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Riksstämman 2013
Rosta av med en utrustningskoll
Lovande start på nya utbildningen
Världsrekordförsök – två poäng för 222

Det bästa...
… vårtecknet som finns är när fallskärmar börjar slå ut
även ovan de svenska hoppfält som inte är lyckliga att
ha vinterhoppning. Men i år var det nästan lite missvisande då det snarare visade oss att sommaren var här
efter en tillsynes oändlig vinter. Skräckfilmen jag gjorde till filmfestivalen, där vintern kom åter första hopphelgen, höll på att bli sanning när vi i Gryttjom faktiskt fick skjuta på hoppstart i en vecka. Just för att det
fortfarande var snö på banan... Jag har fått både en och
två kommentarer om detta, men nu, nu är sommaren
här! Och vi hoppare fylls av en oändlig längtan efter
både semester och helger.
Till hjälp för att komma igenom vintern har det
flugits tunnel, bland annat i Prag, och hoppats utomlands, till exempel på Flajflaj som Linda Iliste skrivit
om. I år var även premiären för vinterhoppning vid
Riksgränsen som Gunnika Isaksson-Lutteman skrivit
om. Vare sig Linda eller Gunnika är hoppare själva och
vi tycker att det är mycket roligt att även icke hoppare
vill vara med och skriva om sina upplevelser i närheten
av vår sport!
Samtidigt som säsongsstarten är alldeles fantastisk
och underbar på många sätt kan den även förknippas
med nervositet. Särskilt för de som är lite nyare i sporten. En sak som kan stilla sinnet är att ha koll på sin
utrustning. En bra checklista för det kan du läsa på sidan 12. Och hur var det nu landningen gick till? Tips
både för det och lite allmänt om skärmflygning ger
Lars ”Larry” Nyström på sidan 20.

Innehåll, nummer 2, 2013

Vår sport är i ständig utveckling och riksinstruktör Petter Alfsson-Thoor fanns på plats på årets PIA-symposium i Florida där han inspirerades av föredrag och kikade på nytt materiel.
Ett genomgående tema i det här numret är dock engagemang. Det är många som vill jobba för hoppsverige och det finns många sätt att göra det på. Allt ifrån
att arbeta med kommunikation, som Boel Stier precis
blivit invald i förbundets styrelse för att göra. Till att
samla duktiga hoppare för att underlätta kunskapsspridning, som Johan ”Smögen” Edvall och Lars ”Larry” Nyströms initiativ Swedish Skydive Crew, som du
kan läsa om på sidan 21.
Vi har många eldsjälar i hoppsverige som var och
en, på sitt sätt, gör otroligt mycket för sporten. Men
en av de viktigaste sakerna de alla gör är att inspierera
andra och få dem att stilla undra vad de själva skulle
kunna göra.

Svensk Fallskärmssport,
ISSN 0280-11-X, är Svenska
Fallskärmsförbundets tidning och distribueras med
fem nummer per år till alla medlemmar i SFF.
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Kalendariet. Lösryckt,
notiser om smått och gott.
Ordförandespalten,
Ronny Modigs.
SFU – lovande start
på nya utbildningen.
Riksstämman
invigde säsongen.
Årets Börja tävla-helger.
Rosta av med
en utrustningskoll!
Två poäng för 222 – världsrekordförsök i storsekvens.
Riksinstruktören,
Petter Alfsson-Thoor.
Incidentrapporter.
Krävande kurs för tandem.
Larrys flygskola, del 2.
Swedsih Skydive Crew, ny satsning för att utveckla Sverige.
Flajflaj – från kompishäng
till etablerat boogie.
Tävlingskommittén – ny
ordförande, alla grenansvariga.
Extremt i Riksgränsen.
Aros bästa klubb 2012.
Nyfiken på Arvid.
PIA-symposiet.
Bara Sverige
erbjuder gröna hopp.
Så kontaktar du folk i SFF.

Omslaget:
Arvid Selander har gjort snabb karriär,
som bland annat tandemfotograf. Läs
porträttet om Arvid på sidan 28!
Foto: Jonathan Ahlqvist
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LÖSRYCKT
Digital rapportering av reservdrag och skador
Uppdaterad SBF
Vårt regelverk har genomgått en
ganska omfattande uppdatering där
bland annat de nya reglerna kring
de mycket omdebatterade högfartslandningarna har uppdaterats. Uppdateringen kring högfartslandningar
finns att läsa under kapitel 402:17.
Andra uppdateringar i SBF-handboken är regler kring handkamera för
tandempiloter och kalottkurser. En
mer detaljerad beskrivning av uppdateringarna kommer i nästa
nummer av Svensk Fallskärmssport. Hela SBF finns att ladda ner
från förbundets webbsida – www.sff.se

Nu kan man rapportera både reservdrag- och skaderapporter (röd blankett) samt tillbudsrapporter (blå blankett) digitalt. Sidan är dessutom smartphone-kompatibel. Pappersblanketterna fungerar fortfarande men de digitala underlättar arbetet för RI.
Webbsidan för digitala rapporter har adressen: http://report.sff.se

Lyckad Börja tävla-helg i Västerås
Totalt var det tretton taggade hoppare som deltog i Team Fires seminarier om att
starta lag, hur FS4 funkar, Fallsvenskan, fyrmannateknik och rullning under pingsthelgen hos FK Aros.
Tyvärr var inte vädret på deras sida under söndagen så det blev inga hopp, men
lördagens tävling i Speedstar scramble kunde i alla fall genomföras. Laget the Tumblers slutade som stolta segrare (där förstås några av Börja tävla-deltagarna ingick).
”Superhäftigt att se så många färska hoppare med ett sådant intresse för att börja tävla – nu, snart eller i framtiden!”, säger Elisabeth Wetterlund, Team Fire.

Lyxigt strandboogie i Mexiko

ellan den 14 och den 24 februari arrangerade The
Inom hoppning är det friflygning och swooping hon
Skydive Mex, som består av en grupp amerikanska
helst ägnar sig åt. Det har hunnit bli lite drygt 1500
och mexikanska hoppare, Riviera Nayarit Beach Boogie
hopp. Nyligen startade hon ett lag med två andra tjejer.
norr om den mexikanska staden Puerto Vallarta. Ett tillDe satsar på att tävla ihop i år och i november kommer
fälligt hoppfält byggdes upp enbart för boogiet. Där
hon att delta i det planerade kvinnliga världsrekordförsöfanns packområde, packare, videorum, manifest, musik
ket i friflygning.
och toaletter.
Vill du veta mer om boogiet, organisatörerna och när
Coacherna Ana Aponte, Karlee Ayers, Curt Bartholodet är dags nästa gång? Gå in på: www.skydivemex.com
mew, Mike Carpenter, Fred Fugen, Bill Halsey,
Sam Hardy och Dona Jones organiserade hopSvenska Hermine Baker gillade Riviera Nayarit Beach Boogie.
pen där det erbjöds lite av varje som friflygning,
tubhoppning, trackhoppning och swooping.
Hopparna fick åka en kvarts poliseskorterad
biltur till flygplatsen, så de inte skulle fastna i
några bilköer, för att lasta in i flygplanet som
var av modellen Cessna Grand Caravan med
900 hästkrafter.
Säkerheten var hög. Det fanns båtar beredda om någon skulle landa ute i vattnet och ambulanser redo. Boogiet förflöt dessbättre utan
skador med bara ett reservdrag.
”Jag älskade boogiet. Hotellet vi bodde på
hade jacuzzi i varje rum. Det var all inclusive
och rumsbetjäning så man blev ju lagom bortskämd”, säger Hermine.
Hon började hoppa 1999, 16 år gammal i
Skånes fallskärmsklubb. Nu har hon bosatt sig
i Kalifornien där hon driver ett företag som erbjuder exklusiva vinresor.

M

Coacher ur världseliten,
sol, stränder, fallskärmshoppning och boende på
lyxhotell. Dessutom ett
boogie med rigoröst säkerhetstänk. Utflyttade
skåningen Hermine Baker
vill verkligen rekommendera oss svenskar att
åka på Riviera Nayarit
Beach Boogie.
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Text

Anna Oscarson

Foto

www.normankent.com
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Team Fire har reserv

60 år!
Ja, inte förrän nästnästa
år förstås, 2015. Och
det kan kännas långt
fram i tiden. Men redan
nu är det dags att börja
planera för hur vi ska fira
att Svenska Fallskärmsförbundet fyller 60 år om
två år.
Hur visar vi upp oss
för omvärlden och hur firar vi internt? Var, när
och med vilka slags evenemang? Du kanske till
och med vill vara med
och planera?
Du som har idéer och
synpunkter om detta:
hör av dig till
Boel Stier i
förbundsstyrelsen på
boel@boel.se

Team Fire genomförde under tre dagar
över Kristi himmelsfärdshelg ett läger i
Bedford där en reserv till laget plockades
fram. Reserven heter Carolina Nilsson och
är hemmahörande i SFK.
”Hon är ett välkommet tillskott i laget”,
säger Åsah Helenius.
Carolina är idag engagerad i svensk
hoppning genom bland annat styrelsearbete för SFF.

2013

12-14: Börja tävla-helg i FS, SF. För
anmälan: ulf@liljenback.se

Stor grabb, Stor tjej

15-21: Sekvensläger, FKCG. För mer
information: malinsjoa@gmail.com

Under 2012 fick fyra fallskärmshoppare
ihop tillräckligt många poäng för att få
Riksidrottsförbundets utmärkelse Stor
grabb eller stor Stor tjej:
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

86
87
88
89

-

Petter Jönsson, 26 poäng
Rikard Rodensjö, 23 poäng
Tobias Alsiö, 22 poäng
Niklas Rodensjö, 20 poäng

15-21: Hoppvecka, SFK. För mer
information: www.skydiveskane.se
JUNI

22-26: Hoppvecka, SYD. För mer
information: www.skydivesyd.se

15-16: Börja tävla-helg i FF, FKA. För
amälan: joddela@gmail.com

22-27: Hoppvecka, SFK. För mer
information: www.skydiveskane.se

15-16: Svenska cupen 1 hos FKA i FS4, FS8,
CF2, FF3 och VFS4. Anmälan görs till:
bodil.fkaros@hotmail.se

22-28: Angle Week, FKCG. För mer
information: angleweek@gmail.com

21-23: Börja tävla-helg i FF, GOF. För
anmälan: superstock78@hotmail.com
24-28: Friflygarläger, SF. För mer
information: www.skydive.se/Camps.html

SFF stärker bevakningen av flygfrågor
Ett av Svenska Fallskärmsförbundets viktigaste uppdrag är att skapa bättre
förutsättningar för oss att hoppa, idag och i framtiden. I en mängd flygrelaterade frågor (luftrum, miljö, flygsäkerhet med mera) fattas de viktigaste besluten i svenska och internationella organisationer, beslut som direkt påverkar
oss och vår verksamhet.
För att förbättra vår insyn och delaktighet i dessa organisationer och frågor skapar förbundet nu Flygkommittén. Ordförande är Pelle Scherdin, fallskärmspilot (även pilotinstruktör och -examinator), SAS-kapten och hoppare.
Fler medlemmar i kommittén behövs. Är du intresserad? Hör av dig till
Pelle Scherdin på flygmyra@gmail.com eller 070-52 329 50.

Inget svenskt lag i årets World Challenge
Vindtunneltävlingen World Challenge som hölls i Bedford 4-6 april lockade åter
massor av lag från både Europa och USA. Inget svenskt lag ställde upp i år men
utflyttade Maria Ondracek som tävlar med det danska FS4-laget Airplay ställde
upp. I år deltog de förutom med det egna laget också tillsammans med lite
mindre rutinerade hoppare i de lägre klasserna. I klassen AAA där grunduppställningen av Airplay var med snittade de 16,3 poäng och kom på 21:a plats.
”Vi slog alla de andra danska lagen och det var vårt mål med den tävlingen”, säger Maria. Vinnare var belgiska Hayabusa som snittade 30,7 poäng.
”Det är en av de absolut roligaste tävlingarna man kan vara med i med
massor av fantastiska flygare från hela världen. Jag hoppas att det kommer
några svenskar nästa år!”
Samtliga resultat finns på skyleague.com

31/7-4/8: SM i alla grenar, SF. För mer
information: www.skydive.se/Camps.html

24-28: Rookie Camp, FKCG. För mer
information: sofie.larsson85@gmail.com

AUGUSTI

JULI

5-9: Bermuda Boogie, NYFK. För mer
information: patrikforsberg@hotmail.com

1-4: VFS-läger, SF. För mer information:
www.skydive.se/Camps.html
1-4: Swoop Advanced, SF. För mer
information: www.skydive.se/Camps.html
1-5: Hoppvecka, SYD. För mer information:
www.skydivesyd.se
1-7: Hoppvecka, LFK. För mer information:
www.skydivelfk.com

5-9: Birdbabes Boogie, SF. För mer
information: www.skydive.se/Camps.html

3-11: Voss Freefly Week, Skydive Voss. För
mer information: kristmox@gmail.com
15-17: NM i FS16, FF och VFS, SF. För mer
information: www.skydive.se/Camps.html
17-18: Börja tävla-helg i precisoin, LFK. För
anmälan: d24.classic@telia.com

5-7: Börja tävla-helg i FS, FKCG. För
anmälan: ulf@liljenback.se

31/8-1/9 (preliminärt datum): SM i speedformation, FKA. För mer information:
www.fkaros.se

6-7: KI-kurs. För mer information:
www.sff.se

SEPTEMBER

6-7: Svenska cupen 2, SFK. För mer
information: www.skydiveskane.se

5-6: Speedstar Scramble, FKCG. För mer
information: sofie.larsson85@gmail.com

8-9: Kalottkurs med Brian Germain, SFK. För
mer information: http://goo.gl/8XOQs

7-8: SM i 10-manna speed, FKA. För mer
information: www.fkaros.se

8-13: Hoppvecka, SFK. För mer information:
www.skydiveskane.se

12-14: NM i FF3 och VFS, SF. För mer
information: www.skydive.se/Camps.html

8-14: Hoppvecka, LFK. För mer information:
www.skydivelfk.com

20-21: Fallsvenskan FS och FF, FKCG. För
mer information: www.hoppafallskarm.nu

Lag i lagprecision nu tre istället för fyra
Från och med 2013 består ett lag i lagprecision på en svensk tävling av tre
personer istället för som tidigare fyra. Vill du veta mer hittar du information i
Tävlingshandboken som finns att ladda ner från SFF:s hemsida www.sff.se
under Tävling/Dokument och blanketter

Nytt flygplan till
Halmstadsklubben?

