liv, vennskap og hopping.
Familie, venner, aktive og tidligere
hoppere, verdensmestere og rekordholdere,
så vel som hobby-hoppere samlet seg. Det
ble annonsert ved take-off, utsprang og
landing. Gjennom de minuttene han var
på bakken var han omgitt av mye folk som
ga mat og drikke, heiet eller bare ville ha
noen ord. Som vanlig virket Norman Kent
uberørt av presset. Fra hopp 40 var det
likevel åpenbart at han var sliten, og legen
anbefalte han å stoppe. Han fortsatte noen
hopp til, og besluttet å gi seg for dagen.

Full syklus
Norman Kent avsluttet med 49 hopp. Fastraz
teamet fløy med han til stor applaus på det siste
hoppet med to gigantiske flagg; et mexikansk
og et amerikansk. Selv var han oppegående
etter den siste landingen, men kjæresten
Caroline Layne hold på å besvime da han gikk
ned på kne og fridde til henne foran alle som
var samlet. Hun sa ja, han satt på henne ringen,
og en bukett av ballonger fløy til himmels.
Kunne ikke vært noen bedre slutt på dagen.
Selv om det var planlagt 60 hopp synes alle
at prosjektet var komplett. Det ble en empatisk
oppsummering av alt Norman Kent står for.
Takk, og gratulerer med dagen Norman!

En spesiell
takk rettes til Go Jump
Oceanside, Mike Vetter, alle
modellene som deltok, frivillige
og stab på alle nivåer,
gjester, organisatorer for et
fantastisk arrangement.
Jeg får ikke takket dere nok!
– Norman Kent

Jose Antonio FernandezFoto

Team Fastrax

Joe JenningsFoto
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Need 4 Speed
Willy BoykensFoto
Wingsuit-happeningen ble organisert av Jarno
Cordia, Robert Pecnik og Daren Burke i Dubai i
november. Teamet besto av 14 14 Phoenix Top
Flyers, to videomenn og en fotograf. De kom fra
Nederland, Bilgia, Finland, Tyskland, Canada,
USA, Australia, Spania Croatia og Sør-Afrika.
Det ble gjort 30 hopp over fem dager.

Midnattsol
Oksygenhopp
Beachlandings
Pilatus porter
Stamp&sauna

BJ Worth og FAI
Andrey VeselovFoto
FAI - “THE WORLD AIR SPORT
ORGANISATION” – svever over oss et
eller annet sted der oppe, registrerer alle
slags rekorder fra spaserturer i rommet til
modellflyging, og autoriserer internasjonale
konkurranser i alle luftsportsgrener,
fallskjermhoppping inkludert. FAI har vært
der i 112 år, og fallskjermhoppingen har vært
med i de siste 80 av de årene.

DETTE ER EILIF NESS’ TALE TIL PIA SYMPOSIUM
I CHATTANOOGA 13. FEBRUAR 2017
Note: Formasjonshopping (FS) fikk sin nåværende betegnelse ved
et vedtak i Beijing i 1988, samtidig som kommisjonens akronym ble
endret fra fransk CIP (Commission Internationale de Parachutisme)
til engelsk IPC (International Parachuting Commission). Før 1988
bar alle typer frittfallformasjoner betegnelsen RW (Reliative Work),
og komiteen het RW Subcommittee.
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Begynnelsen:
Sent på 1960-tallet drev FAIs
fallskjermkommisjon (CIP) med noe
avanserte frittfallgreier som de kalte “baton
pass” – frittfall stafett. Den øvelsen var i
bruk i Adriatic Cup i Portoroz, Jugoslavia, i
flere år, men ikke særlig mer. I begynnelsen
av 1970-tallet dukket det imidlertid opp
ideer om å ta opp frittfall formasjoner
(stjerner) som konkurransegren – 10-manns
var en utbredt øvelse i USA. Ettersom
mange små land som ikke maktet å sette
opp 10-mannslag, ble det også kontruert en
4-erøvelse: Firer-backloop-firer på tid.
Dette ledet selvsagt til en komité, med
USA, Jugoslavia, UK, Frankrike og SydAfrika. Som initiativtaker fikk jeg jobben
som komitéleder. Striden var i gang. Det var
Opprørene mot De Etablerte – det vil si Stil
og Presisjon, og disse siste var slett ikke
villige til å dele plassen i rampelyset med
andre. Det hjalp lite at Opprørene hadde ord
på seg for å være akkurat det, og dessuten
både langhårete og hasj-røykende.
USA sørget for gjennombruddet:
Nøkkelpersoner som Norman Heaton, Bill

Ottley (RIP), Chuck McCrone (RIP) og andre
fikk noen høyt oppe i gradene i US Army
til å gi beskjeden: “La dem bruke Sicily
Drop Zone og gi dem et par Chinooker i
noen dager”. Sicily DZ var en del av Fort
Bragg i North Carolina, hjemmebasen til
US 82nd Airborne Division, og de stilte med
alt: Chinook-helikoptre, innkvartering og
bespisning for 150 mann i en uke.
Det resulterte i den første RW World Cup i
1973 – 10-manns speed star og en 4erøvelse.
14 nasjoner deltok, alle fra Vesten – Norge
hadde ikke midler til å stille noe lag, jeg selv
var med som juryformann. Husk at dette
var midt under den kalde krigen – som var
svært kald på den tiden – det var Vesten og
NATO mot en klart definert fiende: Sovjet
og Warsjawapakten. Den kalde krigen
gjennomsyret alle sider av livet – ikke minst
i alle idrettssammenhenger. Når det gjaldt
fallskjermkonkurranser ønsket ikke Sovjet
noen slags nymotens påfunn.
USA vant Fort Bragg-Cupen med et snurrig
team som het “Jerry Bird’s All Stars”, som
slo det franske laget med en snever margin.
Dermed var motstanden overvunnet. Året
etter samlet alle Vestens stemmer seg i CIP,
nedstemte Sovjetblokken, og autoriserte
et VM i RW, som skulle holdes i Warendorf
i Vesttyskland i 1975 med samme program
som Fort Bragg.
Takket være drahjelp fra Syd-Afrika gikk
den videre utviklingen greit. Deres Rod
Murphy var medlem av RW-komitéen , og det
at Sydafrika var den gang under boykott og
på vei ut av det gode selskap, gjorde at de
fikk mye offentlig støtte. De organiserte RW
Cup nr, 2, i Wonderboom, Pretoria i 1974.

