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1. Forord 

Dette kompendiet har til hensikt å gi den norske fallskjermhopperen innsikt i alle forhold under 

skjermflyging i alpint terreng. Denne aktiviteten er ikke som et vanlig fallskjermhopp. Man har 

intensiteten av en landing gjennom hele skjermturen, samtidig som man skal ha oversikt over 

hvilke faremomenter vi har i det alpine området. For å ha overskudd til dette trenger man lang 

fallskjermerfaring, god forståelse for aerodynamikk og faktorene rundt sin egen fallskjerms flukt 

gjennom luften, samt god kunnskap om meteorologi og ulike værforhold i fjellet. 

 

Kompendiet er skrevet som et ledd i undervisningen under C-kurset ved 

Fallskjermseksjonen/Norges Luftsportsforbund. Bakgrunnen for kompendiet var en analyse som 

har tok for seg forholdene rundt skjermflyging i alpint terreng i Norge, hvilke krav vi skulle sette 

til fallskjermhopperen som gjorde dette, og hvilken opplæring de skulle ha. SU ønsket å belyse 

farene rundt denne type aktivitet. Jeg har de siste 6 årene vært en aktiv skjermflyger i fjellet og 

konkurranseutøver innen CP. Jeg har hoppet fallskjerm siden 1996, drevet mye 

skjermflygingsinstruksjon gjennom F/NLFs A-kurs, samt holdt skjermflygingskurs og –seminarer 

for viderekommende. Jeg har de siste 5 årene hatt ansvaret for utviklingen av det norske 

konkurransereglementet i CP. 

 

Mye av kildene brukt i dette kompendium er hentet fra Performance Designs, Big Air Sportz og 

andre internasjonale fallskjermprodusenter. Jeg har også benyttet mange av F/NLFs 

kompendier rundt skjermflyging, spesielt Eirik Breens utsjekkskompendium for høyverdig 

fallskjerm og Øyvind Nikolaisens forståelseshefte for Vingskjerm ”Firkant”. Videre har jeg hentet 

mye informasjon fra HG/PG-seksjonens kompendium om paragliding og bok om hanggliding, 

samt utenlandske artikler innen HG/PG. 

 

Jeg hadde gjennom analyseperioden kontakt med mange eksterne personer. Jeg takker derfor 

disse fallskjermhoppere og hanggliderpiloter som bisto med store mengder erfaringer, 

kunnskaper og stor samarbeidsvilje. En takk går også til Lesja Fallskjermklubb og Voss 

Fallskjermklubb, som har hjulpet meg med gjennomføringen av skjermflyging i alpint terreng fra 

den spede begynnelse. 

 

Hans Christian Heer Amlie 

Hovedinstruktør Voss Fallskjermklubb  

I-1 48503 
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2. Innledning 

2.1. Bakgrunn 

Skjermflyging i fjellet har i det siste økt i Norge, og det er i denne forbindelse nødvendig å 

kartlegge hvilke faremomenter som eksisterer rundt denne type fallskjermhopping. Det er mye 

utenfor vanlig fallskjermteori som berører dette. Vi er derfor først interessert i å finne ut hvilke 

forhold man må ta hensyn til i lignende aktiviteter som hang- og paragliding, og undersøke om 

disse forholdene kan projiseres til vår fallskjermskjermflyging. Det er det dette kompendium skal 

hjelpe deg å forstå. Som forkunnskap forventes det at leseren har god kjennskap til F/NLFs 

”Vingskjerm Firkant” og ”Utsjekkskompendium for høyverdig fallskjerm”. Ulike kapittel som 

Aerodynamikk og Meteorologi i dette kompendium tar utgangspunkt i samme kapittel i de 

ovennevnte kompendier og viderefører temaet i forhold til flyving i alpint terreng. 

 

Tidligere har vi internasjonalt hatt noe erfaring med skjermflyging i terreng ved aktiviteter som 

bladerunning1, ground lauching2 og nå også speedgliding3. Dette er knyttet til relativt jevnt 

terreng uten større faremomenter. Vi ser idag fjellflyging som gjøres i Norges mektigste 

fjellområder. Det er strengt nødvendig å bevistgjøre deg som fallskjermhopper om  alle 

farermomenter ved dette. 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Skjermflyging i en bane bestående av porter i en alpinløype. 
2 Skjermflyging i en fjellside, ved å trekke opp fallskjermen som ved paragliding. 
3 Skjermflyging i en fjellside, ved å trekke opp en speedglider som ved paragliding. 
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Fig. 1 Bladerunning 

 

Vi skal også se litt på ulike fallskjermprodusenters syn på skjermenes turbulenstoleranse. Det er 

her store forskjeller, beroende av vingebelastning4, vingedesign og vingeoppbygning. Det vil 

være naturlig å tro at airlocked5 eller kryssribbede6 fallskjermer med høy vingebelastning vil 

være mer tolerante mot turbulens.  