Tillfälligt förbud av Tony
Suit X-bird 3 i Norge

Halmstad fallskärmsklubb planerar att
köpa ett flygplan. Modellen som klubben tittar på är en PA-31, ett tvåmotorigt plan som har plats för upp till tio
hoppare och tar sig till 4 000 meter
på cirka 13 minuter. Ett exemplar från
1975 kan vara aktuellt men det behöver utrustas för hoppning.
Efter ett par år utan att ha bedrivit
någon egentlig elevhoppning är två kurser med sammanlagt tolv elever nu på
gång. Klubben som knappt har tio
medlemmar i dag skulle behöva bli
några fler.
”Det känns som att vi är på hugget
nu. Jag hoppas att flygplansköpet kommer att gå i lås”, säger Peter Alkeryd,
ordförande.

Granskningskommissionen i Norge har tillfälligt förbjudit vingoverallen Tony Suits X-bird 3
efter en fallskärmsolycka där hopparen omkom. Det var en erfaren hoppare som drog
fallskärmen på på cirka 900 meters höjd
och roterade till cirka 60 till 90 meters höjd
innan huvudfallskärmen kopplades loss.
I en undersökning har man sett att kuttkudden (och reservhandtaget) kan hamna innanför overallen om inte overallen spänns ut
ordentligt, som den gör med en svank. Det
scenariot anses troligt eftersom hopparen
roterade under sitt försök till reservdragsproceduren.
Tills olyckan är utredd har norska fallskärmsförbundets säkerhets- och utbildningskommitté valt att tillfälligt förbjuda den
aktuella vingoverallen.

Svensk Fallskärmssport nr 2, 2013

25-28: Rookie Camp, FKCG. För mer
information: sigrid.nu@gmail.com

Norges Luftsportforbund

SFF fyller
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Några ord från…

Lovande s
Den nya svenska fallskärmsutbildningen, SFU, testas för fullt av fallskärmsklubben Cirrus Göteborg. Redan finns
det tecken på att eleverna snabbare

E

e flesta diskussionerna rör det rent
tekniska i utbildningssystemet. Frågor
som ”varför gör man inte 360-svängar på
hopp tre istället?” och ”blir det osäkert för
eleverna om vi har färre dubbelnivåer?”.
Våra två andra utbildningssystem har tjänat
oss väl med sina för- och nackdelar.
Men ett utbildningssystem handlar inte
bara om att ge den enskilde individen tillräckligt bra utbildning, för det gör båda
våra utbildningssystem. Fallskärmshoppning är i sig ett livslångt lärande. Ett utbildningssystem handlar om viktigare saker än
så, det handlar om vår tillväxt som sport
och potentialen finns där.
Se bara på Norge som har 2 500 hoppare. Vi har stagnerat på 1 500. Det är här utbildningssystemets roll kommer in, vilket vi
har definierat i vår strategi mot 2016. Det
har en viktig funktion för att skapa just tillväxt och effektivitet i våra klubbar.

D

i har idag ett antal strukturella utmaningar. En av dem är att alla som vill
hoppa fallskärm inte får göra det. Klubbarnas kurser fylls ofta innan säsongen börjar.
Väldigt många elever genomför inte hela
utbildningen och framför allt blir inte särskilt många kvar i sporten någon längre tid.
Det betyder att våra instruktörer lägger ned
sin själ i att utbilda elever som endast gör
ett fåtal hopp.
Jag vill med detta förklara att SFU
handlar om mer än hur vi tekniskt utformar
vårt nya utbildningssystem. Det handlar i
större utsträckning om helhet och långsiktiga syften. De olika syftena med att ta fram
ett utbildningssystem beskrivs mer omfattande här intill.
Fortsätt debattera rikligt men kom ihåg
vår övergripande strategi: fler hoppare och
effektivare utbildning ger mer hoppning
och större flygmaskiner. Det skapar livskraftiga klubbar, lägre hoppriser och en stärkt

V

fallskärmssport i Sverige. Det är bara tillsammans vi kan uppnå våra mål!
nder vintern och våren har våra instruktörskurser gått av stapeln och gett
oss många nya instruktörer ute i klubbarna.
Visst är det tur att vi har så många duktiga
och entusiasmerande instruktörer som ser
till att vi gör många roliga och säkra hopp.
Ett stort tack till alla er som lägger ned ett
fantastiskt jobb för förbundet och för klubbarna, ni är ryggraden i vår verksamhet!

U

u drar tävlingssäsongen igång på allvar
och många har under vintermånaderna tränat hårt i tunneln eller utomlands på
varmare breddgrader. Börja tävla-helgerna
genomförs i år på fler platser än tidigare. Vi
hoppas dessa kan inspirera dig till att börja
en tävlingssatsning, antingen ensam eller
med ett lag. Kanske kan du även hitta lagkompisar under dessa helger.
Tävling ger så oerhört mycket och man
utvecklas väldigt snabbt som hoppare om
man tränar och tävlar. Ligger man i och utvecklas brukar det öppnas möjligheter till
ännu roligare hoppning som storformationer eller schyssta sunsets. Själv tänkte jag
tävla, bland annat på SM i år. Jag kan starkt
rekommendera det. Vi har tagit lärdom av
Storbritannien och har för avsikt att ha tränare på plats som kan stötta alla som deltar.
SM blir med andra ord värsta tävlingslägret.
Hoppas vi ses där!

N

J

ag ska också passa på att gratulera FK
Aros som presterade bäst på SM förra
året, räknat på alla grenar, och blev 2012 års
bästa klubb. Stort grattis! Tärningen är kastad, vilken klubb tar åt sig äran 2013?

dar bättre från första hoppet.

Text

Anna Oscarson

D

en nya fallskärmsutbildningen, SFU, har varit
på gång ett bra tag. Det har diskuterats fram
och tillbaka under flera års tid huruvida AFF-utbildningen eller den konventionella utbildningen är den
bästa. När Anton Westman gjorde sin undersökning
över alla skador inom svensk fallskärmshoppning
verkade det först som att AFF:en var säkrare. Det
storsatsades på att utbilda AFF-instruktörer och många
klubbar gick över till att enbart erbjuda AFF-utbildningar. Men så kom det fram att det inte alls var så
att AFF-eleverna skadade sig så mycket mindre.
AFF-utbildningen är också resurskrävande för
klubbarna. Både vad gäller instruktörer och utrymme i flygplanet. Dessutom finns det flera fördelar
med den konventionella utbildningen som exempelvis att den innehåller fler hopp och tar upp ett antal
bitar som de färdiga AFF-eleverna ofta har missat.
Vår riksinstruktör Petter Alfsson-Thoor har satt
chefsinstruktörerna i arbete med målsättningen att
skapa den optimala fallskärmsutbildningen. Kanske
har de nu lyckats?
Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg är den första
klubben ut att testa den nya utbildningen. I förra
numret kunde du läsa om det tänkta upplägget.
Tandempiloten instruerar

Utbildningen innehåller femton hopp (plus ett tandemhopp) och är uppdelade på fem block. Första
hoppet är ett tandemhopp där eleven får prova på
rörelser i frifall och dra skärmen. Tandempiloten instruerar sedan eleven under skärmflygningen och visar bland annat ett korrekt landningsvarv.
Det första hoppet som eleven sedan gör själv är
tillsammans med två AFF-instruktörer men redan

Jag önskar er alla en
riktigt glad midsommar!

Ronny Modigs
ordförande i SFF

E-post: ordforande@sff.se
Svenska Fallskärmsförbundet, SFF • Sjöhagsvägen 2 • 721 32 Västerås

6

lär sig flyga sin kropp i luften och lan-

Anders Q

tt första förslag på den nya fallskärmsutbildningen, Svensk fallskärmsutbildning (SFU), är ute för prövning och debatteras högt och lågt i hoppsverige just nu.
Det är bra, riktigt bra faktiskt. För utbildningssystemet måste bli bra. Det är en av de
viktigaste faktorerna för att vi ska kunna
fortsätta ha en livskraftig sport i Sverige.

”I nya utbildningen måste instruktören vara mer på alerten och följa eleven”, säger Tommy Gustavsson, en av FKCG:s instruktörer.
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start på nya utbildningen

Mer markträning krävs

Även Stefan ”Schwede” Andersson har
hoppat ett antal hopp enligt den nya utbildningsplanen. Att inleda med ett tandemhopp har visat sig fungera ypperligt
och gör eleverna mycket bättre på att
landa redan i första hoppet.
”I de två kurser vi har kört hittills har
vi inte haft en enda utelandning för någon elev. En elev landade till och med
mitt på precmattan på sitt första hopp”,
säger Schwede.
Något instruktörerna i FKCG också
har konstaterat är att det krävs en större

Kör alla kurser

Samtliga AFF-instruktörer i FKCG som
testat SFU är mycket positivt inställda
och klubben har därför beslutat att köra
alla årets kurser enligt det nya konceptet.
Från början var tanken att bara köra SFU
i två av fem kurser.
Priset för den nya kursen är högre. Tidigare kostade en AFF-utbildning i FKCG

Det allra första SFU-hoppet,
ett tandemhopp av instruktören Nico Emanuelsson och
eleven Mikael Augustsson

Magnus Våge

insats av instruktören inför hoppet på
marken. Men det är mindre stress. I den
gamla utbildningen ska eleven under sitt
andra hopp både göra svängar och framåtåkning i frifall. Den nya tvåan innehåller
bara framåtåkningen.
”Vi går fortfarande igenom svängar på
marken så att eleven ska kunna korrigera
om den börjar rotera.”
När eleven kommit till hopp sju räcker det att en hoppmästare hoppar med
eleven. Då den här artikeln skrivs har
FKCG ännu inte hunnit påbörja dessa
delar och kan därför inte göra någon utvärdering.
”Vi har fått titta över hoppmästarsidan
i klubben. Eftersom vi bara har kört AFFutbildning i många år har inte hoppmästarna haft någon given roll. Vi införde
därför att eleverna skulle göra tre hopp
med en hoppmästare för att ta tillvara
deras kompetens”, säger Schwede.

12 999 kronor. Nu kostar den 16 000
kronor. Omhopp blir däremot billigare
än tidigare.
Något som både Tommy och Schwede
är kritiska emot när det gäller SFU är den
bristfälliga informationen de fick innan
de skulle köra igång.
”Vi fick information först precis före
hoppstart om vilka krav som ställs på
AFF-instruktörerna och hoppmästarna.
Det hade ju varit bra om det hade kommit tidigare.”
Men nu är de i alla fall igång och
hoppsverige följer med spänning den
fortsatta utvecklingen.
■

”I de två kurser vi har
kört hittills har vi inte
haft en enda utelandning”, berättar Stefan
”Schwede” Andersson.

Stefan Johansson

under det andra hoppet är bara en AFFinstruktör med i luften.
”Det krävs mer av AFF-instruktörerna”, säger Tommy Gustavsson som är en
av FKCG:s AFF-instruktörer som har
testat den nya utbildningen.
Han berättar att som den gamla utbildningen är utformad kunde det bli så
att AFF-instruktörerna genom att båda
två hålla i eleven drog med den i en fallhastighet som passade bra för dem själva.
”Bekvämt för instruktörerna men det
är inte så det är tänkt att det ska vara.
Med nya utbildningen måste instruktören vara mer på alerten och följa eleven.
Vi har märkt att eleven lär sig flyga sin
kropp i frifall fortare.”

