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Forsidebildet:
Kenneth AspheimFoto
Norgesrekord i storsekvens over Jarlsberg. 52 mann, to poeng.

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

KittTekst

Det er sprøtt og utrolig kult at en kan feire 20-årsjubileum for
Ekstremsportveko! Fallskjerm- og BASE-miljøene var viktigste pådrivere
helt fra starten. Gale ideer bare vossinger kunne tro på, som likevel har vist
seg å være både gjennomførbare og skikkelig gode. Profesjonell stab, side
og side med horder av frivillige. Entusiasme, ambisjoner og stayerevne.
Veko har verdensherredømme innen ekstremsportfestivaler. Bare på Voss
det kunne skje. Gratulerer med jubileet!
Skikkelig artig også at det blir organisert storsekvens på Jarlsberg. To
poengs 52-manns og ny norgesrekord! Det er jo litt artigere for både
organisatorer og hopperne enn bare å planlegge et digert flak.

fotoutvalg

Heia Veko
Espen Fadnes, Voss FSK tok hjem kongepokalen i NM. Det er stort – og vel
fortjent! Neste gang det skal konkurreres om kongepokal i fallskjerm er
etter 2019.
I denne utgaven av Frittfall er jeg glad for at vi har fått inn to bidrag fra
sikkerhets- og utdanningskomiteen. Jeg håper at vi skal få mer fokus på
Su sitt arbeid i spaltene, så alle kan lære av dette. Så har vi hatt et ekstra
hyggelig bidrag fra Lars B. Grøndal, som har laget jubileumsartikkelen om
Veko. Lars jobbet med Frittfall for tyve år tilbake, og er fremdeles i gamet.
Takk for hjelpen!

Andreas Lund-LarsenFoto

blue skies
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Norgesrekorden
4

Alt lå til rette for suksess;
med fire fly, over
70 magehoppere og
nogenlunde vær, burde det
gå an å lage en 27-manns eller
flere sekvens med topoeng.
Og det klarte gjengen. Sef.

femtito-mann, to poeng!

På siste forsøk...

Andrey VeselovFoto

Kenneth AspheimFoto

Audun WikTekst

Andrey VeselovFoto

Kenneth AspheimFoto

FAI-reglene sier at en 2-poengsrekord skal være minimum 25 prosent av 1-poengsrekorden, og med
108-manns på Rygge fra 1999, var 27 minstekravet. Men 27 ville være flaut lite med mannskapet og
flyparken til rådighet – så målet var noe mellom 50 og 60.
TøFSK hadde leid inn to Caravaner og TwinOtteren til Stockholms fallskjermklubb, og med sin egen
TwinOtter i tillegg var det ikke noe å si på kapasiteten. Mulig det har flydd fire små Cessnaer i formasjon
i Norge tidligere, men det var i alle fall første gangen med fire "ordenlige" fly her til lands. Legg til at Pål
Bergan og Lise Aune organiserte, så lukta det rekord lang vei.
Men rekorden satt langt inne. På en rekord må som kjent alle gjøre jobben samtidig. Og mannskapet var ikke
jevnt nok besatt til at en topoengs storformasjon skulle komme sånn uten videre. Men Pål og Lise hadde trua
og var særdeles forsiktige med øksa alle skal med og etter innledende basetrening og hopping fra to fly lørdag
og søndag, gikk mandagen med til fire forsøk med 60ish hoppere. Mye bra og dispilinert flyging, budskapet fra
organisatorene sank inn, men med tre-fem down and dirty var rekorden likevel et bra stykke unna.
Tirsdag kom med en værmelding som var ganske tydelig på at det bare ville bli ett forsøk. Dessverre
hadde en del dratt hjem, men 52 stilte i alle fall til start. Full konsentrasjon og jaggu, sånn rundt 6500 fot
ble førstepoenget keya, og andrepoenget satt 3-4 sekunder senere.
Litt av et syn både fra bakken og fra flyene. Juhuu!!
Parallelt med rekorden hadde TøFSK hyra inn legenden Craig Girard for å lage kule hopp for de som ikke
deltok på rekorden. Han tilfredsstilte alle forventninger ,og de som hoppa med Craig dro også hjem med et
smil om munnen.
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THE VEKOSHOW MUST GO ON!
1 500 DELTAKERE PÅ EKSTREMSPORTVEKO
FEIRET 20-ÅRSJUBILEUM I SOMMER MED
REKORDMANGE AKTIVITETER. – JEG ER
STOLT, GLAD OG LETTET, SIER MANGEÅRIG
STYRELEDER HENNING HEGBOM ETTER
TIDENES BESTE VEKO.
L ARS BREDE GRØNDAHLTEKST/FOTO
A NDREAS MOSLING OG JOHANBRYHNIFOTO

Henning Hegbom startet med hopping på Bømoen
i 1982. Han har stor tro på at suksessen for
Ekstremsportveko vil fortsette.
– Jeg tror at framtiden for Veko bare avhenger av
god kvalitet. Vi trenger ikke nødvendigvis å endre så
veldig mye. Et OL er likt hver gang, er det ikke det?
spør Henning Hegbom.
En av suksessfaktorene på Voss har vært dagens
video, som hver kveld samler deltakerne.
– Vi staret tidlig med dagens video, som var helt
klart et samlingspunkt. Dagens video ble starten

for festivalen, ettersom det var så mange som ville
se hva som hadde skjedd i løpet av dagen. Midt på
sommeren kan vi ikke sitte ute med dårlig kvalitet
på en skjerm, så vi måtte sette opp et svært telt for
å få plass til alle. Det sparket i gang en festival, og
slik har ekstremsportveko og festivalen utviklet
seg, forteller Henning Hegbom.
Han var såvidt 16 år gammel da han ble dratt
med av faren sin til Bømoen for å starte på
fallskjermkurs. Fra en beskjeden start er Skydive
Voss i dag blitt Norges største fallskjermsenter.
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Selskapet Kari Traa
er hovedsponsor av
Veko sammen med
Bula og One Call.
Kari Traa trente selv
under Veko med
jentelaget på Voss.
Her sammen med
Lars Erik Syvertsen
fra Kristiansand.

6

FAKTA: Ekstremsportveko feiret i år 20-årsjubileum. Det årlige arrangementet eies av
The Ekstreme Voss Foundation, som omfatter
Voss Kayak Club, Voss Hang og Paraglider
Club, Voss Rafting Club og Skydive Voss.
Symbolet for Veko er de fire elementene;
vann, luft, jord og ild.
Idrettsgrenene er blant annet skydiving,
vindtunnel, freefly, wingsuit, basehopping,
Big Air, elvepadling, rafting, paragliding,
hangliding, speedflying, kiting, klatring,
longboarding, mountainbike, freeride,
bouldering, Horgi Ned og MTB/BMX.

Storsekvenshoppere med exit
fra D-FOXY, en Cessna 208
Grand Caravan som opererer
fast på Bømoen hver sommer.
Foto: Johan Bryhni

JUBILEUM FOR EKSTREMSPORTVEKO!
Zion Freefly med base på
Bømoen; Petter Stensvold,
Anna Moxnes og Andreas
Mosling.
Kristin Fossnes og Oddne
Juvik gjør comeback.
Henning Hegbom, Morten
Hennie og Aksel Hennie
er klare for nye høyder.
Stian Øverå i VossVind
samarbeider tett med
Skydive Voss.
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VIL TIL VOSS 1:
Marco Arcangeli fra Italia tilbringer hver
sommer på Bømoen og vil flytte til Voss.

MARCO ARCANGELI
– Dette er min tredje sesong, jeg virkelig digger
Norge. På Bømoen blir det mye videohopping og
det er fantastisk å se fornøyde hoppere. Hopping
er noe som bringer oss sammen som en stor
familie, og det er grunnen til at jeg liker meg på
Voss, sier Marco Arcangeli fra Italia.
– Det eneste jeg savner er litt mer sol, ettersom
jeg er fra Italia, men se deg rundt, det er helt
spesielt her på Bømoen!
– Jeg har aldri funnet noe i nærheten og jeg er
virkelig stolt av å være en del av fallskjermfamilien
her på Voss, forteller Marco Arcangeli.

Brødtekst

TEDDY WONDSEL
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VIL TIL VOSS II:
Teddy Wondsel pendler
mellom New York og
Bergen. Nå ser han
etter leiligheter og hus
på og rundt Voss.

– Familien min er opprinnelig fra Danmark, men
jeg er født i New York og har de siste årene
vært i Statene. Nå har jeg funnet veien tilbake
til Skandinavia. Jeg elsker det, og har planlagt
å gjøre Voss til mitt andre hjem, sier Teddy
Wondsel. Han konkurrerer vanligvis i 2WD, men er
på Veko mest for å ha det gøy.
– Jeg liker livsstilen her. Nordmenn lever ut
livet, til det ytterste. For meg er Bømoen det beste
hoppfeltet i verden.
– På VossVind har jeg organisert flere turer
mellom USA og Norge for å trene. Mange av de
beste utøverne internasjonalt er faktisk her på
Voss. D-FOXY er et av de beste hoppflyene som
bringer deg opp i høyden på veldig veldig kort tid,
forklarer Teddy Wondsel, instruktør hos VossVind.

Petter Stensvold
og Anna Moxnes i
Zion Freefly trener
på sekvenser og
formasjoner, mens
Andreas Mosling
flyr med film/video.
Foto: Andreas
Mosling

GJENGEN BAK
SUKSESSEN
DAGENS VIDEO
Per-Børre Kiserud og Thomas Evensen
har mye av æren for høydepunktene
med Dagens video under Veko de første
ti årene, fra 1998 til 2007. Ingrid Spildo
Nordhuus tok over stafettpinnen og har
fortsatt suksessen de påfølgende årene,
med et stort team av frivillige.
– Eg er i alle fall ikkje klar for å gje meg.
Og eg håper at flest mogleg av oss er med
lenge videre. Dei eg har med meg er mange
nye kvar gong. Nokre av dei har vore med
i tre–fire år. I hovudteamet er me to som
har vore der frå starten i 2008, og flere
frivillige før det, forteller Ingrid Spildo
Noordhuus.
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De skapte suksessen; Per-Børre Kiserud (til venstre) og Thomas
Evensen etablerte konseptet med Dagens video, og flankerer
sjef for Ekstremsportveko Kjetil Kriken og mangeårig styreleder
for Ekstremsportveko på Voss, Henning Hegbom.

Ingrid Spildo Nordhuus med videogjengen på Fleischers Hotel, hvor
Dagens video hvert år redigeres og produseres.
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PD-representant Hans
van Marrewijk med
Rezzan Aral Shiel.
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Twin Otter LN-JMP fra
Jarlsberg er blitt et fast
innslag under Veko.
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Simon Løvdal tok sjansen og hoppet i det
sammen med Maiken Bentzon, Norges
eneste kvinnelige tandeminstruktør.

Marius Sotberg er
mangeårig freefly
landslagshopper.
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Legendariske PD Factory Team sammen med eier av Liquidsky, Julio Ruiz (i midten). Til venstre; Pablo Hernandez,
Ian Bobo og på motsatt side; Shannon Pilcher og JC Colclasure. Teamet har i flere år samarbeidet med Bjørn
Magne Bryn (under) og One Call, og utvikler sporten med spektakulær formasjonsflygning under skjerm.

Steffen Nygaard fra
Kragerø på Veko for
tredje gang.

Ambre Forte og Espen Fadnes fl yr wingsuit
på Bømoen og er aktive instruktører på
VossVind.

Storsekvenshoppere med
exit fra LN-JMP, de Havilland
DHC-6-200 Twin Otter fra
Jarlsberg som nylig er blitt
hvitmalt og oppgradert med
nye motorer, nye propeller og
ny avionikk (glass cockpit).
Klassikeren sørger for dobling
av hoppkapasiteten under
Veko hver sommer. Flyet
har tilhørt 719-skvadronen i
Luftforsvaret i mange år og
kom første gang til Kjeller AFB
1. november 1976.
Foto: Johan Bryhni
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Johan Bryhni og
Didrik Solli-Tangen
finner tonen.

