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Forsidebildet:
Amber ForteFoto
Alle gleder seg til norsk sommersesong!

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

Frittfalls fremtid
I skrivende stund er det to uker til seksjonsårsmøtet, og sakene er lagt ut. Av
sakene som skal behandles er utredning av digitalisering av Frittfall.
Styres innstilling er basert på arbeidsgruppens konklusjon alene, hvor de
anbefaler å digitalisere bladet fra 2020. Styret har slukt A. Wiiks kalkyle rått,
og anbefaler seksjonen å bruke svimlende kr 350.000 på å digitalisere bladet.
Videre mener jeg de slår en plate i årsmøtedeltakerne, ved å videreformidle
arbeidsgruppens konklusjon om at kostnadene vil reduseres med ca. kr 150.000
årlig, sammenlignet med papirutgave. Siden papirutgaven har vært gratis for
forbundet, kan det høres ut for årsmøtedeltaker at forbundet vil få kr 150.000
i inntekter årlig fra bladet. Dette er helt usannsynlig. Styret vektlegger også
svarene på medlemsundersøkelsen som har blitt gjennomført. Jeg leser det ikke
som at undersøkelsen entydig anbefaler digitalisering.
Saken er et vinklet etter bestillingen, og presentert klubbenes representanter
til årsmøtet gjennom et svært forenklet halvsides saksfremlegg, helt uten
drøfting. Da får årsmøtedeltakerne ingen mulighet til å diskutere den i klubbene
før årsmøtet, eller å sette seg grundigere inn detaljene. Det er beklagelig at en så
viktig beslutning skal fattes basert på en lukket prosess. Når K. Moxnes i sin spalte
skriver om styrets rolle for å sikre rettferdige og riktige prosesser, og at å håndtere
kombinasjon av roller er utfordrende, så kaster han sten i glasshus.
Jeg spanderer litt plass i bladet på utdrag fra de betraktningene jeg sendte
styret, men som de ikke var enige i, eller videreformidlet i sakspapirene. Her
kommer det frem litt historikk som kanskje noen finner interessant, og noen
forslag til alternative måter å gå frem på. En ny og aktiv redaktør som fikk i
oppgave å gjennomføre en gradvis overgang til krysspublisering er løsningen jeg
anbefaler. Muligens noe finansiert av FNLF – det er slutt på at noen tar egen risiko
eller gjør noe gratis.
Ha en fin, ny sesong – og gjør deg litt ekstra flid med forberedelsene til
sesongstart!

fotoutvalg

KittREDAKTØR

Norman Kent, normankent.comFoto

blue skies
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Bruno BrokkenFoto
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SESONGSTART 2019

Boogie
i Costa Rica!

CaseyPruettFoto

CaseyPruettFoto

SE FOR DEG FØLGENDE: SOL, HAVBRIS OG PALMESUS,
EN ALL INCLUSIVE STRANDRESORT RETT VED SIDEN
AV EN FLYSTRIPE, EN RESTAURANT SOM PÅ DAGTID
BLIR GJORT OM TIL MANIFEST, OPPHOLDSOMRÅDE
OG PAKKEHANGAR FOR FALLSKJERMHOPPERE,
EN SUPER CARAVAN SOM KLATRER TIL 13.000 FOT
PÅ ET KVARTER, EN LAAANG SANDSTRAND SOM
FUNGERER SOM LANDINGSOMRÅDE FOR 100
FALLSKJERMHOPPER FRA HELE VERDEN. SER DU
DET FOR DEG? JEG HAR AKKURAT BESKREVET VÅR
SESONGSTART I COSTA RICA I FEBRUAR. DET VAR OK+

Bruno BrokkenFoto

CaseyPruettFoto
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Bruno BrokkenFoto

Bruno BrokkenFoto

Linn MikkelborgTekst og foto

Bruno BrokkenFoto
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Tsunami Skydivers er en utvidet del i vår
utvidete fallskjermfamilie. I fjor var vi på
familietur i Belize, i år var slektstreffet lagt til
Tambor, som er på Stillehavssiden av Costa
Rica. Arrangør Rich Grimm er bosatt her og
har et godt nettverk, noe som bidro til et
knirkefritt arrangement 10 dager til ende!
Vi hoppet fra klokken ni til fem hver dag, og
fikk god erfaring med både strandlandinger
og crossvind. Blant load organiserne for
de mer ambisiøse var blant annet Kate
Cooper-Jensen, Mike Bohn og Regan Tetlow
tilgjengelige. For mange av oss andre, så var
dette en skikkelig funjumper-boogie, med en
overvekt av hopp utført i shorts og t-skjorte.
Klassiske skydives som horny gorilla,
speedstar og Mr. Bill ble utført i stor stil,
og planlegging og krav til prestasjoner ble
holdt på et minimumsnivå. Stort og smått ble
dokumentert av Bruno Brokken og
Tom Sanders gjennom hele boogien.
Bassenget var et naturlig samlingssted
etter hoppingen. At bassenget hadde

en egen bar gjorde det sånn sett til et
naturlig trekkplaster for varme og tørste
fallskjermhoppere. Det ble debriefet
mange høydepunkter her uken gjennom.
Reservetrekket på mitt aller første hopp
under boogien var et hett tema under
bassengdebrief #1. Freebagen min forsvant i
Stillehavet og jeg så for meg en boogie uten
flere hopp. Familien stilte imidlertid opp,
og før vi forlot bassenget den dagen hadde
jeg opptil flere tilbud om lånerigg og jeg fikk
hoppet hver dag resten av boogien.  
Det ble også arrangert innhopp underveis
i boogien. En absolutt høydare var innhoppet
på Banana Beach i Santa Teresa – én av de
beste surfestrendene i Costa Rica. Vi tilbragte
hele ettermiddagen på Banana Beach, som
bød på livemusikk, flammeshow, iskald
øl og frozen daquiries. Vi avsluttet dagen
under palmene og på første rad for én av de
vakreste solnedgangene jeg har sett!
Exotic boogies er absolutt å anbefale og
Tsunami Skydivers er alltid klare til å ta i mot
nye familiemedlemmer. I 2020 har Rich et mål
om å arrangere boogie i Maldivene.
Dit skal i så fall vi – kanskje vi ses der?

