
1 

 

 

 ÅRSBERETNING  2018 

 

1. VIRKSOMHETSÅR 

2018 var klubbens 30 virksomhetsår, og hadde pr. 31.desember 51 medlemmer, derav 31 

med gyldig lisens. I tillegg antas det at vi har vi 28 Veterinner.  

Klubben er registrert i Enhetsregisteret med organisasjonsnummer 995 239 337. Denne 

registreringen er nødvendig for å kunne motta momsrefusjon fra Staten. 

Det har i løpet av året blitt avholdt ett -1- møte der hele styret var samlet, i tillegg har 

aktuelle saker som har kommet opp har blitt løst fortløpende via mailkorrespondanse 

mellom alle styremedlemmene. 

2. STYRE OG LEDELSE 

Styret har i 2017 bestått av følgende: 

Leder:    Bjørn Bjelde 

Nestleder:   Carsten Hagen 

Kasserer/styremedlem: Helge Siljan 

Styremedlem:   Oddmar Stenhaug 

Styremedlem:   Terje Hauger 

Varamedlem:   Hallvard Stensaas 

Varamedlem:   Odd Møller 

Varamedlem:   Einar Thoen 

Revisor:   Olaf Olsen  

Vararevisor:   Wigulf Schjøll 
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Leder valgkom.  L.J.C.Aamot 

Medl. valgkom:  Per Kulsrud 

Medl. valgkom:  Tom Skogsberg 

Leder og HI representerte VFSK i seksjon, -forbunds-og NLF-sammenheng 

3. AKTIVITETER 

 

ÅRSMØTE 

Lørdag 27. januar ble VFSK`s Årsmøte avholdt på Leangkollen hotell, i henhold til klubbens 

vedtekter og tradisjoner. 39 medlemmer inkl. veterinner var møtt opp.  

I tillegg var tre gjester invitert, dette var Martin Nilsen og Baard Løken fra Dakota Norway, 

samt Peter Braun fra «Daks over Normandy» 

Referat fra møtet finnes på VFSK`s hjemmeside. 

 

Dubai Boogie 5.-15. februar – Kurt 

5 raske menn på guttetur i Dubai, kan det bli bedre.? 

Stig, Laffen, Odd, Oddmar og Kurt møttes ved et vannhull på Gardermoen før avreise 

mandag 2 Februar, med destinasjon Dubai, sol og varme, for en ukes tid. Flyreisen ble 

gjennomført i kjent stil.  Taxi til hotell ved ankomst og noe leting, før vi fant en luguber 

inngang… Nytt hotell ble testet, men dette er ikke noe å skrive hjem om. For mye 

Aircondition, for lite aircondition osv gjorde at vi fikk en med bihulebetennelse og en med 

lungebetennelse (2 sidig..?)  Lokal Farmasia ble et godt alternativ til middag..… Oaks Liwa er 

et, slitt, hestehode foran fortsatt.  Når det er sagt, så var det et meget godt restauranttilbud i 

nærheten, med god mat og alkoholfrie blåe, grønne og gule drinker til middag. Snakk om 

kunstige E-stoffer, merkelig at vi ikke er selvlysende ennå…. 

Palme DZ er blitt en tandemmaskin, og de kunne bare gi oss 1-2 slotter pr løft. Da ble det å 

gå i General Rommels fotspor, og reise inn i ørkenen… -kjempemessig.  Full entusiasme og 

mottatt med åpne armer og vennlighet og mange gode gamle venner derfra. Pakkere som 

gjør jobben sin så godt de kan. Velvillig manifest og egentlig bare god stemning. Landingsfelt 

så stort som du bare kan ønske deg.. Kurt hadde fixet leiebil av den raske modellen, så 

ørken-hotell 45 minutt, når han ikke ble dirigert av Odd. -Vi vet hvordan det kan gå.!!!!   
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Det ble en litt redusert uke med skranglete kropper og sjeler (skrantesyke??) med det ble 

gjennomført fra 10-15 hopp pr mann. Alle fra full høyde. Ikke dårlig det i Februar. 

Desserten for Odd, Stig, Laffen og Oddmar var kronen på verket med ett hopp&Popp på 

Palme DZ .., før det hele ble avrundet med en  duggfrisk bøtte hvitvin på  Zero Gravity, vel 

fortjent. - Been there, done that. 

Kurt Ø. 

