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Kjevik Fallskjermklubb lever i beste velgående klubbnytt

Forsidebildet:
Andreas MoslingFoto
Zion freefly tok bronse under VM i Australia.

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

Ta suksessen videre
– med noen endringer
KittREDAKTØR
Det ser ut til at vi får en markant nedgang i treningsaktiviteten i 2018, men vi kan
likevel gratulere hverandre med et utrolig flott år i konkurransesammenheng! En
god ting kan ikke gjentas for ofte, så vi gratulerer igjen Espen Fadnes med
VM-gull og Amalie Hegland Lauritzen EM-gull i 2018. Nå kan vi også juble for Zions
bronse i VM. At Amalie siden havnet på fjerdeplass i WC og Blue Pelicans på femte
i VM og dermed ikke fikk med seg medaljer hjem får så være. Det er uansett flotte
prestasjoner og hederlige resultater, så gratulerer igjen, og lykke til med videre
satsing alle sammen!
Vi lover full support til de nyuttatte landslagsutøverne som alle har lang
erfaring. Dette kan bli veldig bra! Angående videre satsing så kan en forundres
noe over hva som skjedde i uttaksprosessen da Blue Pelicans ble innstilt fra
uttakskomiteen og teknisk evaluator, mens styret underkjente denne, og lot være
å ta dem ut til landslag. Blue Pelican lover å satse videre internasjonalt på egen
kjøl. Det er tøft – vi heier på dem også.
Det er ikke lenge til ny strategi for Frittfall skal fastsettes. Av innspillene
redaksjonen har mottatt, så ønsker et overveiende flertall på at bladet fortsatt
bør komme i posten, og at det bør legges på nett som elektronisk blaversjon. Det
lar seg enkelt gjøre å starte med, også for tidligere utgitte blader. Dersom det
skulle bli en beslutning om elektronisk versjon alene, så ser både økonomien som
i dag er et nullspill, redaksjonens arbeidsform og det fysiske resultatet nok veldig
annerledes ut enn det har gjort de siste 45 årene. Redaktøren skal gi sitt innspill til
arbeidsgruppen før de sluttfører sitt arbeid.
Det blir uansett et spennende 2019. Godt nytt år, vær trygge og ha det moro
underveis!

blue skies
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HAR DU NOEN GANG SETT DISSE LITT «MERKELIGE GAMLE GUBBENE» SOM AV OG TIL DUKKER OPP PÅ HOPPFELTET I
SINE BLÅ HOPPDRESSER, SOM ELSKER LAVHOPP, OG SOM ALLE HOPPER MED LIKE SKJERMER I RØDT HVITT OG BLÅTT?
DA HAR DU SETT GUTTER FRA VETERANENES FALLSKJERMKLUBB SOM ER PÅ BESØK!

Veteranenes
fallskjermklubb
Jan Erik ArudFoto
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Bjørn BjeldeTekst
Veteranenes Fallskjermklubb ble stiftet 11. januar 1989
med det formål å ha en klubb der godt voksne hoppere
kan finne sammen, og består i dag av ca. 40 aktive
hoppere. I tillegg har vi en rekke støttemedlemmer som
av forskjellige årsaker har lagt hoppingen på hylla.
Mange av klubbens medlemmer begynte å hoppe
på midten av 60 tallet og har således banet vei, og i
stor grad lagt grunnlaget for fallskjermsporten i Norge.
Flere av disse er fortsatt aktive hoppere i klubben.
Det mange av dagens unge hoppere ikke vet, er at
fallskjermhopping faktisk var forbudt i Norge etter andre
verdenskrig, og at dette forbudet ble opphevet først i
1963.
Alle kan melde seg inn i klubben ved å betale
kontingent til Veteranenes FSK, med de plikter og
rettigheter som følger som i en hvilken som helst annen
fallskjermklubb i Norge, tilsluttet Fallskjermseksjonen
Norges Luftsportsforbund. Kanskje dette er noe for deg?
Men, alle aktiviteter i VFSK drives gjennom
Veteranlauget, og der er det ikke fullt så enkelt å bli
medlem. Selv med håndskrevet søknad attestert
av to Laugsmedlemmer må dette avgjøres på
en Veteransamling der søknaden fremføres for
forsamlingen. Det kreves minst 15 år i sporten samt
gyldig C-sertifikat og demolisens ved opptak. Alle våre
medlemmer representerer hver for seg en bit av norsk
fallskjermhistorie som bygger på fagkunnskap, respekt,
lojalitet, solidaritet og idrettsglede.
I VFSK finner vi noen av Norges mest erfarne og
rutinerte hoppere, og hvert år deltar klubben på
forskjellige eventer rundt om i Norge, og i tillegg har vi
stadig demooppdrag på flystevner, forsvarshistoriske
markeringer osv.
Vi arrangerer også noe hopping i egen regi, og
det kanskje de fleste kjenner til er den tradisjonelle
Nyttårshoppingen som vi arrangerer hvert år. Dette
foregår på Vøyen gård i Bærum, og da selvsagt på
selveste nyttårsaften! Her er det åpent for alle å delta,
og dette har blitt svært populært blant hopperne på
Sør- og Østlandet. Hvert år møter det opp masse folk
som ønsker å avslutte året med et par helikopterhopp.
Veteranklubben varter opp med kaffe, vafler og pølser,
og i tillegg kan de som ønsker få fornyet papirene sine. I

denne klubben er nemlig andelen av instruktører med
I1 papirer høy, så du vil garantert finne en som kan
signere for deg.
Av andre faste aktiviteter kan det nevnes at vi
hvert år i samarbeid med Dakota Norway utfører flere
demohopp fra deres 75 år gamle Dakota DC-3, faste
tidspunkt er under sesongåpningen til Dakota i Mai,
under aktivitetsdagen for kreftsyke barn i juni/juli, og
under sesongavslutningen til Dakota på høsten.
I 2014 var Veteranenes Fallskjermklubb med Dakota
Norway ned til Frankrike for å markere 70-års dagen
for invasjonen i Normandie. Med perfekte demohopp
på ulike steder i Normandie ble dette ble så vellykket
at arrangøren har invitert VFSK og Dakota Norway
til å delta under 75-års markeringen i Juni 2019. Det
blir da et eget og spesielt opplegg for VFSK som
strekker seg over nesten tre uker. Oppstart i Duxford,
UK, videre over kanalen for så å hoppe ulike steder
i Normandie før turen går videre til Berlin for å være
med på markering av at det er 70 år siden den berømte
luftbroen til Berlin etter krigen.
Planlegging, organisering og trening til dette er godt
i gang og vi har stadig samlinger der vi trener på alt fra
filming og bakketjeneste til selve hoppingen.
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Jan Erik ArudFoto

Jan Erik ArudFoto

Hvert år samles klubben med både veteraner og
veterinner til «Vårens vakreste» og «Sommerens
vakreste». Her er det både sosialt samvær og
innlagt hopping, og dette gjennomføres på
forskjellige steder rundt om i Norges land, som
regel på steder som har hatt betydning for
forsvaret og motstandskampen under krigen.
Sommerens vakreste ble i år arrangert på Røros,
der ble det hoppet fra LN-TSB og gått på vandring i
gamle gruveganger, i tillegg til hyggelig og sosialt
samvær på kvelden.
Klubben stilte også opp og tok ansvar for
fallskjermdelen under årets Luftsportsuke på
Starmoen 20-24. Juni, her ble det hoppet både
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tandem og vanlig funjumps. Løfteapparat var
selvsagt gamle og ærverdige LN-TSB.
På lørdagen ble det arrangert en
presisjonskonkurranse der det var om å gjør å
bruke kortest mulig tid fra landing og til man satt
godt plassert i en stol.
Klubbens eldste aktive hopper er Helge Siljan
med sine 73 år, i tillegg er det hele fem hoppere til
som har passert 70 år.
Jeg oppfordrer Frittfalls lesere til å følge med
på sosiale medier, snart kommer invitasjon til
Nyttårshopping 2018 til å bli lagt ut, meld deg på,
avslutt året på ekte Veteranvis og bli litt kjent med
oss!

