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Vingedresshopping(WS) – Nimbus FSK, Rakkestad. 
	  

I tillegg til bestemmelser fra håndboka, presiseres følgende for vingedressdress (WS) i 
Nimbus fallskjermklubb: Les gjennom hoppfeltbrief for vanlig hopping før du leser vedlegget 
her. Da er du kjent med landingsområdet vårt, samt generell info. Dette ligger på 
www.nimbusfsk.no 

Generelt  
Er du ny på feltet så ta kontakt med HL den aktuelle dagen og fortell at du skal fly WS. Du 
skal alltid informere HFL, pilot og andre før hvert løft at du skal hoppe WS. Som en anbefaling 
kan de som flyr WS snakke med hoppere som gjør alminnelige hopp og eventuelt avtale 
hvem som holder seg på hvilken side av stripa. Vi er 4-5 hoppere fra full høyde, så det er en 
enkel måte å unngå konflikt. Om WS åpner på vest siden, og alminnelige oppholder seg så 
raskt som mulig på østsiden er det lett å unngå konflikter i skjerm. Dette gjøres selvfølgelig 
kun om vind og andre forhold tillater det.  

Vi hopper en C206 som har lavt høyderor, så det påpekes at man skal ha kollapsede vinger 
inntil man er klar av flyet. Det er også viktig å vite at vi ikke kan stå i døren, så exiten fra 
flyet vårt er knestående eller på huk. Derfor er det viktig å vite at du kan ta en exit fra flyet 
på den måten, og er du ny og aldri hoppet C206 før bør du gjøre ett hopp uten WS først.  
Anbefales å hoppe med tlf. Nummer til HFL tlf: 95153455 

Flystripa er 800 meter lang, og det kan være en god indikasjon på hvor langt du flyr.  
Retning på run er normalt parallelt (nord/sør) med stripa og tilpasser runnet øst/vest etter 
vindretningen.  
På Rakkestad er vi vant med at vinden kommer store deler av året fra vest, og noe sørfra. 
Generelt meget lite fra nord og øst.   
 
Vi operer med en dropboks vi skal holde oss innenfor fra vi forlater flyet, til vi er på bakken. 
Se bilde under. Boksen er stor og følger man normalt flymønster skal man holde seg godt 
innenfor.	  

 
Dropboks.	  Vi	  skal	  oppholde	  oss	  innenfor	  røde	  streker	  ved	  hopping.	  Gult	  er	  markert	  som	  flystripa.	  	  
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Kjennemerker  
	  

Vi har spesielt 5 kjennetegner på Rakkestad. Flyplassen, sentrum, pukkverket, Rudskogen 
motorsenter og Bjørnstad camping der mange har vært på heliboogien vår. 

	  

Gjør deg kjent med disse på kart, samt følg med under flyving på vei opp slik at du kjenner 
deg igjen. 
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Alternative landingsområder  
	  

	  

Alternative	  landingsområder.	  Grønt	  er	  områder	  hvor	  det	  er	  fint	  å	  lande.	  Rødt	  er	  flystripa,	  og	  blått	  er	  vanlig	  landingsområde	  

Som dere ser er det gode alternativer nord og østover.  
Sørover er det noen mindre jorder det går å lande på, og det samme gjelder vestover.  
Vær obs på sørenden av stripa, ved dråpen, kan det se ut som ett godt alternativt, men 
området er bratt, ulendt og til dels hogstfelt, så i tilfelle land på åpne jorder.   
Jordene rundt Rakkestad kan være noe okkupert og noe ulendt.  
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Flymønster i vingedress.  
	  

	  

Eksempel på flyretning en normal dag på Rakkestad. Hvis run går motsatt vei, så endres også 
flyretning i WS tilsvarende.  

  

  

Oppfordring/formaning  
Ta en kameratsjekk av hverandre. Sjekk om beinstropper er festet ved å løfte på riggen. 
Sjekk håndtak, klaffer og pinner. 

Ta hensyn til egne ferdigheter og ikke fly deg bort.  

Fly safe, og husk, er du i tvil, så er du ikke i tvil J 
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