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Styrets sammensetning:  
 
 Leder    Robin Olsen 
 Nestleder   Rune Skogly Olsen (Flyansvarlig) 
 Medlem   Hanne Helbekkmo (Sekretær) (trakk seg høst 2017) 
 Medlem   Rikard Hanssen (Tandem) 
 Medlem   Hein Hvammer (Materialforvalter) 
 Varamedlem   Henrik Klevstad (Kasserer) 
 Varamedlem   Simon B. Jensen 
  
 Hovedinstruktør:  Thomas Hestnes Mæhlum 
  
 Valgkomitè:   Julia Kvalvik 
    Aina Johansen 
    Peter Stavheim 
  
 Revisorer:   Dag-Eirik Ramsøy 
    Bent Jøran Olsen 
 
 
Andre verv og tillitsvalgte:  
 
Følgende har innehatt verv i Tromsø Fallskjermklubb i årsmøteperioden: 
 
 Flysjef    Rune Skogly Olsen 
 Demosjef   Robin Olsen 
 Tandemansvarlig  Rikard Hanssen 
 Pilotansvarlig   Martin Meyer 
 Brakkesjef  Hein Hvammer 
 Materiellforvalter  Hein Hvammer 
 Skolesjef  Robin Olsen 
  
 
Instruktører og materiellkontrollører:  
 
Klubben har følgende stab av instruktører og MKer: 
 

I1  Trond L., Thomas H. M. 
I2  Rune S. O., Peter Ø. S. (NY!) 
I3  Rikard H. 
I3-spirer Robin O., Michael S., Kevin S. 
MK  Thomas H. M., Rune S.O., Bent Jøran O., Robin O. 
MK-spirer Jørgen H., Hein Andre H.  

 
 

Møtevirksomhet:  
 
Det har blitt avholdt 3 styremøter første halvår og 4 møter andre halvår i 2017, samt et møte i 
januar 2018. Det ble i juni holdt et møte som var forbeholdt planlegging og organisering rundt 
fjorårets Midnight Sun Boogie på Elvenes. Styret har vært beslutningsdyktige på alle møter. 
Det har i tillegg blitt avholdt ett medlemsmøte for klubbens medlemmer i sammenheng med 
oppfriskningskurs før sesongstart. 
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Status | Hoppaktiviteter:  
 
Vi har gjennomført 534 hopp på hjemmebane i 2017. Målsettingen i langtidsplanen var 600, 
men 534 er like fullt en økning på 65 hopp totalt (+14%) fra sammenliknbart år (2016).  
Antall elevhopp har gått ned med 34%, mens antall treningshopp har økt fra 265 til 392 
(+48%). Reduksjonen i antall tandem var et bevisst og kalkulert valg, da antall tandemhenger 
ble redusert. 
Tidligere år (før 2016) har antall hopp under vår OT vært høyere, som følge av vårt 
medansvar på Skydive Elvenes/Midnight Sun Boogie. Tallene fra tidligere er derfor ikke 
direkte sammenliknbare med 2016 og 2017. 
 
Vi har fortsatt et stort potensiale for å gjennomføre flere treningshopp og ikke minst 
elevhopp, men dette betinger høyrere grad av tilstedeværelse på feltet, både av I-er og «den 
menige hopper», for å få hjulene til å gå rundt.  
Våren var preget av varierende oppmøte og variabelt vær, noe som bidro til at det gikk tregt 
å få opp elevene. Kvartal 2 er likevel vår mest aktive periode (315 hopp, hvorav 42 
elevhopp). 3.kvartal (juli, august, september) ga 50 elevhopp. Økningen skyldes i en viss 
grad at flere elever ble ferdige med lineprogresjon, og følgelig var klare for å droppe 
Finnvikdalen som landingsområde. 
 
Mange klubbmedlemmer deltok på Midnight Sun Boogie på Elvenes.  Brorparten av disse 
hoppet særs aktivt, i tillegg til at samtlige bidro i henhold til egne kvalifikasjoner 
(hoppmestring, instruksjon, MK-arbeid m.m.). Heller ikke i 2017 var vi regnet som arrangør 
likestilt med TROFSK, men sørget blant annet for MTFen fant veien til hoppfeltet, slik at 
elevene på line fikk hoppet atskillig mer enn det opprinnelig lå an til.  
 