Veko leverer! Dette var tredje
gang jeg har deltatt på Veko. Kort
oppsummert i år; Masse bra folk, kule
Veko stunts i fantastiske omgivelser
og høy adrenalin faktor!
Steffen Nygaard
FreeFly Rob (Heron) (i midten) er instruktør innen base, wingsuit, speedflying,
AFF og tandem. Her sammen med Erik Christiansen og José Pablo Muñoz.
Skydive Voss samler hver sommer utøvere fra over 30 nasjoner.
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Jeppe er «flasket opp» på Bømoen. Stolte foreldre
er Birgitte Horn og Kjetil Follesø som begge har
lang fartstid på Norges største fallskjermsenter.
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funjumpso
 pa Veko
Lars Erik SivertsenFoto
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Ekstremsportveko er enhver fotografs
drøm. Spektakulær natur, unike idretter
og utøvere i verdensklasse. Fart, energi og
spenning – alt samlet på ett sted. Av alle
grenene man kan fotografere under Veko,
ligger alltid BASE høyest på ønskelisten min.
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Ekstremsportveko
er enhver fotografs drom
l

Andreas RoksvaagTekst og foto
Jeg har en filosofi som går ut på at skal man få gode bilder, må man være på
nivå med det man tar bilder av. Det vil si at jeg ikke kan stå på bakken med en
zoom linse, jeg må stå oppe på kanten med hopperne, eller rettere sagt, henge
rappellert ned under exit. Det gjør at man får en følelse av å være med i selve
svevet når man ser på bildet. Jeg prøver også alltid å fange det avgjørende
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øyeblikket i bildene mine, det sekundet når man trår over
kanten og ikke kan snu.
For å få den spesielle looken i bildene mine har jeg valgt å
være litt utradisjonell når det kommer til valg av linse til denne
type fotografering. Portrettlinser med store blenderåpninger
(85mm f/1.2L og 35mm f/1.4L) gjør at hopperen blir sylskarp
og bakgrunnen blir uskarp. I etterkant jobber jeg en god del
med kontrast, farger, lys og skygge for å f å bildet til å virke
mer tredimensjonelt.
Ta gjerne en titt innom
www.andreasroksvaag.com for å se flere av bildene mine,
eller instagram: @andreasroksvaag.
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Kjekt med

store formasjoner!

For andre året på rad ble BigwayFun arrangert på verdens

beste hoppfelt. I fjor var det en Nordisk versjon, og i år
en mer internasjonal versjon med deltagere fra Sverige,

England, Nederland og Tsjekkia – i tillegg til 21 nordmenn.

Foto denne siden: Dan GirdeaFoto
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Dave ClarkFoto
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Dan GirdeaFoto

Dan GirdeaFoto

Ronny Holen/Red.Tekst
Hoppingen ble som tidligere gjort fra to Skyvaner. 11 hoppere fra hver for å gjøre 22 manns hopp.
Rekk opp hånden den som har gjort en 11-manns singleline speedstar-konkurranse fra to fly! Synd at
svenskene jukset og faktisk lagde en plan med dedikerte sloter. Kamikazekammeratene skal ha for
guts og innsats!
Hver dag ble avsluttet med noen fine 44-manns fra litt ekstra høyde. Målet med BigwayFun er å ha
det kjekt med store formasjoner! Dette vart oppnådd, og vi har bildene og videoene til å bevise det,
og til å glede oss over siden.
Et annet lite mål med uken var å gjøre en firepoengs 44-manns fra 19.000 fot. Det ikoniske 4x44
unnslapp denne gangen, men noen ganger må en jobbe smartere og hardere for å oppnå et mål. Det
kan være at vi prøver igjen neste år. Da er både 4x44, 3x66 og 2x88 tall som ser bra ut. Det samme
gjør 45- og 64-manns diamant. Kanskje out facing?
Alle feil som ble gjort dette året blir det jobbet med å korrigere. Det som er konstant er overnatting
til ca. hundrelappen per natt, øl på grensen til gratis og at det Tsjekkiske kjøkken fortsetter sin gode
utvikling. I tillegg viktige detaljer som at flyene går når vi vil, så høyt vi vil, og at HFL finner hull til oss
som passer perfekt til 44 mann.
Orket til å prøve igjen kommer nok snikende med høstmørket. Følg med på FB!

Dave ClarkFoto

Dave ClarkFoto
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Dave ClarkFoto

Dave ClarkFoto

Dave ClarkFoto

Dave ClarkFoto

Dave ClarkFoto
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Boom! Jeg fikk O K!
jeg kunne ikke tro det. jeg fikk
bekreftelsen etter å hA sendt en
tekstmelding til dropZone denmArks
eier philip, hvor jeg bA om å få gjøre
et hAlo hopp.

Carl Christian RolandTekst

CARL CHRISTIAN ROLAND er verdens første
paraplegiker til å ta ut B-lisens, og med utsjekk
som wingsuitpilot. I august i år hoppet han solo
HALO som verdens første funksjonshemmed,
med oksygen fra 23 400 fot.
HALO er et militært fallskjermbegrep som står
for high altitude, low opening. HAHO betyr high
altitude, high opening.
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I 2011 fikk jeg en alvorlig ryggmargsskade i en skiulykke, og ble lam fra livet og ned. Det føltes
som at jeg var skikkelig skrudd for resten av livet. å finne veien tilbake til et liv jeg kunne leve
med (du skjønner hva jeg mener), var veldig vanskelig. På et tidspunkt var det ikke mye som følets
overkommelig. Salsa var definitivt ikke en mulighet. Jeg måtte lære alt omigjen. Selv det mest
elementære. Nå er jeg glad for å kunne gå på do alene. Fun fact der.
Så! I januar 2013 så jeg Dream Lines 4 med Jokke Sommer, Espen Fadnes og Ludo Woerth. Det var
det jeg ville gjøre! Fire måneder senere startet jeg på AFF kurset.
Derfra har det vært en fantastisk reise. En rehabilitering full av adrenalin, og full av kjærlighet
og glede. Nå kan jeg bevege bena noe, jeg flyr wingsuit, hopper BASE og nå og da og har rundt 300
hopp. Jeg vet ikke hvordan jeg ble så mye bedre, men denne sporten har definitivt hjulpet meg mye!
Den gamle versjonen av meg selv som alltid ville prøve ut nye ting er ikke død. Da jeg leste om
Berzerker Boogie som tilbød HALO-hopp på Dropzone Denmark i Herning bare måtte jeg prøve!

På vei dit ble min #danishbasejumper Bo Mogens født. Det ble en liten
hit i Danmark. Jeg poster bare på Instagram når jeg er i veldig godt humør,
så ja – de som sjekker ut profilen ser at jeg var helstoket!
Dagen kom og vi hadde briefing på oksygensystemet. Det er det samme
som Fred Fugen og Vince Reffet brukte over Mt. Blanc, et brilliant lite sett.
Jeg må innrømme at jeg følte meg temmelig cool med det på. Da jeg startet
å krabbe inn i flyet ble ting mer alvorlig. På flere måter.
På vei til toppen kjente jeg kiling i en tann. Ettersom presset ble
lavere ble det verre, og det føltes som om hammerslag. Jeg har a.l.d.r.i.
praktiskert mind-over-matter hardere. På vei mot døren mistet jeg
bevisstheten litt. Jeg måtte sjekke ut om det bare var hypoksi, men siden
jeg kunne forestille meg ølen og high-fivesene etter landing bestemte jeg
at jeg måtte være OK.
De neste 20 sekundene var de beste jeg har hatt i fritt fall, men så… Jeg

gjorde en roll, og gogglesene falt av! I det samme var
det som å se gjennom frostet glass eller noe. Jeg prøvde
å beholde roen, blunke og vente til jeg kom lavere. Etterhver
fikk jeg synet tilbake, og Jeg fikk noen sekunder med Paul-Henry
de Baére, før vi separerte og åpnet skjermene. Woah! Dette var litt
mer spennende enn jeg ønsket, men det er derfor vi driver med dette, hva?
Jeg kunne føle lukkemuskelen som jeg ikke har kjent på syv år trekke seg
sammen. Holy moly! Digget det!
Jeg er supertakknemmelig overfor Dropzone Denmark og folket der for
å ønske meg velkommen og la meg prøve det ukjente. Sånn føler jeg meg
levende og brukandes.
Videoen ligger på YouTube, World record HALO clean. Håper du liker
den. Husk: når livet gir deg sitroner, hent frem tequilaen!
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Her er liT
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i begynnelsen Av 2017 investerte AgnAr og bodil stene i et nytt turbin fAllskjermfly,
som nå nimbus fAllskjermklubb hAr stor glede Av. flyet er stAsjonert på rAkkestAd flyplAss
i østfold, bAre en times kjøring frA oslo, hvor vi også hAr vårt nye klubbhus.
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fotoutvalg

Freeflying over Jarlsberg, Anna, Torgrim og Vigleik
Andreas Lund LarsenFoto

26

fotoutvalg

Exit fra Twin Otter over Jarlsberg, Vegard og Kristoffer

Innhopp Bolaerne med Truls og Kim Einar
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fotoutvalg

Swoop Challenge I Kobenhavn
l

Andreas RoksvågFoto
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1

2

Djevelen ligger i detaljene

3

ooo

Tone D. BerganTekst

hAr du noen gAng gått til flyet
og lurt på om du husket å skru på
AutomAtåpneren? eller du sitter i 2000
fots høyde og fikler med dytteren, fordi
du nettopp hAr oppdAget At den ikke vAr
på? eller hAr du noen gAng lurt på om
forrige pAkk egentlig gikk helt riktig for
seg... tok du litt lett på linekontrollen,
kAnskje? eller hAr du husket å trekke ut
den kollApsbAre piloten?

30

Det går helst bra, sier du? Noen ganger går det ikke så bra. Og det blir gjerne skikkelig ille, før det går litt bra til slutt.
La meg ta et eksempel fra en ORS i sommer: Det er en fin dag på hoppfeltet – gode forhold – og alt ligger til rette for en flott hoppdag.
Freefly hopp med gode venner, og stemingen er god. Tid for å trekke skjerm: Det starter med en kollapsbar pilot som ikke fanger luft. Det er
mulig at den ikke var dratt ut ved pakking… uansett, den gjør ikke jobben sin som tiltenkt når det er på tide å trekke skjerm. (bilde 1) Og hva
gjør man da? Det er fristende å forsøke å trekke ut bagen. Det er bare litt vanskelig å holde seg stabil på magen samtidig. (bilde 2). Så bagen
kommer ut, men den vikler seg likegodt rundt foten (bilde 3). Det er tid for full nødprosedyre, for denne motstridige bagen har ikke tenkt å
bremse det frie fallet nevneverdig…
Full nødprosedyre gjennomført, men bagen har fortsatt tenkt å si sitt, og blander seg inn i reservepiloten (bilde 4). Dette begynner å se
dårlig ut. Bilde 5 illustrerer hvorfor konseptet freebag er en bra ting på reserveskjermer. Reserveskjermen får en mulighet til å åpne seg
til tross for at reservepiloten er viklet inn i både det ene og det andre. Selv om ikke alle hindre er passert (bilde 6). Reserveskjermen gjør
jobben sin, åpner seg fullstendig (bilde 7) – og hopperen lander med hovedskjerm på slep. En litt hard utelanding. Men uskadet, det går jo
helst bra.
ORS-systemet vårt gir gode muligheter for å dele erfaringer og å tenke gjennom sikkerhet knyttet til aktivitetene våre. Hva ville du ha
gjort i en tilsvarende situasjon? Det er lett å se at djevelen ligger i detaljene. Det er også der sikkerheten vår ligger. Hold fokus på detaljene
– tren på nødprosedyrer – og det vil gå deg godt og du kan leve lenge som fallskjermhopper...

4

6

5

7
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nm

2017

et vel gjennomført nm Av tønsberg
fAllskjermklubb på jArlsberg.