Marius Wormnæs og Linn MikkelborgFoto

Marius Wormnæs og Linn MikkelborgFoto

Marius Wormnæs og Linn MikkelborgFoto

Bruno BrokkenFoto
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En guide
i
til ditt forste

wingsuithopp
DU HAR FORBEREDT DEG PÅ DETTE
OG GJORT GANSKE NØYAKTIG 200
FALLSKJERMHOPP. DU ER KLAR. DU HAR
SKUMLEST WINGSUIT KOMPENDIET OG
KAN LETT HUSKE NOE AV DET.
Anders MælandTekst
Amber ForteFoto
HER ER STEGENE FREM MOT SUKSESS
1. Skaff deg dress
Du vil ha så stor dress som mulig. Det beste
er en dress som er rett under grensen for hva
instruktøren lar deg hoppe. Du bør legge
merke til at drakten ikke har noe kuttsystem
på vingene og være ganske sikker på at du ikke
når toggles. Stol på følelsen av at instruktøren
som solgte deg drakten mener det går bra.
Ellers hadde han jo ikke solgt den.
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2. Gjør utsjekk
Begynn med å sette dere på løft. Dette sikrer
at dere kommer gjennom nesten alt dere skal.
Trackinghoppet fra i fjor teller som hopp nummer 1
siden dere var på samme gruppe. Så nå kan du gå
rett på wingsuit.
3. Hoppet
Vent med å få panikk, det kommer senere. Du har
plutselig fått nye glidelåser overalt og husker noe
om å unngå halen på flyet i exit. Det vil føles idiotisk.
Sjekk glidelåsene igjen. Siden det begynner å gå opp
for deg nå, kan du reflektere litt over at du sitter fast i en
tvangstrøye og skal hoppe ut av et fly. Still deg i døra og
gjør klar for en key slik at instruktøren kan hoppe etter.
Ready
Jaja, på neste hopp bruker du hodet og ikke armen til dette.
Det snurrer gjerne en runde, og så ligger du på magen. Du
har ikke flatspinn til tross for at det er det eneste du har
visualisert. Du flyr wingsuit, og det skjer akkurat nå! Husk å
gjennomføre verdens raskeste dummytrekk og fortsett rett
frem så lenge at du glemmer hvor feltet er.
Pippippip-pipipip.. 5500 fot ja.. brems, inn med armene,
trekk.. et tusen, to tusen, tre tusen runder tvinn.
Nå kan du få panikk.
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Be kind.
Be brave.
Be calm.

Be Norwegian.

- Anna Moxnes, Zion Freefly

Our Norwegian customers are important to us at UPT Vector. To help better serve you, we are
expanding our dealer network. Now with two Norwegian dealers to choose from: SkyVoss and
Spot On, you’re closer than ever to your custom new Vector! Visit www.uptvector.com to start
designing yours today!

Find us on social
media @uptvector!

tramp i kalotten

VURDERING OM DIGITALIS
FRITTFALL ER STAS. DET
ER INGEN SELVFØLGE
AT SÆRFORBUND ELLER
DERES SEKSJONER SOM
HOLDER SEG MED EGET
BLAD LENGER. DET ER FÅ
FALLSKJERMNASJONER
SOM HAR ET STØDIG
UTGITT BLAD.
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Av de tilbakemeldingene jeg har fått etter at
digitaliseringsutredningen startet, setter mange
stor pris på Frittfall fremdeles. Når bladet kommer
ser du etter bilde av deg selv, blar i det, legger det
på stuebordet eller der du jobber så folk får se, og
tar det frem igjen når det passer deg. Det er mye
følelser knyttet til det trykte produktet i forhold til
et digitalt.
Likevel. Frittfall eksisterer nok fremdeles i 2019
mye fordi det ikke koster forbundet noe, og fordi
en har en redaktør som har gått på autopilot og
tatt det økonomiske ansvaret i mange år. F/NLFs
primære informasjonsbehov dekkes ved andre
kanaler.
Det store spørsmålet er hvor mye F/NLF skal
akseptere av kostnader og risiko, for å ha gode
kommunikasjonsmuligheter mot medlemmene. Et
fancy magasin, trykket eller digitalt, er kult, men
bør ikke ta ressurser eller fokus fra seksjonens
kjernevirksomhet.

HISTORIKK, NÅVÆRENDE REDAKSJON
Jeg har vært redaktør, annonseselger,
produksjonsansvarlig og økonomisjef for Frittfall
siden #2/2001. Enmannsredaksjonen har fungert i
17 år, og hatt 71 utgivelser så langt. Før det solgte
jeg annonser i noen år, mens Tone Bergan var
redaktør. Vi tok over etter Simen Granviken som
redaktør og Olav Gjervan som annonseselger.
I løpet av de omkring 20 årene jeg har jobbet med
Frittfall har det etterhvert blitt stabile utgivelser
fire ganger i året. Sidetallet har økt vesentlig.
Abonnentene har omtrentlig fulgt medlemstallet.
Annonsesalget har hatt en sterk stigning, men er nå
godt over toppen, mye takket være min synkende
salgsinnsats.
Annonseprisene har ikke vært endret siden
2002. Abonnementsprisen har økt to ganger. Fra
kr 100 i 2001 til kr 200 i 2008. Med den generelle
prisstigningen så har det blitt mindre penger å lage
blad for.

Frittfall har siden før min tid skulle vært
selvfinansierende, med de inntektene en har fått fra
abonnement og annonsesalg, mens NLF bare har
hatt en egeninnsats knyttet til regnskapsførsel. En
viktig del av finansieringen er at alle redaksjonelle
bidrag i tekst og bilder er gratis. Frittfall betaler
ikke for bidrag, og fallskjermmiljøet har alltid
akseptert det – selv de profesjonelle utøverne
som kunne tjene penger på f.eks bilder. Utover
produksjonskostnader til bladet, skal redaksjonene
dekke data- og fotoutstyr, reportasjereiser, etc.
Tidligere løp F/NLF en risiko med bladet – det var
ingen garanti for å gå i null.
Etter at jeg overtok har vi blant annet sørget for
å få MVA-fradrag for bladene i NLF. Videre har jeg
overtatt all risiko gjennom å gjennomfakturere alle
underleverandører, å ta alle redaksjonskostnadene,
og å avregne årsresultatet for Frittfall mot
kommende år. Dette har vist seg vanskelig å følge
opp de siste par årene, da skifte av systemer har
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ERING AV FRITTFALL
gjort at F/NLF ikke har klart å holde redaksjonen med oversikter,
men det er ventelig et forbigående problem.
Jeg var aktiv i hoppmiljøet fra 1994 til jeg la riggen på
loftet for omkring ti år siden. Siden da har det gått tilbake
med både kunnskap og touch om hva som rører seg innen
fallskjermhopping. Jeg har også en krevende jobb som har første
prioritet.
Jeg har gjentatte ganger invitert andre til å delta eller å overta,
uten at noen har meldt seg. Jeg har fortsatt inntil videre, dels
fordi jeg synes det er en spennende hobby, men også fordi F/NLF
ikke har kommet opp med arvtager eller andre alternativ. Når det
skjer trekker jeg meg gjerne!
Jeg påstår at det har vært en behagelig situasjon for F/NLF
i disse årene, som har fått et tålelig godt produkt, nesten helt
uten innblanding eller risiko. Selv om en kunne ønske seg en
redaksjon som var mer aktiv i miljøet og der det skjer.
NYE KRAV TIL REDAKSJONEN
Jeg støtter arbeidsgruppens konklusjon om at redaktøren bør
være aktiv i hoppmiljøet for å sikre bladets aktualitet.

