M e d l e m s b l a d

F a l l s k j e r m s e k s j o n e n

N o r g e s

L u f t s p o r t s f o r b u n d

N r .

4

2 0 1 7

4 4 .

å r g a n g

AKTUELT
4 Ny verdensrekord
10 Big Way Camp Ukraina
16 Herkulesboogie i Odense
20 Glossy
22 Kyllingboogie
24 Flying Chicks ut av dvalen
26 Fallskjermforsikringer
28 Et år med ekstemsport på Voss

KONKURRANSER/LAG
32
34
36
38
40

Det spirer og gror i Norge for Canopy Piloting
10th World Games
Zion legger seg ikke nedpå
BASICEN, 13 reasons why!
NM swooping 2018

FRA SENTRALT HOLD
42 Faste spalter fagsjef og leder
43 Idrettsnytt Derek H. Broughton
44 Lisenser

SETT & HØRT
44

Down'n'dirty rykter og sladder fra inn- og utland

Forsidebildet:
Willy BoykensFoto
Lise Nansen med flere norske hoppere var med å sette ny verdensrekord
i storsekvens over Eloy, Arizona.

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
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KittTekst
Seksjonsmøtet F/NLF har bedt om at en ser på muligheten for digitalisering av
Frittfall. Styret har satt ned et utvalg som skal legge frem en innstilling til neste
seksjonsmøte, våren 2018. Frittfall har vært vurdert nedlagt i papirformat flere ganger
i de 17 årene jeg har vært redaktør, men vi har beholdt bladet i hver runde, mens andre
land har måtte legge opp.
Den modellen vi har i dag innebærer at utover medlemsabonnementene så lages
bladet uten å belaste F/NLFs budsjetter. Vi går i null hvert år, i praksis for redaktørens
risiko og regning. Redaktørjobben gjøres ved siden av en fulltidsjobb. All innsats til
produksjon av innhold, både tekst, foto og annonsesalg, er på frivillig basis og ikke
lønnet. Annonseinntektene bidrar til å dekke trykkekostnadene – det er lite å spare på
å lage blad bare i PDF form.
Om en skal over til å publisere elektronisk ville det være naturlig å få en mer
interaktiv løsning på flere flater, hvor en også fikk løpende oppdateringer. Dette
ville kreve en annen redaksjon, som var tilstede i miljøet og mer tilgjengelig hele
tiden. Bør redaksjonen være fast ansatte, eller vil en få noen til å kommersialisere
bladet? En ville også få et annet inntektsbilde, i forhold til både abonnement og
annonseinntekter. Vil det da fremdeles være mulig å publisere kostnadsfritt for
seksjonen? Økonomi og organisering er bare noe av det prosjektgruppen må vurdere.
Det viktigste vil være å høre på hva dere medlemmer ønsker å få ut av Frittfall – i
den ene eller den andre formen. Hvordan kan en oppnå forbedringer ved å publisere
elektronisk? Hvordan kan en komme nærmere på det som skjer i miljøet og bli mer
aktuell? Hvordan kan seksjonen bruke Frittfall bedre til å kommunisere ut sine
budskap omkring sikkerhet, utdanning og annen medlemsinformasjon ved å gå
elektronisk?
Jeg vil gjerne høre fra deg! Send en e-post til kitt@frittfall.org om hva du synes, og
om du har ideer til fremtidens Frittfall!
Det blir spennende å se om vi går inn i det siste året med Frittfall i den formen som
det er i dag, eller om det blir skapt noe nytt og bedre.
Jeg ønsker alle et nytt og artig fallskjermår, med gode hopp og trygge landinger!
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Første poeng av to-poengs
219 mannsrekorden
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SÅ HAR DE GREID DET Igjen! DETTE UTROLIGE TREKLØVERET BESTÅENDE AV PATRICK PASSE
Overgang til andre poeng

(FRANKRIKE), DIETER KIRSCH (TYSKLAND) OG MILKO HODGINSON (ENGLAND). 21.-27. OKTOBER
LEDET DE EN GRUPPE HOPPERE FRA 28 LAND TIL EN NY SEKVENS VERDENSREKORD.

Ny verdensrekord

5

Esben EvensenFoto

Esben EvensenFoto

Esben EvensenFoto

Førstepoeng av tre-poengs
219 mannsrekorden

Andre poeng
av to-poengs
219 mannsrekorden
Lise NansenTekst
Willy BoeykensFoto
Det tok over seks ulike eventer/forsøk å
sette den første sekvensrekorden med
over 200 hoppere i samme formasjon.
Den bestod av en to-poengs 202-manns
og ble satt i Perris, California i 2015. Cokapteinene på rekorden nå i 2017 var stort
sett de samme som i 2015; Solly Williams
(Sør-Afrika og USA), Alia Veselov/
Andrey (Russland), Marco Arrigo
(Italia), Doug Park (USA),
Dan Brodsky-Chenfeld (USA),
Polo Grisoni (Frankrike),
Craig Girard (USA) samt
Lise Nansen (Norge). I tillegg var
Kate Cooper (USA og Danmark) og
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Herman Landsmann (Nederland) hyret inn
med ansvar for henholdsvis koordinering/
overblikk over hele formasjonen, samt
sikkerhet. Fem videofolk var leid inn for å
dokumentere rekordforsøkene;
Andrey Veselov (Russland), Willy Boeykens
(Belgia), Henny Wiggers (Nederland),
Gary Wainwright (England) og Craig OBrien
(USA).
I tillegg til flere enn 200 registrerte
hoppere hadde organisatorene satt
opp et «alpha-team». Et alpha-team
er noe helt annet enn en reservebenk.
På reservebenken sitter som regel
de hopperne som ikke kom med på
førsteuttaket mens på alpha-benken sitter
det kun erfarne, gode hoppere som kan
steppe inn overalt i formasjonen og som vil

gjøre en positiv forskjell. På Bergan var en
av de ni alphaene, og alle ble brukt på selve
rekordforsøket.
Denne gangen ble rekordforsøket
flyttet til Eloy, Arizona; et kjent hoppfelt
for de fleste norske hoppere som har
vært og hoppet litt i USA. Grunnen til
flyttingen fra Perris var flykapasitet.
Vi benyttet fire Skyvan og seks Twin
Ottere til rekordforsøkene. Gjeldende
storformasjonsrekorder er nå så store
i antall hoppere, og innebærer så mye
logistikk, at det ikke er bare å velge og
vrake i steder å legge disse eventene på.
Når det er sagt er Eloy et fremragende
sted for nettopp slike rekordforsøk. Med
en flypark de fleste bare kan drømme om,
en profesjonell, dyktig og entusiastisk

Andre poeng av
tre-poengs
219 mannsrekorden

stab, flotte fasiliteter samt en uendelighet
av landingsområder er Eloy nærmest
uovertruffent for nettopp slike happenings.
I tillegg er værforholdene og tempertaturen
særdeles behagelige.
Rekordforsøkene talte over 220 hoppere
fra 28 ulike land. De to første dagene,
lørdag og søndag, ble brukt til å hoppe
i mindre grupper (30-135 manns), for
deretter å sette alt sammen fra dag tre.
Antall hoppere varierte mellom 217 og 226.
Det ble kun et hopp med alle mandagen,
på grunn av vindforholdene. Dagen etter
opprant med rekordhøye temperaturer på
opp i 36 varmegrader… Vi gjorde tre hopp,
og planen var å gjøre fire hopp igjen på
onsdag. Etter det tredje hoppet på onsdag
kunne dommerne Jim Rees og Mary Lou

Laughlin annonsere at vi hadde satt en ny
verdensrekord! To-poengs 219-manns!
Kjempegøy så klart, men allikevel… Det var
jo ikke det vi hadde kommet for. Målet var å
gjøre tre poeng med over 200.
Vi fortsatte derfor utover onsdagen og
torsdagen. Det var nære på rekord flere
ganger, men ikke full klaff. På torsdag
ble derfor alle hopperne spurt om de ville
binde seg til to hopp til på fredag som
opprinnelig var satt av som en reservedag.
Det ville jo alle! Det som var planlagt
som en heidundrendes avskjedsmiddag
på torsdag gikk som planlagt, men i noe
roligere former. Feiringen fikk vente til vi
hadde noe å feire…
Det første hoppet på fredag var utrolig
bra. Men dessverre …. «Bare» to poeng!

Overgang til
andre poeng
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Esben EvensenFoto

Skulle det nå komme til det berømte siste hoppet på den siste
dagen igjen? Staben i Eloy, nærmere bestemt Jess Schultz,
syntes vi trengte en ekstra boost før det siste hoppet. Musikken
i hangaren ble skrudd på fulle guffer og alle hopperne dannet en
lang rekke og danset i fullt utstyr, mens det ble klappet taktfast
på vei til flyene. En helt utrolig stemning og lagfølelse! Det må
ha hjulpet… Etter landing var det 217 hoppere som lurte på om
vi hadde greid det. Vi så ingen utenfor eller under formasjonene.
Men var alle grepene der under sekvensene? Ja! Dommerne
kunne bekrefte at vi hadde greid det. En tre-poengs 217-manns
verdensrekord!
Med tanke på at det tok over seks ulike eventer/forsøk å sette
den første to-poengs 200 pluss-formasjonen, er det ganske
imponerende at denne gruppen i Eloy hadde hele fem hopp med
to-poengs 217-219 manns. Og selvsagt den gjeveste rekorden på
tre poeng 217-manns!
Norge var svært godt representert med syv hoppere:
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Aage Vejlgaard Sørensen,
Monica Smines, Esben Evensen, Pål Bergan,
Kjartan Reithaug, Terje Frydenlund og
undertegnede. Alle med unntak av en fra
Tønsberg Fallskjermklubb!
Spørsmålet mange stiller seg nå er
«hva blir det neste»? Flere poeng? Større
formasjoner? Eller kanskje nye regler som
utfordrer sekvensene mer?
Det neste på blokka for mange norske hoppere, i hvert fall den
kvinnelige delen, er en 120-manns Europarekordforsøk i Kharkov,
Ukraina 29. juli-3. august. Det skal hoppes fra to Antonov-72.
Dette beistet tar oss opp til 15 000 fot på syv minutter!
Organisatorer er Women on Wings; Kate Cooper-Jensen
(Danmark, USA), Lesley Gale (England), Marloes Swarthoff

Overgang til
tredje poeng
(Nederland), Alia Veselova (Russland) og Lise Nansen (Norge).
Parallelt med kvinnerekordforsøket organiseres det en Big Way
Camp i Kharkov. Milko Hodginson vil være organisator for dette.
Og for de av dere som vil være med på neste Sequential Games
med Patrick & co. så er den tradisjonelle Klatovy-eventen i august
lagt til uken før kvinnerekordforsøket på samme sted;
Kharkov i Ukraina. Det er mye å glede seg til
på storformasjonsfrontern
fremover!