Siri Victoria LundTekst
Lars Erik SivertsenFoto

Vi var igjen så heldige å ha Vibeke Valle som stevneleder. Hun med sin stødige hånd på gjennomføring, og med Egil Bye sine
historier og vittigheter på speakeren kan det ikke
Anna Maria var selvfølgelig også der med sine meddommere, og gjorde en effektiv og god dømming i år igjen.
Det var god stemning og mye bra hopping gjennom hele arrangementet i alle grener. Selv om været satte
Lars Erik
noen begrensninger enkelte dager var det bare innhoppet til banketten været ikke lot oss gjennomføre.
Sivertsen filmet fire
Det var to høydepunkter på årets NM som bør nevnes. Pål Kolbenstvedt mottok sitt gull nummer 50
lag og fikk fire medaljer!
og 51. Ingen over og ingen ved siden av! Dette står det respekt av Pål, gratulerer!
Gull i FS4 Rekrutt med Team
Gledelig var det selvfølgelig også at Espen Fadnes mottok Kongepokalen. Espen, du er et fantastisk
Skumulus Nimbus, gull i freefly
forbilde for mange av oss i fallskjermsporten, og en idrettsmann med stor respekt. Vel fortjent, og
rekrutt med Reasons, sølv i
gratulerer så mye!
freefly åpen med åpen rot og
Tilslutt, tusen takk til Anna, Carl-Erik, Audun og Paulina samt resten av staben på Jarlsberg for
bronse med Voss i FS8.
innsatsen både før, under og etter arrangementet. uten dere ville ikke dette gått. Det var herlig å være
deltagere!
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FREEFLY REKRuTT
Plass
1
2
3
4
5
6
7

lag
207 - R3aSONS - Nimbus FSK
206 - ROT - Tønsberg FSK
205 - Christers bryl og sjølbruning_2 - Voss FSK
204 - Team ROFL - Oslo FSK
203 - Matelas Gonflable - Tønsberg FSK
201 - Everything is almost Awesome - Tønsberg FSK
202 - Noobies - Tønsberg FSK

1
7.4
7.7
6.1
7.5
6.3
4.0
2.9

2
8.1
7.5
6.5
6.9
5.3
2.9
2.1

3
6.8
6.0
5.2
5.4
6.6
5.5
5.0

4
6.6
5.1
5.9
3.7
5.2
3.4
3.7

5
7.0
6.6
4.7
2.3
-

6
-

ToTal
35.9
32.9
28.4
25.8
23.4
15.8
13.7

FREEFLY NYBEGYNNER FS/FF
Plass
1
2
3
4

lag
904 - Kolibri FS2020 - Tønsberg FSK
902 - Toucan FS2020 - Tønsberg FSK
903 - Flying Superkids - Grenland FSK
901 - Point Breakers FS2020 - Tønsberg FSK

1
8.6
8.8
8.0
2.0

2
3.9
3.9
3.9
0.6

3
6.5
6.6
4.9
5.4

4
6.5
6.4
5.3
4.9

5
8.2
7.1
5.2
4.6

ToTal
33.8
32.9
27.3
17.5
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FS4 REKRuTT
FREEFLY åPEN
Plass
1
2
3
4
5

34

lag
604 - Zion Freefly - Voss FSK
602 - åpent ROT - Tønsberg FSK
601 - Christers bryl og sjølbruning - Voss FSK
605 - Team ROFL - Oslo FSK
603 - Matelas Gonflable OPEN - Tønsberg FSK

1
8.4
5.8
5.3
5.6
0

2
8.7
1.5
1.7
1.2
0.4

3
8.4
5.7
5.2
5.2
4.2

4
8.1
5.7
5.3
5.8
5.1

5
8.2
2.2
2.3
1.6
0.4

6
8.4
5.8
4.9
4.0
0

ToTal
50.2
26.7
24.7
23.4
10.1

Plass
1
2
3
4
5
6
7

lag
306 - Skummulus Nimbus - Nimbus FSK
302 - Humlesnurr - Tønsberg FSK
303 - Bananaramas - Tønsberg FSK
301 - Random Swingers Force FS2020 - Tønsberg FSK
305 - Humlerekrutt - Tønsberg FSK
304 - Team One Skål - Voss FSK
300 - AFF Nivå 8 - Tønsberg FSK

1
19
15
8
5
1
3
2

2
11
7
7
5
4
3
1

3
9
9
7
3
6
2
1

4
13
12
11
7
7
2
3

5
7
9
8
5
4
1
1

6
9
7
7
5
4
1
0

7
-6
-

ToTal
8
59
48
30
26
12
8
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FS4 åpen
Plass
1
2
3
4

Lag
402 - DeLand Norgies - Tønsberg FSK
404 - Humlesus - Tønsberg FSK
403 - New Swingers - Tønsberg FSK
401 - 3040 FS2020 - Tønsberg FSK

1
22
11
8
7

2
17
9
9
7

3
21
11
11
8

4
15
9
8
7

5
21
11
9
6

6
17
9
7
7

7
17
8
8
7

8
17
13
10
7

Total
147
81
70
56

FS8 åpen
Plass
1
2
3

Lag
802 - Norgies 8 - Tønsberg FSK
801 - Orgies - Tønsberg FSK
800 - Rgies - Voss FSK

1
13
6
2

2
9
6
5

3
12
7
4

4
11
4
3

5
12
7
1

6
11
5
4

7 Total
11 79
7
42
4
23
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Rolf Didrik HexebergTekst

015 FA

I/IPC)

sjekk nmfallskjerm.no.
Her har dere wingsuitregler
og divepools lett tilgjengelige for trening
før neste års konkurranser.

VFS åPEN
Plass lag
1
701 - Vertikalt ROT - Tønsberg FSK

36

1
0

2
0

3
-

4
-

5
-

6
-

ToTal
0

ppsu
m

Nok et vel arrangert fallskjerm NM ble
organisert av Tønsberg fallskjermklubb. Med
storfly, billige slotpriser og storflott vær, ble
årets norgesmesterskap en stor suksess.
I NM stilte mange glade mennesker, i alle
aldersgrupper og erfaringsnivå. Enten folk
var førstegangsdeltakere eller stilte i NM for
ørtende gang, var dem med på å lege stemning
på Jarlsberg flyplass.
Norgesmesterskapet i fallskjermhopping
ble kickstartet med åpningsseremoni og
nasjonalsang den den 25 juli kl. 18:00. Med
dømmesystem og video på storskjerm,
var konkurransen både spennende og
underholdende å følge med på fra bakken. Det
gjorde at man kontinuerlig kunne holde seg
oppdatert på stillingen, samt se hvordan de
andre lagene utøvet hoppene.
Det var 74 utøvere som stilte i de forskjellige
grenene som formasjonshopping, freefly og
wingsuitperformance. Det ble dermed kåret
norgesmestere i øvelsene FS-4, FS-8, FSR-4, FF,
FFR, VFS, Nybegynner FS/FF og WSPF.
Som "alltid" er det Tønsberg FSK og Voss FSK
som dominerer i toppen. 12 pallplasser til TøFSK
og 6 til VFSK.
Kongepokalen var det en fornøyd Espen
Fadnes som stakk av med i Wing Suit
Performance Flying. Vår verdensstjerne
hadde ingen problemer med å sette resten av
deltakerne på plass.
Norgesmesterskapet 2017 ble avsluttet
lørdag 29.juli 2017 kl.18:00, med bankett og
premieutdeling på Verdens Ende. Det å hoppe
og konkurrere i NM er en spennende og hyggelig
opplevelse, som har fører til at man blir motivert
til å utvikle seg som fallskjermhopper.
Se nmfallskjerm.no for resultater og videoer.

mert

Plass     Lag
		
1
Espen Fadnes
2
Steffen Bredesen
3
Bjørn Emil Gjøstøl
4
Øystein Gjøstøl
5
Svein Myrabø
6
Fredrik Wolles
7
Kim Gonsholt
8
Terje Halvorsen
9
Vetle Haakestad
10
Christian Johannessen
11
Oscar Pessey
12
Daniel Morsund
13
Roar Simonsen
14
Ruben Kollen-Engen
15
Øyvind Nyberg

m
3834
3187
3183
3062
2774
2675
2514
2409
2252
2166
2025
2028
1856
1484
1179

Distanse (m)
1
   2
%
m
%
100.0 4152 100.0
83.1 3446 83.0
83.0 3036 73.1
79.9 2639 63.6
72.4 2711 65.3
69.8 2825 68.0
65.6 2887 69.5
62.8 1810 43.6
58.7 2371 57.1
56.5 1890 45.5
52.8 2129 51.3
52.9 2019 48.6
48.4 1731 41.7
38.7 1336 32.2
30.8 1147 27.6

%

fart (m/s)
1

100.0
83.1
78.1
71.7
68.8
68.9
67.6
53.2
57.9
51.0
52.0
50.8
45.1
35.4
29.2

%
2

m/s
%
m/s
%
74.3 100.0 74.1 100.0 100.0
65.3 87.9 67.6 91.2 89.6
68.3 91.9 71.5 96.5 94.2
66.2 89.1 62.8 84.8 86.9
67.9 91.4 70.5 95.1 93.3
60.3 81.2 62.4 84.2 82.7
66.1 89.0 58.1 78.4 83.7
65.4 88.0 67.4 91.0 89.5
50.8 68.4 52.2 70.4 69.4
59.1 79.5 60.3 81.4 80.5
65.6 88.3 66.3 89.5 88.9
42.9 57.7 47.5 64.1 60.9
48.5 65.3 53.0 71.5 68.4
48.3 65.0 47.7 64.4 64.7
50.9 68.5 49.6 66.9 67.7

Tid (s)
1

%

Total

2
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Wingsuit åpen
s
%
s
%
81.9 100.0 86.8 100.0 100.0 300.0
67.7 82.7 72.8 83.9 83.3 255.9
64.4 78.6 59.1 68.1 73.4 245.6
62.4 76.2 64.2 74.0 75.1 233.7
55.4 67.6 61.6 71.0 69.3 231.4
66.2 80.8 66.3 76.4 78.6 230.2
61.4 75.0 65.5 75.5 75.2 226.5
45.7 55.8 55.4 63.8 59.8 202.5
59.8 73.0 61.6 71.0 72.0 199.3
48.2 58.9 48.2 55.5 57.2 188.7
37.2 45.4 37.2 42.9 44.1 185.1
56.9 69.5 51.9 59.8 64.6 176.3
44.8 54.7 35.9 41.4 48.0 161.5
38.3 46.8 36.4 41.9 44.3 144.5
24.6 30.0 28.2 32.5 31.3 128.2
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Fallskjermklubb på Gryttjom 13. og 14. juli. NM gikk som en del av Swedish Open,
noe som også innebar å kåre den svenske mesteren i deres eget nasjonale mesterskap.

Daniel EriksenTekst
Jan WangFoto
Vi har nå i en god del år gjort det på denne måten, da Norge ikke har noen pond/bane eller annen
logistikk til å arrangere en Canopy Piloting konkurranse. Samarbeidet har alltid gått utmerket. Forøvrig
er dette normalen for små land uten tilgang til pond/bane – man baker inn mesterskapet sitt hos en
konkurranse som har kvaliteten og kapasiteten til det.
Svenskene har en “state of the art” pond, med alt utstyr man trenger for å arrangere
konkurranser. Bøyer, sensorer, banemarkeringer, vindmålere, påfyll av vann – all logistikk er
på plass. Kombinert med en arrangør, spiseplass, stab, frivillige, dommere, flygere og ellers folk
på plassen som alle ønsker en fet konkurranse, blir dette til et høydepunkt hvert år for trening og
konkurranse. Kudos til Stockholm!
Konkurransen hadde 15 deltagere fra Norge, Sverige, Finland og Danmark. Tre av disse deltagerne,
henholdsvis undertegnede fra Norge, Stefan fra Sverige og Webber fra Danmark, skulle uken etter
konkurrere i World Games i Polen. Også ellers var nivået høyt med mye flinke folk man har lært
å kjenne opp gjennom årene, som har lagt ned mye trening og deltatt på mange konkurranser
som EM/VM/WC, etc.

