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Når ulykken
er ute
KittRedaktør
Det ble en trist sesongavslutning da Espen Wigemyr omkom etter landing i
Vangsvatnet på Voss lørdag 7. september. Espen var en erfaren instruktør og
hopper, og var svært godt kjent i vårt lille miljø. Våre tanker går til hans familie
og nærmeste.
Sommersøndagen 14. juli ble det svenske fallskjermmiljøet rammet av en
fryktelig ulykke, da et fallskjermfly ved Umeå FSK gikk ned med åtte hoppere
og pilot. Alle ombord døde da flyet styrtet fra utsprangshøyde. Klubben mistet
nesten en tredjedel av sine medlemmer. De var alt fra elever på progresjon
til erfarne hoppere. Samtlige unge, de fleste i tjueårene, fra 20 til 41 år. Syv
menn og to kvinner. Vi lyser fred over deres minne, og tenker på klubben og det
svenske fallskjermmiljøet.
Havarikommisjonen har presentert foreløpige funn, som sier at flyet var noe
tyngre enn normalt og noe baktungt ved start. Sidedøren var åpen. De jobber
fremdeles med å finne ut mer om hendelsesforløpet og årsaken til ulykken.
Vi driver en risikabel idrett, hvor alle er kjent med at ulykker kan skje. Derfor
har vi et sikkerhets- og utdanningssystem som skal redusere risiko så langt
det er mulig. Mye er opp til den enkelte hopper. Å alltid være oppmerksom, å
øve og å være forutseende – ta hensyn til ytre faktorer som en ikke selv kan
kontrollere. Flyulykker er et av våre verste mareritt, nettopp fordi det kan bli så
omfattende skade, og fordi vi ikke har noen kontroll med dem. La oss håpe at vi
ikke får oppleve en ulykke av det omfanget vi fikk i Umeå igjen.

Norman KentFoto

blue skies
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Midnattsol boogie,
innhopp Bleik
Steven "Belgy" GeensFoto
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Paul RimmingtonFoto
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Tom ShortenFoto

Paul RimmingtonFoto

PUPS på
Skydive Pink
HVA SKJER NÅR 73 SKYDIVERE UNDER FØRTI OG RUNDT FØRTI AV VENNENE DERES OVER FØRTI,
FRA MINST TJUE FORSKJELLIGE NASJONER INNTAR LILLE KLATOVY I TSJEKKIA? SLETT INGEN SPØK.
DEN FØRSTE PUPS REKORDEN BLIR BÅDE SATT OG BRUTT, OG EN NY ÆRA I FORMASJONSHOPPING STARTER.
Sonia HollandTekst
PUPS står for parachutists under ph(f)orty, etter
en idé av POPS-medlemmene Ronny Holen og
Brian Cumming (UK). Som organisatorer stilte også
Catherine Leather (UK), Ciaran McCartney (Ireland)
og Ian Pedowitz (USA)var også Målet med prosjektet
er å senke snittalderen på stormformasjon FS, ved å
skape entusiasme blant yngre generasjoner hoppere
som ofte blir dyttet mer i retning freefly enn FS.

Å vise seg på dette eventet kan bli døråpneren for
større storformasjonsprosjekter, invitationals og
rekorder rundt om.
Åtte nordmenn var med, Lena Meyer, Lilly
Kristiansen, Marion Fløysand, Kirsti Narum og Gorm
Hassum. Christian Tjelta gjorde en kjempejobb på
rekordteamet, og hjalp til med å lage god stemning
på bakken, og Terje Holten koste seg med Ronnys
gruppe for litt eldre, også kalt Friends of PUPS, og
var i tillegg god støtte for de unge, flinke Puppies.

Hvordan passer jeg inn her? 14. mai hadde jeg
akkurat gjort mitt 162. hopp, en nittenmanns fra en
av Klatovys Skyvaner. Denne var mitt siste hopp
på en ukes bigway skills camp med brian, hvor jeg
måtte sette masse kasser. Jeg hadde hørt om PUPS,
og ble oppmuntret til å melde meg på. Nå, med totalt
175 hopp i loggboken, var jeg klar for å delta på
formasjoner som var mer enn dobbelt så store som
de jeg hadde vært med på før, og for å sette noen
rekorder.
Dan GirdeFoto
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Etter en uke med oppvarmingshopp ble gruppen delt i
tre: PUPS; rekordforsøkgruppen, 39 hoppere pluss
kamera (som også var PUPS). Friends of PUPS;
40 og 20 hoppere i grupper som skulle trene
storformasjon.
Friends of PUPS endte med å bli en 44-manns
gruppe fordelt på to skyvaner, med meg som
superfloater. Ikke noe press... Vi var klare for å gå
inn på PUPS så snart de gjorde endringer. På deres
andre forsøk kunne folk på bakken se formasjonen
bygge raskt, før den var komplett i hele ni sekunder før
separasjon. Første PUPS rekord satt – en 39-manns!
Seks ble lagt til gruppen, og det ble briefet en
45-manns. Været endret planene for å slå rekorden allerede
samme dag. Heldigvis er Skydive Pink poolen klar, i tilfelle folk
skulle falle uti på kveldens Hawaii velkomstpizza samme kveld.
På første hopp andre dag bygget PUPS 45-mannsen de hadde planlagt
kvelden før. Første rekorden knust! Så, med hopp nummer to startet vi å
planlegge sekvenser. Det første en topoengs med 73 % skifte av grep (FAIs
storformasjonsregler krever minst 35 %). På hopp nummer tre andre dag satt PUPS
første sekvens-rekord!
Etter å ha rekruttert flere PUPS trakk vi inn hoppfeltets Caravan for en ambisiøs
48-manns fra tre fly. Den satt på første forsøk. PUPS største formasjon slått igjen!
Tredje dag delte vi rekordgruppen i lag for en vennskapelig konkurranse,
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Tom ShortenFoto

men været hadde andre planer. Dagen ble brukt til
skjermkjøringsseminar med Pete Allum.
Den siste rekordbragden kom den fjerde dagen, da to uavhengige
lag fullførte en topoengs sekvens med 23 hoppere og 100 % skifte
av grep. PUPS første fulle sekvensformasjon med fullt skifte av
grep satt – ny rekord!
Temmelig fornøyde festet vi etter et episk innhopp på en plass
Ronny hadde valgt ut i nærheten av Makov. Foruten festen ble det
delt ut en haug med premier til heldige hoppere fra sponsorene Sun
Path, Cypres, Symbi Suits, XDream, PD og MadridFly. Mange takk!
Det er verd å nevne at på det første hoppet neste morgen, så var
vi bare noen få sloter fra å øke den største PUPS-formasjonen til

seksti. Det forsøket var også en av deltagernes hopp
nummer hundre. Dette bekrefter Ronny og Brians
system for god progresjon, og hvor profesjonelt
organisatorene jobber med de tre gruppene. For
min del, så dro jeg tilbake til England med 193
hopp, etter å ha triplet min støste formasjon,
deltatt på fire rekordhopp og fått et globalt
nettverk av nye fallskjermvenner.
Er du hopper under 40 med en FS-dress og
noen hopp? PUPS 2020 plangeggingen er allerede
I gang, og går for å bli større og bedre. Håper å se
deg der!