Målen med Svensk fallskärmsutbildning – SFU
Målen med den nya utbildningsplanen, SFU, är att vi ska:
1. Utnyttja vår instruktörskår mer
effektivt. Idag tackar många av landets klubbar nej till elever och en
viktig anledning är brist på instruktörer. Vi diskuterar ofta hur vi ska
blir fler, för vår sport ska nå tillväxt
och överleva. Men oavsett hur bra
rekryteringsmetoder vi har är det
lönlöst om vi inte kan ta emot
dem som vill gå kurs hos oss.
Med färre dubbelnivåer och en
utökad roll för hoppmästare i utbildningsplanen (jämfört med
AFF) kan vi helt enkelt utbilda
fler elever.
2. Utnyttja våra hoppares kunskapsresurser bättre, sett över en
hel hoppkarriär. Det är bland de
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kunnigaste och mest erfarna hopparna vi rekryterar AFF-instruktörer. Men deras kunskap och engagemang behövs också på annat håll:
de är efterfrågade för att bilda tävlande lag och till att sitta i klubbstyrelser bland mycket annat.
Med en mer utvecklad hoppmästarroll inom elevutbildningen
och färre dubbelnivåer frigör vi de
mest erfarna så att de kan göra fler
av de inledande utbildningsnivåerna men också få tid till annan
hoppning.
3. Skapa ett naturligt sätt att rekrytera och träna nya instruktörer.
Medan fler och fler klubbar går
över till AFF har den gamla hoppmästarrollen delvis försvunnit.
Hoppmästaren var tidigare det
första steget i en instruktörskarriär

där man fick delta i och ta ansvar
för den praktiska delen av elevutbildningen innan man eventuellt
gick vidare till att bli kursledare
och AFF-instruktör. När denna
stegvisa inskolning i instruktörsrollen har försvunnit har ett glapp
uppstått och det har blivit svårare
att rekrytera väl förberedda kandidater till AFF-instruktörsrollen.
Med en tydlig hoppmästarroll
inom ramen för elevutbildningens
senare del skapas en stegvis instruktörs-inskolning. Samtidigt
frigörs AFF-instruktörer som kan
hjälpa fler elever med utbildningens första nivåer.
4. Få fler nya hoppare att bli kvar
i sporten med fler utbildningsnivåer och en mindre abrupt övergång från elev till rookie. En läng-

re utbildningsplan skapar bättre
förutsättningar för insocialisering i
klubbarna, något vi vet är en väldigt viktig framgångsfaktor.
5. Skapa en enhetlig utbildningsform som säkerhetsmässigt håller
lika hög nivå som nuvarande utbildning, som passar både små och
stora klubbar och som samlar de
bästa delarna av både AFF-utbildningen och den konventionella utbildningen.
Diskutera gärna SFU under säsongen 2013. Se till att framföra
synpunkter och tankar till chefsinstruktören i din klubb, som är den
som kommer att samla dem och
föra dem vidare till den utvärdering som görs under vintern
2013 /2014.
■
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Stämma och fest

P

å plats hade SFK, FHS, SF, FKA,
FKCG, SYD, AFSK, FGCC, FKD,
ÖSFK, LFK och GOF samlats för att ta
del av och besluta om förbundets framtid. Förbundet har en verksamhetsplan

Tolv klubbar hade samlats för att ta
del av den årliga riksstämman i Karlsborg. En genomgång av förbundets
verksamhetsberättelse och föreläsningar stod på dagens schema. Under
kvällen var det gala och prisutdelning.

Text

Virginia Åslund

Foto

Anders Nyqvist

som sträcker sig fram till 2016 och under
förmiddagen stämdes den av.
Man får väl säga att den största händelsen under 2012 var Utbildnings- och
säkerhetskommitténs (USK) arbete med

Svenska Fallskärmsförbundets styrelse
Ordförande för 2013 – Ronny Modigs

Revisorer

Valberedning

Kassör för 2013-14 – Stefan Nilsson

Revisorer för 2013 – Leif Johansson
och Bengt Johansson.

Ledamot för 2012-13 – Erik Hamrin

Revisorsuppleant för 2013 – Ulf Hjalmarsson.

Ledamöter för 2013 – Lennart Vestbom (sammankallande), Markus
Andersson och Andreas Frisk.

Ledamot för 2012-13 – Carolina Nilsson
Ledamot för 2013-14 – Boel Stier

Suppleant för 2013 – Uno Alpfors.

Representant i Flygsportförbundet
Ordinarie representant för 2013 – Nedal Abu-Zarour
Suppleant för 2013 – Annika Burström

Suppleant för 2013 (fyllnadsval) – Håkan Dahlquist
Suppleant för 2013-14 – Lena Kaulanen
För styrelsemedlaemmarnas ansvarsområden, se ”Kontakta SFF” på sidan 34.

Ronny Modigs,
ordförande
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Stefan Nilsson,
kassör

Carolina Nilsson,
ledamot

Boel Stier,
ledamot

Erik Hamrin,
ledamot

Håkan Dahlquist,
suppleant

Lena Kaulanen,
suppleant

Petter Alfsson-Thoor,
riksinstruktör
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invigde säsongen
På riksstämman får man sin röst hörd! Lennart
Vestbom, Fallskärm Gefle Crew Club, ber om ordet.

”Inspirerande åka på riksstämma”
Markus Andersson, ordförande i LFK:
Det är alltid inspirerande att åka
på riksstämma och träffa andra
klubbar för att prata om svensk
hoppning. Jag tycker verkligen att
det är roligt med börja-tävla-helger
och andra arrangemang som nu
planeras. Vi börjar redan nu kika
på Skycamp 2014 och det ska bli
kul att det blir förbundsläger igen.
Att vi tillsammans försöker arrangera träning och tävling är roligt
för då kan vi göra fler och större
grejer.

Förutom de formella mötena får
man tillfälle att återse gamla ansikten efter en vinter i fallskärmside och prata med andra klubbar
för att få tips och trix inför säsongen. FHS och LFK kommer att slå
ihop sina nya flygplan för att anordna ett Airvan-boogie på Feringe
vecka 30 där det skall flygas rote
och hoppas en massa skojhoppning. Planering och budget i all
ära, men hoppning ur sprillans
nytt flygplan är något speciellt.

Sofie Larsson, ordförande i FKCG:

att försöka minska skador och olyckor
orsakade av högfartslandningar. Resultaten blev en ny vidareutbildning, Högfartslandnings-kurs (HFL-kurs), och en
uppdaterad vingbelastningskurva.
Även en swoop-pond byggdes under
förra året i Gryttjom hos Stockhoms
Fallskärmsklubb med förhoppningen att
bidra till färre personskador på grund av
högfartslandningar. Bakgrund till detta
var att det under 2012 inträffade tre allvarliga landningsolyckor.
Dessutom kommer den nya fallskärmsutbildningen, Svensk fallskärmsutbildning (SFU), att provas under säsongen
på utvalda klubbar. Förhoppningen är att
utbildningen bättre ska utnyttja instruktörskåren och behålla medlemmar.
Enligt verksamhetsplanerna har förbundet uppfyllt målen för 2013 gällande
utbildning och säkerhet. 2016 är det planerat att den nya utbildningen, SFU, ska

I och med riksstämman och galan
så har säsongen i Sverige invigts.
Genom att utbyta erfarenheter
med andra klubbar har det varit
ett kanontillfälle att få inspiration
till hur FKCG kan utvecklas, även
om de mest givande samtalen
sker i bastun efter det formella.
Förhoppningsvis kan vi få till dialoger inom de nya distrikten och
därmed få fler att åka runt och
hälsa på andra klubbar och att få
fler att tävla. Jag hoppas att det
kommer bli lyckat med den nya
fallskärmsutbildningen som förbundet har arbetat fram under
året. Vi från FKCG kommer att

dela med oss av våra erfarenheter
från den.
Upplägget som förbundet har,
med en konferens på hösten där
vi ordförande får möjlighet att
komma med synpunkter till kommande verksamhetsplan som förbundets styrelse jobbar vidare
med, är ett kanonbra upplägg
som bjuder in till delaktighet för
alla. Sedan får vi på riksstämman
starta igång arbetet genom att
fastslå verksamhetsplanen.
Ronny, och övriga i styrelsen
och kommittéer, har gjort ett hästjobb under 2012 vilket avspeglas i
den verksamhetsberättelse vi fick

vara väletablerad i klubbarna och att
säkerhetsarbetet har gått framåt.
Ny hemsida på gång

Förbundet har sen en tid tillbaka valt att
satsa på en kommunikationsplan för att

ta del av. Galan på kvällen var också riktigt lyckad. Mina förväntningar inför 2013 är stora och jag är
riktigt taggad!

stärka varumärket. En kommunikationskommitté har bildats och första prioritering är att omstrukturera och förnya förbundets webbsida. Ändamålet är framför
allt att vara snabba med tävlingsresultat,
förbättra den interna kommunikationen

Vid ordförande- och
honnörsbordet på galan syns bland andra
Sonny Hellberg, Fredrik Schlyter och Sofie
Larsson. Carolina Nilsson är toastmaster.

forts. på sidan 10

På riksstämman blir man uppmärksammad! Här
gratuleras Robert Alasuutari, FKCG, av SFF:s
ordförande Ronny Modigs för sitt 2000:e hopp.
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Riksstämman

Boel ny ledamot i styrelsen

Riksstämman, forts. från sidan 9

ra på den interna kommunikationen. Det är viktigt med en god
kommunikation mellan förbundet
och medlemmarna, att hålla en
dialog och inte monolog. Medlemmarna måste få veta vad förbundet håller på med för att vi ska
kunna jobba som ett förbund.
Och det är lite att bita i.”
En ny kommitté, Kommunikationskommittén, bildades och första prioriteringen var att uppdatera förbundets webbsida, både innehålls- och utseendemässigt. Och
framför allt att hitta någon som
kan ansvara för informationshan-

inom förbundet och därmed ge bättre service till medlemmarna. Arbete med den

AndersQ

Under riksstämman
gavs deltagarna alternativet att följa med
på en guidad visning
av Karlsborgs fästnings museum.

teringen. Eftersom Boel redan var
insatt från början kunde hon lika
gärna avsluta arbetet och tackade
därmed ja vid förfrågan.
”Idag är det en självklarhet att
vi kommunicerar digitalt och har
en webbsida som är levande. Vi
ska försöka få den färdig så tidigt
som möjligt, förhoppningsvis till
mitten av juli.”

AndersQ

Boel är knappast okänd inom
förbundet. Hon har bland annat
varit SFS-redaktör, suttit i TK och
stöttat RI med att bemöta press.
Detta har gjort att hon fått en bra
inblick på hur arbetet i styrelsen
inom förbundet ser ut. Tillsammans med Jenny Rosén gjorde
Boel en undersökning bland medlemmarna om hur det tyckte att
kommunikationen fungerade mellan dem och förbundet. En undersökning som skulle stötta kommunikationsstrategin.
”Det vi kom fram till i undersökningen var att vi måste fokuse-

Virginia Åslund
Ny i styrelsen: Boel Stier är ny
ledamot i styrelsen och ersätter
därmed Carl-Oskar Bohlin. Hon
är vald för 2013 - 2014. Boel

började hoppa 1995 och är medlem
i Stockholms fallskärmsklubb. Hon är
46 år, bor i Stockholm och är bokförläggare och kommunikationskonsult.

nya hemsidan sattes igång i slutet av förra
året och är i nuläget under ombyggnad.

ment om hur man som klubb kan gå till
väga för att klimatkompensera.

Miljöarbetet går framåt

Vill öka tävlingsverksamheten

Att tänka på och ansvara för sportens
miljöutsläpp har länge varit en fråga som
mer eller mindre är aktuell. Förra året
klimatkompenserades cirka 18 000 hopp,
vilket motsvarar cirka 80 000 kronor.
Idag är det frivilligt för klubbar att klimatkompensera sina hopp och miljötänket varierar kraftigt bland klubbarna. I
förhoppning att få fler klubbar att klimatkompensera har ett miljönätverk startats,
som består av en medlem från varje
klubb. Enligt verksamhetsplanen är målet att hela förbundet ska vara miljöcertifierat och klimatkompenserat år 2016.
"Ett viktigt steg i rätt rikting för vår
överlevnad", säger Ronny Modigs, SFF:s
ordförande.
Fram till dess stöttar förbundet, med
Carolina Nilsson i spetsen, med doku-

Svenska Fallskärmsförbundet vill göra
tävlandet mer attraktivt och på lång sikt
kunna skapa bättre finansiella förutsättningar för det. Förhoppningsvis ska Börja tävla-helgerna bidra till detta. I år arrangeras även SM, NM och Svenska cupen.
Under riksstämman stod både FS4-lagen Team Fire och Bardagi för inspirerande föredrag om hur man bör tänka
om man vill tävla på elitnivå och de berättade om sina erfarenheter från VM i
Dubai. Även den icke-hoppande äventyrsfotografen Fredrik Schlyter var inbjuden talare och berättade om sina utmaningar bland annat inom bergsklättring.
Detaljerade protokoll och andra dokument från riksstämman finns på förbundets webbsida, www.sff.se
■

Stor satsning på årets Börja tävla-helger
Börja tävla-helgerna är en satsning
från förbundet för att göra fler hoppare intresserade av just att börja
tävla inom disciplinerna: formationshoppning, friflygning, kalottformation
och precision. Helgerna vänder sig
främst mot A- till C-certare som är
intresserade av att börja tävla. Det
spelar ingen roll om du är nykläckt
solohoppare som letar efter lagmedlemmar eller om ni redan bildat
ett eget lag. Målet är att få till nya
lag inför Svenska cupen och Svenska mästerskapen som går senare
sommar.
Deltagandet i Börja tävla-helger
är kostnadsfritt. Du betalar för dina
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egna hopp och eventuell kameraslot. Förbundet står för coacher.
Coacherna är aktiva tävlande eller
före detta tävlande, alltså en superb
chans för dig som har funderingar
att börja tävla i fallskärmshoppning.
Antalet platser är begränsade
och det är ”först till kvarn” som gäller. Förbundet jobbar för att få till ytterligare några Börja tävla-helger,
mer information om det kommer senare. Har du allmänna frågor om
Börja tävla-helger kan du kontakta
Johanna Jaakola, johanna.jaakola@gmail.com
Alla discipliner har redan haft en
eller flera Börja tävla-helger när du

läser detta, och följande är planerade för resten av 2013:
Formationshoppning
Formationshoppning
• 5-7 juli hos Fallskärmsklubben
Cirrus Göteborg på Näsinge. Anmälan till Ulf Liljenbäck på e-post:
ulf@liljenback.se
• 12-14 juli i Stockholms fallskärmsklubb. Anmälan till Ulf Liljenbäck på e-post: ulf@liljenback.se
Friflygning
Friflygning
• 15-16 juni hos Fallskärmsklubben
Aros. Coacher: Janne Latvala och
Tommy Gustavsson från Divine. Anmälan Anmälan till Janne Latvala på
e-post: joddela@gmail.com

• 21-23 juni hos Gotlands fallskärmsklubb. Coach: Karl Jensen,
Altair. Anmälan till Niklas Carlberg,
e-post: superstock78@hotmail.com
Kalottformation
Kalottformation
• Kalottformation har haft två helger i maj, i Söderhamns respektive
Stockholms fallskärmsklubbar. Kontakta Johanna Jaakola, johanna.jaakola@gmail.com, för information om
eventuella fler helger i sommar.
Precision
Precision
• 17-18 augusti i Linköpings fallskärmsklubb. Coach: Tony Månson.
Anmälan till Tony Månson på e-post:
d24.classic@telia.com

Svensk Fallskärmssport nr 2, 2013

plats och är hel, och att du har din packjournal i ordning. Packjournalen brukar
placeras i en liten ficka någonstans på
riggen. Kontrollera att den senaste ompackningen och besiktningen finns dokumenterade där och att datumen stämmer så att du kan hoppa.
Kontrollera att treringarna sitter rätt
ihopsatta (bild 4) och kontrollera loopen. Den slits lätt om man till exempel
blir draggad. Kolla också att sprintarna
som stänger reserv- respektive huvudskärms-systemen sitter ordentligt i hela
och fräscha loopar.
Ta sen en titt på bröstremmen (bild 5)
och på benremmarna.
”Dra ut dem hela vägen till stoppet
(bild 6) och titta att inga trådar gått av
eller ser nötta ut. Det är inte okej att använda vanliga gummiband att fästa upp
slacket med! Använd de svarta, sydda resårbanden. De ska vara i bra skick och
kan behöva bytas om de blir för slappa.”