 

”One cannot understand flight in a comprehensive manner without intimately and synergistically 

lacing the actions of the wing to the air in which it is flying.” 

       - Brian Germain 

       Parachute Designer, Big Air Sportz 

 

Med innføringen av skjermflyging i fjellet i Norge, kan vi trekke paralleller til da 

vingedresshoppingen kom til Norge sent på 90-tallet. F/NLF v/SU utarbeidet da også 

retningslinjer for hvem som kunne gjennomføre denne type hopping, og de ble utarbeidet et 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Exitvekt/skjermstørrelse: - måles i pund/kvadratfot. 
5 Fallskjerm hvor fronten er lukket av fallskjermduk som lar luft strømme inn men ikke ut. 
6 Fallskjerm hvor cellene er oppbygd av loddrette og diagonale cellevegger. 
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opplæringsprogram av Thomas Sætre. Vi var i 2004 på samme sted i forhold til skjermflyging i 

fjellet. 

2.2 Definisjoner 

Det forutsettes en presis beskrivelse av noen termer i dette kompendium, for at vi skal ha lik 

forståelse av hva som beskrives: 

 

Skjermflyging i fjellet: 

Et fallskjermhopp hvor planen for hoppet er å fly nært fjell eller alpint terreng for videre å lande 

på et betydelig lavere punkt i terrenget. 

Høyverdig fallskjerm: 

En fallskjerm med radikale flyegenskaper som krever en erfaring på minimum 500 hopp og 

hvor fallskjermen har en vingebelastning på 1,6 pund/kvadratfot eller høyere, eller skjermen 

har en elliptisk design som medfører radikale flyegenskaper selv med vingebelastning under 

1,6 pund/kvadratfot. 

 

Definisjonen for høyverdig skjerm er ofte diskutert, og vanskelig å plassere. I norsk 

fallskjermlitteratur er den kun definert i Eirik Breens ”Utsjekkskompendium for høyverdig 

fallskjerm”. Jeg har valgt å endre denne definisjonen noe ved å øke krav til vingebelastning og 

derfor også antall hopp. Dette fordi jeg mener definisjonen er relativ i forhold til dagens og 

morgendagens forståelse av høyverdig skjerm. Dette vil alltid oppfattes i forhold til den 

skjermparken som eksisterer og i forhold til de mest radikale skjermene på markedet.  

 

2.3 Avgrensninger 

Dette kompendiet er pensum for opplæring i fjellflyging i Voss Fallskjermklubb. Begrensninger 

gitt her omhandler ikke fallskjermhopp eller demohopp i alpinanlegg. Imidlertid vil dette 

kompendiet være til nytte ved gjennomføring av denne type hopp. Kompendiet er avgrenset til 

fallskjermhopp der planen for hoppet er å fly nært fjell eller alpint terreng for videre å lande på et 

betydelig lavere punkt i terrenget.  
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3. Aerodynamikk 

3.1 Innledning 

Aerodynamikk er læren om luftas bevegelse rundt et legeme og om de krefter som oppstår som 

et resultat av dette. Nærmere forståelse for aerodynamikk i forhold til fallskjermer skal være 

kjent fra F/NLFs kompendier Vingskjerm ”Firkant” og spesielt for høyverdig skjermer fra 

”Utsjekkskompendium for høyverdig fallskjerm”. Dette kapittelet vil gi en nærmere forklaring på 

ulike fallskjermkonstruksjoner som airlocked og kryssribbede skjermer. Videre skal vi ta for oss 

ulike effekter av høy kontra lav vingebelastning.  

 

3.2 Krefter som virker 

Vi er fra tidligere kjent med forholdene mellom løft og hastighet. Løft = Hastighet2. Dobles 

hastigheten, så firedobles løftet. 

Løft er en kraft som oppstår som resultat av luft i bevegelse rundt en vinge. Løftet er et direkte 

resultat av luftens hastighet, eller sagt på en annen måte. Jo mer hastighet fallskjermen vår har, 

jo mer løft genererer vi.  

Dette løftet gjør at vi kan gli gjennom luften. Til sammenligning så er en rundkalott kun påvirket 

av kreftene vekt og motstand(drag). Jo mer vekt jo mer drag. Men det er viktig å se at 

hastigheten ikke er en kraft, men kun et resultat av at vektens kraft er større enn dragets kraft 

før systemet når ”terminal-hastighet” og begge krefter er like store. Klassisk fysikk forklarer 

dette presist ved Newtons 3 lover.  