Ledermøte og fagseminar 24.-25.2, Gardermoen -  Erik L og Bjørn 

HI og formann deltok på møtene begge dager, og fulgte ekstra godt med på både viktige 

saker og kanskje spesielt ulykkesstatistikken. Erik L fortalte om Vfsk sin aktivitet og holdt et 

glimrende innlegg med humoristisk innslag som høstet stor applaus fra tilhørerne.  

 

Sikkerhetsmøte 19. april, Drammen - Erik L og Bjørn 

Sikkerhetsmøte bel avholdt i R3`s lokaler i Drammen, det ble tatt opp viktige saker fra 

Fagseminaret og vist statistikk fra ulykker i året som har gått. Det ble samtidig understreket 

viktigheten av å være bevisst på at vi ikke lenger er ungdommer (selv om det ser slik ut) og 

ALLE ble ettertrykkelig oppfordret til å terpe på nødprosedyre! 

Sikkerhetsmøte er mer utdypende omtalt i HI`s rapport. 

Minnehopp for Bjørn Bjørnø, 3. mai - Jarlsberg 

Som dere alle vet så døde Bjørn Bjørnø i en tragisk fallskjermulykke på Jarlsberg søndag 29. 

april, og i den forbindelse ble det i etterkant arrangert et minnehopp for å hedre Bravo 

Bravo. Dette fant sted på Jarlsberg torsdag 3. mai, og her deltok VFSK med 9 hoppere. Flere 

ville gjerne hoppet, men det var det vi fikk av plasser på løftet.                                                                 

I tillegg til VFSK og hoppere fra Tønsberg fallskjermklubb kom det inn et helikopter fra 

forsvaret og droppet 6 hoppere fra Forsvarets Jegerkommando. 

Begravelsen fant sted i en fullsatt Horten Kirke fredag 11.mai. 

 

Vårens Vakreste 5.-6.mai - Forsvarets Veteransenter, Kongsvinger - Terje og Carsten 

Dette skulle gått av stabelen ved Forvarets Veteransenter på Bæreia utenfor Kongsvinger, men 

måtte dessverre kanselleres grunnet for få påmeldte.  

Daglig leder fra Veteranorganisasjonen, Maj S Ruyter inviterte oss tilbake igjen når det måtte 

passe. 
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Dakota åpning, 6. mai - Torp - Laffen 

Denne ble dessverre kansellert på grunn av motorproblemer. 

 

Flydag Kjeller 3. juni, Kjeller flystasjon – Oddmar 

Kjeller flydag ble som vanlig avviklet i pent vær søndag 3 juni.  VFSK og LN-TSB stilte også opp 

som vanlig, dog litt få veteraner som møtte opp denne gang. 

Og, de som kom måtte dra tidlig. Dette medførte at døren inn i cockpit på LN-TSB ikke hadde 

samme åpningstid som tidligere, men det var en del unger som slapp til. 

Telt, rollups og bord for salg av TSB-skjorter ble rigget opp, og selv om salget gikk trått bidro 

det i hvertfall til at mange fant en skyggefull plass på en svært varm dag. 

Hoppingen ble prikkfritt og veteranmessig utført av Laffen, Erik L og Carsten, de landet alle 

perfekt i nærheten av kryss og vindpølse som HFL Bjørn og HFL.ass Randi hadde rigget opp, 

dagens mann bak spakene på LN-TSB var Tom.  

Etter at «HFL paret» søkte litt i utkanten av flyplassområdet etter at stevne var avsluttet, ble 

begge driverne funnet i god behold, disse ble rullet opp, og er gjort klare for nye oppdrag. 

Flydagen i 2019 sammenfaller med VFSK sin Normandietur.  Arrangør har fått beskjed, og 

det er i skrivende stund ikke avklart om det blir hopping med deltakelse fra VFSK i år.   

 

Luftsportsuka, 20.-24.6, Starmoen - Ann Kristin, Bjørn 

Det hele startet med at HI Erik Lindquist mandag 12. februar 2018 fikk en forespørsel fra 

FNLF v Jan Wang med spørsmål om Veteranene kunne tenke seg å stå som ansvarlige for å 

arrangere fallskjermdelen under årets Lufstportsuke på Starmoen. Dette ville i såfall 

innebære full organisering av all hopping, inkludert tandem, video og eget hoppfly.  

HAGL, som har hatt dette tidligere, ønsket ikke lenger å stå som ansvarlige for 

fallskjermdelen under LSU. 