Swedish open, Svensk mesterskap og Norgesmesterskap i

38
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Tradisjonen tro ble Norgesmesterskapet avholdt i Sverige hos Stockholm

Canopy Piloting

InTime Scoring - 2017-07-14 22:09:25

NM - Speed

2017-07-12 - 2017-07-14
Speed Results

Daniel Eriksen vant Speed konkurransen, etterfulgt av Øyvind Krageboen og Johan Bryhni.
Pos

Nation

Competitor

Round 1

Round 2

Score

Points

Score

Round 3

Points

Score

Total

Points

1

SWE

Lars Nyström

2.960

100.000

2.960

100.000

-

-

200.000

2

SWE

Stefan Burström

3.160

91.650

2.960

100.000

-

-

191.650

3

NOR

Daniel Eriksen

3.280

87.210

3.160

91.650

-

-

178.860

4

SWE

Fredrik Eklund

3.400

83.131

3.280

87.210

-

-

170.341

5

FIN

6

NOR

Juho Mäntylä

3.880

69.707

3.520

79.372

-

-

149.079

Øivind Krageboen

5.320

45.770

3.160

91.650

-

-

137.420

7

SWE

8

FIN

Tomas Almbo

4.000

66.939

3.920

68.760

-

-

135.699

Juha-Matti Sironen

4.240

61.933

4.480

57.553

-

-

119.486

9

DEN

Christian Webber Jensen

0.000

0.000

3.000

98.219

-

-

98.219

10

FIN

Jussi Sistonen-Lönnroth

5.760

41.166

4.680

54.294

-

-

95.460

11

FIN

Marek Skowron

5.320

45.770

5.280

46.229

-

-

91.999

12

SWE

Karim Ennasri

5.120

48.168

6.280

36.687

-

-

84.855

13

NOR

Johan Bryhni

0.000

3.000

3.440

81.849

-

-

84.849

14

FIN

InTime Scoring
22:06:28
3.800- 2017-07-14
71.672
0.000

3.000

-

-

74.672

15

FIN

-

59.875

Vikke Tuomaala

Klas Ramsay
4.520
56.875
0.000
3.000
Open
Swedish CP National Championship
& Norwegian
CP National
Championship
- Canopy
Piloting Open

NM - Distance

2017-07-12 - 2017-07-14
Distance Results

Daniel Eriksen vant Distance konkurransen, etterfulgt av Johan Bryhni og Øyvind Krageboen.
Pos

Nation

Competitor

Round 1
Score

Round 2

Points

Score

Round 3

Points

Score

Total

Points

1

DEN

Christian Webber Jensen

101.60

88.966

98.35

95.291

-

-

184.257

2

FIN

Vikke Tuomaala

114.20

100.000

86.67

83.974

-

-

183.974

3

SWE

Lars Nyström

88.34

77.355

94.28

91.347

-

-

168.702

4

SWE

Fredrik Eklund

65.04

56.952

103.21

100.000

-

-

156.952

5

NOR

Daniel Eriksen

81.83

71.654

85.95

83.276

-

-

154.930

6

SWE

Stefan Burström

86.15

75.437

80.52

78.015

-

-

153.452

7

SWE

Tomas Almbo

75.13

65.788

78.27

75.835

-

-

141.623

8

NOR

Johan Bryhni

60.62

53.082

71.95

69.712

-

-

122.794
96.328

9

SWE

Karim Ennasri

35.00

30.647

67.79

65.681

-

-

10

NOR

Øivind Krageboen

0.00

3.000

91.24

88.402

-

-

91.402

11

FIN

Klas Ramsay

83.70

73.292

0.00

3.000

-

-

76.292

12

FIN

Marek Skowron

13

FIN

Juha-Matti Sironen

InTime Scoring
0.00 - 2017-07-14
3.00022:23:36
73.35
0.00
3.000
71.73
Norwegian Nationals
- Canopy
Piloting
Open

NM - Zone Accuracy
14

FIN

Juho Mäntylä

15

FIN

Jussi Sistonen-Lönnroth

Pos

Nation

0.00

3.000

57.93

2017-07-12 - 2017-07-14
Results
Accuracy
0.00
0.000
56.96

71.068

-

-

74.068

69.499

-

-

72.499

56.128

-

-

59.128

55.188

-

-

55.188

konkurranser-lag

Open Swedish CP National Championship & Norwegian CP National Championship - Canopy
Piloting Open

Øyvind Krageboen vant Zone Accuracy konkurransen, etterfulgt av Daniel Eriksen og Johan Bryhni.
Competitor

Round 1
Score

Points

Round 2
Score

Points

Round 3
Score

Total

Points

1

NOR

Øivind Krageboen

75

100.000

53

86.885

-

-

186.885

2

NOR

Daniel Eriksen

59

78.666

61

100.000

-

-

178.666

Date
3 & Time:
NOR___________________
Johan Bryhni

Chief Judge: ___________________
Role and Signature:
___________________
___________________
46
61.333
0
3.000
64.333

39

InTime Scoring - 2017-07-14 21:48:49
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Open Swedish CP National Championship & Norwegian CP National Championship - Canopy
Piloting Open

NM - Overall

2017-07-12 - 2017-07-14
Overall Results

Daniel Eriksen vant Overall konkurransen, etterfulgt av Øyvind Krageboen og Johan Bryhni.
Pos

Nation

Competitor

Accuracy

Distance

Speed

Total

Pos

Points

Pos

Points

Pos

Points

1

SWE

Lars Nyström

2

184.415

3

168.702

1

200.000

553.117

2

SWE

Fredrik Eklund

3

174.025

4

156.952

4

170.341

501.318

3

SWE

Stefan Burström

6

153.246

6

153.452

2

191.650

498.348

4

NOR

Daniel Eriksen

5

155.843

5

154.930

3

178.860

489.633

5

SWE

Tomas Almbo

1

189.610

7

141.623

7

135.699

466.932

6

DEN

Christian Webber Jensen

7

148.051

1

184.257

9

98.219

430.527

7

NOR

Øivind Krageboen

4

166.233

10

91.402

6

137.420

395.055

8

FIN

Juho Mäntylä

8

70.129

14

59.128

5

149.079

278.336

9

NOR

Johan Bryhni

11

62.740

8

122.794

13

84.849

270.383

10

FIN

Vikke Tuomaala

13

6.000

2

183.974

14

74.672

264.646

11

FIN

Juha-Matti Sironen

InTime Scoring
11 - 2017-07-14
62.74022:09:25
13

72.499

8

119.486

254.725

12

SWE

9

96.328

12

84.855

247.416

12

74.068

11

91.999

169.067

15
FIN
Klas
14 tok 6,3.000
76.292 tok1513. Plass.
59.875
Daniel Eriksen
tokRamsay
bronsen. Øyvind Krageboen
plass. 11
Johan Bryhni

139.167

Karim Ennasri

9

66.233

13

FIN

Open Swedish CP National Championship & Norwegian CP National Championship - Canopy
Piloting Open
Jussi Sistonen-Lönnroth
10
63.636
15
55.188
10
95.460

14

FIN

Marek Skowron

Swedish Open - Speed
Pos

Nation

Competitor

14
3.000
2017-07-12
- 2017-07-14
Speed Results

Round 1

Round 2

Score

Points

Score

Round 3

Points

Score

214.284

Total

Points

1

SWE

Lars Nyström

2.960

100.000

2.960

100.000

-

-

200.000

2

SWE

Stefan Burström

3.160

91.650

2.960

100.000

-

-

191.650

3

NOR

Daniel Eriksen

3.280

87.210

3.160

91.650

-

-

178.860

4

SWE

Fredrik Eklund

3.400

83.131

3.280

87.210

-

-

170.341

5

FIN

6

NOR

Juho Mäntylä

3.880

69.707

3.520

79.372

-

-

149.079

Øivind Krageboen

5.320

45.770

3.160

91.650

-

-

137.420

7

SWE

8

FIN

Tomas Almbo

4.000

66.939

3.920

68.760

-

-

135.699

Juha-Matti Sironen

4.240

61.933

4.480

57.553

-

-

119.486

9

DEN

Christian Webber Jensen

0.000

0.000

3.000

98.219

-

-

98.219

10

FIN

Jussi Sistonen-Lönnroth

5.760

41.166

4.680

54.294

-

-

95.460

11

FIN

Marek Skowron

5.320

45.770

5.280

46.229

-

-

91.999

12

SWE

Karim Ennasri

5.120

48.168

6.280

36.687

-

-

84.855

13

NOR

Johan Bryhni

0.000

3.000

3.440

81.849

-

-

84.849

14

FIN

Vikke Tuomaala

3.800

71.672

0.000

3.000

-

-

74.672

15

FIN

Klas Ramsay

4.520
56.875
0.000
InTime Scoring - 2017-07-14 22:06:28

3.000

-

-

59.875

Open Swedish CP National Championship & Norwegian CP National Championship - Canopy
Piloting Open

Swedish Open - Distance

2017-07-12 - 2017-07-14
Distance Results

Daniel Eriksen tok 5. Plassen. Johan Bryhni tok 8. Plassen. Øyvind Krageboen tok 10. Plassen.
Pos

Nation

Competitor

Round 1
Score

Round 2

Points

Score

Round 3

Points

Score

Total

Points

1
DEN
Christian Webber Jensen
101.60
88.966
98.35
95.291
184.257
Date & Time: ___________________
Chief Judge: ___________________
Role and Signature: ___________________ ___________________
2
FIN
Vikke Tuomaala
114.20
100.000
86.67
83.974
183.974
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3

SWE

Lars Nyström

88.34

77.355

94.28

91.347

-

-

168.702

4

SWE

Fredrik Eklund

65.04

56.952

103.21

100.000

-

-

156.952

5

NOR

Daniel Eriksen

81.83

71.654

85.95

83.276

-

-

154.930

6

SWE

Stefan Burström

86.15

75.437

80.52

78.015

-

-

153.452

7

SWE

Tomas Almbo

75.13

65.788

78.27

75.835

-

-

141.623

8

NOR

Johan Bryhni

60.62

53.082

71.95

69.712

-

-

122.794
96.328

9

SWE

Karim Ennasri

35.00

30.647

67.79

65.681

-

-

10

NOR

Øivind Krageboen

0.00

3.000

91.24

88.402

-

-

91.402

11

FIN

Klas Ramsay

83.70

73.292

0.00

3.000

-

-

76.292

12

FIN

Marek Skowron

0.00

3.000

73.35

71.068

-

-

74.068

13

FIN

Juha-Matti Sironen

0.00

3.000

71.73

69.499

-

-

72.499

14

FIN

Juho Mäntylä

0.00

3.000

57.93

56.128

-

-

59.128

15

FIN

Jussi Sistonen-Lönnroth

0.00

0.000

56.96

55.188

-

-

55.188

InTime Scoring - 2017-07-14 22:05:13

Swedish Open - Zone Accuracy
2017-07-12 - 2017-07-14
Accuracy Results

Øyvind Krageboen tok 4.plassen. Daniel Eriksen tok 5.plassen. Johan Bryhni tok 11. Plassen
Pos

Nation

Competitor

Round 1

Round 2

Score

Points

Score

Round 3

Points

Score

Total

Points

1

SWE

Tomas Almbo

77

100.000

69

89.610

-

-

189.610

2

SWE

Lars Nyström

65

84.415

77

100.000

-

-

184.415

3

SWE

Fredrik Eklund

65

84.415

69

89.610

-

-

174.025

4

NOR

Øivind Krageboen

75

97.402

53

68.831

-

-

166.233

5

NOR

Daniel Eriksen

59

76.623

61

79.220

-

-

155.843

6

SWE

Stefan Burström

49

63.636

69

89.610

-

-

153.246
148.051

7

DEN

Christian Webber Jensen

45

58.441

69

89.610

-

-

8

FIN

Juho Mäntylä

32

41.558

22

28.571

-

-

70.129

9

SWE

Karim Ennasri

0

0.000

51

66.233

-

-

66.233

10

FIN

11

NOR

Jussi Sistonen-Lönnroth

30

38.961

19

24.675

-

-

63.636

Johan Bryhni

46

59.740

0

3.000

-

-

62.740

0
3.000
46
InTime Scoring - 2017-07-14 22:20:14
0
3.000
0

59.740

-

-

62.740

3.000

-

-

6.000

0
3.000Piloting0 Open
Norwegian Nationals
- Canopy

0.000

-

-

3.000

0
3.000
2017-07-12
- 2017-07-14
Overall Results

0.000

-

-

3.000

11

FIN

Juha-Matti Sironen

13

FIN

Vikke Tuomaala

Swedish Open - Overall
14

FIN

Marek Skowron

14

FIN

Klas Ramsay

0

Daniel Eriksen tok 4.plassen. Øyvind Krageboen tok 7. Plassen. Johan Bryhni tok 9.plassen.
Pos

Oppsummert må det sies at alle de norske gjorde en meget bra figur i en sterk konkurranse i dette
uoffisielle nordiske mesterskapet. Vi gleder oss allerede til å besøke Gryttjom igjen – og da er det
kanskje ikke bare det norske og svenske mesterskapet, men også offisielt nordisk mesterskap?