som poengmessing gikk mot uendelig, og som
har vist seg å beholde sin egnethet og fleksibilitet
gjennom 40 år. Sydafrika stilte nok en gang opp
med RW Cup i Oudtshoorn , Southern Cape, i
oktober 1976som en test før VM i 1977. Deltgelsevar
noe redusert pga. strengere boykott, og Norge stilte
ikke. Testen løste et problem da topplagene kjørte
forbi 5-poengsgrensen i dive-poolen – det ble løst
ved å gjenta formasjonene flere ganger.

Nok en gang 10-manns speedstar + firerøvelse –
”Jerry Bird’s All Stars” vant igjen. Norge stilte ikke
lag, men jeg var der som dommer.
Det første RW-VM:
Warendorf ble det eneste VM med 10-manns
speedstar + firerøvelse. 23 nasjoner stilte, fortsatt
var alle fra Vesten. Norge stilte med 10-er med firer
inni. 10-manns speedstar ble igjen vunnet av USA –
”Captain Hook’s Sky Pirates” - med en snau margin
foran Frankrike.. Men noe annet og viktig skjedde i
Warendorf.
Under VM dukket det opp en gruppe på 16
amerikanske hoppere – utenfor konkurransen – de
kalte seg “The United States Freefall Exibition
Team – USFET. De fikk arrangørene (Deutsche
Bundeswehr) til å stille to UH1-H til å løfte dem til
12 000 fot, og gikk hen å lagde ikke bare en perfekt
16-manns diamond, - de laget en 2-poengs sekvens
med den. Alle vi andre sto som lamslåtte.
En av de 16 var en svarthåret 23-åring med
hengebarter – BJ Worth - han sitter her ved siden av
meg nå – med litt mindre hår i dag enn den gang.
Hovedarkitekten bak mange av USFETs enestående
øvelser var et annet medlem av teamet, Skratch
Garrison – en stillferdig, lavmelt filosof med utrolige
kreative evner. Han inspirerte sin 23-årige kumpan –
også et skapertalent av rang – til å komme opp med
et nytt konkurransekonsept for RW.
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Vi i IPCs RW-komité visste at speedstarkonseptet
var en blindvei – det gikk mot null – snart ville vi dra
10-mannser ut av hekkdører – vi trengte desperat
noe som gikk poengmessig den motsatte veien –
mot uendelig. Som leder av RW-komitéen på den
tiden, inviterte jeg BJ til Paris-møtet i februar året
etter.
Møtet i IPC i 1976:
Der, i FAIs ærverdige lokaler i Rue Galilee i Paris,
presenterte BJ sine forslag til firer- og åtterkonkurransekonsepter – komplett med dive
pools og alt. Alt sammen måtte gjennom IPC’s
forsamling steg for steg: godkjennelse av nye
konsepter, eliminering av gamle, nye regler, nye
dømmemetoder, og til slutt hovedbeslutningen om
å gjøre det hele gjeldende fra og med neste RW-VM
i 1977.
BJ la frem sine forlag svært overbevisende –
og en merkverdig seanse utspilte seg. Jeg ble
mer og mer forbauset etter hvert som jeg ledet
forsamlingen gjennom fem avstemninger etter
hverandre – for alle forslag gikk rett gjennom,
enstemmig. Hele Sovjet-blokken stemte for! (Til
denne dag tror jeg at de gjorde det i overbevisning
om at det hele ville forsvinne ut i intet ved møtet
med realitetene!).
Vi fikk eliminert en konkurranseform som var
dømt til undergang, og erstattet den med et system

Tilbakemeldinger:
Samme år, 1976, ble jeg invitert til Zephyrhills
Turkey Meet i Florida – de ville at jeg skulle vurdere
om de var kapable til å arrangere et RW-VM.
Heldigvis ble jeg installert hos Jim Hooper, som selv
om han var fly forbannet på meg fordi jeg hadde
eliminert 10-manns fra VM (speedstar var hans store
lidenskap), beskyttet meg fra en haug med rasende
10-mannslag (det deltok over 100 tiere i Turkey
Meet) som var rasende over det samme. Hvilket
beviser to ting:
1) at konkurransehoppere er treskaller som ikke
evner å se klart for seg resultatet av en trend
som går mot Null (under Turkey Meet ’76 lagde
teamet The Herd en 10-manns ut av en Dakota på
4 sekunder – i realiteten dødsdommen for den
typen konkurranse), og
2) at det er papirrytterne – de som skriver reglene –
som får skylden uansett: BJ, oppfinneren av det
nye og dermed årsaken til 10-ernes død, vandret
rundt i Z-hills like populær som før, mens jeg fikk
all kjeften …
Gatton 1977: Første sekvens-VM
Stedet for RW VM 1977 ble ikke avgjort før ved CIPmøtet i Zurich i februar samme år. Det ble Gatton
i Queensland, Australia – på den andre siden av
kloden. Igjen stilte hele Vesten opp, med 19 land,
men ingen fra Sovjetblokken viste seg.
Norge klarte å skrape sammen penger til et
åtterlag, bestående av en Nimbus-firer og en NTHfirer slått sammen. Skulle vi først dra så langt, så
var det like godt å trene der nede, og det ble to uker
i Caloundra i Queensland. Det gikk slett ikke dårlig Norges åtter ble nr. 7 av 10 (foran Nederland og New
Zealand) – og vi var den eneste nordiske åtteren,