Tom ShortenFoto

Tom ShortenFoto
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Flyby
F ly
y by
ROGER VINJE HENGER UNDER EN FIREMANNS DIAMOND
UNDER EN WINGSUIT FLYBY UNDER PARASUMMER I ESTLAND.
Teemu HietakariFoto

Under Shark boogie i Teuge ble det gjort
forsøk på 50 manns formasjon som endte
opp med bare 36. Neste år er det duket
for mer CRW-moro, blant annet under
Parasummer 2020.
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Alt under kontroll?
Sjekk deg Selv – Sjekk vennene dine
vi Sjekker CYPreSen din

photo: Juan Mayer

“På grunn av det tynne skillet mellom liv og død når noe
går galt i sporten vår, tror vi at preventivt vedlikehol
d er en
god tilnærming, og det er et av mange aspekter som gjør
CYPRES
unik. Vi ser verdien av å løse potensielle problemer før
de
oppstår. Det er derfor vi tilbyr to vedlikehold i syklus.
Din
CYPRES informerer deg om datoen, og minner deg om det i
ett år. “

Norman Kent, no ankent.comFoto

Norman Kent, normankent.comFoto

84 hoder i sky
ga verdensrekord
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DET NYDELIGE REKORDHOPPET BLE SATT AV HOPPERE
FRA HELE VERDEN OVER SKYDIVE CHICAGO I JULI.
DET RYKTES OM GOD ATMOSFÆRE, HØY FOKUS –
OG SELVSAGT DEN GODE FØLELSEN AV SUKSESS!

Norman Kent, normankent.comFoto
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Norman Kent, normankent.comFoto

Gustavo CabanaFoto

Norman Kent, normankent.comFoto
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Norman Kent, normankent.comFoto

Gustavo CabanaFoto

Norman Kent, normankent.comFoto
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66 000
Tom Erik HeimenTekst
Loen skyliftFoto
Hoveddrivkraften min for å hoppe fra
fjell er naturopplevelsene i den perfekte
treningsarenaen for å holde seg i god fysisk
form. Det som også kommer med er mange
bekjentskaper, i miljøet og mennesker man
møter rundt omkring på bygdene.
På midten av 2000-tallet var jeg på
besøk hos hoggormtemmer og basehoppr
Even Flo. Han tok meg med til Loen for å
hoppe fra fjellet Hoven. Vi landet midt i
hagen til Hotel Alexandra. Et luksushotell i
ingenmannsland. Vi ble tatt imot med åpne
armer av hotelldirektør Richard Grov. Dette
var starten på ett bekjentskap og vennskap
som utviklet seg jo mer vi hoppet i Loen.
Richard kom tidlig til meg med planene
sine. Han skulle bygge heis opp til exiten
vår. Vi var overbegeistret over dette, også
litt undrende om det ble noe av. Richard
viste oss at han er en «doer».
Etter at vi var med på åpningen av heisen
i 2017 begynte en ny drøm å surre i hodet
mitt... Hvor mange hopp kan jeg gjøre der
på en dag?
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Jeg luftet tankene mine med Richard
som er sjefen for hotellet og skyliften.
Han var umiddelbart positiv. Vi hadde jo
opparbeidet ett gjensidig tillitsforhold
gjennom mange år.
På tide å samle inn fallskjermpakkere.
Jeg følte at jeg trengte mange pakkere,
men hvordan få basehoppere til å jobbe
på lag, hvordan få de til å møte i tide,
møter de i det hele tatt? Det var de største
utfordringene inne i hodet mitt.
Jeg tok kontakt med mine nærmeste. De
var umiddelbart positive til å stille og ville
komme å bistå.
Jeg bestemte meg med en gang at
jeg måtte ha en hovedpakker. Rodolphe
Cassan, mangeårig kamerat fra Frankrike
pakker baseskjermen sin på fen minutter.
Kan jeg stole på en som pakker så raskt?
Hmm, jeg hadde ikke noe valg hvis jeg ville
gjennomføre oppdraget jeg hadde gitt meg
selv. Rudy ble flydd inn og tatt med på en
god runde med hopping en uke før planlagt
start.
Vi startet med noen runder i skyliften
før jeg tok han med til Hjørundfjorden.
Jeg måtte jo teste utholdenheten hans.

19 ÅR SOM BASEHOPPER,
ALLTID MED NYE IDEER OG UTFORDRINGER.

Vi starte med en tur på Keipen, en tur
på Slogen og avsluttet med Jakta, på
samme dag, 4300 høydemeter. Jeg sleit
han ut, men han bestod testen. Han var
klar for å pakke skjermer i ett døgn.
ALLTID DÅRLIG VÆR PÅ SANKTHANS
Værmelderne var helt på kjøret, det
var ingenting som tilsa at det kunne bli
noe hopping. Jeg så en liten lysning en
dag før planlagt gjennomføring. Ringte
gjengen i Loen om vi kunne fremskynde
prosjektet en dag. Jeg var jo avhengig
av at alle brikkene var på plass. De som
kjører heisen måtte jo være tilstede. De
var klare!
DA KJØRER VI
Kl 1400 torsdag 20. juni startet ballet.
Med pågangsmot hoppet jeg av den
spesialbygde plattformen som var satt
opp på taket av restauranten.
De tre første timene var jeg oppe i
15 hopp, alt gikk som planlagt. Rudy
og Cato Nordbakk var det perfekte
pakketeamet
Så kom regnet – tre timer etter start…
Bråstopp! Det blåste, pissregnet og var
tåke. Hva nå? Inn på YR.no Når blir det
bra igjen? Det må jo bli bra igjen! 1730,
og bare 15 hopp. Hvordan skal dette gå?
Bare å få i seg mat, være klar til det
letter. Det ble mange runder rundt meg
selv, ut på taket, inn og slappe av, ut på
taket igjen... Rastløs som bare det. Jeg
var gira på å få hoppa. Det ble full stopp
frem til kl 2300. Da kom det en lysning

