
Vil du fly?

Fallskjermkurs 2018 



Fly med oss!
Stadig flere oppdager at fallskjerm
sporten faktisk er tilgjengelig for alle. 
Med himmelen som arena driver vi vår 
idrett, jenter og gutter i alle aldre og fra 
alle lag i samfunnet.  AFFutdanningen 
er den raskeste og mest effektive 
måten å bli selvstendig hopper på. 

Allerede på det første hoppet ditt hopper 
du fra ca 12.500 fot (4.000 meter) sam
men med to instruktører og har opptil 
45 sekunder frittfall. Nå inkluderer også 
kurset seks minutter i vindtunnel! 

Tønsberg Fallskjermklubb 
har rundt 450 medlemmer 
som alle har tatt utfordrin
gen og funnet veien inn i 
en ny og fantastisk verden. 
hoppfallskjerm.no 
tlf 33 38 06 70

Tønsberg Fallskjer
mklubb er medlem 
av Norges Luftsports
forund, som igjen er 
medlem av Norges 
Idrettsforbund.

For 
kr 13.490 lærer vi deg å hoppe!
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Hvorfor begynne å 
hoppe fallskjerm? 

>  Det er en kjempeutfordring, som gir 
en fantastisk følelse av mestring 

>  Du lærer å hoppe ut av et fly som 
fungerer helt fint 

>  Du lærer å fly kroppen din i frittfall 
(du faller i ca 200 km/t!) 

>  Du lærer å fly skjermen din trygt 
ned og lande på et egnet sted. 

>  Du lærer å leke på en måte du ikke 
trodde var mulig uten fjær og vinger 

>  Du lærer å kjenne sider av deg selv 
du kanskje ikke visste om 

>  Fallskjermhopping er en fantastisk 
arena å møte nye mennesker på – 
nasjonalt, så vel som internasjonalt 

>  Det er rett og slett bare utrolig 
spennende og gøy!

Hvordan blir jeg fallskjermhopper?  
Tønsberg Fallskjermklubb har lang erfaring med å utdanne fallskjermhop-
pere, og har noen av de mest erfarne fallskjermhopperne i hele Norge i 
staben med instruktører. 

Våre kursopplegg består av en teoridel på 10 timer, og etter eksamen er du 
klar for hoppingen. 

I Tønsberg tilbyr vi AFF-kurs (Aksellerert Fritt Fall), der du hopper fra  
4 000 meter (12 000 fot) allerede på ditt første hopp, assistert av to in-
struktører. Du utløser fallskjermen selv. 

AFF er den mest effektive utdanningsformen innen fallskjermhopping og 
den raskeste og beste måten å bli fallskjermhopper på - og man skal gjen-
nom åtte nivåer for å bli godkjent som selvstendig fallskjermhopper. 

Risikosport? 
All virksomhet innebærer elementer av risiko, enten i arbeid, i hjemmet 
eller i trafikken. I fallskjermhopping er kanskje risikoen mer åpenbar 
enn ellers, og dette gjør at vi har et større fokus på dette enn hva ellers er 
vanlig i samfunnet. Vi mener at nettopp risikoen i vår sport sporer oss til 
å tenke sikkerhet. Vi vet at nødsituasjoner kan oppstå, og vi lærer oss å 
forutse disse og ha nødprosedyrer klare. 

Naturligvis vil alle som driver en idrett, eller har en hobby som de er 
oppslukt av, trekke frem de positive sidene ved den virksomheten de er 
glade i. Det vil vi også. Nettopp denne nødvendigheten av å tenke sikkerhet 
og handle raskt og rasjonelt tror vi er blant de positive ting fallskjermhop-
ping utvikler. Men vi skal ikke legge skjul på at det kreves en del av den 
som vil bli fallskjermhopper



Påmelding 
Vær tidlig ute med å bestille plass, 
kursene fylles fort opp! 

> Du bestiller plass på kurs her:
 kortlink.no/162 
> Les mer om kurs her:
 hoppfallskjerm.no
> Fremdeles i tvil? Ring vår kurstele

fon 922 93 735 eller send en epost 
til kurs@hoppfallskjerm.no.  