Tredje poeng av tre-poengs
219 mannsrekorden
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Marion FløysandTekst
Illona van Tulden,
Andrey Kutyepov
og Egor VysotskyFoto
Fikk svar noen dager senere;
jeg fikk være med! Smisket med
sjefen, fikk ordnet ferie da ingen
andre på min avdeling hadde
ferie den uken. Sykt flaks!
I midten av august
reiste jeg alene ned til DZ
Korotich i nærheten av
Kharkiv og møtte andre
storformasjonsentusiaster fra
25 andre nasjoner. Deriblant
noen amerikanere, to japanere
og en new zealander. Noen
hadde altså reist lange
avstander for å komme til denne
campen. Antagelig på grunn av
det store flyet vi skulle få hoppe
fra.

I MAI DUKKET DET OPP EN EVENT PÅ FACEBOOK.
STORFORMASJONSHOPPING I UKRAINA FRA ANTONOV-72.
HØRES VELDIG GØY UT TENKTE JEG, TOK CA. TO SEKUNDER FØR
JEG HEV MEG RUNDT OG REGISTRERTE MEG.
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Vi ble møtt i ankomsthallen
på flyplassen av noen som
skulle kjøre oss til hotell Aurora
i sentrum av Kharkiv. Hotellet
var veldig luksuriøst. Rommet
jeg delte med en slovener hadde
danseplass og vel så det. Det
var både bar og restaurant på
hotellet, og prisene i Ukraina
er det ingenting å si på. Så det
ble ofte to-tre middager per

dag, bare fordi det kostet så
lite. Det var som å gå rundt med
monopolpenger. En handlepose
“dagligvarer” (vann, brus,
sjokolade, chips, pluss-pluss)
kostet 50 kroner. Ville normalt
kostet 200 kroner i Norge. Det
var litt utfordring med språk,
veldig få snakket engelsk. Men
menyer var å få på engelsk,
så en fikk det en ville ha. Folk
var hjelpsomme og snille, på
tross av litt språkproblematikk
innimellom.
Illya Balashov, Dieter Kirsch
og Kate Cooper-Jensen stod
for organisering av løft. Alia
Veselova organiserte alt på
bakken. Nasjonalgarden i
Ukraina lånte oss den store
antonoven. Dette flyet tar opp

til 65 hoppere opp til 15000 fot
på syv minutter, seks minutter
om piloten har det travelt.
Rampen er stor og går inn under
flyet. Jetmotorene sitter oppå
vingene, og selv om exitfarten
er over 180 km/t er det ikke
noe turbulens. Flyet er tømt på
under 10 sekunder.
På mandags morgen ble vi
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bedt om å gå til hoppfelts-legen(!) og
skrive under på at vi var friske nok til
å hoppe den dagen. Dette er noe de
gjør hver dag på hoppfeltet. Sikkerhet
og landingsområdet ble gjennomgått.
Landingsområdet er det største jeg har
vært på. 5 x 5 kilometer. Burde klare å
treffe det. Vi måtte bare holde oss unna
flyene som stod på bakken. Korotich er
også et flymuseum. 30-40 fly som står
på bakken på siden av landingsområdet.
Vi begynte med 20 til 30-manns
formasjoner. Første dag fikk vi tre
hopp. Jeg var “first row floater” på alle.
Litt skummelt å stå med ryggen mot
utgangen, med tærne så vidt på kanten
og tviholde seg i et tau. Men heldigvis
bare 10-15 sekunder om gangen, exiten
kom som oftest veldig kjapt. Exit fra
Antonov-72 er bare helt fantastisk.
INGEN turbulens. Dette er det beste flyet
jeg har hoppet fra.
Etter hvert hopp var det debrief og
gjennomgang av hva vi kunne gjøre
bedre. Om noen stod og tuklet med
mobilen sin, var Dieter rask
med å sende et stygt blikk og
en kommentar. Dieter hater
ukonsentrerte hoppere under brief
og debrief. Du er advart!
Tirsdagen slo vi
sammen de to
gruppene til en stor
60-manns.
Jeg var diver
omtrent midt
i gruppa, exiten
gikk som en drøm! Vi
fikk bare ett hopp ilag
før vinden satte oss på
bakken. Formasjonen
var nesten komplett, så vi var uansett
kjempefornøyd med det. Mange som
var med hadde aldri hoppet så stor
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Our new V300 is the smallest harness container we’ve ever made.
Perfect for smaller people with small canopies.

small but mighty

formasjon en gang viste det seg. Vi ventet og
ventet på bakken. Vinden ble ikke mindre. Vi
gikk og snopet i “hoppfeltbutikken”. Knipset
bilder av flyene som stod til utstilling. Forelsket
meg i et jagerfly, men alle skilt var på ukrainsk,
så jeg aner ikke hva slags jagerfly det var. Noen
slo i hjel tiden med å sove, noen prøvde seg på
rampestreker, andre lærte seg salsa. Til slutt ble
hoppingen kansellert for dagen, og vi ble kjørt
tilbake til byen.
Onsdagen regnet dessverre bort. Det var små
perioder med oppholdsvær, men skylaget holdt
oss i byen. Alia organiserte sightseeing for oss.
Vi fikk besøke en stor park, Maxim Gorky Central
park, med karuseller, statuer og lekeplasser.
Og det var mulighet for å trene forskjellig
sport. Denne anbefalles for alle barnefamilier
– og fallskjermhoppere som kjeder seg.
Fallskjermhopperne fikk i hvert fall ut litt energi
av å klatre i klatrestativ, teste den våte sklien, og
lage samme grimaser som statuene. Vi fikk noen
timer der før vi ble plukket opp av en buss og
kjørt lengre inn i byen. Alia hadde fått fatt i noen
som kunne litt om byens historie, så det ble litt
busstur med guiding, og deretter en gåtur.
Torsdag var det nasjonaldag i Ukraina, og vi
fikk ikke bruke det store vakre flyet. Vi måtte
klare oss med Antonov-28 i stedet denne dagen
og 20-manns konkurranse for gøy. Det var laget
tre-fire vanskelige formasjoner for hvert hopp.
Alle gjorde en innsats for laget sitt, det var store
smil overalt. På kvelden var det avslutningsfest
på en bar i Kharkiv. Vi fikk hver vår kalender med
bilde av Antonov-72. Mat og drikke gikk ned på
høykant. Folk danset og koste seg.
Fredag var det hjemreise for flesteparten. Alle
var fornøyde med eventet, på tross av dårlig vær,
så hadde dette vært en opplevelse for livet. Det
ble snakket om å gjøre noe lignende i 2018.
Women on Wings inviterer kvinner til
rekordforsøk i storformasjon neste år i Kharkiv i
juli. Det er bare å hive seg rundt å søke om plass!
Det vil også bli arrangert storformasjonscamp
for andre som vil være med å hoppe stort.
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Herkulesboogie i Odense
16

SISTE KVELDEN I KHARKIV KOM JEG OVER NOE PÅ
FACEBOOK. DANMARK TRENGTE HOPPERE TIL Å FYLLE EN
HERKULES, TO HOPP HVER DAG I FEM DAGER. BLIKKET FLYTTET
SEG TIL DATOENE. HAKEN FALT NED TIL KNÆRNE, JEG HADDE
ALLEREDE FERIE DEN UKEN.
Marion FløysandTekst
Anders Lau NielsenFoto

