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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

Seriøoi st!
KittTekst
Frittfall #1/18 har flere artikler om det å satse. TØFSK om prosjektet FS2020,
Zion om å starte freeflylag og hvordan de har fått seg et vinterhjem, F/NLF om
landslagsuttak, NLF om breddeidretssatsing. Emmeli Stålesen skriver om å
starte en karriere ved å ta Voss Folkehøgskole, ekstremsport luft.
Via fallskjermbumser og lurvete skygods har vi sett instrutører, organisatorer,
klubber og utstyrshaier som har mer gjort virksomheten mer eller mindre
profesjonell. Dugnadsavhengigheten til tross, vi blir etterhvert en idrett flere
etter hvert kan få en seriøs karriere ut av. Aktiviteten og medlemstallene øker.
Vi har en god faglig og organisatorisk plattform skapt gjennom tradisjonen og
knytningen til idretten og luftfarten. Kravene til sikkerhet og system er drevet
frem av den iboende risikoen ved hopping. Det er artig å følge utviklingen,
selv om amatørskapet og den herlig frynsete imagen, boogies og kasse-kultur,
holdes høyt i hevd side ved side med profesjonaliseringen.
Måtte det bli en like fantastisk sesongstart som vinteren har vært rundt
omkring i klubber og på hoppfelt! Les litt om statistikken, og vær observant.
Erling Sagen fra SpotOn skriver litt under materiell om å ha utstyret i orden når
sesongen starter. Det er ditt ansvar, sammen med det å friske opp kunnskapen
litt før du legger ut på de store eventyrene. Når rustflakene har blåst av er du
klar for utfordringene. Ha det seriøst moro denne våren – starten på din videre
fallskjermkarriere!

Gustavo CabanasFoto
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JEG HETER EMMELI, ER 19 ÅR FRA STAVANGER, OG
SØKTE ALLEREDE PÅ VOSS FOLKEHØYSKOLE PÅ LINJEN
EKSTREMSPORT LUFT ALLEREDE NOVEMBER 2016.
EKSTREMSPORT HAR ALLTID VÆRT EN DRØM Å PRØVE UT.
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Brenner for ekstr

Emmeli StålesenTekst og Foto
Vi i Luftsportsklassen på Voss er alltid på jakt
etter det store kicket. Vi liker store opplevelser,
voldsomme utfordringer, mye fart og stor
spenning. Ekstremsport er noe vi brenner for!
I løpet av året får vi kurs innen
fallskjermhopping, speedriding og paragliding.
Disse luftsportene utgjør også de mest ekstreme
og mest populære valgfagene på skolen.
Vi får også prøve oss på elvepadling, ski og
snowboard, skateboard, klatring og bungeejumping.
eksotisk studietur
I høst besøkte vi Skydive Mossel Bay i Sør Afrika.
Det var en unik opplevelse for oss elever som
aldri har besøkt et annet hoppfelt enn det vi

emsport
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bruker på Bømoen, Voss. Vi ble godt tatt
i mot av ansatte og hoppere, og etter et
lynkurs av sjefen på hoppfeltet, var vi snart
klar til å hoppe vårt første hopp i Afrika!
“skydivers have more fun than people”
Skydive Mossel Bay ligger på den vakre
sørkysten i Sør-Afrika, på den naturskjønne
Garden Route halvveis mellom Cape
Town og Port Elizabeth. Hoppfeltet ligger
30 minutter fra George og 40 minutter
fra Oudtshoorn. Hoppfeltet ligger
fem kilometer fra stranden, noe som
gjorde opplevelsen og hoppene vi fikk
ubeskrivelig.
Som en gjeng, relativt nye
fallskjermhopper fra Norge, var følelsen
av å dingle med beina utenfor flyet i
varmegrader veldig spesielt og en følelse
jeg sent kommer til å glemme. Sikkerheten
ble alltid tatt på alvor på Mossel bay. Mye
av kursoppsettet var likt som i Norge, noe
som føltes betryggende. Vi kan ærlig
innrømme at flyet verken
hadde dør eller

Kevin SkjærvikFoto
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sikkerhetsbelter, noe som ga oss litt ekstra
sommerfugler i magen i take off. Det føltes
rett og slett litt ekstra ekstremt ut når vi
plutselig skulle hoppe ut av et fly med litt
for stor skjermstørrelse!
Det skal godt sies at å lande i medvind
med en litt for stor skjermstørrelse var en
ny opplevelse det også! Bare for å nevne
landingsområdet, så har vi det veldig godt
her på Bømoen, Voss! Da vi endelig fikk
plantet beina på jorden etter en veldig lang
skjermtur, var det bare å finne veien tilbake
til hoppfeltet. ''Hmm, hvilken retning var
det nå igjen?'' Det tok oss noen hopp før
vi forstod hvilken retning vi skulle gå. Vi
landet rett og slett i villmarken, mellom
maurtuer, høye busker og trær. Vi fant
frem til hoppfeltet til slutt, etter å skremt
bort både insekter, slanger og det vi tror
var løver og tigere fra skumle store busker
rundt oss, hehe!
Skydive Mossel Bay var en unik
opplevelse og vi ble kjent med fantstiske
folk! Vi var heldige som fikk komme på
besøk og fikk hoppe fra morgenstund til
solnedgang. Et hoppfelt vi sent vil glemme!

Et år på folkehøgskole
gir muligheter
jeg FaNt ut om Voss FoLkehøyskoLe Via FoLkehogskoLe.No.
Der Får maN iNFormasjoN om aLLe FoLkehøyskoLeNe i Norge.

Fredrik

Fa lc kFo

to

Man kan selv trykke hva man intresserer seg for og hva
man vil gjøre dette året. Totalt tilbyr 78 folkehøyskoler
flere hundre fag. En kan selv velge og vrake i fag
som blant annet kultur, friluftsliv, idrett, reiseliv,
journalistikk, pop og rock, og psykologi. Et fullført år
på folkehøyskole gir deg to tilleggspoeng ved opptak
til universitet eller høgskole. Folkehøgskolen er i
utgangspunktet åpen for alle. Noen få folkehøyskoler
har opptakskrav i fag som krever visse ferdigheter.
Personlig var ekstremsport noe jeg ville prøve
ut, og fant flere skolen som tilbyr dette, men Voss
folkehøyskole var skolen som fikk min oppmerksomhet!
Gode skimuligheter, hoppfelt rett rundt hjørnet og sitt
nydelige landskap var det ikke et vanskelig valg! Voss
er en plass jeg kunne bodd for alltid.
Voss Folkehøgskule har Norges mest komplette
tilbud innen ekstremsport. Vi får muligheten til å
kaste oss ut av fly og helikopter. Vi flyt speedrider og
paraglider og har flere timer i vindtunnelen. Vi kjører i
endeløs pudder i myrkdalen og Voss resort. Målet er at
vi skal bli dyktige og sikker i sportene vi driver med. Vi
får fly hundrevis av turer i løpet av året, og på vinteren
stiller vi med flere lag i NM i vindtunnel.

Det forventes at vi er i god form, har høyt energinivå
og høy tilstedeværelse. I en ekstremsportsklasse er
det viktig med sunne holdninger og oppmøte hver dag.
Skolen er også opptatt av god dugnadsånd ettersom
vi hjelper til i Vindtunnelen eller fallskjermklubben
når det trengs! Det forventes også at du skal ha gode
skiferdigheter! Før vi begynner skoleåret må også en
godkjent legeerklæring vises frem!
I året som kommer videre har jeg søkt om å bli
stipendiat på skolen. Mange folkehøgskoler har
stipendiater, men antallet er ulikt fra skole til skole. Det
er også stipendiatenes roller og oppgaver. Vi har vært
heldige å hatt to gode stipendiater som har hjulpet
oss dette skole året. Lehart Eriksen og Fredrick Falck
har begge vært viktige for klassemiljøet og er en av
grunnene for at vi kan ha ekstremsportslinje på skolen.
Vi får mulighet til å kjøpe speedrider og paraglider
av skolen, noe som gjør at vi kan fortsette det vi har
lært og opprettholde lisensene våre. Luftsport er
noe jeg kommer til å fortsette med, jeg gleder meg til
fortsettelsen!
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Anna MoxnesTekst
Roy Wimmer-JaglomFoto

