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1. Virksomhetsår

2011 var klubbens treogtjuende virksomhetsår, og VFSK hadde pr. 31.
desember 2011 (2010 i parentes) 51, (49) medlemmer ihht. F/NLF‘s
medlemsregister, derav 2 (2) støttemedlemmer, 1(1) familiemedlem, 11
(11) pensjonist –medlemmer, 2 (1) kvinnelige medlemmer og 41 (39)
senior medlemmer og 5 (4) medlemmer ikke opptatt i Veteranlauget.
VFSK er registrert i Enhetsregisteret med organisasjonsnummer 995 239
337. Dette er nødvendig for å kunne motta momsrefusjon fra Staten tildelt
NIF/NLF.

2.Styre og ledelse.

Som styre har i 2011 fungert:
Leder

:

Kjell T. Olsen

Nestleder

:

Hallvard Stensaas

Sekretær

:

Oddmar Stenhaug

Kasserer

:

Helge Siljan

Styremedlem:

Kåre Liane

Varamedlem :

Kurt Ødemark

Varamedlem :

Terje Hauger

Revisjonsarbeidet har vært ivaretatt av:
Revisor

:

Gunleik Lindheim

Vararevisor :

Kjell Bjarne Granbakken

Som valgkomité har i 2011 fungert:.
Odd Møller leder,
Erik Lindquist og Kjell T. Olsen medlemmer.

Hovedinstruktør i virksomhetsåret:
Erik Lindquist
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3. Aktiviteter Årsmøtet 2011 ble innledet med herlig hopping fra vårt velkjente
helikopterløfteapparat AS-350 som ved denne anledning bare løftet 4
hoppere om gangen. I et herlig vær med masser av snø, utgjorde de
brave Veteraner en god andel av det totale hoppantall på 37 hopp. Vi
takker GFSK for fin gjestfrihet! Årsmøtet ble innledet i sedvanlig stil med
velkomst i Rådstua hvor to av våre Dubaifarere til stor jubel stilte i lokalt
antrekk. Deretter fulgte årsmøtet med rekordmessige 45 deltakere og 28
stemmeberettigede, som ble dirigert og ordnet veteranmessig som det
høver seg i VFSK. Erik la på sitt utvalgs vegne frem de syn som fremkom
i kontakt med utvalgsmedlemmene. Årsmøtet svarte på utfordringene
med applaus og ved å forsterke det samme utvalget som skulle legge
frem forslag til konkrete endringer for styret innen neste årsmøte.
Kasserer Olaf gikk av med heder og ære. Han fikk sin applaus for vel
utført innsats over mange år! Vel blåst Veteran Olaf!
Påtroppende kasserer Helge er ikke lettskremt og tok fatt på sitt verv med
å be om at hele årsmøtets og årsmøtedeltakernes kostnader skulle
faktureres over klubben! Neste år er det formannens tur til utskiftning. Og
da er hele den operative og funksjonelle ledelse i VFSK skiftet ut på tre år
og nye tider skal komme og henrulle!
Så var det årsmøtemiddag og så var det fest! Veterinne Heidi og Veteran
Helge takkes ennå en gang for et fantastisk vertskap! Og våre
loddselgere takkes enda en gang for en flott salgsinnsats til beste for
VFSK kassen!
Og en historisk anledning ble det ved at det for første gang ble opptatt et
kvinnelig medlem med fulle rettigheter i Veteranlauget! Yvonne,
velkommen skal du være! Ved den samme seremoni ble også Jan Arild
opptatt. Jan Arild, velkommen skal du være!
Gran Canaria neste stopp på aktivitetskalenderen i år også, tiltross for en
flott Dubai opplevelse på slutten av fjoråret! Og en svært representativ
gjeng dro ivei på ny mot mer sol og varme! På GC hadde den lokale
fallskjermklubben tatt grep rundt den begredelige flysituasjonen og kjøpt
seg en helt kurant C-182! Denne var helt grei og fløy Veteraner fra
morgen til kveld! På en uke klarte Veteranene Olaf og Odd
å gjennomføre 13 hopp hver, med de andre like etter. I alt fikk de til 95
hopp! Ikke dårlig på 10 ferierende Veteraner. Herlig hopping ble kronet
med en felles middag i nærheten av veteranenes nye ”inn” sted, Marin
Club Amadores!
Og Veteran Kjell R. Westbye var en utmerket arrangør av et meget
behagelig opphold for Veteraner og Veterinner. VFSK takker for
innsatsen!.