Planen var å gå på Galdhøpiggen eller Trolltunga. Men fjellene
forsvinner jo ikke, kunne jo ta det en annen gang? Sjekket med
vennen jeg skulle på tur med, joda, vi kunne utsette fjellturen på
ubestemt tid. Så da ble det plutselig spontantur til Odense da.
Jeg sendte registrering og betalte boogiefee. Helle Eriksen,
som organiserte eventen skrev til meg “jeg har flyttet deg
fra fyllstoffgruppen til 50-mannsen”. Jeg som drømte om
backflips og tulleexits fra Herkules. Jaja, tar det neste gang.
Flybilletter ble bestilt, fikk ordnet soveplass hos en lokal
hopper og haik fra Kastrup. Kan det gå mer smurt?
Søndag landet jeg på Kastrup, Tim Lyhne plukket meg
opp og takket så mye for sist som var på P3 camp i Perris
i 2015. Turen mot Odense gikk fort og jeg ble kastet av
hos Michael og Jenny. Der fikk jeg en cider i hånden med
beskjed om at middagen kom snart på bordet. Jeg fikk eget
rom og beskjed om å føle meg som hjemme.
Mandag stod vi opp grytidlig og kjørte til H.C. Andersen flyplass i Odense. Her
var det slått opp et stort telt og lagt tregulv for anledningen. Lerret og prosjektor til
debrief. Benker, bord, teppe til å pakke skjerm på og et butikkhjørne med mulighet
for å kjøpe snacks om blodsukkeret skulle falle. Toaletter var lett tilgjengelig på
flyplassterminalen et stenkast unna.
Vi registrerte oss og fikk sjekket utstyret. Så var det gjennomgang av sikkerhet ved
hopping fra Herkules. Og oppførsel på landingsområdet. Flyplassen der er komersiell,
så det lander vanlige fly der innimellom.
50-manns formasjonen hadde på forhånd fått utdelt slotter, så en hadde en
viss formening om hvor en skulle være i flyet og i formasjonen. Vi gikk igjennom
formasjonen fra exit til separasjon mange ganger. Litt senere kom herkulesen og
plukket oss opp. Exit var fra ca 13000 fot. Jeg var “last row diver”. Litt skeptisk, men
det gikk ganske greit.
Første exiten gikk til helvete. For å si det mildt. Vi visste at det kom til å være turbulens
fra de fire propellene. Men ikke at det kom til å bli så voldsomt. Filmen fra hoppet er
fantastisk. Så fort en er ute av flyet blir en kastet rundt og rundt om en ikke traff skikkelig
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på stupingen. Jeg holdt på å le meg i hjel da jeg flippet
rundt og rundt mens jeg så på de andre som hadde
minst like dårlig exit som meg. Å komme ned til basen
var ikke noe problem. Men første formasjon ble ikke
komplett. Men gjett om vi hadde det gøy! Dette var
første Herkules-hopp for sikkert halvparten av de som
var i flyet.
Etter landing var det debrief og ny brief. Flyet kom
og hentet oss på nytt og vi gjorde det hele igjen.
Men med bedre exit denne gangen. Nå var vi litt
mer klar over hva som ventet oss når vi kom oss
ut. Formasjonen ble ikke komplett denne gangen
heller, men vi nærmet oss. Dagens hopping var
ferdig og vi kunne reise hjem.
Tirsdagen møtte vi opp om morgenen, spiste
frokost sammen og ble bedre kjent. Helle dukket
opp, vi gikk igjennom samme hoppet igjen, det
ble gjerne gjort noen omrokkeringer på slotter.
Så fikk vi beskjed om at vi
skulle hoppe inn i Ålborg
på første hoppet. Vi fikk
sett landingsområdet
på google maps,
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utstyr ble tatt på og vi ruslet ut til flyet. På vei til Ålborg gikk crewet
om bord rundt med flyfoto over flyplassen i Ålborg, og pekte og
viste hvor det var best å lande, og alternative landingsområder.
Dette var for å forsikre seg om at alle fikk med seg dette, og
kunne spørre om det var noe en lurte på. Hoppet gikk fint, men
når vi åpnet skjerm hang mange av oss langt ute. Men null
stress, vi hadde alternative landingsområder i fleng. 16 av
oss landet på samme jorde et godt stykke unna det egentlige
landingsområdet. Ingenting å si på landingsmønsteret, her kom
formasjonshopperne som perler på en snor, rolig kontrollert,
med 90 graders svinger. Vi gikk til kanten av jordet, der var
det motorvei. Det tok ikke lange tiden før det dukket opp en
pickup for å hente oss.
På flyplassen pakket vi skjerm mens herkulesen ventet
på oss. Når vi var klare tok flyet oss tilbake til Odense, også
hoppet vi ut der. På bakken igjen fikk vi beskjed om at vi
kunne få et tredje hopp for dagen. Om vi var raske med
pakking og brief. Ingen tid til toalettbesøk, her var det
bare å knipe igjen, få skjermen pakket, gå igjennom
hopp og eventuelle endringer, og jogge tilbake til flyet.
Vi fikk det

tredje hoppet den dagen. Alle var kjempefornøyde og vi hadde det
kjempegøy.
Onsdag våknet vi til skyer i bakken omtrent. Vi reiste likevel til
flyplassen som avtalt. Litt senere ble det kansellert for dagen.
Torsdag så ikke bedre ut. Lave skyer, regn, stemningen var nedtrykt.
Vi fikk likevel beskjed om å ta på hoppdress og møte til brief. Hoppet
ble gjennomgått, noen hadde måtte reist hjem, så nå var vi nede i
38manns. Oppmøte i teltet, Helle hadde funnet nytt hoppfelt/flyplass
til oss, der været var ok. Hadde de sjekket hele Danmark? Denne
gang skulle vi til Esbjerg på Vest-Jylland. Kart ble vist frem på lerretet,
landingsmønster og oppførsel langs flystripa ble gjennomgått.
Herkules kom og hentet oss og droppet oss over Esbjerg. Landingen
gikk greit, det var litt bløtt og myrete. Vi samlet oss ved midten av
flystripen, og flyplassbussen kom og hentet oss og kjørte oss til en
hangar hvor vi kunne pakke skjermene våre.
Vi pakket kjapt og stappet i oss sjokolade og vann som vi hadde
tatt med i hoppdressene. Herkulesen landet og vi spratt inn. Vi fikk ett
hopp til i Esbjerg. Flyet landet, og vi gikk rett om bord med upakkete
skjermer.
Vi landet med flyet i Odense, skyene der var
fremdeles svært lave. Så vi var svært fornøyd med
organisatorene som hadde ordnet alternative
landingsområder for oss denne uken. Jeg måtte
reise hjem torsdagsettermiddag, skulle på jobb på
fredag. Men det ble ingen hopping på fredagen ettersom været
var ganske håpløst i hele Danmark. 7 hopp på 3 flyplasser er ikke
dårlig. Innhoppsboogie med Herkules er det ikke mange som har vært
med på! Det er dejlig å være norsk i Danmark!

Alvor, Portugal
skydivealgarve.com

Sevilla, Spain
skydivespain.com

XMASARE
BOOGIES
ON!
ALGARVE DEC 22 - JAN 5
FS: LESLEY GALE, FS: ROB KENDALL, FS: MILKO, FS: SIAN STOKES
FF: ALLY MILNE, FF: JOHANNES BERGFORS, FF: HEDDA ANDERSON
WS & FF: ROB HERON, WS: HELDER SOUSA
SPAIN DEC 21 - JAN 4
FF: AMY CHMELECKI, FF: MATTY MITCHELL,
FF: KIM TORNWALL, FF: ZÉ MIGUEL ABREU “ZEMI”
FS: REGAN TETLOW, WS: SIMON WANDELER

G l oss y
da var årets voss gloss vel gjennomFørt. tre dager, 70 hoppere, +1500
hopp, presIsjonskonkurranse med verdIge vInnere, FantastIske sponsorer,
kårIng av mIss voss gloss 2018 therese tIlrem og et magIsk Innhopp!
Birgitte HornTekst

Rune NarumFoto

Daniel fikk sitt hopp nr. 1000 og tre-fire kremkaker etter
landing! Boris hadde tidenes sveis og burde i retrospekt ha
vunnet en eller annen pris. Det får du ha til gode Boris! Vi
(jeg) skylder fremdeles sjokolade til Kirsti etter hun gjettet
annonsefadesen i 2016...
Igjen, som hvert år, er det dere deltakere som gjør Voss
Gloss til det det er. Et bitte lite jente-event som nå er blitt
en boogie der jenter og gutter koser seg sammen i luften og
på bakken. Kjempekjekt å se mange A-hoppere også. Håper

Bartek OlejowskiFoto

noen av dere drar på hopptur eller Basic og kommer hjem med
masse nye triks i hoppdressen! I år var det mye tracking og
masse FS og freefly. Lyst på mere av det? Det har vi – og vi har
satt sammen en god gjeng til å organisere det hele for dere
igjen!
Datoene for 2018 er satt: VOSS GLOSS blir 23.-26. august,
så nå håper vi at du vil sette X i kalenderen og bli med!
Kanskje du skal være en kjempesnill hoppvenn og legge en
reg.fee fint pakket inn under juletreet til din beste hoppvenn?
Ta godt vare på hverandre!
Juleklem fra hele team Voss gloss

Rune NarumFoto
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Rune NarumFoto

Bartek OlejowskiFoto

Bartek OlejowskiFoto

Bartek OlejowskiFoto

Bartek OlejowskiFoto

Bartek OlejowskiFoto

Bartek OlejowskiFoto
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Rune NarumFoto

Bartek OlejowskiFoto

Kyllingboogie
Andreas Lund-LarsenFoto

med innhopp fra
DC3
DC
3 Dakota
22

Vi var 19 stk som tok av fra Torp med Dakotaen.
Halvor Moe Bjørnstad sto for hoppmestringen på løftet.
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Flying Chicks ut av dvalen
Trine WiikTekst
Tea HagerudTFoto
Fem glade jenter fra Oslo Fallskjermklubb
børstet støv av gamle tradisjoner og visjoner,
og samlet organizere fra både inn- og utland,
og inviterte jenter fra nivå åtte og oppover
til å møtes for en sosial og lærerik helg på
Rikssenteret.
Med god velvilje fra hoppfeltet, fikk jentene
full prioritering denne helgen. Guttene sto i kø
i manifest og hos pakkerne, de ble utestengt
fra både garderobe og peisestue i noen timer
på lørdagen, og de måtte finne seg i mye
rosa dekor. Men likevel var det få sure fjes
å oppdrive, guttene stilte opp med Chicken
Race, de hjalp til som organizere for å få alle
jentene fornøyde, og gutta som kom innom
fra USA var svært glad for at de valgte akkurat
denne helgen å komme på besøk.
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Det var viktig for arrangørene å videreføre
tradisjonene fra tidligere år, slik som
presskonkurranse, treretters middag servert
av uniformerte gutter fra Krigsskolen, raffle
med fantastiske premier fra blant annet UPT,
VossVind, BoogieMan, Cookie, VossGloss og
MegaFun, og tidligere nevnte Chicken Race.
I tillegg var det veldig viktig at alle skulle få
utfordre seg på sitt nivå, slik at deltageren
med tusenvis av hopp og eleven med under 20
hopp fikk en god opplevelse.
I typisk norsk sommervær (sa du varmt,
kaldt, nullvind, vindholding, sol, overskyet
– alt i løpet av tre timers periode), knyttet
jentene nye vennskap og ferdigheter, og alle
var skjønt enige i at dette var en stor suksess!
Jeg begynte i alle fall å glede meg til neste års
arrangement allerede mandagen etter.
Hold av helgen 31. mai-3. juni 2018, for da
skjer det igjen!

