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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

Stor
aktivitet
KittRedaktør
Fallskjermsesongen har fått en formidabel start, med et fantastisk vær i hele
Sør-Norge. Det borger for en rekordsesong – aktivitet skaper mer aktivitet.
Likevel har vi hatt noen skyer i horisonten.
Bjørn Bjørnø omkom i en ulykke på Jarlsberg i april. Bjørnø hadde svært lang
erfaring med fallskjermhopping. Han var først og fremst kjent i fallskjermmiljøet
for sin bakgrunn fra forsvarets spesialstyrker, som han fremdeles jobbet for
i en alder av 83. Dernest som en aktiv hopper de siste 25 årene på Jarlsberg.
Ulykkeskommisjonen er i arbeid, og vil gi oss svar på hva som skjedde, så vi kan
ta lærdom av det. Våre tanker går til familien.
Samme helg mistet vi også Ola Johansen etter kort tids sykdom. Han har
hoppet fallskjerm mer eller mindre aktivt i 33 år. Han var en stor entusiast og
bidragsyter til miljøet, særlig i hjemklubben HaGL. Vi kommer til å savne Ola!
Komiteen som skal vurdere digitalisering av Frittfall skal levere en innstilling
til seksjonsmøtet i 2019. Jeg har fått flere hyggelige e-poster fra engasjerte
medlemmer, og det er fremdeles tid til å skrive noen ord om hvordan du synes vi
skal videreutvikle bladet. Bruk en værholding og send e-post til kitt@frittfall.org.
Setter pris på alle innspill!
Til bladet også. Denne utgaven er full av suverene bilder og entusiastiske
tekster. Nå ønsker jeg alle en fortsatt artig, spennende og trygg hoppsesong.
Som gjengis på trykk i september.

Andreas MoslingFoto

blue skies
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SERIO
I S MORO

HELDIGVIS HAR JEG NOEN DÅRLIGE KOMPISER SOM MASA
OG OVERTALTE MEG TIL Å TA ET ÅR TIL. EGENTLIG HAR JEG
LYST Å VÆRE TURIST OG KUN HA MEG SELV Å TENKE PÅ,
MEN DET GIR ET KICK Å ARRANGERE EVENTER OGSÅ.
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Ronny HolenTekst
Dan GirderaFoto
Jeg hadde en stor nedtur på slutten av sommeren i fjor og var ikke
sikker på om jeg orket en ny sesong med høy innsats. Til tider så
føler jeg at jeg sparker og prøver å løfte en død hest med dette
storformasjonsgreinene mine. Det er tungt å gjøre ting alene,
tungt å se en gren på fallskjermtreet som er i ferd med å dø. Det
er som å miste din største kjærlighet, og uansett hva du gjør så
hjelper det ikke. Alt dette var tungt, og det er fortsatt ikke lett.

Hvem er denne karen med sekk og lue på?
Tja, har hoppet halve livet om noen måneder, begynte å hoppe
i Sverige før jeg konverterte til norske papirer hos lensmannen i
Åndalsnes. Å hoppe ut av flyet og gjøre greier med andre har alltid
vært fokus, så jeg har ikke satt ut en eneste lineelev eller hoppet/
filmet tandem. Nesten alle mine hopp har vært med organisator
eller instruktør, som debriefer etterpå. Minst halvparten er med
video som er studert i felleskap, og gjenlevd gjennom vinteren.
Jeg har en teori om at med video og instruktør så teller et hopp
syvganger et solo hopp. Har alltid prøvd å hoppe med noen som

kan lære meg noe, og tror jeg har hoppet med 25 av de 30 beste
innen FS/Bigway-feltet.
Alle disse coachene har sine egne stiler og måter de prøver å
nå frem til sine disipler. Nesten alle coacher sier det samme, men
med nyanser på hvordan det blir gjort. Helt merkelig at en kan
forstå og relatere til det en sier, så virker det samme gresk når
en annen sier det. Jeg er ingen instruktør, så jeg er nok ekstremt
dårlig med basis trening og grunnteknikk. Jeg har prøvd å kopiere
alle inn i min stil, men liker nok de som ikke lever av coaching.
Når alt blir innpakket så er det ofte vanskelig å finne essensen.
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Ærlighet rett fra levra: kjeft, ros, ris, salt, tårer, pepper og sukker
er mine ingredienser.
Er ikke utlært på det jeg driver med, og finner ting å strekke meg
etter hele tiden, men fokuset er å utvikle meg på det som skjer på
bakken, både før og etter hoppet. Har ikke så mye talent for den
biten, så det er faktisk mye hard mental jobb
Klatovy BigwayFun
Grunntanken med BigwayFun er best mulig value for money, og
å dele gleden av å hoppe sammen. Det er samme greiene som
Voss Challenge eller boogier der jeg organiserer. Om det ikke er
morsomt så gidder ikke jeg.
Årets event heter bigway camp, men er egentlig ikke det. Jeg
sa nei til kanskje fem-seks personer som ikke har nivået inne
ennå. Det er en samling for viderekomne som allerede har vært
på camper og kan fly kroppen sin. Prestasjonscamp kanskje.
Skal jobbe med navnet til neste år, men det er en del av familien
BigwayFun. Navnet kommer fra om en syr sammen storformasjon
og morsomt, og så må vi ta det på engelsk for det ruller litt lettere
av tungen.
Litt mer om basis ferdigheter. Dette læres i tunnelen, slik slipper
du å ha 20 tilskuere til poppinger, stigestillinger, woblinger og
backtracking. Om du vil være med på storformasjon i fremtiden
så bruk tid på tunnel, og på yoga. Når noen spør meg «hva skal
jeg fokusere på, hvordan kan jeg bli bedre», så svarer jeg ofte
«yoga». Varm opp, brenn noen kalorier, og tøy godt. Vi justerer
fallhastighet tre ganger i sekundet, og alle må ha en rekkevidde på
sin egen fallhastighet.
Derfor har alle deltagere på årets camp vært i tunnel i løpet av

6

vinteren. Noen mye mer enn andre, og det er enkelt å se hvem som
tar meg seriøst. Trust me, det blir enda strengere neste år.
Akkurat nå jobber jeg med en BigwayFun 2018 «Serious
Edition», for jeg mener også at om en kombinerer seriøs
storformasjon med seriøs moro, så blir alt opphøy i andre.
«I have a dream»
Når jeg var yngre så ble jeg fortalt om en magisk kraft som gikk
gjennom en fallskjermformasjon når den var komplett. Jeg kjente
ikke denne følelsen så ofte, vi bygde mange tusenmanns, og
merket ikke forskjell om de var komplette eller ikke. Tre av fire og
syv av ni føltes like bra som en komplett sekser, så jeg satte disse
historiene om magi på kontoen for fyllerør fra gamlinger. Så for
omtreng 10 år siden så begynte ting å skje. Jeg merket av og til en
indre følelse langs ryggraden, i magen og i hjerteroten når noen
formasjoner satt. Som en slik brusetablett i munnen som bobler og
kribler. Trodde en stund at det kun var slik vanlig hoppglede, men
er nå sikker på at det er noe mer. Kanskje er det noen som prøver å
snakke til oss?
Kanskje gamle skygods lager en magisk kraft som gis som
belønning til alle som jobber hardt for å oppnå noe, og når siste
grep tas så deles det ut en porsjon til hver deltager. En kan ikke
jukse seg til denne følelsen, som å samle verdensmestere som
lager en formasjon på deg. De gamle skygudene ser alt, og forstår
alle sine egenskaper, så det finnes ingen snarvei. Formasjonen og
utfordringen må være så komplisert at alle må yte 100% for å få
det til, ellers er det juks og du får kun vanlig hoppglede.
Dosseringen er lik til alle, om du har 9003, 1879 eller 463 hopp.
Som alt annet så blir det litt mindre wow-effekt etter noen år, men

det er likevel deilig. Slike stoffer som kroppen produserer har
fancy navn som dopamin og endorfiner, men vet ikke navnet på
denne magiske kraften, men kanskje det er Athelas?
Godfotteorien
Mitt mantra er at vi må gjøre hverandre så gode som mulig. Så
gode som de kan få blitt. Fallskjermhoppere er veldig egosentriske
av natur, det er for egen nytelse vi gjør hva vi gjør. Å få disse
til å opptre som team, og tenke mer på naboen enn seg selv er
vanskelig. I tillegg er den en gammel iboende faenskap at når en
har tatt grep så er jobben gjort. Det er totalt feil! Når du har grep i
en formasjon, det er da jobben begynner!
Dette gjelder også på bakken. Kjøp en flaske vann til han som
stresser, lukk riggen til han som pakker sent, del en Snickers med
hun som glemmer å spise, og pass på kompisene dine så de møter
til rett tid.
Om du ikke forstår hva godfotteorien betyr, så les boken til
Nils Arne Eggen. Om du vil høre mer om hva denne teorien er, og
hva den har med hopping å gjøre, så hopp med meg når du har
anledning!

