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Mandat

● Diskuter og definer hvordan vi best regulerer vingedrakt flyging som aktivitet i F/NLF
● Diskuter fokusområder og prioritere arbeidet ( Kort tid: denne sesongen, - lang tid: neste sesong) Hvilke tiltak og 

hvilken rekkefølge
● Lag utkast til “Håndboka”. Definer vingedrakt som en egen aktivitet, og sørg for at det blir tatt hensyn til i alle 

relevante kapittel/områder
● Lag utkast til “standardiseringsdirektiv, kompendium eller annen relevant dokumentasjon nødvendig for å 

kontrollere aktiviteten.

.
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Input til arbeidet

BPA Wingsuit training manual

Lesehefte vingedressopplæring (Odd J Pedersen 2008)

C-oppgave (Tore Helgedagsrud, 2017)

Espen & Amber på kurs med Fly for Life

Daniel Culbertson - Utkast til kompendium (2018)

Workshop - Winglorious Basterds 2018 - Input fra vingedraktmiljøet
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Input fra vingedraktmiljøet 
(Winglorious basterds 2018)

- Lag en online vingedraktmanual skrevet av faktiske vingedraktinstruktører
- Bygg kunnskap, ferdigheter og holdninger rundt: Utstyr, pakking, exit, trekk, 

flyteknikk, feilfunksjoner
- Unngå å øke kostnadene forbundet til vingedrakthopping (Ikke sett krav til 

hovedskjerm)
- Lag/bruk spesifikke briefer for hvert hoppfelt
- Utdanne hoppere på tvinn
- Klare anbefalinger for utstyr
- Ikke krev at vi skal være eksperter på tracking først
- +++++++
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Arbeidet
Kort sikt:

- Ny og bedre opplæring ( Kompendium og Utsjekker)
- Identifisere utfordringer
- Heve kunnskap og standardisere opplæringen

- Nye og mer omfattende regler ( Oppdatere håndboka)
- Draktprogresjon, trackingleder for gruppehopp
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Lang sikt:

- Implementere “Treningshopp WS” for statistikk og 
objektiv risikovurdering

- Utsjekkshopp / erfaringskrav for å hoppe større drakt 
(mer enn bare 50+100 hopp)

- Standarisert WS-instruktør kurs? 



Hvordan regulere vingedrakt som aktivitet

Defineres som egen aktivitet i håndboka

Et sett med regler - Håndboka

Et sett med anbefalinger for utstyr - Kompendium

Innføring av draktprogresjon

God opplæring og holdningsskapende arbeid
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Identifiserte utfordringer

Draktstørrelser

Fare for kollisjon med halevinge under utsprang

Frittfallkolisjoner

Feilfunksjoner på hovedskjerm, herunder;

- Tap av kontroll (flatspinn) og ukontrollert trekk av hovedskjerm

- Uegnede hovedskjermer

- Mangel på kompetanse for håndtering av tvinn på liner

Utelandinger

Samarbeid mellom vingedraktmiljø og hoppfelt
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Draktstørrelser
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Draktprogresjon

50 hopp på Rookie før 

intermediate

100 hopp på Intermediate før 

Advanced

Produsentens anbefaling setter 

også nedre grense

Eksempler: 

ATC vil få 150 hopp grense, mens 

produsent sier minst 120. Strix 

følger minstekrav fra produsent 

som sier 200, så dette gjelder 

fremfor 50 + 100 hopp. 
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Kollisjon med halevinge
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Ny “Beste praksis” - Exit

- Exit med hodet i vinden - lik mengde luft på 

mage / rygg

- Svinge umiddelbart ut av run
- dødsfall i USA i 2018 - FF kollisjon 5 sekunder 

etter exit.
- Hode/nakke spesielt utsatt i vingedrakt - man 

kan ikke beskytte seg.
- Mye fokus på stabilitet & vinge, men ikke så mye 

på frittfall kollisjoner
- Rask endring i gjennomsynk når man åpner 

vingene.
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https://docs.google.com/file/d/1uzcmogVxzNtpNPUHYimmmmFpsUufMRy1/preview
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Gruppehopp Vingedrakt

Gruppehopp i vingedrakt stiller lignende krav til planlegging og kunnskap som trackinghopp.