Dette frembragte en intern diskusjon og en rekke mailer frem og tilbake mellom styret og 

sentrale personer i klubben, der det blant annet fremkom en klar skepsis til hvorvidt vi skulle 

påta oss dette eller ikke. Spørsmål som naturlig nok dukket opp var: Har vi folk til å ta seg av 

dette?  -hva med det økonomiske, hvilke garantier får vi? -hva med tandeminstruktør? Osv 

osv. 
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Ann Kristin Bogen, som har vært med og arrangert selve Luftsportsuka i mange år, ble tidlig 

koblet inn. Hennes udelte positivitet og engasjement, sammen med formannens klare 

holdning om at «dette må vi da få til» ble nok avgjørende for utfallet, og 21. mars bekreftet 

jeg til Tom Brien at vi blir med på opplegget. 

En liten organisasjon ble satt ned og besto av Ann Kristin som organisator, HL og bindeledd 

mot LSU, undertegnede som HFL og «altmuligmann», samt at Per Kulsrud og Terje Hauger 

stilte seg til disposisjon som ekstra ressurser. 

Ting falt etter hvert på plass, Christian Tjelta ble engasjert som tandeminstruktør, og Johan 

Bryhni tok villig på seg jobben som tandem videomann. Etter litt frem og tilbake når det 

gjaldt fly fant Kurt en kreativ løsning på deling av LN-TSB mellom LSU og Hagl. Take off og 

dropp på et sted, decende ned til den andre flyplassen og så samme prosedyre tilbake igjen.  

Hoppingen startet med at formannen måtte stille opp som frivillig tandemelev for utsjekk av 

tandeminstruktøren, deretter gikk det slag i slag med tandem og vanlig hopping. På lørdag 

ble det til stor glede for publikum arrangert landingskonkurranse med premier både til de tre 

første, og de tre siste plassene. 

Kurt og Tom gjorde en imponerende innsats bak spakene i LN-TSB alle dagene. 

Rent økonomisk gikk vi med ca 6000.- kr i overskudd. 

Det vanket mange god-ord på debriefen i etterkant, og Tom Brien var særdeles godt fornøyd 

med gjennomføringen. 

Luftsportsuka 2019 arrangeres 15.-18. august, og Jan Wang ønsker at VFSK skal arrangere 

også i år. 

Tar vi utfordringen??? 

Ann Kristin Bogen og Bjørn Bjelde 

 

Kreftsyke barn, 21.7, Torp – Laffen 

Måtte kanselleres da den falt på samme helg som Røros. VFSK håper å komme sterkere 

tilbake neste år. 

 

Sommerens Vakreste 20.-22.7, Røros - Helge 

Hallvard Stensaas har i alle år hatt den lengste reisen til «Sommerens Vakreste» her sørpå. 
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Så var det på tide at han kunne være vertskap på hjemmebane til årets arrangement som ble 

lagt til et av Norges bidrag til verdensarv-lista: Røros. 

Strålende oppmøte der 37 deltagere fikk forventningene oppfylt til det enestående miljøet 

den gamle gruvebyen hadde å by på. 

Samling på terrassen på Røros Hotell på fredag 20 juli, der vi med et godt glass i hånden 

kunne se LN-TSB med Kurt Ødemark ved stikkene, dukke ned mellom skyene og lande 

vakkert på Røros flyplass i solnedgangen. Parkere og gjøre klart for veteranhopping over 

Røros neste dag. 

Røros lufthavn er til vanlig stengt i helgene, men lufthavnsjefen hadde etter vektige 

argumenter fra VFSK’s kasserer, åpnet portene, satt på brannberedskap og hyggelig 

bemanning bare for å glede de gamle herrer med deres fallskjermer. Vi takker for god 

service! 

Lørdag kom med dårlig værmelding – men ikke dårligere enn at Veteranene rigget feltet med 

bakkemannskap intakt og LN-TSB klar som bare det. 

Truende skyer i horisonten og heftig vind på gang – men hopping ble iverksatt som planlagt 

og alle hoppere fikk gjennomført ett hopp med vanlig eleganse (noen rakk to) – før 

værgudene satte et naturlig punktum for den delen av programmet. 

Noen regnskyll mellom slagghaugene er ikke nok til å skremme veteraner og veterinner fra å 

innta de pittoreske gågatene i Røros for hyggelig shopping og sightseeing og kafé- og 

pubbesøk.  