GC gjengen kom hjem tidlig på morgenen lørdag etter en meget forsinket
hjemtur. Og……de skulle rett på en relativt tidlig demo under prøve-VM i
Vikersund! Trøtte var de alle, men i topp humør med det kjempeværet
som møtte oss i Vikersund med 26 blå! VFSK teamet som gjennomførte
en mega demo her var Olaf, Stig, Per og Kjell W., med Inger Lise og Kurt
som HFL og Kjell som speaker i bakken. Først et kjempehopp av Remen
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Evensen og så underholdning. Midt i dette var det klart for demo og VFSK
spottet en motvillig helikopterpilot inn på rett tidspunkt, til en nydelig demo
med røyk, damp og kjempeapplaus! Et flott syn! Vel blåst Veteraner
Påskehopping med någgå attåt var neste aktivitet og tror du forsyne meg
ikke at interessen var så laber at hele opplegget ble avlyst! VFSK uten
påskesamling? Nei, her må man overhale konseptet slik som vi
forhåpentlig gjør med alle konsepter som ikke har den ønskede appell!
Og apropos ønsket appell…………….Vårens Vakreste Eventyr er et av
våre tradisjonelle konsepter som denne gangen, med arrangementsted
Aur og Gardermoen, i utgangspunktet ikke hadde særlig appell utover de
eldste og mest” fedrelandsihuga” Veteraner. Og mange ristet på hodet da
innbydelsen kom. Men opplegget, utpønsket av Junkeren og formannen,
ble vel et av de mest vellykkede som noen gang har vært arrangert. Med
en kulturell innledning på Ullensaker museum var det klart for aksjon!
Avinor på Gardermoen med operativ sjef Gardermoen kontrolltårn, Bjørn
Skjælaaen, sørget for at vi fikk hoppe fallskjerm på threshold midt mellom
begge rullebanene på Norges hovedflyplass. Det er sjelden vi får oppleve
en slik vilje og evne til å få det til. Veteranenes store takk til gjengen i
tårnet som virkelig fikk det til! Vårt for anledningen de Luxe helikopter, tok
av i en velkjent støvsky ved Vekatosøkket og vi hoppet i mellomrommet
mellom høyre og venstre ankommende Boeing og Airbus maskiner!
Gamle Veteraner snuste fornøyd inn lukten av støv og leire! Vi var i vår
barndoms dal! Og så vakkert det var atter å skue fallskjermer over Aur!
ÅÅÅÅ vi koste oss! Tror du en liten øl smakte fortreffelig etterpå, eller? En
spesielt service- bevisst og opplagt hotellbetjening sørget for at service,
vor-und-nach mulighetene, maten og serveringen var perfekt. Ved det
nasjonale minnesmerke i Trandumskogen ble alle orientert om hva som
skjedde her i de fem år Norge var under tysk okkupasjon. En æresbukett
fra VFSK ble nedlagt på det verdige minnesmerket og nasjonalsangen
fulgte.
En stille vandring på stiene rundt retterstedene tok oss til starten på en 8.
mai høytidelighet arrangert av Forsvarets flysamling Gardermoen. Vårt
helikopter var klart og en ekte og krevende VFSK demo med flagg og
skjermer i rødt, hvitt og blått fulgte som avslutning på høytidligheten.
Nyyydelig Olaf, Stig og Kjell W.! En stor opplevelse for alle som var
tilstede.
Veteran Helge dro i gang en meget spesiell kulturbegivenhet i Ibsenhuset
hvor vår velkjente trubadur Kurt Inge Dale hadde sin debutkonsert. Vi
trodde vi kjente guttens repertoar, men vi ble skikkelig overrasket over alt
det nye han hadde skrevet og produsert. Virkelig flott og en stor
opplevelse for oss som gratulerte en svett Kurt Inge med debutkonserten.