Arctic Spain (klubbtur til Spania) ble gjennomført med god deltakelse (16-17 medlemmer) og 
mye god hopping. Stemninga var som alltid på topp, og høy deltakelse fra Grenland FSK 
bidro sterkt til dette. En elev hadde lavtrekk og nødåpnerfyring, en annen en noe hard 
landing. Ellers gikk det meste smertefritt for seg. 
 
Klubben har et lite antall medlemmer som bidrar aktivt til gjennomføring av drifta. Operativt 
hoppfelt, med elevhopping og landinger i Finnvikdalen krever ressurser, og jo flere vi er som 
møter opp, jo mindre arbeid blir det på den enkelte. Alle kan bidra på sin måte, også de som 
ikke har instruktørlisenser.  
For 2018 vil det bli satt opp en vaktliste for HL/HFL/HM, og alle med egnede lisenser vil bli 
satt opp på «vakt» enkeltdager/helger. Dersom vi skal ha større aktivitet på feltet, må flere 
bidra. 
 
Også i 2017 har vi hatt hendelser som innebar at flyplassledelsen måtte kobles på. Den mest 
alvorlige i så måte var en dobbel feilfunksjon der hopperen landet mellom flystripa og 
oppstillingsplass for fly. Her tok HI initiativ til et snarlig møte med tårnet og flyplassledelsen, 
slik at det verste ble avverget. En utelanding av den kontrollerte sorten ble også påpekt fra 
tårnet, her er vi ikke enig med dem om hverken hendelsesforløp eller alvorlighetsgrad. HI har 
gjort det til en vane å dele relevante ORS med dem. Vi ligger ikke an til å få større 
restriksjoner i 2018, men må legge oss i selen for ikke å tråkke utenfor de rammene som 
allerede er gitt. Fortsatt aktivitet på Tromsø Lufthavn Langnes avhenger av at vi klarer å 
opptre korrekt. 
 
 
Klubbens store styrke ligger i miljøet rundt hoppaktiviteten, dette gjenspeiles i 
fortsettelsesprosenten: Av 23 elever i 2015 er 7 blitt selvstendige hoppere (5 A, 2 B og 4 som 
er med som fortsatt elever). Altså er cirka 50 prosent fortsatt aktive, 2 år etter kurs, mens 30 
prosent har fått A-lisens eller høyere! Landsgjennomsnittet ligger rundt 30/15 prosent. 
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Status | Økonomi:   
 
2017 har vært et hardt år økonomisk ettersom det har blitt kjøpt inn mye nytt utstyr. Klubben 
har tjent godt både på hopp, tandem og kurs, men det er ikke nok til å gjøre at klubben går i 
pluss. Klubben hadde et årsresultat på minus 55 998,36,-.  
 
Med dette sitter vi igjen med 133 977,64,- på bok 1.1.2018.  
 
Innkjøp av klubbutstyr er hovedgrunnen til minuset. Vi tok også ibruk iZettle i år, noe som 
gjorde at det ble mye mindre papirarbeid i år enn tidligere år. HFL må for framtiden sørge for 
å benytte artiklene som er lagt inn i systemet. Det var mange betalinger som var definert som 
egenbetinget betaling, dette gjør det vanskeligere å finne ut hva pengene vi fikk inn faktisk 
var betaling for.  
 
Som i fjor er det en del kjøp og inntekter som ikke er begrunnet, og som medfører at disse 
inntektene/utgiftene havner i kategorien andre inntekter/utgifter. Dette burde vi få orden på 
sånn at disse kostnadene blir lavere til neste år.  
 
Mitt råd til sesongen 2018 er at styret går igjennom økonomien mer nøye på styremøtene. 
Det vil gjøre regnskapsføringen lettere og mer korrekt.  
 
 
Status | Sosialt:   
 
Tromsø fallskjermklubb har også i 2017 oppretthold sitt renomme som en av landets mest 

inkluderende og sosiale klubber. Vi har medlemmer i alle former og kategorier og har i alle år 

hatt en stor kvinne/jente andel.  

