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ÅRSBERETNING 2017
1. VIRKSOMHETSÅR
2017 var klubbens 29.virksomhetsår, og hadde pr. 31.desember 46 medlemmer, derav 31
med gyldig lisens. I tillegg hadde vi 29 Veterinner. Klubben er registrert i Enhetsregisteret
med organisasjonsnummer 995 239 337. Denne registreringen er nødvendig for å kunne
motta momsrefusjon fra Staten.

2. STYRE OG LEDELSE
Styret har i 2017 bestått av følgende:
Leder:

Terje Hauger

Nestleder:

Carsten Hagen

Kasserer/styremedlem:

Helge Siljan

Styremedlem:

Oddmar Stenhaug

Styremedlem:

Bjørn Bjelde

Varamedlem:

Hallvard Stensaas

Varamedlem:

Einar Thoen

Revisor:

Gunnleik Lindheim

Vararevisor:

Wigulf Schjøll

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
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3. AKTIVITETER

ÅRSMØTE
Lørdag 28.januar ble VFSK`s Årsmøte avholdt på Quality Hotel, Tønsberg i henhold til
klubbens vedtekter og tradisjoner. 43 medlemmer inkl. Veterinner var møtt opp. I tillegg var
Martin Nilsen fra Dakota Norway tilstede og orienterte om Normandie 2019, samt også en
ledsager for Jens Moberg. Referat fra møtet finnes på VFSK`s hjemmeside.

DUBAI
Mandag 6. februar var det igjen samling på Gardermoen for avreise til Dubai. Unntaket var
Oddmar m/følge som allerede var der nede. Tilsammen var vi 9 hoppere, 3 Veterinner samt
en ekstra gjest hor Oddmar og Kristin. Som vanlig hadde Helge hånd om logistikken (selv om
han ikke deltok denne gangen), og det betydde at transporten til hotellet og hotellbestilling
gikk som smurt. Også denne gangen bodde vi på Oaks Liwa Heights. Nytt av året var at
hoppfeltet på Palmen bød på særdeles dårlig løftekapasitet da de av økonomiske grunner
prioriterte tandem, hvilket innebar at det kun var 2-3 slotter ledig pr. løft. Dermed var
hoppfeltet ute i ørkenen det eneste alternativet. Det ble derfor en del turer med drosje fram
og tilbake. Desert Campus er ikke noe dårlig alternativ, nok løftekapasitet og en uendelighet
med alternative landingsplasser. Hyggelige folk og i det hele tatt. Den enste "ulempen" er at
det er mye sand både ute og inne, og dette er nok ikke det beste for utstyret, spesielt
kalottene. På slutten av oppholdet klarte noen også å få til noen hopp på Palmen. Vi holdt
oss stort sett til områdene rundt hotellet mht. restauranter, dvs ingen større utflukter
unntatt en tur til Atlantis-akvariet for noen. Transporten fra hotellet til flyplassen foregikk
med en stor buss, så ingen problemer med plass hverken til passasjerer eller bagasje.
Onsdag 15. februar landet vi ca midt på dagen på Gardermoen. En tur uten hendelser av noe
slag.

LEDERMØTE OG FAGSEMINAR
Hi og formann representerte VFSK på ledermøte og fagseminar lørdag 1. og søndag 2. april.
Referat fra møtene ble presentert på vårt sikkerhetsmøte 20. april. Referat og statistikk
finnes forøvrig på FNL/F`s hjemmeside.
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VÅRENS VAKRESTE I BODØ