2

Okulärbesiktning. Titta igenom
alla utrustningsdelar du
kommer åt.

Fräscht, tajt och helt

Efter vinteruppehållet är de flesta av oss rostiga. Många har bytt utrustning och andra har bara låtit skärmen vila i några månader. Här får du en
kontrollants tips på vilka delar av utrustningen du bör ha extra bra koll på.
Text

Boel Stier

Foto

Helena Sjölander

örja säsongen med att packa om din
huvudskärm. Har den legat nerpackad hela vintern kan den bli ganska kompakt och gummibanden på bagen kanske
inte är så fräscha längre. Byt gärna ut
dem allihop,” säger Helena Sjölander,
kontrollant i Skånes fallskärmsklubb.
”Kolla också att det inte har fastnat
gummibandsrester eller avlagringar i öljetterna och känn så att öljettkanterna
inte har blivit vassa (bild 1). Det kan ge
upphov till skador.”
En rejäl okulärbesiktning av din utrustning är ett bra sätt att inleda den nya
säsongen. Ordet ”okulär” kommer från
latinets ord för öga, oculus, och betyder
att man gör något med ögonens hjälp.

B

1

Gummiband och öljetter.

En okulärbesiktning innebär helt enkelt
att du använder dina ögon och tittar igenom alla de utrustningsdelar som du
kommer åt (bild 2).
Håll ögonen öppna

Visserligen lämnar vi in utrustningen till
en kontrollant för årlig besiktning. Men
som Helena säger, kontrollanten kan
bara godkänna riggen inför det nästkommande hoppet. Varje hopp innebär slitage och alla hoppare måste själva hålla
ögonen öppna för om något ser förändrat eller misstänkt ut.
Börja med att kontrollera att packplomben som sitter runt reservens vajer,
under stängningsfliken (bild 3), är på

3

4

Packplomben hel och på plats.

Treringarna rätt ihopsatta.

Pilotfickan där huvudskärmens pilot
packas in (bild 7) ska vara tajt och hel.
Lyft på stängningsflikarna till både reservens och huvudskärmens container. Se
efter att sprintarna sitter i ordentligt och
att looparna är fräscha.
När du ändå lyfter på stängningsflikarna kan du kontrollera att de verkligen
sitter på plats när du har stängt dem igen
(bild 8). Det gäller även axelflikarna.
”Ett bra tips är att se om du kan lyfta
hela utrustningen i en av flikarna, utan
att den öppnas.”
Det gäller särskilt om du friflyger.
Men även som maghoppare behöver du
flikar som sitter på plats. Släpper de för
lätt eller verkar sladdriga – prata med din
kontrollant. Man kan byta ut plastbitarna inuti flikarna. Skulle du känna att en
sån plastbit är trasig ska du också be att
få byta ut den.
Har du kardborrematerial på dina flikar är det viktigt att se till att det är
fräscht och fungerar bra. Be annars din
kontrollant att byta ut det.
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Bröstremmen.

På huvudskärmen ska du titta efter i vilket skick tyget är.
”Vissa delar är särskilt utsatta för slitage, som tyget i skärmens bakkant. Där
sätter du troligen knäna när du packar
och det är också den delen som ligger
mot golvet och kanske utsätts för grusiga
golv eller underlag medan du packar.
Skulle du se ett pyttelitet hål är det inte
säkert att det måste åtgärdas. Men låt
först en kontrollant titta och bedöma vad
du ska göra. Låter ni ett litet hål vara ska
du ha fortsatt uppsikt på det så att det
inte växer.”
En annan del av utrustningen som är
utsatt för mycket slitage är infästningspunkten mellan bagen och huvudskärmen (bild 9). Gör det till en vana att kasta ett öga där.
Inget ska sticka ut

Merparten av alla hoppare idag använder
en kollapsbar slider.
”Om kollapskanalerna har blivit slitna
eller linan av någon annan anledning
sticker ut ur kanalen kan det leda till
trassel och felfunktioner. Kontrollera
också att inte öljetterna i slidern är skadade eller känns vassa inuti.”
Skärmens linor sitter fast i de bakre
och främre bärremmarna med hjälp av så
kallade links (bärringar). Förut var hårda
bärringar, så kallade ”hardlinks” vanligast, medan mjuka varianter, så kallade
”softlinks” (bild 10) är vanligare numera.
Hardlinks sliter mer på linorna. Eftersom
slidern inte kan passera över hårda bärringar sliter det mer på linorna. Slitaget
hamnar på samma ställe hela tiden. Softlinks tar också mindre plats i packningen.
”Har du softlinks ska du se till att den
lilla bit av linmaterial som stänger till
systemet och som står ut lite grann befinner sig mellan väven i bärremmarna och
är fäst där med ett litet stygn. Det är för
att inga linor ska kunna fastna i den.”
Helena tipsar också om att kolla skärmens alla linor så att inte de börjar se
fransiga och nötta ut. Det gäller speciellt
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de yttersta linorna som slits extra mycket
av slidern i öppningsförloppet.
Slitage och friktion

På vissa utrustningar sitter pilotlinan fast
inne i bagen med hjälp av en öppningsbar metallögla med låsmutter (bild 11).
Den har en förmåga att slita på infästningen till pilotlinan. Be en kontrollant
att kika på det om du upptäcker slitage.
Om du har en kollapspilot (bild 12),
ta en titt på kollapslinan inuti piloten.
Den är gjord av vanligt linmaterial och
kan krympa med användning och friktion. Se till att den är något längre än
stoppbandet inuti piloten. När linan blir
för kort är det dags att byta ut den.
Kom också ihåg att de små plastknivarna, som nästan alltid är orangefärgade, numera är förbjudna. Den obligatoriska kniven ska vara gjord i metall.
”Slutligen,” säger Helena Sjölander,
”skulle jag vilja uppmana alla att läsa användarmanualerna till sin rigg och sin
skärm. Köper man begagnad utrustning
får man inte alltid med manualer men i
många fall går de att hitta på nätet. Det
är annars något du kan fråga din kontrollant om hjälp med.”
”Det florerar alldeles för mycket andrahandsinformation på fälten och det är
gott om självutnämnda experter. Det kan
vara nybörjare som vill hjälpa till men
som inte har erfarenhet nog att sätta informationen i ett sammanhang. Men det
kan också vara hoppare ur den äldre generationen som upprepar sånt som de
alltid har hört och rekommenderar andra
att göra det som de själva alltid har gjort,
fast det kanske finns bättre sätt numera.
Naturligtvis ska du lyssna på erfarna
hoppare men sålla lite i informationen
och börja med att läsa manualerna! Och
fråga självklart en kontrollant om det är
något du inte förstår.”
Glöm inte heller tillverkarnas hemsidor. Där finns en massa tips på hur du
kan hålla din utrustning i toppskick som
inte alla gånger är med i manualerna. ■
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Dra ut benremmarna till stoppet.

11

Pilotlineinfästning med öppningsbar metallögla.

12

Titta på kollapslinan inuti piloten.

10

Softlinks.

9

Fästpunkten mellan bagen och huvudskärmen.

8

Pilotfickan tajt och hel.

Stängningsflikarna på plats, även axelflikarna.

222-mannans första poäng, egentligen först
tänkt som andrapoäng (se illustration B).

Fly it
forward

världsrekordsförsök
i storsekvens

Text Siv Lindgren
Foto Andrey Veselov

I början av april åkte fyra svenskar till solen,
värmen och sanden i Eloy, Arizona i USA. Målet
för resan var The World Teams nya världsrekordförsök i storformationshoppning, 222 per-

Esben Evensen

soner som gör två formationer i samma hopp.

Svenskarna på 222-mannan: Johan Bond (FKD), Sven Mörtberg, kapten för
sektor fem (SF), Siv Lindgren (FKCG) och Johan Hansson (SF).
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T

he World Team har under B.J. Worths
ledning arrangerat världsrekordförsök i snart två decennier och har lyckats
flertalet gånger. Senast var 2006 i Thailand när 400 personer gjorde en formation. Därefter har det nya målet varit
500 personer, men på grund av förändrade omständigheter i världen är det svårt
att få tillgång till den flygplansflotta som
krävs och att få kringarrangemanget runt
eventet att fungera. Flera försök att ordna detta har gjorts men rekordförsöken
har gång på gång blivit uppskjutna eller
avblåsta av olika anledningar.
The World Team ansåg sig behöva
tänka i nya banor. Om vi inte kan göra
nya världsrekordförsök på fler antal personer än vad som redan finns – hur går vi
tillväga för att fortsätta utveckla storformationshoppningen och hur jobbar vi
mot att sätta nya världsrekord?

Svaret blev att om vi inte kan addera
människor får vi addera antalet poäng i
hoppet istället. Därav tvåpoängs 222-manna. Som vi kunde läsa om i förra numret
av SFS var det först i våras som det blev
klart hos FAI att godkänna denna typ av
nya världsrekord, just för att inte denna
gren inom hoppningen skulle stagnera.
Key med radio

Tanken var att formationen skulle byggas
enligt illustration A på nästa sida. Basen
bestod av 42 personer och runt dem
skulle sex stycken sektorer bygga varsin
fristående del där endast en person kopplade ihop hela sektorn med basen. När
alla var på plats skulle det gå en key (signal) till vissa radioförsedda personer som
då vidarebefordrade den ut i sina sektorer. De personer som skulle byta grepp
släppte sina bengrepp och flög fram för
Svensk Fallskärmssport nr 2, 2013

Internationell skandinavisk sektor

Utöver de ordinarie 222 hopparna hade
vi till vår hjälp ett fantastiskt kamerateam
och 16 reserver, det så kallade Alpha-

teamet. Medlemmarna i Alphateamet var
inga vanliga reserver utan istället extra
duktiga hoppare som kunde ta vilken
slot som helst utan att behöva värma upp.
Flygplansflottan bestod av tre Skyvan
och sju Twin Otter som flög i V-formation. Vi svenskar fanns i Twin Ottern
längst till vänster som gick under benämningen A-planet.
Så i april var det dags. Sektor fem, skandinaverna under ledning av Sven Mörtberg och Pål Bergan, bestod av dels skandinaver (Finland, Norge och Sverige) men
även förstärkning från bland annat Frank-

Tvåmanna istället för 222

Poäng två, en modifierad variant av det
ursprungligen planerade poäng ett.

B.J. Worth har
arrangerat världsrekord
i snart två decennier.