de andre stilte med kun firere. Men Sverige vant
overraskende sølv i firer, mens Norge ble nr. 7 av 19,
godt foran Danmark og Finland.
Epilog: Det store gjennombruddet for RW (FS)
kom i 1979-VM i Chtateauroux i Frankrike – da Kina
stilte fullt lag i åtter og firer. Sovjetblokken sendte
observatører men ikke lag, og ingen andre fra
Østblokken stilte. Og Kina var sensasjonen, 4-plass
i både 4 og 8 – etter en sjokkåpning med 9 poeng i
åtter i 1ste runde, foran USA og Canada – det var på
et hengende hår at ikke Kina vant i åtter … men det
er en annen historie.
BJs rolle i FAI
BJ fortsatte som lagkaptein for USAs nyskapte
“Mirror Image”, som vant VM i Gatton i 1977. Han
fortsatte med input til IPCs RW-komité, og var en
viktig medspiller i mange år. Han ble medlem av
RW-komitéen, og gikk etter hvert gradene i IPC til 1 st
Vice President, og ble til slutt valgt til IPC President
i 2000.
Hans sportslige karriere er altomfattende – ikke
minst som organisator av verdensrekordforsøk,
men er bare en del av hans utrolige løpebane - i
tillegg kommer hans profesjonelle karriere som
stuntman i James Bond-filmene, som regissør og
som organisator.
En vismann sa en gang: “Folk faller vanligvis i en
av tre kategorier
1) De som får ting til å skje,
2) De som ser på at tingene skjer, og
3) De som lurer på hva som egentlig skjedde”
BJ tilhører definitivt den første av disse gruppene.
Han er også den eneste person på planeten Jorden
som - ved sitt blotte nærvær – kan samle sammen
fallskjermhoppere i hundretall (og jeg trenge neppe
å beskrive denne gruppens typiske egenskaper) på
ett sted, oppnå deres fulle og hele oppmerksomhet,
fortelle dem i detalj hva de skal gjøre, og få dem til å
gå hen og gjøre akkurat det ...
BJs bidrag til fallskjermsporten er ganske enkelt
enestående. Jeg vet ikke om noen, noensinne, som
har har vært i nærheten av så fortjent til å motta
FAIs Parachuting Gold Medal.

m i n neord

Fantomet fra
det har gått noen uKer Siden vi fiKK
budSKapet om at Stein døde brått på
Kiteferie på fiLippinene, og vi har hatt
god tid tiL å venne oSS tiL tanKen at
han iKKe er her Lengre. men LiKeveL er
det heLt uvirKeLig at vi nå Står foran
en SeSong uten Stein.
Bartek OlejowskiFoto
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hard i klypa når det var nødvendig. Når han tok sine
HL-vakter var han tydelig mot de som tøyde grensene
- men alltid på en måte som fikk den som mottok
beskjedene fra Stein til å stoppe opp og høre. Han
strakk meg et par ganger også, ironisk nok fordi jeg
kjørte skjerm sånn han lærte meg på 80-tallet. Times
are a'changing...
Og apropos HL - Stein var trofast. Han var HL på
Kyllingboogien sju år i strekk. Og typisk nok, da
TøFSK trengte noen HL-er som kunne ta 10 vakter
eller mer i 2017, for å få kabalen til å gå opp, meldte
selvfølgelig Stein seg.

Stein er en virkelig veteran. Han gikk kurs i Oslo FSK
i 1980 og fikk medlemsnummer 3047 i NLF. Stein fikk
D-lisens #313 i 1983. Han hadde Tandeminstruktør
#27, tok I1 i 1990 og var HI i OFSK første halvdel av
90-tallet. Han ga seg midlertidig med hoppinga i
2001, etter ca. 2200 hopp. Men etter nesten ti år
med road-racing og annen moro ble dragningen mot
røttene for sterk, og han tok ut nye papirer igjen
våren 2010. Stein valgte nå Tønsberg Fallskjermklubb
som lekeplass, og gjorde bortimot 500 hopp på
Jarlsberg disse sesongene.
Mange gjorde flere hopp en Stein, men ikke mange
var så mye på feltet. Hoppene på Jarlsberg er fordelt
på over 200 hoppdager, så han valgte sine hopp med
omhu. Han hadde nok hopp i banken til å være en
typisk godværshopper!
Stein gikk ofte med disse svarte, smale solbrillene,
tett til ansiktet. Og en eller annen hustrig dag for et
par år siden dukka han hutrende opp med en disse
brillene, og trang, tynn lue, hettegenser og minte meg
om Fantomet, så la oss ta noen jungelord for å minnes
Stein.

• Fantomet kommer stillere enn jungelkatten
Stein hadde bobilen sin passe langt unna, akkurat
så langt alle skjøteledningene rakk. Men nærme nok
til å være i nærheten. En standard Stein-dag starta
med ei økt foran PC-en (han jobba i eget firma med
IT). Og når morradisen var borte, sola hadde varma
feltet, Twin Otteren hadde gått noen runder, da
dukka Stein opp – stillere enn jungelkatten. Med et
smil.

• Fantomet er hard mot de harde
En variant som passer bedre på Stein er at han var
soft med de softe og snill med de snille. Men også

• Når Fantomet spør, svarer man
Akkurat det snur vi på hodet. Når vi spurte Stein,
svarte han. Han kunne ikke Håndboka på rams –

• Du finner aldri Fantomet, han finner deg
Helt feil. Vi visste alltid hvor Stein var. Hvis han ikke
var i mingleområdet eller på pakkematta var han
i bobilen, eller badestampen... Og var han ikke på
feltet var det bare å følge med på Facebook. Alltid
oppdatert.
• Fantomet har tusen øyne og tusen ører
Absolutt! Ikke uten grunn var Stein leder av
valgkomiteen i TøFSK flere år. Stein hadde en
forbløffende evne til å huske folk, ha oversikt over
hva de drev med og stod for.