Det vil stilles helt andre krav til en redaktør for et digitalt
produkt som skal oppdateres løpende, enn til en som skal
produsere en periodisk utgivelse. At bladet utgis periodisk i
dag, er den eneste måten jeg for min del har kunnet kombinere
redaktørrollen med det å ha en fulltids jobb. Løpende
henvendelser om salg, redaksjon og produksjon må alltids
håndteres løpende.
Å gå tilbake til ordningen med annonseselger kan være
fornuftig med tanke på å få et lite miljø i redaksjonen. Det
kan dessuten være en som har en litt annen arbeidsrytme enn
redaktøren, så disse samlet er mer tilgjengelige.
Om en finner en redaktør og annonseselger som ser det
attraktiv å jobbe for bare provisjon og egen risiko og regning som
i dag, er mer usikkert.
DIGITALISERING
Arbeidsgruppen har lagt til grunn et fullverdig digitalt produkt
med integrering til andre medier og løpende oppdateringer.
Svarene på spørreundersøkelsen og tilbakemeldingene fra
medlemmene bærer preg av at en ikke har klart å skille mellom
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Frittfall på nett – bare en lesbar versjon av bladet – og et helt nytt
digitalt produkt. Flere av leserne ønsker seg et alternativ til det
trykte bladet, men mange ønsker seg nok bare en digital versjon
av det samme produktet.
Det er mulig å krysspublisere Frittfall i dag. En sparer ingenting
på det redaksjonelle og layouten, da jobben blir den samme.
Det koster litt ekstra innsats. At dette ikke gjøres allerede
skyldes dels at det krever noe innsats og tid jeg ikke har, men
hovedsakelig at det kan gå utover annonseinntektene til trykt
versjon dersom bladet legges ut for tidlig. Annonsørene betaler
utvilsomt mer for å annonsere i et trykt produkt enn i et digitalt.
Dersom det blir valgfritt å få trykket versjon, vil opplaget og
dermed annonsesalget kunne gå ned.
Under dagens løsning kan en med fordel også benytte
hjemmeside og sosiale medier noe mer enn i dag, blant annet ved
å krysspublisere enkelte av artiklene, dele aktiviteter som pågår
og ha dialog med medlemmene. Særlig kan forbundet bruke
bladet mer til sitt informasjonsarbeid, men som nevnt finnes det
mer aktuelle kanaler.
Et fulldigitalt magasin som beskrevet av arbeidsgruppen
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derimot, vil kunne bli mer aktuelt i sesong og mens ting skjer,
og en vil muligens kunne finne et annet annonsemarked.
Samtidig vil en i langt større grad møte sterk konkurranse om
oppmerksomheten fra internasjonale fallskjermmagasiner,
nettsteder som rapporterer direkte fra events, leverandører
og influencere som de benytter i større grad enn nett- og
papirannonser. En får også konkurranse i klubbenes og
medlemmenes egne sider i sosiale medier. Det blir rett og slett
veldig krevende å bli aktuelle og attraktive nok for å få en base
av abonnenter og annonsører.
Ved å ta inn F/NLF stoff i den digitale versjonen som beskrevet
vil en ikke spare noen for arbeid, bare flytte oppgavene.
ØKONOMIEN
Jeg mener det vil koste langt mer enn arbeidsgruppen har
beregnet å ha en provisjonsselger og en redaktør i 50 % stilling,
med forventning om tilgjengelighet gjennom året.
Annonseselgeren ville måtte få en veldig stor andel av de
relativt begrensete totale annonseinntektene for jobben, som jeg
vet at tross alt er tidkrevende. Redaktøren vil måtte ha en fast
avtale, som ansatt eller konsulent. Så skal digital produksjon,
utstyr og reiser finansieres.
Det er usikkert om betalingsviljen er like stor ved
digitale abonnement, så jeg er kritisk til de forespeilete
abonnementsinntektene vil være realistiske. Antall abonnenter
vil også innvirke på annonseinntektene.
Etableringsprosjektet er kalkulert urimelig dyrt! Jeg
mener kalkylen mangler proporsjoner i forhold til F/NLFs
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kommunikajsonsbehov, og i forhold til hvordan en kan
gjennomføre slike oppdrag i dag. Det er heller ikke sannsynlig
at kostnaden vil kunne dekkes inn gjennom kommende års
driftsinntekter fra magasinet i seg selv, så det må antas å bli en
merkostnad for F/NLF.
VURDERING AV ALTERNATIVENE
HELDIGITALT
Jeg anser at prosjektet om å digitalisere Frittfall som beskrevet vil
bli en kostbar og fremtidig risikabel prosess for F/NLF, i forhold til
kommunikasjonsbehovet.
VIDEREUTVIKLE DAGENS
Frittfall kan gå videre som trykket magasin. Digital versjon
kan ivaretas ved en leseutgave av bladet som publiseres noe
forsinket for å unngå tapte annonseinntekter. På den måten en
sikrer en også et digitalt arkiv. Videre kan en krysspublisere
endel til egen nettside og sosiale medier. F/NLF kan benytte
spaltene i sterkere grad enn i dag til informasjon og opplæring.
En bør så snart som mulig finne en ny redaktør som er i
fallskjermmiljøet. Det bør være en forutsetning å videreføre
dagens ordning hvor redaksjonen tar all økonomisk risiko,
eventuelt arbeidsgiveransvar, etc.
Medlemmenes bidrag gjennom abonnementene er
en forutsetning. I dag gjenspeiler abonnementstallet
betalingsviljen, og at mange ønsker Frittfall i en eller annen form,
men situasjonen kan endre seg.
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frittfall

KOMMUNIKASJONSMEDARBEIDER F/NLF
– VIDEREUTVIKLE OG KONSOLIDERE
Dersom det er vilje til å legge noe mer kostnader til
kommunikasjon inn i F/NLFs budsjetter kan en som et
tredje alternativ vurdere å lage en stillingsandel for en
kommunikasjonsmedarbeider – gjerne tidsbegrenset til et par år
som prosjekt i første omgang.
Denne kan få i oppgave å optimalisere og utvikle F/NLF
på nett- og sosiale medier, langt rimeligere enn beskrevet i
prosjektet. Kommunikasjonsmedarbeideren kan fungere som
redaktør for alle medier, publisere F/NLFs informasjon løpende,
og å være noe oppsøkende for å produsere redaksjonelt innhold.
Om ønskelig kan det redaksjonelle innholdet fremdeles gå under
navnet Frittfall.
Til stillingen kan det legges annonsesalg og å skaffe
sponsorer, får å gi lavere null kostnader. Dette modellen gir en
forutsigbar utgift, en ansatt en kan ha styring over, og et mindre
risikabelt prosjekt enn beskrevet fra arbeidsgruppen.
LEGGE NED FRITTFALL
Det er lite eller ingenting å spare på bare å legge ned Frittfall som
magasin. Bare noe regnskapsføring, og abonnementet som det er
medlemmene vil spare inn.
Samtidig er dette alternativet helt reelt. Dersom en ikke får noen
til å overta tilsvarende avtale omkring risiko og økonomi som i
dag, står en overfor det å måtte prioritere inn et budsjett. F/NLF
har antageligvis tilstrekkelig med kanaler til å nå medlemmene
utenom Frittfall, uten at det vil koste noe mer.