The Freakfly
Festival
Nok en treningskamp på DeLand i baggasjen. Vi var
allerede på plass i Florida da vi startet treningen
mot world meet 2018, så mot slutten av 2017 hadde vi
opparbeidet en gjeld på 190 hopp hver.
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Heldigvis visste vi på forhånd at planene for
2018 var store, for Zion har en jobb å gjøre
for å få Norge på toppen i freefly. Knivingen
om freeflytronen har pågått alt for lenge,
så massive planer og fokusert trening er
påkrevet!
Når vi har lagt opp til 700 treningshopp
og 95 timer i tunnel, vet vi også at vi trenger
en kreativ finansieringsplan. Alle er fulltidshoppere, -organisatorer og -trenere, så det
er der vi har bestemt å fokusere energien for
å nå målene våre.
I 2016/17 startet vi en festival på DeLand.
Veldig grovt basert på freeflyfestivalene
vi pleide å kjøre på Voss. Små grupper,
fokusert læring, seminarer, alle nivåer,
innhopp og fantastiske venner. Så,
med digre regninger som motivasjon
siktet vi på å gjøre årets festival så stor,
spennende og underholdende som mulig.
Det første året for Freakfly fikk vi 45
deltakere. Nå hadde vi over 100 elever
registrert. Så, presset var på å lage et supert
arrangement for alle de folka som hadde
valgt å tilbringe jule- og nyttårsfeiringen
med oss.
Trenere klare, spennende kurs planlagt,
deltakerne fyret opp… og boom – dårlig
vær! Det verste vi noen sinne har opplevet
i Florida. Hver dag arrangerte vi aktiviteter
for elevene, men selvsagt var folk der for
å hoppe, så det var et skikkelig
utfordrende event.
Da vi nærmet oss nyttår var
nervene blitt temmelig tynnslitte.
Så langt hadde vi tatt elevene på
kafé, trampolinetrening og vindtunnel,
men nå trengte vi alle å ta til himmels.
Så… ta daaa! Solen kom tilbake. Vi startet
hoppingen så hardt vi kunne.
Festivalen har også et stort trekkplaster
– de beste DJ-ene i hopping har spilt på
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Chris GollerFoto

Chris GollerFoto

Chris GollerFoto

Chris GollerFoto

Chris GollerFoto

Chris GollerFoto

nyttårspartyet på DeLand i over 10 år nå. Og i år
var intet unntak. DeLand-folket stolte på at vi ga
dem årets party. Bob Hallet, eieren av Skydive
DeLand, lot oss bruke gården sin for lek, så vi
skapte Eventyrland. Et privat fallskjermparty
for alle våre deltakere, pluss rundt 200 ekstra
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hoppere fra hele USA. Vi sa hadet til 2017 og
ønsket 2018 VELKOMMEN! Det var fantastisk,
kreativt, spektakulært, herlig!
Det dårlige været bidro ikke til å nedbetale
lagets gjeld. Men folket på DeLand var
så fornøyde med jobben vi gjorde med

arrangementet at de har nå bestemt seg for å
bli offisiell sponsor for Zion freefly! Så nå er
DeLand vårt permanente vinterhjem.
Moralen er – jobb ræva av dere. Og selv om
det regner, dukker det kanskje opp en regnbue.
Kom til oss på Skydive DeLand i vinter. Alle

nivåer er velkommen, vi har hopp og moro for
alle! Registrer deg for Freakfly 2018/19. Vi har
100 ledige plasser for hoppingen, og 300 for
Eventyrland-partyet!
WWW.freakflyfesTival.Com
Sees på himmelen! Love Zion
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INNHOPP I DET
KARIBISKE HAV; – CHECK!
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bLågrøNt haV, hVit saND, koraLLreV, paLmesus og LukteN aV
jetFueL. hVa er VeL beDre eNN eN boogie i karibieN For et NygiFt
FaLLskjermpar på bryLLupsreise?
Linn Amundsen Mikkelborg og Marius
WormnæsTekst
Bruno BrokkenFoto
Vi var så heldige å få være med på Boogie i Belize
i februar, sammen med 100 andre hoppere fra hele
verden. Arrangør Rich Grimm hadde lagt ned mye
arbeid og hadde sydd sammen et kjempeopplegg
for oss.
Hoppflyet var en Super Caravan som ble fløyet

inn fra California og hoppfeltet var en helt egen øy
med flystripe som ble leid til boogien,
Caye Chapel. Det å hoppe over en liten øy i Karibien
er i seg selv en opplevelse. Å lande i fallskjerm
mellom to krokodilledammer likeså. Og så hadde
vi i innhoppet over Blue Hole i vente, for vår del på
boogiens aller siste hoppdag!
Lighthouse Reef ligger omtrent 7 mil offshore og
midt på dette revet ligger the Great Blue Hole. Dette
er et synkehull som er omtrent 300 meter i diameter
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og 120 meter dypt. Med oss på hoppet fikk vi mannen, legenden
og vår gode venn Bruno Brokken på kamera. Alt lå til rette for et
episk bryllupshopp – og det ble det! Fritt fall over et av verdens
største korallrev milevis fra land, med blått hav så langt du
ser. Selvfølgelig kiss pass som seg hør og bør for nygifte, og en
vanvittig flott skjermtur toppet av en herlig vannlanding midt i
Blue Hole. Opplevelsene beskrives best med bilder…
God fornøyelse!
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FS2020
tøNsberg FaLLskjermkLubb startet i 2017 et prosjekt – Fs2020. Vi ViLLe satse på uNge,

Les uNDer 30 år, FremaDstormeNDe LæreViLLige taLeNter som Var reLatiVt Nye i sporteN Vår.

Anna Fasting
og Siri Victoria LundTekst og foto
Vossvind Foto
Tanken bak prosjektet var
kompetanseoverføring, samhold, idrett,
sikkerhet og ikke minst masse moro!
Da prosjektet startet var deltakeren på ulike
nivåer, alt fra nivå 8 til B lisens. Med ulike nivåer
tilpasset vi prosjektet så godt vi kunne til den
individuelle deltakeren. I starten var det mest

fokus på sikkerhet med tanke på å hoppe flere
sammen, fallhastighet og hvordan komme seg
lang unna de andre før trekkhøyde.
Etter hvert satt vi sammen grupper på to
deltakere samt en instruktør for deretter øke til tre
deltakere med en instruktør i løpet av sommeren.
Vi hadde faste treningsdager gjennom
sommersesongen. De dagen treningen ble
kansellert grunnet været, ble det arrangert
annen bakkerelatert aktivitet sånn som kryping
og gjennomgang av videoer fra tidligere hopp.

Målet gjennom sommeren var NM utendørs.
FS2020 stilte med tre lag i nybegynner FS/FF
klassen, mens andre deltakere var på andre
lag så totalt hadde FS2020 11 deltakere på NM
utendørs i 2017.
Da høsten kom gjorde vi en evaluering
av prosjektet. Nye planer ble lagt for
vintersesongen, og et av hovedmålene var NM
innendørs på Voss i februar. Så, hvordan nå
dette målet? Vi må trene mer!
Både deltakere og instruktører var innstilt

på en innholdsrik vintersesong. FS2020 gruppa
reiste til Voss for å fly innendørs både i november og
i januar. Der fikk vi god hjelp av Trude Sviggum og
progresjonen til de ulike deltakeren satte fart. De tok
imot tips og triks med åpne armer og hele gruppa
hevet seg et stort steg! NM innendørs nærmet seg og
det ble arrangert krypetreninger både med og uten
instruktør for å holde kunnskapen ved like.
Torsdagen før NM innendørs startet var igjen
FS2020 gjengen samlet på VossVind til en siste
intensiv trening. Gruppen ble delt inn i to lag og fikk
trening tilrettelagt for de ulike lagene for å spisse det
hele inn mot konkurransen.
Da NM startet var det totalt 10 lag med i
intermediate klassen hvor FS2020 stilte. Nervene
kom sammen med konkurranseinstinktet. Men ved
å ta kontroll over nervene klatret FS2020 lagene
oppover resultatlisten. De tok et hopp omgangen og
fokuserte på oppgavene sine. Dette endte tilslutt
med to sterke pallplasseringer
– 1. og 2. plass med henholdsvis 15,15 og 14 i snitt!
Gratulerer masse med de gode plasseringer under
NM – vi er stolte av dere!
Prosjektet stopper ikke her, vi kommer til å jobbe
videre.
Neste delmål er NM utendørs i sommer, og kanskje
en gang i framtiden (i 2020) ser vi noen av disse som
landslagshoppere!
Tilslutt vil vi nevne noen som har vært behjelpelig
på veien: Tønsberg fallskjermklubb som har satset
på prosjektet, VossVind og
Trude Sviggum for å ha tatt oss imot med åpne
armer, SkyVoss og Intrudair for lagdresser!
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NNhopp tiL VikiNgLeir i guDVaNgeN, FagsemiNarer,
kuN uNDerhoLDNiNg semiNar, wiNgsuit, FaLLskjerm og base QuiZ,
Demosuiter, iNNhopp tiL Voss bryggeri, 5 000 Fot tiL aLLe bastarDs
og masse CoaChiNg Fra ekstremt Dyktige
og erFarNe LoaD orgaNisatorer.