Nation

Competitor

Accuracy

Distance

Speed

Total

Pos

Points

Pos

Points

Pos

Points

1

NOR

Daniel Eriksen

2

178.666

1

194.202

1

200.000

572.868

2

NOR

Øivind Krageboen

1

186.885

3

103.000

2

152.483

442.368

3

NOR

Johan Bryhni

3

64.333

2

152.937

3

92.306

309.576

Date & Time: ___________________

Chief Judge: ___________________
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Open Swedish CP National Championship & Norwegian CP National Championship - Canopy
Piloting Open

Role and Signature: ___________________ ___________________

Ellers må rettes en spesiell takk til Jan Wang & Co fra F/NLF som tok turen fra Norge for å bivåne
konkurransen og dele ut premiene!
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Swoop Challenge
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Fallskjermkonkurranse
som arrangeres årlig
midt i København,
Danmark. Utøverne
hopper inn over
Dronning Louises Bro
og lander på en flåte
midt på vannet.

Swooping
Swooping kombinerer
hurtighet og
presisjonsflyging.
Utøverne hopper
ut 1500 meter over
bakken og når
hastigheter på opptil
150 kilometer i timen.
Hastigheten som
genereres av en serie
svinger, utnyttes da av
swooperne til å utføre
en rekke triks, mens
de er i kontakt med
vannoverflaten, før de
avsluttes på en liten
flytende plattform.

chris stewArt (29), er født og oppvokst på new ZeAlAnd. hAn hAr over
7000 hopp, og jobber i dAg som profesjonell fAllskjermhopper. store
deler Av året bor hAn på voss, og i år ble hAn invitert til å representere
norge i swoop freestyle fAi world chAmpionship i københAvn.

Chris Stewart
i Swoop Challenge

Hvordan startet du å hoppe fallskjerm?
Jeg var på god vei til å bli byggmester, men jeg bestemte meg for at
jeg ønsket å gjøre noe utenom det vanlige. En dag jeg kom hjem fra
jobb begynte jeg å se etter andre alternativer på nettet, jeg googlet
fallskjermhopping og fant fallskjerm skolen i New Zealand. Ni år
senere er jeg her.
Har du en fallskjermfilosofi?
Jeg begynte å hoppe fordi jeg ønsket å gjøre noe annet med livet
mitt, og etter mitt første hopp visste jeg at det var noe jeg ønsket
å fortsette å gjøre. Nå hopper jeg fordi jeg elsker sporten og
mulighetene den har gitt meg. Jeg synes det er viktig å fokusere
og arbeide hardt om du vil vokse og forbedre deg, men vi må være
forsiktige for ikke å glemme hvorfor vi startet og hvorfor vi elsker
sporten så mye. Jeg er ikke en stor fan av å ta seg selv for høytidelig.
Hvordan startet du med swooping?
Jeg visste i løpet av de første 100 hoppene i mine at jeg elsket å fly i
skjerm, men jeg visste ikke at man kunne konkurrere i skjermflyging.
Å bli en profesjonell swooper var ikke en drøm jeg hadde før jeg
hadde hoppet noen år.
Hva er swooping for deg?
For meg handler swooping om å pushe skjermen min, uansett
hvor liten eller avansert den er, til sine grenser og se hva jeg kan
få ut av den. Jeg tror mange fallskjermhoppere ikke skjønner

det det, men gjør man en straight in approach på landing,
gjenoppretter på toggles og planer ut over bakken, om bare for
noen få meter, er det swooping. Og det er der vi alle starter fra.
Hvordan var Swoop Challenge i år?
Konkurransen i år var fantastisk! Hvert år hever arrangørene nivået,
mengden arbeid som går inn i eventet og hvor bra de gjennomfører
de. Og det er bare en liten del av det harde arbeidet de legger i året
rundt. Det er utrolig moro å være en del av konkurransen. Når ditt
første hopp er gjennomført, er nervene borte og bare smil og glede.
Jeg føler meg veldig heldig som har blitt invitert tre ganger nå.
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Chris Stewart/Andreas RoksvågTekst/oversettelse
Andreas RoksvågFoto

Hvordan gikk konkurransen?
Jeg er for det meste fornøyd med min egen innsats i konkurransen.
Nivået blitt så høyt at alle deltagerne må virkelig gjøre sitt beste
for å være ha en vinnersjanse. Selve formatet på konkurransen
er fortsatt ganske nytt, så det er alltid noe som kunne blitt gjort
annerledes, men med det sterke laget som jobber med den, vil
konkurransen bare bli bedre.
Hvordan var konkurrentene?
Å konkurrere mot førsteklasses piloter er en glede og utfordring
samtidig. Det viser deg virkelig hva du trenger å jobbe med og gir en
ide om hvil vei sporten går.
Hva skjer fremover?
Det neste for meg nå er å fortsette å trene og forberede meg selv. Så
skal jeg delta i VM i Dubai i slutten av året.

Følg med på
Chris @chrisstewart, og Andreas
www.andreasroksvaag.com
@andreasroksvaag
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Zion i full

dA er sommeren på hell og vi hAr hAtt en fAntAstisk sommer, til tross for en del dårlig vær.
det meste Av sommeren vår hAr gått til å trene mot nm og em/world cup, men vi hAr også

vært i full sving med ArrAngementer og coAching på voss i vår splitter nye freefly-skole.
Andreas MoslingTekst og foto
NM på Jarlsberg i Tønsberg er jo alltid god stemning, og vi
kom en uke i forveien for å varme opp hoppfeltet. Vi er veldig
fornøyd med å se syv Freefly intermediate lag og fem lag i
freefly åpen. Neste år håper vi på enda mer deltagelse fra
freeflyerne! Og hvis noen skulle ha spørsmål eller trenger tips
til noe på den fronten er vår dør alltid åpen.
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EM/World Cup ble i år arrangert i Saarlouis, Tyskland, og vi
reiste ned godt forberedt til å kjempe om pallplass. Med oss
og VFS-gutta besto den norske delegasjonen av åtte personer
klare til å gjøre sitt beste. Etter mye trening og slit er det godt å
endelig få vise hva vi har trent for hele året!
Konkurransen startet med dårlig vær, og på ettermiddagen
dag to fikk vi endelig en 15 minutter call. Vi var i gang! Alle åtte
lagene i freefly, fordelt på to fly, klare til å vise hva de har trent

på. Det startet med en frirutine som vi fløy veldig bra. Med mål
om å ikke se for mye på scoringen så vi ikke på resultatet før
etter vi hadde flydd runde to senere på dagen.
Etter vi hadde flydd runde to lå vi på en delt andreplass med
0,1 poeng opp til toppen. Her gjelder det bare å holde roen og
levere flere gode hopp.
Neste dag gjaldt det å møte tidlig på hoppfeltet for å levere
kvalitetshopp. Vi fikk gjort et hopp som vi var veldig fornøyd
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sving
med. Etter tre runder lå vi 0,2 poeng bak toppen og
tredjeplass i EM og fjerde i World Cupen.
Runde tre ble dessverre konkurransens siste hopp, da
himmelen åpnet alle sluser og hele arrangementet regnet
bort. Dårlig vær er ikke noe vi får gjort noe med. Vi ønsket
jo selvsagt å hoppe alle rundene våre, men er samtidig
godt fornøyd med å ta hjem en bronsemedalje i EM!
Ved siden av konkurranser har vi hatt flere camper

på freeflyskolen vår på Voss i løpet av sommeren med
forskjellige temaer. Vertikal camp, tracking camps og mini
film-festival er noen av dem. Masse moro for store barn.
Andre høydepunkter fra sommeren må vel være Skills
Factory på Æra. Makan til bra opplegg med læring i små
grupper skal du se langt etter!
I skrivende stund avsluttet vi nettopp en fantastisk
tracking helg på Jarlsberg, noe som kommer til å bli

gjentatt neste år. Videre for oss så står tunnel-VM for tur i
oktober.
Har du ikke planer for nyttår er det bare å hive seg med
til DeLand og Freakfly Festival! Så må vi selvsagt nevne
Freeflybasicen som går av stabelen 8.-22. mars neste år!
Takk for en flott sesong i Norge alle sammen!
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WWW.BA SICE N.NO
Here we go!
o

o

Alle vet At hvis du vil stArte hoppsessongen

HarDe faKTa

med et bAng! så skAl du drA på bAsic cAmp i påsken. men hvA er egentlig bAsicen?
Derek BroughtonTekst
Espen WigemyrFoto
Har du spilt fotball med Jon Arne Riise, gått langrenn
med Petter Northug eller spilt sjakk med Magnus Carlsen
i det siste? Basicen er din anledning til å lære av eliten
i fallskjermhopping, samtidig som du har en fantastisk
ferie!
Som fotballspiller, langrennsutøver eller sjakkspiller
på hobbynivå kan man bare drømme om å få lære av
aktive eliteutøverne i sin sport. Sånn er det heldig vis
ikke i “anderledessporten” fallskjermhopping. Her har
alle mulighet til å bli med VFS landslaget Blue Pelican på
camp for å lære av de beste.
Basicen er to magiske uker med fallskjermhopping
som holdes i Påsken. I år som i fjor holdes Basicen på
Skydive DeLand i Florida. Ankomstdag vil være 17. mars,
og hoppingen starter 18. mars. Siste dag med hopping
er 30. mars, og på kvelden har vi avslutningsfest.
Hjemreisedag er 1. april.
På basicen blir du coachet av fallskjermlandslaget
Blue Pelican og våre hjelpeinstruktører. Basicen har
ekstremt mange instruktører sammenlignet med andre
camper/boogier med ca en instruktør per to deltakere!
Dette er for å kunne tilby en tettere oppfølging av hver
enkelt deltaker. Blue Pelicans Basic er en mulighet til
å delta på ferdighetscamp med de beste og få innblikk

i hvordan landslaget jobber for å bli bedre og
fallskjerm som idrett. Samtidig kan du nyte en
ferie i deilige og varme Florida!
ProgresJon På DeT Du ØnsKer
På Basicen vil du få anledning til å jobbe med det du
ønsker! Vi har med norgeseliten innen både tracking,
freefly, VFS, magehopping og canopy piloting/
skjermflyvning.
Basicen er campen for deg enten du ønsker å lære
det grunnleggende innen tracking og sitt flyging, har
et lag som trenger coaching, vil finpusse på headdown
flygingen eller lære det som trengs for å ta steget fra
erfaren tracker til trackingleder.
Det er tilgang på instruktører som gjør det mulig å ta
steget fra A-sert til B-sert i løpet av campen.
oVernaTTing
Vi har booket fem store hus og alle ligger kun et
steinkast fra hverandre. Husene er sentralt med kun
åtte minutters kjøring til hoppfeltet og fem minutter til
DeLand sentrum. Kjøkken og stue i hvert hus gir gode
forhold for god stemning og fleksibilitet.
sTarTen På noe sTorT!
Både ferske og erfarne hoppere opplever at det kan
være vanskelig å etablere et nettverk i sporten utenfor

sin egen lokalklubb. Baiscen 2018 er en anledning til
å bli kjent med hoppere fra mange av landets klubber,
og det vil komme deltakere og instruktører fra både
nært og fjernt. Vi vil legge til rette for en rekke sosiale
happenings med sprell og moro. Det blir felleskap og
feelgood stemning med likesinnede fra morgen til kveld.
sKYDiVe DelanD
Skydive DeLand er et av verdens mest profesjonelle
hoppfelt. Rundt den lille byen Deland i Florida ligger
også store deler av fallskjermsutstyrindustrien. DeLand
har både en Skyvan, to Twin Ottere, og to Pac750XL.
Hoppfeltet huser restauranten The Perfect Spot, med
deilig mat til alle døgnets
tider. The Gear Store er
åpent hver dag og klar til
å levere alt du trenger av
fallskjermstash.