> Kurset koster kr 14.990
> Depositum: For å bekrefte kurs

plassen din, må du betale inn et 
depositum på kr 2.500 til konto 
1594.16.71664 innen 5 dager etter 
påmelding, ellers kan plassen din 
gå til en annen. 

> Resterende beløp skal betales før 
kursstart etter nærmere anvisning. 

> Du må ha med utfylt legeskjema før 
du kan hoppe. Last ned skjema her 
kortlink.no/wE
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Våre kurs 2018

Kurs Kursstart dato kl
1 Tirsdag 24. april 17.00

2 Tirsdag 1. mai 17.00

3 Tirsdag 8. mai 17.00

4 Tirsdag 22. mai 17.00

5 Tirsdag 5. juni 17.00

6 Tirsdag 19. juni 17.00

7 Tirsdag 26. juni 17.00

8 Tirsdag 3. juli 17.00

9 Tirsdag 10. juli 17.00

10 Tirsdag 17.juli 17.00

11 Tirsdag 24. juli 17.00

12 Tirsdag 31. juli 17.00

13 Tirsdag 14. august 17.00

Alle kurs starter tirsdag kl 17.00 og varer til fredag kl 18. Men vi anbefal-
er på det sterkeste at du setter av lørdag og søndag også. Da er du sann-
synligvis kommet så langt i progresjonen at du kan hoppe på egen hånd.
Vi holder pakkekurs søndag formiddag i kursuken og A-lisenskurs påføl-
gende søndag.
Første kursdag starter kl 17.00 på Megafun Factory på Lørenskog, og vi 
holder på til kl 21.00. Den siste timen er satt av til å fly i vindtunellen der. 
Resten av kurset går på Jarlsberg flyplass nær E18, 3 km utenfor Tønsberg.  
Dag to, onsdag, starter kl 9.00. Torsdag og fredag starter vi kl 10.00 
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Hva inkluderer kurs-
avgiften?

> Kurs/all opplæring
> 7 hopp med instruktør, hvor de 3 

første er med 2 og de fire neste er 
med 1 instruktør

> 6 minutter i vindtunnel 
> Leie av fallskjermutstyr
> Medlemskap i Tønsberg Fallskjerm

klubb
> Medlemskap i Norges Luftsports

forbund
> Fallskjermpakkekurs
> Ulykkesforsikring
> Loggbok
> Fallskjermblad

Målsetting kurs
Slik er målsettingen definert i vår  
«bibel» – Håndboka:

Kursets målsetting er at elevene skal 
kunne gjennomføre fritt fall assistert av 
AFFhoppmester(e) med trygg landing 
innen et på forhånd angitt område. 

Kurs og progresjon
Tønsberg Fallskjermklubb holder kurs annenhver uke fra slutten av april til 
midten av juli. Vi har også to kurs i august. Selve kurset består av syv hopp, 
med stigende vanskelighetsgrad. Du må bestå hvert av nivåene før du kan 
gå videre. Etter endt kurs må du ha minst 13 hopp alene, med ulike øvelser, 
før du får A-lisens og ikke lengre regnes som elev.

20 hopp (13 hopp + de syv hoppene som er inkludert i kurset) høres 
kanskje ikke så mye ut, men det tar tid. Været kan være uberegnelig, du 
må kanskje vente på at elevutstyret er ledig og du skal også gjennomføre 
pakkekurs og A-lisenskurs før du får A-lisens og kan hoppe sammen med 
andre. Rekker du ikke dette før sesongen er ferdig i slutten av oktober må 
du gjøre repetisjonshopp påfølgende år.

Desto tidligere kurs du tar, og desto ivrigere du er, desto større sjanse har 
du for å nå milepælen A-lisens samme sesong (de fleste greier det!)

Vi holder til på Jarlsberg Flyplass, ca fem km utenfor Tønsberg sentrum. 
Dette er Østlandets største og beste hoppfelt, og ligger ca ti mil sør for Oslo 
–  ca. en times kjøring på E18 (se side 12)

I sesongen fra april til ut oktober har vi hopping 130 dager.

