
   
Det er på tide å si farvel og overlate ansvaret som fagsjef til Knut Lien. 

Jeg kom inn overraskende fra sidelinjen i 2005 som fagsjef og det var vel ikke så mange som visste 

hvem jeg var. Få om enn noen så det komme. Med 32 år i forsvaret med bytte av jobb hvert 2-3 år 

ble det nok spekulert i hvor lenge jeg kom til å bli sittende. Det ble 15 år, og det hadde det ikke blitt 

hvis jeg hadde mistrivdes. Nå mener jeg det er på tide å slutte og at både fallskjermseksjonen (dere 

alle) og jeg vil ha godt av det. Når jeg nå slutter, så legger jeg også riggen på hylla! Det gjør jeg for å 

legge opp i tide og ikke for seint! 

Tempoet har stort sett vært høyt og utfordrende, men også givende. Jeg har vært heldig som har fått 

kommunisert med hele spekteret av medlemmer fra elever til instruktører som enten lurer på noe, 

vil diskutere noe eller som har fått rådet om å ringe til fagsjefen for å få svar. Det siste synes jeg dere 

skal fortsette med å gjøre 24/7, og Knuts mobilnummer er 976 66 730       Det har også hendt at det 

har vært foreldre som har lurt på om jeg ikke kunne gi sønnen eller datteren hoppforbud?!?   

De første årene mine følte jeg at det var mer konkurranse enn samarbeid mellom klubbene, men det 

har definitivt snudd til godt samarbeid og det å trekke i samme retning. Det må vi fortsette med for vi 

er for få til å la være! Vi må spille oss gode sammen. 

Så vil jeg takke alle som har bidratt enten de har vært i manifest, blitt super bruker på min idrett (ikke 

sant Trine), vært skolesjef i klubben, sittet i klubbstyret, vedlikeholdt klubbflyet, sittet i 

fallskjermstyret, vært komitemedlem i en av våre mange komiteer, kursansvarlige, instruktører, 

hovedinstruktører, MKer og ikke minst alle som har bidratt i Sikkerhet- og Utdanningskomiteen.  Takk 

til dere alle som har trukket og trekker lasset og bidrar. 

Dette var oppsiden, men en oppside har også en nedside og der finner vi våre venner som ikke lenger 

er med oss. Det er mange som har gått ut av tiden de siste 15 årene og vi bør stoppe opp å tenke på 

dem og reflektere, alle var ressurspersoner innen sine respektive felt!  

Fallskjerm: Base: Klatring og ski 
Inge Dale 2006 Roar Røsten 2009 Håvard Rognerud 2013 
Kristofer Sotberg 2007 Tommy Tigern Hjertro 2009   Ivar Jarle 2013 
Annan Hennie 2011 Gorm Irgens Østli 2009 Trond Bolstad 2013 (ski) 
Jonathan Tagle 2012 Yngve Føsker Fjeldstad 2010  
Jan Roar Bjørnøy 2012 Arne Aarset 2011  
Geir Anders Haarbakk 2012 Jon Inge Hovda 2012  
Sten Ivar Bjørge 2013 Eiliv Ruud 2012  
Hans Magnus Møllersen 2013 Tron Torsen 2013  
Marius Gebhardt 2016 Jonas Svardal 2013  
Bjørn Bjørnø 2018 Dan Johnsen 2013  
Espen Wigemyr 2019 Jon Bjelde 2013  
 David Thommesen 2013  
 Jens Ekjord 2014  
 Magnus Nypan 2015  
 Roy Kenneth Roland 2016  
 Alexander Polli 2016  
 Shawn Wilson 2016  
 Kristian Tollås Trondsen 2018  
 Bjørn Emil Gjøstøl 2018  
 Henrik Langli 2018  
 Kristoffer Østen 2019  

 

Takk for meg, Jan 