REISEBREV
Så hvordan var denne turen? Vel, ganske lik tidligere turer, det
begynner å bli et satt opplegg. Fallskjermhoppere på tur er aldri
feil, det blir alltid mye latter og skitprat. Det er kun en liten del som
blir delt her i bladet og i sosiale medier.
Hvem var med? Mange som har vært der før, men også nye fjes
som alltid er kjekt å se. De fleste klubber var representert, og
HAGL var vel best representert. Vi hadde en fra Oslo FSK, og ingen
fra Voss FSK, så det er litt skuffende. Hva er det som skjer i disse
klubbene om dagen?
Tradisjoner er viktig, og siden øl er så billig i Tsjekkia så har vi
spesielle kasseregler. Like strenge som NTNU, men istedenfor øl så
må du holde en tale til gruppen. I tillegg så må alle førstereisgutter
og jenter dele en personlig hemmelighet med resten av gruppen.
Siden jeg må ta et nytt eksempel på hver camp, så begynner jeg å
dele kanskje litt vel mørke hemmeligheter…
Hva har vi lært på denne turen? Komplette formasjoner og
smoothe transitions er magiske, Ronny får munndiaré når han
er i godt humør, Lilly er litt mørk på innsiden, eldre menn i Yoga
positur får yngre kvinner til å knise flørtende, etter regn kommer
solskinn, ballonghopp tar mye tid, alle må presse i FS, vi har lært
å lukke stjerner, backflip og to manns backflip, at kun GoPro6 er
god nok til dagens video, at mafiaen kan være smilende og snille,
slipp grepet i basen kun når du er 3 meter under den, Briter har
tørr humor, Irrer er morsomme skapninger, på level hindrer havoc,
Ronny blir nebbete om ingen møter til dirtdive, du mister key-en om
du skal identifisere hvem som er lav, formasjoner tenkt ut i fylla må
verifiseres edru, Dekuji er takk på Tsjekkisk, vi tømmer en Skyvan
på 3,14 sekunder, det er ikke kun Urquell som smaker godt. Og
ikke minst, det viktigste av alt: vi kan alle lære av andre sine feil og
snakke åpent om det.
Det blir tur igjen neste år, om noen tar på seg oppgaven med å
skrive i Frittfall!
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EN FANTASTISK TRADISJON ER TILBAKE FOR FULLT! FØRSTE “FLYING CHICKS”
BLE ARRANGERT PÅ ØSTRE ÆRA I 2006, OG HAR FRA DEN GANG SAMLET
JENTER FRA ULIKE KLUBBER OG LAND TIL EN UNIK JENTEHELG HOS OSLO
FALLSKJERMKLUBB – LANGT INNE I SKOGEN.

FLYING CHICKS 2018
Ingrid JohansenTekst
Sander LienFoto

Det

Smil
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Jeg var deltaker for første gang som nivå åtteelev i 2012, og husker jeg syntes det var en helt spesiell
stemning og vennlighet på feltet. Jeg ble tatt godt imot og følte meg veldig velkommen.
På flying chicks 2018 skinte solen fra morgen til kveld – utenom den ene regnskyen som noen
uheldige hoppet gjennom #redneck). Gradestokken var nært 30 grader på dagtid gjennom hele
helgen, og gutta bygget platting ved siden av hangaren i bar overkropp. Sommer Suits, solkrem og
“happy kasse” med iskrem ble satt.
Det ble organisert hopping i små grupper og sponsormidler fra forbundet F/NLF gjorde at de
ferskeste jentene fikk hoppe 2:1
å betale for coach slot. Ei av
lukter granbar, jet fuel og parfyme uten
hopperne fikk til og med A sert.
samme dagen vi startet opp!
og latter, damer i syne
Rebusløpet Chicken race fredag

kveld blir arrangert av gutta og er alltid gøy. Her får jentene anledning til å bli utfordret på ulike
oppgaver, og bli bedre kjent gjennom et godt samarbeid.
Lørdag morgen klokken ni, etter oppvarming med yoga i regi av Amber Forte, hadde vi en
presisjonslandingskonkurranse. Målet er å lande nærmest en plaststol i “piten”. Tiden tas fra man
treffer bakken til man sitter i stolen. Lagene ble delt inn i to og to, hvor en var erfaren og en var
nybegynner. Formålet med
konkurransen er å lande
Champagne, dans, festen er en slik
der man ønsker, samtidig
Denne helgen er så innmari unik
som man har det gøy! Gutta
som tok tiden var mektig
imponert da nesten alle var innenfor 20 sekunder! Her var det selvfølgelig også premie til den beste
sammenlagte tiden.
Lørdag ble avsluttet med bankettmiddag, penkjoler og stettglass. Krigsskolens kjekkeste
serverte middagen i uniform, og det ble servert treretters middag av beste kvalitet. Under banketten
delte vi ut premier for pres-konkurransen, og ga noen en liten ekstra oppmerksomhet. Blant annet

Gutta bruser med fjærene og manner seg opp

Hvem klarer å swoope av en kjole eller topp
Det lukter granbar, jetfuel og parfyme
Smil og latter, damer i syne
Gutta bruser med fjærene og manner seg opp
Hvem klarer å swoope av en kjole eller topp
Jentene hopper, flyr og lander
de er som gaseller, løper over savanner
Champagne, dans, festen er en slik
Denne helgen er så innmari unik
Boogie, kom du skjønne ta aldri slutt
Dagen derpå er jeg helt kaputt

Jentene hopper, flyr og lander

de er som gaseller, løper over savanner

Thea HoloFoto

var det ei fra Danmark som hadde kjørt 10 timer for å bli
med på boogien. Hun fikk en billett til skill factory som
holdes senere i sommer. Det ble også holdt et lotteri hvor
det ble loddet ut priser fra alle våre sponsorer. Her var det
mange fornøyde vinnere! Til slutt ble boogie videoen vist i
peisestuen, og gutta fikk lov til på bli med på festen. Det var
musikk og dans til solen gikk opp dagen etter.
Jeg hadde et ønske om å gjenskape boogien slik det var i 2012
Thea HoloFoto
når jeg var deltaker, og det synes jeg vi klarte! Dette gjør meg både
utrolig stolt og rørt på en og samme tid, og håper tradisjonen fortsetter
i mange år fremover!
Tusen takk til Megafun, Spot
Boogie, kom du skjønne ta aldri
on og alle andre medhjelpere!
More awesome girls in the
Dagen derpå er jeg helt kaputt
skies!

slutt
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DET FINNES ALLTID FLERE SIDER VED MENNESKER OG BJØRN BJØRNØ VAR, HVA JEG VIL KALLE; MANGEFASETTERT.
HAN VAR EKTEMANN, FAR, BESTEFAR, KOLLEGA, VENN, SOLDAT, INSTRUKTØR, DYKKER OG MYE MER. I LIKHET MED
VELDIG MANGE AV OSS I TØNSBERG FALLSKJERMKLUBB KJENTE JEG HAM MEST SOM FALLSKJERMHOPPER OG
HOPPKAMERAT. I TILLEGG VET OGSÅ DE FLESTE AT BJØRN VAR SENTRAL I OPPBYGGING AV SIVIL HOPPSPORT I NORGE.