– vi var i gang igjen. Det ble fem
kjappe hopp før været satte inn
igjen.
EN REGNTUNG NATT
Vi avtalte at vi prøver på igjen fra
kl 0300. Det regnet fremdeles da
jeg krøyp ut av bobilen. Været var
mørkt og tungt. Jeg begynte å se
mørkt på hele prosjektet – dette
går ikke. Jeg klarer ikke 64 hopp
nå. Klokka går ifra oss.
Jeg tok heisen opp, det blåste,
det regnet, det var tungt. Jeg følte
det som nederlag. Jeg visste at
været kan ikke styres. Det var
tungt å erkjenne at dette ble
umulig.
0430 lysnet det litt, rett i
suiten og hoppet av taket. Jeg
kjente med engang at det var noe
ruskete forhold, turbulens flight, trekke
skjerm, 180, linetwist med retning mot
kablene. Fuck… Hodet jobbet raskt. Jeg
løste opp tvisten, snudde opp og landet
rett ved siden av heishuset. Den første
utelandingen. Dette var ikke bra, nå var
det virkelig tungt. OK, jeg må legge om
flytaktikken. Legge linja lenger til høyre,
lenger unna kablene.
Opp igjen, står klar på kanten,
hopper ut og kjenner litt turbulens.
Har god høyde og trekker langt unna
kablene. Skjermen åpner perfekt.
Puhhh, det var deilig, men fremdeles
noe ruskete forhold.
Jeg lander og syter over forholdene,

jeg er absolutt ikke fornøyd. Vinden
kommer litt på kryss og tvers. Hans
Lange mener det er fine forhold. Jeg
er ikke fornøyd med situasjonen,
motivasjonen er langt nede. Hva gjør
jeg nå? Jeg tar heisen opp, setter meg
ned alene og tenker. Jeg må ha litt bedre
forhold enn dette tenker jeg.
Gutta kommer opp og vil hoppe med
meg. Vi går ut, hopper av, rister nedover
og lander mykt. Hans og Thomas
uttrykker seg, det er jo dårlige forhold
jo sier de i kor. Jeg bare ler og rister på
hodet.
MORGENSTUND ER GULL
Der titter sola frem, vinden roer seg,
jeg drar opp igjen. Klokka er 0630 på
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morran. Sola varmer meg, godfølelsen kommer. Hopper
av, kjenner med en gang at alt er som det skal være.
Motivasjonen er tilbake, og jeg er i fullt driv.
Pakkegjengen er i storform og pakker for full maskin.
Skyliftegjengen kjører heisen på full gass.
Jeg er plutselig oppe i seks hopp i timen, 10 minutter
på en runde – det er godt driv. Stemninga er god, alle
står på for at vi skal få til mange hopp som mulig.
Når jeg ser motivasjonen til de som kjører heisen
blir jeg inspirert, de gir alt, kjører på, motiverer meg og
klapper meg frem. Det var som at alle smeltet sammen
til ett godt organisert fotballag.
Målet mitt var 70 hopp og at jeg skulle ta rekorden for
terminale basehopp på 24 timer. Den tok jeg sikkert når
jeg passerte 15 hopp.

18

SNART 24 TIMER
Klokka er 1355. Vi står sju hoppere på kanten – på tide
å avslutte med bare ett siste hopp. En spent og god
stemning på toppen. 3-2-1-Molde BASE! Vi flyr en fin
formasjon ned til en grønnblå fjord som glinser i sola.
En perfekt landing, på samme plass som 64 av de
andre hoppene. Flaggborg satt i sving av mannskapet på
skyliften, en magnumflaske med sprudlevann levert av
Richard og søster Ingri Grov.
Følelsene var til å ta å føle på, samarbeidet, innsatsen
av alle. Dette hadde vært umulig å gjennomføre uten
motivasjon, innsats, tillit og gjennomføringsevne.
Teamwork!
66 000 høydemeter flydd i løpet av 24 timer, med
12 timer grisevær. Hva blir det neste?

KRISTOFFER
ØSTEN
KRISTOFFER ØSTEN OMKOM I ETT BASEHOPP FRA MT. BRENTO DEN 21.04.19.
DET ER UENDELIG TRIST, OG ETT STORT SJOKK FOR HANS FAMILIE OG VENNER.
Jarl MolværTekst og foto
Jeg møtte Kristoffer første gang på Kjerag for 10 år siden, og har etter det vært på mange flotte turer
og har utrolig mange gode minner fra opplevelser sammen med han.
Kristoffer hadde et øye for detaljer og var veldig dedikert til sporten. Selv etter så mange år hadde
han en imponerende iver etter å gå i fjellet. Han var stadig på utkikk, og åpnet mange nye utsprang,
blant annet var han første til å hoppe Slogen. For meg vil dette fjellet alltid bli stående som en bauta
etter han.
Om det var på ekspedisjon til Stedtind, gondoltur i Loen, eller bare å sitte og spise gelato (hans
livrett) i solveggen i Arco, så var han perfekt selskap. Han hadde veldig ståpåvilje, masse kunnskap
og en fin lun humor som vi rundt han satte utrolig stor pris på.
Med Kristoffer sitt fokus på detaljer og sikkerhet, i tillegg hans lange erfaring med base, vil
ulykken hans alltid være uforståelig for meg.
Jeg blir vemodig ved tanken på ikke å kunne dra på flere eventyr med Kristoffer, eller spise
lakrispipe med han på exit noen gang igjen. Men mest av alt er jeg glad for å ha møtt Kristoffer,
gleder meg over minnene om han og alle de flotte turene vi var på sammen.
Adjø Kompis
Kristoffer var aktivt medlem i F/NLF (red. anm).
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matriell

I SPOT ON VIL VI FOKUSERE PÅ DET VI GJØR
BEST: REPARASJON OG VEDLIKEHOLD AV
FALLSKJERMUTSTYR.
Erling SagenTekst
Spot On vil fortsette å være det største kompetansesenteret
for fallskjermmateriell i Norge, med dyktige og sertifiserte
materiellreparatører og materiellkontrollører. Hos oss får du derfor
utført alle typer reparasjoner, modifikasjoner, hovedkontroll,
linebytter i tillegg til fabrikkvedlikehold av nødåpnere.
Vi har valgt å legge ned nettbutikken og flytte ut av
butikklokalene. Men vi fortsetter med salg av rigger, skjermer og
nødåpnere.
Verkstedet har vi beholdt i Dronningensgate. Men inngangen
er flyttet en dør til venstre, sammen med Termikk og Rotor. Det er
her inn- og utlevering av utstyr over disk vil foregå. For sending per
post er adressen som før.
Sjekk våre nettsider og facebook for nye åpningstider eller ta
kontakt for avtale
TELEFON
MAIL
NETTSIDE

971 00 600
info@spoton.as
www.spoton.as

ADRESSE

Spot On AS
PB 670 Sentrum
0106 OSLO

Inn- og utlevring: Dronningens gate 13. Oslo.