Tønsberg FSK er en av de mest aktive klubben i Norge og kan tilby et 
hyggelig og variert miljø¸ med mange hoppere, unge og gamle, ferske og 
erfarne. 

Våre instruktører er av de beste i Norge og er parate til å hjelpe deg som er 
elev på alle progresjons-trinnene. Kom og bli med og lek med oss!

Å falle fritt i et minutt er verdt 
alle penga! Dette er erfarne 

hoppere...
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Del Navn Beskrivelse

1 Kursåpning/intro Introduksjon av instruktører og elever

2 Påseling og fallstilling Hvordan du skal ta på deg fallskjermutstyret og hvilken kroppsstilling vi ønsker i 
frittfall

3 Skjermvurdering Hvordan vurdere om fallskjermen din flyr eller ikke flyr

4 Innlasting, hoppordre og  
utstprang

Hva du gjør fra du går ombord i flyet til du utløser fallskjermen din

5 Nødprosedyre Hva du skal gjøre om fallskjermen din ikke flyr – trekke reserveskjermen

6 Styringsteknikk & observasjon Hva du skal gjøre etter at du har åpnet fallskjermen din og skal fly til landingsom
rådet

7 Landingsteknikk Hvordan du skal lande fallskjermen

8 Berging av skjerm Hva du gjør med fallskjermen etter at du har landet

9 Nødsituasjoner Om det oppstår nødsituasjoner er det viktig at du vet nøyaktig hva du skal gjøre

10 Oppsummering Oppsummering av kurset og spørsmål/svar

11 Skriftlig prøve Skriftlig kontroll på at du har fått med deg det viktigste på kurset

12 Praktisk eksamen En eksaminator kontrollerer at du har nok ferdigheter og kunnskaper til å gjøre et 
fallskjermhopp

Kursene starter tirsdag ettermiddag kl 17, på Megafun Factory, Skogli-
stubben 21, på Lørenskog like utenfor Oslo.  Resten av kurset foregår på 
Jarlsberg flyplass, ca fem km fra Tønsberg. 

De to første dagene er et bakkekurs – et grunnkurs i fallskjermhopping. 
Her lærer du alt du trenger kunne før du gjør ditt første hopp.

Bakkekurset er lagt opp som et fallskjermhopp - fra du står på bakken, 
gjenom flyturen, selve hoppet og til du igjen står trygt på bakken. Her lærer 
du også å håndtere spesielle situasjoner som kan oppstå.

Bakkekurset består av en del fysisk aktivitet og vi anbefaler at du stiller i 
idrettsantrekk og joggesko. En tynn ullskjorte / stilongs kan være fint på 
kjølige dager. Lufta er mye kaldere i 12.500 fot enn på bakken!

Grunnkurset er mye bevegelse og fysisk aktivitet. Bakkekurset er lagt opp 
med hovedvekt på praktisk selvøvelse. Det varer ca 11 timer og avsluttes 
onsdag ettermiddag. Deretter er det eksamen, og består du både den 
teoretiske og praktiske delen er du nå klar for å gjennomføre ditt første 
fallskjermhopp.

På Megafun er det en fin cafeteria, og på hoppfeltet på Jarlberg har vi en 
kiosk med varmrett og enkle lunsjretter.

Bakkekurset – 10 leksjoner og 2 eksamener

Det er mye drill og trening før du får 
på deg den gule elevdressen og er 
klar for ditt første hopp.
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AFF-kurset – de 7 nivåene 
Allerede på det første hoppet vil du gjøre et utsprang fra 12 500 fot ( eller 
omlag 4000 meter) over bakken sammen med to instruktører. 

I et trygt miljø vil du nå utføre det du har trent på nede på bakken, et kon-
trollert frittfall på ca. 40-50 sekunder. 