Speedstar konkurransen, normalt arrangert av Tønsberg Fallskjermklubb,
ble ikke arrangert i år. Men noen brave Veteraner samlet seg likevel uken
etter og fikk noen etterlengtede høyhopp. Skal VFSK fremover arrangere
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konkurransen teknisk, som støtte til TØFSK, som hittil har vært
tradisjonsbærer for denne meget ærverdige konkurranseform som nå ser
ut til å få en renessanse? Vi lar utfordringen stå!
Flydag Kjeller avsluttet en travel mai måned. Litt lite hopping ble det med
en DC-3 med snag og en TSB med Oddmar ved spaken som etter
åpningsdroppet dro i bryllup! Til tross for litt småsure miner gikk ting seg
til og etter hvert fikk vi satt TSB på statisk utstilling med flagg og banner.
Som vanlig lempet Tore fra Venneforeningen unger inn og ut og der var
det bare blide fjes! Og det var det også hos TSB sponsor som fikk fin
reklame fra formannen som også denne gangen speaket seg gjennom
hoppingen som ble gjennomført med herlig røyk, damp og sponsorflagg!
Det er rett og slett moro å kommentere en flott utført VFSK demo! Takk til
Oddmar og demogjeng Erik, Per, Terje og Kjell W. for vel utført aerial
work! Og takk til alle på bakken med Tore og Laffen i spissen som sørget
for at ting gikk seg til! Og en spesiell takk til Tom for sponsorpleie og
inntekter, som i denne sammenheng går til Venneforeningen LN-TSB.
Uforferdet i forhold til anstrengelser og bryderi, dro Veteran Kåre og
Veterinne Lise i gang Lamaboogie igjen! Masse folk, enda flere Lamaføll,
tildels bra vær, DC-3 og et AS-350 B3 helikopter, ga herlige muligheter!
Og de kom! DC-3 med en Harvard i formasjon var et vemodig vakkert
syn, spesielt for Warbirds elskere som de fleste i VFSK er.
Ut kom Veteranene i to run, ingen bomspott der i gården og rett på plass i
en vanskelig vind med sugen downdraft! Nyyydelig!
Herlig hopping med helikopter ble det også plass til og Veteranene viste
seg frem med sedvanlig god hopping.
Mange gjestehoppere fra Grenland og Tønsberg gledet alle
Veteranhjerter med sin ungdommelige entusiasme og gjorde at
hoppfasiten ble 28 helihopp og 15 DC-3 hopp.
På en herlig lørdag uten stress. Lunch med Kurts hummerkasse gikk helt
glitrende ned i lekkersultne mager, akkompagnert av Lises rundstykker.
Og så brygget det opp til fest; I en sofa fra IKEA……. sørget Odd, Bjørn
Erik og Jørn Kåre for en mesterlig oppladning til Lises flotte arrangement
med kjempegod mat og godt drikke! Du og du! Og underholdning må vite;
Den lett aldrende tusenkunstneren ”Clausini”, Claus Halvorsen fra Larvik,
laget en fantastisk forestilling som tryllet med alskens rariteter, kaniner,
skjerf, kort og det som verre var før han viste kortkunster med små og
store kort! Og som en del av vekkoghittryllekunstene han viste, vippet det
opp fra ingensteds bak et stort kort, et svært flatterende portrett på lerret
malt i olje, av formannen som ble dette overrakt som en gave fra VFSK!
Igjen fullstendig hakeslipp! Og en meget rørt formann takket for en herlig
gave. Og la det være sagt fra en formann som nå skal overlate roret til sin
etterfølger:
” Det er en herlig følelse å bli satt pris på – og det har jeg blitt i
Veteranenes Fallskjermklubb til de grader! Til og med fått fly jetjager! Jeg
flyr ennå! Og nå med portrett! En stor ære! Tusen takk alle sammen!”
Og nå er utropstegnene brukt opp. Punktum.
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Men festen på Lamaboogie fortsatte med gedigen musisering av Kurt, nå
debutert sanger og musiker, og Veteran Stig for lengst debutert. Duoen
kalles i VFSK for Trubadurixene. Og Kåre på trekkspill, kom etter hvert.
Så maken til fest skal du lete lenge etter sa Veteran Yvonne som lette
både oppå og under bordet!
Frokosten kom og gikk og det gjorde vi også etter hvert. Et
kjempearrangement som Veterinne Lise og Veteran Kåre fortjener stor
hyllest for. Tusen takk begge to. Og en ekstra klem til dere fra formannen.
Ekstremsportveka, her referert av Bjørn Erik :
Søndag 26/6 2011 startet den 14 xtremesport veko på Voss. Tilstede fra
veteranene var Jan, Jan Arne, Jørn Kåre, Per, Stig S., Janne og meg.