Strømmen
hvem kan vel det? – men han visste det meste, og hvor han
skulle leite når vi stod fast.
• Det hender Fantomet forlater jungelen, og går
omkring i byen som en vanlig mann
Joda – Stein hadde, som de fleste av oss, et liv
fallskjermvenna ikke visste så mye om. Vi er det vi er på
feltet - det bakenfor forblir ofte litt i det ukjente. Men det
vi vet om Stein er at han var veldig glad i og stolt av sønnen
sin, Stian. Flere opplevde sakteTV på sitt verste når Stein
viste video av Stian som sto dørgende stille i gardeuniform
foran Slottet. Men først og fremst dro han på eventyr.
Fallskjermeventyr i USA, Spania, Mexico eller lange ferier i
Asia. Alltid på jakt etter nye opplevelser. Levva livet!

• Når jungelen sover, våker Fantomet
Inntertier – han var aldri først i seng, for å si det sånn. Stein
var alltid klar, og i kveldssola, etter endt hopping, var Stein
i sitt ess. Han var en av disse som kunne skravle i timesvis
uten å være påtrengende. Og det spilte ingen rolle hvem du
var, fersk eller veteran, ung eller gammel, leg eller lærd –
Stein tok tak og inkluderte alle. Et sosialt forbilde.
• You can´t teach an old dog new tricks
Okay da – ikke no´ jungelord, men Stein gjorde ordtaket
grundig til skamme. Av alle oss som ble fostra opp med
å fly på magan, må Stein ha vært den eldste i landet som
tok steget over til det kidsa driver med – hodet eller beina
først. Han la uredd ned et stort arbeid i tunell og på camper

– og kunne etter hvert
leke med alle.
Den dagen jeg gjorde
mitt første hopp, i 1984, var
Stein i flyet. Og han var der
da jeg samme kveld satt rundt
leirbålet for første gang på et hoppfelt.
Da jeg måtte på AFF-kurs igjen, i 2011, etter 20 års
opphold, satt jeg selvfølgelig på med Stein fra Oslo.
For meg, som daglig leder i TøFSK i 2016-sesongen,
var Stein en virkelig luksus. Alltid der for å bidra.
Stein – vi savner deg allerede. Dypt.

Foto thomas thomassen

Nytt år. Nytt utstyr? Fly med de beste. De som skaper fremtiden.

Audun Wik

Erfaring.
Kompetanse.
Aerodyne.
Sky Design.
Hele Norges fallskjermverksted.
t: 9599 3321 e: verksted@skydesign.no w: flyaerodyne.com

konkurranser-lag

Vintertrening for VFS
Landslaget Blue Pelican
Blue Pelican satser som aldri før. 2017 er året vi
går all in! Oppskriften på å gå all in?
Derek BroughtonTekst
Stephanie StrangeFoto
Vel... siden desember 2016 har vi hatt to tidagers camper på Voss Vind. Tre ni-dagers
camper i DeLand. Alle camper har vi hatt med
en verdensmester som coach, enten fra laget
Core eller Team4Speed. Det har blitt 12 timer
VFS i tunnel (phu... De som har prøvd litt vet
hvor tungt det er) og 255 laghopp. Eller om du
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vil, så har vi trent 765 000 meter i DeLand (da
ikke regnet med det som skjer fra separasjon
til bakkenivå, for da flyr vi ikke sammen) og i
Voss Vind har luft føket 3 300 000 meter forbi
oss mens vi har bygd formasjoner.
Så mye trening gir heldigvis resultater, og
vi gleder oss til å vise nivået vårt når vi skal
trene på hoppfelt i Norge til sommeren, på
NM og på EM/WC!
Først skal vi bare ha en KanonBasic

med masse gamle og nye venner. Det blir
fantastisk å slippe seg litt løs og være en så
stor gjeng etter så mye intens trening med
laget på tur.
For dere som ikke skal på basic kan vi
anbefale å ta del i stemningen med å følge
med på dagens videoer fra campen på
www.basicen.no eller facebook siden til Blue
Pelican.
Blue Skies fra oss i Blue Pelican!

konkurranser-lag

Canopy Piloting 2017

Barton Hardie og Daniel Eriksen deltok
i World Air Games i Dubai i desember
2015. De var tatt ut av IPC basert på
Catogory 1 events (World Meets)
resultater, og gjorde en god figur.

Daniel EriksenTekst
Rolf Kuri KurelateFoto
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World Air Games er "luftsportens OL" som arrangeres
hvert fjerde år med bare luftsporter. Nå skal landslaget i
CP representere Norge og FAI IPC i World Games i Polen
senere i år. World Games er den olympiske familiens
prøvekonkonkurranse, som arrangeres hvert fjerde år, som
et siste steppingstone før man kan bli en olympisk gren.
Blant annet Taekwondoe er et nyere eksempel på en idrett
som var noen år i World Games før den ble løftet opp i OL.
Canopy Piloting er den eneste fallskjermgrenen.
Fallskjerm og Canopy Piloting inngår i bolken Trend
Sports. Andre bolker er Artistic and Dance Sports, Ball

Sports, Martial Arts, Precision Sports og Strength Sports.
Konkurransen foregår i Polen i slutten av juli. I World meets
er det ikke uvanlig med over hundre indiduelle utøvere,
men bare cirka 36 blir valgt ut til WAG og WG.
NM foregår på ponden i Sverige som tidligere år.
Konkurransen går en langhelg i juli, uke 28. Trening for
deltakerne med landslaget i forkant, som vanlig.
Så er det World meet i november i Dubai. Det blir en
hektisk, og dyr, sesong for landslagsutøverne.
Mer info kommer på facebooksiden Canopy Piloting
Norge.