matriell

Materiellkontrollor
i
– ogsa noe for deg?
o

HAR DU GÅTT FALLSKJERMKURS I 2018,
BLITT GLAD I SPORTEN OG HAR LYST
TIL Å UTVIKLE DEG VIDERE? ELLER HAR
DU TUSENVIS AV HOPP OG LYST TIL Å
BIDRA TIL Å HOLDE VENNENE DINE I
LUFTA? KANSKJE ER MK-UTDANNING
NOE FOR DEG?

Anders MælandTekst og foto
Kravene for å bli MK er som følger:
“Ved utvidelse til Materiellkontrollør fordres minimum 3 års praktisk pakkeerfaring
(pakkeren behøver ikke hoppe selv), 1 års opplæring under veiledning av
Materiellkontrollør og bestått F/NLFs Materiellkontrollørkurs.”
Selve Materiellkontrollørkurset er delt opp i to deler, der den første delen er i januar,
og den siste er i oktober. Tiden fra påmelding og frem til eksamen regnes som
opplæringsåret. Det vil si at dersom du leser dette, er sjansen stor for at det mulig for
deg å bli med på neste runde som har påmelding i oktober 2019!
Den første helgen går vi igjennom følgende tema:
• OM DET Å VÆRE MATERIELLKONTROLLØR
• ORGANISASJON
• KOMPONENTKJENNSKAP
• KONSTRUKSJON OG SØM
• VURDERING OG KJENNELSER
• MATERIELLHÅNDBOKA
• PARACHUTE RIGGERS HANDBOOK
• ARBEIDSMETODER OG KVALITETSSIKRING AV EGET ARBEIDE
• VERKTØY – BEHOV OG BRUK
• RESERVEPAKKING
• HOVEDKONTROLL
• LÆRETIDEN OG VEIEN VIDERE TIL EKSAMENSHELGEN
Helg nummer to brukes i hovedsak til
pakkeeksamen, praktisk eksamen på skadede
komponenter/hovedkontroll og avsluttes med
teoretisk eksamen.
De siste årene har MK-kursene vært preget av
stor påmelding og dessverre også stort frafall.
Jeg tror mye av nøkkelen til å gjennomføre er
motivasjon, og at man lar tanken på MK-lisens
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modne en liten stund før man melder seg på kurs.
Bruk derfor sesongen 2019 til å snakke med en
MK om rollen, bli med på en hovedkontroll og
kanskje les litt i pensum. Materiellhåndboka og
Parachute Riggers Handbook ligger på nettet.
Materiellkontrollører er store ressurser for
klubbene og det trengs alltid flere. Jeg håper
derfor å se akkurat deg på kurs!

Påmeldingen til MK kurset er typisk 1. oktober,
og gjøres gjennom din hovedinstruktør.

CYPRES
voluntary maintenance
All CYPRES manufactured
since 2017 have a
15.5 years service life and
maintenance is voluntary.

you don‘t
have to,
but you can
send it

konkurranser-lag

NORTH CAROLINA, FEBRUAR 2019. VI ER DELTAGERE I 8-WAY,
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PÅ US NATIONAL CHAMPIONSHIP OF INDOOR SKYDIVING.
LAGKAMERATEN MIN KOMMER NED PÅ TEAM ROMMET ETTER
RUNDE 1. “UNLESS IT IS A TYPING ERROR, WE JUST BEAT THE
GOLDEN KNIGHTS WITH ONE POINT IN THE FIRST ROUND”.

Vi slo

verdensmesterne
Kjetil NordinTekst
Elliot ByrdFoto
Jeg møtte landslaget fra den amerikanske hæren
for første gang, da jeg var VM-debutant i Russland
i 2010. Vi bodde på samme etasje på hotellet,
og hver morgen hilste verdensklassehopperne
pent god dag, og smilte til oss. Det startet et
sterkt fan-forhold fra min side. På samme måte
som mange har et favorittlag i fotball, og har et
lidenskapelig forhold til det, har jeg et lidenskapelig
forhold til Golden Knights. De tapte VM i 2010 til
franskmennene, men etter det har de vunnet alt. VM
2012, 2014, 2016 og 2018.
Jeg har vært forelska i 8-way siden første gang
jeg prøvde det, i NM 2007. Men fordi det ikke har
vært grunnlag for å samle åtte motiverte hoppere,
hverken i Norge, eller i Danmark hvor jeg nå bor,
hoppet jeg primært firer i mange år. Det var helt til
en av mine tidligere svenske motstandere postet
om hans internasjonale 8-way vindtunnellag på

Facebook. Jeg skrev og spurte om de manglet en
hopper, og tilfeldigvis gjorde de akkurat det. Jeg var
heldig, og var på rett plass til rett tid.
Laget hadde tidligere stått på pallen sammen
med Golden Knights, i den årlige konkurransen i
Paraclete XP, North Carolina. Tunnelen ligger like
ved Fort Bragg, hvor Golden Knights har base. Jeg
så en mulighet til å få være med på noe virkelig
kult, nemlig å dele pallen med favorittlaget mitt.
Jeg fikk plass på laget Velocé QRF på høsten 2017,
og i februar 2018 var vi på plass i Paraclete XP.
Første gang jeg var med, oppnådde laget identisk
poengsum som året før, noe jeg fint kunne leve
med, ettersom han jeg erstattet på laget mitt, var
en tidligere verdensmester. Men fordi Qatar var med
denne gangen, var det ikke lenger nok til å komme
på pallen. Vi kom på fjerdeplass.
I år var feltet det samme. Det var tre profesjonelle
lag med: Paraclete XP, Qatar, og Golden Knights.
Mulighet for medalje virket på ingen måte realistisk.
Målet var å forbedre poengsummen fra 2018.
Jeg gikk inn i konkurransen med en heftig