Det er alltid hyggelig å komme til Veko. Som når Even Rokne kommer
bort, hilser og sier,"Nå er Bjørn Erik kommet, da kan Veko starte". Eller
som HC sa " se hva katta har dratt hit i år også".
Åpningshowet i år var en av de bedre, Hvor fire av veteranene deltok i en
15 manns rund, med røyk til alle. Med Egil Bye som speaker ble
veteranene behørig kommentert. Jan Arne som "verdens eldste
verdensmester" eller " Per Kulsrud og veteranene, Kjent for å ha hoppet
oppvisning i Holmenkollen med sine rød,vite og blå skjermer siden 1952”.
Ja ja vi tar imot og bukker dertil!
Tirsdag kom en telefon fra Ann Kristin Rykke NRK Hordaland, hvor hun
ønsket et intervju med veteranene. dette kan høres på nett radio for den
som vil, æhmmm, få med inntroen.
Årets Veko ble vel mest xtremt med tanke på været, Total hopp på
veteranene ble vel ikke det høyeste, selv om Stig S., Per og Jan Arne
gjorde så godt de kunne.
Vi prøver igjen til neste år...
Morille sto for døren mens sommeren var på sitt våteste, men Gunleiks
klokkertro på sommeren i Gvarv gjorde at vi svelget vår værfrykt og dro i
gang! Kiosken på Gvarv stadion ble bemannet av erfarne Veterinner som
stekte vafler og kokte kaffe. TSB kom seg til Notodden spaket mellom
skyer og berg av Veteran Oddmar. Været var herlig i starten men truende
skyer med myyye svart i la seg rundt oss og over oss, men Veteranene
hoppet og styrte og viste frem sine kunster og før vi visste ordet av det
var 6 løft og 24 hopp unnagjort, før litt regn varslet sitt komme.
Men nei da, vi slapp pent unna og det ble dekket på langbord i Hågån på
Lindheim! Det ble skikkelig fint etter beste Morille-standard. Her var det
ferdiglaget mat i varme containere og våre faste grillmestre Laffen og Erik
Berrføtt, sto for servering og posjonering uten blygsel. Og vin ab libitum.
Nytt management innslag på Lindheim hadde hatt en positiv innvirkning
på flere ting og det ble en herlig fest for alle! Kanskje i herligste laget for
noen, men moro var det lell! Tusen takk for herlig vertskap Veterinne
Hildur og Veteran Gunleik. Dere risikerer at vi kommer igjen!
Veteran Olav, vår hotelldirektør på Berget innbød til stor trivsel på
Rikssenteret på Østre Æra. Som alltid meget vel planlagt i minste detalj.
Unntatt været. Det nektet å la seg planlegge og Veteranene imponerte
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stort på den yngre garde med å vaske en meget skitten Pilatus Porter ute
i regnværet, så noe kunne været brukes til! Bra Veteraner, slik skal
ungdommen inspireres til innsats! Når været bestemte seg for å
samarbeide litt, var Oddmar den første av Veteranene som kom seg i
luften; på sitt første AFF hopp! Alt gikk vel for den inspirerte Veteran, og
vi kjente igjen bena når han dro inn på en flott finale. Gratulerer med
comeback Oddmar! Det ble noen fine hopp på Veteranene tross alt og
grillen kunne tennes i god og elevert stemning etter mangslungne
opplevelser i luften.
Det var forholdsvis få deltakere på arrangementet i år, noe som bekymret
Veteran Olav en smule. Men med bedre vær skal det nok ordne seg.
Langbordet var flott dekket av Veterinne Annie og Veteran Olav og en
behørig markering av Olavs 60 års dag fulgte! Han bød på ekstra godt
drikke og herlig kake og ble så hyllet på Veteranvis med tale og VFSK
krus. Gratulerer med 60 års dagen Olav!
Og jubileene satte også i år et ekstra preg på 2011 med to 70 årsdager,
og to 60 årsdager! Det ble feiret og jubilert og alle ganger var VFSK
tilstede og gratulerte med tale og VFSK krus!
VFSK gratulerer, Veteranene Gunleik og Kjell Bjarne med sine 70 års
passeringer og Veteranene Tor-Odd og Veteran Olav med 60 års
jubileene. Og har de ikke sovnet, så feires de sikkert ennå!
Fyresdalsboogie, som i år av ulike grunner var flyttet til flyplassen i
Lunde, regnet dessverre bort sammen med en hedersoppvisning for
veteran Thor på Skeimo i Nissedal. Veteranene fikk likevel
tatt seg fram til Skeimo langs landeveien og ble oppvartet med grillmat og
sjølfisket ørret fra Nisser av veteran Thor som også aktiviserte
veteranene med stangfiske fra verandaen.
Boogien fikk en høvelig avslutning med veteranmessig avholdt
