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Vision
Som hold og enkelt personer arbejder vi målrette på at alle er velkommen i faldskærms sporten, og fællesskabet er
ikke kun i flyveren, men også på jorden efter en spring dag. Vi forsøger at være et forbillede og inspiration for andre
springer, nye som gamle.
Vi ser vores hold som et positiv og livs glad faldskærms hold, der er god til at føle andres glæde.
Vores målet er at skabe et fællesskab i sporten, der rækker længere end til den danske grænse.
Vi sætter en ære i at være inspiration for nye som gamle springer, og vi sætter sikkerheden højt.
Vi bruger meget tid på at komme rundt og snakke med andre springere, specielt nye springere! Vi er behjælpelige
omkring deres egen sikkerhed og hvilket udstyr de skal bruge, til det de ønsker at lave i sporten. Vi har en utrolig stor
berøringsflade, med både nye som gamle springer. Og bruger meget tid på at uddanne og hjælpe andre i sporten.
Holdets fortid
Vi har som hold været samme i 4 år.
Og alle på holdet er HD 2 udtjekket.
Vi kommer rundt på rigtig mange springpladser, hvor vi forsøger at være forgangs billeder. Vi rådgiver i den seriøse
side af spring, herunder nationale konkurrencer, men sætter også en ære i at organisere fun-spring, hvor både nye og
gamle springere er med.
Holdet har de sidste år deltaget i alle nationale konkurrencer, og større events. Og været blandt top 3 hver gang.
Holdet har deltaget i flere danske præcisionskonkurrencer.
Holdet deltager i flere mindre danske konkurrencer, hvor vi deler os ud på andre hold, og dermed videregiver denne
erfaring vi har fået. Både i Formations spring og Free Fly.

Holdet har de sidste år deltaget i mindre camps både som organisers, men også som trænere.
Holdet har afholdt flere camps inde for freefly.
Holdets fremtid:
I år er vi blevet udtager at være Danmarks freefly talentprojekt
Vi har som hold planer om at være sammen i mindst 3 år endnu.
Vi sigter på at vinde de danske mesterskaber indefor freefly. Sidste år fik holdet en 3 plads i A rækken.
De næste 4 år stille vi op til følgende events, Dansk faldskærmsunions Open konkurrence, Dansk faldskærmsunion
scramble konkurrence og Danmarksmesterskaberne.
Planen er at deltage i flest muligt storflystævner rundt om i Danmark samt deltage i Blå Pelican Basic camp 2019.
eller deltage i en større tunnel camp. Vi gør rigtig meget i at afholde camps selv og vil mindst afholde 3 camps fordelt
på de næste 3 år. Samt deltage som trænere i camps, der bliver afholdt af andre klubber i Danmark.
Vi vil som hold i fremtiden være mere aktive på de sociale medier, for at inspirere andre til også at gøre det bedst de
kan.
Teamet arbejder målrettet på at Coache flest mulige nye springer, og har allerede lavet aftale med flere upcoming
hold - fra helt nye til lidt ældre
Vi vil som hold gerne give tilbage til faldskærmssamfundet.
Indtil videre kan vi følges på følgende sider.
https://www.facebook.com/Team-BAK-534311620107570/?fref=ts
https://www.instagram.com/teambak/?hl=da
https://www.facebook.com/jan.agger.1
https://www.facebook.com/bjarne.g.pedersen?fref=ts
https://www.facebook.com/kim.johnsen.37?fref=ts
https://www.jv.dk/varde/Klar-til-DM-i-faldskaerm-En-sport-der-koster-tid-og-penge/artikel/2520230
https://www.youtube.com/channel/UCeVwcINyHia-ExmoJeNU9QQ