Tiden går
– Spot On består
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Årets norgesmest
på Æra
SIST JEG VAR PÅ NM PÅ ØSTRE ÆRA, I 2009, VAR JEG DIREKTE DEPRIMERT
DA VI VAR FERDIGE. HELE ARRANGEMENTET REGNET VEKK, OG VI FIKK
KNAPT HOPPET FALLSKJERM. I 2013 VAR JEG DER IKKE SELV, MEN JEG
HAR HØRT AT FLERE DELTAGERE VAR FRUSTRERTE OVER MANGELFULL
FORBEREDELSE, OG RETT OG SLETT DÅRLIG ORGANISERING. DERFOR
ER DET EN SANN GLEDE Å RAPPORTERE AT ÅRETS NM PÅ ØSTRE ÆRA
LEVERTE TIL TOPPKARAKTER PÅ ALLE PUNKTER!
Kjetil NordinTekst
Værmeldingen og varaordføreren satte en god stemning fra start. "Jeg er jo politiker,
men akkurat denne gangen kan jeg med garanti love gull til noen, og grønne skoger til
alle". Og deretter fulgte hele OFSK opp.
Noe av det viktigste for oss utøvere, er at vi kan følge med på dømming på
skjermen. Dette leverte OFSK til grader, med både storskjerm i peisestua, og to
separate skjermer i hangaren, som viste forskjellige runder i reprise. De hadde også
masse rullebrett for oss som lager formasjoner. Kiosken var forberedt på storinnrykk.
Og når man i tillegg har Sandi i manifest, og Vibeke som stevneleder, kan det ikke bli
bedre. Til og med flyet var en solid oppgradering fra 2009. Jeg kan ikke få sagt hvor
mye jeg hater å hoppe konkurranse fra Porter. Takk og lov for Caravanen i år.
Det var strålende sol hver dag. Dette var min NM-deltagelse nummer 10, og jeg har
aldri noensinne opplevd at vi har blitt ferdige en dag for tidlig. Det klarte vi denne
gangen. Svogeren min hadde tilfeldigvis bryllup i Danmark på lørdagen, og jeg er
ekstremt takknemlig for at OFSK og værgudene la alt til rette, sånn at jeg faktisk rakk
å være med i bryllupet.
Det er mye som kunne være sagt om selve konkurransen, om nye og gamle
hoppere. Det overlater jeg til andre denne gang. Dette er en stor takk til alle som har
vært med på å organisere årets NM. Det var en fantastisk opplevelse. Til de som har
hatt en oppfattelse av at NM på Æra er dårlige, kan trygt bli med neste gang. De som
er der nå, leverer!
TUSEN TAKK TIL HELE OFSK!

ARTISTIC EVENTS - FREEFLY - INTERMEDIATE
POS
1
2
3
4
5
6
7

NAT
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR

TEAM			
1
507 - Rumpelandingslaget, Voss FSK
7.8
504 - Nilz' Angels, NTNU FSK
6.8
501 - Silicon Valley, Oslo FSK
7.3
506 - FS 2020 Ulv i Fåreklær, Tønsberg FSK
6.5
503 - Fall of Duty, Fallskjermklubben Krigsskolen 7.4
502 - Team NoPro, Tønsberg FSK
2.2
505 - The Sparkling Unicorns, Oslo FSK
3.8

2
8.5
7.5
7.2
4.6
2.0
4.0
4.0

3
6.6
5.8
6.0
5.5
4.2
3.5
2.0

4
5.4
5.7
6.2
5.4
3.9
4.5
2.2

5
8.9
7.8
4.9
3.8
4.7
4.3
2.9

6
-

JO
-

TOTAL
31.8
27.9
25.6
20.4
18.3
15.0
12.9

5
8.3
5.0
3.1

6
7.6
6.8
5.1

JO
-

TOTAL
40.3
29.6
22.9

ARTISTIC EVENTS - FREEFLY - OPEN
POS
1
2
3

NAT
NOR
NOR
NOR

TEAM			
603 - Zion, Voss FSK
601 - Elysium FF, Oslo FSK
602 - Wild Bunch, Nimbus FSK

1
7.7
6.1
5.2

2
8.4
5.5
4.3

3
8.0
6.0
5.2

4
8.0
6.2
5.1

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

NAT
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR

TEAM			
305 - FS 2020 Volare, Tønsberg FSK
302 - A Team Has No Name, Nimbus FSK
306 - Nivå 3, Oslo FSK
303 - Bad Ass NoPro, Tønsberg FSK
301 - Butelysium, Voss FK
304 - Flying Chicks, Oslo FSK

1
10
11
4
4
5
0

2
7
5
5
5
3
0

3
15
9
8
5
6
2

4
0
4
4
4
4
2

5
9
5
7
6
3
2

6
10
6
6
5
3
2

7
11
5
5
6
2
2

JO
-

TOTAL
62
45
39
35
26
10

6
14
14
7
3

7
17
12
8
4

JO
13
11
8
4

TOTAL
112
93
76
29

6
4
2
1

7
4
0
0

JO
-

TOTAL
30
9
1
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erskap

FORMATION SKYDIVING 4-WAY - OPEN
POS
1
2
3
4

NAT
NOR
NOR
NOR
NOR

TEAM			
403 - All Star Team, HAGL FSK
401 - FS 2020 Agera, Tønsberg FSK
404 - Humleswing, Tønsberg FSK
402 - Veteranene, Veteranenes FSK

1
10
11
11
4

2
16
15
12
3

3
12
10
9
3

4
13
8
10
5

5
17
12
11
3

FORMATION SKYDIVING 8-WAY - OPEN
POS
1
2
3

NAT
NOR
NOR
NOR

TEAM			
1
801 - All Star Squad, HAGL FSK
3
802 - Zero to Hero, Tønsberg FSK
0
803 - Funjumpers Come to Manifest, Nimbus FSK 0

2
5
2
0

3
4
2
0

4
5
3
0

5
5
0
0
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NM gikk på
mitt absolutte
favorittsted
AT NM GIKK PÅ ØSTRE ÆRA VAR NOK HOVEDGRUNNEN TIL AT JEG ØNSKET Å DELTA PÅ NM I ÅR.
JEG VAR LITT SPENT PÅ KONKURRANSE, DA JEG ER SÅ REDD FOR AT DET SKAL BLI FOR SERIØST
I DEN GRAD AT DET SKAL TA IFRA MEG NOE AV GLEDEN. JEG BLIR SÅ UENDELIG GLAD NÅR JEG
HOPPER FALLSKJERM, DET GIR MEG EN FØLELSE AV LYKKE OG MESTRING, JEG VAR REDD FOR
AT KONKURRANSEPRESS VILLE TA BORT NOE AV DENNE GLEDEN.
Ingrid JohansenTekst og foto

Jeg og Hanne Svenning dannet laget “Silicone Valley”,
fikk støtte fra klubben til å trene sammen, og skulle
delta i FFR. Vi var så heldige at vi fikk med oss Amber
Forte på kamera, noe vi er utrolig glade for! Vi planla i
tillegg vi et morro-FS4 lag sammen med Ronja Jansrud
og Thea Holo, selv om ingen av oss egentlig har noe
peiling på hva FS er.
Det ble bare 20 hopp på Hanne og meg før
konkurransen, men vi fikk jo i alle fall prøvd oss frem
litt. Ikke minst hadde vi det veldig gøy på trenings
hoppene våre! Mitt motto har blitt “Safety first,
then Smile and then Skills”. I den rekkefølgen. Vi var
begge enige om at vi skulle delta for å kose oss med
fallskjerm, men samtidig prøve vårt beste for å få til
det vi skulle.
Under konkurransen var vi begge til tider litt
stresset, men jeg gliste alltid når jeg landet og synes
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faktisk at dette var ganske morsomt! Jeg likte teamfølelsen, og det å prøve å bli bedre som et team, ikke
kun hver for oss. Vi ble bedre kjent, støttet hverandre
gjennom uken og stod stolte på pallen og mottok
bronsemedalje på lørdagens bankett!
Når det kom til FS lærte vi også veldig mye. Vi fløy
av P-exit etter exit, og fikk til og med noen poeng! Vi
er nok den gladeste sisteplassen i en gren på årets
NM. I alle fall de med høyeste gledeshyl ved landing!
Tusen takk til Espen Finne, John Kristian Dahl, Knut
Lien og Martin Semb for et velorganisert NM! Takk
til Sandi for at du er et fyrverkeri med stålkontroll
i manifest, og til Thomas som lager så god mat i
kiosken! Tusen takk til fineste Amber! Vi ønsker deg
god bedring og håper vi ser deg i luften igjen snart!
Dere er best og vi er veldig glade i dere.
Oppsummering av uken: Sol, sol og sol. Masse high
fives, innhopp på Osen, bankett med medaljesermoni,
grisebra middag, ekte Æra-bål, DJ, dansing og fine
mennesker. Jeg er så glad for å kjenne så mye fine folk!
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#FlyingChicks
Til alle ﬂyvende jenter der ute, neste
års Flying Chicks event på Østre Æra
blir Pinsehelgen neste år!
Bare å holde av.