SPAIN LO:
Regan Tetlow FS, Kim Tornwall FF
Efraim Folgerts FF, Simon Wandeler WS
Marino Kalligas FS, Alethia Austin FF
Ciru Ferrera FF
Adrian Daszkowski on camera
ALGARVE LO:
Milko Hodgkinson FS, Sian Stokes FS
Lesley Gale FS, Karine Joly FFAlly Milne FF
Zemi Abreu FF, Marcus Budgett FF
Frederico Machado FF, Helder Sousa WS
Shaun Crockford WS
Camera: Dan Maden, Willem de Groot
(day tapes, event camera)

o

Beachboogien pa
Kjevik er tilbake
DET ER LENGE SIDEN NÅ, MEN BEACHBOOGIEN ER
TILBAKE. FALLSKJERMHOPPING MED ORGANISERING,
INNHOPP, GRILLING, REKER, SOL, BADING, «AFTEPARTY» OG
SØRLANDSSOMMER.
Bartek OlejowskiFoto

Bartek OlejowskiFoto

Bartek OlejowskiFoto
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Rune AagedalTekst
Torsdagen startet med hopping med organizere i FF, FS og Tracking. Deretter
avsluttet vi med flere løft til Årosstranda i Søgne med noen gode landinger
og et par tre landinger i sjøen. Deretter ble vi skysset i båt ut i solnedgangen
til reker og pils i fantastiske Ny Hellesund hos Lars Haukom og Kari Traa.
På fredagen startet vi opp igjen med at EGGO løfter oss til «nye høyder»,
og organisert hopping, før vi avsluttet med innhopp på Hamresanden med
øl-press og grilling på standhuset.
På lørdagen var det enda mer kvalitetshopping med oganizere. Siste
dagen av Beachboogien ble avsluttet med innhopp på Hamresanden
med øl i handa når man landet på stranda. Tønsberg FSK tok med TwinOtteren sin ned til Kjevik for å bli med på innhoppet og den store
vidgjetne avslutningsfesten. Festen ble arrangert i god gammeldags
stil på strandhuset hvor Erik Skaiaa stod for fantastisk mat og
grilling. Festen ble, som seg hør og bør først avsluttet tidlig på
morgenkvisten søndagen.
En stor takk til organizere i FF Elise Torgrimsen, Philip Nordås
og Stine-Marie Hegrenes, samt Jan Fredrik Karlsen i FS. Også en
stor takk til Erik Skaiaa for fantastisk avslutningsgrilling, Kjell Skaiå for
bevertning/kiosk, Eirik Breen for MK tilgjengelighet, Magnus Breen for
profesjonell manifestdrift, alle som tok seg turen for å delta eller se på,
og at Tønsberg fallskjermklubb tok seg turen til Kjevik.

Lars Erik SivertsenFoto

Ba rt ek Ole

jow skiFot

o

Bartek OlejowskiFoto

Bartek OlejowskiFoto

Lars Erik SivertsenFoto

Lars Erik SivertsenFoto
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Supersommeren
	 pa Jarlsberg
o

FÅR VI NOEN GANG EN SÅNN SOMMER TIL? SOL, SOL, SOL – OG KNAPT EN KANSELLERT DAG I
JUNI OG JULI. TIL SLUTT MÅTTE VI SNEKRE ET STATIV OG HIVE ET KAMO-NETT OVER, FOR Å FÅ
SKYGGE PÅ INNLASTINGSOMRÅDET, SÅ FOLK KUNNE ORKE Å MØTE PÅ 10 MINUTTER CALL.
Audun WikTekst
Og nå som desember har kommet med regn, sludd,
snø og blæst, passer det med litt mimring så vi holder
spiriten og forventningene levende til det grønnes igjen
i april.

Og hva brukte vi godværet til på Solkysten? Masse!
Det ble ikke overraskende ny rekord på Skydive
Tønsberg i 2018, med 18.683 sloter og 113 dager med
hopping, sånn 10% opp fra forrige bestenotering.

Her er noen highlights :
TRACKATTACK
Fem knalldager i juli med selveste Fly4Life som organizere (noen fra Fly4Life hvaffal;
Oscar, Richard og Claudio. Og i tillegg Daniel, Dennis og Andrew). 30 deltakere fikk full
valuta for pengene (jo´a, selv om det blir dyrt med verdensstjerner, 3500 kr entryfee).
Swoopinginnhopp på Ringshaugstranda, agroinnhopp på Farmen, og bortimot 30 bratte,
flate, tøffe, fine hopp med gode debriefer. Blir topp stemnig av sånt.
Og ja, de kommer tilbake i 2019!
NORGESREKORD, 33-MANNS FEM POENG
Hvor sjukt vanskelig er det ikke å lage fem poeng med 33 mann fra 15.000 fot? Prøv
selv! Men sjef Ronny (med Lise som sidecick) fiksa det fint, fra vår egen Twin Otter
og innleid PAC. Bodøgjengen var der selvfølgelig, noen fra rundtomkring, selv om de
fleste var regulars fra TøFSK og Jarlsberg. Ambisjonen var 32way tre poeng, men da
den satt i andre forsøk (riktignok etter litt trening i mindre grupper foregående helger),
var det bare å gå videre med fire poeng og fem poeng. Kakestykke!
Og ja, Ronny er tilbake i 2019 – da med Skyvan! Gled dere…
ZION ANGLE WEEKENDS
Vi har blitt veldig glade i Zions på Jarlsberg – i år som i fjor kom bronsevinnerene
fra VM og holdt to tredagers eventer på Jarlsberg, med 15-ish deltakere hver gang.
Alle klubber burde sloss for å få Zions på gjestelista. De sprer glede, sikkerhet og
kunnskap rundt seg som få andre! Spe på med et innhopp, godt vær og fett fly (altså
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Anna Fasting, Audun Wik, Egil Søgnen, Ellen Aasgaard, Frode Baklien, Gaute Sten Hansen, Geir Meyer,
Gorm Hassum, Halvor Bjørnstad, Jakob Mo, Jens Arne Gaupset, Kari Berg, Ketil Firing Hanssen,
Kine M. Hansen, Kurt Henrik Olsen, Lena Meyer, Lilly Kristiansen, Lise Nansen, Marion Fløysand,
Monica Smines, Nic. Nansen, Paal Martin Vagle, Ronnny Holen, Siri Victoria Lund, Stig Juvik,
Stig Sivertsen, Sølve Stubberud, Terje Holten, Tone Bergan, Tor H Bjørnsund, Øivind Godager,
Øyvind Nikolaisen, Aage V. Sørensen. Videografer Christian Vårum og Kenneth Aspheim.

