
Hoppfeltbriefen informerer om lokale forhold 
og bestemmelser som gjelder for hopping på 
Jarlsberg flyplass i Tønsberg Fallskjermklubb 
sin regi. All hopping skal skje etter F/NLF sine 
bestemmelser som beskrevet i Håndboka.

Innregistrering
For å kunne hoppe må man 
• Registrere seg i resepsjonen og opprette 

hoppkonto i Burble.
• Inneha appen BurbleMe.
• Vise gyldig betalt forsikring (“lisens” i Min-

Idrett), medlemskapsbevis og kompetanse-
bevis samt utstyr med hovedkontrollkort. 

• Betale flyplassavgift til Jarlsberg Luftsports-
senter (JLS). 

• Ha positiv saldo på hoppkontoen i Burble.

Bruk BurbleMe til å manifestere deg
• Velg hopptype under “Formation”.
• Skal du tracke eller hoppe Wingsuit, sjekk 

først på en av skjermene våre med manifes-
tene om andre har valgt Angle eller WS. 

• Vi tillater kun 3 horisontale grupper per 
løft, om ikke annet er avtalt med HI.

 o Maks 2 Tracking
 o Maks 1 WS/TS (single eller gruppe)
 Har noen før deg manifestert TR/Angle 

eller WS, må du koordinere slik at dere kan 
hoppe sammen, eller du må finne på noe 
annet. AFF-elever som øver på marsj klassi-
fiseres ikke som en horisontal gruppe.

• Er du elev Nivå 8 må du manifestere deg i 
manifest. Elever på Nivå 1-7 forholder seg 
til sin instruktør. 

Boarding call, løftorganisering
• Møt Hoppmester ved innlastningsområdet 

på 10 minutter call, ferdig påselet. 
• Still deg opp med den gruppen du skal 

hoppe med i frittfall, følg skilting ved inn-
lasting.

• AFF nivå 1-7 forholder seg til instruktøren 
sin. 

• Alle som har planlagt å lande der høyhas-
tighetslandinger er tillatt melder fra til HM. 
Planlegg landingsrekkefølge. 

 

Exitrekkefølge:
Med Trackinggruppe menes tracking uten  
spesielle trackingsuits

1. Tracking 1
2. FS/Mage
3. Freefly
4. AFF N 8
5.  AFF N 1-7
5. Tracking 2
6. Tandem
7. Trekke høyt (maks 6000 fot)
8. Wingsuit/trackingsuit, øst

I flyet
• Alle skal være fastspent og ha hjelm på opp 

til 1000 fot.
• Sett deg oppreist i ryggen så alle får plass. 
• Er det elever eller tandemer med på løftet 

så gi de plass til forberedelser fra 9000 fot. 
• Rød lampe lyser: Åpne døra. Grønn lampe 

lyser: Hopp! 
• Om det blir gitt holding etter at rød lampe 

er tent vil lampen forbli tent og melding 
om holding vil bli gitt verbalt. Døra skal da 
lukkes før rød lampe vil bli slukket.

• Tid mellom gruppene vil bli opplyst ved HL 
brief. Sjekk tavle for info, eller spør hop-
pmester. 

Innflyving, landingsmønster
• Runet går alltid rett sør eller rett nord, 

para llellt med flystripa.
• Planlagt åpningspunkt vil være vest for stri-

pa (unntatt horisontale grupper mot øst). 
• Sørvest for flystripa er det modellflyaktivi-

tet. I området rundt denne er det reservert 
et luftrom opp til 1500 fot. Se kart. Det 
nord vestre hjørnet er merket med en 
hvitmalt pall ute på åkeren. Det er forbudt 
å lande i Modellflyområdet. Er du likevel så 
uheldig at du må (nød)lande her, gi deg til 
kjenne med høye rop, slik at modellflyverne 
på bakken blir oppmerksomme på at du er i 
luftrommet deres.

• Er du i tvil om du klarer å nå fram til land-
ingsområdet, finn så tidlig som mulig et 
alternativt landingsområde.