Tidsnöden gjorde att planerna kastades
om lite, vi ansågs vara färdiguppvärmda
och redo att hoppa 222-mannor. Under
femte dagen gjorde vi fyra försök och under den sjätte dagen fick vi till fem hopp.
Visst såg vi förbättringar, någon gång
kunde även de yttersta personerna i formationen docka men utvecklingen gick
för långsamt för att det skulle kännas bra.
En gång fick vi gå ner och landa från att

Anders Q

The World Team, Rags Raghanti

att ta armgrepp på samma person enligt
illustration B.
Brytet skedde gruppvis på fyra olika
höjder med start på 7 000 fot (cirka 2 200
meter) och inom trackinggruppen hade
sedan varje person en personlig draghöjd
vilket skapade maximal distans, såväl
höjd- som sidledes. Det fungerade dock
endast om medlemmarna i trackinggruppen startade i samlad tropp, om det var
kaos vid bryt gick vi på plan B, att en utvald person drog på sin förbestämda höjd
medan de andra trackade ner till 4 000
fot i en tajt solfjädersformation.

rike, Holland, Brasilien, Storbritannien,
USA, Japan och Italien och blev därmed
den mest internationella sektorn.
Dag ett mötte oss med strålande väder.
Vi gjorde tre hopp, 66-mannor. Hoppen
gick trögt och var inte av toppkvalitet
men det var ju bara första dagen. Sex dagar kvar att utvecklas tillsammans på!
Andra dagen hoppade vi 132-mannor,
fyra hopp. Vi var tre sektorer som hoppade med hela basen och insåg att även små
problem i basen fortplantar sig ut och
ger sektorerna stora problem. Inte heller
denna dag gjordes några framsteg.
Dag tre och fyra blåste det storm och
vinden i kombination med låga moln
hindrade oss från att göra ett enda hopp.
Paniken kom smygande. Bara tre dagar
kvar och vi har inte ens varit i närheten
av en poäng – och vi som ska göra två
poäng! Hur ska det här gå?

forts. på sidan 17
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Riksinstruktören
Petter Alfsson-Thoor:

Vad är farligt läge?
A

tt den inte skulle veckla ut sig, fallskärmen
alltså. Det är något som är helt otänkbart
för de flesta fallskärmshoppare. Vi har ju reserven. Och vi har stevenslinor och räddningsutlösare för att hjälpa reserven på traven att komma ut i tid och bromsa upp våra fall innan
marken kommer rusande under våra fötter.
Att ingen av dessa komponenter skulle lyckas hjälpa oss att rädda våra liv ser de flesta som
osannolikt, men inte omöjligt. Vi pratar om
risker när vi utbildar oss till fallskärmshoppare,
och vi fortsätter att prata om risker när vi fortsätter att utbilda oss inom fallskärmshoppning.
Ett självklart ämne anser de flesta, men ser vi
alla de ökade risker som kan bära de tyngsta
konsekvenserna? Jag vill hoppas på det efter de
senaste årens allvarliga skador.
he demon to be feared is the man in the
”T mirror”
avser oftast den enskildes hopp-

ning och riskanalys, som i sin tur ofta kan vara
en konsekvens av arv och miljö. Det är något
jag vill belysa.
För det är just förmågan att identifiera var
någonstans i fallskärmshoppningen den ökade
risken börjar gro, som är grunden i ett gott säkerhetsarbete. Alltså, var någonstans det sker en
normglidning eller annan händelse som kan få
konsekvensen att någon skadar sig allvarligt eller dör.
Börjar den ökade risken ske vid ett specifikt
olyckstillfälle? Oftast inte. Det brukar börja
långt tidigare i en hoppares eller organisations
verksamhet. Och det specifika olyckstillfället är
kulmen som i sin tur kan brytas ner i specifika
”farliga lägen”. Lägen vilka man fortfarande
kan ha tid att rädda genom ageranden baserat
på kunskap. Jag vill se ”farligt läge” eller på väg
till ”farligt läge” ur ett större perspektiv än just
enskilda olyckor.

D

efinitionen ”farligt läge” – vad och var är
det? Ponera en dödsolycka på ditt hoppfält på något förenklat sett: en hoppare drar
inte reserven i tid och omkommer vid nedslaget. Vad var första farliga läge? Finns det flera
farliga lägen?
Någon kanske drar slutsatsen att första farliga läge var när hopparen passerade 300 meter i
fritt fall. Ja, det är ett farligt läge, men varför
var hopparen i fritt fall på 300 meter?
Därför att hopparen hade kopplat loss sin
huvudfallskärm! Varför då?
För att den var ihopsnodd och spann mot
marken. Varför då?
För att hopparen hade kolliderat med en
medhoppare på 500 meter. Varför då?
För att hopparna flög sina fallskärmar i
moln! Varför då?
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För att hopparen hade valt att hoppa fallskärm i rådande förhållanden! Varför då?
För att hoppledaren ansåg att vädret var tillräckligt bra för att möta hoppningens behov!
Varför då?
Här blir det klurigare att komma till pudelns kärna. Varför bedrevs det hoppning vars
konsekvens kan ha varit bidragende orsak till
att en hoppare dog? Var det hopparen som inte
borde hoppat eller var det organisationen som
inte borde bedrivit hoppning?

”

Så länge de dominerande individerna i
klubbarna fortsätter att töja
på gränserna så kommer
nästa generation hoppare
att göra likadant

V

”

i har riktlinjer som vi värderar olika beroende på var vi befinner oss i vår karriär
och var i landet hoppningen bedrivs. Och vilka
incitament som får hoppningen att rulla. Vi
har en strategi bestående av paragrafer och erfarenheter i hur vi skall använda dem till att
göra så säker och praktisk hoppning det går.
Vi har en strategi att vidareutbilda hoppare
att tänka på hur och varför man hoppar som
man gör. Problemet är att denna strategi förändras och påverkas med tiden av kulturella
skillnader. På CI-mötet 2012 sade den vise
”culture eats strategy for brekfast”. Det betyder
att kulturen i fallskärmshoppning, likväl andra
organisationer, är en oerhört dominant kraft.
Och den kulturen måste påverkas för att en
strategi skall få effekt.
Så vem bär ansvaret för att hopparen ovan dog?
Delat ansvar eller inget ansvar? Jag lämnar värderingen om ansvaret till dig att reflektera kring.

A

nsvar mot sig själv och andra i förlängningen är en viktig komponent att ha i
åtanke. Men den för mig just nu springande
punkten är den förlängda tanken i flygsäkerhetsarbete. Och förståelse för vad flygsäkerhetsarbete i en klubbmiljö innebär, med andra ord
”what's in it for me?”.
Att värdera vad ”What’s in it for me” kan
betyda för den enskilde är kanske inte upp till
mig att sia om. För mig handlar det om att skapa så goda förutsättningar det går för att hoppa
fallskärm en gång till med andra. Och dessu-

Riksinstruktören
Petter Alfsson-Thoor

tom få göra det när jag vill inom uppsatta
gränsvärden. Om jag inte kan jobba för det,
vilket kan betyda att kompromissa bort personliga önskemål trots att jag tror mig klara av det,
så är verksamheten dömd att misslyckas.

A

tt vara proaktiv är en väldigt sund överlevnadsstrategi. Någon kanske tolkar konsekvensen av det att man har både hängslen och
bälten. Och inom vissa delar av vår hoppning
skall det helt klart vara hängslen och bälten,
medan andra klarar sig med den ena av dem.
Att aktivt skapa en miljö där vi fångar upp
vår organisations riskbeteende är en målsättning. Hitta ”första farliga läge” och göra någonting åt det i tid, innan en olycka händer.
Exempelvis, att bedriva hoppning i skitväder är
ett riskbeteende. Att acceptera att vi tillåter
högfartslandningar i alla former är ett riskbeteende som vi tror vi valt oss leva med. Tror du
dig se fler riskbeteenden? Alldeles säkert. Accepterar du dem? Gör du något åt dem?

V

i vistas i lufthavet där gravitationen är lika
mycket vår vän som vår värsta fiende, då
det finns en hård planet att landa på. SFF har
en god säkerhetskodex, och den grundar sig i
viljan att slippa se vänner slå ihjäl sig. Det är
drivkraften. Idag är det inte vanligt med dödshaverier. Med det har kanske konsekvensen blivit att den enskildes kunskaper och intresse i
att ta reda på vad flygsäkerhetsarbete innebär,
är rätt svalt. Och det märks på de reaktioner
som brukar dyka upp när det sker en justering
av våra riktlinjer.
Så länge de dominerande individerna ute i
klubbarna fortsätter att töja på gränsvärden vid
hoppning så kommer nästa generation hoppare
göra likadant, utan att ha täckning för det. Inte
för att man i dagsläget har täckning för att
hoppa när der blåser mer än 11 m/s för den delen, även om det finns de som fortfarande inbillar sig det.
Jag önskar er alla en skön sommar och självklart så få och lindriga skador det går att önska.

Med blicken mot skyn,
Petter Alfsson-Thoor
SFF:s riksinstruktör
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INCIDENT
RAPPORTER
Hoppare nummer två:
Två stycken hoppare skadar sig i samband
med landning. Det som skiljer dem åt är
535 fallskärmshopp och cirka 100 kvadratfot i fallskärmsstorlek. Deras gemensamma nämnare är planeringen.

•

Tid i sporten: tio år.

•

Antal hopp: 650.

•

Antal hopp senaste tre månaderna: fyra.

•

Antal hopp med aktuell utrustning: 150.

•

Typ av huvudfallskärm: JVX.

Hopparen, som betraktas som erfaren, filmade tandem och hängde långt från fältet med motvind hem. Väl över fältet genomför hopparen en
90-graders sväng mot vinden. Svängen blir för
låg. Hopparen slår i fötterna, rullar runt och ådrar
sig en fraktur i foten.

av Petter Alfsson-Thoor

Hoppare nummer ett:
•

Tid i sporten: cirka ett år.

•

Antal hopp: 15.

RI:s kommentar:

•

Antal hopp senaste tre månaderna: fem.

•

Antal hopp med aktuell utrustning: sju.

•

Typ av huvudfallskärm: Silhouette 190.

All hoppning börjar med planering. Vilket innefattar att orientera sig om rådande förhållanden,
som i sin tur påverkar uthoppspunkten. Om man
vet var man vill hoppa och vad det ger en för möjligheter att ta sig hem till fältet så är det lättare
att fatta beslut om man vill hoppa eller inte. När
man väl befinner sig i luften så fortsätter den planeringen utifrån rådande läge.
Landningar utanför fältet är den kategori landningar där skador är vanligast i förhållande till antalet antagna landningar som görs. Det som gör
en utelandning farligare än en vanlig landning
hemma på hoppfältet är just det som hoppare
nummer ett upplevde. Det kan finnas hinder på

Hopparen som är mycket oerfaren upptäcker att
spoten är ”dålig” och att det skett en miss i fallskärmsnavigeringen som gör att en utelandning
blir nödvändig. Inför landning känner sig hopparen
stressad av att det är många hinder i anslutning
till landningsplatsen, uppmärksammar inte vindriktningen och råkar göra en sidvindslandning.
Landningen blir hård, ingen rullning och handen
kommer under kroppen. Handen bryts av på två
ställen och kräver operation.

landningsplatsen som påverkar våra val. Och val
av landningsplats är något man bör göra med omsorg.
Dock så kommer valfrihet med tid, och det betyder att ju tidigare du beslutar dig för en landningsplats, desto större chans har du att gå därifrån oskadd. Det betyder inte att en stubbåker är
ofarlig för att du valde den på 900 meters höjd.
Den innehåller fortfarande skaderisker som är
större än på hemmafältet men kan hanteras i
större mån genom god planerad kalottkontroll och
en välövad fallskärmsrullning.
Hur mycket kan man begära av en mycket färsk
hoppare som befinner sig i ett utelandarläge?
Jo, grunderna – besluta i god tid och förbered
fallskärmsrullning. Men det i sin tur kräver övning
och förkunskaper för att det skall sitta i ryggmärgen. Och en hoppare med 15 hopp kan bara relatera till sin ringa erfarenhet och den nyligen genomgångna utbildning som letts av en kursledare.
Sedan har vi en erfaren hoppare som försöker
klämma ut det sista ur fallskärmen för att komma
de sista metrarna till fältet och väl där missbedöma den sista, enda svängen. Och det handlar om
samma sak där – besluta i god tid och håll ihop
fötterna. Som tandemfotograf kan det vara fördelaktigt att ibland gilla läget, ta utelandningen och
passageraren får njuta av sin film utan landningssekvens. Fast levererad av en fotograf som fortfarande går.

Fly it forward... forts. från sidan 15

ha varit uppe på 5 500 meter när ett plan
fick slut på syrgas.
Vid ett annat tillfälle ville spottaren ta
ny final. Det missuppfattades av några
flygplan, hopparna klättrade ut och alla
floaters kunde sedan inte klättra tillbaka
in när misstaget upptäcktes. Jag stod på
kamerasteget på vår kärra och hade inte
en chans att komma tillbaka in så jag och
en annan tjej valde att hoppa av och göra
en tvåmanna från 6 000 meter innan vi
trackade mot fältet. Tyskarnas kärra tömde helt och hållet.
Molnbasen låg på cirka 5 500 meter
vilket gjorde att vi inte fick den höjden vi
ville på varje hopp utan fick nöja oss
med vad vi fick, vilket varierade mellan
5 000-6 000 meter.
Plötsligt händer det

På kvällen den sjätte dagen var det avslutningsmiddag och rekordet kändes
längre bort än någonsin. Det blev en tidig kväll och alla var laddade inför sista
dagen – it’s now or never!
Vi lyfte klockan sju på morgonen och
hoppade några hopp i rask takt. B.J. och
gänget gjorde lite förändringar bland folket och det som tidigare var poäng två
var numera poäng ett. Det nya poäng två
var en modifierad plan av det tidigare
poäng ett med färre greppsläpp men
ändå tillräckligt många för att FAI skulle
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kunna godkänna det som ett officiellt
världsrekord.
Och på dagens femte och sista officiella hopp händer det – allt fungerar plötsligt! Basen ligger stilla. ”Ryggraden” i
varje sektor är stadig. Ingen går låg, hamnar under formationen. Ingen dockar
hårdare än vad formationen mäktar med.
Vi gör den första poängen och får signalen för att gå vidare till andra poäng.
När det är bryt vet ingen – satt det?
Lyckades vi få till båda poängen på detta
sista hopp?
FAI-domarna studerar hoppet och domen kommer: Poäng ett satt, poäng två
saknade tre grepp.
Topprestationer krävs