• Skydive Deland, USA Florida
• Norske instruktører på
toppnivå
• 50 hopp totalt (75 slotter)
• Minimum 25 hopp med
instruksjon og video
• Leiebil (som du deler med 3
andre deltakere)
• Overnatting i store hus
sentralt i DeLand
• Eksklusiv Basic 2018
t-skjorte
• Dagens video
• Seminarer
* Pizzaparty første dag,
temafest/bankett siste dag
• Flere sosiale arrangement
• Minimum 100 feel good high
fives
• En MAGISK ferie, nye venner,
utvidet fallskjermnettverk
og nye skills!

Blir du med?

konkurranser-lag

o

Blue Pelican pa World Cup
og Europamesterskap
historier om mesterskAp er ofte historier om
idrettshelterhelter som er på lAndslAg. i år er
imidlertid historien om blue pelicAn på wc og
em historien om som ble vår ”hero in shining
Armor”.
Derek BroughtonTekst
Line PedersenFoto
Etter et år med intens satsning havnet Blue Pelican brått i en
situasjon hvor vi trengte en erstatter på kameraslotten. På et
treningshopp på Skydive Voss knappe tre uker før årets hovedmål
kollapser Dennis Barstad sin skjerm i turbulens 10-20 meter over
bakken. Dennis gjør alt han kan for å få skjermen til å fly igjen,
men den rekker ikke fylle seg med luft og han treffer bakken hardt.
Takket være et kaldt hode og landingsfallteknikk ble ingenting
over ankler alvorlig skadet på Dennis the Menice.
Den støyten føtene fikk var imidlertid så kraftig at begge heler
hadde brudd og det var nødvendig med operasjon. (Som om ikke
Dennis har skadet seg nok fra før…)
Så der sto vi tre uker før EM, uten kameramann. Man får fort
perspektiver på hvor sårbart et lag i sporten vår egentlig er, og på
hva som virkelig betyr noe. Alt i alt så er jo det viktigste at Dennis
overlevde, og at operasjon og reabilitering går som det skal.
Heldigvis ser alt ut til at han blir helt fin igjen ila noen måneder.
Etter et år hvor vi har lagt utrolig mye penger og tid ned for å
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prestere i WC og EM er det var det krisestemning
på laget med tanke på de neste ukene. Det er
i realiteten kun en annen i Norge med erfaring
fra å filme VFS, og han sluttet å hoppe i 2013…
Vi bestemte oss for å prøve litt med et par
kandidater som hadde potensiale til å fly slotten.
Etter et par dager falt valget på Espen
Wiggmyr. Han viste seg å ha stort talent
for arbeidet. å filme VFS er ingen enkel
oppgave. Men Espen viste dedikasjon og
jobbet hardt for å lære alt fra divepool til de
mange forskjellige exitene. Vi kunne følge
progresjon fra dag til dag, og det store
spørsmålet var selvfølgelig om det var mulig
å bli konkurranseklar i tide.
Da vi kom ned til Saarlouis i Tyskland
viste byen seg fra sin våteste side.
Riktignok hadde vi et par dager med ok vær
før konkurransen startet, men det var MYE
dårlig vær under konkurransen som førte til at vi tidlig forstod
at vi ikke kom til å få gjennomført alle rundene. Dette legger bare
desto mer press på alle i hver enkelt runde.
Vi fightet sammen, og Espen hadde noen utrolige move hvor
han gjorde noen nødvendige ”avoidensmoove” mellom poengene,
så det var korte perioder hvor alt ikke var på video. Men takket
være et iskaldt konkurransehodet på sin første internationale
konkurranse skjedde dette som nevnt mellom de komplette
formasjonene så vi ikke mistet poeng.

Vi kom ut av konkurransen med en World
Cup 5. Plass og en Europamesterskaps sølv! uten vår nye helt
Espen Wiggmur hadde det aldri gått!
Takk for din opptreden på Blue Pelican Espen. Du viste deg som
en fantastisk lagperson og et konkurransemenneske av rang.
My hero.

倀 樀愀欀琀 攀琀琀攀爀 渀礀琀琀 甀琀猀琀礀爀㼀
∠ 䔀椀攀
∠ 䰀攀椀攀
∠ 䰀攀愀猀椀渀最
嘀愀氀最攀琀 攀爀 搀椀琀琀℀
䬀漀渀琀愀欀琀 漀猀猀 昀漀爀 琀椀氀戀甀搀 漀最 氀攀猀 洀攀爀 瀀 眀眀眀⸀猀瀀漀琀漀渀⸀愀猀
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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.
Når dette leses er rikssenteret stengt, Voss har avsluttet fulldriften og med unntak av helgehopping på Jarlsberg, har den tradisjonelle
klubbhoppingen i småklubbene tatt over. Det gjenstår et større arrangement, den tradisjonsrike Beverboogie på Lesja i oktober.
aktivitet
Pr 30.06.17 var det gjennomført 28 169 hopp, mens tilsvarende tall i 2016 var 27 564 hopp, med andre ord en økning i forhold til
rekordåret 2016 med 605 hopp totalt. Som tabellen under viser, så er det økningen i treningshoppene som gir oss det gode resultatet. 210
konkurransehopp i andre kvartal i 2016 var Tønsberg challenge. Reduksjonen på ca. fem prosent av antallet elevhopp er imidlertid noe
bekymringsfullt, spesielt fordi reduksjonen er både i line- og AFF- utdannelsen. Det er også en kraftig reduksjon i tandemutdannelsen i
forhold til rekordåret i fjor. Det blir spennende, ikke minst økonomisk, å se hvordan vi ligger an når tredje kvartal er unnagjort.
2017
2016
Diff.

ulg
190
262
-72

ulu ulmg ulmu
36
138
32
32
153
36
4
-15
-4

ulTg
129
149
-20

ulTu
15
33
-18

ffg
1662
1680
-18

ffu
64
66
-2

affg
953
1020
-67

affu
96
78
18

Tren
23403
21745
1658

Konk Demo
0
111
210
66
-210
45

Tand
1340
2034
-694

sum
28169
27564
605

medlemstall
NLF Fallskjermseksjonen har hatt en liten økning av lisensierte medlemmer, i hovedsak seniorer, mens ungdom og juniorer har hatt en liten
nedgang. Nedgangen blant tandemmedlemmer kommer også fram i medlemstallene og bekrefter aktivitetstallene i punktet over.
rusmidler og antidoping norge (aDno)
I Frittfall nr 3/2016 skrev jeg om rusproblematikk og spesielt om samarbeid med politiet i Oslo fallskjermklubb. Det er flere år siden
fallskjermseksjonen tok inn Norsk narkotikapolitiforening (NNPF) på I-2 kurset i stedet for ADNO.
Alkohol står på forbudslisten til ADNO både i og utenfor konkurranse, men kun i noen få forbund, deriblant Norges Luftsportsforbund og
Motorsportsforbundet. Det er med andre ord kun i noen få forbund der det kan testes mot alkohol utenfor konkurranse.
Det antar jeg er fordi WADA og ADNO jakter på prestasjonsfremmende midler, og alkohol neppe er å regne som
prestasjonsfremmende. Alkohol er av sikkerhetsmessige årsaker tatt med for de sportene hvor alkohol utgjør en spesiell
risiko, som i motorsportforbundet, luftsportforbundet, skyttervesenet med videre. Sett i denne sammenheng, fremstår
det som underlig at narkotika ikke står oppført på tilsvarende liste som alkohol.
Sikkerhetsaspektet i vår virksomhet tilsier at det er nødvendig å teste mot «recreational drugs» (narkotika) både i og
utenfor konkurranse. Narkotikabruk utgjør en betydelig sikkerhetsrisiko ved utøvelse av fallskjermsporten. Derfor er det
uforståelig at det ikke kan testes for dette også utenfor konkurranse på linje med alkohol, med andre ord under trening.
under Veko i år gjennomførte ADNO testing av utøvere som de oppfattet var i en innledende kvalifiseringskonkurranse,
forut for landingskonkurransen på flåten på Vangsvatnet. I juli henvendte så en jurist fra ADNO seg til undertegnede for
å få en bekreftelse på at de hadde testet utøvere under konkurranse. Jeg kjente ikke til aktiviteten, så jeg kunne verken
bekrefte eller avkrefte om det var i eller utenfor konkurranse. Det sier meg imidlertid at det må ha vært
en eller flere som har testet positivt! Hvis det ikke hadde vært det, ville jo problemstillingen ha vært
uinteressant. Skuffende at det er overveiende sannsynlig at «noen» har testet positivt under hopping og
Jan Vang
går fri fordi det var «treningshopping».
Fagsjef/avd.leder F/NLF
Jeg vil trekke en parallell til den alvorligste hendelsen som vi har hatt i år og langt på vei er det

50

Derek H. Broughton
Landslagsansvarlig

iDreTTsnYTT

nm på Jarlsberg
I august ble det gjenomført NM på Jarlsberg. Arangementet ble
gjennomført på profesjonelt og verdig vis med Tønsberg Fallskjermklubb
som arangør. Kongepokal ble delt ut til Espen Fadnes, vinner av Wingsuit
Preformance.
Deltakerantallet var lavere enn de siste par årene. Dette kan komme
av flere ting, men det er også viktig å ta i betraktning at NM 2015 og 2016
slo alt av rekorder hva gjelder antall deltakere og lag. Det er en jobb å
opprettholde en slik oppsluttning flere år på rad, og det er viktig at alle
klubbene også slutter opp om sine utøvere og bygger opp lag.

internationale konkurranser
VFS Landslaget Blue Pelican og FF landslaget Zion har representert
Norge i WC og EM i Saarlouis i Tyskland. Begge lagene leverte gode
resultater.
I innspurten av treningen til konkurransen skadet kameramanne på
Blue Pelican, Dennis Barstad, seg og laget måtte plukke opp en resserve.
Espen Wiggmyr stilte opp helt uten erfaring fra å filme VFS. Med mye
talent og innsats kom han raskt opp på nivå til å gjøre en utmerket jobb i
tide til konkurransestart. VFS laget tok sølv i EM og femteplass i WC.
I FF konkurransen imponerte Zion på sin side med svært solid
hopping. Etter en intens konkurranse med mange sterke lag endte de
opp med bronsje i EM og fjerdeplass i WC.
Det er fortsatt landslagsutøvere som skal konkurrere senere i år.
WC i Wingsuit blir gjennomført i Las Vegas i November, og WC i Canopy
piloting blir gjennomført i Dubai. I tillegg skal det arrangeres VM i
tunnelflyging i Montreal, Canada.