JMP) – så kan ingenting gå galt. Og ja, de
kommer tilbake med to weekends i 2019!
WS-WEEKEND MED ESPEN & AMBER
Det er lett å bli glade i Espen og Amber også.
Selveste verdensmesteren, og Amber som
fløy over forventning og ble nummer 10 i VM.
Vi hadde satt opp to firedagers eventer med
dem, men måtte dessverre kansellere den ene
pga været. Den andre derimot, full gass og
bare big smiles fra fornøyde deltakere. Ved
siden av flocking og flyging med vingedresser,
er også seminarer med fokus på sikkerhet

og performance viktige ingredienser disse
dagene.
WS blir for øvrig stadig mer populært også på
Jarlsberg. Ved siden av denne WS-weekenden, er
omtrent 5 % av hoppene på Jarlsberg nå WS.
Og ja – Espen og Amber er på plass i 2019
også med to langhelger WS fra morra til kveld!
FS2020
Vårt FS-prosjekt dundra videre i 2018. To firer-lag
gjorde 90 laghopp hver. Kjekt at det fremdeles
går an å få fram ungdommer som liker og
skjønner det fascinerende med magehopping.

Tips: det gjelder å starte tidlig før disse
trackerne og freeflyerne tar dem…
Suveren vinner av Hoppligan ble
Thomas Larsen, med 308 hopp, fulgt av
Ellen Aasgaard (249) og Ingvild Bang (209).
Og ellers da, endelig bunkhouse (24 senger),
masse tandem, for lite elever (66 stk), 16-manns
FS med Guy Wright, fire skjermflygingskurs,
fun, fun, fun og blå, blå, blå himmel.
Og jo – vi håper på en sånn sommer en gang
til. Mange ganger til!
Takk til FNLF som ga oss støtte både til
rekord, ws og FS2020.
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konkurranser-lag

HVIS DU IKKE ORKER Å LESE DETTE, BARE BLI MED ZION PÅ
FREEFLY BASICS I DELAND TIL VÅREN. DA KAN VI FORTELLE DEG
ALT ETTER NOEN EPISKE HOPP OG OVER EN KALD ØL.
Anna MoxnesTekst
Andreas MoslingFoto
Vi tok får første store medalje under VM i Australia. Det er kult, vel?
Reisen startet for over fire år siden. Vi visste fra begynnelsen at
forpliktelsen over for laginnsatsen var fire til seks år for å nå toppen av
idretten vår. Det tilsvarer to eller tre mesterskap.
Vi kom hjem fra vårt første mesterskap i Chicago i 2016 med en
sjetteplass. Å si at vi er stoked med denne raske klatringen til toppen med
bronse er en underdrivelse. Jeg er så stolt av laget mitt.
Mot dette mesterskapet hadde vi lagt grunnlaget med totalt 650
treningshopp. Rutinen var klar, og teknikken god.
Uansett, dette er kunstneriske grener, så selv om vi hadde pallen som
mål, kunne vi like gjerne endt opp med gull som fjerdeplass, og Gud som vi
ønsket den pallen!
Vi visste hvordan vi lå an etter den siste world cupen, men det var mange
usikkerhetsfaktorer.
Denne gangen hadde vi med en cheereader squad hele veien fra Norge
til Australia! Trude Sviggum tok godt vare på de to norske lagene som head
of delegation. Petters foreldre, Andreas´ mor og tante, og noen gamlinger,
Audun Wik og Pål Bergan. Det føltes bra å ha solid norsk tilstedeværelse for
å heie oss gjennom konkurransen.
Kampen var igang fra første runde. Franskmennene hadde som vanlig
tatt frem to veldig sterke lag. De har vært på topp siden vi startet, så nå å
skulle nappe dem litt i hælene var temmelig tilfredsstillende. Men det var
ikke bare Frankrike vi måtte sloss med. USA og Australia presset hardt på
de også.
Vi kom oss gjennom med en bronse. Vi var opprømte. Jeg hadde ventet å
avslutte kokurransen helt utslitt med en følelse av aldri å ville hoppe igjen…

o

Pa pallen i VM!
12

ArrangørFoto

FNLF alle medlemmre. Takk – dere er vårt
hjemmelag.
UPT Vector. De beste riggene i verden. Lar
oss fly idiotisk raskt og holder fremdeles.
Trygge, komfortable og utmerket produserte
rigger.
Cookie hjelmer. Jobber alltid tett med oss for å
designe og utvikle tryggere hjelmer.
Performance Designs. Valkyrie endret livene våre.
De investerer så mye i utvikling og testing, og vi får
gleden av det.
Larssen og Bruusgard. Sannsynligvis det beste
selskapet i fallskjermindustrien når det gjelder
utvikling og støtte til utøvere. Danske.
Vigil. Vår beskyttende engel.
Boogieman. Sørger for at stumpene våre ser sexy ut.
FOXY Plane. Etter vår mening det best vedlikeholdte
flyet i verden, men også med fantastiske piloter – vi
legger livet vårt i deres hender hver dag.

konkurranser-lag

Zion vil takke APF som organiserte konkurransen.
Den var så godt planlagt og det gikk med veldig stor
innsats for å lage et profesjonelt arrangement. Som
om hele det australske fallskjermmiljøet deltok.
Vi ønsker også å takke sponsorene våre, som ikke
bare skaffer de tingene vi trenger for å konkurrere,
men også gir støtte, oppmuntring og råd.

Børre StensvoldFoto

Skydive Voss. Hjemme.
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konkurranser-lag
Men, merkelig nok så ga det oss mer glød enn noen gang. Andreas og jeg var enige i at vi ville
hoppe igjen med en gang, men Petter Mox og de andre mer fornuftige folka rundt oss oppfordret
oss til å ta en skikkelig pause.
Så vi tok tre uker fri. Nå skriver jeg dette på flyplassen på vei til DeLand, og tilbake til det går
vi. Et spørsmål jeg stiller meg selv hver dag på trening er hvordan vi kan bli bedre i dag enn vi var i
går. Hvordan trener vi faktisk hardere heretter, uten å brenne ut?
Det jeg har lært er at de små øyeblikkene har størst effekt over tid. De mindre valgene.
Suksess kommer fra en sammensetning av utvalgte gjentatte små handlinger. Den store jobben
er gjort. Nå ligger djevelen i detaljene.
Å representere hjemlandet er en stor ære. Erfaringene og det intense konkurransepresset,
disiplinen i treningen, høyden av suksess og den varme tårene av fiasko lager den perfekte
eliksir av livserfaring. De som drikker av den får muligheten til å skape sin egen virkelighet.
Jo mer vi konkurrerer, desto mer ærlig føler vi at verdien av konkurransene ikke er
medaljene, men all lærdomen på reisen. Dette opplever alle som velger å følge sin lidenskap.
Alle konkurrerende lag bør fortsette å trene. Fordi… hører du den lyden? Den fjerne,
konstante beaten er Zion som trener hardere enn noen sinne. Vi kommer og tar dem!