Ettermiddagen var programmert med busstur, besøk og vandring ned i den imponerende 

Olavsgruven på Rørosvidda. Det ble en tankevekkende historieundervisning om 

Rørossamfunnet slik det framsto da kopperutvinningen var på sitt høyeste nivå. Og ikke 

minst hvilke tøffe arbeidsdager som er blitt nedlagt der nede i de trange gruvegangene av 

våre gruvepionerer. 

Kveldens festmiddag var lagt til vertshuset Røros. Hallvard ønsket velkommen til bords, og 

det var mat nok og godt drikke til alle. God stemning som alltid – og Lars Jacob serverte årets 

versjon av hendelser på Finnmarksvidda.  

Søndagen kom på litt seint som vanlig, med god frokost og klar for langtur hjem for de fleste. 

Alle meldt i godt humør og fornøyd som alltid – og arrangementskomiteen fikk klapp på 

skulderen. 
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Dugnad 10-11. august 

Helgen 10 og 11. august var det endelig tid for dugnaden som ble utsatt i fjor. En liten gjeng 

fra VFSK med Laffen i spissen som organisator og arbeidsleder, gikk løs på gjerdet hos Ann 

Kristin på Vallset. Hun trengte nytt gjerde, og da var VFSK sin dugnadsgjeng på plass. 

Gammelt gjerde ble demontert, og ca 120 m nytt på plass i løpet av to dager. Vi ble godt 

foret med egg og bacon til frokost, og Tom`s favoritt kost, (sprekte) pølser til lunsj. 

Rømmegrøt og spekeskinke til middag, og ellers nok av alt. Flott gjeng å jobbe sammen med, 

og et meget bra resultat ble det også. 

Takk for innsatsen. Laffen D-24 

 

Demo Panserfest, 18.august, Trandum - Karsten, Laffen 

Kansellert grunnet været, lavt skydekke og vind. Vi har et godt samarbeid med Panserfest, 

gode forberedelser var gjort og vi vil bli invitert igjen. 

 

Telemark Airshow, 2. sept, Notodden - Laffen 

En perfekt gjennomført demo med over 17 000 tilskuere. Vi måtte låne LN-JMP fra Tønsberg 

da Dakota, n sto på bakken med ødelagt motor. 15 hoppere og tre bakkemannskaper gjorde 

dette til en flott oppvisning. Hederlig omtale ble det både fra Tom Brien fra NLF som 

refererte hele hoppet over høyttaler og med to sider i avisen Telen. 

På debrifing etter hoppet ble det samtidig benyttet anledningen til å få overrakt blomster og 

krus til Erik Trondsen som hadde fylt 70 år for en del måneder siden. 

 

Algarve Boogie, 15.9-25.9 – Odd og Mona 

9.september bordet 15 veterinner og veteraner Norwegians flight DY 1782, med Faro i 

Portugal som destinasjon. Etter 4 timer og 10 minutters flytid samt 1 times busstur vestover 

fra flyplassen sjekket de inn på Coral do Vau, som ligger tett på stranden med alle mulige 

tilbud innenfor gangavstand.  

9 og et halvt minutt kjøretur fra hotellet ligger «Skydive Algarve» Et flott hoppfelt med et 

passende utvalg av Dornier G92 Turbo og Cessna 208B Supervans som tok de brave 

veteraner til 15000 fot på 11 minutter. Fra denne høyden har man samme havutsikt som fra 

Jarlsberg, dog uten skjærgård. Intimt hoppfelt, passe stort med en meget hyggelig, 

imøtekommende og serviceinnstilt betjening.  
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Gode pakkere sto klare til å ta seg av skjermene. Riggerloftet var klart til å hjelpe til også, til 

og med uten å ta betalt for en og annen reparasjon, noe flere enn Tom har satt pris på.  

8er lag ble stilt for anledningen med innslag av en og annen firer.  Helge, Oddmar, Tom, 

Kåre, Kurt, Olaf, Ronny og Odd utførte et passende antall hopp daglig. Så passende at det 

hele var passe tilbakelent. Med opptil 21 hopp i loggboka etter siste dag var tilfredsheten 

stor.  

Standardprosedyre etter vellykket dag på hoppfeltet, og før middag, var å rusle ned til 

Thomas i svingen. Thomas driver et lite vannhull på kanten av nærmeste klippe hvor utsikten 

til stranden enkelte ganger var ekstra fin. Med et par kalde kunne de nyte den og synet av en 

rød sol som sakte forsvant bak kanten av Atlanteren. -  Da er det ekstra godt å være 

fallskjermveteran.   