Jose Pablo MunozFoto

18

Boguslaw balickiFoto
Jesper Forsmann RingstadFoto

Jokke SommerFoto

Jesper Forsmann RingstadFoto

iHege RingardTekst
Mye fine folk og sosiale aktiviteter også
på kvedstid, satte denne campen godt
opp på lista for sommerens høydepunkter.
Etter mye om og men, skulle vi endelig
få hoppe med wingsuit inn i Gudvangen.
Helt klart kronen på verket! Det ble en viss
spenning tilknyttet dette, da min kontakt
i Gudvangen Olav, ringte og sa det var

skyer på vei inn. For det er en ganske grei
selvfølge at vi må se bakken, når vi skal
fly forbi fjell som Bakkanosi med høyde
i overkant av 4600 fot. Selv ble jeg med
inn på første løft, uten wingsuitere for å
se selv. Det var ganske deilig å komme
flyvende i Foxy, inn i favorittdalen for å se
at det bare var sånne koseskyer. “Yesssss.
Visuell overload deluxe”. Da fikk jeg
dessuten gleden av å se gleden til alle de
wingloriousse basterdene når de landet. Ha

ha! Jeg tror faktisk Felix gråt en liten skvett.
Alle fikk en pakkeøl før vi, som vanlig veldig
forsinket, tuslet bort til den autentiske
Vikingleiren og grillings. Vikingene i
Gudvangen er heldigvis tålmodige folk, og
vi fikk den kuleste mottagelsen med masse
trommer og hoing, mens vi spankulerte inn
som de skydive stjernene vi tross alt er.
Ellers vet jeg at flere satt glade, men
også litt undrende på vei hjem fra Voss
etter campen. “Er det virkelig sant at

Espen Fadnes bæsja på seg foran alle TV
kameraene på exiten i Kina?” He he! Jeg er
allerede i gang med spørsmål til årets quiz.
Så planlegging av årets camp er godt i
gang. Nivået på wingsuit flyving i Norge
er sakte, men sikkert på vei oppover. Vi
kommer til å ha noe nytt å tilby, om du
har fem wingsuit hopp, eller 500. Det er
bare å registrere seg ved å sende mail til:
hegeringard@gmail.com
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Min idrett
IDRETTENS NYE MEDLEMSSYSTEM, MIN IDRETT, ER TATT I BRUK!
Jan WangTekst
Tidspunktet for igangsettingen 1. januar er nøye vurdert. Det å legge om til
andre tider på året hadde skapt enda større utfordringer enn det vi har støtt på.
Det ble besluttet at alt med medlemskap, forsikringer samt betalingssystemet
skulle legges over først, og det ble operativt 17. januar. Det føles som om det
har vært en telefonstorm etter denne datoen, men per 22. februar er det 852
fallskjermhoppere som har betalt sitt medlemskap og 453 som har betalt
forsikringen sin ved å bruke betalingsløsningen i Min idrett. Konklusjon,
systemet fungerer!
Vi har løftet over alle medlemmene, og med dem ligger alle grunndataene.
Det er en del som har problemer med å finne noen informasjon fordi de har
flere dubletter slik at de ikke «treffer» den vi har laget ved overføringen.
Da er det en manuell ryddejobb som må gjøres med å slå dem sammen til
en, og akkurat det tar og har tatt mye tid. Jeg anser dette som den største
utfordringen også fremover.
Det som nå gjenstår i
Min idrett er å løfte inn kompetansen, det
vil si fallskjermlisensene og rettigheter
det som blir annerledes er at vi Har tre forHold
for instruktør, demo, video osv. Det håper
som må være På Plass for å KUnne HoPPe:
jeg er gjort når dere leser dette. Det har
• det første er betalt medlemskap. fakturaen for det legger seg automatisk i
vært nødvendig å få på plass kurs og
handlevogna i den enkeltes min idrett
fornyelsessystemet før MelWin forlates. I
• den enkelte må velge å kjøpe og betale sin fallskjermforsikring på min idrett
skrivende stund gjenstår «fornyelseskursene».
• den enkelte må få fornyet kompetansen, det vil si fallskjermlisensen. det
Når kompetansemodulen er operativ, vil for
følger ikke noen kostnader med det.
eksempel en A-lisens være gyldig så snart en
I-1 har trykket bestått ved utstedelse, eller
for grunnkurselever og tandemelever betyr det at klubbene skal ta inn
en I-2 ved fornyelse. Vi kommer til å legge inn
betalingen for medlemskap og forsikring før det hoppes, og betalingen skal
engelske begreper som D-license/instructor/
være sporbar.
examiner og så videre, for at det også skal
min idrett ﬁnnes også som en app. last den ned og dere får dokumentasjonen
forstås i utlandet.
av medlemskort, forsikringsbevis og gyldig fallskjermlisens på telefonen, så
Jeg er ganske trygg på at også
snart forsikringen og medlemskapet er betalt!
kompetansemodulen er på plass når dere leser
dette!
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Det som er uheldig, er at NIF i min idrett bruker begrepet lisens for
forsikringen. Det positive med min idrett er at det meste blir enklere
enn det har vært til nå, ikke minst i forbindelse med fornyelse og
utstedelse, men dette krever en innsats på flere nivåer. Noe som
var smidigere før og som blir vanskeligere nå, er det å tegne nytt
medlemskap. NIF er meget bestemt på at hver enkelt bruker selv skal
melde seg inn og betale kontingent.
Tidligere hadde vi våre medlemsnumre som personlig
identifisering. Med min idrett vil disse forsvinne. Gjennom min
idrett får hvert enkelt medlem et eget idrettsnummer.
Vi har nå sendt et spørsmål til klubbene om
muligheten for å legge inn det nye personlige
idrettsnummeret i klubbenes manifestsystem.
Hvis vi fikk gjort det vil neste steg være å få
registrert hoppene som gjøres på individnivå,
noe som vil forenkle fornyelsesprosessen for
de som skal godkjenne fornyelsessøknaden.
Samtidig vil vi få generert hoppstatistikken
automatisk, noe som igjen vil kunne
overflødiggjøre kvartalsrapportene. Dette vil
igjen medføre at vi kan ta ut statistisk ratio mellom
ORSer og antall hopp når som helst på året. Første
inntrykket mitt er at dette synes å bli utfordrende
å få til, spesielt ut i fra responsen fra klubbene til
nå. Dette sammen med en mer funksjonell oppdeling
av hopptypene ved å tillegge disse aktivitet slik
det gjøres i ORS, som for eksempel Wingsuit, vil
i tillegg medvirke til forbedret kvalitet på ORS og
hoppstatistikken.
Jeg forstår at å legge inn idrettsnummeret på hopperne kan kreve
ekstra innsats og at flere mindre klubber opererer mer eller mindre
analogt, men nå har vi fått et nytt medlemssystem og et oppdatert
ORS og insentivene for å bli med er:
• hopp per individ åpner for automatisert-/egenfornyelse på nett
• hopp per individ gir en ekstra dimensjon i ORS, spesielt for HI’ene
• kvartalsrapportene kan SU ta ut selv
• dette åpner også opp for at klubbene automatisk kan få
oppdatert medlemsinfo til sine manifestsystemer som
gyldighet på kompetanse, adresser, telefonnummer, epost og
pårørendeinformasjon.
For klubbene som per dags dato benytter NLF medlemsnummer i
sine manifestsystemer vil det distribueres en liste som kobler dette
til respektive idrettsnummer.

Derek BroughtonTekst
Roy Wimmer Jaglom
Illustrasjonsfoto
Om midlene
Midlene er øremerket lag og
enkeltutøvere som satser opp mot en
nasjonal/internasjonal konkurranse
inneværende år.

Har du en satsning opp mot en konkurranse hvor økonomiske midler
kan hjelpe degpå vei? Gjennom et nytt prosjekt i FNLF får nå lag og
utøvere som satser mulighet til å søke midler direkte fra breddemidlene.
I år lan det vise seg å være ekstra gunstig å sette sammen et lag og satse.
Eller satse i en individuell gren for den saks skyld.

NYTT PROSJEKT FOR

BREDDEIDRETT
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Mål
• Å legge til rette for lag og
enkeltutøvere, under landslagsnivå,
med et prestasjonsmessig
utviklingsperspektiv og evne/vilje til
satsing ut over "hobby"-nivå.
• Inspirere og heve nivået på utøvere
under landslag.
• Rekruttering på sikt til landslag.
Midlene kan ikke benyttes til
investering i materiell og anlegg, men
skal brukes til trening og konkurranse
Innhold i søknaden
• Søknaden skal leveres som Wordeller PDF-dokument
• Øverst i søknaden skal navn, epost
og telefonnummer på kontaktperson
i laget.
• Søknaden skal inneholde navn og
kort redegjørelse for erfaringsnivå
på alle lagmedlemmer. Ta gjerne med
tidligere meritter.
• Søknaden skal inneholde en
treningsplan for inneværende år.
Herunder bør det framkomme
hvor mange dager som er satt av
til trening. Hvor mange hopp (og
eventuelt hvor mye tunnel) som
planlegges. Det kan styrke en
søknad å spesifisere datoer og
steder for trening. Det kan og styrke
en søknad om det planlegges å bruke
coach. Redegjør da for hvilken coach.
• Søknad skal inneholde Målsetning.