Esben EvensenFoto

BRAVO BRAVO
Som hopper var Bjørn rutinert, stødig og fremfor alt
sikkerhetsbevisst. Han hadde flere situasjoner bak seg der han
måtte ty til nødprosedyre for å berge seg og han utførte dem
helt i henhold til boka, og virket helt uanfektet etterpå – det var
en naturlig del av gamet og Bravo Bravo var trent, gjennom sitt
soldatvirke, til å håndtere slike stressende situasjoner.
Bjørn var alltid tidlig på hoppfeltet og han likte å være først
på første løft. Han hoppet som regel alene, men det hendte også
at han ble med på større formasjoner. Jeg husker spesielt en
gang, tidlig i mitt medlemskap i Tønsberg fallskjermklubb, at vi
skulle opp å gjøre en 10-manns formasjon. Vi stablet i døra og
Bjørn stod på utsiden av flydøren og jeg stod vis-a-vis ham på
innsiden. Det er viktig at man kommer av flyet på en stabil måte,
og for å øke stabiliteten på formasjonen tok jeg, som normalt er,
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tak i bryststroppen til ham overfor meg – nemlig Bravo Bravo.
Da dukket hodet hans ned og han ga meg et helt utvetydig blikk.
Det sa; «hvis du vil beholde den hånden, så fjern den fra min
bryststropp umiddelbart». Jeg har fortsatt begge hender, så den
ordren ble, som dere skjønner, etterkommet. Vel nede på bakken
var han sitt vennlige jeg igjen. Og slik var Bjørn; klar og tydelig når
han mente noe, men alltid vennlig.
Han holdt seg stadig oppdatert på nytt utstyr og endringer i
sporten. Spesielt begeistret var han jo ikke da teknologien tvang
ham til å ta i bruk smarttelefon for å betale for og skrive seg på
løft for å få hoppet. Men etter litt samtale med Audun – vår daglige
leder – så gikk det ikke lang tid før han dukket opp med rette
telefon og rette app. Bjørn var også alltid tilstede på årsmøter,
instruktørmøter og andre sammenkomster med betydning for

klubben. Da satt han for det meste og lyttet, men hans blikk, som
jeg nevnte, var det helt umulig å ta feil av.
Bjørn rakk i overkant av 7000 hopp i løpet av sitt 83-årige liv –
dersom halvparten av de hoppene var fritt fall hopp så tilsvarer
det om lag 2,5 døgn i fritt fall. Det sier mye om hans glede for
fallskjermsporten. Alle minneordene på sosiale medier, oppmøtet
her og på minnestunden på Jarlsberg 3. mai sier mye om hvor
glade fallskjermsporten var i ham.
Og selv om vi vil huske Bjørn for alt han har gjort for å starte,
og bygge opp sivil hoppsport i Norge, så er det hans gode
humør, hans lune smil, hans dempede latter og alltid positive
tilstedeværelse vi kommer til å savne.
Takk for alt, Bjørn. Hvil i fred.
Nicolai Nansen på vegne av Tønsberg FSK.

Tor Bjørnsund HeggernesFoto

Ola er borte
Ola har vært veldig glad i Thailand og har
vært der 6 måneder i slengen i mange år.

VÅR KJÆRE VENN OG GODE INSPIRATOR OLA JOHANSEN HAR
FORLATT OSS. ETTER Å VÆRT ALVORLIG SYK EN GANSKE KORT
PERIODE FORLOT HAN DENNE VERDEN ALTFOR TIDLIG FREDAG
MORGEN 27. APRIL. DET ER VELDIG TRIST OG GANSKE UVIRKELIG.
Ola har foruten å være en god venn med utpreget rettferdighetssans, bidratt
til vårt gode miljø på flyplassen gjennom veldig mange år siden har starta sin
hoppekarriere i 1985.
Selv om livet hans også har bestått av nedturer har han alltid vært en
insprasjon for andre i miljøet. Etter han han ga seg med hopping har han likevel
møtt opp på hoppfeltet for å være nære sin store lidenskap og sine beste venner
og for å pakke skjermer, fortelle røverhistorier og forklare elever og andre om
veien til hoppeglede. Både på Hamar og på Bjorli.
Det blir et stort tomrom etter deg, Ola. Vi glemmer deg aldri.
Gode venner i HaGL FSK
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#CYPRES #athlete

Inka TIITTo

fotoutvalg

VÅRSESONGEN PÅ VOSS
Andreas MoslingFoto
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fotoutvalg

Osloveko
16

Hege RingardTekst
@andreasroksvaag @flyingfukcsFoto
Eller henge i fallskjerm over Oslo sentrum en solfyllt maidag, før man suser inn på en 30 meter lang
matte, mellom Operahuset og brygga. Jeg var ikke i tvil et eneste sekund. Fytti rakkærn, så gøy det blir!
Ny daglig leder for Veko, Kjetil Kriken, presenterte ideen for meg tidligere i våres og jeg ble gira med
en gang. Vekomood midt i Oslo! Basehopping, swooping, acro paraglider, trailsykling, BMX, skating,
dødsing og party på brygga (SALT) med Operahuset som bakgrunn. For en herlig anledning til å samle
fine folk og i tillegg få hoppe BASE i hovedstaden – fullstendig lovlig!
Som grenansvarlig for basehoppingen må jeg innrømme at Olbjørn klinka til med prikken over min i
denne dagen. Den mest elendige innflygningen og splæsj i vannet hårreisende nærme bryggekanten,
gjorde til at fallskjermsporten var dagens verstinger i mine øyne. Og alle hopperne som var der
antageligvis. Stort sett pleier jo basehopperene å ta denne prisen. Mens publikum elsker jo både
nærkontakt og vannsprut, så jeg går ut ifra at dette ikke var til skade for sportens anseelse og Olbjørn
glad og fornøyd kan fortsette som HI i en av landets klubber.
Osloveko var et show. Man måtte bli invitert for å få bli med som utøver. I tillegg til sportslig show,
var det mye Voss stands, vossa mat og drikke på menyen og Bula beanie party til kvelds som var for
alle mann. Om du ikke ble invitert til å bli med på showet, så hopp mer da vel! For dette satser vi på
som en årlig vårnytelse! Tusen takk til Veko for nok et herlig event!
Ses på Voss 24. juni!

Tommy Botn Jensen
Magne OverreinFoto

DET ER NOE MED DET Å LANDE I SALTVANN. MAN ER LISSOM IKKE
SÅ GIRA MED TANKE PÅ UTSTYRET. MEN SÅ ER DET OGSÅ NOE
MED DET Å STÅ I TOPPEN PÅ EN 70 METER HØY KRAN OG SE NED
PÅ OPERAHUSET, FØR MAN HOPPER AV.

Hans i krana
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fotoutvalg

ÅPNINGSHELG PÅ VOSS
Yngve SkålesFoto
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DA VAR NIMBUS (LESJA) CREW UTE PÅ TUR IGJEN, OG
JEG REISER FORTSATT ALEINE. DENNE GANGEN GIKK
TUREN TIL PIOTRKÓW TRYBUNALSKI I POLEN, OG
DEN ANDRE STORE CF/CRW SAMLINGEN FOR ÅRET.
Roger VinjeTekst
Tomasz BurzaFoto
Samlingen ble plassert der fordi de har en
Skyvan, som er det største flyet for hopping
i Polen. Stedet hadde basseng, fine kaserner
for overnatting og en restaurant ved siden
av. Og slotten kostet 100 PLN, som er
ca. 200.-. Mat og øl er nesten gratis,
sammenlignet med Norge.
Etter en rolig 2017 hvor kun rekrutering
var fokus, så er 2018 et år med en ny europeisk
36-manns/kvinners rekord for øyet. I september/
oktober skal forsøket foregå et sted i Europa.
Den første store «Big-Way» samling var i Gransee i
Tyskland i mai, mens en rekke mindre camper rundt om har hatt
fokus på CF-rotation. I tillegg må det nevnes at den 6.-7. oktober vil en
spesiell CF6 konkurranse finne sted i Belgia. Vi må ha noen flere norske
hoppere for å kunne delta.
Med en travel hverdag har jeg fokusert på samlingen ved feltet Sky Force i
Polen og Parasummer i Estland. Allerede har jeg hoppet litt 2-way nede i Skien, da en
liten delegasjon polske hoppere kom for å teste presisjon og CF. Litt flocking på Nimbus i
Rakkestad har det også blitt.
I Polen var vi 34 hoppere fra følgende land: Polen, Tsjekkia, Norge, Sverige, Finland, Estland,
Tyskland, UK, Nederland, Romania og USA. Samlet ble det gjort totalt 12 hopp fra 8.-10. juni. Ingen
reservetrekk ble gjennomført. Vi ble delt opp i tre grupper, en stor 16-way formasjon og to 9-way
formasjoner. Jeg fikk fullført en 16-way formasjon, som er en herlig følelse. Det eneste som mangler er
å ha med flere norske på tur.
Sist men ikke minst, så ble det snakket om en enda større formasjon i 2019, så det er bare å hive
seg med. Da ble det snakket om 49 og 64 mann/kvinnes formasjon…
Er det en CRWdog i magen på deg, så ta kontakt med meg på et felt i sommer eller på face. Les mer
på europeancanopyformation.eu. Nimbus crew / Lesja crew sin side på facebook.
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Litt om Big-Way
Når vi hopper Big Way, så er det visse
standarder som må tas i betrakting.
Vi hopper med PD Lightnings og
Dacronliner med en wingload
mellom 1,3 og 1,4.
Linesettet må
ha en set-up
som vi kaller
“World record
trim». Trimkartet
kan sees på
hjemmesiden som
er nevnt ovenfor.
Sliderne må være stille,
så de er enten i mesh eller
«Spider Slider».
I tillegg gjelder våre egne
regler fra håndboka,
• Minimum 150 hopp
• Utdannelse og utsjekk skal gis av
instruktør godkjent av HI spesifikt for
dette.
• Godkjenning for gjennomgått teorikurs
skal være attestert for i hopperens
loggbok.
• Trening foregår i små formasjoner før du
får lov å bli med på større.