Vårens vakreste VFSK arrangement ble i 2017 lagt til Bodø i tiden fredag 12. til søndag 14. mai.
Deltagere var totalt 16 medlemmer, hvorav 9 hoppende veteraner, 5 Veterinner og 2 ikke hoppende
veteraner.
Fredag 12. mai:
Alle tok seg til Bodø for egen forsorg og vi møttes i baren i toppetasjen på et av byens hoteller.
De fleste bodde på hotell etter eget initiativ, mens 6 av oss valgte tilbudet fra befalsmessen på Bodø
Flystasjon.
Lørdag 13. mai:
Etter samling med to leiebiler var det felles fremmøte ved Bodø FSKs klubbhus hvor vi ble godt
mottatt i hyggelig atmosfære med flere gamle kjente til stede. Etterhvert fikk fler av oss et hopp med
Bodø-klubben sitt Cessna 182 løfteapparat. Flott å lufte seg ved storhavet med Børvasstindan som
spektakulært utsyn fra lufta. Bodø FSK har et helt fint hoppfelt i enden av stripa, tett inntil byen.
På ettermiddagen fikk alle en fin omvisning hos Starfighter-klubben. Nestor og formann Helge
Andreassen med fler stod for en interessant opplevelse med den aldrende jetjageren og shelteret
den står i når den ikke flys.
Om kvelden var det en hyggelig felles middag i en av byens bedre fiskerestauranter.
Søndag 14. mai:
Nedleggelse av krans ved minnesmerket over Bodøs falne fra andre verdenskrig åpnet dagen.
Formann holdt en tale og tradisjonen tro ble nasjonalsangen avsunget av VFSK medlemmene.
Deretter stod omvisning og tur til Flymuseet på programmet. Et godt og omfattende museum. Dagen
ble avsluttet med et besøk til den dramatiske Saltstraumen.
Vi var under hele oppholdet velsignet med godt vær, hyggelig selskap og vennlig vertskap der vi var
innom. En meget vellykket "vårens vakreste".
Carsten Hagen
Formannen må i tillegg rette en stor takk til Carsten for et perfekt planlagt og gjennomført
arrangement.

FLYDAG KJELLER
Ingen hopping på Flydagen 21 mai . Dagen startet med noe lave skyer og fortsatte med
dette til etter at hoppingen skulle funnet sted.
TSB tok av med Tom i førersetet, kom til nesten 1500 fot etter at driver var kastet av Laffen.
Det ble retur uten hopping, Men med en lang prat over høyttaleranlegget om "the Old Lady
og hennes fortjente feiring og de som skulle ha hoppet. Stor applaus ved landing til fly og
hoppere med ordentlig grått hår. TSB trillet inn på sin faste plass på stand med vanlig
veteranmessig oppstilling, rollups, unger inn og ut av flyet.
Halvtimen senere var været ok igjen, men for sent til å få hopping inn i programmet.
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Loddsalg ved fam. K.T.Olsen og det ble solgt 21 stk lodd. Vinner noe over 80 år. Hvorvidt
han har hoppet vites ikke i det dette skrives, men han virket noe tvilsom sies det fra
anonyme kilder.
Til neste flydag søndag 3 juni 2018 må vi prøve å få opp loddsalget for potensialet bør være
der. Litt store plakater på TSB, flere loddselgere??
Oddmar Stenhaug

LUFTSPORTUKA STARMOEN
Luftsportuka på Starmoen ble i 2017 arrangert i tidsrommet 14. - 18. juni. VFSK møtte opp
relativt tallmessige torsdag 16. hvor det ble hoppet og hvor den gamle dame, LN-TSB ble
feiret med kake og hederlig omtale. På Luftsportuka er det mulig å delta på flere aktiviteter,
bl.a seilfly og mikrofly. Noe for en hver smak. Grilling og NM i støvlekasting hører også med.