festmiddag for 70 års jubilant Gunleik, med innlagt krymping av tildelt
veterankrus - på en dertil egnet hytte øverst i Seljordsheia .
Stemningen nådde de store høyder da jubilanten framførte kvad fra
Telemark. Hengebrua på vei tilbake ble forsert med eleganse dagen
derpå
Rekordmange Veterinner og Veteraner satte hverandre stevne i
spennende og eksotiske Dubai! Du snakker om sted – vi ble tatt med rett
inn i fremtiden i ren Lyn Gordon stil. En fantastisk estetikk kom klart frem i
disse arkitektenes våteste drømmer, bygget langs kunstige innsjøer med
palmer og grønt gress, fantastiske veier og helautomatiserte bytog.
Rent og velfungerende. Ingen boms å se, ikke engang paraboms!
Hoppfeltet inne i byen langs stranden hadde denne gang en begrenset
kapasitet, en følge av en storstilt utbygging som skulle stå ferdig til det
arabiske mesterskap i fallskjermhopping med bla presisjon. Så den
resterende kapasitet var strengt reservert for lag som var påmeldt til
denne konkurransen. Men det var anlagt et stort hoppfelt langt ute i
ørkenen med grønn plen som landingsfelt, egen moske, luftkondisjonerte
pakke og oppholdstelt, delt hoppfelt for presisjonstrening og radikale
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skjermer. Og alt du kunne drømme om av flykapasitet. Twin Otter, UH1-H
og Pilatus Porter. Det er mye fært! Men du store alpakka hvor sent det
gikk! Men komfortabelt, det var det! Veteran Torbjørn fra det høye Nord
koste seg sammen med de mer vante Veteraner, i disse uvante og varme
omgivelser. Og Veteran Jens kom på ferie fra sin tjeneste i
Langtvekkistan med hele gjengen sin som alle koste seg i dette spesielle
paradis. Og for noen som alltid var først på plass og sist hjem, ble det
faktisk mange fine hopp. En opplevelse var det å se landslaget fra
Bahrain trene under ledelse av en eldre østeuropeer. Pres. området var
rigget til med en stor og lett tjukkas med kontinuerlig lufttilførsel og flott
automatisk måleutsyr og resultatanvisning. Her ble det praktisert lange
motvindsinnkjøringer og ikke de superkorte og konsentrerte innkjøringer
våre ypperste pres. hoppere lyktes så vel med. Og det nevnte landslaget
ble slått sønder og sammen av en amerikansk jente som trente der. Hun
nevnte at Cheryl Stearns (verdensmester i pres. en rekke ganger) skulle
komme i løpet av en uke! Stakkars landslag! Her lå det an til mye bank.
Våre gutter ventet og hoppet og spiste lunch i et luftkjølt spisetelt. Ikke
dårlig midt ute i ørkenen! Formannen fikk seg en Twin Otter tur og
ørkenen var diger og den grønne flekken med asfaltsripe og bygninger
veldig liten. Et fantastisk sted. Tenk bare på all infrastrukturen: strøm fra
dieselaggregater, vann fra store cisterner og kloakk til tanker. Eget
drivstoffanlegg for diesel og JP4, mat servering, transport og
hentetjeneste med ATV og tusen og en andre ting i tillegg til en mengde
med luftkondisjonerings-utstyr. Makeløst. Tenk på de kostnadene! Og
som avslutning ble hele gjengen innbudt til å signere på hedersveggen!
En stor ære forsto vi. Bra gutter!
Alle reiste på utflukter i dette fantastiske paradis hvor kortmaskinene
hadde innebygget kjøling for stooor shopping! Stranden var et yndet sted
og ble patruljert av politi av det slag du ikke kjefter med, så her var moral
og verdisaker trygge. Men en pils på stranden var vanskelig. En øl eller to
hadde vi på rommet og ellers i de internasjonale restauranter som byen
hadde mange av. Kjell W. var ansvarlig for opplegget, som fungerte helt
utmerket. Og en spesiell opplevelse var Burij Kalifat, verdens høyeste
bygning med sine 829,8 m! Fytti katta så diger den var! Men konserten
med høytspylende og trykkluftforsterkende fontener i den foranliggende
kunstige sjø, var en opplevelse som henførte oss alle! Helt fantastisk. De
som hadde vært her før viste, anbefalte og passet på. Og da 10
Veterinner skulle på shopping i gamle byen i skumle butikker med
kjøleanlegg på kortmaskinene, da ble formannen bodyguard! Han har
ikke hatt det så gøy på shopping noen gang! Tusen takk jenter for en
herlig dag! Veteran Olaf hadde laget et opplegg for å besøke Dubai