Den officiella hoppningen var avslutad
men vi bestämde oss för att göra ett försök till och i stort sett alla kunde fortsätta hoppa. Med skyhöga förväntningar
lastade vi i – så nära som vi var förra
hoppet så är det ju bara att göra samma
sak igen, men två sekunder snabbare!
Vi hoppar ut... och… det är bara kaos.
Basen kollapsar, sektorerna har inget att
bygga på och vi trackar därifrån medvetna
om det uppenbara. Inget världsrekord.
Ingen historia att berätta om. Bara tomt.
Ett snöpligt avslut på en vecka full
med motgångar. Så nära men inte nära
nog. Men det är ju så, ett världsrekord

ska inte vara lätt att nå. Det ska krävas
topprestationer av talangfulla deltagare och
även en hel del tur. Och de sätts inte vid
varje försök.
Men vid en titt i backspegeln kan jag
ändå inte vara annat än nöjd. Vi satte
den största kompletta formationen sedan
2006 (400-mannan) och vi var sjukt nära
att sätta den andra poängen också. Jag
har varit med om fantastisk hoppning,
jag är nöjd med min egen insats och jag
har träffat många nya härliga människor.
Och höjt mitt eget personbästa – från tidigare 68-manna till 222-manna som
största kompletta formation.
Någon vecka efter rekordförsöket
meddelade B.J. Worth på sin blogg att
det kommer att bli ett nytt världsrekordförsök nästa år. Från den 28 mars till den
4 april kommer vecka två av Fly it forward att arrangeras på samma plats men
med en spegelvänd formation.
■
Statistik från World Team 2013
Huvudgruppen bestod av 222 hoppare och reservbänken
(Alpha team) 16 hoppare. Könsfördelningen var 192 manliga
respektive 46 kvinnliga deltagare bland de 27 nationer som
var representerade. Medelåldern på hopparna var 46 år
som i snitt hade 4 579 hopp. Den mest rutinerade deltagaren hade 20 734 hopp, och den som hade minst 300.
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Krävande kurs för tandem

De finns där, ständigt närvarande på i
stort sett alla hoppfält. Tandempiloterna.
Men hur blev de tandempiloter? Vad är det
som krävs? Och varför vill de hoppa med

För Henrik och Tobias började testen
för att se om de skulle kunna bli tandempiloter redan i höstas. Först en läkarundersökning och sedan de berömda testen
hos en psykolog.

ett wuffo på magen? För att ta reda på det
pratade jag med Tobias Pontvik och Henrik
Raimer, två sprillans nya tandempiloter
som precis gått kursen.
Text

Martin Eidensten

Foto

Petter Alfsson-Thoor

”J

ag tror att det kommer vara sjukt
roligt att få vara med om den oinsattes reaktion, glädjen de får av ett hopp”
säger Henrik ”Det är det som triggar
mig”. Tobias håller med, samtidigt som
han ser det som en naturlig utveckling i
sin egen hoppning. De senaste åren har
han jobbat med att filma tandem och
han ser också införandet av handkamera
som att det är dags att gå vidare.
Deltagarna på årets tandemexamination:
Se bilden ovan, från vänster: Riksinstruktör Petter Alfsson-Thoor,
Samuel Karlsson (video), Mikael Rengstedt, Marcus Jögi (examinator), Andreas Tibring, Magnus Caro, Mikael Holm, Tobias
Pontvik, Kristian Nilsson, William Herllin, Jonathan Ahlqvist,
Peter Alkeryd, Alexander Sannergren, Henrik Raimer, Niclas
Olofsson (proffspax). Knästående: Fredrik Olsson, Jens Lindblad,
Staffan Uneståhl, Joel Christiansson. Saknas på bilden gör:
Marcus Marcusson (examinator), Henrik Grentzelius (MK), Håkan Schwartz, Stefan Flink (video), Niclas Carlberg (video), Robbin Havaasi (proffspax, video), Palle Nygren (proffspax, video).
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Psykologtest första gallringen

”Det handlar om stresshantering, simultanförmåga och uppfattande av situationen. Så vitt jag vet är vi rätt ensamma i
världen om att ha den här typen av tester
för tandempiloter” säger Henrik. Det är
också en första gallring av aspirerande
tandempiloter. Om du inte klarar testen
tar din resa slut här. Vare sig Tobias eller
Henrik var speciellt nervösa inför detta.
”Det är hur man är som person”, säger
Henrik, som inte tyckte att det var svårt
men förstår hur någon som inte är stresstålig skulle ha problem att klara det.
Om du inte redan är hoppmästare är
det nästa steg. Den kursen går på våren
och ligger före tandemutbildningen. Det
räcker att ha steg två för att gå tandemutbildningen, alltså den delen som brukar
äga rum på Bosön.
Diger teori

Före själva tandemutbildningen fick Henrik och Tobias en hel del material att gå
igenom. Två manualer för olika tandemutrustningar, samt ett kompendium om
hur tandemhoppning fungerar och hur
det går till i Sverige.
”Det är första fallskärmsmanualen jag
har läst kan jag säga” bekänner Henrik.

”Den ena var över tio år gammal men
det var ändå mycket man kan ta med sig.
Hur saker och ting fungerar, hur man ska
tänka och kring nödprocedurer. Jämfört
med ett vanligt fallskärmshopp, när något går fel, så är lösningen ’se, ta, se, ta,
dra, dra, svanka’. Riktigt så fungerar det
inte med tandem, allt beror på situationen. Om du hamnar i en stressad situation måste du kunna tänka, gör du fel
sak så kan du förvärra situationen.”
Praktiska scenarion

”Det finns tre saker man ska göra för att
få godkänt. Ett praktiskt prov på nödprocedurer, ett teoriprov och till sist hoppen. Du måste vara godkänd på alla tre
för att klara kursen” säger Henrik.
Det praktiska provet består av några
olika scenarion som alla måste klaras
felfritt. ”Man är själv med examinatorn
som läser upp ett scenario, jag har inte varit så nervös på flera år!” fortsätter Henrik.
”Det är mycket som kan gå fel” fyller
Tobias i. ”Nyckeln är att identifiera fel tidigt och veta vad åtgärden är, innan det
händer.”
Henrik berättar att det sedan är sju
hopp som ska göras, ett där du själv är
passagerare och sex där du är pilot. ”Första hoppet gör du ensam, sen är det två
övningshopp med passagerare där du ska
öva på allt du lärt dig och få återkoppling. Och till sist är det tre examinationshopp, gör du fel på ett av dessa måste du
göra om det hoppet.”
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”Det var väldigt pang på rödbetan” säger
Tobias. ”Jag trodde faktiskt att vi skulle
förberedas mer innan vi gjorde första
hoppet. Men vi klädde på oss och blev
visiterade, sen var det dags och resten var
upp till oss. Så här i efterhand tycker jag
att det var bra. Det bidrog till att stressen
ökade och det är bra att få uppleva det.”
Alla hopp filmades och alla var med
på allas genomgångar. När det kom upp
olika saker gicks de igenom. Varför hände det? Hur kan man göra här? Vad var
bra och vad var inte bra?
Nervigt första hopp

Det är onekligen en speciell känsla för
oss som är vana att hoppa själva att hoppa tandem. Än märkligare blir det om
man vet att det är absolut första gången
som tandempiloten provar.
”Mest nervös var jag nog inför första
hoppet, jag var passagerare först men
hade nog varit lika nervös om jag varit
bakom. Det var det värsta jag varit med
om i hela min hoppkarriär, jag har aldrig
varit så nervös sedan första hoppet någonsin” berättar Tobias.
Men Henrik och Tobias vande sig
snabbt. ”Efter den första paniken tycker
jag att det kändes ganska bra” fortsätter
Tobias, ”Men jag var fortfarande väldigt
skärpt, du har ju en uppgift att lösa även
som passagerare.”
Henrik förstärker också att passageraren inte bara hänger med. ”Gör inte piloten det den ska så får du se till att det blir
gjort. Om piloten, till exempel, inte kastar droggen så får du som passagerare
göra det.”
Detta gäller även de tre hopp som
måste göras med erfarna hoppare efter
tandemutbildningen. Tobias tyckte att
det kändes lite konstigt att tala om det
för hopparen som skulle vara passagerare.
”På 2 000 meter ska du kasta drogg
om inte jag gjort det, på 1 300 meter ska
du dra huvudfallskärmen och på 800
meter ska du dra reserv. Det känns så
orimligt att de skulle behöva göra detta
men jag sa det ändå och bad dem repetera höjderna.”

medvetenhet ökat har jag en förståelse
för vad som blir bra på bild.”
Både Henrik och Tobias är överens
om att det varit en bra upplevelse.
”I början av utbildningen så tvivlade
jag mycket på mig själv, ’Är jag redo för
det här?’. De försöker ju inte skrämma
upp oss men de är samtidigt raka med
vad det är för risker och vad vi har för
ansvar.” säger Tobias.
”Även om vi bara gjort fem hopp med
passagerare på magen så har vi utvecklats
kolossalt!” säger Henrik och Tobias instämmer. ”Jag har inte sett en sån här utvecklingskurva på någon annan fallskärmsutbildning jag gått.”
■

Proffspassagerare Robbin Havaasi instruerar en skeptisk Henrik Raimer.
Annons

Filmat tandem innan

Tobias, som filmat mycket tandem, känner inte att han har haft någon fördel av
det. ”Jag känner snarare att jag fick en
aha-upplevelse, man kan kritisera tandempiloter som fan som kameraman
’hur svårt kan det vara?’ men det är inte
så lätt. Man har faktiskt något eget att
hålla koll på.”
Men han tror ändå att det kan vara
positivt att ha filmat tandem i förlängningen: ”I början kommer det vara fokus
på sin egen grej, men så fort man kommit över den första tröskeln och nivån av
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På bilden har hopparen pitchat skärmen och stannat nedåtfarten, men har flär kvar att göra för att
stanna framåtfarten.

Låt inte benen bara hänga under dig
utan sitt upp. Var medveten om vad du
gör med benen och vad det har för effekt. Och när du lärt dig det kan du använda dem som komplement när du
svänger. Genom att använda kroppen behöver du inte dra lika mycket i togglarna
(styrhandtagen) vid små justeringar och
du har större utväxling när du vill det.
Samma sak med armarna, om du slappnar av i dem flyger du med en bromsad
skärm. Det är jobbigt att flyga med fullt
uppsläpp vilket måste göras medvetet.
Pitch, flär – och lyft blicken

Flyg din
skärm aktivt
I förra numret gick Larry Nyström igenom
en del kalottflygningstips. I detta nummer
fortsätter han med fler, främst med fokus
på själva landningen.
Text

Lars "Larry" Nyström

Foto

Sara Hall Ericson

D

När du pitchar vingen
stannar du nedåtfarten
och får den att åka parallellt med marken.

u har säkert redan hört att det är
bra att öva på höjd. Det är sant!
Det finns massor av övningar du kan
göra som konsekvent kommer att göra
dina landningar bättre och säkrare.
När du övar pitch och flär kan du använda dig av horisonten som referens. På
så sätt kan du till exempel se om du lyckas stoppa din nedåtfart med din pitch.

Himmelsdyk

1. Vingen i
fullt uppsläpp.

2. Vingen har
blivit pitchad (bytt anfallsvinkel).
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När du gjort det kan du göra exakt samma men titta upp på din skärm och se
hur den beter sig. Och sedan ännu en
gång men blunda och se om du kan känna hur de olika delarna känns. Just vid
den sista övningen är det extra viktigt att
du gör det på ett hopp som du avsatt
speciellt till att öva kalottflygning så du
är säker på att du har gott om höjd och
inga andra skärmar i närheten.
Hop’n’pop ger träning

Låglift, eller hop’n’pop som det också
kallas, är ett hopp lämpligt att öva
skärmflygning och landning. Vanligtvis
gör flygplanet en extra final på 1 500 meter där alla som vill ”gå lågt” hoppar av.
Genom att hoppa av och dra skärmen så
fort du blir stabil får du tid att öva skärmflygning och planera din landning.
För att få gott om utrymme mellan
skärmarna så alla kan öva på det de vill är
det bra om det är lite längre separation
mellan hopparna än vad det är på höjd.
Högre vingbelastning (ofta små skärmar)
går före dem med lägre vingbelastning
(ofta större skärmar) och de som swoopar
går före dem som landar med rak final.
Flyg aktivt

Flyg inte enbart med skärmens olika
styrverktyg utan använd hela kroppen.