En rundkalott har ikke løft. Løft er et resultat av undertrykk over en vinge når luft beveger seg 

over den. Under en vinge genereres det overtrykk som også skaper løft, men det er kun 1/3 av 

den totale kraften.  
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Fig. 2 Krefter som påvirker en vingeskjerm 

 
Fig. 3 Krefter som påvirker en rundkalott 

 

       

Ulike fallskjermtyper har ulike løsninger for å utnytte aerodynamikken i en fallskjermvinge, 

beroende av hvilke behov fallskjermen skal dekke. En elevskjerm eller tandemskjerm skal frakte 

hopperen eller ekvipasjen ned til moder jord på en trygg og forsvarlig måte uten å oppnå store 

hastigheter. De stiller krav til gode åpninger, gode landinger og ellers moderate flyegenskaper. 

Ser vi så på en høyverdig skjerm, så er kravene ganske annerledes. Fallskjermprodusentene 

har mange forhold å ta hensyn til. Skjermene skal ha gode stabile åpninger, gode 

landingsegenskaper, men samtidig skal fallskjermvingen ha radikale flyegenskaper. I 

konkurranseformen CP så ønsker deltagerne fallskjermer som kan oppnå mest mulig fart før 

landing, og holde på farten lengst mulig gjennom hele landingen, populært kalt swoopen. Vi ser 

av tegningen under at det ikke lenger eksisterer krefter i fartsretning når en skjerm trekker 

brems og er i landingsfasen. Farten vil avta med tiden ettersom draget bremser ned. 

 

 

 

 
Fig. 4 Krefter som påvirker en firkantskjerm ved landing. 

 

 

Vekt 

Drag 

Vekt 

Løft 
Drag 

Drag 

Vekt 

Løft 
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3.3 Vingeoppbygging og design 

Ser vi på produsentene høyytelsesskjermer har de valgt ulike fokusområder i forhold til hva de 

mener er en optimal vingeprofil. Dette gjelder både vingedesign, men også vingeoppbygging. 

Noen produsenter som Paratec, Big Air Sportz og Aerodyne7 fokuserer fortsatt på skjermer med 

airlocked design for å skape en stiv vinge som holder på celletrykket uansett forhold utenfor 

skjermens celler. Disse skjermene er robuste i turbulente forhold.  

 

 

 
Fig. 5 Airlocked design 

 
Fig. 6 Løft som virker på en klassisk 

celledesign 

Andre produsenter som Performace Designs, 

Icarus Canopies, NZ Aerosports og Precision 

Aerodynamics fokuserer på kryssribbede 

skjermer beregnet på relativt høy 

vingebelastning. Denne designen har vært 

utviklet i både fallskjerm- og 

paragliderindustrien over de siste 15 -20 

årene. Denne celleoppbyggingen stiver av 

vingen i større grad en den klassiske 

vingedesignen med todelt celle og loddrette 

cellevegger. Den kryssribbede 

trecelleteknologien flater ut topp- og bunnduk i 

større grad, slik at det løftet som genereres 

utnyttes mer effektivt.  

 

Når løftet utnyttes mer effektivt kan man 

redusere størrelsen på fallskjermen og fortsatt 

beholde samme løft. Når fallskjermen blir 

mindre reduserer man motstanden i systemet. 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Aerodyne kjøpte i 2009 Big Air Sportz sin Senzei som er airlocked og kryssribbet. 
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Fig. 7 Løft som virker på en kryssribbet 

celledesign 

Da øker hastigheten, og man får igjen økt løft, 

ref kapittel 3.2.    

 

Stor fart og mye energi i skjermen gir økte 

manøvreringsevne, da økt fart fører til høyere 

celletrykk, som igjen gjør skjermen mer robust 

mot turbulens. 

 

4. Meteorologi 

4.1 Læren om været 

Med utgangspunkt i hva som er behandlet av meteorologi i ”Vingeskjerm Firkant” og 

”Utsjekkskompendium for høyverdig fallskjerm” vil vi nå se nærmere på hvilke meteorologiske 

momenter vi må ta mer hensyn til under skjermflyging i fjellet.  

4.2 Vindgrenser, termikk og turbulens 

Meteorologiske forhold som vind, termikk, turbulens og rotorer er meget essensielt. Ved vanlig 

fallskjermhopping har vi begrensninger mtp vær og værforhold. Håndboken regulerer vår 

virksomhet til å ikke drive fallskjermhopping for elever ved bakkevind mer enn 14 knop. For 

selvstendige hoppere med firkantreserve gjelder vindgrensen 22 knop. Utover dette regulerer 

HL værforholdene etter skjønn. HG/PG8-seksjonen har meteorologiske begrensninger som er 

noe annerledes enn dette. Det er disse begrensningene vi må se nærmere på da fjellflyging og 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Hang- og Paraglider. 
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forholdene rundt dette kan sammenlignes med HG/PG. En høyverdig fallskjerm vil ligge i 

mellomsjiktet av en hangglider og en paraglider ift. turbulenstoleranse.  

Du vil lære mer om hvilke krav vi skal stille til bakkevind, middelvind eller høydevind. Hvor mye 

turbulens kan vi tåle uten at det går utover sikkerheten? Hvilke krav skal vi stille til sikt og skyer? 