WINGSUIT FLYING - PERFORMANCE - OPEN WINDOW: 3000M - 2000M, DZ ALTITUDE: 478M ASL
POS COMPETITOR
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Espen Fadnes
Ola Johansson
Amber Forte
Andeas Håland Hemli
Martin Hovmöller
Daniel Culbertson
Remi Damgaard
Erlend Lillemark Åse
Nadia Jørgenrud

m
%
3575 100,0
3220
90,1
2968 83,0
3075 86,0
2797 78,2
2797 78,2
2905
73,1
2520 70,5
2148
60,1

DISTANCE (M)
2
m
%
3717 100,0
3137 84,4
3144 84,6
3228 86,8
2690 72,4
2911 78,3
2764 74,4
2213 59,5
1903
51,2

%
3
m
%
3679 100,0 100,0
3095
84,1 86,2
2993 81,4 83,0
3187 78,0 83,6
2489
67,7 72,8
2681 72,9 76,5
2508 68,2
71,9
2213 60,2 63,4
1993 54,2 55,2

1
m/s %
69,6 100,0
67,2 96,6
65,9 94,7
64,6 92,8
65,3 93,8
64,4 92,5
62,0
89,1
61,4 88,2
42,5
61,1

SPEED (M/S)
2
m/s %
70,2 100,0
69,5 99,0
64,3
91,6
63,4 90,3
66,7 95,0
67,2 95,7
64,3
91,6
63,3 90,2
46,7 66,5

%
3
m/s
%
68,6 99,7
68,8 100,0
63,8 92,7
64,5 93,8
65,5 95,2
63,9 92,9
67,0 48,7
52,3 76,0
48,5 56,4

1
99,9
98,5
93,0
92,3
94,7
93,7
76,5
84,8
61,3

s
%
88,9 100,0
80,2 90,2
80,6 90,7
76,4 85,9
71,7 80,7
53,3 60,0
80,4 90,4
59,6
67,0
50,8
57,1

TIME (S)
2
s
%
92,4 100,0
82,0 88,7
83,5 90,4
80,8 87,4
64,7 70,0
62,9
68,1
76,7 83,0
59,6 64,5
46,9 50,8

%

TOTAL

3
s
%
87,7 100,0 100,0 299,9
82,7 94,3
91,1 275,8
78,7 89,7 90,3 266,2
75,3 85,9 86,4 262,3
66,7
76,1 75,6 243,0
65,7 74,9
67,6 237,8
75,0 85,5 86,3 234,7
51,9 59,2 63,6 211,8
47,4 54,0 54,0 170,5
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Her hadde ikke
Derek mye å stille
opp med mot
Espen Jansen.
André BachFoto

JA, DETTE ER FAKTISK TREDJE UTGAVE AV LAGET!
Blue Pelican ble satt sammen av lagkaptein Derek Broughton i 2013 og
bestod av Derek, Andreas Hemli, Dennis Barstad, Tom Frode Henriksen
og Arnstein Ottvad på video. Etter at Tom Frode og Arnstein sluttet
på laget var det landslagsuttak der Blue Pelican får landslagsstatus.
Høsten 2015 kom Ulrik Høgsberg og Sondre Tømmervold inn på laget.
Siden 2013 har det blitt flere respektable internasjonale plasseringer
som blant annet EM sølv i 2013 og 2017 og World Cup bronse i 2015.
I 2017 skadet Dennis seg rett før EM. Vi hadde to uker der vi trente
med Espen Wigemyr. Espen viste seg å være en utrolig talentfull VFSvideomann og vi kom på andreplass takket være han. Vår dypeste
medfølelse og kondolanse til familien, venner og de som stod han
nært.
Etter at Andreas, Dennis og Ulrik gav seg etter VM 2018 er vi nå
for første gang fem utøvere som bor i nærheten av hverandre. Vi
ønsker Kristian Osther, Vegard Alexander Larsen og Øyvind Nyberg
velkommen inn på laget! Bonusen her er at alle jobber i vindtunnel. En
enorm styrke! De idrettslige forutsetningene for laget er større enn
noen gang med topp motiverte utøvere og et frivillig støtteapparat
som bygges rundt oss.

BLUE PELICAN 3.0
28

Kristian OstherFoto
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Kjekt med egen pilot
på laget, her ﬂyr vi til
Gryttjom!

Nico EmanuelssonFoto

Landslagsuttak
I FJOR HØST BLE DET ARRANGERT
LANDSLAGSUTTAK. VI FLØY VINDTUNELL
PÅ VOSS OG GJORDE FYSISKE TESTER OG
INTERVJU-RUNDER PÅ LØRENSKOG.
Sondre TømmervoldTekst
Det skal gå flere uker før konklusjonen kommer.
Blue Pelican får ikke lenger forbundsstøtte og ingen
er tatt ut til landslag i VFS. Begrunnelsen styret gir er
mangel på erfaring da for stor del av laget er byttet ut.

Derek og Sondre kødder ikke rundt, de var og er
ekstremt motiverte til å fortsette med VFS og har VM
gull i siktet. Derfor ble Vegard, Øyvind og Kristian
spurt hvor motivert de var. Ønsket de å satse, selv om
vi måtte ta alle kostnader for egen lomme? Svaret var
enkelt.
Selv om tre nye hoppere kommer inn på laget
så er følelsen langt fra å starte fra scratch.
Dette er talentfulle gutter. Satsningsvillige.
onkurransedrevende. Målrettede.
Vi ser frem til neste uttak, og satser for fullt mot
dette!