Norges størst formasjon
For en stund siden fant John Askildt sin
gamle loggbok, og kunne lese meg opp
om de som var med på 11- manns Norsk
og Nordisk rekord som ble satt på Ski
25.08.1991. De som han har nevnt var i
formasjonen var:
1. ODNE SKOLT
2. ERIK LARSEN
3. PÅL BRATTBAK
4. GISLE PEDERSEN
5. AMUND WESTIN
6. BERNT MATRE
7. TROND HOLTER
8. JOHN ASKILDT
9. PERL BRUKÅS
10. STEIN SLETTEN
11. RUNE MIKALSEN
Jeg tror det er på tide å sikte mot en ny
rekord…

Pasi PirttikoskiFoto

Pasi PirttikoskiFoto

Pasi PirttikoskiFoto
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1st FAI European Indoor S k
Championships @ Voss

28. JANUAR 2017 VART NOREG TILDELT EUROPAMEISTERSKAPET
PÅ PLENARY MEETING I INTERNATIONAL PARACHUTING
COMMISSION. ME FEKK 26 AV TOTALT 35 STEMMER.
Hans Christian AmlieTekst
Christian Bastiansenfoto
Så 11.-14. april i år arrangerte Voss Kroppsfykarlag, VossVind,
Norges Luftsportforbund og FAI det fyrste europameisterskapet i
kroppsflyging. Det vart arrangert på den gode vossamåten, med
høy profesjonalitet og lun stemning.
Energiske Kari Traa og vakre Jan Fredrik Karlsen briljerte som
konferansiers. Dei leda opninga av meisterskapet.
Området viste seg å være veldig godt egna til meisterskapet.
På parkeringsplassen var catering og eiga utøvarområde. Inne
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var det tribune og god plass, sjølv under finalerundane laurdag.
Det vart konkurrert i 4-way Formation Skydiving (FS), 4-way
Vertical Formation Skydiving (VFS), Solo Freestyle (SF), Dynamic
4-way (D4W) og Dynamic 2-way (D2W).
Under finalerundane laurdag var det stinn brakke og høg
stemning.
Størst glede for oss alle var det når vår egen Amalie Hegland
Lauritzen tok heim gullet i Solo Freestyle. Sjølv fekk eg ei lita
tåre i augekroken. Det vart Noregs fyste solo EM Gull i ei First
Category IPC Event.
IPC President Gillian Rayner var også te stades og heldt tale

under opninga. Ho sa ho forelska seg i Voss og Andreas da ho
fekk synfaring på Bømoen og Voss Fallskjermklubb. Det vart
veksla ord om et framtidig ønska internasjonalt meisterskap også
i fallskjermhopping med Skydive Voss som arena. Me for sjå kva
tida vil vise.
Ei stor takk til alle som hjelpte til for å gjæra dette til eit
fantastisk meisterskap. En spesiell takk til Trude Sviggum,
Stian Overå, Anne Cathrine Enstad og Astrid Lemme.
Ein stor takk også til alle sponsorane.

FORMATION SKYDIVING 4-WAY - OPEN
POS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAT
FRA
RUS
SWE
SUI
ITA
GBR
POL
SVK
NOR
CZE

TEAM
410 - France FS Open
409 - Russia FS Open
408 - Sweden FS Open
403 - Switzerland FS Open
406 - Italy FS Open
407 - GBR FS Open
401 - Poland FS Open
404 - Slovakia FS Open
402 - Norway FS Open
405 - Czech Republic FS Open

1
25
23
21
21
21
19
16
14
13
16

2
29
31
26
26
28
24
18
18
14
22

3
39
36
34
35
29
29
20
21
19
22

4
31
32
27
26
22
24
19
17
13
21

5
26
25
23
22
24
20
17
15
14
0

6
26
26
23
23
22
22
16
14
15
0

7
32
32
29
29
29
29
21
19
16
0

8
45
46
38
40
39
35
25
27
26
0

9
33
30
27
28
27
25
21
21
19
0

10
38
35
35
32
38
28
20
25
15
0

JO
-

TOTAL
324
316
283
282
279
255
193
191
164
81

JO
21
21
-

TOTAL
323
265
265
245
225
197
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kydiving

													

FORMATION SKYDIVING 4-WAY - FEMALE
POS
1
2
3
4
5
6

NAT
FRA
GBR
RUS
SWE
POL
NOR

TEAM
426 - France FS Female
425 - GBR FS Female
421 - Russia FS Female
424 - Sweden FS Female
423 - Poland FS Female
422 - Norway FS Female

1
25
21
17
19
18
15

2
30
24
25
24
20
19

3
39
32
30
29
24
22

4
29
25
24
24
20
17

5
25
20
23
19
19
16

6
27
20
23
22
19
16

7
33
25
24
26
27
19

8
45
40
39
31
32
26

9
32
30
26
24
23
22

10
38
28
34
27
23
25

23
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“Last week was too much fun!
Thank you @Vossvind for amazing competition, great hospitality, one memorable
unique opening ceremony and fantastic vibes!
Trude Sviggum, Astrid Lemme, Anne Cathrine Enstad, Stian Overå and the rest of
the amazing people in voss - you are the best!!” Ron Miasnikov – IPC Delegat Israel

VERTICAL FORMATION SKYDIVING - OPEN
POS
1
2
3
4
5

NAT
RUS
POL
NOR
ITA
SWE

TEAM
501 - Russia VFS
505 - Poland VFS
503 - Norway VFS
502 - Italy VFS
504 - Sweden VFS

1
22
19
19
14
15

2
26
24
25
19
14

3
29
27
23
13
10

4
30
25
21
18
16

5
31
29
27
19
20

6
27
23
20
16
15

7
31
24
24
19
18

8
24
29
24
19
18

9
35
30
29
18
21

10
54
37
41
33
29

1
29
30
15
13

2
26
23
15
12

3
28
26
12
13

4
24
14
12
12

5
27
23
15
13

6
27
22
15
14

7
29
23
17
14

8
26
25
15
14

JO
-

TOTAL
216
186
116
105

FORMATION SKYDIVING 4-WAY - JUNIOR
“1st FAI European Indoor Skydiving Championships
1st time as FAI controller
1st time in Norway
...it was all great! Thank you Trude.”
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Sarka Blaskova – IPC Delegat Tsjekkia

POS
1
2
3
4

NAT
FRA
CZE
RUS
NOR

TEAM
454 - France FS Junior
453 - Czech Republic FS Junior
451 - Russia FS Junior
452 - Norway FS Junior

JO
-

TOTAL
309
267
253
188
176
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“ ...just one word can sum up everything: A M A Z I N G!
On behalf of all the Italia VFS Team, thanks to you all for your special
hospitality in your awesome country and for being "accomplices"
of unforgettable moments!” 
Marco Soro – utøver Italia
25
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ARTISTIC EVENTS - INDOOR FREESTYLE - OPEN
POS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TEAM
110 - Norway Freestyle
106 - Germany Freestyle
107 - Latvia Freestyle
109 - Slovakia Freestyle
104 - Switzerland Freestyle
108 - Israel Freestyle
102 - Finland Freestyle
103 - Czech Republic Freestyle
101 - Russia Freestyle
105 - GBR Freestyle