Basicene – vintercamper med idrettslig
innhold
Til slutt en oppfordring til de som ønsker å hoppe i vinter og ønsker
god progresjon. Jeg vil på det sterkeste anbefale hoppere til å melde
seg på en av campene til landslagene. Basicen til Blue Pelican eller
Freeflybasicen til Zion er optimale muligheter til å lære av de beste.
Samtidig får man et større netteverk i fallskjerm-Norge og støtter opp
om de norske lagene.
Blue skies

Tone D. Bergan
IPC delegat

Hendelser i løpet av sommeren….

observasjonsrapporteringssystemet vårt gir nye muligheter for å følge med på hendelser i løpet av sesongen,
og i su ser vi at systemet blir i økende grad brukt til å dele erfaringer og hendelser som tidligere ikke var
rapporteringspliktige, men i høy grad er rapporteringsverdige.
Tone D. BerganTekst
Det er for tidlig å gå inn på den eksakte statistikken, eller enkelthendelser. I Su følger vi imidlertid med
fortløpende, fordi hendelsene gir oss en pekepinn på hvor vi er på vei, og at vi på den måten kan ta tak i
utfordringer på et tidligere tidspunkt – før de manifesterer seg som ulykkesstatistikk.
Som en oppsummering av hoppåret 2016 sa vi at antall reservetrekk er på vei ned, og antall personskader
er på vei opp. Dette som en generell trend, uten å korrigere for antall gjennomførte hopp per år. Det at antall
personskader er på vei opp skyldes delvis at vi har blitt flinkere til å rapportere de mindre skadene, alt fra
overtråkk til harde landinger der hopperen slår seg kraftig, men slipper annet enn et kort besøk på legevakta.
Ser vi på årets sesong, har vi hittil hatt 201 innrapporterte hendelser. Hele 49 av disse hendelsene inneholder
personskade av et eller annet slag, noen av disse svært alvorlig skade. Den generelle utviklingen med flere
skader ser derfor ut til å fortsette.
Det er innrapportert 68 reservetrekk av ulike årsaker. Det er hele 18 av disse som antas å skyldes
pakkefeil. En urovekkende utvikling er at minst 11 av reservetrekkene oppstår i kombinasjon med wingsuit.
Dette er en utvikling Su ønsker å følge tettere, for å finne ut om det er noen klare årsakssammenhenger. Av
reservetrekkene er det også 18 av dem som trolig skyldes pakkefeil. Har vi blitt mindre flinke til å pakke, eller er
det rett og slett rapporteringstekniske årsaker som ligger bak tallene?
Vi har også innrapportert seks nødåpnerfyringer, hvorav en ansees for å være nødåpnerredning. Også i år har
vi hatt nødåpnerfyring som følge av at eier ikke har satt seg inn i hvordan nødåpneren fungerer.
årets rapporter viser også 18 hendelser som er vurdert til Farlig ukontrollert (Fu). Selv om Su tidligere
har oppmuntret til aktiv bruk av Fu, ser vi at manglende vurderingsevne under høyt stress ikke er en god
kombinasjon, og at det forebyggende arbeidet bør bli bedre.
I årets rapporter ligger det også 28 hendelser som involverer regelbrudd. Dette er hendelser som tidligere
kanskje ikke blir innrapportert, og det er positivt at disse kommer inn nå. Så må vi se nærmere på årsakene og
hvordan vi skal unngå at de skjer igjen.
For Su sin del ser det ut til å bli nok en aktiv vinter med analyse av årets hendelser.
Ha en trygg høst og avslutning på sesongen!

organisasjon og forbund

siKKerHeTs- og
uTDanningsKomiTeen

Hei alle medlemmer!
Bra jobba alle sammen! Vi har så langt hatt en økning i antall hopp fra fjoråret,
samt få alvorlige skader! Vi i styret har selv vært aktive på hoppfeltene, og
på styrefronten har det derfor vært lavere aktivitet. selv om styrearbeidet har
gått saktere, så kan vi glede oss over ﬂere bra konkurranser og høy aktivitet.
Konkurranse
World Cup i Freefly og VFS ble avhold i Saarlouis i Tyskland i midten av august.
Norge stilte med to lag; Zion Freefly i Freely, og Blue Pelican i VFS. Dessverre
skadet kameramann Dennis seg like før konkurransen, og Blue Pelican måtte
derfor finne en erstatter på kort tid. Heldigvis stilte Espen Wigemyr opp på
kort varsel og gjorde en god jobb under konkurransen. Resultatmessig ble det
ingen medaljer på Norge denne gangen. Blue Pelican endte på en respektabel
femteplass, kun to poeng bak Arizona X-force. Zion Freefly leverte hopping av
høy kvalitet og endte på en fjerdeplass, kun 0,2 poeng bak vinnerne. For å se
video fra konkurransen gå inn på https://www.epcwc2017.com/Results
Hvert år deler NLF ut kongepolal til en luftsportsutøver eller et lag som
har prestert på høyt internasjonalt nivå. I år gikk kongepokalen til vår egen
landslagsutøver Espen Fadnes for sine prestasjoner i Wing Suit Performance
flyvning. Han vant samtlige seks runder (17 utøvere) under NM på Tønsberg.
Gratulerer Espen!
NM i Canopy Piloting har de siste årene blitt avholdt på Gryttjom i Sverige
grunnet mangel på pond i Norge. I år vant landslagshopper Daniel Eriksen NM,
og i del-disiplinen Speed fikk han en tredjeplass i åpent mesterskap, som ble
avholdt samtidig. Jeg håper det snart kommer en swoope-pond i Norge, så vi
får gjennomført NM på hjemmebane og får muligheten til å bygge opp et bedre
miljø rundt sporten.
Vindtunnelflyving er en sport med økende popularitet,
profesjonalitet og nivå på utøverne. Norge har to påmelde
lag til VM i Indoor Skydiving i 2017, som avholdes i Quebec,
Canada, 18.-23. oktober. Zion Freefly skal delta i 4-way
Dynamic sammen med Ingnacio Martinez, og Voss Vind skal
stille i Dynamic 2-way med Rune Aspvik og Marius Sotberg.
Lykke til med konkurransen, jeg gleder meg til å følge dere.
narkotikabruk
Vi driver med en idrett som av og til tar liv. Sikkerhetsarbeid
er derfor svært viktig i fallskjermhopping, og en del av dette
arbeidet er å påse at hopperne ikke er påvirket av narkotika
under hopping. Det er svært vanlig at utøvere under
NM blir testet for doping, da vi er underlagt NIF og
de retningslinjer som gjelder innenfor idretten. Det
som derimot ikke er vanlig, men som gjennomføres

Kristian Moxnes
Leder F/NLF
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alvorligste sikkerhetsbruddet de tolv årene jeg har vært fagsjef.
Det endte godt, men det var kun tilfeldigheter som gjorde det.
under elevhopping ble det gjort sikkerhetsbrudd på en rekke plan
som kunne medført tap av liv, og der sannsynligheten for dette
var betydelig. I ettertid er det kommet informasjon som gjør at en
heller ikke kan utelukke at rusmidler har spilt en rolle. Su har saken
til vurdering, og det er foreløpig gitt midlertidig hoppforbud.
Et annet tilfelle skrev åndalsnes avis 20. juli om, etter
rusmistanker mot en basehopper som dagen før landet i skogen.
Da politiet kom til stedet framsto basehopperen som beruset. Bilen
ble ransaket og det ble gjort funn på stedet. Det er nå opprettet
straffesak og mannen er mistenkt og siktet for bruk og besittelse
av ulovlige midler. Basehopperen var norsk, og var tilreisende
fra Østlandet. Så kan man si at vi ikke skal legge oss bort i
basehopping for det har ingen ting med vår aktivitet å gjøre. Mulig
det, men han er vårt medlem og har gyldig lisens fra oss. Hvorfor
skal vi tro at dette ikke skjer under hopping i vår regi?
Dette er et par-tre eksempler som viser hvor viktig det er for oss
at ADNO også kan teste utenfor konkurranse. Det fritar selvfølgelig
ikke oss fra vårt ansvar om å forhindre bruk av rusmidler og
medisiner som ikke er forenelig med fallskjermhopping, men det
ville hatt en medvirkende effekt!
lokale og sentrale kurs
Ved nyttår er planen å gå over til idrettens medlemsdatabase. Hvis
vi klarer den målsettingen, vil også Melwin forsvinne, slik vi kjenner
den i dag. Alt som krever utstedelse må da håndteres i idrettens
kurs og kompetansemodul. For grunnkurs fallskjerm må klubbene
gå inn og etablere nye kurs gjennom sesongen basert på malen
som er tilgjengelig. Når kurset er ferdig, hukes det av for de som
har bestått, og deretter låses kurset. Det er alt som er av behov for
rapportering. utøveren vil da kunne hente sitt kompetansebevis for
fallskjermelev og målet er at elevene vil få sitt bevis elektronisk via
en app.
Fallskjermlisensene vil utgjøres av kursmaler med krav til
teori og hopp som klubbene benytter i stedet for utstedelses- og
fornyelses- skjemaskjemaene som benyttes i dag. Når kravene er
innfridd, og bestått for A-lisens, inklusiv e-læring Ren utøver, er
intensjonen at lisensen blir tilgjengelig på vedkommende app.
Det vil bli utarbeidet egne kursmaler for de ulike lisenser og
rettigheter. Det betyr at det blir egne kurs for A-, B-, C- og D«sertifikat» og videre diverse I-kurs som I-3, I-2, I-1 osv, alt som vi
kjenner fra side 1 og 2 av dagens fornyelse- og utstedelsesskjema.
Vi må finne en ny definisjon for lisens fordi i idretten for øvrig er
lisens det samme som forsikring.
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Sakte, men sikkert vil den enkeltes fallskjerm CV bygges opp på
linje med utøvere i andre idretter. De kursene som så langt er lagt
inn og godkjent av NIF og tilgjengelig for klubbene, er Grunnkurs
fallskjerm, I-3, I-2, I-1, AFF I-2, TI og MK. Det er mulig vi må skille på
grunnkurs AFF og line.
Det blir ingen voksenopplæringsmidler å hente hvis det ikke er
instruktør-, trener- eller lederkurs.
norgesmesterskap
13. og 14. juli ble svensk og norsk mesterskap i CP gjennomført på
Gryttjom. I motsetning til foregående år, ble NM denne gangen ikke
gjennomført som del av et åpent nordisk mesterskap.
På grunn av ulykken i 2015 og de nye svenske reglene som
er innført etter denne, satt det langt inne å få tillatelse til
å gjennomføre vårt mesterskap sammen med det svenske
mesterskapet. årsaken er at kravene til den medisinske
beredskapen under en CP konkurranser nå er svært kostbare og
spesielt dersom konkurransen involverer helg. Etter en anmodning
fra NLF til styret i SFF ble det fortgang i saken. Styret skar gjennom
og åpnet nok en gang for oss, noe vi er svært takknemlig for.
Stockholm fallskjermklubb gjorde nok en gang en utmerket jobb,
selv om konkurransen led under vanskelige vindforhold.
At det ble sent klart at vi kunne gjennomføre vårt mesterskap
sammen med det svenske mesterskapet, var nok en av årsakene til
at det var få deltagere i NM. Det ble hoppet bra av de som deltok i
NM. Når det er sagt, så er det betenkelig at det er så mange som er
interessert i og opptatt av høyhastighetslandinger, men så få som
konkurrerer.
NM i de øvrige grener ble gjennomført på Jarlsberg 25. til 29. juli
i regi av Tønsberg fallskjermklubb. Det var noe mindre deltakelse
enn foregående år hva gjelder antall personer. Konkurransen var
til tider krevende grunnet værforholdene. Mesterskapet var godt
tilrettelagt fra Tønsberg sin side. Med vår sannsynligvis dyktigste
stevneleder, Vibeke Valle, klarte arrangøren å gjennomføre alle
runder i samtlige klasser. For å få dette til startet man grytidlig
lørdags morgen og fikk akkurat gjennomført siste finalehopp kl. 10,
kun minutter før regnværet stoppet all hopping!
Kongepokalen var satt opp i vingedressklassen, der Espen
Fadnes vant samtlige runder og sammenlagt.
Avslutningsvis vil jeg oppsummere med at det alt i alt til nå har
vært en god sesong, der skadebildet gir håp om at ingen av de som
har vært involvert i en ulykke vil ende opp med store varige mén. Vi
kan imidlertid ikke senke fokuset på sikkerhet, selv om det største
volum av hoppene nå er gjennomført.
med håp om en fin fallskjermhøst!
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aagesen michael
aasen erik
aasen Christiansen siri
antonsen rune
asplin Øyvind
Bakken Thomas
Bechmann Halfdan solberg
Berglund Øystein
Bjerkan oda Kari
Brady alexander H.
Breistig Kjell norman
Brendryen aleksander
Dahl Thomas Johan
Dahlberg frode
Danielsen Dennis
De flon erland
Demic mladjan
eggesbø Christian fredrik
eide Kjersti
eikeland Bjørnar
eriksen lehart
erikstad gustav Bredal
evenseth Håkon Blekastad
fellah Jonas
foss Kristine langeland
framnes amund
frøiland roar
førsund Jens Kolterud
genthner anita
gjelseth aleksander
gjersdal Jan erik
gjeruldsen morten
grenersen robin
grindstuen Hans
grongstad Kristian
grunnevåg erlend
grønskog Viktor
gule rene meringdal
gustad Jo amund utne
Hagatun eira Øvsthus
Hansen andrè sjurseth
Hansen eva maria
Hatletveit anders