Minimum er hvilken konkurranse
det satses på i inneværende år, mål
for resultat/snitt/poeng på denne
konkurransen. Det kan styrke
søknaden å ha med langsiktige mål
som går ut over inneværende år.
• Søknaden skal inneholde Trenings/
konkurranse-budsjett for
inneværende år og sum det søkes
om. Dette kan leveres som eget excel
dokument om ønskelig.
Søknaden skal sendes inn av et av
lagmedlemmene, men klubbledere
eller andre kan hjelpe til å utforme
søknaden.
Søknaden skal sendes til
skydivederek@gmail.com med kopi til
janerik.wang@nlf.no
og kristmox@gmail.com.
Søknadsfristen er 15. mai.
Tildeling av midler
Lag / utøvere som har fått tilsagn
om Breddemidler idrettsstipend skal
senest 1. oktober rapportere status
i prosjektet inklusive regnskap. Det
skal fremgå hvordan laget/utøveren
har fulgt sin treningsplan og i hvor
stor grad man har oppnådd planlagt
treningsmengde.
Søkere som ikke rapporterer
tilfredsstillende, og/eller ikke
gjennomfører prosjektet, vil ikke få
tilført hele eller deler av beløpet det er
blitt gitt tilsagn om.
Rapport skal også inneholde grad
av resultatmåloppnåelse, men dette vil
ikke ha innvirkning på om man får tilført
midlene eller ikke.
Midlene blir betalt ut etter rapport
er gjennomgått og vurdert av
landslagsansvarlig.
Lykke til med søknadsprosessen!
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fotoutvalg

fotoutvalg

Treningshopp
Gustavo CabanaFoto
JoyRiders Domi Kiger og Anna Moxnes var i Empuriabrava en
helg i februar og organiserte treningshopp før de kommende
verdensrekordforsøkene i Chicago i sommer.
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Uovervinnelig selvtilfredshet…
Uovervinnelig selvtilfredshet… hva mener jeg med det? Jo, det er den følelsen
som kommer snikende når en år etter år har hoppet skadefritt, eller kanskje aller
helst har runda 100 hopp og føler seg som udødelig. Vi kjenner alle sammen
gleden og mestringsfølelsen etter et vellykket hopp.
Tone D. Bergan, medlem SUTekst
Vi er straks i gang med hoppsesongen 2018. Noen har allerede startet, og noen har tatt turen til utlandet for
å komme tidlig i gang. Som alltid er målet at vi skal ha en god sesong med mye hopping, få skader – og ingen
dødsulykker i 2018. På Fagseminaret i februar gikk vi igjennom hendelser det siste året. Vi har nå tre års erfaring
med rapporteringssystemet vårt, ORS, og det er noen tendenser som er verdt å se nærmere på.
Målet med den årlige gjennomgangen av hendelser og ulykker er at vi skal kunne dele erfaringer og kunnskap
som opparbeides gjennom hoppaktivteten på de ulike feltene, og at vi som hoppere blir flinkere til å tenke
gjennom de bakenforliggende årsakene. Kunne dette skjedd med meg eller på mitt hoppfelt? Og hva hadde jeg
gjort i en slik situasjon?
De store tallene
Fallskjerm er en risikosport.
De store tallene for de ti siste
årene tilsier at vi gjør rundt 60
000 hopp per år, vi har mellom
40-50 skader, og mellom 50-70
reservetrekk. Det gjennomføres
mellom 2500-3500 tandemhopp
hvert år. I løpet av 55 år med sivil
fallskjermhopping i Norge har vi
hatt 36 dødsfall, samt 7 norske
hoppere som har omkommet i
utlandet. Ser vi på andre land
vi liker å sammenlikne oss
med, så ser vi at risiko for død
ligger noe høyere i Norge. Erik
Trondsen har i sin I1-oppgave
sett nærmere på hvorfor det
er slik, men har ikke funnet
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Antall dødsfall per år. Blå markering betyr dødsfall i Norge, rød markering er
norsk hopper som har omkommet i utlandet.
noen åpenbare forklaringer. Det eneste vi vet, er at vi har en overhyppighet på dødsulykker blant
uerfarne hoppere.
Automatåpner ble innført på elevutstyr i 1984, og 1. april 2010 ble automatåpner påbudt for
alle norske hoppere. Men det er ikke rom for å føle seg udødelig av den grunn. Både i Norge og
internasjonalt ser vi at dødsulykkene i stor grad oppstår ved kollisjoner, høyhastighetslandinger
eller lavtrekk.
Vi har aldri hoppet så mye i Norge før
I 2017 satte vi en ny liten rekord. Aldri før har vi gjennomført så mange hopp i Norge, til sammen 68
383 hopp. Dette er en økning på 711 hopp fra året før. Som figur 2 viser, har hoppaktiviteten i Norge
gått litt opp og ned i perioden 1990 til 2017 som helhet, med en økning på rundt 1,8% per år. Høy
aktivitet er bra, så lenge det ikke går på bekostning av sikkerhet. Sammenliknet med 2016 ser vi
at både antall tandemhopp har gått ned med 5% og antall elever har gått ned med 8%. Dessverre
har også antall konkurransehopp gått ned med hele 40%. Dette betyr at det i all hovedsak er
«treningshopp» som dominerer aktiviteten vår.

Antall hopp gjennomført per år i Norge fra 1990 til 2017.

Antall hopp fordelt på kvartal de tre siste årene (2015, 2016 og 2017). Det er hopping i
sommerhalvåret som utgjør hovedtyngden av aktivitet (kvartal 2 og 3), mens antall hopp i
vinterhalvåret har gått ned fra 5700 i 2016 til 2190 i 2017.

Utviklingen i antall tandemhopp, demohopp, elevhopp, konkurransehopp og
treningshopp de siste 10 årene.

Oversikt over antall skader og antall reservetrekk hvert år, sammenliknet med totalt
antall hopp gjennomført.
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Kategorisering av reservetrekk i 2017, sammenliknet med gjennomsnittet for
perioden 2010-2015. Togglesfyring og dårlig kroppsstilling er «nye» kategorier som
ikke har vært rapportert systematisk tidligere.

Oversikt over antall hopp per reservetrekk for elever og erfarne hoppere.
Målene om 1000 hopp før reserve er ikke nådd i 2016 og 2017.

Vi hopper først og fremst om sommeren
Dette er en trend som har forsterket seg. Det store hoppvolumet foregår på tre større hoppfelt, Voss,
Østre Æra og Jarlsberg i sommermånedene og vinterhoppingen går ned. Vinterhopping kan gi enkelte
sikkerhetsmessige utfordringer med tanke på kulde, stive fingre og mye klær, men er også en viktig
aktivitet for elever og andre som trenger å vedlikeholde kompetansen sin gjennom året.

En liten detalj, tenker mange, som fører til uønsket reservetrekk. Dårlig utsprangsteknikk har ført til
reservetrekk for to lineelever og en fersk elev på frittfall. Ser vi på kategorien «tvinn og spinn» er det en
bekymringsfull andel av disse som oppstår i kombinasjon med wingsuit - hele 40%. Vi ser altså at hopping
med wingsuit leder til flere reservetrekk.
SUs mål er at det bør gjennomføres minst 1000 hopp per reserve – innen alle kategorier. Vi er ikke helt
der, ennå.
Når det gjelder antall skader er utviklingen dessverre motsatt. Når vi ser på hele perioden under
ett, så er antall skader økende, selv når vi korrigerer for antall hopp som blir gjennomført hvert år. At
antall rapporterte skader øker skyldes nok flere ting, blant annet at vi har blitt flinkere til å rapportere
av forsikringsmessige årsaker. Det er de alvorlige skadene som bekymrer. De kan grovt settes i to
kategorier; uerfarne elever som ikke følger planlagt innflygingsmønster eller ikke forstår hvordan de skal
fly skjermen sin. Og det er erfarne/mellomerfarne hoppere som gjennomfører ukloke handlinger i lav
høyde. Vi ser også en økning i skader ved gjennomføring av tandemhopp.

Både antall reservetrekk og antall skader er på vei opp
Sett over tid, så kan vi si at antall reservetrekk er på vei ned, og antall skader er på vei opp. Vi får nå også
innrapportert enkelte reservetrekk fra utlandet (dersom de er materiellrelatert) og skader som det er
grunn til å tro blir forsikringssak. Hendelser i utlandet er imidlertid ikke tatt med her.
Selv om det store bildet tilsier at antall reservetrekk er på vei ned, ser vi en markant økning i antall
reservetrekk siste år. Vi har blitt flinkere til å se etter bakenforliggende årsaker til reservetrekket, og
ikke bare rapportere «tvinn og spinn» som tidligere. Vi har derfor sett litt på hva reservetrekket skyldes
(figur 6), og både andelen feilpakk og linebrudd (i kategorien materiell) er minkene. Det er fortsatt slik
at feilpakk er en helt unødvendig årsak til reserve - og det er viktig å holde fokus mens en pakker, og
ikke har det for travelt med å komme seg på neste løft. Feilruting av pilotbånd og manglende uttrekking
av pilot er pakkefeil som fører til feilfunksjoner i høy hastighet - noe som igjen medfører kort tid til
nødprosedyre.
Nye kategorier er togglesfyring, som enten skyldes feil eller dårlig pakking, eller dårlig vedlikehold.

28

Tandemreservetrekk og tandemskader
Hvert år arrangeres det tandemseminar, der alle tandeminstruktører må delta. SU har et særskilt fokus
på at tandemhopping skal foregå på en trygg og god måte. Både i 2015 og 2016 fikk vi inn flere rapporter
om skader i forbindelse med landing tandem. I 2017 var det færre tandemrelaterte hendelser, og vi
jobber med at alle instruktørene har særlig bevissthet rundt vanskeligere værforhold, vind og turbulens.

Antall tandemreserver og totalt antall
tandemhopp per år. små tall gir ofte
store utslag, antall reservetrekk har de
siste ti årene ligget på mellom 1-4.