Gode værforhold er essensielt for trygg fjellflyging. Det er naturlig å benytte hang- og 

paraglidernes kunnskap og erfaringer på området.  

 

Ved fallskjermhopping i alpint terreng må exit være under skybasen, hvis ikke skybasen er mer 

enn 2000 fot over høyeste fjelltopp i nærområdet. Åpningshøyden er den vertikale avstanden 

til bakken på åpningspunktet. Ved kupert terreng regnes høyden over høyeste punkt 

innen 500 m radius fra det beregnede åpningspunkt. (jfr. HB. 100.7.1) 

Det må videre ikke være skyer eller tåke slik at man ikke har sikt til landingsområdet.  

 

En konsekvens av vind i ujevnt alpint terreng er turbulens. Vi vet fra egen fallskjermopplæring at 

man har turbulens bak hus og trær. 

”Never fly or land downwind of a large object. In addition to the down-draft formed by the 

descending air, there is an area of chaotic low-pressure air in the region on level and below the 

maximum height of the object. The organized circular motion of the air is broken down because 

it has no linear place to go, and therefore bubbles down into ever-tightening spirals of rotation. 

In short, this is a very bad place to fly.” (Germain, 2004).  

 

Høydevind kan beregnes ved å studere skyenes retning og hastighet. Sammen med 

høydevindinformasjon fra piloten kan du gjøre deg opp en klar mening om forholdene. Å 

studere fosser kan også være til hjelp. Med en bakkevind på mindre enn 7 knop vil man kunne 

unngå kraftig turbulens i fjellområder. Er det forsvarlig å fly under de gitte forholdene?  

Det er bedre å stå på bakken og ønske du var i luften, enn å være i luften og ønske du var på 

bakken! 

 

På samme måte som man kan lese ut av terrenget og vindretningen hvor man kan finne 

turbulens, kan man lese ut av terrenget hvor man finner termikk. Termikk kan gi oss meget 

urolig luft. Det er viktig å vite hvor vi finner termikk. Derfor er dette beskrevet nøye i neste 

kapittel.  

 

 



Voss Fallskjermklubb  – Skjermflyging i fjellet, 2009 

 

 

13 

 

4.4 Termikk 

 
Fig. 8 Illustrasjon av termikk over hoppfeltet. 

 

Dette kapitelet er basert på ”Thermals Part One: Collectors, Wicks and Triggers” av Will Gadd, 

2006. Det tar for seg samlere med passive og aktive utløsere, og hvordan du som skjermflyger 

skal forholde deg til dette. 

 

Å forstå termikkens natur er utfordrende. Forståelsen må baseres på kunnskap om hvordan den 

oppstår og ikke minst erfaring fra å fly i termikken. Å ligge på bakken og se opp mot himmelen 

med skydannelser en hel dag kan gi mer verdifull forståelse av hvordan termikk oppstår i 

motsetning til å fly i den. Vi skal her gi et innblikk i hvordan analysere hvor og når vi kan 

forvente termikk for så å unngå den. Det er viktig at man danner seg sin egen forståelse av 

termikk, for deretter å kontinuerlig raffinere den. Hvis man viste 90 % av hvor termikken oppsto 

ville man fra et HG/PG-synspunkt være mer enn ekspert. De ønsker å bruke den; vi ønsker å 

unngå den. 

Vi skal nå forklare hvordan termikk oppstår på bakken, og hvordan finne den i luften vi flyr.  

 

4.4.1 Samlere 

Vi skal kalle potensielle termikkgenererende områder for ”samlere”, da de samler solens energi 

og slipper den som varm luft eller termikk. Sola varmer opp marka under en samler, og marka 

igjen varmer opp luften i samleren. Først slipper den relativt rolig og stabilt. Typisk fjelltermikk 

om morgenen er et godt eksempel på dette. Dette etterfølges utover dagen med mer 
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voldsomme sett, langt påvei som sett med bølger som treffer en strand. Forestill deg hvordan 

små sett med bølger slår inn etterfulgt av et kraftig sett som igjen etterfølges av rolige sett igjen.  

 

Samlere handler kun om sola. Hvis det ikke er sol er det sannsynligvis lite luft som forlater 

bakken. Kaldfronter og andre ustabile luftmasser er unntakene. Når man skal se på en 

potensiell samler bør man tenke på følgende. Hvor lenge og med hvilken vinkel har sola skint 

på denne samleren? En perfekt samler vil være med den rette vinkelen til sola i timevis. Så det 

er altså viktig å vite at solen har varmet område lenge og ikke bare at det er et solrikt område 

nå. 

 

Den neste faktoren som avgjør hvor mye luften varmes opp er flaten solen treffer. Hovedsakelig 

gjelder at tørre overflater med mye innestengt eller beskyttet luft vil produsere den beste 

termikken. Tørre buskområder, mørke treområder og steinete terreng med mye dø luftmasse 

mellom steiner produserer også bra, men bruker lang tid til oppvarming. Fuktig og våt bakke 

absorberer solenergien og bruker den til å fordampe vannet. Det er en kjølende prosess som 

dreper termikk.  