15
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Jada – Zion pa
pallen i VM!
BRONSE TIL ZION I FREEFLY, OG FEMTEPLASS TIL
BLUE PELICANS I VFS I VM I AUSTRALIA. BEGGE
LAGENE GJORDE SIN BESTE KONKURRANSE
EVER – OG HAVNA OMTRENT SOM FORVENTA PÅ
RESULTATLISTA.
Audun WikTekst og foto
Sånn en drøy halv million fans brukte ferie og
sparepengene på å dra til VM foppal i Russland
i sommer. Litt av en kontrast å dra på VM i
fallskjerm - jeg fikk følelsen av at jeg omtrent
var den eneste rene tilskueren som dro til
Australia for å oppleve VM i fallskjerm. Jeg
så ingen andre, bortsett fra mamma, pappa
og tante da – heiagjengen til Zion. Dette var
visstnok det beste VM arrangert, drøyt 400
deltakere og 27 nasjoner på startstreken. Selv om
sporten vår er spektakulær nok - kipt å se hvor lite
spektakulær den er for tilskuere, og hvor få som møter
for å se på.
Konkurransen foregikk på et gigasvært sportssenter,
med cricketbaner, svømmeabasseng, treninngssenter
osv, og alle lagenes telt og leverandørteltene
var plassert på løpebanen rundt en fotballbane.
Og det blir ikke topp mesterskapsstemning når
Steve FitchettFoto

landingsområdet er på en rugbybane ca en km avgårde, og
flyplassen 15 minutter unna med buss. Da får du små glimt av
idretten på storskjermen, utøvere som boarder busser og non
fallskjermer i horisonten. That´s it omtrent. Indeed stusselig
og lite publikumsvennlig. Og ingen speaker som holdt oss
orientert om eventet.
Men det var noen kule «idretts»-øyeblikk også. Som da
verdensrekordene i FS4 kom. Da var det noen hundre (mest
deltakere riktignok) samla foran storskjermen, og speakeren
dukka plutselig opp og fikk skikkelig opp stemninga med sin
«live»kommentering. Det dundra i høyttalerne da USA (Arizona
Airspeed) satte verdensrekorden med ufattelige 60 poeng.
Men typisk nok fikk speaker beskjed om å holde kjeft, for
noen av deltakerlagene hadde problemer med å høre callen
til bussturen. Akk. Endelig lyd fra tilskuerne og så var det
deltakerne selv om var partykillers.
Men Irish (speakeren het no sånt no) visste råd, fant
fram en megafon og da Belgia (Hayabusa) klinte til med
62 poeng skapte han vill jubel på gressmatta. Det franske
damelaget satte for øvrig verdensrekord også, med 56 poeng
på denne runden (Q-M-F-C-N). Unn deg disse hoppene på
Fallskjermsekssjonen F/NLF på Facebook (videoene ligger nok
høyt oppe enda, for det foregår ikke så mye på den sida…)
TETT KAMP I FS
Og mens vi snakker FS4, som var den største øvelsen (19 lag),
ble det den mest spennende også. USA bomma grovt med seks
buster i første runde, men spiste seg sakte men sikkert innpå

DE NORSKE
For oss norske var det imidlertid mer
spennende både i VFS og freefly. Etter fire
runder skilte det fattige 0,4 poeng mellom
de tre beste i freefly – Zion og to franske
lag. Zion klarte highscore på to av de syv

rundene, så toppnivået deres er godt nok til
gull. Men de tapte en tiendel her og der og
hadde også en runde der de ramla fra scors
på 8,8 og der omkring, til 8,3 – og da var
gullsjansene i realiteten borte. Til slutt var
avstanden til sølvet 1,6 poeng og til gull 2
poeng. 11 lag deltok i FF.
Men bronsen var klokkeklar. Gratulerer
Anna Moxnes, Petter Stensvold og Andreas
Mosling (videograf)! Zion endte på 60,6
poeng og hadde 3,9 poeng ned til Australia
på 4. plass. Norges første Freeflymedalje
siden Skywalkers herja i 2008. Det ble sølv
den gangen, og 1/3 av Skywalkers, dvs
vår nå o store leder Kristian Moxnes, var
Head Judge for freefly under VM. Han satt
med andre ord de fleste dagene innelåst
i et rom uten vinduer, og passa på at
freeflydommerne gjorde jobben sin. Det
klarte han visst bra, selv om mange mente
sølvlaget skulle vunnet.
Blue Pelicans, altså Derek Brougthon,
Sondre Tømmervold, Andreas Hemli, Ulrik
Høgsberg og Dennis Barstad (videograf)
stilte til start for Norge i VFS. De kom til
VM med et lite håp om å kunne kjempe

om pallplass for Norge de også. USA og
Canada var soleklare medaljekandidater,
med Russland og spesielt Australia som litt
ukjente størrelser. Men det viste seg fort
at «aussiene» hadde gjort hjemmeleksa si
bedre enn pelikanene, og de måtte derfor
konsentrere seg om russerne og kampen
om å bli beste europeiske nasjon.
Spennende nok dét – russerne var jo det
rene jojolaget. Plutselig kunne de slå Norge
med 5 poeng, og så 5 poeng bak en annen
runde. Mens Blue Pelicans samla poengene
jevnt og trutt og etter 9 runder lå de helt
likt med Russland! Ville være en fin fjær i
hatten å komme hjem med plassering på
øvre halvdel (det var åtte lag med i VFS) og
beste europeere. Men akk, russerne hadde
klaff og naila 18 poeng på siste runde, mens
Norge stoppa på 13.
Blue Pelicans endte altså
fireårsprosjektet sitt med 13,6 i snitt. Ny
bestenotering for dem, og opp fra 13,1 i VM
for to år siden. Men til tross for pers var de
bare sånn mellomfornøyde selv. Mye bra –
men også noe de selv hadde både ambisjon
og potensiale til å gjøre bedre.
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og før siste runde lå de helt likt med Belgia.
Skulle belgierne bli vippa av tronen? Men
nok en gang viste det belgiske militære
laget at de er verdens beste, og klarer holde
nervene under kontroll under press. De
gjorde to poeng mer enn USA i siste runde,
og forsvarte gullet fra 2016.
Også i FS8 var det et h*#$% tempo.
USA tangerte sin egen verdensrekord på
33 poeng i siste runde, og snitta 22,4.
Russerne pusta USA i ryggen hele veien, og
slo dem sogar et par runder, men Golden
Knights kunne innkassere en relativt
komfortabel seier til slutt med 15 poeng
ned til Russland. 224 mot 209 poeng over
10 runder.
Og så svenskene da, med 5. plass i FS4
Open og bronse til damelaget i FS4 Female.
Schtært! Grattis til söta bror!