I tillegg må en nøye vurdere hvem som får hoppe ut sammen
med tandemekvipasjen. I utlandet har det vært dødsulykker der
tandemekvipasje og frittfallhopper har kollidert med hverandre i
lufta. Dette er ikke noe vi ønsker skal skje i Norge.
andre oBservasjoner
Det er noen observasjoner som vi tolker dithen at hensikten med ORS
fungerer. Dette er hendelser som blir innrapportert nå, som ikke ville
ha blitt rapportert tidligere. Eksempler på dette er materiellrapporter
og regelbrudd som ikke nødvendigvis har resultert i en
rapporteringspliktig hendelse. Det kan være en feilpakket rigg
som har blitt oppdaget før den ble hoppet med, det kan være
svikt i klubbens interne rutiner eller det kan være uvedkommende
personer som har kommet nær fly eller flystripe. Dette er alle nye
rapporteringsmuligheter – observasjoner som ikke nødvendigvis
inneholder en hendelse. For eksempel var det tidligere bare pakkefeil
som førte til reservetrekk som ble rapportert. Nå kan pakkefeil være
avdekket før hopp blir utført, og rapportert inn som en observasjon.
Det gir oss muligheter for å korrigere på et tidligere tidspunkt.

i 2016 Ble deT BlanT anneT rapporTerT:
hendelseskategori
Forsikringssak
Luftfartshendelse
Regelbrudd
Pakkefeil
Utstyrssvikt MK/MR feil
Nødåpnerfyring

antall rapporter
2016
17
8
36
21
10
3

antall rapporter
2017
9
0
34
25 (6)
10
8

BENYTT DEG AV
MULIGHETEN:
lær av hendelsene du
leser om, tenk gjennom
hva du må gjøre i
ulike situasjoner
– og gjennomfør en
trygg hoppsesong,
både for deg selv, og
alle andre rundt deg!

Antall FU-er gitt 23 i 2017 – mot 13 i 2016. Halvparten av disse til erfarne hoppere.
vi kan bli bedre!
I 2014 ble det registrert 155 hendelser. Med nytt ORS i 2015 kom det inn totalt 229 observasjoner, og nå i 2016 økte dette til 243. Den største veksten
kommer fra kategorien «uønsket hendelse», som favner mye av det som tidligere ikke ble rapportert.
I perioden 2011 til 2013 opplevde vi fem dødsulykker. Vi hadde en ny dødsulykke i 2016. Dødsulykkene er dypt tragiske og opprivende for alle som blir
berørt. SU vil alltid ha et mål om null dødsulykker i fallskjermhopping, og det er et mål vi alle må jobbe mot, gjennom gode holdninger, ferdigheter og
kunnskap. Det å gjennomgå årets hendelser, og spørre seg selv: Hva kunne vi ha gjort annerledes? Hva kan vi lære? Hvordan kan vi unngå å komme i en
liknende situasjon? – er en viktig del av sikkerhetsarbeidet.

Bytt loop oftere

matriell

Ødelagt togglefeste
p.g.a feil satt brems

Styr med utstyr
Det meldes om både snø og kulderekorder flere steder i landet og
fallskjermhopping, og klargjøring til ny sesong er kanskje ikke det som har
Overskudd styreliner
tredd ovenfra og ned

opptatt oss mest den siste tiden. Nå er det bare uker igjen til sesongen 2018 er i
gang for fullt, og da gjelder det å ha utstyr og sertifikater i orden.
Erling Sagen Tekst og foto
Dersom du ikke allerede har fått klargjort utstyret for årets
sesong er det på høy tid. Både MK-er og verksteder melder om
stor pågang og flere har fullt opp til sesongstart og godt utover
i mai. På Spot On har det vært travelt på verkstedet siden
oktober og i løpet av vinteren har vi utført hovedkontroller og
reparasjoner på både klubbutstyr og sportsutstyr. Enkelte
av funnene vi har gjort er gjengangere og vi vil dele noen av
funnene og samtidig komme med noen generelle brukertips.
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Tips og triks
Løse togglesfester er en gjenganger og er trolig
medvirkende årsak til flere av feilfunksjonene av typen
”tvinn og spinn”. Neste gang du pakker skjermen din kan du
kjenne litt ekstra etter hvor godt togglesene sitter og det
bør være litt motstand når du trekker toggles ut av festene.
Reparasjonen er enkel og ikke spesielt kostbar, men krever
MR med tilgang til symaskin
En av årsakene til løse togglesfester er feil satt brems.
Påse at kattøyet på styrelinen går ned og gjennom

guideringen på løftestroppen. Da går belastningen i
skjermåpning på guideringen og ikke på togglesfestene.
Ødelagte looper for stowing av overskytende del
styreline ser vi også stadig oftere. Vi anbefaler å tre den
overskytende delen ovenfra og ned i stedet for nedenfra
og opp. I det du løsner toggles etter skjermåpning vil
styrelinen som er under belastning strammes og trekke ut
den overskytende delen uten å belaste loopene unødvendig
Et annet tips ved setting av brems er å legge styrelinene
og overskudd styreline mot senter eller ”inboard” på både

høyre og venstre løftestropp. I tillegg til at det blir enklere
å trekke slideren ned i nakken blir det mindre slitasje og
lavere risiko for togglesfyring.
Tvinn på styreliner er en gammel kjenning som vi ser
igjen hvert år. Mye tvinn medfører kortere styreliner med
påfølgende dårligere åpninger, flare og levetid. Gjør det til
en vane å ta ut tvinn på slutten av dagen.
Hull i kanalene for sliderkollaps er både et irritasjonsmoment ved pakking og forholdsvis tidkrevende å reparere.
Slitasjen kommer av friksjon mellom duk og line når

slideren, så unngår kollapses etter åpning. Vær litt varsom
både under pakking og når du kollapser slideren så unngår
eller utsetter du problemet.
Slapp og slitt BOC er en dårlig kombinasjon med
alle typer hopping, men kanskje spesielt ved moderne
tracking og dynamisk flyving. Utilsiktet skjermåpning kan
være dramatisk og farlig for både hopper og medhoppere,
og en stram og godt vedlikeholdt BOC kombinert med
freefly handle eller freefly hackey vil redusere risikoen
betydelig.

matriell

Styreliner mot
senterreduserer
sjansen for togglesfyring

Sett brems riktig kattøyet under guide ring
belaster ring istedet for
ogglesfeste

Alt for ofte ser vi utstyr der loopen på hovedcontaineren
er så slitt at det kun er rester igjen og styrken på materialet
er betydelig redusert. Ny loop er billig, tilgjengelig og enkel
å bytte. Ha en i reserve og bytt loop når du ser eller kjenner
at den slitt.
Med sertifikater, medlemskap og utstyr i orden er det
bare å krysse fingrene for at sommeren blir like varm og
skyfri som vinteren har vært kald og snørik.


God sommer og god hopping!
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konkurranser-lag

o

Sa å du vil starte
freefly lag?
La oss Være ærLige, FreeFLyiNg er DeN CooLeste
FaLLskjermgreNeN. Du bruker heLe kroppeN,
uteN restriksjoNer og i aLLe DimeNsjoNer.
Anna MoxnesTekst
Om du er i tunnelen eller i luften, ettersom du
mestrer skrittene mot å bli freeflyer (eller å fly
dynamisk om du vil), blir hodet lett av glede og
utsynet blir dundret vidåpent.
Men hva om å ta moroa på alvor? Du forteller
deg selv at ja, jeg vil på et freeflylag! Topp, det
gjorde jeg også. Jeg begynte å snakke om det da
jeg hadde omtrent elleve hopp, og ble ledd ut.
Fortjent – ideene mine var litt ville. Det tok meg
ni år å finne de rette lagkameratene og å komme
i gang. Jeg håper vi kan dele noen råd så du
kommer til honningkrukken litt raskere.
førsTe skriTT – laGkameraTer
Dette er nokså rett frem: finn folk som har samme
mål, ambisjoner og driv som deg. Enda viktigere,
de må være villige til å satse minst like mye på
laget som deg. Et likt ferdighetsnivå hjelper, men
det er ikke helt nødvendig. Og husk at dere skal
tilbringe mye tid sammen. Personlighet og evne
til å vokse trumfer ferdigheter. Å bli en bedre
hopper kommer naturlig med treningen, men å bli
en bedre lagkamerat kan bli vanskeligere.

32

andre skriTT – planleGGinG
OK, nå har du laget med superivrige råtasser.
Nå er det på tide å legge en plan.
• Hva er ambisjonene?
• Hva er budsjettet?
• Bestem som gruppe hvor mange hopp og hvor
mye tunneltid dere har råd til sammen.
Vær realistiske.
• Hvor vil dere trene? Vurder værforhold og
effektivitet på feltet for lagtrening.
• Start med å undersøke mulighetene for
økonomisk støtte og sponsing. Vær ydmyk;
dere har akkurat startet og må bevise noe.
• Planlegg trening og konkurranser i minst
12 måneder fremover.
Så snart dere har en nedskrevet plan kan dere gå
i gang.
Tredje skriTT
– hvordan vÆre eT laG oG Trene
Så, det er deres første treningsdag. Hvordan
skulle dere ha forberedt dere? Les reglene!
Seriøst, du har ingen idé om hvor mange
ganger dette har satt folk utenfor. Så snart du
kjenner reglene, bør du også ha en dagsplan for

hoppingen. Hvis dere trener flere dager på rad, husk å inkludere hviledager.
Det beste stedet å starte for et freeflylag er med de faste rundene:
• Bryt dem ned til veldig små utsnitt og planlegg hoppene rundt disse.
• Gjenta hver seksjon minst tre ganger før dere gjør endringer.
• Når dere gjør endringer, endre bare en ting av gangen.
• Når dere er kjent med de faste rundene, start å utforske frirutinen.
• Push dere selv. Jobben dere legger i trening vil bidra til å føle dere sikre
under konkurranse, så gjør jobben!
Fjerde skritt – lage en frirutine
Nå skjer det: det store øyeblikket hvor deres artistiske utrykk skal
presenteres for verden. Noen ting å huske:
• Dere er et lag. Rutinen bør representere alle og alle bør ha et ord med i
laget når den lages.
• Kommunikasjon er sentralt. En nødvendig del når en lager en rutine
er å sikre at alle forstår hva det kreves å gjennomføre et move. Tenk å
gjøre flere hopp når alle har forskjellig forståelse av hva dere forsøker å
oppnå. Dette er enkelt å unngå med god kommunikasjon.