 

Vind ødelegger termikk ved konsekvent å blande luften i et potensielt samlerområde, som fører 

til at området aldri når temperaturen som gjør at den forlater bakken. 

Dette betyr at vi finner mest termikk i solsider som også er i le for vinden. Dette er ikke noe 

problem hvis du flyr høyt, men er du lavere kan dette ha stor innvirkning på din fallskjerms 

flyegenskaper. 

 

Solstrålenes vinkel på terrenget er essensielt. Når man flyr i fjellet må man analysere hvilke 

hellinger som har vært i riktig vinkel til solstrålene over lengst tid. Sider i le produserer ofte mer 

termikk enn hellinger i retning av vinden, fordi luften da er mer beskyttet. Dog vil vindfulle solrike 

fjellsider produsere mer termikk enn lesider i skyggen. Virkelig massive sørvestlige hellinger i 

fjellet kan avgi kontinuerlig sterk termikk fra middag til tidlig kveld, mens østlige hellinger kun vil 

produsere termikk om morgenen og vestlige kun om kvelden. 

 

Antisamleren er eksempelvis en innsjø eller en fjord. Den er kald, reflekterende, fuktig og er ofte 

vindfull.  

4.4.2 Passive utløsere og veker 

Termikk har en form for bakkeurolighet, og trekker langs bakken før den slipper løs, nesten som 

olje opp en lampeveke. De fleste passive utløsere er på toppen av en skarp kant. Over den vil 

man ofte finne en sky fra 09:00 om morgenen til solnedgang, selv når solen beveger seg fra øst 

til vest. Først oppvarmes de østlige hellingene og slipper luft oppover hellingen - opp veken. Så 
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oppvarmes de sørøstlige, så de sørlige, etterfulgt av de vestlige hellingene mot slutten av 

dagen. Uansett kommer termikken opp veken til den samme passive utløseren.  

Fjellrygger fungerer ofte på samme måte, hvis begge sider av ryggen slipper luft samtidig. 

 

Når man flyr i fjellet skal man se etter hvor man tror bobler kan bryte løs fra. Fjellrygger over 

beskyttede hellinger i solen, og områder hvor en rygg danner en minifjelltopp hvor termikken 

slipper løs, har urolig luft. Dette fungerer nesten som vann som renner ned armen din og faller 

av ved albuen. To eller flere rygger som samles er ofte mer urolig enn én. 

 

Til slutt skal vi nevne at ulik bakketemperatur kan påvirke frekvensen av termikkbobler og 

fungere som utløser. Man finner ofte termikk i kanten av to forskjellige bakketyper. Har man en 

oppvarmet fjellside vil en overgang til snødekke drepe all termikk aktivitet, spesielt i downwind-

området. I disse skillene kan det være meget urolig luft og flyging her er ikke å foretrekke. 

 

4.4.2 Deloppsummering 

Termikk oppstår i solrike områder, og termikken er sterkere jo lenger hellingen har vært 

eksponert for solstråler. Områder som ligger i le for vind har sterkere termikk en områder som 

blandes med kaldere luft på grunn av vindpåvirkning. 

Området mellom snø og varme fjellsider kan inneholde meget urolig luft. Disse 

termikkområdene ønsker vi som fjellflygere å unngå. 

   

 
Fig. 9 Fjellområde i Romsdalen med kveldssol har ulike potensielle termikkområder. 
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4.5 Rotorer 

Ved kraftig vind oppstår rotorer i lesiden av skarpe åser og fjell. Dette er meget turbulent luft, og 

her ønsker du ikke å fly. Områder hvor det ofte dannes rotorer er relativt enkelt å lese ut av 

terrenget og vindretning. Ser man på skyenes avdrift, kan man lese høydevindens retning og 

estimere styrke. Ser man høydevindretningen i forhold til de lokale fjellformasjonene, og finner 

lesiden, har man lokalisert hvor den usynlige fienden oppstår.  

 

4.6 Ulike illustrasjoner av hvordan vinden oppfører seg i ulike lokale forhold 

 

 
Fig.10 Lokale vindforhold, høydevind og bakkevind. 