Blue Pelican under
World Air Games,
Dubai 2015.

organisasjon og forbund

Hei og et riktig godt nytt år til alle sammen!
Jeg innleder året med å si «all time high»! Klubbene gjorde en fantastisk innsats i 2016, slik at vi total gjorde 67 672 hopp. Det er
175 hopp mer enn rekordåret 2003 da det ble gjort 67 497, og det i et år der værgudene heller ikke var på vår side. Under ser dere
hopptallene i målt opp mot 2003.
Hopptype

Elev hopp

Trening

Konk

Demo

Tandem

Sum Totalt

2016

8165

54047

1563

144

3753

67672

2003

7621

56895

992

282

1707

67497

Differanse

544

-2848

571

-138

2046

175

Som dere ser ble er det en nedgang i antallet treningshopp
og demohopp, men i de andre kategoriene er det en oppgang.
Antallet treningshopp er gått ned. Vindtuneller var ikke så
tilgjengelig i 2003 som de er nå og jeg har også et inntrykk av at
vi nå hopper mer i utlandet og da spesielt i vår egen hoppsesong.
Ut fra diskusjonen som har vært, er det svært gledelig at det er
økning både på elevhopp og konkurransehopp. Uansett er det et
sterkt resultat.

•
•
•
•

Observasjonsregistreringssystemet
Som mange observerte i desember, var ORS tatt ned for
vedlikehold. Det tok lenger tid enn forutsett, men da det kom
opp igjen, var det som versjon 1.0. Det var betydelig omarbeidet
og forenklet, basert på tilbakemeldinger fra brukere og
styringsgruppen for ORS.
Hver enkelt av dere kan nå lese de
anonymiserte registreringene som er kommet
inn og søke på dere selv, på klubb og ulike
hendelser. Jeg forventer at dere bruker dette
systemet aktivt. Det er laget for oss og vår
sikkerhet.

Det var foruroligende mange observasjoner som gjaldt tandem,
både skader og nødprosedyrer.

Jan Vang
Fagsjef/avd.leder F/NLF
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Noen tall fra ORS 2016:
Pr 31. desember
var det initiert 305
observasjonsregistreringer
(OR), hvorav 219 var lukket av
SU, 64 forelå i utkasts form,
16 var trukket tilbake, to lå til
godkjenning i SU og fire var i
arbeidsflyten i klubbene.

1 hopper omkom
52 skader, ingen med varig mén
57 reservetrekk
3 utløste nødåpnere, hvorav en full redning (dead man
walking)
• 13 ilagte FU (farlig underkjente) hopp.
• 3 permanente hoppforbud
• 7 luftfartshendelser.

Medlemskap
De som skal hoppe nå må ha betalt medlemskapet for 2017.
Lisensene er nå ikke lenger gyldige, selv om de er fornyet for
2017, dersom ikke medlemskapet for 2017 er betalt. Forsikringen
er derfor heller ikke gyldig uten medlemskapet, selv om premien
er betalt. Vi har flere søknader om fornyelse som ligger på vent
fordi medlemskapet ikke er betalt ennå. Jeg vet at en god del
av dere hevder at dere ikke ønsker å betale medlemskapet før
dere igjen skal hoppe. Det er ikke OK, men forståelig tross alt.
Det som dere da må være klar over, er at medlemskapet skal
være betalt, og betalingen registrert eller på annen måte kunne
dokumenteres, når dere kommer på hoppfeltet. Det finnes ikke
noe system for å betale medlemskapet i manifest. Min erfaring er
at mange som venter i det lengste med å betale medlemskapet,
får det travelt når det skal hoppes, og en hel del har rotet bort
giroen. Det er irriterende å gå glipp av en kanonhelg pga. dette.
Så er det ganske mange som påberoper seg at de ikke har fått
tilsendt giroen, og det kan være riktig! I slike tilfeller har man som
oftest flyttet og ikke oppdatert adressen i medlemsregisteret.

Derek H. Broughton
Landslagsansvarlig

IDRETTSNYTT

EM i tunnelﬂyging tildelt Voss
Kropsfykarlag og Voss Vind
Europamesterskap i tunnelflyging 2018 er tildelt Voss Kropsfykarlag
og Voss Vind. Konkurransen blir gjennomført 11.-14. april 2018.
Dette blir en historisk hendelse da det aldri før har blitt gjennomført
en kategori 1 konkurranse underlagt fallskjermseksjonen i Norge.
Vi håper på positive effekter i kjølvannet av dette i form av økt
medieomtale, inspirasjon til både fremtidige og eksisterende
hoppere med mer.
Sett av datoene om du har lyst til å oppleve idrettsprestasjoner i
verdensklasse i egen bakgård.

Landslagsgruppens form og veien videre
Etter at jeg tok over som Landslagsansvarlig for cirka tre år siden har
mye skjedd med landslagsgruppa. Det mest vesentlige er at vi har
gått fra å ha ett lag med tre utøvere i en gren, til å være en gruppe
på 11 personer som representerer i fire forskjellige grener. En mindre
synlig endring er at vi i disse årene har beveget oss mot at det må
ligge ressultater til grunn for å ta ut landslagsutøvere. Dette gjelder
spesielt i nye grener vi ikke har tradisjon for å satse på.
Det er mange fordeler med en stor landslagsgruppe. De største
fordelene er at det skaper et mangfold i hopp-Norge, nye (og gamle)
hoppere har et bredere spekter av kompetanse tilgjengelig til å lære
det man selv måtte ønske. Det er også lettere å være synlig når man
er 11 personer som sprer seg utover hoppfeltene om sommeren. Men
det er også et par ulemper. Disse er at tildelingen til hver utøver i
gruppa blir mindre og det fører til at det er vanskeligere for lagene
å satse. For det koster å ta medalje. Det koster blod, svette og tårer
som vi alle vet. Men det koster også penger. Sånn er idretten vår.
De siste to årene har tildelingen per utøver i realiteten ligget to