I midten av juni 2017 våknet jenteboogien Flying Chicks til liv igjen på Æra,
etter et par år i dvale. Selv om fallskjerm-Norge er svært inkluderende og
jenter og gutter stort sett hopper sammen uten å tenke på kjønn, så er
det noe helt spesielt ved å ha en boogie kun for jentene.
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FORSIKRINGSAVTALEN MED AGS ER I BOKS FOR 2018, OG
VILKÅRENE ER FORTSATT DE VI FIKK I 2015. DET ER
OGSÅ DE SAMME YTELSENE SOM VI HAR HATT I
ÅR. DET ER SAMME FORSIKRINGSPREMIE I 2018
SOM DEN VI HAR HATT I ÅR, DET VIL SI KR 830
FOR HOPPERE OG KR 180 FOR TANDEM.
Jan Wang, fagsjefTekst
Det er alltid noen som gjør flere tandemhopp, og det er viktig
å være oppmerksom på at tandemforsikringen kun gjelder for et
tandem er. Er det noen som vil gjøre flere tandemer, så må det betales
inn ny forsikring for hvert hopp.
Jeg gjentar samme budskap som i fjor på samme tid, og det er at det er
viktig at dere primært benytter reiseforsikringen dersom dere må på røntgen,
eller trenger medisinsk behandling! De ytelsene som ligger i forsikringen av
behandlingskostnader (kr 40 000) og MR/røntgen (kr 3 000) er ment brukt i
Norge for å dekke mindre kostnader som NAV ikke dekker samt for å unngå lang
ventetid for MR/røntgen. NB! Dere må kontakte AGS først. Vi har hatt tilfeller der MR
har kostet opp til kr 45 000. Spesielt utenfor Schengen er dette viktig. Store unødvendige
kostnader som belastes fallskjermforsikringen blir fort synlige i forhold til en reiseforsikring.
Forsikringspremien vi betaler kan fort komme til å øke dersom vi belaster den med kostnader
som også dekkes av reiseforsikringen.
Fra 2018 har vi endelig fått på plass muligheten for utenlandske hoppere å kjøpe
ansvarsforsikring. Det blir en løsning der klubben det gjelder, sender inn et varsel til AGS
med navn på hopperen. AGS
sender faktura som klubben
betaler og klubben må
deretter belaste hopperen
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med forsikringspremien på kr 450. Ansvarsforsikringen
er gyldig i 30 dager fra forsikringspremien er betalt.
Ansvarsforsikringen gjelder kun for hopping i regi
av NLF.
reiseforsikring
Den obligatoriske ulykkesforsikringen har for
lav dekning til å være den eneste forsikringen
du trenger. Når du hopper i utlandet må du
alltid ha en reiseforsikring som har ubegrenset
dekning av kostnader ved medisinsk behandling og
hjemtransport.
Vær oppmerksom på at ikke alle reiseforsikringer
dekker utgifter til behandling og hjemtransport etter
fallskjermulykker. Sjekk med ditt eget forsikringsselskap, det
er ofte rimeligst.
gjensidiges standard reiseforsikring inkluderer ikke fallskjermhopping!
Den kan imidlertid utvides til å inkludere fallskjermhopping,
men da må dere kjøpe tilleggsforsikringen. I tillegg tilbyr de også
en verdigjenstandsforsikring for sportsutstyr der man kan få forsikret
fallskjermriggen med videre.
Europeiske reiseforsikring har ikke unntak for fallskjermhopping. Det betyr at de
dekker fallskjermhopping. Det har imidlertid også i år vært flere hoppere som har
meldt tilbake at selskapet har avvist at de dekker skader ved fallskjermhopping.
Så langt jeg kan forstå, skyldes dette at saksbehandlerne ikke kjenner til dette.
Hvis dere føler dere usikre på dette, så kontakt IF kundesenter.
frende forsikring tilbyr også en reiseforsikring der fallskjermhopping ikke er unntatt.
Det betyr at Frende forsikring også dekker skadehandling og transport hjem ved
fallskjermuhell/ ulykke, uten at reiseforsikringen må utvides.

More FreedoM
More tiMe

15,5 years
service life

maintenance
by choice
Jay Moledzki poses for
Norman’s cameras during
the “60 Cycles” event at
Go Jump Oceanside.
Photo by Norman Kent

www.cypres.cc
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Et ar med ekst rem
Lars HaukomTekst
Lars Haukom, Morten Knapstad, Emmeli
Stålesen, Kjartan Horpestad og Voss
FolkehøgskuleFoto
Ekstremsport og folkehøgskole
123 år gamle Voss Folkehøyskole ligger midt i
smørøyet for ekstremsport i Norge. Vi ligger rett
under Hangurstoppen og mindre enn 10 minutter unna
flyplassen på Bømoen. Beliggenheten er perfekt for
luftsportaktivitet, men det var allikevel ikke luftsport
med i programmet da skolen for sju år siden startet
skolen opp ei egen ekstremsportlinje. Det var padling,
klatring og ski som sto i fokus. Et lite prøveprosjekt i
2014 resulterte med at vi i 2015 startet opp et valgfag
i luftsport – en dag i uken. 16 ivrige elever fikk fly
vindtunnel, hoppe fallskjerm og fly litt paraglider.
Alle fikk også utstedt speedriderlisens. Noen av dem
fløy mer enn 200 turer i løpet av skoleåret! Vi klarte
også og stille et lag i NM i vindtunnel, og klarte det
ambisiøse målet om og ikke komme sist i vår klasse!
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sport pa Voss
Året etter ble ekstremsportlinja så raskt
fylt opp at skolen gikk inn for å dele klassen i
to og lage en egen luftsportlinje. Vi rakk aldri
å annonsere nyheten før ble linja fullbooket.
11 elever fikk i 2016/17 utfordre seg med
fallskjerm- og paragliderkurs på høsten, og
skikjøring, vindtunnel og speedriding på
vinteren. Høsten 2017 økte vi antallet til 18
elever. I tillegg har vi nå valgfag i fallskjerm
med 25 elever og valgfag i vindtunnelflyging
med over 30 elever. Om man tar med
valgfagene i paragliding og speedriding, samt
de av elevene som hopper tandem i løpet av
skoleåret, så nærmer vi oss at 80% av våre
108 elever har et eller annet tilbud innen
luftsport.
AktIV skolEDAg
Fokuset på Voss Folkehøgskule er at
ekstremsportelevene skal få en trygg og god
plattform i sportene de introduseres for, så

vi bruker mye tid på fallskjerm, paragliding
og speedriding. I tillegg får elevene prøve
elvepadling, havpadling, klatring og seilfly
i løpet av året. Friluftslivet står naturligvis
også sterkt i folkehøyskoletradisjonen.
Turer til skolens sin gamle støl og toppturer i
vestlandsfjellene er en stor del av aktiviteten.
Skoleåret starter i slutten av august,
og elevene får en flying start på
fallskjermkarrieren med å være med på
Elevboogien, og får dermed muligheten til å
komme i gang med hoppingen mens fulldrifta
er i gang. Utover høsten er det linekurs fra
Cessna 206 og 182. De raskeste av elever
kommer seg til A lisens midt på høsten, mens
noen bruker hele året.
Skolen har et veldig godt samarbeid
med Voss Fallskjermklubb. Prosjektet har
gjort at klubben har aktivitet tilnærmet året
rundt, og elevene bruker mye av fritiden på
fallskjermklubben. Med nytt klatretårn og nye
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trampoliner, er aktivitetsnivået ivaretatt
uansett vær.
Voss VIND som klAssErom
På Voss Vind blir vi alltid godt mottatt
og Trude Sviggum har bidratt stort med
kunnskap om FS og opptrening til NM.
Elevene får fire-fem timer i vindtunnelen
som en del av utdanningen, både på linjene
og valgfagene, og vindtunnelflygingen er
noe av det som skapet aller mest stemning
og samhold i gjengen.
Vestlandsmesterskapet i kroppsflyging
ble gjennomført i starten av desember
2017, med 11 lag fra skolen, og
Reservelaget fra Ekstremsport Luft stakk
av med seieren. Til NM ser vi ut til å bli 1314 lag i FS4. Vi håper for fremtiden at flere
folkehøgskoler også kommer til å delta,
og Ekstremsportlinja til Arne Rydning er
herved utfordret.
ADrENAlIN og DANNElsE
Vi er to lærere som jobber med luftsport på
skolen, Morten Knapstad og Lars Haukom.
Jarle Hus er i tillegg med på valgfag
i fallskjerm. Hvert år har vi med flere
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stipendiater fra forrige årskull, og disse
har en viktig funksjon i erfaringsutveksling
og holdningsbygging. Mange av klubbens
instruktører stikker også innom og hjelper
til med hoppmestring. pakking og gamle
røverhistorier.
Erfaringene vi har gjort oss til nå er at
elever som går på kurs over et helt år får en
større forståelse og en mye mer inngående
kunnskap om sportene. Erfaringene på
tvers av sportene er uvurderlig, og det
er fantastisk og se hvordan holdninger,
kunnskaper og ferdigheter utvikler seg
utover året. Ekstremsport handler om
opplevelser og fellesskap. Det handler om
å bygge kunnskap for å utforske, lære og
mestre. For elevene våre handler det om
mot; det å våge å utfordre seg selv - men
samtidig sette grenser. Ungdom på jakt
etter identitet, spenning og selvutvikling
må finne sin rolle i flokken, ta sin plass -