ARTISTIC EVENTS - FREEFLY - OPEN
POS NAT

TEAM

1

2

3

4

5

6

7

JO

TOTAL

1

FRA

709 - France Freefly 1

8.8

8.8

9.0

8.8

9.0

9.1

9.1

-

62.6

2

FRA

711 - France Freefly 2

8.8

8.9

8.8

8.6

8.9

9.0

9.2

-

62.2

3

NOR

708 - Norway Freefly

8.6

8.9

8.6

8.9

8.3

8.6

8.7

-

60.6

4

AUS

707 - Australia Freefly 1

8.0

8.5

8.0

8.2

7.6

8.2

8.2

-

56.7

5

USA

710 - USA Freefly 1

7.6

8.4

7.8

7.7

8.1

8.3

8.3

-

56.2

6

RUS

706 - Russia Freefly

7.8

8.0

7.6

7.7

7.1

7.6

7.7

-

53.5

7

AUS

704 - Australia Freefly 2

6.6

4.4

6.9

6.9

5.6

7.0

7.3

-

44.7

8

GER

701 - Germany Freefly

6.0

4.2

6.4

6.2

3.4

6.6

6.5

-

39.3

9

CZE

702 - Czech Republic Freefly

4.9

5.5

6.6

6.3

2.2

6.4

6.5

-

38.4

10

USA

703 - USA Freefly 2

4.6

5.5

5.3

5.6

4.8

5.3

5.8

-

36.9

11

ITA

705 - Italy Freefly

5.5

4.1

0

0

0

0

0

-

9.6

17

konkurranser-lag

noen tøffe jerseys av sin sponsor Aerodyne, og det fikk dem til å
ligne litt på et lag da. Den dagen hvaffal.
Det er 300+ soldager på Gold Coast i Queensland, skal vi tro
turistbrosjyrene. Men ikke bare «The sunshine state» under VM.
Arrangøren klarte akkurat å presse inn alle runder alle øvelser før
det skikkelig tetna til torsdag formiddag. Så bøtta det ned i dagesvis.
Også åpningsseremonien ble prega av yr og nedbør, men de fikk
da ut alle demohopperne sine på hotte Surfers Paradise-beachen.
Med nasjonalsang, FAI-hymnen, deltaker-ed og alt det der. Og
avslutningsseremonien var det skikkelig
schwung over, med flammekastere og en
scene de hadde rigga til midt ute i en svær
pool (jada, ikke alle gikk landgangen tilbake).

Og nå er det over og ut for Blue Pelicans slik vi kjenner dem
i dag. Ikke alle blir med videre, og det gjenstår å se hvem de
nye lagmedlemmene blir. Er ikke akkurat mange aktive VFShoppere å ta av i Norge, men dette er en gren som domineres av
vindtunellinstruktører, og dem er det jo som kjent en del av i Norge
også. Time will show.
INGEN LANDSLAGSDRAKT
Stusselig også at NLF eller FNLF ikke klarer kle opp landslagene
sine. Zion klarer seg for all del bra de, alltid likt kledd, like blide
og likt stilige. Verre med Blue Pelicans, de hadde noen gufne og
triste pique-skjorter fra NLF som de knapt klarte bytte bort – som
tradisjonen er – etter premieutdelinga. Men etter to dager fikk de

VERTICAL FORMATION SKYDIVING - OPEN
POS NAT
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TEAM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JO

TOTAL

1

USA

108 - USA VFS

26

26

20

27

17

19

19

23

21

19

-

217

2

CAN

107 - Canada VFS

22

17

15

23

15

15

13

20

19

17

-

176

3

AUS

105 - Australia VFS

22

20

13

20

12

16

14

17

18

20

-

172

4

RUS

106 - Russia VFS

18

14

9

20

13

7

8

16

18

18

-

141

5

NOR

104 - Norway VFS

17

13

13

15

10

11

13

15

16

13

-

136

6

GBR

103 - United Kingdom VFS

18

10

11

15

10

11

9

11

14

11

-

120

7

SWE

101 - Sweden VFS

12

11

7

14

8

10

5

6

11

11

-

95

8

FIN

102 - Finland VFS

7

5

4

5

2

2

4

5

8

7

-

49

Russland, USA og Frankrike viste at de fremdeles er
stormaktene i fallskjerm, og tok hjem over halvparten av de til
sammen 30 medaljene. Men vårt lille land viser altså at selv om
ressursene våre er små, kan vi spise kirsebær med de store.
Trude Sviggum var Head of delegation for Norge, og oppsummerer
VM slik: – Lagene har prestert sitt beste noensinne, og
mesterskapet har vært suksess for Norge, sier hun.

Photo: Philip Berstermann Fotografie

maintenance by choice

15.5 years support

www.cypres.cc

#CYPRES Sales Manager
Carmen Hübner on her way to altitude
#skydiving #CYPRESteam
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Amalie pa world cup i
Bahrain
AMALIE HAR UTVIKLA SIN LITT EIGNE STIL INNANFOR
FREESTYLE, OG DETTE VERT LAGT MERKE TIL. HO ER EIN
RELATIVT NY UTØVER I SPORTEN, OG HAR I LØPET AV RELATIVT
KORT TID GJORT SEG BEMERKA OG ER HEILT KLART MED PÅ Å
UTVIKLE IDRETTEN SIN VIDARE.
Torgunn HeglandTekst
Abdullah MinhasFoto
Det var i alt 17 utøvarar som stilte i klassen freestyle open. Nivået var høgt
og konkurransen var tøff i toppen. Amalie Hegland Lauritzen var berre 0,1
poeng bak tredjeplassen.
«Eg fekk diverre ein litt dårleg start på konkurransen med nokre småfeil i
dei to første rundene. Med eit så høgt nivå må ein prestere frå første runde
då det vært vanskelig å ta inn differansen utover i konkurransen.
Eg har vorte ein betre flyger sidan EM på heimebane, men det har
konkurrentane mine og.»
Marginane var dessverre ikkje på mi sida denne gongen, og no er det
berre heim å trene fram mot VM i Frankrike 2019. Eg må lære av det som
ikkje var så bra, og så må eg ta med meg vidare det som fungerte».
Resultatet frå Bahrain var som følger:
1. Toms Ivans - LAT - 65,6 poeng
2. Kyra Poh - SIN - 65,4 poeng
3. Maja Kuczynska - POL - 65,1
4. Amalie Hegland Lauritzen - NOR - 65,0
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Hei, alle sammen!
La meg begynne med å si at det har vært en god fallskjermsesong med den beste sommeren som har vært på den tiden jeg har vært fagsjef. Jeg håper
at vi slipper flere større skader og det som verre er på tampen av årets sesong.
Foreløpig hoppstatus for årets sesong
Antallet hopp i de tre første kvartaler i 2018 er 1752 hopp færre enn for samme periode som i 2017. 2017 var et «all time high»-år, men jeg er ikke like
sikker på om 2018 blir det. Det grunner jeg i at det har vært en markant nedgang i antallet treningshopp med hele 2135 hopp.
HOPPTYPE
ULG
ULU ULMG ULMU ULTG ULTU
FFG
FFU AFFG AFFUTRENING KONK DEMOTANDEM SUM
47