Og så morgenene da, i soloppgangen, på fellesterrassen hvor aktuelle saker ble diskutert og 

gode historier fortalt. Ikke rart at noen gledet seg like mye til denne timen over en kopp 

kaffe og litt munngodt, som til dagens økt på hoppfeltet. Det kan ikke sies for ofte; det er 

filler’n så godt å være fallskjermveteran! 

Portugal er et rimelig land å reise til. Og med portugisere, som er kjent for å være vennligere 

enn de fleste andre i det sørlige Europa, er turene til Algarve en vinner for de fleste. Det 

viser også det økende medlemstallet på turene til Skydive Algarve, og neste tur går allerede 

8 mars, med retur 16 mars.  

Dagalifjell 27.12.2018 

Odd Møller 

 

Dakota-avslutning 30. sept, Torp – Laffen 

Kansellert da Dakotaen sto med defekt motor. 

 

Nyttårshopp   31. des - Vøyenenga gård, Bærum – Ronnie, Bjørn og Tom 

VFSK`s nyttårsarrangement har blitt en tradisjon som settes pris på blant våre hoppvenner, 

og har på mange måter blitt vårt ansikt utad. Dette er kanskje noe av det viktigste vi gjør i 

løpet av året når det gjelder utadrettet virksomhet, ikke minst i forhold til rekruttering av 

nye medlemmer. Der er derfor vesentlig at arrangementet fortsatt blir gjennomført på en 

prikkfri og profesjonell måte.  

Denne tradisjonen startet så langt tilbake som i 1977, og med sine 41 år er tradisjonen 

dermed eldre enn de fleste hopperne som møter opp.  
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Dette har med årene blitt årets høydepunkt for mange hoppere, både gamle og unge. Det er 

gledelig å se at det stadig melder seg på mange nye unge hoppere med alt fra A-sertifikat og 

oppover. 

Vi hadde i år 39 forhåndspåmeldte deltakere, og flesteparten av disse møtte opp til tross for 

litt dystre værutsikter, og det ble raskt manifistert 5 løft som var klare til å hoppe.  

En meget overrasket veteran Ronnie, som nettopp hadde fylt 60 år, fikk overrakt Vfsk sitt 

spesiallagede tinnkrus til stor applaus fra alle fremmøtte. 

Vår egen HI stilte som vanlig villig opp og sørget for at mange fikk fornyet lisensen sin på 

tampen av året, men hoppingen måtte vi dessverre avlyse da været heller ikke i år var helt 

på vår side.  

Jeg ønsker å takke Erik, Ronnie og Tom for deres bidrag til det solide forarbeidet som også 

dette året er gjort, og som er av avgjørende betydning for at vi skal kunne gjennomføre 

dette arrangementet på en trygg og god måte.  

En stor takk rettes selvsagt også til Randi og Ann Mari som sporty stilte opp og sørget for at 

alle fremmøtte fikk både kaffe, te, vafler og pølser, og sannelig ble det litt klingende mynt i 

kassa til Helg også! 

Vi satser på at neste nyttårsaften blir i strålende sol slik at vi igjen kan gjennomføre med god 

veteranmessig stil i 2019!        

 

HI`S RAPPORT 

Hovedinstruktørraport for 2018 

2018 ble på mange måter et år preget av ulykken på Jarlsberg der en av fallskjerm-Norges 

bautaer, Bjørn Bjørnø eller vår alles Bravo Bravo så tragisk mistet livet. Da rapporten i 

skrivende stund enda ikke er ferdig, ser HI det som feil og spekulere rundt 

årsakssammenhenger på dette tidspunkt. Imidlertid vil det som alltid være på sin plass å 

poengtere at den aktiviteten vi er en del av, alltid vil være forbunnet med en viss risiko som 

hver enkelt må håndtere på en korrekt måte i tillegg til en kontinuerlig individuell 

gjennomgang av egen mentale og fysiske kapasitet. 

VFSKs hovedaktiviteter var i år knyttet til Flydagen på Kjeller og Notodden Airshow der vi 

deltok med heder og ære, samt vårt eget arrangement, sommerens vakreste, denne gang på 

Røros. Dessuten ble vi anmodet om å arrangere fallskjermdelen av Luftsportsuka på 

Starmoen. Her vil HI fremheve Ann-Kristins innsats som HL og hennes store fortjeneste til at 

VFSK høstet lovord og ønske om å være fremtidig arrangør av fallskjermdelen. Det ble utført 
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43 hopp + 10 tandemekvipasjer. Dessverre forsvant Nyttårshopping i lave skyer og sterk 

høydevind, men 35 hoppere fra Østlandsområdet møtte likevel opp og fikk fornyet lisenser, 

drukket kaffe og spist vafler og pølser. Totalantall hopp i vår regi, er i 2018, 74. 