Landningen kan sägas bestå av två komponenter: pitch och flär. När du pitchar
din skärm stannar du skärmens nedåtfart
och får den att åka parallellt med marken. Sedan använder du flären för att
stanna framåtfarten.
Det är inte farligt att landa i sidvind
så oroa dig inte om vindstruten flyttat på
sig när du är på final. Det är inte hela
världen om vinden skiftar lite, oavsett
hur det blåser så är det du som flyger din
fallskärm och det är du som bestämmer.
Lyft blicken vid landningen! När du
lyfter blicken har du lättare att hålla en
kurs och se vad som kommer längre fram.
Din pitch och flär blir också stabilare eftersom du kan ha horisonten som referens och du ser eventuella hinder tidigt.
Sträck dig inte efter marken utan låt
den komma till dig. Om du sträcker dig
efter marken är det stor risk att du sätter
dig på rumpan och får den kraft som är
kvar rakt upp i ryggraden.
Det är också viktigt att fortsätta flyga
din skärm tills du lagt ned den på marken. Sluta inte flyga den så fort fötterna
tar i marken utan flyg ut hela flären tills
du inte har något lyft kvar.
Om du lutar dig lite framåt med överkroppen och medvetet lyfter upp benen
lite är det lättare att flyga hela vägen ned.
Så länge du flyger skärmen är det också
helt okej att glida ut en landning om du
tycker att det går lite för fort.
Gå kalottkurser

Anmäl dig till kalottkurser nu! Även om
du redan har gått en så kan det vara värt
att gå dem en gång till. Kurserna Pilot hp
och Pilot swoop är bra för alla, även de
som varken tänkt
flyga högprestandaskärm eller börja
med swooping.
Utöver kalottkurser kan du försöka
hitta en coach som
kan filma dina
landningar och ge
dig återkoppling
när du övar. ■
Larry Nyström
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Swedish Skydive Crew
ny satsning för att
utveckla hoppsverige
En ny satsning har inletts i fallskärmssverige. Tanken är att samla lite av all
den stora kunskap som finns för att nya
hoppare lättare ska kunna ta del av den.
Dessutom ska de mer erfarna vidareutvecklas och positionerna flyttas fram
genom samarbete och att lära av varandra.
Text

Anna Oscarson

N

är Johan ”Smögen” Edvall var ny i
sporten tyckte han att det var svårt
att hitta den kunskap han sökte i Sverige
för att bli en bra fallskärmshoppare.
”Jag har sökt en hel del utomlands och under min karriär har en idé vuxit fram om
att samla den kunskap som finns i Sverige
på ett ställe så att andra lättare ska kunna
ta del av den”, säger han.
Han var fram till och med VM i Dubai i vintras med i svenska FS-landslaget
Bardagi. Nu tänker han bland annat satsa
på swooping.
Utvecklande samarbete

Efter att ha pratat med ett flertal duktiga
hoppare runt om i landet har han fått
med sig ett antal personer som alla är supertaggade. ”Grundtanken är att maghoppare och friflygare ska samarbeta för
att utveckla varandra.”

Satsningen kallar de för Swedish Skydive Crew. 2013 kommer att bli ett uppstartsår men redan nästa år hoppas de på
att kunna arrangera läger inom olika discipliner. De ska kunna bistå med hjälp
med allt från hur man ståpackar till hur
man gör en grym swoop.
Skickliga hoppare knutna

Smögen och Lars ”Larry” Nyström bildar
satsningens inre kärna. De har redan
knutit till sig ett antal skickliga hoppare
som ska hjälpa till att coacha. De är:
Fredrik Eklund, Ulf Liljenbäck, Mikael
Kaulanen, Mark Wemhöner, Jocke Wetterfors, Mik Stier, Boel Stier, Magnus
Falk, Göran Schwarz, Tomas Almbo, Peter Törnestam och Mats Olofsson.
”Så här i början har jag tänkt på att
sätta ihop en grundkärna med några roliga personer som fungerar bra ihop. Det

får inte bli för många viljor i uppstarten
men tanken är att det ska växa och bli
fler allt eftersom.”
Många tankar finns

Tanken är att coacherna också ska vidareutvecklas. Förhoppningen är att satsningen ska öka tävlingsviljan hos hopparna i landet.
Till en början kommer Swedish Skydive Crew att hålla till i Gryttjom för att
längre fram sprida kunskapen även på
andra håll i landet. De kommer dessutom att bistå med hjälp vid förbundets
Börja tävla-helger.
Det finns också tankar på att i framtiden sätta ett nytt svenskt storformationsrekord.
”Vi har många tankar och funderar
just nu på hur vi ska gå vidare. Det kommer att lanseras mer och mer.”
■

Swedish Skydive Crew
var i Zephyrhills, Florida, och tränade swooping i början av april.
Från vänster: Johan
”Smögen” Edvall, Lars
Nyström, Curt Bartholomew (coach under vistelsen) och
Fredrik Eklund.

Under Swedish Skydive Crews vindtunnelresa till Prag 24-27
mars slipade 19 personer på sina frifallsfärdigheter. Sammanlagt
flög de 23 timmar coachade av Johan ”Smögen” Edvall, Micke
Kaulanen och Lars Nyström. Deltagarna var allt från nya A-certare till gamla ”fallskärmsrävar”.
”Flygningen bestod av allt från de övningar förstagångsflygare gör till fyrmanna FS och mer avancerad friflygning. Det var
ett trevligt utbyte av erfarenheter”, säger Smögen.
En av deltagarna, Gunilla Sigurd, berättar att det var full fart
med flygning från tidiga morgnar till sena kvällar. Hon och
några andra mycket erfarna hoppkompisar brukar åka på minst
en tunnelresa varje vinter för att rosta av sig inför säsongen.
Mellan tunnelpassen hade deltagarna lite tid att prova restaurangen som ligger i samma byggnad som tunneln och shoppingcentrat i byggnaden bredvid.
”Det var tuffa dagar, men coacherna delade med sig av sin
energi när vår började tryta. Det är jobbigt att tunnla, det gör
ont att tunnla, det är dyrt att tunnla, men så värt det! Otroligt
roligt, och ett väldigt effektivt sätt att bli av med ringrostigheten inför säsongen”, säger Gunilla.
■
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Tomas Almbo

Tunnelläger med utbyte av erfarenheter

Från vänster: Micke Kaulanen, Ronny Modigs, Mark Wemhöner, Larry Nyström, Fredrik Eklund,
Mats Andersson, Johan Edvall, Gunilla Sigurd, Patrik Selhag, Sofie Larsson och Viktor Zetterström.
Främst: Johnnie Tibom, Timo Silvennoinen, Johan Levin och Martin Eliasson.
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Flaj

Mellan 18 och 29 mars var det än en gång dags för årliga Flajflaj att få vingar.
I Skydive Elsinore, en timmes bilfärd söder om Los Angeles, hade drygt 100
deltagare från tretton nationer samlats på det sydkaliforniska hoppfältet.
Text Linda Iliste

Foto Mike Carpenter

F

det lätt att konstatera att mycket har
hänt, och det på kort tid.
”Allt började bara som en idé sprungen ur att vi helt enkelt ville fortsätta hoppa sedan den svenska säsongen var över”,

skrattar Peter Nilsson, Flajflajs värd och
främsta drivkraft sedan dag ett år 2007.
Daniel Hagström från UFK har åkt
till Flajflaj sedan tredje lägret 2009. ”Då
var vi ett tiotal personer”, minns han.

Lika Borzova

ör dig som ännu inte varit där och
inte vet: Ett Flajflaj-läger varar i en
vecka och under de flesta år hålls två läger efter varandra. Vid detta det elfte
Flajflaj, sedan starten för sex år sedan, var

På Flajflaj får de svenska coacherna verkligen frottera sig
med världseliten och här på bilden finns flera av dem som
stod på VM-pallen i Dubai. Övre raden från vänster: Matt
Hill, Mike Carpenter, Frazer Smith, Johannes Bergfors, Mik

22

Stier, Peter Nilsson, Karl Jensen, Mauri Väistö, Tommy Gustavsson, Fabian Ramseyer och Petter Jönsson.
Undre raden från vänster: Chris Cosgrove, Stephanie Soria, Ode Siivonen, Domitille Kiger, Andy Malchiodi, Damien

Germano, Janne Latvala och Brandon Atwood.
Saknas på bilden gör: Joakim Wetterfors, Lelo Mras,
Anna Howerski, Sharon Har-Noy, Jared Foti, Johan Karlsson
(kalottcoach), Gert Michiels (kalott- och vingoverallcoach).
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– från kompishäng
till etablerat boogie

Carpenter från Volare Freefly och Kristals Matthew Hill och Domitille Kiger.
”Det är ett av de bästa boogien jag varit på”, konstaterade Rhonda Bostock
från Australien redan innan det var över.
”Inlärningskurvan är enorm, man gör otroliga hopp och samtidigt är atmosfären
intim. Det känns som om vi är en familj”.
Förenar skilda bakgrunder

”Det var ett litet, tajt gäng som hoppade
tillsammans hela tiden och varje kväll
samlades runt elden”.
Imponerande instruktörsgäng

Nu fanns en stor representantion från
Norden – självfallet – men också från flera andra europeiska länder, och överraskande många hela vägen från Australien
och Nya Zeeland.
Och Flajflaj har växt och utvecklats
till en kombination av träningsläger och
uppspelt friflygarboogie. Listan på instruktörer var i år särskilt imponerande,
med namn som Andy Malchiodi från Socal Converge, Frazer Smith och Mike

Även Kalifornien visade upp sig från sin
allra bästa sida med sköna sommartemperaturer och klarblå skyar redan från
soluppgången. Klockan nio kunde de
första liftarna gå upp och himlen strösslades konstant av färgglada kalotter till
sen eftermiddag.
Eftersom Flajflaj förenar hoppare med
vitt skilda bakgrunder – från dem som
just börjat friflyga till ovan nämnda
världsmästare – var den första veckan
framför allt fokuserad på individuell
coachning.
Efter en helgpaus, då många nya och
gamla vänner åkte på gemensamma utflykter till bland annat San Diego och
Six Flags, var de avslutande fem dagarna
fokuserade på grupper och större formationer. Ett enormt kunskapsutbyte tog
plats under de nästan 2 000 coachhopp
som gjordes och finputsades i totalt
6 000 hopp.

Peter Nilsson själv minnesvärt rodde
hem), till yoga i arla morgonstund och
nattliga festligheter.
Avrundningen blev en minnesvärd 46manna trackformation i solnedgången.
Väl samlade på jorden igen var alla redo
för den sista festen vars tacktal, filmvisning och dj fick majoriteten att hålla
igång en bit in på nästföljande förmiddag. Rhonda Bostock var inte ensam om
att tidigt rosa årets Flajflaj. Hyllningarna
strömmade direkt in i form av lovord
som ”superbra organiserat”, ”oförglömligt” och ”bästa boogiet någonsin”.
Hur stort kan Flajflaj då bli?
”Jag ser inga begränsningar”, säger Peter Nilsson. ”Det viktigaste är att det finns
tillräckligt många duktiga coacher för att
alla deltagare ska kunna få ut det de önskar sig, och förstås att den goda stämningen behålls. Med det på plats kan vi växa
precis hur mycket som helst”.
■

Dirt-diving vid mockuppen
med Eva Walzel, Thomas
Clark, Sanny Klimpel,
Andy Malchiodi, Wayne
Berke, Oli Oldham, Rafael
Schweiger och Alex Ranström. Coacherna Matthew Hill och Fabian Ramseyer är nöjda med sin
grupps insatser.

Kalifornien och Elsinore i sin bästa skrud:
klarblå skyar redan
från soluppgång.

Inga begränsningar
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De två veckorna innehöll också allting
från deltagare som firade 1 000:e respektive 5 000:e hoppet, tårtkalas för en nybliven 50-åring, en pokerturnering (som
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Tävlingskommi
Lena Kaulanen är
ny ordförande i TK
”Jag fick fundera eftersom jag inte visste hur mycket jobb det skulle innebära.”
Hon har själv en del tävlingserfarenhet ifrån att ha arrangerat flera svenska
cuper i sin hemmaklubb. Tidigare har
hon funderat på att ta på sig rollen som
grenansvarig för FS. Till slut tackade hon
i alla fall ja. Hon kommer också att ingå i
styrelsen som suppleant.
En del av personerna som sitter i TK
känner hon sedan tidigare men det är
också flera nya ansikten för henne. Eftersom säsongen 2013 redan har kört igång
så kommer det inte att bli så stora förändringar i år: ”Det är ingen idé att pressa fram något.”

Om Lena Kaulanen
Klubb: Stockholms fallskärmsklubb.
Började hoppa: 1998.
Antal hopp: 600-700.
Yrke: Avdelningschef på ett statligt ungdomshem.

men anser att det är viktigt att kunna
motivera de beslut som fattas.
Själv kommer hon också efter några år
med lite mindre hoppning att hoppa i år
igen. En ny FS-overall är inköpt och maken är inbokad för att drilla tekniken. ■
Tävlingskommittén, TK

Koll på pengarna

Med sin erfarenhet som chef hoppas Lena
Kaulanen på att kunna styra upp arbetet i
tävlingskommittén, TK. ”Jag vill att vi tänker
mer framåt”, säger hon.
Text

Anna Oscarson

Foto

Mikael Kaulanen

U

nder VM i Dubai fanns Lena på
plats för att hjälpa till och heja fram
de svenska hopparna. Inte minst sin egen
make Bardagimedlemmen Mikael Kaulanen. Hon arbetade tätt ihop med förbundsordförande Ronny Modigs. Väl
hemkommen igen blev hon uppringd av
Boel Stier som frågade om hon kunde
tänka sig att axla rollen som ordförande i
tävlingskommittén, TK.

Hon vill införa att TK har fler livemöten,
att de gör en årsplanering där deadlines
stäms av och att de kollar upp vart pengarna tar vägen.
TK:s styrgrupp består förutom av
Lena också av domaren Zeljko Tanaskovic och grenansvarig för precision, Tony
Månson.
Under våren har det kommit in nya
personer i TK och därmed nya idéer och
tankar. Frågor som de ska fundera över är
vad TK är, vad de ska göra och vad de
har för förväntningar på sig.
En uttalad ambition är att få folk att
börja tävla mer. Tävlingarna behöver göras mer attraktiva. Lena vill gärna att
hoppare utifrån landet hör av sig med
förslag, tankar och idéer. Hon inser att
alla inte kommer att kunna bli nöjda

• Lena Kaulanen – ordförande.
• Zeljko Tanaskovic – domare.
• Elisabet Mikaelsson – ansvarig Fallsvenskan, FAI-delegat och domare.
• Percy Kristersson – materielansvarig
och domare.
• Pia Berggren – FAI-delegat och domare.
• Gunlög Edgren – ansvarig för
elitsamordning.
• Janne Latvala, grenansvarig friflygning
(FF).
• Karin Ringnér – grenansvarig formationshoppning (FS) och vertikal formationshoppning (VFS).
• Tomas Salberg – grenansvarig kalottformation (CF).
• Tony Månson – grenansvarig precision.
• Sebastian Andersson – grenansvarig
swooping (canopy piloting, CP).