225

33

180

51

4205

137

2064

161 53088

835

136

3689 65233

3. kvartal 2017
346
65
Observasjonsregistreringer
Endring
36
-18

3. kvartal 2018

382

234

48

222

33

4036

130

1884

203 55223

929

170

3462 66985

-9

-15

-42

18

169

7

180

-42

-94

-34

227 -1752

-2135

ORS fungerer bare bedre og bedre og det har jeg merket ved at jeg ikke lenger trenger å returnere like mange ORSer som tidligere. Per 1. november var
tilsammen 225 av årets ORSer ferdigbehandlet. Statistikken er ikke kvalitetssikret, så dette er kun en oversikt. Kvalitetssikret vil den først være når
SU har bearbeidet den. Den vil bli presentert for klubbene på Fagseminaret 6. og 7. april, på Clarion Hotel Air på Sola.
Hendelser i 2018 som SU anser som de alvorligste:
ORS#911 Wingsuit-hopp, lander roterende hovedskjerm-Østre Æra.
ORS#914 Eldre hopper lander med roterende hovedskjerm-uten korrekt nødprosedyre Jarlsberg-død.
ORS#953 Eldre hopper som kløner til landing og får alvorlige skader Østre Æra (400 hopp på 50 år).
ORS#991 Kollisjon på bakken, Voss.
ORS#1018 Dobbel feilfunksjon Voss.
ORS#1079 Styreline hovedskjermen hang seg fast i rigg.
Antall reserver: 49
Wingsuit relaterte hendelser: 16
Regelbrudd: 32
FU: 9 (herav ett permanent hoppforbud).
Fyring nødåpner: 2 (hoppere med henholdsvis 41 hopp og 82 hopp).
Personskader: 61 (alt fra større skader til legebesøk).
MK/MR-feil: 12 (her inngår bla ORS#1079).
Hopper som skadet seg i utlandet uten nødvendig forsikring.
To hoppere som har blitt fulgt opp spesielt av SU.
Trender: wingsuit holder seg fortsatt høyt på reservestatistikk, skumle exiter og utelandinger.
Tønsberg har flere hendelser med turbulens enn tidligere.
Jeg oppfordrer alle til å logge seg inn på ORS å se gjennom hendelser. Det kan sorteres på klubb, type ORS osv. Det SU ønsker
seg er muligheten til å sortere på navn for å se om det er noen som har høy frekvens av ORSer.

Jan Vang
Fagsjef/avd.leder F/NLF
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Fornyelser, medlemskap og forsikringer
Medlemskapsfakturaene legges ut i handlekurven til alle brukere innen 1. desember. Fallskjermforsikringene gjøres
også tilgjengelig for den enkelte inne på Min Idrett/Min profil/Lisenser. Sørg for å betale medlemskap og forsikring
før dere fornyer fallskjermkompetansen. Har dere ikke fått dette innen 1. desember så ta kontakt! Det er også rimelig
å anta at de elektroniske fornyelseskursene er utviklet og på plass inne 1. desember.
Det er de som skal hoppe i utlandet i januar 2019 og de med I-1 og I-2 som skal fornye andres kompetanse, som bør

ANTIDOPING.NO

Bruk antidoping.no for å lese deg opp på
den nye dopinglisten som gjelder fra 1.
januar 2019 i norsk oversettelse.
I idrettssammenheng er definisjonen
av doping utvidet. I dagligtale er doping
gjerne forstått som medikamenter tatt i
den hensikt å gi prestasjonsfremmende
effekt som anabole steroider, men
det gjelder også narkotiske stoffer.
Antidoping.no er et must å bruke for alle
hoppere for å holde seg oppdatert, selv
om du ikke er konkurranseutøver. All
hopping er omfattet av regelverket.
På nettsiden finner du også
masse annen nyttig informasjon om
fritak, legemidler og kosttilskudd.
Antidoping Norge ber også om hjelp til
å beskytte en ren idrett. Les mer om
varslingskanalen, hvor alle som har
mistanke eller kunnskap om mulige
brudd på dopingbestemmelsene kan
varsle anonymt.

Derek H. Broughton
Landslagsansvarlig

IDRETTSNYTT

VM i Australia
Siden forrige nummer av Frittfall har det blitt gjennomført VM i en rekke fallskjermgrener
i Australia. Der har FF landslaget Zion og VFS landslaget Blue Pelican konkurrert. Det
endte med en fantastisk tredjeplass til Zion, Blue Pelican på sin side fikk litt stang ut og
endte på femteplass. Gratulerer med god innsats til begge lag.
Oppsummeringen på den internasjonale konkurransearenaen for Norge i år er en
sammenhengende solskinnshistorie! Vi har hatt den første FAI kategori 1 konkurransen
gjennomført på Norsk jord med EM på VossVind. Vi har vært største delegasjon i en
kategori 1 konkurranse (igjen EM på Voss Vind). Espen og Amalie har tatt hvert sitt gull
og Amalie har og tatt fjerdeplass i World Cup i tunnel siden sist. Vi har unge utøvere
på vei hvor flere allerede har flere års konkurranse erfaring fordelt på to jentelag i FS
innendørs. Vi har hatt 26 utøvere fra Norge i totalt ett EM, tre VM og en WC! Og FUN
flagget er i Norge ;-) (Til de som vet hva det betyr…)
Takk for innsatsen til alle de Norske utøverne og lykke til med videre satsing!

Landslagsuttak
Det ble gjennomført landslagsuttak de to første helgene i november. Etter at uttaket var
ferdig gjennomført har styret fulgt uttakskomiteens innstilling om videreføring av Zion
som landslag, videreføring av Espen Fadnes som utøver i Wingsuit, opptak av Amber
Forte og Andreas Hemli til Wingsuit landslagsgruppa og uttak av et rekrutteringslandslag
i FF, der alle utøvere på laget enda ikke er avklart.
I VFS har det vært frafall på landslaget Blue Pelican, og nye kandidater stilte til
uttak. Uttakskomiteen og teknisk evaluator på uttaket kom med en innstilling til nye
lagmedlemmer inn i laget for å videreføre satsingen. Styret gikk imot denne delen av
innstillingen, og Blue Pelican har derfor ikke lenger økonomisk støtte fra forbundet.
Laget kommer likevel til å fortsette som VFS-lag og ønsker å fortsette å konkurrere på
den internasjonale arenaen.
Gratulerer til alle nye og videreførte landslagsutøvere!