og støtte opp under kollektivet i laget.
Skolen vår handler om rettferdighet; det
å kjenne sine retter, og utøve sine plikter.
Ekstremsportklassene setter høye krav til
selvdisiplin, kunnskap og pliktoppfyllelse
og elevene trives med det.
Ekstremsportfagene passer veldig
godt i folkehøyskolen. Ved å undervise
i fag som engasjerer så sterkt, blir
skole og læring positivt ladede begrep.
Kunnskap om naturen, været og miljøet
settes i sammenheng med interessene til
elevene, og både praktiske og teoretiske
kunnskaper blir nødvendige for å komme
videre med sportene. I luftsport handler
det om å ha forutsetninger for å gjøre gode
valg, og gjenkjenne risiko både på egne og
andres vegne. Det er det vi først og fremst
har fokus på å lære ungdommene.
Mange av elevene blir værende Voss
etter skoleåret. Av fjorårets elever fikk fem

sommerjobb
på fallskjermklubben, en jobber som
instruktør i vindtunnelen, og to elever
fra 2015 har allerede blitt instruktører i
speedriding og paragliding og holder kurs i
regi av Voss Hang- og paragliderklubb.
økt tIlBUD
Neste år blir tilbudet på nytt utvidet,
med flere plasser på Ekstremsport
Luft. Etterspørselen etter fallskjerm er
den desidert høyeste, og for skoleåret
2018 – 2019 vil også elevene på linjen
Ekstremsport Multi få fallskjermkurs. I
tillegg utvikler vi valgfag og studieturer til å
passe inn i ekstremsporttilbudet.

Info om Ekstremsportlinjene våre finner du på
voss.fhs.no og på folkehøgskole.no/skole/voss.
Sjekk også ut @vossfhsekstrem på Facebook og Instagram.

What? Får jeg to skjermer for prisen av én når jeg kjøper komkom
plett utstyr fra Aerodyne? Jada - sjekk vårt nye konsept på Sky
Design Verksted på Facebook!

-What? Får du to skjermer for prisen av én hos Sky Design?
-Jepp. Har også hørt noe om det. Hadde sjekka det nærmere før jeg
bestilte noe til neste sesong.
t: 9599 3321
e: verksted@skydesign.no
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VI STILTE MED EN HISTORISK STOR DELEGASJON TIL ET
CATEGORY 1 EVENT. ALDRI TIDLIGERE HAR NORGE HATT
TRE SWOOPERE MED I ET WORLD MEET.

Det spirer og gror i Norge
for Canopy Piloting
Johan BryhniFoto

Daniel EriksenTekst
Peter PietrowskiFoto

Johan BryhniFoto

Johan BryhniFoto
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Norge ble representert av Johan Bryhni fra
Veteranene FSK, Øivind Krageboen fra Kjevik FSK
og Daniel Eriksen fra Tønsberg FSK. I tillegg til de
tre norske stilte Danmark med fire menn og en
kvinne, og Sverige stilte med en mann.
Dette var Øivind og Johan sitt første category
1 event. Daniel har representert Norge hvert år
siden 2009 på eget initiativ og egen regning, men
har vært en del av landslaget siden 2015 sesongen
når Canopy Piloting ble tatt inn der. Både Øivind,
Daniel og Johan er drevne NM deltakere både på
fortrening og konkurransen Norge har i Gryttjom
hver sommer på ponden der. I tillegg har både
Johan, Daniel og Øivind oppsøkt coaching i
utlandet og hjemme. Øivind og Daniel har i tillegg
til dette andre sterke resultater fra internasjonale
konkurranser i utlandet.

Vinteren stod
rett rundt hjørnet
i Norge, men drøyt
100 deltakere fra hele
verden skulle måle
krefter i Dubai. Treningen
foregikk i forkant på palmen og
i ørkenen om hverandre. Innimellom brukte man
sine konkurrenter som coach og innimellom trente
man sammen med konkurrentene på egenhånd.
Bortsett fra et kutt med påfølgende reserve
foregikk treningen uten store utfordringer og vi
begynte å bli klare for konkurranse.
Nivået var som alltid skyhøyt og deltakerne var
blant annet Skydive Dubai, Golden Knights, Alter
Ego, Icarus Academy of Excellence og PD Factory
Team med mange flere. I World Cup kan hvert
land stille med 12 deltakere. Flere har dette som
fulltidsjobb og flere er f.eks. oppvokst på DZ som
sønner av DZ eiere etc. Blant konkurrentene er

blant annet skjermprodusentenes testhoppere.
Nivået er også sjukt jevnt og tett. Eksempler
på dette er franskmannen fra Icarus Academy of
Excellence som setter verdensrekord i Distance.
Han blir belønnet med 100 poeng for runden
som bestemann den ene dagen, og får en 0
poeng for en bom dagen etter, og ryker rett ut
av ledelsesplassen og langt ned på lista. Eller
amerikaneren som ligger an til å vinne heile sjiten
før sisterunden i Distance som (i skrivende stund
før protesten er avgjort) får en null poenger for
å såvidt bomme på entrygaten. Han raser ned
til en tiendeplass Overall i tillegg til å miste en
eventuell medalje i Distance også. Liten trøst er
det vel kanskje da at det iallefall blir medalje i
Speed og Accuracy
speed
Daniel Eriksen fikk 48. plass med 205.51 poeng av
300 mulige på tre runder.
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Øivind Krageboen fikk 68. plass med 158.125
poeng av 300 mulige på tre runder. Han satt også
norsk rekord i Speed med 2.353 sek.
Johan Bryhni fikk 90. plass med 64.619 poeng av
300 mulige på tre runder.
Accuracy
Daniel Eriksen fikk 35. plass med 222.285
poeng av 300 mulige på tre runder.
Øivind Krageboen fikk 61. plass med
185.142 poeng av 300 mulige på tre
runder.
Johan Bryhni fikk 92. plass med
26.183 poeng av 300 mulige på tre
runder.

Distance
Øivind Krageboen fikk 29. plass med 207.9 poeng av 300 mulige på tre runder.
Daniel Eriksen fikk 51. plass med 182.12 poeng av 300 mulige på tre runder.
Johan Bryhni fikk 94. plass med 6 poeng av 300 mulige på tre runder.
overall
Daniel Eriksen fikk 40. plass med 609.456 poeng av 900 mulige på ni runder.
Øivind Krageboen fikk 57. plass med 551.167 poeng av 900 mulige på ni runder.
Johan Bryhni fikk 93. plass med 96.802 poeng av 900 mulige på ni runder.
Resultatene finner du her:
http://ipc-wcresults.org.uk/Dubai_2017/resDefault.html
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World games arrangeres hvert Fjerde år og er uoFFIsIelt ol
For Idretter IoC anser som aktuelle up and ComIng ol grener.
FrIttFallgrenene har dessverre allerede tIdlIgere blItt
skrotet av IoC/World games, og Canopy pIlotIng er den eneste
FallskjermIdretten Igjen med mulIghet tIl å blI olympIsk gren.

10th World Games
POLEN SOMMEREN 2017
Daniel EriksenTekst og foto
På den andre siden har IOC/World Games økt interessen
for sporten vår med å tillate økt andel deltakere og
ønsket å se større konkurranseformat. Det internasjonale
fallskjermforbundet (FAI) ble bedt om å plukke ut 36
utøvere til denne konkurransen. Det var plass til to
nordmenn, en danske og en svenske blant de FAI anser
som de 36 beste swooperne i verden. Uttaket ble basert på
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tidligere meritter i World Cup/EM og VM. Vanligvis er det ca
100 deltakere på et World Cup så det er "kind of a big deal"
å bli valgt ut.
Norge ble representert med Barton Hardie og Daniel
Eriksen. Danmark ble representert med Christian Webber.
Sverige ble representert med Grytttjoms Stefan Burstrøm.
Innmarsjen foran 30.000 ville tilskuere og med 3.500
deltakere fra alt fra luftsport til sumobryting og amerikansk
fotball var episk! Blant distingverte gjester var "Thomas

Bach, President of the International Olympic Committee,
Jose Perurena, President of the International World Games
Association, Andrzej Kra´snicki, Chairman of the Polish
Olympic Committee and Witold Ba´nka, Minister of Sport
and Tourism" (tatt fra hjemmesiden til world games).
For denne konkurransen ble det utprøvd et helt
nytt system for poenggiving. Det gikk ut på at man ble
rangert fra 1-36 pr runde og ikke fikk differiensert mellom
deltakerne i prosent som er vanlig. Vi kommer antageligvis
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ikke til å bruke dette igjen da tilbakemeldingen var at
prosentsystemet vi allerede bruker er både mer rettferdig
og lettere å forstå. Uansett var det da om å gjøre å sanke
færrest poeng, i motsetning til det vanlige, at det for den
beste var å få 900 poeng på ni runder. I tillegg kjørte vi tre
runder freestyle, så det beste antallet poeng man kunne
oppnå var 12. Normalt er ikke freestyle med som offisiell

del av overall konkurransen heller. Dette er lett å forstå
da Speed, Distance og Accuracy er objektive grener for
utmåling av Overall. Derimot er Freestyle en ren subjektiv
event når det kommer til bedømming.
Christian Webber ble beste nordiske med 229 poeng og
kom på 20,plass. Daniel Eriksen (Tønsberg) og