 

Høydevind 

Bakkevind 
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Fig.11 Illustrasjon av trakteffekt 

 

 
Fig.12 Illustrasjon av turbulens 

Vindøkning 

Vindøkning 

Turbulens 
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Fig.13 Illustrasjon av rotor 

 

4.7 Hvordan fly i turbulens 

I fjellet opplever man turbulens i større områder enn hva vi er vandt til, da fjellformasjonene kan 

være store. Dette må man ta hensyn til når man velger ut trase for hvor man skal fly, og man 

må kunne lese turbulensområder før man flyr i nærheten av de. Kommer man inn i turbulente 

områder som noen ganger er uunngåelig, bør man fly ut fra fjellet til mer åpen og rolig luft. Å 

unngå turbulens er viktig. Men skulle du finne deg selv i turbulente forhold, så fly med full 

fremdrift. Fallskjermhoppere føler det ofte tryggere å trekke litt brems når de kommer ut for 

turbulens. Dette er ikke løsningen. Skjermen får da mindre celletrykk og moderne fallskjermer er 

mer eksponert for kollaps. Fly uten input på styresnorene, og skjermen vil penetrere turbulens 

bedre og påvirkes mindre av den. Gjør kun rolige styrebevegelser når det er absolutt 

nødvendig, og helst på løftestropper eller seletøy. Er fallskjermen din liten nok har du gode 

styremuligheter i seletøyet og løftestroppene. Mer om dette i neste kapittel.  

4.8 Oppsummering 

Exit må være under skybasen. Fjellflyging må ikke gjennomføres med bakkevind over 10 knop. 

Middel- og høydevind må vurderes. Se på skyenes hastighet og retning. Fallskjermhopperen 

må kunne lese termikk og turbulens ut ifra de gitte værforholdene, og planlegge trase for 

flygingen deretter. 

Noen ganger er den beste luftsportsbeslutning å bli værende på bakken! 

Kraftig vind 

Rotor 

 



Voss Fallskjermklubb  – Skjermflyging i fjellet, 2009 

 

 

19 

 

5. Skjermflyging i fjellet i praksis 

5.1 Innledning 

Å fly fallskjerm i alpint terreng kan være en ønskelig når man har stor interesse for 

skjermflyging. Etter vel 500 hopp kan man inneha ferdighetene som skal til for å gjennomføre 

trygge høyytelseslandinger eller populært kaldt swooping. Jeg vil i dette kapittelet først komme 

med tips og råd for å bedre fallskjermflygingen din, og hvordan utnytte skjermens potensial 

bedre. Dette er nødvendig for å kunne fly tryggere i fjellet. Deretter vil jeg forklare hvordan man 

gjennomfører fjellflyving i praksis.  

Gjennom F/NLFs A-kurs har du lært ulike måter å styre din fallskjerm. ”Utsjekkskompendium for 

høyverdig fallskjerm” gir deg i kapittel 4 mer kunnskap om dette. Jeg vil nå gå noen steg videre i 

forhold til å styre fallskjermen med styrelinene, med løftestropper og på seletøyet. Treningen på 

skjermflyging generelt skal skje i god høyde og ikke like før landing. Da skal vi konsentrere oss 

om de andre hopperne i lufta og vår egen innflyging og landing. 

 

 
Fig.14 Fjellflyging i Gudvangen, Sogn og Fjordane 

5.2 Fallskjermsettes 8 styringskomponenter 

Dagens fallskjermer kan manøvreres ved hjelp av 8 styringskomponenter. 2 styreliner, 2 

frontrisere, 2 bakrisere og seletøyets 2 sider. Fallskjermer med relativt høy vingebelastning vil 
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ha lettere for å gjøre bruk av alle 8. Å styre med seletøy på en Stiletto 150 med en 

vingebelastning på 1,4 pund/kvadratfot eller mindre kan være vanskelig. Flyr man derimot en 

Crossfire eller Katana med wingloading på 1,7 eller mer vil responsen på seletøy være 

betydelig større. Det er vanlig å teste ut responsen på seletøyet ved normal glideflukt. Mange 

føler da at denne styringsmetoden ikke gir noen stor effekt. På samme måte som at 

styringsinput på toggles har mye større effekt ved høy fart, gjelder dette også input på seletøy. 

Derfor bør man, når man tester ut respons på seletøy ha god fart. Bygg opp et godt stup på 

frontriserne, skap mye fart for så å teste ut seletøyet. Len deg fra side til side og føl hvordan 

skjermen manøvrerer ettersom du forflytter deg i seletøyet og endrer tyngdepunktet.  

5.3 Planlegging av hoppet 

Operativt må man ivareta hoppfeltorganisasjonen og utnevne en HL, HM og HFL. Videre skal 

man innhente tillatelse fra grunneier ved landingsområdet og lokal politimyndighet. 

Kombinasjonen HFL og sjåfør tilbake til hoppfeltet er ofte en god løsning. HFL fungerer 

vanligvis etter noe utvidet HFL-instruks, og må ha informasjon om hvor de forskjellige hopperne 

planlegger å fly og å lande. Det kan være at fallskjermhopperne har ulike primære 

landingsområder. Det er også en fordel at alle hoppere medbringer mobiltelefon og gir sine 

telefonnummer til HFL. Dette er påbudt i Voss Fallskjermklubb.  

 

Merk: Ikke alle områder i fjellet har mobildekning, så ikke ha dette som falsk trygghet ved valg 

av alternative landingsområder. 