hakk under smertegrensa. Nivået på penger i trenings- og
konkurransestøtte til hver utøver på landslag har ikke
vært så lavt noen gang de siste 25 åra. Og det er uten å ta
med den normale prisøkningen i sammfunnet. Den andre
ulempen er en følge av den første. Nemlig at det blir mindre
topp-plasseringer. Spørsmålet er om det å ha mål om topp
tre plassering i kategori 1 konkurranser er forenelig med å
ha en stor landslagsgruppe med alt det possitive som følger
med en slik bredde og variasjon.
Årsmøtet er som kjent rett rundt hjørnet, og det blir
spennede å se hvilken retning det nye styret velger å legge
for idrettssatsningen. I en drømmesituasjon kunne man sett
for seg å åpne for en utvidelse av landslagsgruppa hvor alle
utøvere, lag og grener fikk økonomiske rammer til å være
med i en medaljekamp. Tunnelflygerene står og banker på
døren for landslagsgruppe i tunnel grenene/tunnelflyging.
Både CP og wingsuit gruppa burde ideelt sett blitt utvidet
til 3+ personer som kunne pushet hverandre. Vi har unge
utøvere som begynner å hevde seg i Freestyle og jenteklasse
i FS, foreløpig kun i tunnel, men med potensialet for fritt fall
i fremtiden.
Spørsmålet både årsmøte og det kommende styret må ta
stilling til blir om man skal redusere størrelsen på gruppa
for å la de som har vist best resultater gå for enda bedre
resultater, eller la gruppa være på den størrelsen den er i
dag. Kanskje finnes det en måte å utvide til en enda større
landslagsgruppe? Dette er vanskelige og viktige spørsmål.
Min oppfrodring til alle fallskjermhoppere er å ta del i
debatten og si ifra hva dere ønsker. For landslagsgruppa
tilhører dere.

Hoppstatistikken for 2016 er klar, ny rekord!
Det har aldri vært hoppet mer fallskjerm i Norge enn vi gjorde i fjor,
vi slo toppåret 2003 med 175 hopp. Det meste av veksten fra 2015
står tandemelever for med 3.753 hopp, jeg håper og tror vi klarer
å konvertere en del av disse til aktive hoppere denne sesongen.
Se innlegget til Fagsjef Jan for mer detaljer om utførte hopp
sammenlignet mot forrige rekordår.

Landslagsuttak

Det aller viktigste argumentet fra meg som leder av F/NLF er
dette: det sittende styret har hatt tilnærmet null handlingsrom for
oppdukkende saker i de TO ÅRENE som går mellom årsmøtene. (JA,
det heter fortsatt årsmøte selv om det gjennomføres hvert annet år.)
Hvis klubbene ønsker et proaktivt styre i F/NLF som i større grad
kan snu og rundt og bidra ved behov trenger fallskjerm-Norge denne
justeringen.
For ordens skyld: jeg tar ikke gjenvalg og blir derfor ikke berørt
uansett hva årsmøtet beslutter. Som avtroppende styreleder mener
jeg imidlertid klart og tydelig at styret F/NLF trenger denne justeringen
av medlemskontingenten, og oppfordrer alle til å støtte dette.

På denne tiden av året pleier jeg å annonsere
landslagsuttak som blir gjennomført på høsten etter
at konkurransesessongen er over. Med bakgrunn i det
jeg har skrevet over venter jeg noe med dette. Det er
mange ting et nytt styret må ta stilling til, og det skal gis
økonomiske rammer på årsmøtet. Hvis det blir aktuelt med
landslagsuttak i 2016 vil dette derfor bli annonsert i Frittfall
nr. 2 2017.

Årsmøte
1 - 2. april samles klubbledere og HIer på Gardermoen for Årsmøtet,
F/NLFs høyeste organ. Det skal blant annet velges nytt styre, og
budsjettene for 2017 og 2018 skal «klubbes» samt at Luftsportstinget
avholdes.
Det sittende styret legger opp til en justering av den årlige
medlemskontingenten med kr. 100,- og håper og tror at klubbenes
representanter støtter forslaget
Hvorfor?
Det er mange gode grunner til dette;
• medlemskontingenten har ikke vært endret på 10 år, kostnadene
har i samme periode økt med ca. 20%.
• ORS kan og bør videreutvikles
• integrering av ORS mot det kommende nye medlemssystemet til
NLF (erstatter MELWIN)
• vi har flere landslagsutøvere enn tidligere, skal de opprettholde et
høyt internasjonalt nivå trenger vi å øke det økonomiske tilskuddet
• tung støtte til NM de siste årene har gitt rekorddeltakelse, det bør
opprettholdes eller økes
• både ungdomsmidler og arrangementsmidler blir nå oversøkt, vi
kunne fordelt mer til gode initiativ og prosjekt hvis vi hadde hatt
mer å fordele