Vinteren er kommet og det er bare de mest dedikerte av oss som hopper fallskjerm i Norge. Når vi ser tilbake
på sesongen har den vært preget av sol og og varme. Man skulle tro det ble nok et rekordår, men det ser altså
ikke slik ut.
Vi gjorde faktisk flere hopp i fjor med MYE dårligere vær. Hva dette kommer av vet jeg ikke. Mistet vi
hoppere i fjor og ser effekten av dette i år? Er vi mer motiverte for å hoppe når værvinduene må benyttes
maksimalt? Vi ser at det er en svak, men jevn, nedgang i antall medlemmer på tvers av seksjonene.
NLF sin strategi er at rekruttering skal skje på klubbnivå, og her er det viktig at klubbene bidrar for å sikre
nok ressurspersoner i fremtiden. Vi har allerede utfordringer med å fylle opp de sentrale kursene, så her
spiller jeg ballen til dere der ute i klubbene. Har dere vært rundt på universitetene/høyskolene, har dere satt
opp stand på arrangementer i nærmiljøet? Har dere arrangert åpen dag? Er dere tilstede på sosiale medier?
Gjør dere demo-hopp? Har dere hatt artikler i den lokale avisa eller innslag på TV? Jeg vet at mange av
klubbene er veldig flinke, så ta gjerne kontakt med hverandre for tips til hvordan drive aktiv rekruttering.
Siden forrige Frittfall har det skjedd mer på idrettsfronten. Vi kan glede oss over at Zion Freefly tok en
sterk tredjeplass (av 11 lag) i VM i Australia i oktober! Frankrike tok enda en gang de to øverste plassene.
Det norske VFS landslaget hadde en spennende konkurranse og knivet med Russland om fjerdeplassen.
Dessverre holdt det ikke helt til mål og de endte til slutt på en femteplass (av åtte lag), fem poeng bak
Russland. Styret ønsker å takke laget for satsningen de siste årene! Laget har oppnådd gode plasseringer i
konkurranse, i 2017 fikk de sølv i EM og femteplass i World cup.
De to første helgene i november ble det gjennomført landslagsuttak. Resultatet av dette uttaket er ikke
klart i skrivende stund, men siste oppdatering er å finne i Dereks spalte idrettsnytt. Styret ønsker den nye
landslagstroppen lykke til med satsningen, og vi håper du får nytte av kompetansen og engasjementet de
sprer i årene som kommer.
Under NM i fallskjermhopping i år testet to av våre utøvere positivt på et forbudt stoff. En av disse har selv
berettet om hendelsen i forrige utgave av Frittfall. Påtalenemda i Antidoping Norge kommer med sin dom om
ikke lenge. Det er NLF som tar hånd om dopingsaker i F/NLF, og ved brudd på antidopingbestemmelsene skal
NLFs beredskapsplan for dopingsaker følges. F/NLF kommer til å følge opp dommen og iverksette eventuelle
tiltak. Styret F/NLF oppfordrer alle hoppere til sette seg inn i reglementet til Antidoping
Norge. Det er fort gjort å tre feil, spesielt med kosttilskudd eller legemidler, uavhengig om
de er kjøpt i utlandet eller i Norge.
Skal du hoppe i utlandet i vinter? Vær forberedt! Skader du deg i utlandet er det viktig å
ha det formelle i orden. For informasjon om beste fremgangsmåte, les fagsjef Jan Wang sin
artikkel.
Voss Fallskjermklubb har gjennom NLF søkt om å få arrangere Word Cup og EM
i fallskjermhopping i 2021! Avgjørelsen blir tatt på IPC (International Parachuting
Committee) sitt møte i januar. Får NLF tildelt denne konkurransen, blir det den
største luftsportskonkurransen på norsk jord, med 300-500 deltakere! Lykke til med
presentasjonen og det videre arbeidet Trude, HC, Carl-Erik og Egil.
F/NLF avholder strategiseminar i februar 2019, og skal revidere langtidsplanen.
Planen finnes på www.NLF.no/fallskjerm under atyret. Har du innspill til denne, så
send en epost til styret via Jan Wang (jan.wang@nlf.no).
Kristian Moxnes
Jeg ønsker dere en god vinter med myke landinger!
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Hei alle medlemmer

Leder F/NLF
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NLF
F/NLF
KONTINGENT KONTINGENT
2018
2018

FRITT
FALL
2018

F/NLF
F/NLF
KONTINGENT KONTINGENT
2019
2020

Senior

26 - 66

800

350

200

360

370

Junior

20 - 25

400

350

200

360

370

Ungdom

13 - 19

80

150		

155

170

Barn

00 - 12

45

0		

0

370

Familie

26 - 66

400

350		

360

370

67 +

400

350

360

370

Pensjonister (og uføre)

200

Spesial/tandem		

145

350		

360

370

Støtte		

145

350		

360

370

Kontingenter for 2018 og 2019 ble på luftsportstinget 2. april 2017 fastsatt til kr 350 i 2018 og deretter kompensert
for KPI hvert år. For 2019 vil den fastsatte kontingenten gjelde, mens den for 2020 vil kunne bli endret.
Forberedelser til neste års sesong
Erfaringen fra i fjor var at en god del av dem som skulle fornye for første gang, det vil stort sett si årets elever,
ikke var klar over at de måtte gjøre noe aktivt med elevbeviset eller lisensen for å få disse fornyet. Nå vet jeg at
enkelte klubber har vært flinke til å pushe årets elever til å ta ut lisenser og gjort dem oppmerksomme på behovet
for fornyelse, og hvordan dette skal gjøres. Klubbene bør, om ikke dette alt er planlagt, ha en viss beredskap for å
bistå årets elever i forbindelse med fornyelsene for 2019.
Jeg minner også alle om å få hovedkontrollert riggen i god tid før sesongstart.
Husk at hoppsesongen starter igjen fortere enn dere aner!
Jeg ønsker dere en riktig god jul og ikke minst et fantastisk godt og sikkert nytt fallskjermsår!

lis e ns e r

WILLIAM JOHAN BERTHEUSSEN •
KRISTOFFER THORSTENSEN • HARALD
KVANDE
IAN BENJAMIN WIKHEIM SVERDRUP
• EIVIND JOHANNESEN • CHRISTIAN
SKAGSOSET • ARE ØISTEIN VINJE

Reiseforsikring
Den obligatoriske ulykkesforsikringen har for lav dekning
til å være den eneste forsikringen du trenger. Når du
hopper i utlandet må du alltid ha en reiseforsikring som har
ubegrenset dekning av kostnader ved medisinsk behandling og
hjemtransport.

		
		
MEDLEMSKATEGORI
ALDER

JØRGEN HENRIKSEN • KARL-IVAR
LORENTZEN • TESTPERSON SÆRFORBUND
• SØLVE THORKILDSEN SLETTEBAK • OLE
AASEN CHRISTIANSEN • GLENN FOLKVORD
• ERLEND JOHNSTAD GRUNNEVÅG • PER
EGIL VEDØ • JOHN JOHANSEN • HENRIK
ØDERUD KLEVSTAD • GLENN KARLSEN

Medlemskap og priser 2019
Medlemskapet må også fornyes for neste år, men det er først innen 31. januar og dere vil få giroen tilsendt medio
januar. Det betyr at alle kan hoppe ut januar på 2017-medlemskapet.
Medlemskostnadene består av kontingent til forbundet, fallskjermseksjonen og klubb. Se tabellen for detaljer.

D

Fallskjermforsikringen 2019
Forsikringsavtalen med AGS er i boks for 2019, og vilkårene er
fortsatt de vi fikk i 2015. Det er også de samme ytelsene som vi
har hatt i år. Det er også samme forsikringspremie i 2019 som
den vi har hatt i år, det vil si kr 830 for hoppere og kr 180 for
tandem. Det er alltid noen som gjør flere tandemhopp, og det er
viktig å være oppmerksom på at tandemforsikringen kun gjelder
for et tandemhopp. Er det noen som vil gjøre flere tandemer, så
må det betales inn ny forsikring for hvert hopp.
Jeg gjentar samme budskap som i fjor på samme tid, og det
er at det er viktig at dere primært benytter reiseforsikringen
dersom dere må på røntgen, eller trenger medisinsk
behandling! De ytelsene som ligger i fallskjermforsikringen
av behandlingskostnader (kr 40 000) og til MR/røntgen (kr
3 000) er ment brukt i Norge, for å dekke mindre kostnader
som NAV ikke dekker, samt for å unngå lang ventetid for MR/
røntgen. NB! Dere må kontakte AGS først. Vi har hatt tilfeller der
MR har kostet opp til kr 45 000. Spesielt utenfor Schengen er
dette viktig. Store unødvendige unødvendige kostnader som
belastes fallskjermforsikringen blir fort synlige i forhold til en
reiseforsikring. Forsikringspremien vi betaler kan fort komme til
å øke dersom vi belaster den med kostnader som kan dekkes av
reiseforsikringen.