Airshow som forretningsbesøkende. Og noen av oss kunne ikke fått en
herligere dag! Etter en langdryg innsjekk var vi i gang og det tok ikke lang
tid før vi hadde pratet oss inn i simulator cockpiten på en ny kinesisk
jettrener. Veteran Kåre fikk seg noen helsvette minutter her og var et
eneste stort glis når han fikk landet greia! Odd og Kjell sikret seg en tur
med Boeings Strike Eagle F-15E etter en herlig briefing av en
kunnskapsrik Boeing Weapons Officer. Vi gikk gjennom utstillingen med
øyne og øre som nesten kjørte hjernen i overload. Og før showet begynte
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rakk vi et forfriskende besøk på stedets Beergarden! Og for et show! Til
og med kinesisk jagerflyoppvisning med J-17 Thunder fikk vi med oss.
Best in show var det lokale flyvåpen teamet Al Fursan, som med sine
Aermacchi M-36 tegnet vakker oppvisning på en skyfri himmel i stekende
hete. En ære de må dele med det franske flyvåpnens ”Patrouille de
France”. En herlig 9 flys formasjon så tett som det går an! ÅÅÅÅ for en
dag! Dagen etter på stranden så vi en splitter ny Airbus A-380 bli
eskortert over Dubai av den militære oppvisningsformasjonen Al Fursan,
med seks fly. Flott opplevelse. Og gutta hoppet og hoppet og kom seg
hjem med 16-20 hopp hver. Bra jobbet! Men en mulig farlig situasjon i en
norsk formasjon fortalte oss tydelig at vi ikke blir bedre og bedre, men
tvert om. La oss huske det.
Men en dag toget en hel gjeng inn på en av Dubais mange Shopping
Malls. Akkurat denne hadde vindtunnel. Og den skulle prøves! Mye moro
og mye fint og mye rart å se. Noen av Veterinnene imponerte med
kjempebra flyging og vi gutta bare satt der og måpte! Sett på makan! Og
de to småguttene fra Valdres avdelingen så ut som om de var født der!
Så du må ikke komme her og komme her!
En herlig tur med mange overraskelser!
Og selv om vår venn Kronprinsen med VFSK vimpel på nattbordet og
klistremerke på bilen, ikke var treffbar under vårt opphold, var hans og
hans lommebok`s tilstedeværelse tydelig når vi så den arena som skulle
innviet i det nevnte mesterskap - bedre blir det rett og slett ikke!
Hercules stripe på citybeachen? Errugæærn! Her lå den! Støyklage?
Beklager, hørte ikke! Ikke Kronprinsen heller!
Tusen takk Kjell og Inger Lise. Dette var bra!
Nyttårshoppingen i år var en direkte fortsettelse av fjorårets fulltreffer,
anlagt på Wøyen Gård ved Vøyenenga i Bærum. Store jorder, upløyde
sådanne, værstabilt område uten for mye tåke, varmt godt lokale med
kjøkken og kafe i et svært godt konsept og enda bedre arrangert! Bra
Tom, dette har du all ære av! Men med 70 forhåndspåmeldte fra Troms
til Kristiansand, var det med litt kalde tær at vi dro i gang! Kunne dette gå
bra? 57 forhåndspåmeldte møtte men med mange ”onspot” påmeldinger
ble det etter hvert 70 deltakere! Med et kjempevær med bare litt snø, tre
fire kalde, nok til at leirete jorder var fine å lande og gå på uten leire på
bena. En smidig avvikling av kontroller og manifestering med
kontantbetaling, dro vi i gang med AS350 B3+ før kl 10.00 med John Eirik
ved cyclic og collective. Etter litt info og spesialbriefing til de gledelig
mange unge A og B hoppere som møtte, kjørte Erik Hi i gang. Det nye
løfteapparatet dro som et uvær og løftene rant unna, med moderate priser
til glede for alle. Veterinne Gunn assistert av flere, dro i gang kjøkkenet
etter sin plan for forfriskinger og varm mat med drikke til folket! Hva skulle
vi gjort uten! Flott innsats! Tusen takk Veterinner! Vi merket at alle koste
seg og mange var de som etter endt hopping kom med en takk til VFSK
som gjorde dette mulig. 93 hopp, 12 pax/foto plasser etter pådytting av
Richards naboer, ga 21 fullt lastede løft. Alle fikk sitt. Velorganisert og
velsmurt.
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Og med flytraseer som var tilrettelagt for å unngå støyskremming av
Bærums innbyggere, måtte det gå bra. Og det gjorde akkurat det! Vi
avsluttet hoppingen kl 1415 som gir 21 løft med to pakkepauser, på 4,5
time! F/NLF leder Frode med hopphustru stakk innom og fikk med seg en
god prat og et par hopp!
Og så var atter et herlig VFSK år historie!
4. HI’s rapport