Nico EmanuelssonFoto

Sunset load.
32 treningshopp på én dag!
Kristian OstherFoto

Blue Pelican på trening med Espen Jansen.
André BachFoto
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Vi nye på laget
SELV OM VI NYE IKKE KUNNE NOE OM VFS GIKK DETTE VELDIG RASKT! DEREK OG SONDRE ER DYKTIGE COACHER OG SPESIELT INNEN
STATISK FLYGING OG KONKURRANSEGRENEN VFS. ETTER 6 OG 4 ÅR MED VFS SÅ VET DE NÅ HVA SOM FUNKER!
Kristian Osther, Øyvind Nyberg og
Vegard Alexander LarsenTekst
Vi nye på laget blir gitt en ufattelig stor gave i den treningen vi gjør
med Sondre og Derek! For en jobb – for et langt lerret å bleke. Vi
nye på laget står i stor gjeld til muligheten og eventyret dere gir
oss. Tusen takk til Sondre og Derek, vi får ikke takket dere nok –
hilsen Vegard, Øyvind og Kristian.
Vi sikter langt
Januar ble brukt til å legge en langsiktig plan etter Andreas
Håland Hemli, Ulrik Høgsberg og Dennis Barstad var ute av laget.
Uten landslagsstatusen og pengestøtten fra forbundet har laget
måttet legge en alternativ plan og prioritert annerledes for å nå de
langsiktige målsetningene.
Tankegangen til laget har vært: For å bygge størst og høyst så
må en solid grunnmur bygges først!
Årets sesong har blitt brukt for å bygge denne grunnmuren.
Dette ved hjelp av over 40 timer i tunnelen på Megafun. Dette er
ikke hvilken som helst tunnel, men Norges desidert kraftigste!
Selv om den er minst er den også den kraftigste og raskeste av
de tre vi har i Norge. Med hele 1800hk er den betydelig sterkere
enn standard vindtunneler, som ligger på 1600hk. Den har en
diameter på 8,5 fot, men det er mer enn nok for at vi kan trene
alle fire i denne (hele formasjonen, Kristian er videomann og gjør
egentrening eller leking med de andre på laget). Viktigheten med
å fly «tight» og strømlinjeformet er noe laget har innsett for å fly
effektivt.
Gryttjom, har du vært der?!
Årets fallskjermhopping har blitt gjort hos søta bror, nærmere
bestemt Stockholm Fallskjermklubb. Det har vært en fantastisk
periode vi har hatt der. Vi har tilbragt 33 dager på Gryttjom
og har fått 10,8 hopp i snitt per dag! Dette er også medregnet
værdager uten hopping. Den siste treningscampen i september var
fenomenal! Vi hadde et spesialopplegg sammen med det svenske
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FS-landslaget og vi fikk 100 hopp på fire dager. Av disse fire
dagene endte den ene med 30, og en annen med hele 32 hopp!
Svenskene klarer å holde feltet effektivt, de flyr Twin Otteren
lynkjapt opp til 13500 fot. Dette medførte at både Øyvind og
Vegard fikk sitt 1000 hopp på Gryttjom tidligere i år. Noe av
grunnen til at vi har valgt dette hoppfeltet var hoppdealen og
effektiviteten til klubben. Prisene på hopp er allerede billig, men
ekstra gode for lag som satser. Utgangsprisen for hobbyhoppere
er 195 sek til full høyde og gratis overnatting! Innregistrering er
gratis og byttet ut med en dagsavgift på 30sek de dagene man
hopper. I tillegg viser historien til klubben at de får mange løft hver
dag det er mulig å hoppe. Med omtrent like mange hoppdager som
de norske storklubbene peaker de 30 000 hopp på en sesong!
Vi i Blue Pelican ble veldig glade i klubben. Som en takk til
deres gjestfrihet og profesjonalitet, designet laget en benk som
er perfekt å ha ved innlastingsområdet. Benken er dyp og har
en egen hylle til riggen, noe som fører til at man får avlastet
skuldrene mens man venter på flyet. Noe av tanken er at lag som
løper back to back som regel er sist ute til flyet. Da kan de andre
slappe av mens de venter på oss, der vi spurter frem og tilbake fra
landingsområde, pakketelt og innlasting! Den ble skrudd sammen
og gitt til klubben som en gave under årets siste treningscamp på
Gryttjom.
Støtteapparatet er etablert
Blue Pelican har i år fått på plass flere støttespillere som bidrar
stort til fremgangen på laget, og de gjør det av egen vilje da de har
troen på oss! Ditta Valsdottir og André Bach, som begge også er
godt kjent i BASE- og fallskjermmiljøet har hjulpet oss langt på vei.
Ditta har rollen som ernæringsrådgiver på laget, hun har utført
kroppsanalyse av oss og gitt mye tips og råd for kosthold. Andrè
Bach er lagets fysiske trener og fysioterapeut. André har satt
sammen og sendt ukentlige videoer av styrkeøvelser, eller som
det heter på vårt språk: Spannung-øvelser! Dette er øvelser for
å bygge en sterk kjerne i kroppen. Dette har utviklet seg til et
lite treningssamfunn hvor det stadig kommer nye spennende

personer inn i
gruppa og alle
bidrar (idretts-)
tverrfaglig til et
godt idrettsmiljø.
Nylige tilskudd
i gruppa er MMA
utøvere ranket som topp
10 i verden, Jazz Trommis,
turnere med fler. Veldig gøy!
I tillegg til å gi oss øvelser har
Kristian OstherFoto
vi hatt flere samlinger i turnhallen på
Norges idrettshøgskole der André har ledet
treningene. Han har også fått inn gjestetrenere, blant dem
Espen Jansen. For de som er for unge til å vite hvem det er, så
er dette Norges fremste turner med hele 10 kongepokaler og
90 gullmedaljer i NM. Han ble sist sett under tv programmet
Mesternes mester. Slike ting gir faglig påfyll og MASSE
inspirasjon.
Ditta og André er også veldig gode samtale- og
sparringspartnere. De klarer å få oss til å holde fokus på de riktige
stedene, og ikke på utenomsportslige aspekter som vi ikke kan
gjøre noe med.
Ditta og André, vi står i høy gjeld til dere begge, tusen takk!
World Cup 7.-13. oktober
Nå ser vi frem til to uker med trening og World Cup i Arizona. For
oss er denne World Cupen også trening. Vi har ikke som mål å
gjøre det best mulige snittet eller høyeste poengsummen i år.
Målet er å virkelig legge grunnlaget de to første årene. Dette
blir vår første konkurranse der vi har mulighet til å tilegne oss
konkurranse erfaring. Under konkurranse kommer nervene frem.
Det er da vi finner ut hvem vi er, og hva vi har jobbet for.
Vi kommer til å gjevnlig oppdatere Instagram profilen vår og
legge ut oppdateringer på Facebook. Søk oss opp og følg oss for
kule bilder fra lufta: @bluepelican

Veien videre
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Kristian OstherFoto

Kristian OstherFoto

NESTE ÅR BRUKES TIL Å FORTSETTE ARBEIDET MED Å BYGGE GRUNNMUREN TIL LAGET.
DETTE VIL GJØRES MED Å BRUKE 80-100 TIMER I TUNNEL.
Derek Broughton og Sondre TømmervoldTekst

Kristian OstherFoto

Mye av denne tiden vil bli brukt med rigg for å få
det mest mulig likt fritt fall. Vi er, sammen med
Aerodyne, i prosessen med å lage egne dummy-rigger
til bruk i tunnel. I tillegg er planen å gjennomføre 500
fallskjermhopp.
Av konkurranser neste år kommer EM/WC i tunnel i april,
samt VM i Russland i august. Disse konkurransene skal brukes
for å samle enda mer konkurranse erfaring og er fortsatt å regne
som delmål hvor vi ikke er for opptatt av resultatet. Det er først på Voss
i september 2021 vi virkelig skal toppe pallen. Da er det som kjent EM og WC
på hjemmebane, og det er her vi SKAL VINNE EM! Alt vi gjør i år og neste år bygger
opp til et toppnivå med 20+ i snitt på denne konkurransen! Men vi stopper ikke der.