AKTIVITETSDAG PÅ TORP FOR KREFTSYKE BARN
Aktivitetsdagen er omtalt i HI`s rapport. I tillegg kan nevnes at den tradisjonelle sjekken på kr
5000,- ble overrakt Dakota Norway og innsamlede kontanter på ca kr 2500 ble gitt til de som
har ansvaret for barna.
SOMMERENS VAKRESTE PÅ KOSTER
Sommerens Vakreste var i 2017 lagt til de vakre Kosterøyene utenfor Strømsted. Helge var
ansvarlig for planlegging og gjennomføring, og da vet vi at alt er i de beste hender.
Frammøtet var fredag 21.juli i Strømstad kl 12.00 hvor vi skulle ta ferje til Kilesand på SørKoster, og vi klarte å holde tidsskjemaet selv om noen av oss ble et par minutter forsinket til
avgang p.g.a stor trafikk inn til byen. Etter ankomsten til Kostergården ble vi plassert i hytter
bortsett fra 5 personer som bodde i båt. Totalt var vi 26 stykker. Det var planlagt hopping fra
helikopter på lørdag, men på grunn av byråkratiske problemer var det ikke mulig å få
landingstillatelse i tide. Men vi fikk tiden til å gå uten problemer. Minigolfturnering hvor vi
konkurrerte hytte mot hytte. Her var det "golfproffene" Per Webjørn og Anita som vant,
men med meget god innsats fra flere andre. Om kvelden ble det grilling med mye god mat
og drikke, og på lørdag rundtur i åpen minibuss med guiding. Ikke rart at Koster er et
ferieparadis! Her er det også meget gode muligheter for sykling, og dette var det opptil flere
som benyttet seg av. Om kvelden var det fellesmiddag med ennå mer nat og drikke! Etter
frokost søndag var det avmarsj til brygga hvor vi bordet ferja som skulle ta oss tilbake til
Strømstad. Flatt vann og fint vær gjorde turen meget behagelig. Så var det å få tak i bilen og
komme seg på hjemveg. Som vanlig hadde Helge gjort et grundig forarbeide og dermed ble
hele turen en suksess!
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PIT-BOOGIE GEITERYGGEN
Lørdag 2. september – i forkant av flystevnet på Notodden- møttes en veterangjeng for å
markere at den nyrestaurerte landingspitten hos Grenland fallskjermklubb- subsidiert av
VFSK – er til for å landes i. Kurt overtok spakene i LN-PER og spottet 2 løft med 6 veteraner
med Stig og Laffen i spissen. «Daler’n» var satt opp med rive og metermål og var dommer i
den knallharde konkurransen om å lande midt i sandhaugen. Grenlandshopperne har aldri
tidligere sett så mange eldre herrer komme tett inn for landing på en liten sirkel med sand.
Ulike vindforhold gjorde at ikke alle traff midt i – men veldig nære. «Daler’n» slapp å rake i
utrengsmål. Det er bare å innrømme at Stig var best igjen – med begge beina planta i
sentrum av sandhaugen i andre forsøk. Arrangementet ble avsluttet med hyttetur i
Telemarksfjella m.noggå attåt.
Helge Siljan
TELEMARK AIRSHOW 3.SEPTEMBER 2013
Igjen et glimrende fly show å logge i boka. Det startet med at vi ble forespurt om å delta,
men vi måtte beta alt selv!! Snakket med Dakota Norway og de bestemte på styremøte å gi
oss et gratis løft på Notodden, ikke dårlig!! Men så ville det seg slik at den gamle damen fikk
magnetproblemer og vi måtte snu oss på hælen. Etter (ett par telefoner) fikk vi Agnar Stene i
tale og han stilte så opp med LN-JMP og hoppingen gikk da som planlagt, hele 14 hoppere
var i lufta. Kostanden for hoppet ble på kr. 8 848,- for det hele og var godt innafor. Så må det
nevnes at Bjørn Bjelde og Tom Skogsberg tok også (ett pr telefoner) og vips var VFSK den
lykkelig innehavere av Kr. 15 000,- 2 x kr. 5 000,- fra h.h.v. Audi og R3 og kr. 5 000,- fra
flybunkringservice. Honnør til disse to gutta. Også Honnør til Randi og Kåre for utmerket HFL
tjeneste.Imidlertid hadde deltagerne (hoppere og bakkemannskaper) en synliggjøring av
kostnader på kr. 20 236,- Mange blanke moms kroner i klubbkassa og Helge humret
fornøyd.Denne gang virket alle flagg og ingen ble utilsiktet droppet og arrangøren var
strålende fornøyd. Et nydelig bilde av Wigulf innhyllet i blå røyk dukket opp i media og bør
sees av alle! Men til ettertanke! Bør vi stille opp gratis på slike arrangementer?? I det minste
bør vel arrangøren dekke våre flykostnader. Dette bør styret diskutere foran neste års
aktiviteter.
Laffen D-24

NYTTÅRSHOPPING
Nyttårshoppingen er omtalt i HI`s rapport.
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HI`S RAPPORT
I 2017 er det blitt utført 24 fallskjermhopp i regi av VFSK. Dette er 109 færre enn i 2016,
hvilket skyldes at nyttårsarrangementet i år ble avlyst grunnet dårlig vær, samt kanselering
av 2 tradisjonelle arrangementer med Dakota Norway.
Vi står derfor igjen med bare egne 2 hoppdager, begge demoer sammen med Dakota
Norway.
Men det må nevnes at klubben har arrangert 2 turer til hoppfelt i henholdsvis Dubai og
Algarve, som har gitt våre medlemmer mange kvalitetshopp og viktig mengdetrening.
6.-15.2
3.-12.10