Morgenen etter klarte vi allikevel å gjennomføre de siste to
rundene bra, og endte til slutt opp med 23,3 i snitt. 20 poeng
foran Golden Knights med 21,3. I vår forrige konkurranse, tilbake i
desember, fikk vi 20,7. Det hadde ikke vært nok.
Jeg fikk ikke oppfylt drømmen om å stå på pallen sammen med
Golden Knights denne gangen heller. I stedet fikk jeg oppleve noe
jeg ikke trodde var mulig; å slå dem. Jeg er fullstendig klar over at

konkurranser-lag

forkjølelse, så jeg hadde ikke energi til å fokusere på noe annet
enn de aller viktigste oppgavene for å fly bra. Vi kommer i gang.
Flyr første runde. Og det går fint. Jeg går i gang med å forberede
neste. Men så kommer en av lagkameratene mine inn på team
rommet og sier at vi leder over Golden Knights. Jeg får gåsehud
over hele kroppen, og føler meg på ingen måte sikker på at det er
riktige tall. Men det er det.
Og så skjer det umulige. Vi slår vi dem i runde 2 også. Og 3. Og 4.
Og 5. Før de slår oss i runde 6. Da er vi totalt fem poeng foran, og jeg
bruker alle teknikker jeg har lært over 12 år som konkurransehopper,
for å holde følelsene på avstand, og fokusere på oppgaver. Det er
ikke lett, men det går. Det går så bra, at laget mitt setter ny rekord
i runde 7, med 32 poeng, og dobler forspranget til 10 poeng. Før vi
får 31 poeng i runde 8, og brått er vi 17 foran. Og da var vi ferdige for
dagen. Hjemmelaget Paraclete XP, og Qatar var fortsatt langt foran
oss. Men vi var foran Golden Knights.
Man skal jo ikke ta noe på forskudd, men jeg har aldri noen
gang sett noen tape 17 poeng på to runder. Jeg lå i senga den
kvelden, var omtåket av forkjølelse, og var litt usikker på om det
var virkelighet eller en drøm jeg hadde opplevd. Jeg sov ikke så
mye den natta. Flere av lagkameratene mine hadde det samme
problemet.

det er fordi de er i gang med å bygge opp ett nytt lag, og er langt
fra sin toppform. Men det er fortsatt en meget eksklusiv klubb
jeg har kommet inn i. Flaks og timing er også en del av sport. Å
utnytte de mulighetene man får. Jeg var på rett sted til rett tid.
Igjen. 
DÆVEN DET VAR GØY!

PLASS LAG			

TOTAL

SNITT

1

PARACLETE XP8	 US 	

E	 296

29.6

2

QATAR FALCONS	 QA 	

E	 273

27.3

3

VELOCE QRF 1	 FR 	

E

233

23.3

4

GOLDEN KNIGHTS	 US 	

E

213

21.3

5

VELOCE QRF 2	 FR 	

E

173

17.3

6

LJ'S ANGELS	 US 	

E

170

17.0

7

BLOCKSMITHS XP	 US 	

E

155

15.5

8

VELOCE QRF 3	 FR 	

E

154

15.4

9

SPACELAND LITE	 US 	

E

149

14.9
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Hei og et riktig godt nytt år til
alle sammen!
Det er tre ting dere skal huske å gjøre før dere får hoppe; 1. betale medlemskapet, 2.
betale forsikringen og 3. fornye kompetansen! Alt dette gjøres i Min Idrett! I tillegg er det
lurt å ha fått hovedkontrollert riggen!

Min idrett
Min idrett var det som dominerte fallskjermhverdagen for oss i 2018 og det kommer det
også til å bli det i 2019. Omleggingen fra Mel Win til Min idrett i 2018 kostet mye manuelt
arbeid, og var en omstilling av hvordan kursene skal administreres og saksbehandles.
Akkurat den delen av Min Idrett forblir den samme i 2019. Alle utstedelser som Elevbevis,
A-D lisens og andre utvidelser av for eksempel I-3, VT, demo osv skal gjøres gjennom
Idrettskurs. Det må ikke sammenblandes med e-kursene vi benytter til fornyelser! Bergen
FSK arrangerte årets første grunnkurs line slik det skal gjøres. Husk at skjemaene med
egenmelding skal påføres bekreftelse om skikket fra lege og oppbevares i klubben i to år.
Det skal i utgangspunktet ikke sendes inn noen papirer til fallskjermseksjonen.
Siden det drøyde med å få utviklet fornyelseskursene forlenget vi utløpsdatoen fra
31.12.2018 til 31.01.2019 for at alle skulle kunne hoppe i januar. 24. januar fornyet de første
B-lisenshopperne sine fallskjermkompetanser elektronisk. Vi fikk en del feilmeldinger
på kompetansen da vi passerte det fremskutte utløpsdatoen og det var som ventet. De
årsakene er det nå ryddet opp i. Det meste går nå uten behov for manuell hjelp, når det
gjelder fornyelsen av elevbevis, A til D lisenser, AFF I2, Tandeminstruktør og MR/KM
rettigheter. Det er disse det skal søkes om fornyelse for via E-kurs. I-1 og I2 kan fornye disse
med unntak av AFF I2, Tandeminstruktør og MK/MR. Disse kan kun fornyes hos HI, SU og
Fagsjef.
Så er det alle «tilleggsrettighetene» som har koblinger til B, C og D lisenser, som
er instruktørlisenser 3-1 mfl., video tandem, demo, etc. I skrivende
stund, som er 20. februar, er det en utfordring med å få disse synlig på
kompetansebeviset. Det er en bug hos NIF IT som gjør at de ikke kommer
med automatisk og det jobbes med den. Rettighetene er imidlertid
gyldige og kan utøves, selv om de ikke kommer til syne på lisenskortene.
Fornyelseskursene (E-kurs) er på sett og vis en versjon 0.1. De
kommer til å bli justert og jo mer erfaring vi får dess bedre og enklere
skal det bli. En del har beklaget seg over at det er vanskelig å fornye og
unødvendig tungvint. Noen har uttrykt at de ønsker seg gamle gode
MelWin tilbake. Glem ikke at til og med 31.2.2018 gikk alt på papir og en
fornyelse tok dager og uker. Min Idrett gjør at hopperen
kan ordne betaling av medlemskap og forsikring samt
fornye elektronisk på hoppfeltet om det kniper. En riktig
utfylt elektronisk fornyelsessøknad tar ikke lenger tid
Jan Vang
å få godkjent enn tiden det tar for en I2/I1 å godkjenne
Fagsjef/avd.leder F/NLF
fornyelsen.
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IDRETTSNYTT
Informasjon om søknadsprosess for
utviklingsmidler – idrettsstipend 2019
Om midlene
Midlene er øremerket lag og enkeltutøvere som satser opp mot en nasjonal/internasjonal
konkurranse inneværende år.
Mål for midlene
• Å legge til rette for lag og enkeltutøvere, under landslagsnivå, med et prestasjonsmessig
utviklingsperspektiv og evne/vilje til satsing ut over "hobby"-nivå.
• Inspirere og heve nivået på utøvere under landslag.
• Rekruttering på sikt til landslag.
Midlene kan ikke benyttes til investering i materiell og anlegg, men skal brukes til trening og
konkurranse
Innhold i søknaden
• Søknaden skal leveres som Word eller PDF dokument
• Øverst i søknaden skal det føres opp navn, epost og tlf.nr på kontaktperson i laget.
• Søknaden skal inneholde navn og kort redegjørelse for erfaringsnivå på alle lagmedlemmer.
Ta gjerne med tidligere meritter.
• Søknaden skal inneholde en treningsplan for inneværende år. Herunder bør det komme fram
hvor mange dager som er satt av til trening. Hvor mange hopp (og eventuelt hvor mye tunnel)
som planlegges. Det kan styrke en søknad å spesifisere datoer og steder for trening. Det kan og
styrke en søknad om det planlegges å bruke coach. Redegjør da for hvilken Coach.
• Søknad skal inneholde målsetting. Minimum er hvilken konkurranse det satses på i inneværende
år, mål for resultat/snitt/poeng på denne konkurransen. Det kan styrke søknaden å ha med
langsiktige mål som går ut over inneværende år.