Barton Hardie (Voss) kom helt likt på poeng med 259 poeng
og delte 24/25 plassen. Stefan Burstrøm fikk 334 poeng og
kom på 34. plass. Vinnerne ble henholdshvis Nick Batsch
(USA/Alter Ego), Curt Bartholomew (USA/Alter Ego) og
Cornelia Mihai (UAE/Skydive Dubai) med 54, 71 og 90 poeng.
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Zion
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leg ger seg ikke nedpa
ETTER EN LANG SOMMER PÅ HOPPFELT RUNDT OMKRING ROET
ALT SEG PLUTSELIG, FOXY REISTE FRA VOSS OG SOMMEREN VAR
PÅ HELL. SÅ HVA SKAL MAN GJØRE? LEGGE SEG NEDPÅ? NEIDA!
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Vi begynte treningen i vindtunnelen. Vi fikk med oss Ignacio Martinez, og
i løpet av to uker hos VossVind var vi klare for å reise til Canada for VM i
innendørs fallskjermhopping. Vi var en liten delegasjon som reiste fra Norge,
vi representerte Norge i D4W. Marius og Rune fløy D2W og Amalie gjorde en
kanon innsats i freestyle.
Vi hadde en ukes tid å bli komfortabel i den nye tunnelen, og vi var klare
når konkurransen startet. Vi var fornøyd med egen flyging, men er nå ekstra
motiverte til å fortsette treningen når vi ser hvor høyt nivået er. Neste mål i
tunnelen er Sakura Cup i Tokyo, Japan i slutten av mars, men før det skal vi til
DeLand og hoppe fallskjerm!
Utendørs har vi begynt forberedelsene mot neste VM, som skjer i Australia
neste oktober. Nå er vi i Florida, og det er som alltid god stemning, og mellom
hoppene forbereder vi både Freakflyfestivalen og selvsagt; Freeflybasicen som
neste år blir 8.-22. mars.
Påmeldingene til Freeflybasicen 2018 tikker inn og det ser ut som at det blir
en bra gjeng denne gangen også. Vi har fortsatt registreringen åpen, så meld
deg på freeflybasicen.no for å sikre deg en plass på vårens beste måte å bli
varm i trøya før sesongen i Norge starter. I tillegg garanterer vi deg to uker med
bra hopp, mye læring og kjempestemning på kveldene.
Vi fikk kjempegode tilbakemeldinger så vi fortsetter suksessen fra
Freeflybasicen i år; Et camp-alternativ for hjelpeinstruktørene som vil utvikle
sine egne ferdigheter!
Vi gleder oss til neste års sesong i Norge allerede og kalenderen begynner
å fylle seg, masse gøy å se frem til. For de av dere som ikke pakker ned
hoppdressen helt enda håper vi å se deg på et hoppfelt eller i en tunnel snart!

konkurranser-lag

Petter StensvollTekst og foto
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1

Du trenger bare bruke åtte feriedager på en 16 dager lang ferie!
Takket være at vi legger Basicen til påsken vil halvparten av dagene
du er borte fra jobb være helg eller rød/helligdag.

2

skydive Deland! Kampen holdes på solfyldte Skydive DeLand.
Her får du prøvd deg fra flere flytyper (bl.a. Skyvan med haledør),
og opplevd et av verdens mest profesjonelle hoppfelt. Visste du
forresten at i nærområdet til Skydive DeLand ligger flere av de største
produsentene av fallskjermutstyr?

3

Dagens video! OK, bare se videoene fra de to siste årene. Alt ligger
på www.basicen.no/video. Hvem vil vel ikke være med på dette?

4

store hus! Vi har også i år booket fem store hus som ligger rett ved
siden av hverandre. Supersosialt, samtidig som vi har godt med
plass, tilgang på stue og kjøkken.

5

få større nettverk! Basicen er en unik mulighet til å få et stort
nettverk i sporten. Du blir kjent med masse nye hoppere og får
garantert nye venner. Visste du at det fortsatt er liv i chattegruppa
fra årets basic?

6

reis ned med A-sert og kom hjem med B! Vi har med egen I-1! Visste
du at vi garanterer at du reiser hjem med B-sert hvis du kun har
A-sert på starten av campen?

7

hopp med landslaget! Jepp, det stemmer. Landslagsutøverene på
Blue Pelican er med og hopper med alle deltakerene. I tillegg har vi
med mange av Norges beste flygere som hjelpeinstruktører. RÅTT!

8

rå start på sessongen! Basicen er den perfekte starten på
sommeren. Når mai kommer har du allerede logget 50+ hopp, og
kommet i gang på en camp hvor du får tett oppfølging.

9

sosiale happenings! Under basicen har vi flere sosiale happenings.
Fra fellesmiddager og utflukter, til temafest. KJEMPEGØY!

10

high ﬁves! Du kommer til å gjøre flere high fives enn du noen gang
før har gjort på to uker. Og det med god grunn!
GOOOOOD TIMESSSSSS!

11

premier! Masse fete premier du kan vinne.
Visste du at hovedpremien på Basicen 2017 var en splitter ny
hovedskjerm fra Aerodyne?

12

Eksklusiv t-skjorte! Du får en T-skjorte som bevis på at du har vært
med Blue Pelican på camp. Statussymbol når du kommer hjem.

13

Veien til å bli en skYgoD! Du kommer garantert hjem med nye skills
og har tatt flere steg mot målet om å bli en ekte SKYGOD!

konkurranser-lag

VINTEREN ER HER, OG MANGE AV OSS ER I FERD MED Å GÅ
INN I EN DYP TILSTAND AV BAKKESYKE. HOPPABSTINENSENE
RYKKER FOR ALVOR I NERVENE TIL ALLE VASKEKTE
FALLSKJERMHOPPERE. DETTE I SEG SELV BØR VÆRE GOD
NOK GRUND TIL Å MELDE SEG PÅ BLUE PELICANS BASIC CAMP I
FLORIDA. I TILFELLE DU TRENGER FLERE GODE GRUNNER HAR VI LISTET OPP DE 13 BESTE!

13
38

reasons why!

o

It ´s a nobrainer! Regist rer deg na, basicen.no

annonse
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NM swooping 2018
VI SIKTER OSS OGSÅ NESTE ÅR INN PÅ ET SAMARBEID MED SVENSKENE, UNDER EN AV
DERES KONKURRANSER PÅ PONDEN I GRYTTJOM. KONKURRANSEDATO VENTES Å BLI I
JULI. VI PLEIER ALLTID Å BLI EN GJENG SOM TRENER SAMMEN I FORKANT.
Daniel EriksenTekst
Jan WangFoto
Det er mye godt arbeid i klubbene
gjennom forbundsmodellen på basic
og advanced nivå, og mye skills på
landingsfeltene rundt omkring, fra
både disse kursenes instruktører og
deltagere. Er man instruktør eller har
gjennomført advanced skjermflyging
er NM med trening i forkant neste
skritt. Målet er å få flere av disse
Fra World Air Games Dubai 2015, hvor både
videre oppover i progresjonen og inn
Norge, Sverige og Danmark representert
i idrettsmodellen med oppfølging på
trening/konkurranse swooping.
Det kan kanskje virke som en liten barriere for mange å dra for å spesifikt trene på skjermflyging
på pond og bane, men det kan sammenlignes med å læringskurven man har på fritt falldelen i tunnel i
forhold til skjermflygingen. Håper dem som er interessert tar kontakt med meg, så tilbyr jeg meg å følge
opp fremover over vinteren mot treningscamp og konkurransen i sommer. Dette er kanskje den beste
forsikringen du kan skaffe deg sjøl i sporten vår. Så er det sjukt moro å fly fletta av skjermen sin på en
trygg måte!
Les egen artikkel om at Norge stiller med sin største CP delegasjon noensinne til World Cup i Dubai.
I tillegg til meg drar Johan Bryhni og Øyvind Krageboen. De to sistnevnte er førstereis på kategori
1 konkurranse, men er allerede blitt erfarne NM-deltakere, og har på eget initiativ oppsøkt andre
internasjonale konkurranser og coaching.

organisasjon og forbund

hei, alle sammen!
la meg begynne med å si at det har vært en god fallskjermsesong, til tross for mye ruskevær. Jeg håper at vi slipper ﬂere større skader og det som
verre er på tampen av årets sesong. Det har vært tre større skader i år, men til tross for lengre opphold på sykehus og rehabilitering er det håp om at
det ikke blir store varige mén.
foreløpig hoppstatus for årets sesong
Antallet hopp i de tre første kvartaler i 2017 er 2 582 flere enn for samme periode som i 2016. 2016 var et «all time high»-år og det er jeg ganske sikker på
at 2017 også blir. Det mangler kun 687 hopp før rekorden slås, og i 4. kvartal 2016 ble det gjort 3054 hopp. I år er det antallet treningshopp som har skutt
i været med sju prosent i forhold til 2016.
Det har imidlertid vært nok en markant nedgang i antallet elevhopp og det er lineutdanningen som er verst rammet. I motsetning til 2015 og 2016, der
økningen i AFF-hoppene balanserte reduksjonen i linehoppene, har det også vært en liten nedgang av AFF-hoppene.
hopptype
3. kvartal 2017

Ulg
346

UlU Ulmg UlmU
65
234
48

Ultg
222

UltU
33

ffg
4036

ffU
130

Affg
1884

AffU
203

trening
55223

konk
929

Demo tandem
170
3462

sum totalt
66985

3. kvartal 2016

449

55

267

59

249

65

4056

137

1979

187

51490

1563

132

3675

64403

Endring

-103

10

-33

-11

-27

-32

-20

-7

-95

16

3733

-634

38

-213

2582

observasjonsregistreringer
Pr 1. november var det registrert 261 observasjoner hvorav 221 var lukket, åtte lå til behandling hos SU og 21 hos HI. Da gjensto det elleve som ennå ikke
er sendt videre til HI.
Det er sendt inn åtte ORS-er fra utlandet. Selv om dette ikke blir en del av vår statistikk fordi vi ikke kjenner til antallet hopp norske hoppere gjør i
utlandet, er det et viktig dokument til forsikringssakene våre.
Det er gjort et betydelig arbeid for å øke kvaliteten på ORS-ene, men fortsatt gjenstår det en del. Komponentflyten begynner nå å bli brukbar, men det
er fortsatt alt for mange som blir avvist av fagsjef, eller SU når fagsjef har vært for snill og sluppet dem gjennom. Her må kvalitetssikringen fra HI-ene bli
bedre.