 

En god plan for hoppet er viktigere her enn ved alminnelig fallskjermhopping. Det gjør flygingen 

tryggere, og du får i tillegg en mer opplevelsesrik flytur. Du skal som hopper ha god kontroll 

både på værforholdene, terrenget du planlegger å fly i og hopperne du flyr sammen med. Som 

ved en demo skal område besiktiges og vurderes ut ifra de gjeldende forhold. Du bør legge en 

plan for hvilken trase du har tenkt å følge. Som minimum skal du bestemme deg for hvilket 

område du vil fly i. Valg av område må vi gjøre med bakgrunn i hva vi lærte om meteorologi i 

kapittel 4. I hvilken retning blåser bakkevind, og med hvilken styrke? Se på skyene i høyden og 

estimer høydevind og retning. Hvor er det turbulens i dag i forhold til vindretning og styrke? 

Hvor er det termikk? Kan det være rotorer i området, eventuelt hvor? Eksisterer det videoopptak 

fra andres tidligere turer i området? Etter at du har gjort dine vurderinger om vær og vind, 

lokaliserer du om det er noen fysiske hindringer i området du har planlagt å fly. Hvor er det 

kraftledninger i området, og vil disse være mellom deg og eventuelle alternative 

landingsområder? 

 

Utifra fig.10 ”Lokale vindforhold, høydevind og bakkevind”, viser fig.15 hvor det er forsvarlig å 

fly. Rødt område viser hvor vi kan finne turbulens og grønne områder viser hvor vi kan forvente 

ren luft. 
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 Fig.15 Gode og dårlige flyområder 

 

Det er mange hensyn å ta. Dette skal du være i stand til som relativt erfaren fallskjermhopper, 

og etter å ha lest teorien i dette kompendiet.  

Høydevind 

Bakkevind 
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Fig.15 Fjellflyging i Gudvangen, Sogn og Fjordane 

 

5.4 Brief av pilot 

Brief av pilot er noe mer omfattende ved fjellflyging. God planlegging av run-retning, 

utsprangshøyde og ønsket åpningspunkt er nødvendig. Konferer ytterligere med pilot om 

høydevindens retning og styrke i forhold til området dere skal fly i. Har han råd og tips? Lokale 

fallskjermpiloter har ofte god kjennskap til de meteorologiske forholdene i området hvor du har 

tenkt å fly. 

5.5 Run, utsprangshøyde og åpningspunkt  

Avhengig av skydekke velger man exithøyde og åpningshøyde. Exit skal være under skybasen, 

og 2000 fot over høyeste fjelltopp innen en radius av 500 meter fra åpningspunktet. 

I daler bør run-retning være i lengderetning av dalen. Gjennomfør dropp midt i dalen, eller 

minimum 500 meter fra nærmeste fjelltopp.  

5.6 Rutine etter skjermåpning 

Etter aktivering av hovedskjermen bør man: 

- lokaliser de andre hopperne rundt seg 

- kollapse slider og eventuelt feste slider 

- Løsne strammingen i bryststroppen, slik at skjermprofilen flater ut. 
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- Lokaliser ditt primære og alternative landingsområder 

Fly så inn mot din valgte trase. 

5.7 Skjermflygingen 

Nå skal du fly ned området du har valgt ut, og nyte følelsen av virkelig å fly fallskjermen din. Gi 

deg selv alltid utveier under flygingen slik at du kan komme ut i åpen luft. Ha alltid muligheten til 

å fly ut fra terrenget.  

Dette er ikke tidspunktet for å teste ut nye styringsmetoder. Nå flyr du slik du er vandt til og 

trygg på. Imidlertid vil jeg nå nevne metoder som gjør flyvingen enda tryggere, men først når du 

behersker flyteknikkene i din dagligdagse fallskjermhopping. 

Når man flyr ned en fjellside, vil fjellsiden være brattere en glidetallet til fallskjermen din. Er den 

ikke det må du lande i fjellsiden, og du har valgt et dårlig sted å fly skjerm i terrenget. Når fjellet 

er brattere en glidetallet må fjellsiden traverseres. Vi flyr frem og tilbake og holder traseen vi har 

planlagt å fly. Ved å fly ned bratte fjell og traversere på denne måten har man alltid muligheten 

til å fly seg ut i trygghet ved å fly rett ut fra fjellet og ut i dalen. Hvordan skal du så vite om 

fjellsiden er bratt nok? Dette er vanskelig å bedømme ut ifra planlegging ved bruk av kart og 

høydekurver. Men vi er som hoppere kjent med å bruke the accuracy trick når vi henger i 

skjerm. Når vi flyr i en retning vil terrenget bevege seg i ulike retninger. Punktet som står i ro vil 

være punktet vi vil lande i hvis skjermen flyr i samme retning og vinden er konstant. Dette trikset 

kan vi også bruke under skjermflyging i fjellet. Man kan enkelt kontrollere om en skråning er 

bratt nok ved å bruke the accuracy trick. Så lenge punktet som står i ro ligger nede ved 

landingsområdet vil glidetallet på skjermen din føre deg ned dit du ønsker. Innflyging til traseen 

bør således foregå slik at man ikke må gjøre mer enn 90 grader sving for å starte ruten. Flyr 

man for eksempel 180 grader på planlagt trace under innflygingen har man ingen mulighet til å 

se når man må snu i forhold til vindforholdene og man klarer ikke å bruke the accuracy trick. 