FS laget er ute i år på grunn av
store utskiftninger, men kommer
sannsynligvis tilbake i 2020. Det er tatt
ut et rekrutteringslag i FF:
Espen Wigemyr
Rolf Didrik Hexeberg
Rolf Nikolaj Kvinge
Det er også etablert en WS gruppe:
Espen Fadnes
Amber Fortecoach
Andreas Hemli
Iver Amundsgård

• Søknaden skal inneholde Trenings/konkurranse-budsjett for
inneværende år og sum det søkes om. Dette kan leveres som eget excel
dokument om ønskelig.
Søknaden skal sendes inn av et av lagmedlemmene, men klubbledere eller
andre kan hjelpe til å utforme søknaden.

Søknaden skal sendes til
janerik.wang@nlf.no
med kopi til kristmox@gmail.com.
Søknadsfrist 15. mai 2019.
Tildeling av midler
Lag/utøvere som har fått tilsagn om Breddemidler idrettsstipend skal
senest 1. oktober rapportere status i prosjektet inklusive regnskap. Det
skal fremgå hvordan laget/utøveren har fulgt sin treningsplan og i hvor stor
grad man har oppnådd planlagt treningsmengde.
Søkere som ikke rapporterer tilfredsstillende og/eller ikke gjennomfører
prosjektet - vil ikke få tilført hele eller deler av beløpet det er blitt gitt
tilsagn om.
Rapport skal også inneholde grad av resultatmåloppnåelse, men dette vil
ikke ha innvirkning på om man får tilført midlene eller ikke.
Midlene blir betalt ut etter rapport er gjennomgått og vurdert.

World cup og EM 2021
Fallskjerm-idretten står sterkt i Norge. Vi er ikke alltid på podiet i de store konkurransene slik som Frankrike, USA
og Russland, men for et lite land som Norge skal vi være stolte av hva vi har fått til de siste årene. Sammenliknet
med andre nasjoner er den norske støtteordningen for landslagene unik. Hvilke andre nasjoner er det som har
en landslagsgruppe som får støtte av sitt eget forbund og har egen landslagsansvarlig? Regelmessig står norske
hoppere på podiet sammen med de store nasjonene, og det er kun Frankrike som har en satsning som er mer
profesjonell enn vår egen. Vi bruker en stor del av budsjettet vårt på toppidrett, og da bør også medlemmene få
noe tilbake. Den største gevinsten er i form av den kompetansen landslagene sprer om sikkerhet og teknikk, det
internasjonale nettverket de bygger rundt seg, og måten de inspirerer andre hoppere på.
Annethvert år arrangeres det henholdsvis Word Cup (WC) og VM i fallskjermhopping. Det er her de beste
utøverne møtes for å knive om medaljene. En medalje og anerkjennelse i WC eller VM er det våre landslagsutøvere
lever og ånder for. I 2021 får Norge, for første gang, muligheten til å arrangere World Cup og Europamesterskap
i formasjonshopping og artistiske grener. Vi fikk i januar tildelt arrangementet etter søknad gjennom NLF
til International Parachuting Committee (IPC). For ett år siden nedsatte styret et utvalg for å jobbe med
søknadsprosess og budsjett, og nå som vi har fått grønt lys fra IPC håper jeg at fallskjerm-Norge stiller seg bak
dette. Jeg mener det er på høy tid å vise verden at vi evner å arrangere en slik konkurranse. Med økt mediadekning
kan klubbene høste fordeler som flere elver, økt interesse og økt anerkjennelse av sporten vår. Ikke minst vil dette
kunne motivere flere norske hoppere til å begynne med konkurranse-hopping.
I sin redaktørspalte stilte Kitt spørsmålstegn ved prosessen rundt det å ta ut nye medlemmer til landslagsgruppa.
Etter landslagsuttaket i høst anbefalte uttakskomitéen og teknisk evaluator å videreføre satsningen på VFS, men
styret valgte å gå imot denne innstillingen. Landslagsansvarlig stilte selv på uttaket og var også teknisk evaluator.
En slik kombinasjon av roller er utfordrende og krever oppfølging av styret for å sikre en rettferdig og riktig prosess.
Innstillingen til uttakskommiteen var å erstatte tre av fem medlemmer på landslaget i VFS. Styret mente at de tre nye
kandidatene ikke hadde nok konkurranseerfaring, og valgte derfor å ikke ta ut et nytt landslag. Styret sin beslutning er i
tråd med Toppidretts-dokumentet og Langtidspanen F/NLF, se forøvrig protokoll 04/18 (klikk «styreprotokoller» nederst
til venstre på www.nlf.no).
Styret i F/NLF blir valgt for to år av gangen, fra ett seksjonsårsmøte til det neste. 6. april er det seksjonsårsmøte
i Stavanger, og der skal også langtidsplan og budsjett for de neste årene vedtas. De to mest
spennende sakene er digitalisering av Frittfall og støtte til WC/EM i 2021. Hver klubb kan stille
med 0-5 representanter avhengig av antall medlemmer, vet du hvem som stiller for din klubb?
Hvilke saker ønsker dere at styret skal jobbe med de neste to årene? Det er her du må bidra hvis
du ønsker å påvirke fremtiden til fallskjerm-Norge. Saksdokumenter blir sendt ut til klubbene i
slutten av mars.
Siden 2013 er det kun Tønsberg og Voss FSK som har arrangert NM i fallskjermhopping, men nå
har igjen Oslo FSK kommet på banen. Dette er svært gledelig da det har vært en stor belastning
for Voss og Tønsberg å måtte arrangere NM annethvert år. Jeg er gleder meg til å besøke Æra til
sommeren, og håper at disse tre klubbene kan rullere på å arrangere NM i mange år fremover.
Det er mange utfordringer når vi skal tilpasse et system fra NIF, med 2 millioner brukere, til
våre unike behov. Det er fint å se at fornyelser nå kan gjøres elektronisk i Min Idrett,
men brukergrensesnittet må bli bedre da man ikke skal trenge en mal hver gang man
skal fornye kompetansen. Det jobbes hardt hos NLF med å tilpasse Min Idrett, og jeg ber
Kristian Moxnes
dere være tålmodige mens dette arbeidet fortsetter. For mer informasjon les innlegget til
Leder F/NLF
fagsjef Jan Wang.
Jeg ønsker alle en trygg start på sesongen!
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Medlemskap og fallskjerm forsikring
Medlemskapet og fallskjermforsikringen betales i Min idrett.
Medlemskapsgiroen er lagt rett i handlekurven til den enkelte, mens
forsikringen finner dere under min profil og lisenser. På forsikringene
vil det før de blir betalt stå «registrert» eller «lagt ut», men husk at
det er før forsikringen er betalt! Når dere før hopping sjekker om den
er betalt, så skal det stå BETALT. Ingen ting annet enn Betalt skal
aksepteres! Spesielt slet vi med betaling av forsikringene i 2018.
For grunnkurselever er det i utgangspunktet den samme
HOPPTYPE
2016