Ved å sette krav om at gruppehopp ledes av trackingleder sikrer vi kunnskap om lokale forhold og disiplin 

i tilnærmingen til større vingedrakthopp

Mål: Redusere risiko for frittfallkollisjoner og utelandinger
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Gruppehopp - Krav 
om trackingleder

God planlegging og gode holdninger

Trygge grupper

Forhindre ulykkene allerede før man går i 

flyet
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http://www.youtube.com/watch?v=D--ysmDL4u4
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Ny “Beste praksis” - Flatspin

- Ikke kutte arm-vinger ved flatspin
- En halv vingedrakt flyr ikke nødvendigvis bedre enn en hel vingedrakt
- Mer moderne vingedrakter har ikke denne muligheten
- Intensjonen med kuttsystem på vingene er for å nå toggles etter skjermåpning, ikke fikse flatspin!

- Ikke gå i ball ved flatspin
- Øker spinhastighet
- havner på rygg - mister referanse
- opplever yttligere tap av kontroll
- mental kapasitet utfordres

- Fly det ut - (press, delta, visuell referanse, sving motsatt retning)
- trekk hovedskjerm

Flatspinn ansees som et alvorlig problem, selv for erfarne hoppere (>1000 hopp) som 
ikke kan freefly
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Ny “Beste praksis” 
- Flatspin

Eksempel 1 viser hopper som går i 

ball

Eksempel 2 viser hopper som 

trekker skjerm for å løse situasjonen
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http://www.youtube.com/watch?v=72uuZKajX48
https://docs.google.com/file/d/1QIo9OKcfza5nFVzE0FBOIMWnSKsjMMuv/preview


Prosedyrer etter skjermåpning

To fingre på risere for å forhindre at kroppen 

initierer tvinn

Dersom man likevel får tvinn - trekk i riserene 

slik at links kommer på level. Dette er mulig før 

tvinnen blir for stor, og reduserer risikoen for 

at skjermen stuper/spinner
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https://docs.google.com/file/d/11rE8gCX4ybBRrUyqEQCvaD-7bKUhSH3T/preview


Ny vingedrakt-utsjekk

Utsjekkshopp 1 - Forbredelseshopp

Utsjekkshopp 2 - Vingedresshopp

Utsjekkshopp 3 - Utbedringshopp

Utsjekkshopp 4 - Fly slot

Utsjekkshopp 5 - Ustabilitet
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Utsjekkshopp 1 - Forbredelseshopp

- Uten vingedrakt
- Planlegge hoppet

- Exit

- Riktig flyvemønster

- Dummyhold

- Riktig trekkprosedyre

Kandiaten leder hoppet
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Utsjekkshopp 2 - Vingedrakthopp

Helt likt som Utsjekkshopp 1, bare med 

vingedrakt.

Kandidaten leder hoppet.



Utsjekkshopp 3 - Utbedringshopp

Formålet er å utbedre detaljer rundt 

kroppstilling, flyvemønster, 

trekkprosedyrer etc. 

Kandidaten leder hoppet.
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Utsjekkshopp 4 - Fly slot

Formålet med hoppet er å gi kandidaten 

mulighet til å jobbe relativt til instruktøren med 

ulike teknikker for å endre retning, vinkler samt 

øke bevissthet rundt trygt relativt arbeid i 

grupper.

Instruktøren leder hoppet.



Utsjekkshopp 5 - Ustabilitet

Hopp 5 gjennomføres med vingedrakt. Formålet med hoppet er å gi kandidaten erfaring med ustabilitet, 

samt erfare draktens oppførsel ved ustabilitet og jobb med å gjenoppta kontroll. Videre skal hoppet gi 

kandidaten mulighet til å lede hoppet med vekt på ulike forbedringspunkter fra tidligere hopp. 

Legger inn ustabilt moment, for eksempel barrelroll eller salto

Kan gjennomføres uten instruktør i lufta, men trenger fortsatt brief/debrief
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Håndboka

● Heldekkende marsjedress?
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Håndboka
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Håndboka
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Oppfordringer til HIer

Hjelp vingedraktutsjekkerne å bli en sterk klubbressurs; herunder

Vær strenge med vingedrakthoppere som lander ute - vingedrakthoppere har best 

forutsetninger for å lande inne

Følg opp drakt-progresjon. Hoppere bør logge sine vingedrakthopp for å kunne 

dokumentere erfaring

Utfordre hoppere som ikke hopper anbefalt utstyr (hovedskjermer, gamle 

«vingedrakt-rigger» , pilotskjermer med freefly håndtak, osv)

Legg merke til hvor seriøst vingedrakthoppere behandler hopptypen! Her har det vært 

endring
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