I det frie fallet holder dine instruktører fast i deg og instruerer deg ved 
hjelp av ulike tegn (se side 13) slik at du lettere kan gjøre et vellykket hopp. 
Instruktørene er alltid klar til å hjelpe deg ved behov. 

Deretter utløser du fallskjermen din selv under kontroll av instruktørene, 
før du styrer fallskjermen ned til landingsamrådet og en myk landing. 

Progresjonsplanen består av syv nivåer, nivå 1 til 7. De tre første (nivå 1-3) 
er med to instruktører, og de neste fire (nivå 4-7) er med én instruktør. Du 
må ha et godkjent hopp på hvert nivå for å kunne gå videre til neste nivå. 

Progresjonshoppene vil øke i utfordring og du vil lære utrolig mye på kort 
tid. De syv hoppene gjør deg klar for å hoppe ut av flyet helt alene. 

Kursavgiften inkluderer syv hopp, ett hopp på hvert av nivåene.

Nivå Navn Beskrivelse

1 Kroppskontroll Frittfall tilvenning. Utløse fallskjermen selv

2 Kroppskontroll + Starte og stoppe svinger, og framoverbevegelse

3 Selvstendighetshoppet Instruktørene slipper deg under hoppet og du flyr alene

4 Svinger og forover 90° svinger og foroverbevegelse

5 Svinger og forover 360° svinger og foroverbevegelse

6 Solo exit Du hopper ut uten at instruktørene holder i deg. Baklengs saltoer og delta

7 Solohoppet Være selvstendig i alle deler av hoppet. Ustabilt utsprang og forlengs saltoer

Om utstyret
Elevutstyret består av:
> Fallskjermsett (seletøy, pakk

sekk, fallskjerm, reserveskjerm og 
nødåpner).

> Høydemåler.
> Hjelm.
> Briller.
> Hoppdress.

Elevutstyret er utstyrt med en nød
åpner som aktiverer reserve skjermen 
om hovedskjermen ikke åpner.

Hovedskjermen er en firkantskjerm 
som er enkel å fly og ved å bremse 
opp fallskjermen ved landing lander 
man helt mykt.

Du får låne/leie fullt fallskjerm utstyr 
i hele elevperioden. Du må ha med 
treningstøy, hansker og sko uten 
hemper (kroker) og ikke for tykk såle, 
helst type joggesko.
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Videre som elev - nivå 8
Når du har bestått nivå 7 er du klar til å begynne å hoppe alene og kan 
begynne på nivå 8. Nivå 8 består av minimum 13 hopp, der to er fra lav 
høyde (3500 fot)

Hensikten med disse hoppene er at du mer og mer skal klare deg “alene” 
både før, under og etter hoppene. Du vil alltid ha med deg en instruktør i 
flyet - en hoppmester, som sjekker utstyret ditt, sørger for at du gjør det 
du skal og holder et øye med deg. I tillegg kan det hende hoppmesteren gir 
deg noen oppgaver eller øvelser du kan trene på.

Du skal gjennomføre tre utsjekkshopp med instruktør, hvor man øver på 
kropsstilling og bevegelser for å fly med andre i frittfall. 

Hva Navn Beskrivelse Instruktører Høyde

8 Tilvenningshopp Tilvenning til å hoppe alene (minimum 6 hopp) I flyet 12.500

8L1 Lavhopp 1 Lavhopp stupende, med stabilt trekk innen 5 sekunder I flyet 3500

8L2 Lavhopp 2 Lavhopp ustabilt, med stabilt trekk innen 5 sekunder I flyet 3500

8FS Frittfalløvelser 3 utsjekkshopp med instruktør  kontroll av øvelser I lufta 12.500

Fadderordning
Ikke alltid like lett å være ny og fersk 
på et travelt hoppfelt. Vi har derfor 
laget en fadderordning, og du får en 
erfaren hopper som hjelper deg inn i 
miljøet og hoppingen!