Hoppstatistikken 2018
Sommeren 2018 var den beste sommeren vi har hatt noensinne, i
hvertfall i store deler av Sør-Norge der de største hoppfeltene ligger.
Det burde ha gitt et «all time high» på hoppantallet, og det var det
flere klubber som hadde, men totalt ble det et lavere antall hopp i
forhold til begge de to foregående år. Det var nedgangen i antallet
treningshopp som overrasket mest, sett i forhold til det gode været.
Spesielt positivt vil jeg si det var at elevhoppene tok seg noe opp
igjen i forhold til 2017.
Under ser dere hopptallene fra de tre siste årene vi har hatt.
Differansen i nederste linje er mellom 2017 og 2018.
Normalt sett ville jeg, i tilknytning til hoppstatstikken, ha
skrevet noe om ORS og hendelser, men SU vil presentere en
gjennomarbeidet statistikk på fagseminaret kun uker etter at dette
eksemplaret av Frittfall ligger i postkassene. Da får jeg heller komme
tilbake med noe ved neste korsvei.

ELEV HOPP

TRENING

KONK

DEMO

TANDEM

SUM TOTALT

8165

54047

1563

144

3753

67672

7530

56175

929

175

3574

68383

2018

7845

54830

835

136

3742

67388

315

-1347

-74

-31

168

-995

Luftsportsting, Seksjonsårsmøtet møte og fagseminar 2019
Luftsporttinget, Seksjonsårsmøtet og Fagseminaret gjennomføres
6. og 7. april på Sola ved Stavanger. Jeg vil komme tilbake til
ledermøtet og spesielt fagseminaret ved neste korsvei, det vil si
Frittfall nr 2. På seksjonsårsmøtet skal en langtidsplan godkjennes
med budsjetter fram til og med 2021 og det skal gjennomføres
valg både til fallskjermstyret og av ti ting-representanter for to år.
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prosedyren i år som i fjor. Elevene må ha, eller etablere en bruker i
min idrett. Videre skal de legges inn på kursene og samtidig legges
inn som medlemmer i NLF. Når de er meldt inn, vil det automatisk
genereres en medlemsgiro som legger seg i handlekurven til den
enkelte.
Likeledes skal det legges ut en forsikring til hver elev i respektives
bruker/profil i min idrett, som betales før det hoppes. Det kan gjøres
i klubbene av personer med funksjon som lisensansvarlig.
Se til at dere har de funksjonene som dere trenger tilgjengelig
i god tid før kursstart. Er dere usikre på dette så ta kontakt. For
håndteringen av tandemene er det ingen endringer så de skal
håndteres på samme måte som i fjor. Legges til på tandemelevkurs
og legges inn som tandemmedlem.

2017
Differanse

lisenser
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Hva var så statusen 20. februar etter fire ukers med
elektroniske fornyelser?
• Det var sendt inn 426 søknader om fornyelse.
• Det fordelte seg på 54 A, 157 B, 89 C og 126 D
• Godkjente fordelte seg på 27 A, 122 B, 69 C, og 108 D
• Ikke godkjent fordi ingen instruktør hadde tatt tak i dem fordelte
seg med 18 A, 17 B, 8 C og 5 D
• Ikke godkjente prøver fordelte seg med 9 A, 15 B, 10 C og 10 D
• Oppsummert var det fylt ut og sendt inn 375 godkjente søknader
og 52 underkjente søknader.
Det var da lagt til 132 instruktører som skulle kunne godkjenne
søknader om fornyelser, men mange av dem hadde ikke fornyet og
eller betalt medlemskap og forsikring. Derfor var det alt for få av de
132 som i praksis kunne fornye. I den sammenhengen bør praksisen
med å vente med å betale samt fornye når hoppsesongen begynner
endres. Instruktørene må være i stand til å godkjenne søknader om
fornyelse lenge før egen hoppsesong starter!
Det vil bli satt av godt med tid på fagseminaret for Min Idrett. Mye
av det som skal gjøres i Min idrett foregår i klubbene, så Trine Wiik
fra Voss FSK vil være behjelpelig med å se dette fra klubbnivået.

Hovedfokus på fagseminaret vil bli på Min idrett.
Jeg vil avslutte med å ønske alle et riktig godt hopp år! Vær
bevisst at de fleste av oss ikke vil være så «current» som vi var ved
sesongslutt i 2018. Ta det pent og rolig i oppstarten!
Blå himmel!

B
DM2 ITE
C Hvor
I3 AE
er I2 IE
D
AFF VT
navnet
DM1
ditt?
I2
TD
PÅ GRUNN AV OMLEGGINGEN FRA MELWIN TIL MIN
IDRETT I 2018 HAR VI FOR FØRSTE GANG PÅ OVER
20 ÅR IKKE MED OVERSIKT OVER NYE LISENSER.
SLAPP AV – DU FÅR NAVNET DITT I FRITTFALL
I #2/19.

APRIL / MAI SUPERTILBUD!
10 hopp og 1 time vindtunnel 5500 NOK
Gratis overnatting på fallskjermklubben.

www.skydivevoss.no

April / Mai kun 3000 NOK per time uros)
www.vossvind.no

VOSS BERGEN
OSLO

down'n' & dirty

Njål AustefjordFoto

Olav AgaFoto

Det skjer på VEKO

Njål AustefjordFoto
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Einar SåkvitneFoto

Swoop freestyle show competition gjentar suksessen fra i fjor.
Dette er den einaste konkurransen av sitt slag i verda, hvor du kan
se CP, SPG og Acro PG konkurrere mot hverandre i en ren best in
show konkurranse. Meld deg på i dag, ekstremsportveko.com.

down'n' & dirty

FLYING CHICKS ´19
Årets jenteboogie Flying
Chicks blir i år torsdag 30.
mai til aøndag 2. juni på
Østre Æra. Velkommen til alle
fallskjermhoppende jenter! Event
finner dere også på facebook. Vi
gleder oss til å se dere igjen!