1
9.2
9.1
9.0
8.9
8.7
8.0
8.5
7.8
7.5
6.5

2
8.5
8.8
8.8
8.1
8.4
8.2
7.6
7.6
7.5
6.3

3
9.4
9.0
9.1
9.0
8.9
8.1
8.4
7.7
7.7
6.5

4
9.3
9.3
9.1
8.9
8.9
8.3
8.3
7.7
7.8
6.5

5
9.5
8.7
9.1
9.3
8.3
8.1
7.4
8.2
7.8
6.3

6
9.4
9.4
9.5
8.9
9.0
8.3
8.6
8.1
7.7
6.2

7
9.5
9.4
8.6
9.0
9.1
8.7
8.7
8.4
7.4
6.6

JO
-

TOTAL
64.8
63.7
63.2
62.1
61.3
57.7
57.5
55.5
53.4
44.9

2
8.8
8.6
7.7
8.2
7.9
7.1
7.4

3
8.8
8.8
8.7
8.4
8.5
8.9
7.9

4
8.8
8.8
8.8
8.4
8.6
8.9
8.0

5
8.8
8.8
8.5
9.1
8.3
8.8
7.5

6
8.9
8.9
9.0
8.8
8.5
8.6
8.2

7
9.0
9.1
9.1
9.0
8.7
8.7
7.8

JO
-

TOTAL
61.8
61.7
60.3
60.3
58.9
57.8
54.3

ARTISTIC EVENTS - INDOOR FREESTYLE - JUNIOR

“Thank you Voss for hosting an amazing
competition and being so welcoming!
Had a great time with my fellow
commentators, Petter, Håvard and
Joachim! A massive congrats to all
competitors, you put on a great show!“
Rai Ahmed – Kommentator United Kingdom
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NAT
NOR
GER
LAT
SVK
SUI
ISR
FIN
CZE
RUS
GBR

POS
1
2
3
4
5
6
7

NAT
POL
FRA
RUS
RUS
HUN
CZE
BEL

TEAM
157 - Poland Freestyle Junior
156 - France Freestyle Junior
151 - Russia 2 Freestyle Junior
154 - Russia 1 Freestyle Junior
155 - Hungary Freestyle Junior
153 - Czech Republic Freestyle Junior
152 - Belgium Freestyle Junior

1
8.7
8.7
8.5
8.4
8.4
6.8
7.5

Sky Design
collection
avvikles










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”

145,65,300,280,-

matriell

SKYDESIGN COLLECTION • LUNDEVEIEN 20 • 2435 BRASKEREIDFOSS
MOB: 90 78 73
• TLF/FAX:
62 42 33 10
36 70
SKYDESIGN COLLECTION • Lundebyhagan
• 2435
BRASKEREIDFOSS
URL: WWW.SDCOLLECTION.NO
E-POST:
MOB:• 90
78 73BESTILL@SDCOLLECTION.NO
70 • TLF/FAX: 62 42 33 10
URL: WWW.SDCOLLECTION.NO • E-POST: BESTILL@SDCOLLECTION.NO

100,170,220,120,470,590,710,710,-

bestill@sdcollection.no
bestill@sdcollection.no
DET ER FLERE ÅR SIDEN BJØRG BENTERUD EGENTLIG PENSJONERTE
SEG. NÅR HUN NESTE ÅR PUSHER 70 MENER HUN AT NOK ER NOK.

FINANSIERE HOPPINGEN?

Bjørg har mange ferdigsydde, uavhentete dresser på
lager, og kan tenke seg å få dem i luften. Om du ser en
forretningsmulighet i å hente lageret for å selge dressene
er hun villig til å gjøre en avtale om deling av fortjenesten.
Ingen risiko. Du kan også gjøre røverkjøp på ferdigsydde
dresser. Hun kan selvsagt sy om dresser som ikke passer
helt. Ta kontakt med Bjørg, da vel!
TELEFON: 90 78 73 70
E-POST: KONTAKT@SDCOLLECTION.NO

XHUN LEGGER NED PRODUKSJONEN OG FIRMAET.
Bjørg jobbet i flere år for Elisabeth Sæther i Skippergata i Oslo, før hun overtok
maskiner, lager, mønstre og merkevaren i 1999. Etter dette har hun for det meste
drevet alene, hjemmefra i Nittedal, og de siste årene fra Braskereidfoss sør for
Elverum.
Når hun nå legger ned beholder hun symaskiner, og vil kunne ta på seg
reparasjoner og tilpasning av dresser. De har det jo med å endre fasong fra sesong til
sesong. Ta kontakt om du behøver hjelp med søm!
Frittfall mister sin mest trofaste annonsør gjennom tidene. Vi takker for langt og
godt samarbeid, og ønsker Bjørg en strålende pensjonisttilværelse!
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VI HAR HATT EN KJEMPEFIN VINTER I USA, HVOR VI RUNDET AV MED NÆRMERE 60
HOPPEGLADE MENNESKER I DELAND PÅ FREEFLYBASICEN! MYE LÆRING, GØY,
HIGH FIVES OG GENERELT GOD STEMNING PÅ VÅRT HJEMSTED FOR VINTEREN.
SATSER PÅ LIKE STORT OPPMØTE TIL NESTE ÅR!
Zion, Andreas MoslingTekst
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Roy Wimmer JaglomFoto

29

konkurranser-lag

konkurranser-lag

Marat DaminovFoto
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Når vi hadde fått pakket ned Freeflybasicen satte vi snuten mot Japan og Sakura Cup.
Sakura Cup er en invitational konkurranse i Dynamisk flyging i vindtunnel. Vi stilte sammen med Ignacio Martinez i D4W.
Det var en fantastisk opplevelse å være i Tokyo sammen med verdens beste tunnelflygere hvor vi kunne vise vår visjon
av flyging for hverandre og resten av kroppsflygingsmiljøet. Dette var en konkurranse arrangert utenfor FAI, så vi kunne
eksperimentere litt mer med hvordan det blir dømt. Vi er svært takknemlige for at vi ble invitert og håper det blir gjentatt.

Bilder i mappen Marat Daminov. Fotobyline i bildene
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Andreas MoslingFoto
Etter det har vi vært hjemme og konkurrert i D4W her på hjemmebane hos Voss Vind i det aller første EM som ble svært godt arrangert av VossVind og kompani
med masse hjelp fra fallskjerm og vindtunnelflygere. Svært stas å få vise frem vår treningsarena til våre utenlandske venner!
I skrivende stund er vi akkurat ferdig med en tracking camp på Voss, som nå har blitt døpt om til “Eloy of the North” siden man ikke lenger trenger å kikke på
værmeldinga, det er bare sol, sol og atter sol! Alltid kjempestemning når sola skinner, folk får sitte på med FOXY og leke i himmelen sammen.
Vi har kommet godt i gang med treningen og mener vi er godt i rute til VM, som blir arrangert i Australia på Gold Coast. Dette året satser vi hardere enn vi
har gjort før og legger ned mye arbeid så vi kan hoppe mest mulig for å ta hjem en gullmedalje! Vi hopper hardt og på vår første treningsuke her hjemme hadde
Petter en uheldig landing og fikk seg et brudd i helen, men det stoppet ikke Petter lenge, så en uke senere var vi tilbake i treningsmodus.
For resten av sommeren her i Norge er det masse å se frem til for vår del, to tracking camper på Tønsberg, Skill Factory på Æra, Vector Festival i Klatovy og
Veko og våre egne arrangementer på Skydive Voss og Voss Vind!
Vi håper at vi ser deg på en av våre camper eller arrangementer i løpet av sommeren! 
Ha en trygg og fin sommer!
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NM
FALLSKJERM
2018

Andreas MoslingFoto
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VI HAR HATT EN PANGSTART PÅ SESONGEN HER PÅ VOSS, MED
TROPISKE TEMPERATURER OG MASSE HOPPING! OG VI GLEDER OSS TIL
Å VÆRE VERTSKAP FOR ÅRETS FALLSKJERM NM SOM
GÅR AV STABELEN HER PÅ VOSS 7.-11. AUGUST I ÅR.