Karttjenesten www.sesam.no med 3D modell og flyfoto anbefales for å grovplanlegge traseer. 

 

Flyr man i terreng som kan kategoriseres som åser, kan terrenget være for slakt i forhold til 

glidetallet på skjermen, vindretningen og styrke. Da har man ingen annen mulighet enn å lande i 

åssiden. Landingen blir ofte mer vellykket om man lander på tvers av hellingen, og ikke i 

nedoverbakke eller motbakke. Trær er mykere enn steinrøys. 

5.8 Å fly på seletøy og bakre løftestropper 

Når vi har lært oss å manøvrere fallskjermen vår ved hjelp av seletøy og løftestropper, åpner 

det seg en ny verden av fart og energi i skjermen. Man kan gjennomføre høyytelseslandinger 

og virkelig ha mye moro med den fallskjermen andre kun henger under for å komme seg ned til 

moder jord.  

Som vi lærte i avsnittet om turbulens så er vår moderne fallskjerm mer robust når den flyr uten 

styreinput fra toggles. Mest mulig celletrykk gir oss god styringsevne og vi takler turbulens 
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bedre. Derfor anbefaler vi å fly på seletøy og løftestropper ved skjermflyging i fjellet, gjerne bare 

seletøy. Paragliderne klarer seg helt fint med lite celletrykk og ved bare å fly på styreliner i det 

samme området, men de må avbryte flygingen sin tidligere en hva vi har behov for mtp. 

vindstyrke og turbulens. En hangglider igjen vil kunne fly i enda vanskeligere forhold, mens vi 

står på bakken. 

Ved å fly på seletøy og løftestropper, gir vi oss selv en nødbrems. Bruk av styreliner og toggles 

blir da nødbremsen vi bruker for å komme oss ut av vanskelige situasjoner. Dette er på samme 

måte som erfarne fallskjermhopper gjør ved en landing. Når hopperen ser at han ikke kan flate 

ut med bakraisere går han over på styretoggles. Styrelinene kan for eksempel brukes hvis man 

kommer litt for nærme en skråning eller en busk. En skjermpilot som kun flyr ved hjelp av 

styrelinene har ikke denne muligheten. 

Vi ønsker derfor å ha så mye energi i skjermen som mulig gjennom hele flyturen. Følger man 

tett inntil terrenget er man nødt til å bruke alle løftestropper aktivt i samspill med seletøyet. Merk 

imidlertid at etter et stup og en utflating av skjermen, vil den igjen når farten avtar øke 

gjennomsynket. Dette kan komme litt overraskende. Vær derfor kjent med denne effekten! 

Denne effekten merker man i større grad med høy vingebelastning og fallskjermer med flat 

glidevinkel. 

 

Etter å ha gjennomført en lengre flyging langs fjellet – en flyging som har virket som en lang 

landing er det nå tid for den vanlige landingen nederst i dalen.  

 
Fig.16 Clint Clawson ved Nebbet - Gudvangen, Sogn og Fjordane 
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5.9 Rutine etter landing 

Etter landing må vi få kontroll på utstyret vårt og melde fra til HFL. HFL ringer tilbake til 

hovedhoppfeltet og melder fra til HL/HFL om status etter hoppingen. Status er som følger:  

- Menn og skjermer OK! 

eller 

- Foreløpig status på hopper som har landet utenfor alternative landingsområder. Har noen 

landet i fjellsiden, så må det vurderes hvilke tiltak som skal iverksettes. Evt. tilkalling av lokal 

redningstjeneste. 

  

Det er ofte også taktisk lurt å hilse på grunneier hvis han er i nærheten, og takke for bruk av 

landingsområde. Husk, det er antagelig flere etter deg som har lyst til å benytte det samme 

området. God kontakt med nærmiljøet rundt er alltid viktig innen luftsport.  

6. Avslutning 

Hvis du nå etter å ha lest dette kompendium og ”Utsjekkskompendium for høyverdig fallskjerm” 

føler deg klar for en skjermtur i fjellet, så ta kontakt med din hovedinstruktør og legg en plan for 

gjennomføringen av din første skjermflyging i fjellet. Ta også kontakt med lokale instruktører 

som kan gi deg gode råd.  

Vær selvkritisk og søk alltid å bli bedre til å fly din fallskjerm. Da vil du fly trygt i fjellet, og ha 

mange fine turer. 

 

Lykke til!  