Helle einar Bjørkaas
Hjortland Terje
Hoff adrian
Hoff Johan
Holo Thea H
Holsbø Vegar
Horpestad Kjartan
Hosseini nazila
Høyme Carina
Jackwitz svein erik
Jaer Peter sommerseth
Jensen Jørgen
Johannesen eivind
Johnsen erik Kihle
Johnsen line iren
Johnsen magnus
Juacaba rodrigo santiago
Karbø Helge
Karlsen robin
Kinserdal rune
Kvernhaug Kristoffer reid
lindrupsen Terje
løvtangen ronny
mannvik Jøran
martinussen eline Tøssebro
melhus Joakim lindtner
melle John
mikalsen arneng sofie
myrholt Thomas
Pettersen Torbjørn Broks
Procopé Harry
røe Vegard
raa Kai Heidenreich
robson matt
rudi Caroline
setsaas Joakim forsmann
skagsoset Christian
solberg stine agnete
sommer Joakim larsen
spieler erik
springgard gjermund
staal David Joachim
stalheim frode
stene stian andre
stølan Joachim skotnes

C

eide oda enoksen
Hansen steinar Helgheim
Hennie morten
Hustad inga lina Varmann
Jensen Truls
Kaada Jone
Karlsen Bjørn steinar
Kvinge rolf nikolaj
Kårstad roger atle
meyer lena
mora Carlos andres
naustheller linda råen
Pettersbakken John erlend
ranum Tim andre
reppe arild
sanaker anita
schlechter martin lehne
solberg Jan -Tore
stavik finn arne
surlien stian
Thune Johan Boger
Toledo adrian liabø
Tøndel Kine Kathrin
Veie-rosvoll Bernt
Vigeland Bjørn
Øyen Kjell Jacob Johnsen
åse erlend lillemark

D

aasgaard ellen
eidsør Heidi Petrine
fausko Celine
Halvorsen Terje
Hemminghytt runar
storsæther magnus
sælen lene
Tesaker anders
Thorstensen Kristoffer
Van Den Bovenkamp Jurn
Winther magnus Kristoffer

Dm1

Halvorsen Terje
meyer geir
Tesaker anders
Viste grete

Dm2

aleksandersen sverre
Carratt Josh
eidsør Heidi Petrine
Holth atle
Jensen Truls
Karlsen Christer
meyer lena
Petersen lasse
Pettersbakken John erlend
ranum Tim andre
schlechter martin lehne
skaland Terje
solberg Jan -Tore
stavik finn arne
Thune Johan Boger
Tjelta Christian

Vallin Per-olof
Veie-rosvoll Bernt
Winther magnus Kristoffer
åse erlend lillemark

i2

Thune Johan Boger

i2 aff

Hemli andreas Håland
Tømmervold sondre armand

i3

aarnes Julianne
abelsen marius
Culbertson Tonje
Dufey Kristine shay
fausko Celine
Halvorsen Terje
Hansen steinar Helgheim
Hennie morten
Johannessen Christian
Kaada Jone
løtuft andreas
mora Carlos andres
mosling andreas
narum Kirsti
naustheller linda råen
nørstebø ingebjørg
olsen Kurt-Henrik
Petersen lasse
Pettersen Hilde marie
rønningen marius
selland Christian
storsæther magnus
Tesaker anders

Thorstensen Kristoffer
Tøndel Kine Kathrin
Vigeland Bjørn
Wiik Trine lise

i3 aff

Carratt Josh
synnevåg grim oddvin

i Te

nikolaisen Øyvind

mK

Hjortland Terje

lisenser

sporadisk, er testing under treningshopping. Ved avlagt positiv prøve skal det
selvfølgelig være sanksjoner for hopperen. For mer informasjon, se innlegg fra
Fagsjef Jan Wang i dette nummer av Frittfall.
instruktørkurs skjermkjøring
Det er styrets oppfatning at det Grunnleggende kurset i skjermkjøring blir
gjennomført i klubbene med gode tilbakemeldinger. Det videregående
kurset, derimot, har klubbene større problemer med å gjennomføre i
tråd med standardiseringsdirektivet. I mangel på instruktørkompetanse
internt i klubbene er det flere klubber som velger å innhente kompetente
skjerminstruktører fra utlandet. Dette er i utgangspunktet ikke noe problem,
men det er et problem når vi mister kontrollen på hva som blir undervist på
kursene.
Hensikten med kurset er å bli en sikrere skjermpilot, ikke å lære
høyhastighetslandinger. Fokuset skal være på øvelser og teori som setter
hopperen i stand til å planlegge og gjennomføre landingen på en trygg
måte, samt hvordan reagere hvis ting ikke går som planlagt. Derfor er det
viktig at HI-er rundt om i landet kvalitetssikrer kursene og påser at kursene
følger standardiseringen som beskrevet i del 600. Dette gjelder spesielt det
videregående kurset.
På det konstituerende styremøtet
i mai ble følgende utvalg
etablert/videreført:
Vurdering av digitalisering av Frittfall
Audun Wik
Leder
Kitt Grønningsæter
Maja Bjerke Drøyli
rikssenterkomite
Anders Emil Hustoft
Andreas Hemli
Espen Finne
Jan Wang

Leder
Medlem
Medlem
Medlem

Dommerkomite
Anna Maria Lund
Anna Fasting
Kristian Moxnes

Leder
Medlem
Medlem

Konkurransekomite
Anna Fasting
Kari Berg
Carl Erik Tuv

Leder
Medlem
Medlem

styringsgruppe ors
Tone Bergan
Einar Huseby
Geir Erland Fløtten
Jan Wang

Leder
Medlem
Medlem
Medlem

luftromskomitéen
Lars Geir Dyrdal

Til slutt vil jeg minne om hvordan du kan følge styrets arbeid. Gå inn på NLF.
no og finn protokollene fra de siste styremøtene (fallskjerm – styret), samt
protokoll fra årsmøtet og langtidsplanen. Meld deg også inn i vår facebookgruppe «Fallskjermseksjonen F/NLF».
Jeg ønsker deg en god høst med mye bra hopping, enten det er i Norge eller i
utlandet.

organisasjon og forbund

sætren Thomas g
Tøndevoldshagen sigurd
ugland Torgeir
Vigestad marte
Wahl Kjell-erik
Walle-olsen inge
Wichstrøm anders Christian
Wilberg martin
Øisang ståle

down'n' & dirty
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i1-kurs del i
sju deltAkere vAr med på i1kurs del i som ble Avholdt
på toppidrettssenteret 2.-3.
september.

Prosjekt
freestyle Base
Følger du Lucid air, Amber
Forte og Espen Fadnes
videoblogger på
YouTube?
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DelTagere fra VensTre moT HØYre:
• Christian Tjelta
• Gaute Sten
• Tore Andreas Helgedagsrud
• Jan Vegard Carlsson
• Espen Finne
• Oddvar Flølo
• Tommy Botten Jensen
insTruKTØr eKsaminaTorer:
• Inger Margrethe Bøe
• Harald Kvande
• Tone Bergan

SKYDESIGN COLLECTION • LUNDEVEIEN 20 • 2435 BRASKEREIDFOSS
MOB: 90 78 73
• TLF/FAX:
62 42 33 10
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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

etter nok en fAntAstisk sesong på voss, hvor vi på tross Av mye dårlig
vær, klArte å pAssere over 20.000 hopp, så vAr det i begynnelsen
Av september på tide å Avslutte fulldriftsesongen med et Av årets
viktigste ArrAngement – nemlig voss elevboogie.

Elevboogie og avslutningshelg
Trine WiikTekst
Dette er uken hvor vi samler alle
instruktørene vi kan finne og inviterer alle
erfarne hoppere til å komme til oss, og
målet er å få så mange som mulig videre i
progresjonen og opp på nye lisenser. årets
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Bartek OlejowskiFoto

elever er hedersgjestene, og de er i godt
selskap fra elever fra tidligere år og fra andre
klubber.
uken var fullspekket av muligheter
for å ta teorieksamen, pakkekurs- og
eksamen, A-lisenskurs og utsjekkshopp,
i tillegg til årets siste grunnleggende

skjermkjøringskurs. Etterhvert som nye
A- og B-lisenser ble utstedt gjennom uken,
fikk elever fra samme kurs og andre hoppere
endelig muligheten til å hoppe sammen.
På torsdag, en av ukens mest regntunge
dager, samlet vi hele gjengen og tok
turen til VossVind for en uhøytidelig

klubbnytt

hos Voss fallskjermklubb

Josh CarratFoto

konkurranse, der alle fikk mulighet til å fly.
Vi blandet lag etter hvor mye og lite erfaring
alle hadde, og resultatet ble både morsomt og
lærerikt.
Elevboogie handler om å gjøre hopp som
alle kan delta på, så elevvennlige innhopp er
naturligvis en selvfølge her på Voss. Vi fikk

gjennomført to innhopp, hvor det ene var seks
fulle løft til en hemmelig lokasjon, nemlig Voss
Golf og Aktivitetspark, hvor avslutningsfesten
startet umiddelbart etter sesongens siste løft
med D-FOXY hadde landet.
Det var grillmat og god drikke, nydelige
omgivelser og stemningsfull musikk spilt av the

Mungolian Jet Set. En avslutning en flott sesong
verdig.
Men! Voss Elevboogie var jo ikke ferdig, for på
søndag stilte FonnaFly med helikopter i tillegg til
LN-RAA, og mange fikk sitt aller første(!) hopp
fra helikopter. Det ble en dag med god aktivitet,
på tross av fest dagen før, og en værmelding

som ikke så ut til å spille helt på vårt lag. Nok en
grunn til å ikke alltid avskrive en hoppdag kun
basert på værmeldingen i forkant.
Selv om fulldriftsesongen er over på Voss, så
hopper vi hver dag fram til midten av oktober,
så det er enda ikke for sent for å få enda et siste
hopp eller to her oss oss i år.
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Mathias

Action i Bodo

l
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christoffer stenbroFoto

Jeanette Eliassen
og Tom Haslerud

Christoffer StenbroTekst

christoffer stenbroFoto

Bodø FSK har hatt bra aktivitet, med blant annet besøk
fra Veteranenes FSK og en helg på Rognan. Der var det
endel vind holding, men ellers god stemning!
Klubben har hatt seks elever, og Kurt Olsen er ferdig
utsjekket I3. Gisle Hansen har tatt en oppfrisking av
den hvasseste mockupen.

Mathias over Bodø
christoffer stenbroFoto

Hilde Hansen

jeanette eliassenFoto

Mathias Øien over Rognan
christoffer stenbroFoto

Bendik Thommesen
kai jansenFoto
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Christoffer Stenbro og Mathias Øien
kai jansenFoto
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Mathias over Rognan

Tobias Hjelmseth
jeanette eliassenFoto

Bendik Thommesen
kai jansenFoto

Mockupen

jeanette eliassenFoto

Jeanette Eliassen

christoffer stenbroFoto

Kurt Olsen med bestått siste I3 utsjekk.
Jan Tore Edvardsen HI til venstre.
jeanette eliassenFoto
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vi hopper hver helg, mer eller
mindre. mAsser med funjumps innen
fs og ff. utdAnner nye hoppere,
og så hAr vi også begynt skikkelig
med tAndem. tAndem i østfold hAr
vært en etterspurt vAre, og vi er

Tandem
60

stolte Av å nå hA kommet i gAng.
noen bilder frA en Augusthelg,
tAndeminstruktør dAniel
culberston.
Øyvind SønderbyeTekst
Magnus WintherFoto

tar av hos Nimbus
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HALD FRITTFALLET VED LIKE!
Coacher for DITT nivå!

Me samarbeidar med coacher der alle instruerer på alle nivå, slik at akkurat du eller laget ditt skal få mest mogeleg ut av flyginga di.
For oppdaterte campdatoar sjå www.vossvind.no/no/pro-flyer/ eller ta kontakt direkte med oss

Tilgjengelege Coacher:

Freeflylandslaget Zion med Petter Stensvold, Anna Moxnes, Andreas Mosling.
Rune Aspvik, Marius Sotberg, Martin Kristensen, Sondre Tømmervold, Dennis Praet (Hayabusa), Barton Hardie, Axel Gran,
Bart Hooijen, Amber Forte, Espen Fadnes, Eirik Syversen, Trude Sviggum

VossVind Drift AS
Oberst Bullsveg 28, 5705 Voss
40105999 / post@vossvind.no
www.vossvind.no