• Gi hverandre tid. Husk at ting er nye for alle, så alle må endre seg for å
forstå hva som skal skje. Aksepter at det tar tid. Det er lett å bli defansiv
og frustrert i prosessen, så unngå akkurat det. Snakk om hvordan
ting ser ut for deg, lytt og aksepter at det kan være helt annerledes for
lagkameratene.
• Hjelp hverandre. Den eneste måten å få noe til å funke på er om alle gjør
jobben sin og fokuserer på å gjøre sitt aller beste. Så, i stedet for å sole
deg i glansen over å ha gjort en bra jobb selv, spør deg selv hele tiden
hva du kan gjrøe for å gjøre de andres jobb litt enklere.
• Finn deres egen stil. Vi tror at deres frirutine bør presentere hvilke
dere synes er de fineste, mest effektive, aggressive og inspirerende
movene å fly – så lag rutinen som dere blir mest glade for. Mange lag
faller i fellen å skulle imponere dommeren med vanskelighetsgrad
eller skjønnhet. Freeflykonkurranser er bygget på en subjektiv
dømmeprosess, så dere vet egentlig ikke hvordan rutinen deres vil bli
mottatt. Hvis dere flyr for det dere selv brenner for så vil dette synes og
dere vil aldri kunne tape. Hvis dere flyr for å please andre så har dere
ikke forstått poenget, mener vi.

1. Still opp

konkurranser-lag

Zions regler for
å være et badass freefly team:
2. Hold deg i live, og ta sikte på å være
skadefri
3. Les den jævla manualen – eller i alle
fall reglene
4. Lik treningen – du kommer til å gjøre
det mye
5. Forplikt deg overfor laget – dette er
suksessfaktoren
6. Tren mer og du blir bedre
7. Reflekter og vær
takknemmelig
8. Spre hoppglede
9. Ekorn! Distraksjoner er
ofte en god idé.
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• KISS – keep it simple, stupid. Jeg sier ikke ”enkelt”,
for en bør alltid pushe laget, men forsøk å lage
moves så sekvensene kan forenkles om det ikke
funker, eller legge til tricks om alt flyter bra. Alltid
gå for rent og enkelt fremfor superkomplisert, men
dårlig gjennomført.
femTe skriTT – få en Trener
Om noen har tilbragt år av sitt liv for å pønske ut noe
og kan overføre den læringen til deg, ta den imot!
Om dere har råd til å gjøre den første samlingen med
trener, det er fantastisk og en super måte å sjekke ut
om dere er på rett spor. Om dere ikke har råd til det,
du kan vedde på at det finnes masse hoppere som er
villige og kompetente til å gi dere råd. Se på trenere
dere beundrer, og hvis flystil dere kan identifisere
dere med. Husk at når det kommer til lag, så vil noen
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med konkurranse- og lagerfaring i hvilken disiplin
som helst være mer verdifull enn bare den beste
hopperen på feltet.
konkurranser oG hvordan roCke dem
Så, nå er alt det harde arbeidet gjort og dere går
videre som lag. Du digger lagkameratene dine, og
sammen er dere selve oppskriften på suksess. Det
er tid for konkurranse. Konkurranser kan bety en
hel masse ny moro, så her er noen tips om hvordan
komme gjennom dem:
• Pust. Vit at det er helt normalt å føle seg mer
stresset under konkurranser, og om du ikke gjør
det så er det mulig du har noen sosiopatiske trekk.
Om du sliter med nerver, finn måter å utnytte dem
til din fordel. De vil gi deg et adrenalinkick,
så bruk det og nyt det.

konkurranser-lag
• Vær takknemmelig. Det er vanskelig
å kjenne på frykt eller sinne mens du
er takknemmlig, så tenk tilbake på alt
det harde arbeidet som er lagt ned så
langt. Vær takknemmelig for denne
muligheten til å vise dere for verden.
Tenk på hvor kule lagkameratene dine
er og hvor glad du er for å få flydd
sammen.
• Vær norsk. Med dette mener jeg å
uttrykke et minimum av følelser. Om de
er gode eller dårlige, fortsett å cruise
på en middelvei, og du vil spare masse
energi på tanker og fysikk.

• Vær hensynsfull. Husk at de fleste
jobber med sitt eget stress under
konkurranse, eller gjør sitt beste for å
organisere den. Vær cool, ta hensyn og
gjør ditt for å være en sporty deltaker.
• Debrief. Akkurat som etter enhver
trening, vi debriefer alltid en
konkurranse. Vi bruker detaljer fra
debreifen i planleggingen av neste
skritt. Be om hjelp fra en erfaren
konkurransehopper for å debriefe
effektivt.
• Fortsett å hoppe. Så snart ett er gjort,
fokuser på det neste.
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Det skjer mye rundt
etter FLere treNiNgsopphoLD
i DeLaND, som er bLitt Vårt
Faste ViNterhjem, er Vi i
rute meD treNiNgeN og har
begyNt å se FremoVer mot
sesoNgstart på Voss. meN Først
er FreeFLybasiCeN på ageNDaeN,
og De Første DeLtakerNe er
aNkommet FLoriDa aLLereDe.

Petter StensvoldTekst og foto
Gleder oss stort til å hoppe med en stor
gjeng som kommer hit og besøker det
hoppfeltet vi tilbringer mest tid på utenfor
Norges grenser. To uker med sol, sommer,
hopping, læring og kanskje noen turer på
stranda er i snart i gang!
Når vi runder av Freeflybasicen, reiser vi
rett til Japan og Tokyo for å delta i “Sakura
Cup”, en tunnel konkurranse hvor vi deltar
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i D4W. Ukene vi har tilbragt hjemme i vinter, har vi
brukt i vindtunnelen på Voss, hvor vi har forberedt
oss til denne konkurransen og selvsagt; EM i
innendørs kroppsflyging på hjemmebane. Som
arrangeres av Voss kroppsfykarlag 11.-15. april.
Vår plan har hele tiden vært å mikse tunnelog fallskjerm-treningen på en måte som gjør
oss best mulig å fly, i tillegg til å forberede oss
til VM i Australia til høsten. Ved å delta i flere

konkurranser lærer vi å takle konkurransenervene
bedre og bedre. Vi fortsetter å lære masse! Etter
å ha byttet ut skjermene med mindre og raskere
varianter, bestemte vi oss for å ta en dag hvor vi
mottok coaching i skjermkjøring og flocking. Etter
en hel dag hvor vi trakk høyt, brukte samband
så vi kunne prate sammen, og fikk instruksjoner
fra en av de mest erfarne pilotene i verden har
nå vi funnet flere nye måter å fly sammen på.

konkurranser-lag

Zion
Det er virkelig gøy å prøve nye ting og bli satt på
skolebenken igjen. Gleder oss til videre trening i
Norge, både inne og ute!
Vi har planlagt mange eventer i sommer!
Flere tunnelcamper og fallskjermhelger med
forskjellige tema på Bømoen gjennom sommeren.
Sjekk ut facebooksiden vår, ring for å ta en
fallskjermprat, eller send melding hvis du er
interessert!

37

konkurranser-lag

o

Forste
EM blir pa Voss!
i
Det Fyrste oFFisieLLe europameisterskapet i iNNaNDørs

kroppsFLygiNg Vert arraNgert i VossViND 11-14 apriL 2018 i regi
aV FaLLskjermseksjoNeN i Norges LuFtsportForbuND.