Fallskjermhopp utført i VFSKs regi 2011
Dato

Sted

Ant.
Løft

Hopp utført av
VFSKs medl

Tot. Ant. Hopp:
VFSK+evt.andre

Hopp
type

13.feb

Vikersund

1

4

4

Demo

07.mai

Aur

2

6

6

Tren.

08.mai

Forsv. Flysamling, G.moen

1

3

3

Demo

29.mai

Flydagen, Kjeller

1

4

4

Demo

18.jun

Lama Boogie (DC-3)

1

15

15

Tren.

19.jun

Lama Boogie (Heli.)

7

4

28

Tren.

30.jul

Morille

6

24

24

Tren.

31.des

Nyttårshopp

19

14

93

Tren.

Totalt 2011
177
Det er i det Herrens år 2011 blitt utført 177 fallskjermhopp i regi av VFSK. Dette er 52 flere enn i
2010. Hoppene har fordelt seg som vist ovenfor.

I tillegg har veteranene deltatt relativt flittig på andre hoppfelt både i egenskap
avmedlem i lokale klubber og som gjester. Vi opplever å bli tatt meget godt i
mot, og veteranene er mer enn villig til å dele sin kompetanse og erfaring der det
er ønskelig. Dette er for øvrig i tråd med HI virksomhetsplan for 2011. Flere
veteraner har dessuten også denne sesongen vært utenlands og hoppet. En
hendelse som kunne fått dramatiske konsekvenser, påminner oss om naturens
nådeløse gang. I etterkant ble det fra HI sendt ut en sterk oppfordring til våre
aktive medlemmer om å være edruelige i forhold til den enkeltes valg av
aktiviteter av hensyn til sin egen, og ikke minst til våre hoppvenners sikkerhet.
For øvrig har veteranene i stor grad utført kvalitetsmessig solid
fallskjermhopping og med høy grad av sikkerhet; det gjelder ikke minst demoene
som holder særdeles høyt nivå.
I april ble det årlige sikkerhetsmøtet avholdt i Møllers lokaler i Drammen. Her
ble det referert fra F/NLFs fagseminar og utvekslet meninger rundt faktorer for å
ivareta sikkerheten.
Nyttårshoppingen ble også i år et svært vellykket arrangement der våre mange
gjester uttrykte stor entusiasme og takknemlighet over at vi inviterer til en så
meningsfull avslutning av et år.
Med ønske om et godt nytt og sikkerhetsbevisst hoppår.
Erik Lindquist, HI VFSK
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5. VFSK web sider

Våre Web sider har fungert greit, rent teknisk, under året. Men er ikke
brukt til annet enn årsmøte kunngjøringer etc. og ikke spesielt godt likt av
medlemmene. Våre Web sider må revitaliseres, slik at medlemmene liker
å bruke dem. Her må grep tas! Teknisk vedlikehold og tidsbruk for å legge
ut ting er helt på stell!