Jan Vang
Fagsjef/avd.leder F/NLF
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medlemskategori

Alder

Nlf
kontingent
2018

f/Nlf
kontingent
2018

fritt
fall
2018

f/Nlf
kontingent
2019

Senior

26 - 66

800

350

200

355

360

Junior

20 - 25

400

350

200

355

360

Ungdom

13 - 19

80

150

155

160

Barn

00 - 12

45

0

0

360

Familie

26 - 66

400

350

355

360

Pensjonister (og uføre)

67 +

400

350

355

360

Spesial/tandem

145

350

355

360

Støtte

145

350

355

360

200

f/Nlf
kontingent
2020

De vanligste årsakene til at ORS ikke godkjennes er:
• Tittelfeltet er blankt, det skal være utfylt
• Er det en registrering i utlandet skal det fremkomme i
tittelfeltet
• Det mangler flagg i komponentflyten, noe det skal være pga
datafangst
• ORS som omhandler landing har ikke værdata og
utstyrsdata lagt inn
• ORS omhandlende elever har ikke innlagt værdata og
utstyrsdata
• Data om høyder mangler. Dette skal være lagt inn hvis
relevant (nødprosedyrer, nødåpnerfyring osv)
Til de som «akker og stønner» over ORS, vil jeg si at jeg
ikke synes synd på noen! Det er kun fagsjef som må
behandle samtlige ORS-er, for SU kan dele ORS-ene mellom
medlemmene, HI-ene har kun klubbens ORS-er å håndtere og
HL eller andre som initierer ORS-er har noen få å konsentrere
seg om.
lisens- og medlemskapsfornyelser
Det nærmer seg nyttår og fallskjermlisensene våre utløper 31.
desember 2017. De som skal hoppe i utlandet tidlig i januar
2018 MÅ fornye i god tid før avreise. Det er kjipt å stå på
bakken 1. januar i USA, Spania eller hvor dere nå skal hoppe,
fordi dere har glemt å fornye og står med en utløpt lisens
første nyttårsdag!
De som ikke har planer om å hoppe i utlandet i januar,
behøver ikke å fornye før nyttår!
2017-medlemskapet er gyldig ut januar, og dere vil få en
medlemskapsgiro tilsendt medio januar.
Dere finner fornyelses- og utstedelsesskjemaet på: nlf.no/
fallskjerm/skjemaer/. Søknad om fornyelse må attesteres
av minimum en instruktør 2. Vi har latt en del utstedelser bli
liggende slik at vi har kunnet fornye disse samtidig.
Denne informasjonen har ligget ute både på nlf.no og F/
NLFs facebook-gruppe siden 26. oktober. I tillegg har også
hver og en av dere fått en personlig e-post om akkurat dette.
Ulykke, uten at reiseforsikringen må utvides.
medlemskap og priser 2018
Medlemskapet må også fornyes for neste år, men det er først

Kontingenter for 2018 og 2019 ble
på luftsportstinget 2. april 2017
fastsatt til kr 350 i 2018 og deretter
kompensert for KPI hvert år.
forberedelser til neste års
sesong
Erfaringen fra i fjor var at en god
del av dem som skulle fornye for
første gang, det vil stort sett si
årets elever, ikke var klar over at
de måtte gjøre noe aktivt med
elevbeviset eller lisensen for å få
disse fornyet. Nå vet jeg at enkelte
klubber har vært flinke til å pushe
årets elever til å ta ut lisenser og
gjort dem oppmerksomme på
behovet for fornyelse, og hvordan
dette skal gjøres. Klubbene bør,
om ikke dette alt er planlagt,
ha en viss beredskap for å bistå
årets elever i forbindelse med
fornyelsene for 2018.
Jeg minner også alle om å få
hovedkontrollert riggen i god tid
før sesongstart.
Husk at hoppsesongen starter
igjen fortere enn dere aner!
Jeg ønsker dere en riktig god jul
og ikke minst et fantastisk godt og
sikkert nytt fallskjermsår!

hei alle medlemmer!
IDrEttsNYtt

god deltakelse i internationale konkurranser
Så langt i år har F/NLF sendt utøvere til tre kategori 1 konkurranser hvor våre
utøvere har deltatt i totalt syv disipliner. Før året er omme stiger dette tallet til
fire konkurranser og i alt åtte disipliner, da World Cup i Canopy Piloting enda ikke
er avholdt. Totalt har vi sendt 18 utøvere for å representere norsk fallskjermsport.
Det har blitt en del resultater høyt på listen og fem av utøvere har debutert i
internasjonal konkurranse.
Av denne gruppen er det noen som er en del av landslagsgruppen, og
noen som har spurt om å få representere Norge, og betalt alt på egenhånd.
Dette er en strategisk viktig og riktig vei å gå om målet deres er å bli en del av
landslagsgruppa. Det er bra at det kommer nye utøvere til, og når året er omme
vil tiden være inne for å vurdere sammensettingen av landslagsgruppa. En utøver
i gruppa har trukket seg ut i år, etter å ha sett at tiden ikke strekker til. Dette
i kombinasjon med at det fort kan stå andre utøvere som ønsker å komme inn
i varmen, presser fram en revurdering av hvem og hvor mange som bør være i
gruppa som skal være vår spydspiss.
Samtidig vet vi at vi etter all sannsynlighet kommer til å sette ny rekord
neste år hva gjelder utøvere som skal representere i internasjonal konkurranse.
Mye på grunn av EM i tunnelflyging på hjemmebane, som kommer til å få god
oppslutning. Så langt forventes det at 19 norske utøvere skal delta bare her (FS4,
FS4 female, VFS, D4W, D2W og Freestyle). Så noe av spørsmålet nå handler om
timingen på en eventuell omstrukturering. Skal det gjøres nå, eller etter neste
konkurransesesong hvor man har enda mer data om enda flere utøvere å ta med
i vurderingen?

Breddeidrett 2018
Vi må heller ikke glemme breddeidretten. Den er tross hjørnesteinen i enhver
idrett. Etter noen år med satsing på FS-Basic i samarbeid med forbundet ser vi
etter andre prosjekter å bruke breddemidler. Et prosjekt som vil bli diskutert på
neste styremøte er en stipendløsning hvor lag kan søke om støtte til trening.
Uavhengig av om det blir dette som blir gjennomført eller om vi ender med noe
annet vil jeg oppfordre alle hoppere med konkurranseinstinkt til å begynne tidlig
med planleggingen av NM-deltakelse. Bruk vinteren på å sette sammen et lag,
og kom tidlig i gang med treningen.
og godt nytt idrettsår!

Det er vanligere og billigere å reise, og vi bruker mer tid og penger på
vindtunnel. sommerværet var heller ikke spesielt bra. Derfor er det veldig
gledelig å se at vi går mot nok et rekordår når det gjelder antall hopp! frem
til 30. september 2017 gjorde vi nesten 67.000 hopp, ca. 2.600 ﬂere enn
rekordåret 2016. Bra jobba alle sammen!
Vi har også vært aktive på konkurransefronten, både innendørs og utendørs.
I november deltok Norge for første gang i den nye grenen Wingsuit Acro, en
ny disiplin som kombinerer wingsuit og freefly. Espen Fadnes, Amber Forte og
Eirik Syversen stilte i både Acro og Performance, for egen regning og på eget
initiativ. Jeg gleder meg til å se hvordan denne nye grenen utvikler seg videre.
I slutten av november gikk World Cup i Canopy Piloting av stabelen i Dubai.
Her deltok landslagshopper Daniel Eriksen sammen med Øyvind Krageboen
og Johan Bryhni.
I skrivende stund er det kun én runde igjen av konkurransen, og Daniel
er beste norske utøver på 40. plass av 97 utøvere. Øyvind satt under
konkurransen ny norsk rekord i del-disiplinen Speed med tiden 2.253
sekunder på 70 meter, som blir en gjennomsnittsfart på 112 km/t!
I verdensmesterskapet i vindtunnel i Montreal i oktober stilte Norge
med syv utøvere. Zion Freefly deltok i Dynamic 4-way med Anna Moxnes,
Andreas Mosling, Petter Stensvold og Ignacio Martinez. Voss Vind deltok i to
disipliner, Dynamic 2-way med Rune Aspvik og Marius Sotberg, og Freestyle
med Amalie Hegland Lauritzen. Gratulerer til Amalie med 4. plassen!
Det skjer mye om dagen i fallskjerm-Norge. Idretten går som det suser,
selv om vi ikke har nådd målet om pallplassering i 2017. Voss FSK strever med
Bømoen AS, som forsøker å begrense driften på flyplassen. Tønsberg FSK har
problemer med luftrom grunnet økt trafikk på Sandefjord
lufthavn. I tillegg er det en belastning for disse to klubben
å gjennomføre NM, både økonomisk og praktisk, som
de eneste klubbene som har arrangert NM de siste 5
årene. Det blir nytt medlemssystem i 2018 (Melwin blir
borte), da NIF ønsker at alle medlemmer går over til felles
medlemsplattform. Det blir spennende å se hvordan denne
overgangen går.
Følg med hva som rører seg i fallskjerm-Norge ved å lese
protokollene på NLF.no (fallskjerm – styret). Meld deg også
inn i vår facebook-gruppe «Fallskjermseksjonen F/NLF».
Neste styremøte er 14. desember.
Hvis du planlegger å hoppe i utlandet i vinter så
pass på å ha forsikringer i orden. Les innlegget til
Kristian Moxnes
fagsjef Jan Wang for mer info.
Leder F/NLF
Jeg ønsker deg en riktig god jul og et godt nytt år.

organisasjon og forbund

innen 31. januar og dere vil få
giroen tilsendt medio januar. Det
betyr at alle kan hoppe ut januar
på 2017-medlemskapet.
Medlemskostnadene består
av kontingent til forbundet,
fallskjermseksjonen og klubb.
Se tabellen på venstre side for
detaljer.