Trude SviggumTekst
Sverre hjørnevikFoto
«Indoor Skydiving» blei tatt opp som
eigen disiplin i «Federation Aeronautique
Internasjonale» (FAI) – «World Air Sports
Federation» i 2013, og er organisasjonmessig
underlagt fallskjermhopping (IPC- International
Parachuting Commission) på grunn av
likheiten mellom flyging i vindtunnel og
fallskjermgreiner som utøvast i fritt fall.
Hausten 2014 anerkjente
Fallskjermseksjonen i Norges Luftsportforbund
vindtunnelflyging som konkurransedisiplin, og
det fyrste offisielle Norgesmeisterskapet for
medlemmar av Norges Luftsportforbund blei
arrangert i VossVind i april 2015.
Under Europameisterskapet i april 2018
vil det blir konkurrert i formasjonsflyging og
artistiske greiner:
formasjonsflyging og vertikal
formasjonsflyging
Laga består av fire utøvarar, og dei har
35 sekunder arbeidstid frå fyrste utøvar
er inne i tunnellen til å gjennomføre eit
forhåndsbestemt sett av formasjonar så
mange gonger som mulig. For å få poeng
må alle formasjoner være riktige og i riktig
rekkefylgje. Utøvarane flyr med magen ned
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(formasjonsflyging), eller vertikalt med hovud
eller føter ned (vertikal formasjonsflyging).
Dette er ei konkurranseform som også vært
gjennomført i frittfall frå fly, men då har
sjølvsagt utøvarane fallskjerm på ryggen og
utløyser denne når arbeidstida er over.

arTisTiske Greiner
fristil
Ein utøvar flyg åleine, og har sju flygingar kor
fem rundar er eit fritt program utøvaren lagar
sjølv, og to rundar med forhåndsbestemte
obligatoriske øvelsar. Dette er ei artistisk
grein der ein får poeng for presentasjon og
vanskeligheitsgrad. Utøvarane kan velge
å koordinere det frie programmet sitt til
musikk, men dette er ikkje eit krav i henhold til
regelverket. Fristil vært også gjennomført frå
fly, men i eit litt anna konsept.
dynamisk
Dette er ei grein som er utvikla spesielt for
konkurransar i vindtunnel. Laga består av
enten to eller fire utøvarar. Innleiingsvis skal
laga fly tre rundar kor to er eit forhåndsbestemt
program som skal gjennomførast raskast
mulig, og ein runde er eit fritt program der
laga lagar rutinen sjølv og vært bedømt utfra
kreativitet og vanskeligheitsgrad. Neste del
av konkurransen er ei turnering der to og

to lag flyr mot kvarandre. Kem som flyr mot
kvarandre er bestemt frå plassering i dei
innledande rundane.
Status ein måned før konkurransen vert
arrangert er at me har ca 160 utøvarar fra 17
nasjonar påmeldt. Norge har lag/utøvarar i alle
greiner.
Tønsberg Fallskjermklubb stiller med lag
i FS 4 open (Lise Nansen, Nikolai Nansen,
Anna Fasting og Jan Fredrik Karlsen), Voss
Kroppsfykarlag har lag i FS 4 female (VossVind
girls som består av Oda Bastesen Storebø,
Hilda Bastesen Storebø, Arlene Kvarekvål og
Vilde Hansen), FS 4 junior (Irma Storheim,
Abigail Vethe Bardun, Silvana DIsch og
Hilda Storebø Bastesen) og Amalie Hegland
Lauritzen i solo freestyle.
Landslaget Blue Pelican deltar i VFS,
VossVind D2W Marius Østensen Sotberg og
Rune Aspvik deltar i dynamisk tomanns, og
landslaget Zion med Ignacio Martinez deltar i
D4W dynamisk firemanns.
Publikum er velkomne i VossVind under
Europameisterskapet for å sjå flyginga
«live», og me kjem i tilllegg til å strøyme
alt på ein «livestream» med profesjonelle
kommentatorar.
Me har laga ei nettside www.eisc2018.com
der me vil publisera informasjon for utøvarar
og publikum fram mot konkurransen.

konkurranser-lag
Solo freestylist
Amalie Hegland Lauritzen
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hei og et riktig godt nytt år
til alle sammen!
min idrett
Den dominerende saken hittil i år har vært Min idrett, og det vil den også være
fremover. Mange har meninger om idrettens medlemssystem, og jeg har registrert
at flere tror at det er fallskjermseksjonens system, og at seksjonen burde valgt en
annen tid å starte opp på. Det er Luftsportforbundet som legger om til idrettens
medlemssystem, og vi er med sammen med de andre seksjonene.
Se egen artikkel i bladet om Min idrett.
hoppstatistikken 2017
I fjor i Frittfall nummer en så skrev jeg: Jeg innleder året med å skrive «all time high»!
Klubbene gjorde en fantastisk innsats i 2016. Jeg kan gjenta dette i år også – all time
high! Klubbene gjorde en fantastisk innsats i 2017! I fjor slo vi resultatet fra 2003 med
175 hopp, og i fjor slo vi resultatet fra 2016 med 711 hopp.
Under ser dere hopptallene fra de tre beste årene vi har hatt. Differansen i nederste
linje er mellom 2016 og 2017.
hoppType elev hopp TreninG
2003

konk

demo Tandem sum ToTalT

7621

56895

992

282

1707

67497

2016

8165

54047

1563

144

3753

67672

2017

7530

56175

929

175

3574

68383

Differanse

-635

2128

-634

31

-179

711

2017 må sies å være et meget godt hopp-år og spesielt sett i relasjon til en sesong
med svært dårlig vær under flere av våre største arrangementer.
Et sterkt resultat.

Jan Vang
Fagsjef/avd.leder
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sentrale kurs
Vi har hatt utfordringer i planleggingen av årets I-2 kurs. Vi har
siden 2007 fått holde kurset på Krigsskolen på Linderud, men i år
fikk vi ikke lenger tillatelse fra skolen. Kastet ut med andre ord,
og begrunnelsen var at de ikke lenger tillot «eksterne» å låne
lokaler. Det har medført at vi måtte se oss rundt etter andre steder
for I-2 kurset. I år har vi derfor leid fire klasserom i tre dager på
Idrettshøyskolen i kombinasjon med Toppidrettssenteret hvor
deltagerne skal bo og alle måltidene spises.
Siste dag på kurset som i sin er praktisk- og
teoretisk eksamen blir i sin helhet gjennomført
på Toppidrettssenteret. Det blir noe mindre
F/NLF
fleksibilitet i forhold til klasserom, tidsdisponering

Derek H. Broughton
Landslagsansvarlig

idreTTsnyTT

landslagsuttak
høsten 2018
Bakgrunn
Det vil bli gjennomført landslagsuttak
over to helger til høsten. Formålet
med uttaket er å bygge videre på
den eksisterende landslagsgruppen.
Mulige senarioer er både utskiftninger
i den eksisterende landslagsgruppen,
utvidelser av gruppen, og opptak av
disipliner som ikke er en del av dagens
landslagsgruppe.
praktisk informasjon
Datoer er ikke satt, men vil bli publisert
i neste nummer av Frittfall. Kandidater
som melder seg på tidlig vil også få vite
datoene så fort det er bestemt. Den første
uttakshelgen vil foregå på VossVind.
Denne helgen vil bli brukt til vurdering av
kandidaters tekniske potensiale og nivå.
For utøvere som stiller i frittfall-grener
(unntatt vingedrakt). Den andre helgen
vil foregå i Oslo og er satt av til fysiske
tester og intervju. Kandidater som stiller
på uttak må regne med å betale tunneltid
(estimert til ca. 2000 kr), reisekostnader
og opphold selv.
fysiske tester
De fysiske testene vil være de samme som
forbundet har brukt siden 2009. Testene
har vært brukt til opptak til befals-/
krigsskolen og fungere som følger:

3000 meTer løpinG
KARAKTER

MENN

KVINNER

6,0

09:30

10:45

5,5

10:00

11:20

5,0

10:40

11:55

4,5

11:15

12:30

4,0

12:00

13:05

3,5

12:30

13:30

3,0

13:00

14:00

2,5

13:30

14:30

2,0

14:00

15:00

1,5

15:30

16:30

1,0

Mer

Mer

sTyrkeøvelser
Kropshevninger*

Push-up
MENN

Sit-up

KARAKTER

MENN

KVINNER

KVINNER

MENN/KVINNER

6,0

14

20

45

26

70

5,5

13

18

42

24

64

5,0

12

16

39

22

58

4,5

11

14

36

20

52

4,0

9

12

32

18

46

3,5

7

10

28

16

40

3,0

6

8

24

14

34

2,5

5

6

20

12

27

2,0

4

5

16

10

20

*Kroppsheving er forskjellige
øvelser for kvinner og menn.
Menn har kropsheving i bom
(vertikalt), kvinner har liggende
under bom (horisontalt).

Kandidater vil få mer detaljert beskrivelse korrekt gjennomføring av øvelsene ved
påmelding.
Teknisk vurderingsgrunnlag
Landslagsansvarlig vil være til stede under hele NM på Voss og vil bruke dette som
en arena til å gjøre tekniske vurderinger av kandidater. Kandidater oppfordres derfor
på det sterkeste til å skaffe seg lag og stille til NM og stille i Open klasse i den grenen
man ønsker å komme på landslag i. Kandidater som stiller til uttak i grener vi ikke
har NM i vil bli bedt om å vise konkurranseresultat fra andre konkurranser. Generelt
er konkurranseresultat og meritter blant av de viktigste vurderingsmaterialet når
landslagsledelsen skal velge ut kandidater til landslagsgruppa.
påmelding
Kandidater som ønsker å stille til uttak må melde seg på til Landslagsansvarlig på epost skydivederek@gmail.com
innen 31. juli. Opplysninger som skal være med i påmeldingen er:
•
•
•
•
•

Navn og Alder
Hvilken/hvilke grener man stiller til uttak.
Antall hopp og tunnelerfaring, samt erfaring innen grenen man stiller
Tidligere erfaring med konkurranseidrett.
Liste over tidligere og nåværende fallskjermklubbmedlemskap.

ved spørsmål om uttaket kan landslagsansvarlig derek nordlund Broughton
kontaktes på epost eller telefon 976 34 827.