Voss FSKTekst
Vi ønsker hoppere fra landet rundt velkommen til
Voss for et forrykende NM! Det hadde vært gøy om
hele klubb-Norge representeres i NM – i året klubben
vår har 40-årsjubileum!
Takket være støtte fra F/NLF blir slotprisen 199 under NM.
Den 7. august sparkes det hele i gang med åpningsseremoni
og lagledermøte, og arrangementet avsluttes i ekte Vossaånd med
innhopp, bankett og premieutdeling lørdag 11. august.
Voss Fallskjermklubb tar nok en gang sikte på å lage et
publikumsvennlig arrangement, med storskjerm hvor både hoppere
og tilskuere kan se live dømming. Cafeen er åpen hver dag, og serverer
frokost, lunsj og middag.
Har du lyst å stille lag, men ikke barnepass denne uken? Fortvil ikke –
Sommerfuglen barnepark er åpen hver dag under NM, og klubben tilbyr gratis barnepass alle
dager denne uken under hopping.
Det vil være to fly tilgjengelig under NM; en Grand Caravan D-FOXY og også en Super 6/PT6
powered 206: D-EGGO ved behov. Begge tar deg til full høyde på null komma niks. Det er mulighet
for trening fra D-FOXY alle dager frem mot NM, og D-EGGO helgen før NM. Deltakende lag som
gjør minimum 25 treningshopp hos Voss Fallskjermklubb mellom 27.april og 7. august i år får
dekket seks av treningshoppene. Dette gjelder også solo-WS.

All info om NM og påmelding finner du på www.nmfallskjerm.no
Påmeldingsfristen er 15. juli.
Etter denne datoen øker registreringsavgiften med 200 så meld deg pg laget ditt på før fristen.
Vi gleder oss til å samle hele fallskjerm-Norge på Voss!
Vibeke Valle, Egil Bye og Anna Maria Lund kommer – kommer du?
Velkommen til fallskjerm-NM 2018!
Johan BryhniFoto
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organisasjon og forbund

Bravo Bravo
Min venn gjennom mange år Bjørn Bjørnø omkom 29. april. Han gjorde et
trackinghopp og fikk problemer med hovedskjermen sin og roterte i bakken under
hovedskjermen, en Crossfire 2. Han hadde trukket reservehåndtaket men det var
kun piloten som var ute. Selv om det ble gjort forsøk på HLR så døde han i realiteten
på stedet. Det er det vi vet! Det vi ikke vet er hvorfor? Det er det overlatt til en
granskingskommisjon å finne ut av, så langt det er mulig. Kommisjonen ledes av
Espen Høst, og med seg har han Tone Bergan, Jan Einar Soltvedt, undertegnede og
representant fra politiet for å finne det ut. Det blir ikke en enkel sak, for første gang på
mange år foreligger det ikke film av ulykken, men det er heller ikke tid for å spekulere.
Bravo Bravo ble bisatt 11. mai i en fullsatt Horten kirke. Han fikk en militær
bisettelse en kriger verdig, og bisettelsen ble avsluttet med at fire 412 SP helikoptre
kom i lav høyde i formasjon og gjorde en «lost wingman formation»!
GPDR
EUs forordning for personvern (GDPR) blir norsk lov med virkning fra 1. juli 2018
(tidligst) og vil erstatte dagens regelverk. Det har kommet enkelte spørsmål om GPDR
og hva vi gjør med dette. NLF må som behandlingsansvarlig utarbeide rutiner for å
etterleve de nye pliktene etter personopplysningsloven. Den største utfordringen er
min idrett og det er et NIF ansvar, og de jobber hardt for å tilfredsstille dette.
Idrettsstyret har utarbeidet en norm for behandling av personopplysninger
og informasjonssikkerhet i idretten, men den må vurderes opp mot de konkrete
forholdene i hvert enkelt tilfelle. Enhver person har rett til å reservere seg i henhold
til GDPR. Min idrett, ORS og manifesteringssystemene er imidlertid så sentrale i
sikkerhetsarbeidet, at en reservasjon i fallskjermsammenheng er ensbetydende med
at vedkommende ikke kan hoppe i regi av NLF. Dette skal imidlertid ikke være en
sovepute og vi må forsøke å få en så god personsikkerhet som mulig.
NLF vil søke juridisk hjelp for dette arbeidet.

Jan Vang
Fagsjef/avd.leder
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Årets I-2 kurs
Vi har de siste 12 årene fått låne lokaler på Krigsskolen for å holde
Instruktør 2, noe vi har vært svært takknemlig for. I år fikk vi
avslag på søknaden. Det gjorde at vi måtte finne et nytt sted, og
valget falt på Norges idrettshøyskole (NIH) og toppidrettssenteret
(OLT). Klasserommene var store og fine, men skolen var stengt
på 1. mai slik at vi måtte avslutte kurset på OLT. Det at vi ikke
lenger kan være i lånte lokaler, gjorde kurset kr 64 000 dyrere enn
tidligere år. Det betyr at SU vil måtte se på kursavgiften igjen. Jeg
har allerede sett på alternativer, men har ikke funnet noen som er
billigere.
Årets kurs var innledningsvis på 18 deltagere og
før kurset startet falt det fra fire kandidater. Det er
en utfordring med så vidt stort frafall. Klubbene
F/NLF
fikk tilført 13 nyutdannede og dyktige I2-er som

de bør få nytte av i mange år fremover. For første gang fikk vi gitt I-2 kompetansen
umiddelbart etter at vi trykke på bestått og lagret i kursmodulen i min idrett.
Seksjonsårsmøtet
I mitt innlegg i FF#1/2018 skrev jeg at jeg skulle komme med mine kommentarer
til ledermøtet og fagseminaret i dette FF. Jeg skal i den anledning skrive noen
ord om økonomien til fallskjermseksjonen, som jeg også berørte på ledermøtet.
Utfordringen for økonomien i 2018 er at forrige styre budsjetterte med en inntekt på
ORS gjennom salg av systemet til blant annet andre seksjoner i NLF på kr 100 000.
Det er blitt avvist av styret i NLF. Det, samtidig som styret F/NLF har fått økt sitt
budsjett med kr 100 000 fra 2018, gjør at det blir et press på økonomien tilsvarende
kr 200 000 i år. I den sammenheng legger også ekstrakostnadene fra I-2 kurset seg
på toppen de kr 200 000. Dette er ingen krise, men det er en utfordring.
Videre orienterte begge arbeidsgruppene, det vil si digitalisering av FF og
langtidsleie av rikssenteret, at de er i god rute og vil legge fram konkrete forslag til
seksjonsårsmøtet 2019.
Fagseminaret
Når det gjelder årets fagseminar, begrenser jeg meg til å vise til
http://nlf.no/fallskjerm/fagseminar-2018 der dere finner de fleste orienteringene
som omfatter bearbeidet statistikk, materiellrelaterte saker, et nytt wing suit
kompendium, nytt I-3 kompendium samt justerte leksjoner 6 og 7 i vedlegg 1 til del 600.
Min idrett
Avslutningsvis vil jeg formidle mine erfaringer med min idrett. Det har vært en
meget hektisk tid pga. innføringen av min idrett. Innmeldinger, kurs og betaling av
lisensforsikring og medlemskap går i det store og hele ganske bra, selv om det er en
og annen dublett som gjør livet litt surt og en og annen faktura som glipper. Tildeling
av ny kompetanse etter å ha bestått de ulike kursene virker også å gå bra så lenge
eksaminatoren har trykket på møtt, bestått og lagre.
I forbindelse med krav om legeattest ved elektronisk førstegangsutstedelse av
elevbevis, egenmelding helse for tandemelever og fornyelse av fallskjermlisenser
med tilsvarende egenmelding helse, er deler av håndboka revidert og spesielt
gjelder det del 300. Den er på høring i SU og blir distribuert så snart vi legger over
eksisterende kompetanse fra MelWin til min idrett, samt introduserer elektronisk
fornyelse. Det vil i hovedsak si at vi fortsetter med side 1 og 2 av fornyelsesskjemaet
som beholdes i to år nedlåst i klubbene, mens legeattestene gis tilbake til elevene
etter at kursansvarlig har notert på søknadsskjemaet at eleven er skikket for
fallskjermhopping.
Selv om det har vært mange lange og tunge dager for å få min idrett på plass,
og selv om det fortsatt blir mye å ta tak i, er jeg sikker på at vi får et godt system
og at alt blir mye lettere i 2019 i forhold til det systemet vi hadde tidligere samt alt
ekstraarbeidet vi har hatt i år.
Jeg avslutter med et ønske om masse blå himmel!

