Freeflyholdet ‐ Flux
Flux er et hold bestående af 3 individer drevet af passion, ambitioner og drømme. Som hold lever og ånder
vi for faldskærmssporten, og med vores udvikling, vil vi forsøge at inspirere andre til at nå deres mål og
fulde potentiale i sporten. Flux repræsenterer den danske elite inden for freefly og vi er dybt involveret i at
udvikle freefly i Danmark, bl.a. gennem udvalgsarbejde under Dansk Faldskærms Union. Vi organiserer
skillcamps, rekordforsøg, mentorprojekt og tunnelcamps, for alle niveauer. Vi stræber konstant efter at
udvikle vores egne egenskaber, for på sigt blive blandt verdens bedste organizers.
Holdets ingredienser
Benjamiin Laudrup
Aversi Faldskærms Club
500 spring og 25 tunneltimer primo 2017
Freefly head‐up og head‐down udtjekker, kommende Freefly head‐up examiner
1. spring i marts 2013
Benjamiin er tidligere eliteudøver inden for både svømning og redskabsgymnastik. Han studerer
humanfysiologi på Københavns universitet, men har besluttet at tage orlov i 2017 for at kunne fokusere på
sine drømme i faldskærmssporten. Ydermere arbejder Benjamiin som personlig træner og coach. Med
dette bringer han træningsstruktur, motivation og disciplin til holdet.
Emil Kristensen
Aversi Faldskærms Club
850 spring og 1000+ tunneltimer (ca. 80% er coaching)
Freefly head‐up og head‐down udtjekker, og kommende Freefly examiner
Aff instruktør og Ins‐II
1. spring i maj 2012
Emil bringer den flyvetekniske erfaring og know‐how til holdet. Han har arbejdet 4 år i den danske
tunnel(CAE) samt afholdt masser af tunnelcamps udenlands.
Ved siden af sporten stræber Emil efter at uddannes som fysioterapeut, men i 2017 er går han all‐in på
freefly.
Jacob Madsen
Aversi Faldskærms Club
650 Spring og 30 tunneltimer
Freefly head‐up udtjekker
1. spring i april 2004
Jacob er holdets nyeste springer, til trods for at han prøvede kræfter med sporten i 2004, kom hans først
rigtigt i gang i juni 2015. Siden da han har givet den fuld gas og har lavet sine 650 spring på ca. 1½ år. Han
viste fra starten, at han havde en passion for freefly og har sat alle kræfter ind for at dygtiggøre sig.
Ved siden af sporten er Jacob uddannet tømrer og arbejder som sergent i livgarden.

