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Oppdatert april 2019 
 

Flymønster for WS og tracking  
 

Lokale regler for Skydive Tønsberg og Tønsberg Fallskjermklubb 
 

Generelt 
Denne instruks gir tilleggsbestemmelser og lokale regler gjeldende for alle hopptyper som genererer 
horisontal bevegelse og fungerer som supplement til Håndbokens (HB) regler  
Alle hopptyper som genererer horisontal bevegelse skal briefes grundig og ledes av kyndig hopper.  
 

Tracking 
 
Tracking er en utbredt aktivitet på Jarlsberg, og det ble i 2016 etablert rutiner for gjennomføring av denne 
aktiviteten. Det ble da innført TL1 og TL2. TL2 følger krav fra håndboka for trackingleder men med en 
begrensning på fire hoppere totalt i gruppen. TL1 krever erfaring som TL2 samt et utsjekkshopp med en 
instruktør godkjent av HI. Det skal kun være to slike grupper per løft. Dette kan fravikes i sjeldne tilfeller, 
hvor alle trackinglederne på løftet er særs erfarne og kan sikre at gruppen returnerer til opprinnelig plass for 
separasjon og åpningspunkt.  
 
Hoppere som bedriver denne type hopp på Tønsberg fallskjermklubb vil bli særskilt merket i Burble etter 
godkjennelse.Trackingaktiviteten vil også i 2019 ha høyt fokus grunnet utfordringer i forbindelse med 
sikkerhet og luftromsbegrensninger.  
Se kart for flere grupper under Wingsuite for flyretning.  
 
 

Wingsuite 
 
Wingsuit har vært en aktivitet på Tønsberg fallskjermklubb gjennom mange år og kompetansen på dette 
feltet er ivaretatt av dedikerte personer. Hoppere som bedriver denne type hopp på Tønsberg 
fallskjermklubb vil bli særskilt merket i Burble etter godkjennelse. I TøFSK er bruk av Trackingsuit sidestilt 
med Wingsuit ut fra utfordringer i forbindelse med luftrom og andre brukere. Nytt standarisert 
opplæringsprogram med utsjekker vil bli implementert samt regler for drakt størrelse. Disse må leses før 
manifestering.  
Vi vil også innføre statusene TL1 og TL2 på denne hopptypen. 
Som for tracking vil TL2 følger krav fra håndboka for Wingsuite-leder men med en begrensning på fire 
hoppere totalt i gruppen. TL1 krever erfaring som TL2 samt et utsjekkshopp med en instruktør godkjent av 
HI. Det skal kun være to slike grupper per løft. Dette kan fravikes i sjeldne tilfeller, hvor alle trackinglederne 
på løftet er særs erfarne og kan sikre at gruppen returnerer til opprinnelig plass for separasjon og 
åpningspunkt.  
I tilfeller hvor det er mer enn en WS gruppe på hvert løft skal gruppe 2 (merket med røsa i kart under) 
ALLTID ledes av en TL1 for denne type hopp. 
Kun særs erfarne wingsuit-piloter tillates å hoppe i skyete forhold. Alle skal orientere seg i forhold til hvor de 
befinner seg over bakken innen utsprang. 
 Retning for tracking er 90 grader på run mot ØST eller VEST. 
• Wingsuit-produsenten sine anbefalinger for erfaringsnivå skal følges.  
• Dynamisk flyging (WS free fly/head down) eller xrw er ikke tillatt uten tillatelse fra HI. 



2 av 2 
 

 
 

 

 
 
 

Fly sikkert og vis hensyn! Blue skies! 
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