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Skyhooked – Danmarks første
podcast om faldskærm

Sagde vi ”første”? Ja, det gjorde vi!
USA har Skydive Radio.
Storbritannien har Radio Skydive UK.
Danmark har nu Skyhooked.
Hvad er Skyhooked? Det er såmænd en
podcast, hvor to springere taler om
faldskærm. Med hinanden og med andre, der
også har noget med faldskærm at gøre.

Podcasten er for alle, der har den mindste interesse for faldskærmssporten helt bredt forstået.
Der er plads til at nørde i detaljer, og plads til de store linjer og nyheder fra ind- og udland.
De første afsnit ligger allerede klar til download på iTunes og Stitcher.*
Hop også ind på Facebooksiden Skyhooked, hvor der vil være billeder og nyheder, når nye
afsnit udkommer.
Formatet er levende og vil ændres, men med
tiden kommer der nok (flere) interviews,
quizzer, diskussioner, anmeldelser af
dropzones og meget andet. Vi vil meget gerne
have lytter-feedback, så skriv til os på
facebooksiden med ris, ros og kommentarer.
Blue Skies!
Du kan høre de første indlæg lige her
Michel og Mie Awesome
*Hvis du ikke har nogen som helst ide om, hvad en podcast er og hvordan man lytter til sådan
en, så hiv fat i en springkammerat, der er halvt så gammel som dig og få en introduktion

UM tunnel 2018
I weekenden den 3-4 november blev der afholdt UM i tunnel. Konkurrencen blev afviklet i
Katovitze i Polen om det var de 1000 km ned til tunnelen eller de forudgående rygter om at
konkurrencen ikke ville blive afholdt i år, der var grundet til at tilmeldingen i første omgang var
lidt sløv vides ikke. Én ting har jeg dog lært og må erkende var en fejl er, at annonceringer af
sådanne events skal ud meget tidligere også selvom de står i DFUs kalender. Det var med en
vis tilfredshed da jeg et par dage efter sidste tilmeldingsfrist kunne konstatere der var 7 hold
tilmeldt, 3 i AAA rækken og 4 i A rækken.
Holdenes sammensætning var, bortset fra Team Reto og CISM Danmark, samlet til
konkurrencen men det betød bestemt ikke at niveauet blev lavt.
Der var planlagt fortræning fra fredag morgen og frem til lørdag kl. 15. Hvorefter Ulla, der var
dommer til konkurrencen, udleverede runderne og hold fik sig gjort klar til konkurrence start
kl. 16. Holdene kunne nu se frem til at afvikle 5 runder lørdag og de resterende 5 runder
søndag formiddag.

Holdene var disciplineret og stod klar ved tunnelen kl. 15.55 og der spænding at lure for, hvor
gode var de andre hold? Det skulle også vise sig at AAA rækken ville blive meget spændende
for efter de to første runder lå CISM Danmark og Just In Time a point 26 og Team Reto med 23
så der var lagt op til en tæt og yderst interessant konkurrence, for med CISM Danmark der
bejler til landsholdtitlen i 2019 så kunne Just In Time holdet, som var sammensat til
konkurrencen bestående af Torben, Vibeke, Martin H. og Peter, øjne chancen for at slå det
kommende landshold. I A rækken satte holdet Scirocco sig på føringen fra første runde og den
var ikke i fare resten af konkurrencen, men om andenpladsen blev der kæmpet. Afstanden
mellem de to hold The Arh-Team og Last Minut var kun et point. The AA Team lå lidt lavere
men gjordet det godt taget i betragtning, at holdet hovedsalig havde trænet Free Fly og aldrig
havde fløjet 4 way sammen