vel gjennomført Voss Kroppsfykarlag med NM i innendørs
kroppsflyging! Den 11. april braker det løs med det aller første
Europamesterskapet i innendørs kroppsflyging. Det er også den
aller første kategori 1 konkurranse i regi av Fallskjermseksjonen.
Jeg gleder meg til å følge utøverne fra dommerrommet, og håper
å se flere av dere der. En stor takk til våres norske delegater i
IPC, Trude Sviggum og Hans Christian Amlie som gjorde dette
mulig.
Det nye medlemssystemet er nå begynt tatt i bruk, og jeg
vet at Jan Wang og resten av administrasjonen i Møllergata har
ekstra arbeidsbelastning om dagen. Det er for tidlig å si hvordan
implementeringen har gått, men jeg er positiv og sikker på at
hverdagen vår blir enklere når vi kommer i mål. Vi må belage oss
på litt bugs og nedsatt funksjonalitet nå i starten, men med en
positiv innstilling og en dose tålmodighet er jeg sikker på det
blir MYE bedre enn tidligere.
I 2018 og 2019 blir Stavanger vertskap for et nytt konsept
kalt NM-uka. Dette er et arrangement som sikter å inkludere 20
særforbund av NIF sine mindre eksponerte idretter. Modellen
er svensk, og tanken er å løfte hverandre med økt eksponering
i media og mer publikum. NRK skal sende hver kveld under
arrangementet, og arrangørene ønsker å ha fallskjerm som en
av grenene.
Det blir svært vanskelig, om ikke umulig, å arrangere alle NMdisiplinenene i Stavanger, hovedsalklig grunnet restriksjoner
rundt luftrom. Styret i F/NLF ser det som en spennende mulighet
for fallskjerm, og håper det lar seg gjøre å bli
en del av NM-uka i fremtiden. Stavanger FSK
har sagt seg villig til å arrangere et uoffisielt
NM i presisjonshopping, og dette stiller styret
F/NLF seg støttende til.
Ledermøtet og fagseminaret ble
gjennomført siste helgen i februar. Gå inn
på NLF.no (fallskjerm-styret) for å lese
årsberetningen for 2017, samt protokoll fra
siste styremøte.
For å holde deg oppdatert på de siste
sakene fra NLF, meld deg også
inn i vår facebook-gruppe
«Fallskjermseksjonen F/NLF».
Kristian Moxnes
Jeg ønsker deg en god start
Leder F/NLF
på det nye året!

organisasjon og forbund

hei alle medlemmer!
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og forpleining, men overnattingen blir bedre for
de som kommer utenbys fra. Årets kurs er på 18
medlemmer, og alle er påmeldt via kursmodulen
i min idrett. Utstedelse av I-2 for de som består
kurset vil være på kompetansebeviset i Min
idrett så snart kursansvarlige trykker på bestått i
kursmodulen.
Selve kurset gjennomføres 28. april til 1.
mai. Åtte av de 18 deltagerne er jenter, og vi
stiller også med to meget rutinerte kvinnelige
eksaminatorer.
Tandeminstruktørkurset har påmeldingsfrist
14. april og AFF-instruktørkurset har
påmeldingsfrist 3. juni. Tandeminstruktørkurset
går 24. til 27. mai mens AFF I-2 kurset går 1. til
7. juli. Begge kursene gjennomføres på
rikssenteret. De har ligget ute for påmelding siden
5. februar. I skrivende stund er ingen påmeldt.
For I-1-kurset vil påmeldingsfristen bli
2. juli, og kurshelgene er 1.- 2. september og
2.-4. november.
Når det gjelder MK-kurset i 2018 så ble del 1
gjennomført 19.-21. januar. Del 2, som også er
eksamenshelg, 26.-28. oktober. Det forventes at
det kommer kandidater fra MK kurs 17 som utsatte
eksamen i fjor. Tore Helgedagsrud fra NTNU fsk og
materiellgruppen er ny kursansvarlig.
MK-kurset for 2019 vil få påmeldingsfrist
1. oktober.
ledermøte og fagseminar 2018
Jeg vil komme tilbake til ledermøtet og
fagseminaret ved neste korsvei, det vil si Frittfall
nr 2.
Hovedfokus på ledermøtet vil bli på Min idrett.
I tillegg vil bli en rask gjennomgang av
økonomien, utlysing av arrangementsmidler,
ungdomsmidler samt breddemidler. Status på
styrets arbeid vil også bli gitt.
Jeg vil avslutte med å ønske alle et riktig godt
hopp-år! Vær bevisst at de fleste av oss ikke vil
være så «current» som vi var ved sesongslutt i
2017. Ta det pent og rolig i oppstarten!
Blå himmel!
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aannesTad TorsTein
elZanfaly khalid
frayne julian
heGle hanne
helGaseTh roBerT
klepp ronnie
peTersen jaran
sTeien john erik
sundli jørn ove sTeinvik
svanholm jørGen
sørsveen skarsholT Thor
olaf
vesTrheim ørjan
volnes jan-reidar

fløTTen Geir erland
kålhus Thomas
lien olBjørn
pedersen odd jørund

hemli andreas håland

aBelsen marius
holan ron
kaarvaaG daG johnny sTener

predsTrup nils kløCker
kålhus Thomas
heGGmo are
helGedaGsrud Tore andreas
johansen freddie
jørGensen daniel ørnholT
roGnerud daGfinn

CulBerTson james daniel
Bjørnholm marTin
fløTTen Geir erland
solTvedT jan einar

damGaard remi
meum sondre
mykland roGer BroksTad
skjennem fiona
skovlie remy andre

CulBerTson james daniel
moslinG andreas
olsen kurT-henrik
pedersen odd jørund
skansen sTian

BorGersen vinCenT Thomas
nilsen Bjørnar myrseTh

Carlsson jan veGard
flølo oddvar Thommesen
hansen GauTe sTen
helGedaGsrud Tore andreas
jensen Tommy BoTTen
midTGaard rune
pedersen odd jørund

midTGaard rune
pedersen odd jørund

peTTersen CaTo

aBelsen marius
franTZen eirik
sTiGen jim

BaCke fredrik haave
fadnes espen
forTe amBer
GonsholT kim
johannessen frode
knapsTad morTen
kroGsÆTer kurT louis
kålhus Thomas
sellevold kai
sønderBye øyvind
viGeland Bjørn
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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,-
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klubbnytt

HaGL fsk
vi arrangerer hopping på lørdager.
nesten like viktig som hopping er det å
møtes for en kaffe og litt juging.
følg med på facebook gruppa, eller se
når det er planlagt hopping på vaktlista
til haGl på nettsiden hagl.no
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klubbnytt

o

Det er pA Voss
og BOmoen
i

det skjer
Etter en fantastisk sesong i 2017 og en lang vinter, så åpner vi i Voss
Fallskjermklubb dørene til årets sesong fredag 27. april, og med den sesongen
vi har planlagt – så gleder vi oss utrolig mye.
Trine WiikTekst

Lorena SanchezFoto
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Vi sparker i gang sesongen med årets første
innhopp, (med tilhørende kasser?) fra
D-FOXY, grilling og bål, åpningsfest, og vi
satser på både godt vær og godt oppmøte fra
både nye og gamle fallskjermvenner.
Vi fortsetter med å holde jevnlige
skjermkjøringskurs og camper i regi av
Zion gjennom hele sommeren, og for å
finne ut hvilke som avholdes når, sjekk ut
terminlisten vår på skydivevoss.no. Denne
oppdateres gjennom hele sesongen.
I år som i fjor, inviterer vi elever og andre
som ønsker nye lisenser, til Rookie Boogie
som arrangeres 10.-13. mai, og vi fyller
hoppfeltet med instruktører som brenner

for å hjelpe deg videre på din progresjon.
Og naturligvis kjører vi både innhopp og
konkurranser som alle kan delta på.
Suksessboogien Winglorious Bastards,
som samler wingsuitpiloter fra hele verden,
arrangeres for tredje gang i år, og datoene du
må sette av er
14.-18. juni. For påmelding, send Hege en
mail på hegeringard@gmail.com.
Allerede lørdagen etter WB er det klart
for årets aller største boogie, nemlig
Ekstremsportveko 2018! Vi kjører i gang hele
Veko med åpningsfest på Bømoen lørdag
23. juni, og starter med organisert hopping
mandag morgen. Programmet er fullspekket
med fjellflyving, helikopterhopping,
konkurranser, dagens video og fete

konserter. Her får du muligheten til å oppleve
alt som Voss har å by på.
Dersom du har lyst til å være en del av
Veko crewet som frivillig, registrer deg på
Ekstremsportveko sine sider allerede i dag.
Billetter kjøpes på samme sted.
I år er det Voss sin tur å være vertskap for
NM i fallskjerm, og datoene som gjelder er
7.-11. august!
Lag som gjør minimum 25 treningshopp
hos Voss Fallskjermklubb mellom 27. april
og 7. august får gratis slotter i hovedgrenen
de stiller i under NM! Dette gjelder også i
grenen solo WS.
Vi håper dette høres spennende ut, og at
vi ser akkurat deg på Bømoen i sommer.
Velkommen til Voss Fallskjermklubb!

Ron HolanFoto

klubbnytt

Det blir fjellflygingsuke på Voss i sommer.

Andreas MoslingFoto

Ron HolanFoto

Ronny HolenFoto
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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