Dubai
Algarve

04.aug
03.sep

Torp
Notodden

193 hopp
100 hopp
11 hopp
13 hopp

Vi har blitt faste deltagere på Dakota Norways årlige arrangement med aktiviteter for
kreftsyke barn. Det er mange sterke inntrykk, og flere tanker som settes i sving denne dagen,
og det at vi kan være med på å gi gode opplevelser til både barna og deres foresatt, fyller oss
med ydmykhet og takknemlighet. Å fylle Dakotaen denne dagen bør være selvsagt for oss,
da det absolutt virker som om barna ser på vårt innslag som et av dagens høydepunkt.
Flere veteraner deltar 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 hoppfeltene vi
besøker, 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 2017. 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 2018. Dette er god og
nødvendig vedlikeholdstrening for oss, gunstig for vårt eget miljø, og en fin markering av at
vi også er aktive utøvere i det generelle norske fallskjermmiljøet. Mange har også denne
sesongen vært utenlands og hoppet og samtlige kom hjem i god behold. Det må på generelt
grunnlag, presiseres nødvendigheten at vi til enhver tid og på ethvert sted foretar realistiske
vurderinger av egen kapasitet, hvilket også gledelig nok er blitt det normale. Betydningen av
at vi som veteraner med masse erfaring og lang fartstid går foran som gode eksempler for de
som kommer etter oss når det gjelder gode holdninger, sikkerhet og respekt for vår aktivitet,
kan ikke presiseres for ofte. I tillegg er og blir det et faktum at vi alle blir eldre år for år med
derpå følgende treghet i reflekser og reaksjoner. Noen er ikke lenger hva de var, mens noen
er kanskje ikke lenger hva de aldri har vært ☺En gruppe veteraner dro i høst på hopptur til
Portugal. Dette var så vellykket at planlegging av ny tur høsten 2018 er i full gang, og flere
har allerede booket tur 15 – 25 september. Årlige høstturer til Portugal kan derfor bli et godt
supplement til allerede eksisterende utflukter. I april ble det årlige sikkerhetsmøtet avholdt i
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Møllers lokaler i Drammen. Her ble det referert fra F/NLFs fagseminar og utvekslet meninger
rundt faktorer for å ivareta gode holdninger og sikkerhet.
Nyttårshoppingen ble i år kansellert på grunn av værforholdene. Selv om værvarslinga i
dagene før antydet svært liten sannsynlighet for hoppaktivitet, møtte like vel mer enn 50
hoppere fra østlandsklubbene frem til noe som allerede dagen før syntes å kunne begrense
seg til å bli en formiddag med utelukkende sosialt samvær og muligheter til å fornye lisenser
for 2018. Dette viser at arrangementet er bitt en tradisjon som settes stor pris på blant våre
hoppvenner, og det er på mange måter blitt vårt ansikt utad, og det viktigste vi gjør i løpet av
året når det gjelder utadrettet virksomhet, ikke minst i forhold til rekruttering av nye
medlemmer. Det er derfor helt vesentlig at arrangementet fortsatt blir gjennomført på en
prikkfri og profesjonell måte. Det solide forarbeidet som i år ble gjort av Tom og Bjørn, er av
avgjørende betydning, og en stor takk rettes til dem og til alle de andre som deltok. Spesielt
må også nevnes Randi og Toril , som foret oss med både vafler og pølser.
Med ønske om et godt nytt og sikkerhetsbevisst hoppår.
Erik Lindquist, HI VFSK
ÅRETS VETERAN
Erik Lindquist ble med akklamasjon, og til stor overraskelse for han selv, utnevnt til Årets
Veteran.
ØKONOMI
VFSK har etter årets aktiviteter fortsatt solid økonomi. Hovedinntektene er
medlemskontingent og momsrefusjon fra Idrettsforbundet. 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 arrangementer. Av regnskapet gårdet fram at VFSK isolert
sett har et underskudd på kr. 11 000 kr. I det endelige regnskapsoppsettet er tallene fra
Paralift og Venneforeningen TSB integrert slik som fjoråret . Resultatet gir da et overskudd
på kr. 3740,37. Regnskapet er revidert og godkjent av revisor Gunleik Lindheim.
Helge Siljan

TAKK
Styret vil takke alle som hjelper til å holde hjulene i gang og som bidro til at året 2017 som
vanlig ble et godt år for VFSK. Takk til Dakota Norway som vi har et meget godt samarbeid
med, og som vi skal gjøre alt for å videreføre. Våre Veterinner bidrar i stort monn både til
den praktiske driften og til å høyne det sosiale miljøet i klubben! Så igjen: Takk til Veteraner,
Veterinner og samarbeidspartnere for 2017, og så tar vi fatt på 2018 med godt mot!