• Flystripa og forlengelsen av denne (sikker-

hetssone 500 m), skal ikke krysses under 
1000 fot. Det samme gjelder området 
mellom landingsområdene fra Grønt Bygg i 
sør til skogen i nord (se kart).

• Maks trekkhøyde 6000 fot. Vi deler luftrom 
med Torp Lufthavn.

Skjermflyging
For å sikre et sikkert og forutsigbart skjermfly-
gingsmønster gjelder følgende:
Hovedlandingsområdet: Innflyging i mønster 

– alltid fra jordene i retning flystripa, med 
maks 90° sving for landing mot nord eller 
syd som følger T’en. Alle lander samme ret-
ning, parallellt med flystripa. Følg hopperne 
foran deg nedover uten å ta igjen hoppere 
eller å avskjære dem på finalen. Se eget 
kart med venteområder.

Alternativt landingsområde: Innflyging over 
forlengelsen av landingsområdet øst for 
taksebanen og vest for stripa. Landings- 
mønster med kort “baseleg” mot taksevei 
og hovedlandingsområde, men skal holdes 
innenfor området mellom flystripe og 
taksevei. 

Høyhastighetslandinger/swoop: Gjøres 
mellom p-plass og takseveien. Det skal da 
følges samme innflygingsmønster som på 
alternativt landingsområde.

Tandem- og instruktørområdene: Innflyging 
og oppsett mellom de  to andre land-
ingsområdene, med landing sørøst for 
hangaren. Maks 90° sving for landing. Dette 
landingsområdet er  ”STENGT SONE” for 
alle som ikke skal lande der.

HUSK: 
• Det er IKKE anledning til å fly på tvers over 

landingsområdene for å lande på et annet 
område.

• INGEN flyving over bygningsmassen og 
uteområder i forbindelse med landing. 

• INGEN krysning av stripa under 1000 fot

OBS: Kryss deg av på manifestet når du har 
landet. Det ligger ved inngangsdøra til hangar.

Åkerlanding / utelanding
Meld fra med BurbleMe når du har landa ute, 
så vi vet hvor du er eller om du trenger hjelp.

Lander du på noen av jordene rundt flyplassen 
før avling er høstet er det gebyr på kr 150. 
Gjelder ikke elever. Gjelder heller ikke hvis 
spoten er så dårlig at det ikke er din feil. Men 
har du flydd horisontalt og flydd deg bort er 
det din feil!

Vi er avhengig av godt forhold til bøndene 
rundt oss. Lander du ute gjelder følgende:
• Møter du bonden, beklag at du landa på 

jord et, oppfør deg respektfullt og vær  
høflig. 

• I nordenden av flystripa, både på øst- og 
vestsiden går det 150 kuer med kalv. Kuene 
kan være farlige! Speid etter kuene i skjerm 
og land så langt unna dem du kan. Pakk 
sammen skjermen din så den ikke blafrer og 
skremmer dem. Finn en vei ut uten å gå mot 
kuene. Beiteområdet er gjerdet inn med 
strøm. I forlengelsen av stripa er det en vei. 
Gå til den og følg den tilbake.

• Lander du i en åker, IKKE gå korteste vei 
ut av jordet. Følg traktorspor og tråkk ned 
minst mulig! Gebyr på kr 500 om du ikke 
følger denne regelen! 

OBS: Meld fra til HFL straks du er tilbake!

Landing på eller øst for stripa: 
• Lander du på flystripa, kom deg vekk hurt-

igst mulig. Søk sikkerhet vest for rullebanen 
og sørg for at du er minimum 30 meter fra 
rullebanen.

• Lander du øst for rullebanen skal du holde 
minimum 30 meter avstand fra denne. Hold 
utkikk for fly under landing og takeoff. 
Dersom det er fly på vei inn for landing eller 
under takeoff skal du gå minimum 30 meter 
vekk fra rullebanen og sette deg ned på huk 
som tegn til flyver at du er oppmerksom på 
flyet. Vent til flyet har passert før du krysser 
rullebanen.

Fly sikkert og vis hensyn! Blue skies!
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