Nordisk møte
Jeg skrev i forrige Frittfall at vi skulle ha et nytt møte med våre
Nordiske kollegaer i januar i år. Det møtet ble dessverre avlyst, i stor
grad fordi det danske forbundet ikke så seg i stand til å sende noen
representanter. For 2018 er det planlagt et møte i Helsinki.
Pond på Rikssenteret
Styret F/NLF har skissert et forslag til hvordan dette kan
gjennomføres, saken ligger nå hos Oslo Fallskjermklubb som
leietaker. Det jobbes heldigvis med dette i kulissene også på Bømoen
og Jarlsberg. Vi trenger minst en pond i Norge, på et av de tre store
hoppfeltene. Jeg krysser fingrene for at dette løser seg i nær fremtid.
Swoop Challenge
Det sittende styret har skrevet inn i kommende langtidsplan at
F/NLF skal fortsette arbeidet med sikte på å gjennomføre Swoop
Challenge i Oslo i nær fremtid. En aktiv arbeidsgruppe med dedikerte
mennesker vil være nødvendig for å klare å lande et slikt prosjekt. Vi
har gjort grunnarbeidet denne perioden, forhåpentligvis klarer vi en
gjennomføring i 2018 eller 2019.
Jeg ønsker dere alle en flott senvinter og vår. Kanskje du skal på
en av de mange påskeboogiene som arrangeres i år? Hvis du fortsatt
ikke har husket å levere riggen til hovedkontroll – gjør det nå!
Når du så står på call for å gjøre dine første hopp for sesongen,
husk at du er rusten. Øv på nødprosedyre, sjekk vindforholdene
før du går i flyet og ikke planlegg med kompliserte hopp eller store
grupper de første dagene.
Enkle huskeregler for en trygg start på
sesongen, fra en som gleder seg til sin 20.
sesongstart.
Når du leser dette er mine dager som leder for
F/NLF over.
Takk til resten av styret, SU og alle utvalg og
komiteer som har gjort en solid innsats de siste
to årene. Takk til redaktør i Frittfall, til dere som
holder våre sentrale kurs, til alle tillitsvalgte og
HIer i klubbene og sist men ikke minst; takk til
Fagsjef Jan Wang for at han fortsatt holder
ut med oss fallskjermhoppere!
Blue skies & Be safe
hoppvenner!

organisasjon og forbund

Hallo fallskjermhopper!

Jan Erik Dietrichson
Leder F/NLF
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Lisenser
Vi kommer av og til opp i situasjoner der det blir hoppet uten gyldig
lisens. Dette skjer stort sett i de tilfellene der en fornyelsessøknad
er utfylt, attestert og sendt inn til F/NLF, men ikke blitt betalt
etter at lisensen med giro er sendt til hopperen. Derfor ble det
på fagseminaret i 2014 presisert at en hopper som har sendt inn
fornyelsesskjemaet, kun gis en begrenset tid han/hun får hoppe
iht Håndboken pkt 301.2 andre avsnitt. Normalt vil det maksimalt
ta 14 dager før lisensen er sendt fra F/NLF. På sommeren kan det
pga ferieavvikling ta noe lenger tid. Derfor skal det maksimalt
tillates å hoppe i inntil 4 uker etter at fornyelsespapirene er
sendt inn, uten at lisensbetalingen er registrert i manifestet. Jeg
registrerer at mange har problemer med å forholde seg til en
giro for medlemskap og en giro for fornyelse av lisensen. Dere
må da huske at betalingen for lisensen nesten utelukkende er
forsikringspremien for ansvars- og ulykkesforsikringen.
FAI sportslisens
Vi tenker ikke så ofte på at vi også har en FAI sportslisens, og
hvilken nytte har vi så av den? Det er den lisensen som gir oss rett
til å delta i konkurranser nasjonalt (NM) så vel som internasjonalt.
Det siste er vel kanskje ikke så aktuelt for flertallet, men
sportslisensen gir oss også rett til å hoppe utenlands under FAI/IPC
sporting code section 5. Nettopp derfor er den god å ha.
Styret i Norges Luftsportforbund har besluttet at fra og
med 2017 skal alle NLFs medlemmer som har FAI sportslisens,
eller søker om fornyelse eller utstedelse av FAI sportslisens,
ha gjennomgått Antidoping Norges e-læringsprogram «Ren
utøver». Det er da viktig at det signeres på fornyelsesskjemaet for
gjennomgått e-læringsprogram.
Før fallskjermelever får A-lisens skal e-læring Ren utøver
gjennomføres. Det er ikke slik at dette inngår i A-kurset, men
elevene skal dokumentere at dette er gjennomgått ved å fremvise
diplomet som utstedes til hver enkelt som har gjennomført. Dette
tar et sted mellom 20 og 40 minutter å gjennomføre, er enkelt og
gir faktisk en god innsikt i antidopingarbeidet.
Sentrale kurs
Årets I-2 kurs har 13 påmeldte deltagere. Kurset gjennomføres
28. april til 1. mai på Krigsskolen Linderud. I skrivende stund er
pensumet på vei til deltakerne.
Tandem- og AFF-instruktørkurset har påmeldingsfrist 6. mars,
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og i skrivende stund er det kun påmeldt en kandidat på begge
kursene. Tandeminstruktørkurset gjennomføres 8. til 11. juni,
og AFF I-2-kurset gjennomføres 24. juni til 2. juli. Begge kursene
gjennomføres på Rikssenteret.
For I-1-kurset vil påmeldingsfristen bli 3. juli, og kurshelgene er
3.- 4. september og 11.-13. november.
Når det gjelder MK-kurset i 2017 som er på 12 kandidater, ble del
1 gjennomført 20.-22. januar. Del 2 som også er eksamenshelg
27.-29. oktober. Det forventes at det kommer kandidater fra MK
kurs 16 som utsatte eksamen i fjor.
MK-kurset for 2018 har påmeldingsfrist 1. oktober.
Seksjonsårsmøtet, Luftsporttinget
og fagseminaret 1. og 2. april
Alle klubbene har nå fått innkalling til fallskjermseksjonens
årsmøte med påfølgende luftsportsting, der fallskjermseksjonen
vil ha ti representanter med stemmerett i tillegg til seksjonens
leder og ungdomsutvalgets representant i forbundsstyret. Det
vil si at vi vil ha tolv stemmer på tinget. Nytt av året er at NLF
også gjennomfører sitt luftsportsting på lørdagen, i forlengelsen
av seksjonsmøtet. Det betyr at vi får vesentlig kortere tid på
seksjonsmøtet. Derfor velger vi å starte klokken 9 og avslutte
klokken 15. En halv time lunsj er inkludert i tiden.
Den viktigste saken på tinget vil være foreslåtte lovendringer
for tilpasning til NIFs lov. Det foreslås at seksjonene skal ha
en leder og en nestleder som velges på tinget, etter innstilling
fra seksjonens årsmøte. Så kan det være fra én til fem
styremedlemmer som oppnevnes av forbundsstyret også det etter
innstilling fra seksjonens årsmøte. Det vil være kostbesparende
dersom vi kan ha få styrerepresentanter. Andre regler for
sammensetning av styrer etc. vil slå ut dersom man velger å gå
ut over én styrerepresentant. Etter en nærmere vurdering vil det
dårligste alternativet være to styrerepresentanter i tillegg til leder
og nestleder. Jeg mener også at kun én blir for snaut dersom noen
skulle falle fra under perioden. Jeg har falt ned på at det beste vil
være tre styrerepresentanter, som vil være tre færre enn vi har i
dag. En slik sammensetning vil være robust, samtidig som den er
kostnadsbesparende.
Fagseminaret gjennomføres søndag 2. april og vil også bli
kortere enn tidligere fordi vi ikke får starte før kl. 10. Derfor vil SU
vurdere å stramme inn på hvem som får delta på møtet ut over
hovedinstruktørene og de SU har med. SU vil utarbeide agendaen
til fagseminaret på et møte senere i februar.
Jeg vil avslutte med å ønske alle et riktig godt hopp år!
Blå himmel!