Gul dress = elev!
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Fra elev til selvstendig hopper
Etter at du har gjort deg ferdig med alle hoppene som trengs - minimum 
18 godkjente fallskjermhopp - er du klar for å gå videre og ta ut den første 
lisensen din – A-lisens. Det gir deg rett til selvstendig hopping, og å passe 
på deg selv. Lisens-systemet er lagt opp slik at man trenger minimum 20 
hopp i året fremover for å holde lisensene sine vedlike.

For å kunne få utstedt A-lisens må du ha gjennomført pakkeopplæring 
og avlagt pakkeeksamen. Dette skjer gjerne underveis i kursuken, og blir 
gjerne gjennomført om været er dårlig.

Videre trenger du å gjennomføre A-lisenskurs og avlegge en skriftlig prøve. 
Kurset tar ca 4 timer og er inkludert i kursprisen. Prøven leser du på egen-
hånd – kurset og prøven dekker forskjellige aspekter.

Hva Navn Beskrivelse Instruktører

PK Pakkekurs Opplæring i pakking av hovedskjermen. Minimum 6 treningspakk før 
eksamen kan avlegges

Pakkeinstruktører

PE Pakkeksamen Pakkeeksamen ovenfor pakkeeksaminator Pakkeeksaminator

Akurs Alisens kurs Kurs som forbereder deg på å bli selvstendig hopper. Går gjennom 
samspillet mellom ferdigheter, kunnskaper og holdninger, samt utstyr.

Kursinstruktør

Aprøve Alisens teoriprøve Teoretisk prøve på dine kunnskaper. Pensum fra Håndboka Kursinstruktør

Enkel overnatting
Under kurset kan du bo gratis i et hus 
vi disponerer på feltet. Enkel standard, 
med køyesenger og flere på rommet. 
Ta med sovepose!

Verdens kuleste hoppfly!
Flyet vårt LNJMP – en TwinOtter – er 
det støre hoppflyet i Norge og har 
legendestatus. Det har to turbinmotor
er som tar deg og 19 andre til 12.500 
fort på 1011 minutter. Døra er stor og 
en drøm å hoppe fra. Det er noe av 
det sikreste hoppflyet som finnes og 
TwinOtteren er elsket av hoppere over 
hele verden.
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Og veien videre?
Det finnes mange grunner til at folk begynner med fallskjermhopping, det 
være seg søken etter litt spenning i hverdagen, finne en spesiell idrett, 
utfordre seg selv eller rett og slett bli del av et spennende miljø med nye 
venner. 

Miljøet i Tønsberg Fallskjermklubb er unikt, og er veldig inkluderende, 
uavhengig om du går på kurs eller har 10.000 hopp. Vi er avhengige av 
hverandre og driver med en spesiell sport som knytter sterke bånd mellom 
oss.

Ved å gå fallskjermkurs i Tønsberg Fallskjermklubb får du en hel klubb 
med på kjøpet – nye venner, et unikt miljø, og ikke minst muligheten til selv 
å bidra og forme klubben.

Tønsberg Fallskjermklubb er en idrettsklubb, og du vil raskt få muligheten 
til å bidra i klubben. Det er opp til klubbens medlemmer å skape det gode 
miljøet og det aktivitetsnivået vi vil ha.

Videre kursing dekkes av klubben og hoppene av hopperen selv. Kan-
skje du selv har lyst til å bli AFF-instruktør en dag? Eller kanskje tan-
deminstruktør?

Mulighetene er mange som fallskjermhopper, og i fallskjermsporten kan du 
finne «din greie» – om det er å bli verdens beste konkurransehopper eller 
bare gjøre vedlikeholdshoppene for å være i miljøet. Valgene er dine!

Fakta om Tønsberg     
Fallskjermklubb
> over 350 aktive medlemmer  i alder

en 16 til 75 år!
> gjør ca. 17 000 hopp i året 
> utdanner rundt 6070 nye fallskjer

mhoppere hvert år 
> gjør ca 1000 tandem fallskjermhopp 

i året 
> hopping fra april ut oktober
> de fleste medlemmene er bosatt i 

området fra Vestfold til Oslo 
> arrangør av Norgesmesterskap i 

fallskjermhopping og andre aktivi
teter og konkurranser

> vi er gode på idrett og de senere 
årene har Tønsberg hopperne 
forsynt seg grådigst av NMmedal
jene 

> flere av klubbens medlemmer er 
verdensrekordholdere
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Fallskjerm som idrett
Du er kanskje ikke klar over det, men fallskjerm er ikke bare moro, 
det er også idrett. Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund. 
Mange av klubbens medlemmer bruker eller har brukt all sin tid 
og alle sine penger på å nå toppen.  Noen er mindre ambisiøse og 
har det like gøy.