Før VM 2022 skal vi gjøre 2000 treningshopp med denne sammensetningen av laget,
og flere hundre timer VFS-trening i tunnelen på MegaFun. VM 2022 skal vi vinne gull!
“Ferdig snakka!” – som Øyvind pleier å si.
Det er ikke til å stikke under en stol at en slik satsing koster vanvittig mye. Det
gjelder å være smart når man må betale alt ut av egen lomme. For å få til en så
omfattende plan jobber laget med flere samarbeidspartnere. I tillegg til Aerodyne,
Megafun, Skydive Gryttjom og diverse andre aktører fra fallskjerm industrien har vi
Shades of Norway.
Vi jobber også med å finne andre som har lyst til å være med på satsingen
for å bli verdensmestere. Det jobbes med en hovedsponsor som hjelper til med
finansieringen av planen. Her har vi muligens noe stort på gang med sentrale aktører
i næringslivet. Hva som vil skje her får tiden vise, men vi holder fokuset fremover. Det
vil bli mye moro i vente for dette laget og de rundt oss.
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organisasjon og forbund

Hei. alle sammen!
2019 er for fallskjerm-Norge et jubileumsår, og et fallskjermhistorisk viktig årstall. Trygve Gran gjorde i 1919 en rundtur i Norge for å
vise fram flyet G-EAKE, et Handley Page O/400 som var et ombygget bombefly. Gran hadde med seg en engelsk fallskjermhopper Mr.
Fouldner, som søndag 30. august 1919 på Kjeller innledet fallskjermhoppingens historie i Norge ved å hoppe fra G-EAKE. Mr. Fouldner
foretok mange utsprang i forbindelse med demonstrasjonene av G-EAKE i 1919 og 1920.
Første norske fallskjermhopper ble Haakon Qviller, som gjorde sitt første hopp mandag 9. mai 1921. Han gjorde en rekke demohopp
også utenlands. Hans siste hopp ble gjort fra 5000 fot på New Zealand lørdag 2. mai 1931. Han fikk problemer med fallskjermen og
omkom.
I 2021 arrangerer vi World Cup og EM på Voss. Da er vil det være 100 år siden Haakon Qviller, som første nordmann, gjennomførte
sitt første fallskjermhopp og landet på norsk jord. Kanskje noe å markere i forbindelse med WC og EM?
Aktivitet
Per 30.06.19 var det gjennomført 25.227 hopp, mens tilsvarende tall i 2018 var 31.231hopp, med andre ord en nedgang i forhold til
2018 på 6.004 hopp totalt. Som tabellen under viser, har det til nå, vært en nedgang over hele linjen. En god del av dette kan nok
skyldes en usedvanlig kald og våt mai måned. Klubbene melder imidlertid at juli har vært svært bra og at mye av det tapte er innhentet.
ULG

ULU

ULMG

ULMU

ULTG

ULTU

FFG

FFU

AFFG

AFFU

Trening Konk Demo

Tan

Totalt

2019

183

40

105

24

109

24

1403

57

892

46

20914

0

120

1310

25227

2018

265

38

165

26

143

45

1877

71

1069

77

25726

96

93

1540

31231

Forskjell

-82

2

-60

-2

-34

-21

-474

-14

-177

-31

-4812

-96

27

-230

-6004

Stor aktivitet medfører også mange ORS-er, og et raskt søk når dette skrives (ultimo august) viser at det har kommet inn til sammen
208 registreringer. De tre store klubbene har levert 131 til sammen, fordelt på Oslo med 46, Tønsberg med 31 og Voss med 54.
Det er tildelt 31 FU og fire hoppforbud. To av hoppforbudene er av medisinske årsaker. Det er rapportert inn 46 reservetrekk, tre
nødåpner-fyringer, hvorav én full redning. 52 personskader med alt fra legebesøk til rygg og lårbensbrudd. Ingen av uhellene ser ut til
å ha ledet til større varig invaliditet.
Sammenlignet med 2018 ser det ut til at antallet ORS øker, noe jeg synes er bra. Forskjellen blir i tillegg større når
man tar det lavere antallet hopp i 2019 med i betraktningen.
Medlemstall
Når dette leses har vi nok den mest intense perioden bak oss, med 1749 antall betalende medlemmer og foreløpig
2601 tandemmedlemmer. Som grunnlag i budsjettet er det lagt til grunn 2000 betalende medlemmer og 3250
tandemmedlemmer. Det kan se litt mørkt ut for å nå budsjettallene for medlemmer, siden vi mangler 251 medlemmer
så sent på året. Når det gjelder tandemmedlemmer er det en større sannsynlighet for å nå budsjettallet. Imidlertid
er det fire klubber som ennå ikke har lagt inn noen tandemer, og det blir vanskelig å styre økonomien når vi ikke har
korrekt informasjon om inntektene.

Jan Vang
Fagsjef/avd.leder F/NLF
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Status på sentrale kurs
Etter ett år uten I-1 kurs på grunn av manglende påmelding, gjennomfører vi et I-1 kurs i høst
med ti deltagere. Det er i seg selv svært positivt, men små I-2 kurs og I-1 kurs år om annet, er
svært bekymringsfullt. Disse kursene er de viktigste vi har. Klubbene er avhengig av tilgang på
hovedinstruktører og det står mange I-2er bak hver I-1 og det bør også være et godt utvalg av I-1