Vårt årlige sikkerhetsmøte ble avholdt i Drammen, der det ble referert fra Fagseminaret, 

gjennomgått utfordringer knyttet til overgangen til Min Idrett, men primært dreiet det 

meste seg om orientering rundt den forestående deltagelsen ved 75-års markeringen av 

invasjonen i Normandie.  

Flere veteraner har i likhet med tidligere år deltatt relativt flittig på andre hoppfelt både i 

egenskap av medlemmer i lokale klubber og som gjester. Vi opplever å bli tatt meget godt 

imot på de aller fleste hoppfelt, og veteranene er stadig villige til å dele sin kompetanse og 

erfaring der det er ønskelig. Dette er for øvrig i tråd med HI virksomhetsplan for 2018. Vi har 

hatt noen vellykkede samlinger på Jarlsberg, og det er et ønske at flere vil møte opp også når 

det annonseres veteransamlinger med vekt på formasjonshopping i 2019. Dette er god og 

nødvendig vedlikeholdstrening for formasjonshopping, gunstig for vårt eget miljø, og en 

markering av at vi er aktive utøvere i det generelle norske fallskjermmiljøet. I tillegg til dette, 

har vi gjennomført to vellykkede samlinger med trening på Jarlsberg knyttet opp mot den 

forestående hoppingen i Normandie. VFSK har også i år hatt medlemmer som har dratt 

utenlands for å gjeste andre hoppfelt. Den tradisjonelle turen til Dubai ble i år flyttet til 

Algarve, noe som var så vellykket at dette ser ut til å kunne bli permanent.   

Årets forsesong vil bli preget av forberedelser til Normandieturen; HI ønsker alle potensielle 

deltagere lykke til med forberedelsene, og for øvrig at samtlige hopper med høy grad av 

sikkerhet og realisme. 

Erik Lindquist, HI, VFSK 

 

ÅRETS VETERAN 

Bjørn Bjelde ble til sin store overraskelse enstemmig utnevnt til årets Veteran. 

 

ØKONOMI 

VFSK har etter årets aktiviteter en solid økonomi. Etter salg og oppgjør av VFSK’s andeler i 

Paralift, ga dette klubben ekstraordinære inntekter. Kr 50 000 av disse inntektene ble videre 

overført til Venneforeningen LN-TSB’s konto for å styrke denne. Sameie med Paralift ga 

grunnlag for solid momskompensasjon, som er klubbens største inntektspost ved siden av 

medlemskontingent. Etter salget er LN-TSB ute av VFSK’s regnskap fra 2019.  

Ellers har salg av røykbokser vært en fin inntektskilde dette året. 
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Vi har styrt mot at våre medlemmer skal få tilbakebetalt for sin deltakelse og innsats i våre 

aktiviteter i form av subsidierte priser og tilskudd til våre arrangementer. I 2019 kan VFSK 

feire 30 års jubileum. Styret vil sørge for at det skal lønne seg å være medlem i 

jubileumsåret! Resultatet for 2018 viser et overskudd på kr. 78 498, 67. Regnskapet er 

revidert av revisor Olaf Olsen. 

 

TAKK 

Til slutt vil styret takke alle som hjelper til å holde hjulene i gang og som bidro til at året 2018 

som vanlig ble et godt år for VFSK.  

Det rettes kanskje spesielt en stor takk til gruppen som arbeider iherdig og har lagt ned 

mangfoldige timer i planlegging av den kommende Normandieturen, og til gruppen som 

arbeider med å skaffe sponsorer slik at egenandelen blir så lav som mulig. 

Vårt gode samarbeid med Dakota Norway vil vi gjøre alt for å videreføre, til tross for at det i 

år ikke har klaffet med hopping fra dette unike gamle flyet. Forhåpentligvis blir dette mye 

bedre i 2019. 

Vi i styret tar fatt på 2019 med godt mot og gjør det vi kan for at jubileumsåret skal bli 

minnerikt og flott. 

 

Bjørn Bjelde 

Leder  

Veteranenes fallskjermklubb 