Vi prioriterer trivsel og et godt klubbmiljø høyt. Dette mener vi er med å bidra til at vi har en 

av landets beste fortsettelsesprosenter for elever som har tatt kurs hos oss.  

Første lørdag i måneden har vi litt sporadisk hatt klubbkvelder på utestedet Flyt der vi har 

rabatt på brun sportsdrikk. Oppmøtet har til dels vært meget bra og vi har økt omsetningen til 

Flyt betydelig disse kveldene.  

Ellers har vi av og til hatt litt aftersky og sosialt etter innhoppene og etter noen av 

hopphelgene.  

På turene vi har vært på har TFSK ofte vært den klubben som har bidratt mest til god 

stemning på feltet etter hopping.  

Rett før 17. mai gjorde vi et kontroversielt fremstøt for å promotere klubben og sporten. Vi 

hoppet FF med flagg og fløy skjerm fra 8000 fot med et stort Norges flagg over Tromsø. 

Dette ble filmet og publisert på FB og Nordlys.no 17. mai. Filmen fikk hele 23.000 visninger!  

Himmelsprett-boogie ble arrangert i Tromsø 24.-27. mai med, helikopterhopping, innhopp og 

fun-jumps. Totalt ble det gjort over 100 hopp disse dagene til tross for noe varierende vær.  

I oktober hadde klubben sin årlige tur til Spania der mange fikk gjort unna en del vedlikeholds 

hopp og fullført progresjonsplan. 

I desember hadde vi et lav-terskel jule-burger-bord på Flyt. Deltagelsen var kjempebra og vi 

hadde nesten en hel etasje for oss selv. 



6 
 

Tradisjon tro arrangerer TFSK Nyttårshopp midt på dagen den 31/12. I 2017 måtte vi 

dessverre kansellere pga. dårlig vær, men oppmøtet var meget bra. 

 
Status | Anlegg:  
 
Når det kommer til vårt klubbhus eller skal vi si hytta til Larsen så har det ikke skjedd så mye. 

Men det er planer og noe er igangsatt. MK-rommet får oppgradering. Der vil det bli mer plass 

og mer oversiktlig slik at det er lettere å finne frem. Ut over det skal vi se om vi finner tak i ny 

dør, skifte ut noen gulvbord og fikse på benkene ute.  

Dersom det er noen som savner noe eller ønsker at de er noen som skal gjøres er det viktig 

å melde dette inn slik at det kan vurderes om det er gjennomførbart. 

 

Status | Piloter:  

Vi har i 2017 hatt totalt 6 operative piloter.  
 
Disse er:  Martin Meyer  

Kristian Bergesen  

Wojciech Brudecki  

Christer Johansen 

Ronny Mortensen 

Rune Jenssen 

 
 
Rune Jenssen ble ferdig med sin hopputsjekk i begynnelsen av sesongen. 

Vi har i år hatt ganske effektive tandemhelger og boogier på hjemmebane som har ført til 

mye aktivitet på flyet. Totalt sett endte vi opp med å fly like mye i 2017 som i 2016.  

 
 
Status | Demo og Innhopp:   
 
Klubben gjorde én betalt demo i løpet av sesongen, og det ble arrangert 4 innhopp, til 

Fjellheisen, Vannøya, Telegrafbukta og Tomasjordnes. Innhoppene har vært fordelt på alle 

typer vanskelighetsgrader med muligheter for alle med selvstendige lisenser. 

Det er stor interesse for innhopp når disse planlegges og vi har mange som har god erfaring 

for å gjennomføre like mye aktivitet på dette området i kommende sesonger. 

 
 
Status | Elevutstyr og tandemrigg:  
 
Det er kommet noe nytt dette året som er bestilt opp av vår kjære HI. 

Det som er kommet er: 

- Vindmåler/værstasjon klubbhus 

- Vindmåler mobil  

- Flyradio  

- Redningsvester 

- Treningsseletøy 
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Etter at vi har testet Vigil et par sesonger kan vi at si det har vært vellykket. Det har blitt 

bestilt kuttere som varmt hvetebrød. Takk til SpotOn for rask levering.  