B

Christensen Joakim
Grønskag Sigrid
Karlsen Bjørn Steinar
Lauritzsen Vegar
Lerhaugen Joakim
Minde Robert
Nilssen Roy Vegard
Nilssen Torstein
Olsen Bjørnar Næss
Rognerud Magnus Storhaug
Rognerud Tormod
Skarpaas Jan Trygve
Skår Lasse Mjaaland
Smedsrud Erik Høvik
Sønstabø Johan Kolstø
Utnes Vebjørn
Wilhelmsen Even

C

Augdal Marte Bondø
Carratt Josh
Drøyli Maja Bjerke
Johansen Simon
Petersen Lasse
Stenbro Christoffer
Thunes Stig

D

Anmarkrud Tormod
Austnes Martin
Carratt Josh
Follesø Kjetil
Knudsen Stian
Pedersen Jan Arne
Zecevic Boris

DM1

Anmarkrud Tormod
Flølo Oddvar Thommesen
Follesø Kjetil
Grevstad Christian
Heggmo Are
Johansen Freddie
Pedersen Jan Arne

DM2

Austnes Martin
Båtstad Henning Dahlen
Thunes Stig
Titlestad Helge Dale

I1

Anmarkrud Tormod
Gotteberg Johann

I2

Follesø Kjetil
Pedersen Jan Arne

I3

l isen ser

organisasjon og forbund

Status i år er at det var 788 som hadde betalt medlemskapet
pr 31. januar, og det er 186 flere enn det var i fjor.

Bäckström Anna Viktoria
Carratt Josh
Vårum Christian

IAE
MK
Stenmoe Jan

Solberg Ståle Morten
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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,-

klubbnytt

Midtnight Sun
Årets
vinteren er Lang, og menS venner
SnaKKer om SoL, varme og hvor
i «Syden» de SKaL, Så SnaKKer jeg
med gLød og iver om varme,
midnattSSoL og faLLSKjermhopping
Sør i tromS.
Malin SkindloTekst
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Minner tilbake til i fjor sommer. Til en fantastisk
boogie på Elvenes. Flotte hoppere nye som
erfarne, gode venner alle som en. Familiene
til hopperne som bidrar til uforglemmelig
stemning. Barn som koser seg på trampolinen
og heier iherdig på mammaer og pappaer som
hopper. Én elev som i løpet av boogien både
tok kurset og ble selvstendig hopper. Et rått
innhopp, til spektakulære Bleik. Samarbeid
med luftforsvarets 339-skvadron. De
forventningsfulle uttrykkene på tandemelevene.
Festkvelden med helstekt villgris og livemusikk,
flotte premier fra sponsorer. Nye medlemmer

klubbnytt

Boogie
vakreste eventyr!
i «Arctic circle eight». De vakreste
omgivelsene. Den beste stemningen.
Hopping 24/7. Skjermkjøring i midnattssol,
med utsikt over vill og vakker nordnorsk
natur. Magiske dager, som ble avsluttet i
stamper og badstue.
Himmelen er vår lekeplass, og
lekeplassen langt nord i Norge, med sol
døgnet rundt er definitivt den beste!
Valerio i Porter’en og Fred i Cessna’en flyr
som guder, og frakter oss med glede opp
i høyden, med Elsa som står på bakken og
koordinerer. Det ryktes om oksygenhopp til

sommeren, noe jeg gleder meg ubeskrivelig
mye til!
Gleder meg til å møte alle kjente og
kjære fallskjermvenner igjen, også håper
jeg at jeg får møte mange nye! Gjøre nye
sprell i lufta, og høre røverhistorier rundt
bålet og stampen. Sommeren kommer ikke
fort nok!

Facebook: Midnight Sun Boogie Instagram: midnightsunboogie Snapchat: midnightsboogie
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Nytt fra Rakkest ad
nimbuS faLLSKjermKLubb er i SKrivende
Stund StraKS operative fra ny fLott
hangar på raKKeStad fLypLaSS!
Tom Erik TanumTekst og Foto
Dugnader har sørget for fine lokaler med manifest, kjøkken,
spisestue og TV-hjørne samt et fullt operativt vannklosett
i gangen. Vi vil fly svært raskt med en nyoverhalt 206 med
turbin! Vi satser på masse funjumps og treningshopp fra
nye høyder. Vi har også to tandempiloter og en drøss med
instruktører som kan geleide nye venner til store høyder.
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Vi gleder oss til å leke med deg der
velkommen!