Bodø
FSK har
50-årsjubileum

SKYVOSS ÅPNER BUTIKK

Jubileeet blir feiret med
blant annet hopping fra
Porter på Rognan ikke
langt fra Bodø 27.
og 28. juli.

I ÅR jubler vi høyere enn høyest! Vi får butikk
lokalisert på selveste fallskjermklubben på Voss!
Lokalet er under oppussing, maling og innredning
pågår, og i slutten av april skal vi skåle med dere på
åpningsdagen!
Vi gleder oss masse og håper dere tar turen innom!
Temaet blir good vibes og mega service, og målet
vårt er trygge og fornøyde fallskjermhoppere.
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down'n' & dirty

P3
kinesike
skrifttegn
Norman Kent, normankent.comFoto
Dan BC organiserte en gjeng med supertalentfulle
hoppere på Perris. Oppgavene var å skrive
komplekse kinesiske skrifttegn i fritt fall, som en
del av et moteshow for et kinesisk selskap
i London.
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Norman Kent, normankent.comFoto
Verdensrekordforsøkene ble gjort over Skydive City,
Zephyrhills i Florida. Det ble med forsøkene, siden
været spilte noen puss. Det gjør bildene bare
bedre!

down'n' & dirty

Verdensi
rekordforsok
vingedress
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down'n' & dirty

Verdensrekord
Bruno BrokkenFoto
Det ble satt ny verdensrekord i kalottformasjonshopping, CF,
med en 36-manns natthopp over Skydive Sebastian i februar.
Gruppen satte også et topoengs 37-manns.
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MINNEORD

Lasse
Laudal
GIKK BORT ONSDAG 23. JANUAR 2019, 92 ÅR GAMMEL.

Det er ikke så mange medlemmer i fallskjermseksjonen som vet hvem Lasse Laudal
var. Han var sjef ved Hærens Fallskjermjegerskole (HFJS) da Fallskjermklubben NAK
ble stiftet 21. desember 1963. Lasse Laudal var blant de 49 som tegnet medlemskap
da klubben ble stiftet.
Det var en utfordring å få en sivil fallskjermorganisasjon «luftdyktig» og det
var mye som skulle organiseres og anskaffes. Laudal stilte HFJS ressurser til
disposisjon. Apparatur for drill og landingsfall, transport av elevutstyr, lagringsplass
i HFJS pakkesal og ikke minst tilgang på militære instruktører og hoppmestre! I 1965
var samtlige instruktører/hoppmestre militære.
Det første regulære fritt fall kurs i sivil regi gikk i mai 1965. Lasse Laudal hadde
D- lisens # 3 og hopp- mestret selv det første kurset.
Han deltok på det første norske landslaget til det militære VM i 1964, hvor de
plasserte seg som nr 9.
I NM 1966 var han på vinnerlaget i presisjon.
I det nordiske mesterskap i 1968 var han på det norske landslaget som vant
sølvmedalje i lagpresisjon.
Ved 10 års jubileet for norsk sivil fallskjermidrett, ble han hedret med
Fallskjermseksjonens hederstegn.
Oberstløytnant Lasse Laudals innsats i norsk fallskjermidretts barndom var
stor og medvirket til at vi kom i gang såpass raskt og godt som vi gjorde. Ved
hans bortgang er det på sin plass med en siste takk for innsatsen og et farvel fra
Fallskjermseksjonen/Norges Luftsport Forbund.
På vegne av venner av Lasse!
Jan Wang
Fagsjef fallskjerm
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klubbnytt

Sesongen 2019
o

pa Voss!
Sindre EspejordFoto

Katrine Bøen i fritt fall over Gudvangen

Scotty PattersonFoto

Hege Ringard er regnbuen i Gudvangen

VI GLEDER OSS TIL NOK EN FANTASTISK
SESONG PÅ VOSS FALLSKJERMKLUBB,
OG VI HAR PLANLAGT MANGE
ARRANGEMENTER FOR DEG DENNE
SESONGEN, MED MÅNEDLIGE
SKJERMFLYVINGSKURS, FLERE
SPENNENDE ARRANGEMENTER MED
ZION, SAMT ET PAR WINGSUITCAMPER
MED ESPEN OG AMBER.
Trine WiikTekst
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I anledning Voss Fallskjermklubb sitt
40-årsjubileum har styret valgt å fjerne
registreringsavgiften for hele 2019, så det betyr
at det er mindre administrasjonskostnader og
dermed mer penger til hopping! Hurra! Gratis
registreringsavgift gjør det også enklere for alle
som vil reise hit på kortere besøk, så spre ordet
til fallskjermvenner over hele landet. Ja, hele
verden for den saks skyld!
Sesongen 2019 blir sparket i gang fredag 26.
april, og resepsjonen vil holde åpent noen timer
for registrering i dagene før slik at vi får tatt unna
litt av trykket før helgen.
Lørdag 27. april er det åpningsfest og vi lover
stort bål på Bømoen. Årets første innhopp vil

også finne sted denne helgen, noe annet skulle
tatt seg ut.
Første uken i mai er det klart for Rookie
Boogie, og her er elever og andre som ønsker
nye lisenser er hjertelig velkommen. Ikke bare
er hoppfeltet fylt med instruktører, men vi
arrangerer naturligvis innhopp i ekte Vossastil,
samt konkurranser som alle kan delta på.
Wingsuitboogien Winglorious Basterds
arrageres igjen i juni, og er fullspekket med
happenings både på og utenfor hoppfeltet. Les
mer om WB på Facebook.
Siste uken i juni er det igjen tid for
Ekstremsportveko, og vi har samlet en
rekke organizere for å lage et fantastisk

arrangement fylt med masse aktiviteter. I
år har Ekstremsportveko satt ned prisen på
Ekstrempass i tiden før festivalen, så sikre deg
ditt pass i dag – før prisen stiger!
Har du lyst til å være med som frivillig? Meld
deg på via www.ekstremsportveko.com.
Sesongen avsluttes med Elev Boogie første
helga i september, hvor alle årets AFF elever
er hedersgjestene. Her blir det hopping fra
helikopter, innhopp, avslutningsfest og masse
annet gøy!
Vi håper du gleder deg til sesongen på Voss,
det gjør i alle fall vi!
Velkommen til Voss Fallskjermklubb!

AERODYN
kommer ny annonse
mandag morgen!