for hver hovedinstruktør. Jeg er spesielt bekymret for de store klubbene der
aktiviteten er så krevende at mange kvier seg for å si ja til å bli HI. I tillegg
blir rotasjonen av HI hyppigere enn i småklubbene. For å løse dette trenger
klubbene å planlegge langsiktig.
NM 2019 og 2021
Jeg forventer at NM er behørig dekket et annet sted i denne utgaven av Frittfall.
Uansett så ble det gjennomført ordinært NM i fallskjerm på Rikssenteret 30. juli
til 2. august. Oslo fallskjermklubb gjennomførte et meget godt mesterskap og
samtlige runder i alle grener og klasser ble gjennomført og det har det ikke alltid
vært mulig å få til. Godværet holdt seg under hele NM. Prestasjonene var gode,
og stemningen like dann. En stor takk til Oslo fallskjermklubb og ikke minst til
Vibeke Valle som stevneleder.
I sterk kontrast til NM på Rikssenteret, blåste NM i CP på Gryttjom i Sverige
bokstavelig bort og det ble kun gjennomført en runde i speed.
Det som slår meg, er imidlertid at deltakelsen er relativt liten. Heller ikke i år
hadde vi nok lag og utøvere til å motta HM Kongens pokal, dersom den hadde
vært satt opp i fallskjerm. Så langt jeg har forstått, så er det store muligheter at
kongepokalen blir satt opp i NM 2021og det kan jo komme til å bli et bra vorspiel
til World Cup på Voss i september samme år, men det krever at det deltar
minimum åtte lag i en «open»-klasse eller 15 deltagere i individuelle grener. De
to aktuelle individuelle klassene er Wing Suit og CP, og dersom det skal bli CP,
må det bygges en pond. HM Kongens pokal utdeles kun til NM vinnere på norsk
jord.
Landslagsuttak
Det planlagte landslagsuttaket i høst er blitt avlyst av ressursmessige årsaker.
Det planlegges å ha et nytt uttak i 2020.
Ledermøte og fagseminar
Fallskjermstyrets ledermøte og SU sitt fagseminar i 2020 gjennomføres 21. og
22. mars i området Gardermoen-Oslo. Detaljerte opplysninger vil bli sendt ut
når eksakt sted er bestemt. Nå får lederne i klubbene og hovedinstruktørene
varsel i god tid og vi har i tillegg tatt hensyn til vinterferier, påskeferie så
ingen tilstøtende helger er berørt. Til og med Bodø FSK sin årlige hopptur til
Zephyrhills er det tatt hensyn til! Det blir ekstremt vanskelig å sno seg unna
disse møtene, og i tillegg er det møteplikt for hovedinstruktørene.
Fulldriften og hoppaktiviteten avtar utover i september og småklubbene
overtar igjen. Årets siste større arrangement blir «Bevern» første helg i
oktober. Det blir spennende å se om vi klarer å ta igjen det vi har tapt av hopp
og medlemmer tidligere i år. Vi får resultatet 20. oktober når alle klubbene har
rapportert tredje kvartal.
Med håp om en ﬁn fallskjermhøst!

Derek H. Broughton
Landslagsansvarlig
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Internasjonale konkurranser
Den internasjonale konkurransesesongen er i gang for fullt og det
er også de norske utøverne. I slutten av august ble det gjennomført
World Cup og EM i Wingsuit i Italia. Fra Norge stilte Espen Fadnes
(4. plass WC og 2. plass i EM), Andreas Håland Hemli (20. plass WC og
13. plass i EM) og Remi Damgaard (31. plass i WC og 24 plass i EM) i
disiplinen Wingsuit Preformance. Gratulerer til alle tre.
7.-12. Oktober skal det gjennomføres World Cup i
formasjonshopping og artistiske grener. Konkurransen blir
gjennomført på SkydiveArizona og fra Norge stiller freeflylandslaget
Zion i freefly og Blue Pelican i VFS. Konkurransen kan følges på
omniskore.com eller parachutingworldcup2019.com.
20.-24. November gjennomføres World Cup i canopy piloting i
Sør-Afrika. Fra Norge stiller Øivind Krageboen. Konkurransen kan
følges på intimescoring.com.

NM, OFSK tilbake i gamet
NM ble i år gjennomført av OFSK på rikssenteret. Etter at VossFSK
og TøFSK uavbrutt har byttet på å være vertsklubb i en årrekke er
det fint at andre og da spesielt OFSK som drifter rikssenteret stiller
opp. Gratulerer arrangør med flott arrangement, gratulerer til alle
medaljører og til alle som har deltatt på NM.

Espen Wigemyr omkom lørdag 31. august i forbindelse med en landing ved
Prestegardslandet på Voss. Espen flyttet til Voss og ble en del av miljøet rundt
Voss Fallskjermklubb for rundt 3 år siden. Han elsket å hoppe fallskjerm og
hoppet mye de siste årene. Vi kommer til å huske ditt store smil og positive
energi! Mine tanker går til hans familie og hans nærmeste venner. For oss som
sitter igjen håper jeg at granskingskommisjonen finner ut av akkurat hva som
skjedde, og hvorfor, slik at vi kan ta lærdom av ulykken.
Siden sist utgave av Frittfall har det blitt avholdt NM på Æra. Et NM i ekte
Æra-stil, effektivt og no-bull-shit. Alle disipliner ble fullført takket være godt
vær og en proff stab. Vel gjennomført av Oslo FSK, jeg håper dere ønsker å
gjøre dette igjen!
Espen Fadnes ble beste norske utøver i World Cup i Wing Suit Performance i
august (fjerdeplass). Det var meget tett i toppen og nivået fortsetter å øke.
Styret besluttet i juni at det skal avholdes landslagsuttak i 2019. Etter sist
styremøte i september avlyste administrasjonen/fagsjef dette uttaket grunnet
mangel på ressurser. Dette rammer spesielt våre to mest seriøse lag utenfor
landslagsgruppa, FS-laget Agera og VFS-laget Blue Pelican. De satser begge to
mot WC 2021 og jeg håper de fortsetter å gi gass!
Etter andre kvartal var vi 850 medlemmer bak budsjett (200 medlemmer
og 650 tandemelever), noe som tilsvarer 250.000 kr under budsjett. Årsaken
er ifølge fagsjef manglende rapportering av klubbene, samtidig var det dårlig
vær tidlig i sommer. Jeg håper disse tallene ser bedre ut etter tredje kvartal, da
vi er avhengige av å nå budsjett for å gjennomføre som planlagt. De viktigste
aktuelle sakene er digitalisering av Frittfall, ansettelse ny fagsjef og World Cup
2021.
Det var mange søkere på stillingen som redaktør, og i disse dager
gjennomføres det intervjuer. Den nye redaktøren tiltrer i 50 % stilling fra januar.
Fristen for å søke på stillingen som fagsjef gikk ut 31.
august, og det var noen få men sterke kandidater som søkte
på stillingen. Intervjuer er ikke gjennomført i skrivende
stund. Komiteen som jobber med World Cup 2021 er godt i
gang og skal møtes i slutten av september for å gjøre status
og planlegge videre fremdrift.
Jeg sitter i skrivende stund på Gardermoen og venter på
et fly til Narvik. Etter en uke på jobb bærer det til Phoenix
og Eloy for å trene til World Cup i freefly som avholdes i
begynnelsen av oktober. Etter fem års pause som utøver blir
det både spennende, utfordrende og moro å representere
Norge igjen!
Som vanlig, gå inn på NLF.no og scroll ned til
bunnen av siden. Der finner dere protokoller fra
Kristian Moxnes
seksjonens styremøter.
Leder F/NLF
En god høst og trygge landinger til alle.

organisasjon og forbund

Hei alle medlemmer!
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Farout
Festival
BILDER FRA DIVERSE FOTOGRAFER FRA FAROUT FESTIVAL PÅ RIKSSENTERET ØSTRE ÆRA I SOMMER.
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