Men det er vel ikke sånn at utstyret er blitt rettet opp i med en gang. I begynnelsen av 

sesongen hadde vi 5 rigger operativ. Sånn har det vært utover sesongen. 

Tandemriggen fikk sin årlige tur sørover og var oppe igjen rett før første tandemhelg. 

Tandemen har fått luftet seg godt denne sesongen også slik at vår HI måtte ha dispensasjon 

på BK for den. Det kan man si er en god tandem sesong.   

 
Status | Kursvirksomhet/elevutdanning:   
 
Det er avholdt 4 kurs gjennom 2017 inkludert AFF kurs inn mot Midnight Sun Boogie, alle 

disse har hatt god oppfylling, men vi har enda plass til flere, særlig på de første kursene i 

sesongen. September er som vanlig den måneden vi har størst pågang. Det har vært 

gjennomført 2 konverteringer fra Linekurs til AFF. 

Det er normal rate på fortsettelsen hos elevene og denne kan med fordel bli noe høyere i 

kommende sesonger, at elevene få gjennomført endel hopp rask etter kurset har mye å si for 

å gjøre det mer attraktivt å komme tilbake seinere for å fortsette elevperioden. 

 
Status | Tandemaktivitet:  
 
Det ble i 2017 arrangert tandemhopping tre helger; én i mai, én i juni og avsluttet med en 

helg i september. Det har i løpet av hele sesongen kommet inn bookinger jevnt og trutt, slik 

at alle helgene har vært fylt opp med kandidater. De som har tatt tandemkurs har kommet fra 

nærområdet rundt Tromsø, men også fra Lofoten, Hammerfest og Alta for å nevne noen. 

Første helgen fikk vi snag på flyet slik at vi bare fikk opp de som var planlagt inn fredag og 

de to første på lørdag. De andre helgene var det bedre forhold og vi endte på en total på 50 

tandem for 2017.  

Tandemansvarlig for 2017 meldte før sesongstart at han trengte hjelp til koordinering av 

selve gjennomføringene da han selv ikke hadde mulighet til å bidra så mye på feltet. Dette 

ble løst på en utmerket måte av de som stilte opp som koordinatorer og HFL mm, dog må 

det sies at klubbens medlemmer bør kjenne sin besøkelsestid å stille opp å bidra på disse 

helgene. I 2017 ble det lange dager på de som stilte opp. 

Vi satser på tre helger også kommende sesong. Selv om vi fikk bookingene «gratis» i fjor 

uten å jobbe mye med markedsføring direkte mot tandemkurs må vi monitorere 

tilstrømmingen og interessen slik at vi kan markedsføre mer om det trengs.  
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Status | Fly:   
 
i 2017 ble det flydd ca. 90 timer hoppflyging og 189 fallskjermløft med LN-MTF, iberegnet 

innhopp og flyging på Elvenes (45 løft). I tillegg ble det flydd noe ferry og 

trenings/landingsrunder. Dette er en fin økning (ca. 10-20%) i forhold til det som har vært 

gjennomsnittet de siste årene. 

Men det er ønskelig med mer aktivitet på flyet for å få bedre økonomi på flydriften (mange 

faste utgifter som skal dekkes av inntekter som er avhengig av aktivitet). 

 

Før sesongstart ble det gjennomført årlig/100 timers inspeksjon og noe oppgradering av 

interiør. Flyet har fungert bra denne sesongen uten noe snag av betydning. 

Ronny, Trond og Truls har utført en stor del av reparasjon/vedlikeholdet på flyet og bidratt til 

å holde utgiftene nede, en stor takk til dem! 

I vinter skal flyet ha 200 timer/årlig og ventes å være ferdig i god tid før sesongstart. 

 

Tidlig i sesongen hadde vi noe utfordring med å få pilot til enkelte helger, men siste del av 

sesongen bedret dette seg. Sammen med en usedvanlig fin høst førte dette til mye aktivitet 

siste del av sesongen. 