CP i World Games
Canopy piloting blir en del av
World Games i 2021, som går
av stabelen i USA – nærmere
bestemt Birmingham,
Alabama. Dermed blir
det to luftsportgrener i
multisportarrangementet, CP
og droneracing.
FAI president Frits Brink,
er glad for nyheten. – Vi er
ivrige etter å være en del av
det utvidete sportsmiljøet
gjennom deltagelse i både
internasjonale og regionale
konkurranser på toppnivå,
sier han. – Luftsport på så
store sportsarrangementer
gir voldsom mediedekning, og
gir flotte muligheter for å vise
hvor dyktige våre utøvere er.
Derfor er vi glade for at neste
World Games igjen vil ha med
FAI utøvere!
World Games er organisert
under IOC, og avholdes hvert
fjerde år for idretter eller
disipliner som ikke er med i
OL. I 2017 ble World Games
avholdt i Wroclaw, Poland. Der
var det med tre FAI disipliner:
CP, paramotoring og glider
aerobatics. 35.000 så på
åpningsseremonien, og det var
med flere enn 3.000 utøvere
fra 100 nasjoner, inkludert 66
piloter og hoppere.

over hele landet har vi hatt fantastisk vær i mai, og jeg håper dere har benyttet
muligheten til å komme i gang med sesongen.

Derek H. Broughton
Landslagsansvarlig

IDRETTSNYTT

Europamesterskap i Tunnelflyging på Voss Vind
I April fikk vi historiens første kategori 1 konkurranse innen fallskjermsporten på norsk jord da Voss
Kroppsfykarlag arrangerte EM i tunnelflyging på VossVind. Eventen ble gjennomført på profesjonelt vis
og jeg vil rette en stor takk til Trude, AC, Astrid og alle de andre involverte.
Idrettslig sett med norske øyne var dette også en historisk event da vi fikk første Kategori 1 konkurranse
gull til Norge etter fremragende flyging fra Amalie Hegland Lauritzen som tok gull i Freestyle. Tidligere har
vi et gull i internationale FAI konkurranse, men dette har vært i World Cup som er kategori 2 konkurranse.
Det var også med stor glede jeg observerte at Norge var landet med flest utøvere og således den største
delegasjonen. Etter selv å ha konkurrert internasjonalt i 13 år og i alle disse 13 årene alltid vært i en norsk
delegasjon som var mindre enn USA, Frankrike, Russland, Storbritannia, Tyskland og ofte mange flere var
det gøy å se så mange lag og utøvere fra Norge.
Det er nok flere årsaker til at vi aldri tidligere har hatt en international FAI fallskjermkonkurranse i
Norge. Den største grunnen er kanskje frykten for dårlig vær, men etter flere World Cuper og EM med
varierende vær er kanskje ikke dette en hindring likevel. Og vi har vist i en årrekke at vi kan arrangere
svært proffe NM, i tillegg til EM nå i April. Så nå er arbeidet endelig i gang med å se på mulighetene
for å få en World Cup og Europamesterskap fra fly til Norge i 2021. Det blir spennende å følge denne
utviklingen.

Landslagsuttak

Jeg ønsker å minne om landslagsuttak som ble lyst ut i forrige nummer av Frittfall. Søknadsfrist er 31.
Juli og mer info finnes i forrige nr. av Frittfall. Datoer for uttaket er enda ikke satt, men kandidater som er
påmeldt vil få informasjon om dette så fort det er bestemt. Ved eventuelle spørsmål kan undertegnede
kontaktes på skydivederek@gmail.com.

Vil du til en international konkurranse?

Vil også minne om at det er muligheter for å representere Norge i en internasjonal konkurranse selv om
man ikke er i landslagsgruppen, da må man kontakte undertegnede i god tid før påmeldingsfristen.

Dessverre er vi allerede blitt rammet av et dødsfall. Bjørn Bjørnø mistet livet i en
fallskjermulykke på Jarlsberg 29. april. Jeg sender varme tanker til alle i miljøet vårt
som kjente Bjørn. Han har blitt hedret i media og med en begravelse verdig an fallen
soldat, og jeg håper at noen blant veteranene i fallskjerm-Norge tar til pennen og
forteller mer om hans bidrag til fallskjermsporten. Jeg har hørt han var helt sentral i
overgangen fra militær til sivil fallskjermhopping i Norge.
Alle som har vært med en stund har fått kjenne på kroppen at sporten vår av og
til tar liv. Det eneste fornuftige vi kan gjøre er å forsøke å lære av ulykkene, samt
innse at alle kan rammes (uansett erfaring, personlighet, kunnskap, ferdigheter eller
holdninger).
I april organiserte Voss Kroppsfykarlag det første Europamesterskapet i vindtunnel
(Indoor Skydiving). Konkurransen var svært bra gjennomført, en stor takk alle
involverte! Det varmer mitt idrettshjerte å se en internasjonal konkurranse på egen
jord. I grenen Freestyle vant norske Amalie Hegland Lauritzen, og med det ble hun den
første norske utøveren som har tatt gull i en kategori 1 konkurranse. Gratulerer Amalie!
Etter et vel gjennomført Europamesterskap ble styret F/NLF kontaktet av Hans
Christian Amlie (tidligere styreleder F/NLF). Han ønsket sammen med Trude
Sviggum (IPC delegat) å etablere en arbeidsgruppe for å jobbe mot å få World Cup i
fallskjermhopping til Norge i 2021. Styret F/NLF stiller seg støttende til dette initiativet,
og ønsker gruppa lykke til med arbeidet frem mot IPC (International Parachuting
Commission) sitt årlige møte i Januar 2019. Her blir det bestemt om Norge blir valgt
som vertsnasjon.
For å hjelpe unge utøvere å utvikle seg har fallskjermseksjonen satt av 60.000
kroner som kan søkes på av lag og enkeltutøvere (fristen var 15. mai 2018). Styret F/
NLF ønsker å minimum doble disse midlene til neste år.
Selv om været har vært bra i mai, så har de største klubbene
rapportert en nedgang i antall elever på kurs. Det har vært en svak
nedgang de siste 2-3 årene, mens indikasjonene nå tyder på en
kraftigere nedgang. Hvorfor vet jeg ikke; kan det være at været satte
en stopper for flere av elevene i fjor og dermed færre fornøyde elever
som igjen førte til mindre muntlig markedsføring? Uansett så vet vi ikke
sikkert om nedgangen stemmer før vi får tallene etter endt sesong. Jeg
ønsker klubbene lykke til med arbeidet med å snu denne trenden.
Som vanlig, gå inn på NLF.no (fallskjerm-styret) for å lese siste
protokoll fra styremøtet.
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 fortsatt god hoppesesong,
Leder F/NLF
og hopp trygt!

organisasjon og forbund

Kjære medlemmer,
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AMUNDSEN ISAK

ANDERSEN THOMAS STEN

BANG INGVILD

ELIASSEN JEANETTE

BYSTØL KRISTIAN

ESPESETH LARS

DJURVE LIMI ROBIN

HJELM JACOB

DØVRE KRISTIN

JOHANSEN GLENN ANDRE

GLØMMEN SIMON

KARLSEN BJØRN STEINAR

HANSSEN KETIL FIRING

MIKKELBORG LINN AMUNDSEN

HATLEN PATRICK LOPEZ

NILSSEN ROY VEGARD

HELLEVIK TONE ANNIE

OLSEN EMILIE LYSE

I1

HERMANSEN TROND

ROGNERUD MAGNUS STORHAUG

RANDEN ØYVIND

KLARE ANNA LISA GARMANN

ROGNERUD TORMOD

KORSNES GAUTE NESLEIN

SMEBY TOR

KVAMME CARINA

SOLBERG JAN-TORE

MONGSTAD EIRIK KLEIVENES
MOSLING KASPER TROSETH
NAKKEN JONAS
NORDBAKK CATO
NÆSS HEGE
OTTESEN ARNT
RICHARDSON ANDREW CHARLES
SKOGSLETTEN RUNE
SVANES KJELL
SØGNEN EVEN FINSTAD
VIKAN LISE
WIST IDA FLATEN