I NM, der det gjerne samles 70-100 hoppere, konkurreres det i to 
hovedgrener, Formasjonshopping (FS) og Freefly (FF). Den eneste 
klubben i Norge med utøvere i norgestoppen i begge grener er 
Tønsberg Fallskjermklubb.

I 2018 går NM på Voss, 7-11 august.
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Håndtegnene vi bruker i frittfall
Når vinden suser forbi ørene dine i 200 km/t er det umulig å høre hva an-
dre sier. Derfor er det utviklet en del håndtegn, som instruktørene bruker 
for å kommunisere med eleven i frittfall. De blir mye brukt og kan være 
helt avgjørende for at hoppet ditt blir vellykket. 

Du trenger ikke pugge disse hånd
tegnene før du møter på kurs, men 
gjør deg gjerne kjent med dem. De 
brukes mye og det er veldig viktig at 
du responderer riktig i frittfall.
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Her er kurset
Du har smarttelefon har du ikke? Du 
finner både Megafun Factory (Skogli
stubben 21) og Jarlsberg flyplass på 
de digitale karttjenestene,

Megafun Factory

Huskeliste kurs
q	 Påmelding & depositum
 Jeg har meldt meg på fallskjermkurs,

q	 Depositum og kursavgift
 Jeg har betalt depositum, kr 2000, og resten av kurskostnaden, 11.490 

kr. Er du i tvil kontakt oss på info@hoppfallskjerm.no

q	 Legesjekk
 Gjennomført legesjekk og har med meg skjema (ingen hopping uten 

legeskjema!). Last ned skjema her kortlink.no/wE

q	 Sko
 Jeg har med meg joggesko (uten hemper som liner kan sette seg fast i) 

Om jeg har lett for å tråkke over så har jeg med støttebandasje, ankel-
støtte eller sportstape

q	 Treningstøy
 Jeg har med meg treningstøy som jeg kan benytte under bakkekurset

q	 Tid
 Jeg har satt av tid til kurset, fra tirsdag ettermiddag kl 17 til fredag kl 

18. Jeg vet også at jeg bør sette av lørdag og søndag slik at sjansen er 
større for å bli ferdig. Jeg vet at pakkekurset er søndag formiddag i 
kursuka, og A-lisenskurset påfølgende søndag formiddag.

q	 Aldersgrense
 Om jeg er over 16 år men ikke fyllt 18 år enda - så har jeg husket å få 

fyllt ut «Tillatelse til  Fallskjermhopping» av forelder eller verge (neste 
side).

Nordfra på E6: ta avkjøring 42

Nordfra på E18: ta avkjøring 35

Sørfra på E18: ta avkjøring 36

Fra Oslo: Kommer du E6 ta avkjøring 
mot Lørenskog, eller velg Rv 163 (Øs-
tre Aker vei)

Jarlsberg flyplass



Under 18 år?
Dette skjemaet må fylles ut av foresatt 
(forelder eller offentlig utnevnt verge) 
dersom kursdeltageren er mellom 16 
og 18 år.  Skjemaet må medbringes 
ved kursstart for å få tillatelse til å 
delta på kurset.

Kursdeltaker:

Født:

Tillates å gjennomføre (sett kryss):

q	Fallskjermkurs i regi av Tønsberg Fallskjermklubb

q	Tandemhopp i regi av Tønsberg Fallskjermklubb

Dato: 

Telefon:

Navn foresatt: 

Underkrift:  

Navn foresatt 2: ________________________________

Underskrift:  ____________________________________