UM tunnel 2018
De resterende 4 runder lørdag gav ikke de store udsving i placeringerne og pointfordelingen i
AAA-Rækken gav en føring til Just In Time med 3 point til CISM Danmark og 59 til Team Reto.
A-Rækken havde Scirocco trukket fra de øvrige hold og kampen mellem The Arh-Team og Last
Minut var mindre intens men point forskellen var ikke større end det kunne vende i løbet af
søndagens 5 sidste runder.
Efter sidste runde lørdag samlede holdene sig i caféen og dagen blev rundet af med et par øl
mens nogle benyttede sig af den billige tunnel og lige tog en times flyvning.
Søndag startede kl. 8.30 med første
runde og den tætte konkurrence i
AAA-Rækken forsatte og blev yderligere
skærpet i runde 8 da CISM Danmark fik
to point mere end Just In Time, så nu var
der kun et point som adskilte dem og da
det fra eventarrangøren og dommeren
var besluttet at 9. og 10. runders point
ikke blev offentliggjort før
præmieoverrækkelsen så var
spændingen ekstrahøj. I A-Rækken var
Scirocco klart i spidsen, men The Arh-Team øjnede stadig chancen for at tage 2. pladsen fra
Last Minut. The AA Team lå sidst men gjorde det faktisk godt i flere af runderne, hvor de fik to
– tre point mindre ende de foranliggende hold og i runde 6 fik de faktisk et point mere ende
The Arh-Team. Dette holds performance og udvikling under konkurrencen kan helt sikkert
være til stor inspiration for andre springe som går og overvejer at springe 4 way.
Efter sidste runde var afviklet var der stor spænding i AAA-Rækken for ingen har holdene CISM
Danmark og Just In Time var helt sikker på, hvem der ville løbe af med sejren for de to sidste
runder var meget tætte og da begge hold score 11 point runde 9 og ligeledes 11 point i runde
10 så betød det, at Just In Time vandt konkurrencen med 1 point. I A-Rækken ændrede
stillingen sig ikke og Scirocco fik en klar sejr.

UM tunnel 2018
Jeg vil gerne takke alle deltagerne og Ulla som tog dommertjansen, Flemming Borup for
kontakten til tunnelen.
AAA-Rækken
JustInTime: Torben Tiedemann, Vibeke Tiedemann, Peter Stræde, Martin Halfer 139 Point
CISM Danmark: Martin Mikkelsen, John Petersen, Morten Krogh, Bjarne Lyngsø 138 Point
Team reto: Steffen Kristensen, Axel Skriver, Christian Sander, Johnny Nielsen
117 Point
A-Rækken
Scirocco: Jacques Jonsman, Anders Esbjerg Bang, Charlotte Jensen, Lina Knuth-Winterfeldt
159 Point
Last Minut: Alice, Flemming Olsson, Per Frydkjær, Claus Andersen
120 Point
The Arh-Team:Joshua, Mølvad, Simon, Niels K
105 Point
The AA Team: Emil Vester Petersen, Mikkel Vester Petersen, Per B. Petersen, Oliver Bours
69 Point

Skyvan Boogie 30 års jubilæum
Første gang Skyvan Boogiet blev afholdt var i 1988 og allerede her valgte man den sidste
weekend i september, som efter gennemgang af almanakken fra de sidste 100 år, skulle være
der hvor vejret arter sig bedst.
Alt var planlagt til weekenden 20-23 sep. (som jo er weekenden før, men sådan er der jo så
meget ;-)), men kort før afholdelsen blev vi bekendt med, at Pink Skyvan desværre ikke kunne
levere en Skyvan. Vi handlede hurtigt og fik heldigvis stillet en Skyvan til rådighed weekenden
efter. Det betød dog at mange af de ting vi havde planlagt, ikke kunne gennemføres. Derfor
valgte FDK at fjerne stævnegebyret i håb om at det ville trække flere springere til.
Vi kom op på cirka 75 springere og det synes vi selv er ret godt alt taget i betragtning. I
forbindelse med jubilæum ‘et forsøgte vi at skrive 30 i luften og med hjælp fra Helle Eriksen og
21 springere lykkedes det på andet forsøg at få samlet en meget flot formation, som blev vist i
TVØST lørdag aften. Det blev til 5 storformationsspring i det hele af høj kvalitet. Tak til alle jer
der kom og var med til atter en gang, at gøre det til et fantastisk Boogie. Se indslaget her:
https://www.tveast.dk/nyheder/29-09-2018/1930/faldskaermsjubilaeum?autoplay=1#player

Der blev serveret champagne og holdt tale af DFU’s formand, hvor vi fik den glædelige nyhed,
at FDK var blevet tildelt KDA’s klubpokal i forbindelse med FDKs store indsats. Vi rundede det
hele af med en grillmiddag. Det blev til 26 lift og 477 spring i alt. Og bare rolig, selvom vi har
fået vores fantastiske Caravan, er der bestilt Skyvan igen til næste år.