Totalt har vi nå 5-6 piloter. Men 2 av våre piloter er nå i fast jobb som kommersielle flyger. Vi 

ønsker derfor å rekruttere 1 til 2 nye piloter neste sesong. 

 

Helt fra høsten 2016 har det ikke vært mulig å få tak i fuel (100LL) i Tromsø. Grunnen var at 

det flere ganger ble oppdaget vann i fuelen. Fuelanlegget ble deretter stengt permanent. 

Vi har fått fuel levert på fat denne sesongen og har måtte fly noen turer til Bardufoss for å 

hente/fylle opp flyet der. Dette har selvfølgelig gitt oss økte kostnadene og tar opp ressurser. 

AirBp/Avinor regner med å ha en løsning for LL100 på plass til våren men vi mistenker at det 

kan dra ennå mer ut i tid før nytt fuelanlegg er på plass i Tromsø. 

 

Effektiviteten i forhold til antall løft pr time var 2,1 i 2017. Dette er en liten forbedring i forhold 

til fjoråret. Flere lavløft (elevløft) spesielt på Elvenes er nok årsak til dette. 
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Flyregnskap LN-MTF 

 
   

Inntekter 2016 2017    

Hoppflyging TFSK 211 491 208 000    

Hoppflyging utleie  40 700    

Renter      

Strømutleie      

Sum inntekter 211 491 248 700    

      

Driftskostnader        

Lån, motoroverhaling 16 750 16 150    

Fuel/olje 58 609 82 780  Eiendeler:  

Vedlikehold 118 257 40 933  LN-MTF 400 000 

Start/landings avgift 15 202 14 669  Bank 86 345 

Radiokonsesjon 2 000 2 200  Sum: 486 345 

Luftdyktighet/CAMO 15 020 9 700      

Forsikring 14 113 15 788  Gjeld:   

Gebyrer 2 480 2 469  Lån 40 000 

Sum utgifter 242 431 184 689  Sum: 40 000 

           

Driftsresultat: -30 940 64 011  Sum eigenkapital og 
gjeld 

446 345 

 
Noen av kostnadene er betalt fra klubb kontoen så reelt er overskuddet for flydriften i 2017 er noe 
lavere. 

 
  



10 
 

Skydive Elvenes 
 
Helt siden vi (TFSK) dro i gang denne årlige begivenheten i 2009 med turbinfly og hopping i 

fantastisk nord-norsk natur har dette vært et høydepunkt for mange, og en fin mulighet til å 

utføre vedlikeholdshopp og utvikle seg sportslig i landsdelen.  

Skuffelsen var derfor stor under oppstartsmøte i 2016 da vår naboklubb Troms FSK tok over 

arrangementet og ga oss tilbakemelding om at vårt bidrag var uønsket, se årsberetning fra 

2016 for utfyllende info. 

 

Før 2017 sesongen ble vi invitert til et dialogmøte i Harstad der målet var å bygge opp tilliten 

mellom klubbene for bedre å kunne samle resursene og samarbeide om dette fantastiske 

årlige nord-norske arrangementet.  

Resultatet av møtet ble at TROFSK ble stående som arrangør alene i 2017, etter enighet 

mellom begge klubbene.  

Vi ble forsikret om at alle var velkomne til å delta samt at vi ikke skulle ha noen som helst 

forpliktelser før, under eller etter arrangementet. Vi kunne kjøre kurs før og under 

arrangementet, og ha med elevutstyr og tandemrigg for utleie, samt fly om det var behov for 

det. Dette var en god løsning som vi kan leve med. Bare synd at en slik løsning ikke ble lagt 

frem for oss på en saklig måte året før. Da hadde tilliten mellom klubbene vært en helt 

annen.  

Styret ser for seg en lignende løsning for 2018-arrangementet der vi gjerne bidrar med 

ressurser under arrangementet. 

De av oss som deltok under 2017-arrangementet var fornøyd selv om det var mye dårlig vær 

den først uka. Arrangementet bar preg av å være litt dårlig organisert. Det var litt lite 

informasjon og en del feilinformasjon som flere av de som kom langveisfra irriterte seg over. 

 
 

 