HANSEN GISLE
RANVIK ARNE

IAE
NANSEN LISE

SELLEVOLD KAI
SOLBERG JAN-TORE
TESAKER ANDERS

I2

D

ABELSEN MARIUS

ABELSEN MARIUS

HERNES DAG EINAR

CARNEL CHRISTOPHER DESIRE

TVEEIKREM MARIT ELISE ENDRESEN

CULBERTSON JAMES DANIEL

IE
FLØTTEN GEIR ERLAND
RANDEN ØYVIND

T
CULBERTSON JAMES DANIEL
HERNES DAG EINAR
PEDERSEN ODD JØRUND
STORSÆTHER MAGNUS

HASSUM GORM EIRIK

ENGELSHUS ERIK ATLE

TD

HANSEN GISLE

PEDERSEN ODD JØRUND

HANSSEN STIG RAYMOND
HASSUM GORM EIRIK
KRISTIANSEN MIKAEL
SELLEVOLD KAI
SKALAND TERJE

DM1
ENGELSHUS ERIK ATLE
HASSUM GORM EIRIK
KRISTIANSEN MIKAEL
OTNÆS OLAV
ZECEVIC BORIS

I2 AFF
HERNES DAG EINAR
TUV CARL-ERIK

TV
CARNEL CHRISTOPHER DESIRE

I3
CARNEL CHRISTOPHER DESIRE
HANSEN GISLE
RANVIK ARNE
SELLEVOLD KAI

ENGELSHUS ERIK ATLE
FAXVAAG JOAKIM
HANSEN GISLE
KRISTIANSEN MIKAEL
OTNÆS OLAV
RANVIK ARNE

LISENSEr
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BLAD

down'n' & dirty

I DET BLÅ
NLF presid
ent Rolf L
iland er e
luft sport s
n s ann
entusiast.
Ingen ove
siden. Tak
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d
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da Frit tf a
rkabinen
ll #1/18 ha
d d e ko m m
et i
posten!

Seriøst!
Når vi snakker om seriøst, så fikk vi en kritisk kommentar på at forsidepiken
ikke hadde hjelm, og vi ble oppfordret til å fremme gode holdninger. Takk
for det! Vi skal både ta sikkerhet og utdanning på alvor (selv om SU ikke er
særlig flittige til å bruke oss som kanal).
Like viktig er hoppglede! Vi digger bildet av en superhappy norsk hopper
over det Karibiske hav – før en planlagt vannlanding. Etter lokale regler. 

Ha det seriøst moro der ute!

VERDENSREKORD – STØRSTE FLAGG
Guinnes har registrert verdens største flagg fløyet under et fallskjermhopp: 2607,21 m2.
Stefan ScheperTekst

CYPRES Demo Team fikk ideen til å fly et rekordstort flagg under åpningsseremonien for militær-VM i Tyskland 2017 året før. Største uoffisielle rekord
da var 1860 m2. De satt målet til 2000 m2. Spørsmålene som dukket opp var hvordan en kan frigjøre så mye duk trygt, hvordan ville duken oppføre seg i
luften, hva vil det hele veie, hvordan kan en pakke så mye duk, og hva vil det koste?
De fant et ekstremt lett stoff som bare var tilgjengelig i hvitt. For å registrere rekorden måtte det være et eksisterende originalt flagg, så duken ble
farget i de tyske farene sort, rødt og gull. Flagget ble sydd sammen av en flaggfabrikk. Bagen måtte spesiallages til å romme 152 kg stoff og vekter, og
målte 65x45x110 cm. Brettingen tok det 15 personer fire timer å gjøre.
Etter testhopping med mindre flagg ble en enige om at DO28 var et passende fly for prosjektet. En drougesetter bidro på hoppene. En militært
benyttet utløsermulighet, sammenlignbar med et linehopp, som gir umiddelbar åpning av hovedskjermen. Fritt fall var ikke verken trygt eller praktisk.
Teammedlem Grabo fikk æren av å fly rekordflagget.
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FALLSKJERMGUTTER
SOM MENER DERE ER DE
BARSKESTE PÅ FELTET.
VEEEL. I FORHOLD TIL
DENNE JENTA, SÅ ER
DERE IKKE I NÆRHETEN
ENGANG.

Bartek OlejowskiFoto

Hanne Svenning
Tekst

I januar 2016 fikk Ingrid diagnosen brystkreft. Det ene brystet måtte fjernes,
og en lang og tøff behandling med cellegift ble satt i gang. Hennes verden ble
snudd på hodet.
De fleste jeg kjenner blir såpass slått ut under behandling med cellegift at de
omtrent ikke greier å gjøre noe. De ubehagelige bivirkningene, og vissheten om
at man er syk, kan gjøre at mange trekker seg tilbake og ikke orker verden akkurat i denne
perioden. Men Ingrid. Du gjorde 100 hopp under cellegiftbehandling, og ble instruktør i tillegg.
Helt tydelig så var det noe med Æra, fritt fallet, folka eller adrenalinet som ga deg en god følelse,
og som ble som en støttespiller gjennom den utrolig vanskelige tiden.
Ble du sliten så gikk du og la deg et par timer i campingvogna. Så kom du tilbake med søvn i
øynene klar for å sette deg på løft igjen. Makan til tøffing har jeg aldri sett før. Jo mindre hår du
fikk på hodet, jo tøffere ble du i trynet.
Du er et forbilde Ingrid. Måten du har taklet motgang på er enestående. Du er en av de
sterkeste menneskene jeg kjenner. Du nektet å la kreften ta over livet ditt. Du tok kontrollen. Jeg
har aldri hørt deg klage, aldri hørt deg spørre hvorfor dette skjedde med akkurat deg, aldri hørt
deg være i nærheten av å gi opp. Du tok den kreften, og sa fuck deg, og tracket deg gjennom den.
Alle vi som er rundt deg er veldig glad i deg og vi føler oss privilegerte som får dele himmelen
med deg. Og mest av alt så er vi så takknemlige for at du er frisk.

Amber ForteFoto

DERE «SUPERTØFFE»

IngridFoto

Super-Ingrid
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klubbnytt

Thomas Pettersen, vår elev fra i fjor som
bare fikk to hopp og begynner på nytt
i lineprogresjonen.
G aute Hansen Foto

Mathias Øien, Ola Naustdal, Henning Hansen
og Jan-Tore Edvardsen laster inn i LN-BLU.

Thomas Pettersen spennes fast
i BLU-en for et UL-hopp.

M arianne Hansen Foto

M arianne Hansen Foto

o

o

Sesongapning pa Rognan
Elever, fra venstre: Marcus Unosen,
Lars Petter Jørgensen og Thomas Pettersen.
Tom HaslerudFoto

BODØ FALLSKJERMKLUBB KOM SENT I GANG I ÅR. DET HAR VÆRT LITT
SMÅTTERI MED FLYET OG VÆRET HAR SLETTES IKKE VÆRT PÅ VÅR SIDE.
Gaute HansenTekst
Klubben pleier å dra til Rognan to-tre helger i løpet av sesongen hvor det er en flott gressstripe. Pinsa er fast på Rognan og vi dro innover med godt mot selv om været så ut til å bli
dårlig. Det ble ikke hopping på fredag, men som vanlig ble det fyrt i bålet og god stemning.
På lørdag ble været heldigvis bedre utover ettermiddagen og fra kl 18-22 fikk vi opp 8 løft
med LN-BLU (vår egen Cessna 182). Det var godt for alle å få luftet seg, men spesielt artig var
det at elever fra i fjor kom seg i gang igjen.
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Henning Hansen og Mathias Øien.
Tom HaslerudFoto

M arianne Hansen Foto

Arild Rasmussen, Ola Naustdal
og Mathias Øien.

Elevskjermene er store!
Thomas Pettersen (Jan-Tore Edvardsen
til venstre og Vegar Sandstrak til høyre).

klubbnytt

Hilde Hansen er glad etter et hopp!

M athias Øien Foto

M arianne Hansen Foto

Marcus Unosen viser god press mens
han henger på staget med riktig fokus opp i vingen.
Klar for et perfekt avsprang.
G aute Hansen Foto

Elever fra 2017 som er glade for å komme i gang igjen,
fra venstre: Lars Petter Jørgensen, Gaute Hansen,
Thomas Pettersen og Marcus Unosen.
M arianne Hansen Foto
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