POPS stævne og
verdensrekordforsøg

I år blev det store POPS stævne afholdt i FDK, primært fordi der var en storflyver til rådighed,
som var et stort ønske hos POPS medlemmerne.
POPS stævnet blev afholdt 17 - 19 aug. med ca. 35 deltagere. Der blev konkurreret i præcision,
HIT & Rock og som noget et rekordforsøg i FS formation. Det lykkedes over efter alt
forventning. Først gik vi efter en SOS-rekord (over 60 år) og her kunne der samles 8 springere,
inkl. DFUs formand – rekorden blev slået i første forsøg. Derefter kom POPS rekordforsøget,
som krævede noget kreativitet, da der på samme tidspunkt blev sat en POP 15 way 2 point i
Odense. Det lykkedes dog at samle en 9 way med 3 point i første forsøg, som altså også blev til
en ny rekord. Så her i 2018 blev der sat 3 rekorder i POPS/SOS regi. Og der er udstedt
Certifikater til alle rekordindehaverne af USA POPS. Vi
havde derudover besøg af TopPop fra USA James
Guido Davis, som løb med næsten alle pokalerne – dog
vandt Jørgen Skov den eftertragtede gyngestol. Lørdag
aften blev afsluttet med velkomstdrinks og en 5-retters
menu i FDKs hangar, som der vistnok var stor
tilfredshed med. Søndag blev der afholdt
generalforsamling, hvor der blev besluttet, at i 2019 vil
man forsøge sig med speedstar som en ny disciplin, da
det er et ønske fra mange af medlemmerne. Og selvfølgelig en springplads hvor der igen er en
storflyver (OY-FDK). Der går rygter om Vamdrup (Skydive2000)
Fortsættes på næste side

POPS stævne og
verdensrekordforsøg
I forbindelse med P3 Bigway og 100 Way camp i Perris i maj 2018 blev vi opmærksomme på, at
der var verdensrekordforsøg på 150 way i POPS regi d. 11- 14 okt. Vi var 6 danskere, som
rejste derover for at deltage. Det var Alice Halpren, Kim Friisgaard, Johnny B Hansen, Jørgen
Funk, Tim Lyhne, samt Kate og Carsten Cooper-Jensen fra FDK og Jacques Jonsman fra NFK. Vi
var i alt 25 forskellige nationer repræsenteret. Desværre blev det kun til 6 ud af 16 planlagte
spring pga. dårligt vejr. Det blev 5 spring fra 16500 fod og det sidste søndag middag fra 18900
fod, men desværre var det ikke nok til en ny rekord, men man går efter at forsøge igen i 2020
efter at Kimbo Godwin har fået lov af sin hustru til at gøre det en gang til.
Man kan følge med her på http://www.teamripcordskydiving.com/

Foto. SOS 8 ways, og pops 15 ways og James Guido Davis TOPPOP USA

Aktivitetskalender nov. – dec.

Dato

Hvad

Hvor

Tilmelding

Kontaktperson

2-4 nov.

UM i tunnel

Katowice, Polen

-

-

9-11 nov.

Night Boogie

West Jump

Westjump.dk

Stefan Olsen

17 nov.

DFU’s formands- og
budgetmøde

Idrættens Hus,
Brøndby

-

Nikolaj Larsen

25. nov.

Årsmøde Præcision

-

-

Torben Glud

For yderligere detaljer se mere på www.dfu.dk eller facebook

Springpladser i Danmark
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