C

Vær oppmerksom på at ikke alle reiseforsikringer dekker utgifter til behandling og hjemtransport etter
fallskjermulykker. Sjekk med ditt eget forsikringsselskap, det er ofte rimeligst.
Gjensidiges standard reiseforsikring inkluderer ikke fallskjermhopping! Den kan imidlertid utvides til å inkludere
fallskjermhopping, men da må dere kjøpe tilleggsforsikringen. I tillegg tilbyr de også en verdigjenstandsforsikring
for sportsutstyr der man kan få forsikret fallskjermriggen med videre.
Europeiske reiseforsikring har ikke unntak for fallskjermhopping. Det betyr at de dekker fallskjermhopping. De
som er blitt assistert av Europeiske det siste året, har stort sett vært fornøyd.
NLF vil advare mot reiseforskringsvilkår og/eller forsikringsselskapspraksis som innebærer at utbetaling ved
skader som følge av reiseulykke kun kan skje ved «en plutselig ytre fysisk begivenhet». Når slike vilkår brukes,
har vi erfart at ikke alle selskaper vil gjøre en utbetaling ved hard landing (eksempelvis Frende forsikring).
Hittil har vi ikke sett tilsvarende praksis fra selskaper som Europeiske/If og Gjensidige, men vær oppmerksom
på at Finansklagenemda tolker begrepet «plutselig ytre fysisk begivenhet» strengt, se FinKN-2017-181 og
FinKN-2014-276.
Finansklagenemda tolker vilkårene strengt etter sin ordlyd, uansett selskap. Begge uttalelser er avsagt under
dissens, og NLF vil vurdere hvilke skritt som kan tas i sakens anledning.
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organisasjon og forbund

få dette i orden før nyttår. Øvrige kan godt vente til januar 2019
med å fornye kompetansen.
Detaljert informasjon vil sendes ut, og i hver klubb skal
hovedinstruktørene betale og fornye sin fallskjermkompetanse
før nyttår! Det er for å sikre at de kan fornye for klubbens
medlemmer i januar 2019. HI må også forsikre seg om at det
er et tilstrekkelig antall I-2er og I-1er som gjør det samme!
HI-ene må påregne å fornye for I-2AFF, TI og MK. Videre er
det besluttet er at alle fornyelser som krever legeattest skal
håndteres av fagsjef, dvs tandeminstruktører fra fylte 50 og
hoppere fra fylte 70. I de tilfellene skal legeattesten sendes
inn manuelt, alternativt kan forsiden scannes og sendes inn.
Dato, legens navn og kjennelsen skal fremgå tydelig for å bli
godkjent. Skulle det skje ett eller annet så må vi være i stand til
å dokumentere at godkjent legekjennelse er innlevert!

klubbnytt
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Kjevik fallskjermklubb lever

ETTER NOEN ÅR MED LABER AKTIVITET I KJEVIK

FALLSKJERMKLUBB, SÅ HAR AKTIVITETEN I KLUBBEN TATT SEG
BETRAKTELIG OPP I 2018.

Rune AagedalTekst
Lars Erik SivertsenFoto
Med flyet LN-RAA tidvis tilgjengelig fra mai har det vært helge- og
kveldshopping frem til august. I et strålende sommervær startet
sesongen til Kjevik Fallskjermklubb. Det ble arrangert kvelds- og
helgehopping når vind og antall hoppere/stab tillot det.
I juli startet fulldriftsperioden og været holdt seg.
Tandemhopping, elevhopp og «funjumps» om hverandre, med
deltagere fra Stavanger i vest til Oslo i øst. Siste løft for dagen ble
belønnet med 15 000 høydeføtter.
Det hele ble avsluttet med den tidligere så vidgjetne
Beachboogien. Eventsesongen ble avsluttet med helikopterhopping
på Gamaveka i Bygland i Setesdal. Selve sesongen blir avsluttet
med kvelds- og helgehopping med LN-RAA.
Klubbens medlemmer pleier å støtte opp om andre
fallskjermarrangement i Norge, da hovedsakelig
Fyresdals- og Grenlandsboogien til Grenlands FSK,

Tønsberg med Kyllingboogie og magehoppevents, og
arrangementer til Stavanger FSK. Selvfølgelig stilte også gode
representanter fra klubben på NM.
At aktiviteten har tatt seg opp i den senere tid kan vi takke HI
Lars Haukom, samt primus motor fulldrift og Beachboogie, Odd J.
Pedersen for.
Klubben er utrolig heldige som har et meget bra forhold til Avinor,
og det ble avtalt å levere ei kake til både tårnet og vakta som takk
for et godt samarbeid. Vil også takke for villige tandempiloter som
har stilt opp for å kunne gjennomføre ønskene til alle som drømmer
om å få luft under vingene: Odd J. Pedersen, Freddie Johansen og
Christian Høyer-Jonassen fra Kjevik Fallskjermklubb, Christian
Tjelta fra Stavanger Fallskjermklubb, samt Malachi Graeme fra
Voss/New Zealand. Lars Haukom hoppet også noen tandemhopp
under fulldriften.
Det har ikke vært så stor hoppeaktivitet i klubben siden 2005.
Det var per august i år gjort 1130 hopp totalt, 843 treningshopp og
241 tandemhopp, hvorav 179 under fulldrift/boogie.

Gamaveka Extreme 2018
I ekstremt sjeldent strålende sørlandsvær starter Gamaveka på Bygland siste uke
i juli. Gamaveka regnes av ordføreren som hovedattraksjon i Bygland kommune.
Arrangementet holdes av Bygland luftsportsklubb, hvor Kjevik Fallskjermklubb
inngår i et samarbeid. Dette arrangementet er primært et arrangement for
hang- og paraglidere, hvor de kan starte fra bakken, taues opp etter
båt, eller hoppe ut fra helikopter.
Det er på sistnevnte at Kjevik Fallskjermklubb har hektet seg på
de senere år, og hatt fine dager i fantastiske omgivelser sammen
med våre andre venner i Norges luftsportsforbund. Her har vi
muligheten til både å bli kjent med nye venner i Norges Luftsportsforbund, få vist
oss frem innad i forbundet, og vise sporten til innbyggerne i nærliggende kommuner.
Happeningen blir dekket av lokal presse, og hadde mange tilskuere.
På en fantastisk og het sommerdag etter å ha ventet på et helikopter som trengte
reparasjoner ble det på fredags kvelden startet opp med hopp fra 5000 fot.
Det ble magiske landinger på jordet og den knøttlille stranden som eksisterer ved
paragliderens landingsområde. Kjevik fallskjermklubb stod for gama underholdning.
God fest med venner og band på det lokale utestedet som spilte opp til dans på
kvelden, og overnatting for hver og en i det som måtte passe. Hos lokale lekre
jenter for Espen Wigemyr (var han der?) sin del og telt for resterende.
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Bartek OlejowskiFoto
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