Derek H. Broughton
Landslagsansvarlig

43

down'n' & dirty
44

NYtt fAllskJErmsElskAp
Fernando de Carald og Bill Legard har slått seg
sammen om å danne et nytt fallskjermselskap,
ICARUS World, LLC. De skal markedsføre,
selge og distribuere den nyeste linjen
sportsfallskjermer i bransjen.
Merket Icarus har vært kjent i markedet
i mange år. Merkenavnet har blitt brukt på
produkter som er designet og produksert både
på New Zealand av NZ Aerosports siden slutten
av åttitallet, og i Spania av Icarus Canopies
siden sent på nittitallet. Firmaene har vært
adskilt siden 2016.
Siden da har Icarus Canopies, uavhengig
designet en ny produktlinje for sportsmarkedet.
Med 20 års produksjonserfaring fra
sportshopping og mer enn 70 års globalt
lederskap innen militær- og romindustri har de
langt vesentlige utviklingsmidler i å utvikle en
ny serie til markedet i 2017. Alle skjermene ble
designet med fluid dynamics og produsert i en
toppmoderne ISO-sertifisert fabrikk.
Den nye serien inkluderer S FIRE, en semielliptisk 9-cellet skjerm som treffer et bredt
marked. Fra dem som akkurat er ferdig med
elevprogresjonen, til erfarne hoppere som
ønsker en skjerm med gode åpninger og en
kraftig flare.
TX 2 er en innovatiav tandemskjerm, som har

med noen av nøkkelegenskapene fra militære- og
romfartsteam. Et eksklusivt droug-skjerm feste
skal øke holdbarheten på tandemskjermene,
redusere vedlikeholdskostnadene og øke
levetiden på produktet.
X FIRE er en eliptisk høyytelsesskjerm, som
nesten definerer en ny skjermklasse. Den
er en nydelig formet vinge med fantstiske
flyegenskaper. Foruten disse kan nevnes
OMNO 7 celleren, EQUINOX elevskjermen, den
populære ICARUS reserven og NANO reserven
med lavt pakkevolum.
Bill Legard vil være president og CEO i
det nye selskapet, som har hovedkvarter på
DeLand, Floridag. Bill er en aktiv hopper som
snart har 10.000 hopp. Foruten solid øknomisk
og forretningsutdanning har han over 30 år som
leder, blant annet som CEO hos Aerodyne fra
2008 til 2016.

– Jeg er veldig spent på å bli med
Fernando på å skafe ICARUS World og å få
den mest moderne fallskjermkolleksjonen
ut i markedet. Vi strukturerer selskapet
for å yte topp service for både
distributører og hoppere fra det nye
hovedkvarteret på DeLand. Vi har kalkuert
produksjonskapasitet og lager for å få
maks respons i markedet. Vi skal ha en
kunnskapsrik stab med hoppere, og la
forretningen vokse med dem. Den globale
fallskjermindustrien har virkelig vokst
rundt Skydive DeLand, og det er flott å
være en del av dette samfunnet. Vårt
utviklingsteam jobber hardt, så bare
vent å se alle nyhetene som vil fortsette
å komme. Ring vår lokale distributør for
å arrangere en demo snart – du vil bli
imponert!
icarusworld.net

B
Aaberg Erik Arne
Aanensen Espen W.
Aune rune Christian
Bratland knut ole
Ellingsen thya
gjelsvik sissel
hammer ola-lars
haugen glenn
haugen ronny
haukås Vigdis
Iversen Espen Wathne
kristiansen Camilla Isabel Wetteland
laszlo tomas
lerbak petter
lægreid Cato
mersom miriam
Nymoen lovise
orpana Anders
reiersen Cato
skjennem fiona
skjennem lasse
skålevik kristian Norvoll
somby marte lill
spieler Bjørn Christian
sølversen Christina kallevik
thoen Anders
tjelta oddgeir
Valen henning
Valstad stig
Vangen tony Andre
Vassbotn øystein
C
fjeld gunnar Emil karlsson
haugvaldstad ørjan
seglem Eli
sjåvik kevin
sjåvik michael skogstad
taraldsen øyvind gangsås

D
Aasgaard Audun
hansen gaute sten
karlsen Christer
randen øyvind
robin øystein Wanoa
Dm1
mæland Anders opsal
Dm2
fjeld gunnar Emil karlsson
hegrenes stine-marie sky
olejowski Bartosz
seglem Eli
sjåvik michael skogstad
taraldsen øyvind gangsås
I3
Back Bjørn-Anders
robin øystein Wanoa
stavik finn Arne
Valsdottir thorhildur Ditta
IE
Bøe Inger-margrethe
mæland Anders opsal
Narum rune
mk
Båtstad henning Dahlen
furuseth roger
haavind Jo Adrian
mosæther halvor sell
Nyberg øyvind
semb martin gjessing
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BRASKEREIDFOSS
URL: WWW.SDCOLLECTION.NO
E-POST:
MOB:• 90
78 73BESTILL@SDCOLLECTION.NO
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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,-

hopping i høst

down'n' & dirty

Andreas Lund-LarsenFoto

stAB østrE ÆrA 2018
ønsker du å være en del av staben på østre
Æra sesongen 2018? Da må du i såfall sende en
mail til pontus@fallskjerm.no. Det mailen bør
innholde er:
• Hvem du er og hva du har av erfaring fra
hopping og hoppfelt fra før
• Hvis du ikke har vært en del av staben på Æra
tidligere vil vi gjerne ha en referanse
• Når/hvor mye du kunne tenke deg å være der.
Hele sesongen, kun helger, mai og juni, 2 uker i
fellesferien eller andre varianter
• Hvor/hva du ønsker å gjøre og om du tar andre
oppgaver hvis førstevalget ikke er aktuelt for
OFSK. Og om det er noe du absolutt ikke vil.
• Det forventes av staben at de stiller på dugnad
helgen før åpning og etter avslutning for å få i
gang/stenge ned Rikssenteret
• Om du har egen vogn på Æra, evt går til
anskaffelse av det før sesongstart, eller om du
trenger hjelp til å finne overnatting

Fra Zion Angle Weekend
på Jarlsberg i september
Johan Thune og
Anna Fasting

frittfall i 2018

Det vi trenger folk til er:
• Instruktører. Alt fra I3 til I1. Utsjekkshopp,
tandem og AFF.
• Videostab
• Manifest
• Pakkere
• Kiosk
• Vaskere
• Bunkhouseansvarlig
• Elevansvarlig i helger
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#1/18
#2/18
#3/18
#4/18

materiell/
booking
16.02
25.05
24.08
09.11

Annonser

sendes

09.03
15.06
14.09
30.11

16.03
22.06
21.09
07.12

Materiellfrist gjelder for redaksjonelt stoff og for bindene booking av
plass til annonser. Annonsefrist er for trykkeklart materiell til bestilt
annonseplass.
prIsEr - UENDrEt sIDEN 2002!
Baksiden
6.500
1/1
5.500
1/2
3.000
1/3 eller mindre 2.000

Alle priser er eks mva.

De som har vært en del av staben de siste årene
kan selvfølgelig korte litt ned på søknaden.

ønsker du mer info om oppgavene/
kompensasjon kan du ta kontakt med pontus på
e-psot eller på tlf 91641801.
Kristoffer
Hagenes

søknadsfrist 31.12.2017

hovden Alpinsenter har de siste årene dratt nytt
liv i den legenderiske Vinterﬁnalen siste helga i
skisesongen. I fjor ble arrangementet for første
gang kombinert med en luftsportboogie. kjevik
fallskjermklubb, Voss fallskjermklubb og
Bygland luftsport arrangerte det hele med hjelp
fra elever ved Voss folkehøgskule.

down'n' & dirty

VINtErfINAlEN pÅ hoVDEN

Lars HaukomTekst
Helihopping i fjellheimen til 350 kroner for lavhopp
og 500 til 10.000 fot var en suksess. Vi gjorde
en demo midt i skisenteret i en stor swoopedam
som var gravd ut i snøen for anledningen. Det ble
arrangert speedriderkonkurranser, paragliding
og mye annet moro i løpet av helgen. Et par lokale
helter fikk seg og et tandemhopp.
Til vinteren gjentar vi moroa. Skisenteret er med
og sponser arrangementet, så vi håper å klare
landets billigste helikopterhopp også denne gang.
Arrangementet skjer fra 27.-29. april, og for deg
som er interessert i en kombinert sesongavslutning
på ski og sesongstart i fallskjerm, er info og finne
på Facebook, på Medlemsgruppene for Kjevik og
Voss Fallskjermklubb, og på hovdenalpinsenter.no.

47

FORDESIGN.COM