6. Årets Veteran

Til Årets Veteran for 2011 ble utnevnt:
Olav Finstad
Den store innsats Olav nedlegger som vert og arrangør av ”De
gamle vender hjem” på Rikssenteret og Berget Gård er meget satt pris
på av alle i VFSK. Berget Gård som spesielt tilholdssted for de
bolde Veteraner ”after jumping” og hvor intet mangler! Og grillaftener
det ikke finnes maken til! Tusen takk Olav og ta med deg en klem fra
VFSK til din Annie som takk for fin innsats!
VFSK gratulerer med vel fortjent pris!

7. VFSK takker.

Uten innsats, støtte og hjelp innenfor og utenfor klubben, kunne aldri
VFSK ha gjennomført det vi gjør. La oss uttrykke en skikkelig takk til alle
Veteraner for at dere er med og aldri gir opp.
Det er også på tide at Veteranene gir en skikkelig applaus til våre
Veterinner, de er tålmodig med, ordner alt, dikter raust, koker og braser i
sommervarme og vinterlige kuldegrader, lodder ut alt som kan selges og
det er ikke lite! Og ellers gjør livet trivelig for alle.
Tusen takk for herlig innsats!
Og noen må alltid stå på for VFSK skal det bli en ordning. Kasserer Helge
har gjort en formidabel innsats som vår nye kasserer, HI Erik, demosjef
Kjell W.Tusen takk for innsatsen! Uten dere hadde det blitt stusselig!
Paralift ll takkes for velvillig fakturering av landingsavgifter for vår kjære
LN-TSB.
Tusen takk for innsats og velvilje!

8. Økonomi

Regnskapet viser et årsresultat på NOK 47,20 og NOK 2.252,20 etter
driftsinntekter på NOK 301.655,00, driftskostnader på NOK 301.607,80 og
netto finansinntekter på NOK 2.205,00. De store inntekts og utgiftstallene
er en følge av et bokføringsprinsipp hvor alle transaksjoner som berører
VFSK skjer over VFSK konti. Slik vet vi nøyaktig hvilke kostnader de
enkelte aktiviteter har. Egenkapitalen er hyggelige NOK 99.873,48 og
VFSK har således en svært god plattform å satse på fremtiden fra!
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9. Konklusjon

VFSK`s treogtjuende virksomhetsår har vært et stort og flott veteranår
med mye spennede og god luftaktivitet av høy klasse og utmerket sosial
omgang med mye selskapelighet! Vi er fortsatt vel etablert og godt ansett
i FNLF`s virksomhet. Men vi må ta vare på fremtiden gjennom bevisst
rekruttering. Og det ligger mange forhåpninger for fremtiden i de føringer
som det oppnevnte og forsterkede rekrutteringsutvalg skal fremlegge.
Tiden går, vi blir eldre, men vi er der for hverandre i en ekte VFSK ånd.
Det kalles å være Veteran. Dette må det være en målsetting å bevare,
alltid.
Godt Nytt År!
16. januar 2012
Styret og Kjell T.
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BUDSJETTFORSLAG 2012.
VETERANENES FALLSKJERMKLUBB

INNTEKTER
Kontingentrefusjon 52 medlemmer
Lotterivirksomhet/kiosk
Demo/sponsoring
Arrangementer
Momsrefusjon NIF/NLF
Sum inntekter

NOK 15.600,NOK 3.500,NOK 5.000,NOK 3.000,NOK 3.000,NOK 30.100,-

KOSTNADER
Sikkerhetsdiplom
Webside, drift
Trykksaker og porto
Drift av VFSK
Til styrets disposisjon

Sum utgifter
Resultat

NOK 1.500,NOK 1.500,NOK 3.000,NOK 10.000,NOK 14.000,-

NOK30.000,NOK 100,-
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