De nya grenansvariga i tävlingsk
ation
Kalottform

Tomas Salberg

Anders Q

Klubb: Fallskärm Gefle Crew Club
Började hoppa: 1989 i Östersund
Antal hopp: 2 200-2 250
Yrke: Helikoptertekniker
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Tomas Salberg har varit grenansvarig
för kalottformation i tre år men eftersom vi inte presenterat honom tidigare

tyckte vi att det var på tiden nu när de
nya presenteras. Han har dessutom
haft ansvaret även för precision och
swooping eftersom dessa grenar saknat
grenansvarig.
Med det framgångsrika kalottformationslaget Romme Rotation har Tomas Salberg tagit tre VM-medaljer och
en världscupmedalj.
Han bestämde sig för att bli gren-

ansvarig eftersom han annars såg att
det fanns en risk att kalottformationsgrenen kunde bli bortglömd. Lennart
Vestbom hade också ett finger med i
spelet.
För att öka intresset för grenen anordnas prova på-helger.
”Det tar några hopp innan man
kommer över skräcken att vara nära
en annan kalott i luften”, säger Tomas.
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Tony Månson
Klubb: Linköpings FK.
Började hoppa: 1963 i FJS, civilt 1965.
Antal hopp: 6 300.
Att hitta en mer erfaren precisionshoppare än Tony Månson i Sverige är svårt.
Han har tävlat i sporten både nationellt
och internationellt i flera decennier och
är fortfarande aktiv. Det har blivit otaliga medaljer.
När det förra året saknades en grenansvarig fick han frågan av några andra
precisionshoppare.
I dagsläget finns det bara en hårdsatsande precisionshoppare – Magnus
Falk. Han klättrar uppåt i resultatlistorna för varje internationell tävling han
ställer upp i. Något som Tony ser
mycket positivt på.
För grenens överlevnad skulle det
behövas fler som vill satsa.
”Vi ska försöka rekrytera både nya
och gamla hoppare genom att anordna
prova på-helger”, säger han.
Den första hölls av Magnus Falk i
Gryttjom den 25-26 maj.
■

Janne Latvala
Klubb: FK Cirrus Göteborg.
Började hoppa: 1999.
Antal hopp: strax under 3 000.
Yrke: Tekniker och konsult för
Assa AB där han arbetar med
passersystem och elektroniska
säkerhetslösningar.
Janne Latvala tar över som grenansvarig för friflygarna efter Boel
Stier. Han har tävlat med laget
Divine sedan 2006 och deltagit
på både världsmästerskap och
världscuper. För tillfället har la-

Karin Ringnér
Klubb: FK Aros
Började hoppa: 1995
Antal hopp: 1 600-1700

Karin Ringnér har laghoppat
under åtta års tid, från 2002 till
2010. Först med det militära
damlaget Team Svea och sedan
laget Jumpers. Hon har alltså
stor erfarenhet av att både träna
och tävla inom FS4 och har dessutom tävlat
på VM-nivå.
”Det finns för få som vill proSjälv har han en förhoppning
Frågan
va på och för många som pratar
om att de ska hitta ett par taom att bli ny
skit och sprider fördomar.”
langfulla hoppare som tillsamgrenansvarig
Men genom att ha prova påmans med honom, Dan Ondrejkom väldigt
lägren tidigt på säsongen hoppas
ka och Thomas ”Tummen”
lämpligt.
Biehl kan starta ett nytt fyrman- han ändå att hopparna ska hin”Jag har
na rotationslag. Just nu finns det na prova på och inse att det är
väl
känt de
två satsande tvåmannalag men i kul för att därefter hinna träna
senaste
åren
upp sig och kanske till och med
övrigt ser Tomas ingen ljus
att jag vill
vara med på SM.
■
framtid för grenen.

kommittén
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get tagit en paus från tävlandet
men de har inte helt lagt ner.
”Jag har tagit rollen som grenansvarig av främst två anledningar. Först och främst vill jag kunna ge tillbaka något av det jag
lärt mig under åren. Dessutom
tvingade Boel mig”, säger han.
Han hoppas på att kunna bidra med lite nytänkande och
stötta de lag som tävlar inom
friflygning, en gren som nu utvecklas i Sverige som aldrig förr.
”Vi är definitivt med på
världskartan och har otroligt
duktiga individuella flygare.

engagera mig mer i förbundet.
Förr har jag inte haft tiden då
jag lagsatsat men nu har jag
det”, säger hon.
Hon har alltså tagit över efter
Mårten Nordlander.
När den här intervjun görs är
hon väldigt ny på posten men
hon har lite tankar kring hur hon
vill att tävlandet ska utvecklas.
”Många vill tävla och det
finns en stor entusiasm. Men
det är jäkligt dyrt och man måste lägga mycket tid på att träna
för att bli riktigt bra. Det finns
för mycket motstånd. Jag tycker
att tävlingskommittén ska jobba
för att det ska bli enklare att
våga ta steget att börja tävla.”
Att komma iväg på ett VM är
värt så mycket tycker hon. Det
är både sporrande att veta att
man kan få komma iväg och det

Anders Q

Friflygnin
g

Anders Q

Anders Q

Precision

Dessutom har vi lag i flera generationer.”
Jannes förhoppning är att vi
kan få se Sverige på pallen på ett
VM inom en inte allt för avlägsen framtid.
■

S
FS och VF

Niklas Rodensjö

ittén

Swoopin
g – cano
py pilotin
g
en ny grenansvarig för swooping
Klubb: FK Cirrus Göteborg.
men då funderade Sebastian på
Började hoppa: 1998.
att sluta med hoppningen och
Antal hopp: 1 000+.
Yrke: Programmerare inom kol- ägna sig helt åt skärmflygning
istället. Under vintern kom
lektivtrafikbranschen.
hoppsuget tillbaka och han beSebastian Andersson har under
stämde sig för att fortsätta i
hoppkarriären ägnat sig åt lite av sporten.
varje. Efter att under några år ha
”Eftersom jag gillar swooping
friflugit, filmat FS4 och flugit
men inte har tänkt tävla tror jag
Han tror att intresset för
vingoverall köpte han en liten
att jag kan göra en insats som
swooping kommer att öka med
crossbraced kalott. Han började grenansvarig.”
ponden i Gryttjom. Den komträna inför att tävla i swooping
Hans målsättning är att få
mer också att ge hopparna möjoch deltog under 2011 både på
fler intresserade av att tävla i
lighet att träna ordentligt utanför
SM och en tävling i Dubai.
swooping. Det ser han som det
tävlingssammanhang. ”Eftersom
”De olyckor som skedde på
enda sättet att legitimera aktivi- fler kommer kunna träna mer så
tävlingarna och de nya reglerna
teten och ett sätt att nå igenom
förväntar jag mig bättre resultat
har fått mig att tveka lite inför
mediabruset. ”Swooptävlingar
från fler svenska hoppare.”
att tävla, men jag tänker fortsät- kan ge PR för hela sporten då
Sebastian har föreslagit att
ta att träna i år”, säger han.
det är en publikvänlig och spän- det ska införas en intermediaRedan förra året behövdes det nande tävlingsform.”
teklass i swooping.
■

Sebastian Andersson

ger väldigt mycket erfarenhet
och nya lärdomar.
”Att åka på ett VM är bland
det häftigaste man kan göra.”
När det gäller VFS kommer
hon att behöva läsa in sig lite.
Det är en gren där det krävs en
väldigt hög nivå bara för att sätta en enda poäng. Världseliten
ligger långt framme.
”Vi har få svenska VFS-hoppare. För att få till en spets behövs en bredd.”
■
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Extremt i Riksgränsen
eventets sista dag fick uppleva Lapporten
från ovan (se detta nummers baksida).
Inte blev det sämre av att det var en helikopter som stod för transporten upp till
2 500 meter där det endast var minus tolv
grader. Tandempiloten Gunlög Edgren
lotsade passageraren Jonas genom Abiskos vintriga luftrum.
”Vilken otroligt häftig upplevelse” utbrister Jonas när han och Gunlög landat
framför kompisarna som gett honom
tandemhoppet i 30-årspresent.
Evenemang över det vanliga

Alexander Edbom och
Mikael Fält prövade bron.

I slutet på april stod lappländska Riksgränsen
värd för det nya eventet Extreme Sport Gathering. Hella Stenings idé om att samla skärmsport i Sveriges bästa vintersportort slog väl ut
och inför 2014 utökas eventet till en hel vecka.
Text

Gunnika Isaksson-Lutteman

Foto

Tomas Almbo

D

Offpistfjället Nordals
visade sig fungera utmärkt som startplats
för skärmflyg

et tjugotalet människor som samlats
under årets kick-off för Extreme Sport
Gathering möttes av en stormig fjällvärld.
Utövare inom speedriding, snowkite, fallskärmshoppning, skärmflygning och skidåkning besökte flitigt SMHI:s hemsida för
att kunna styra aktiviteterna efter väder
och vind.
Snowkite-profilerna Kaj Kjellgren och
Erik Fernholm demonstrerade vad man

kan åstadkomma med en kite och lite
vind. Höga hopp med skruv var ingen
konst för Erik och Kaj. De instruerade
även alla som ville prova på, och det var
fler än en som drogs med längs Torneträsks is när draken fångade för mycket
vind och överraskade sin nybörjare.
När helikoptern inte kunde lyfta på
grund av låga moln hittade basehopparna en bro att kasta sig från och klassiska
offpistfjället Nordals visade sig även fungera utmärkt som startplats för skärmflyg
och speedride.
Lapporten från ovan

Skidåkning i både sol och dimma varvades med uppfriskande kallbad i norska
Rombaksfjorden innan vinden slutligen
släppte sitt grepp om Lapplandsfjällen.
Det var nöjda fallskärmshoppare som på

Tandempilot Gunlög Edgren och passagere Jonas.
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Årets upplaga av Extreme Sport Gathering var en kick-off inför kommande evenemang och Hella Stening smider redan
planer för 2014.
”Till nästa år kommer vem som helst
att kunna anmäla sig och vi kommer
dessutom att utöka med fler sporter som
snöskoter, isklättring och toppturer” säger Hella entusiastiskt.
Hon berättar vidare att det kommer
erbjudas både kurser och möjligheter att
prova på de olika sporterna och hon hoppas på att det blir en skön mix av professionella utövare och nybörjare. Trots att
vädergudarna inte alltid ville spela på arrangörens planhalva så är Hella mycket
nöjd med resultatet.
”Det enda vi inte kunde genomföra
var heliskiing, men det hoppas jag att vi
lyckas med nästa år så klart” klargör hon.
Extreme Sport Gathering har som
ambition att vara ett evenemang utöver
det vanliga. En samlingspunkt för människor med passion för sporter som använder luft och snö för att skapa endorfinkickar och glädje, dessutom i en vacker och unik fjällvärld.
■
Information om nästa års event finns på
www.extremesportgathering.se – för frågor kontakta
Hella Stening på info@extremesportgathering.se.

Edström och Fält.

Aros bästa klubb 2012
Amanda Gyllenpanzar

Inte störst men bäst. I alla fall
när det gäller SM-resultat förra
året. ”Vi har en tradition med
mycket tävling i klubben”, säger
Fallskärmsklubben Aros ordförande Kalle Gustafsson.
Text

Anna Oscarson

Foto

Amanda Gyllenpanzar, Robert Rydén

L

aget eXact vann intermediateklassen i
FS4, Team OnePiece kom tvåa medan Team Fire placerade sig på en fjärdeplats i den öppna FS4-klassen. Alla tre lagen tävlar för FK Aros. I 10-manna speedformation var det Västeråslaget Pink
Fire som stod överst på pallen. Laget tävlade för FK Aros även om halva laget
egentligen hörde hemma i andra klubbar.
Utmärkelsen ”Bästa klubb på SM” har
delats ut av Svenska Fallskärmsförbundet
sedan 1971. Sedan 1995 finns det dock
en hel del luckor. Troligen har det glömts
bort dessa år.
”Priset är ett vandringspris och om en
klubb får det tre gånger i rad eller totalt
fem gånger får den behålla det för alltid.
SFF får då göra ett nytt pris”, säger Elisabet Mikaelsson, domare.

Ingen tävlingssatsning

För FK Aros var det sjätte gången klubben tilldelades priset. Kalle Gustafsson
berättar att de inte kan stoltsera med någon direkt storsatsning på tävling under

förra året utan att framgångarna beror på
de enskilda hopparnas intresse för tävling.
”Det finns alltid konkurrens mellan
tandem och övriga hoppare om platserna
i planet.”
Samtidigt påpekar han att de från styrelsehåll inser vikten av att ha aktiva tävlande, inte minst för att det ger oss legitimitet att hålla på.
”Vi vill hjälpa tävlande lag ekonomiskt och i år stöttar vi eXact och Fire.”
”Bästa klubb på SM” räknas ut genom
att de lag som kommer på första till femte plats på SM i samtliga grenar får poäng.
Ettan får fem poäng, tvåan fyra och så vidare. Om färre än fem lag eller individuella hoppare ställer upp i en gren delas ett
färre poäng än antalet deltagande ut.

Pink Fire vann tiomans speedformation 2012 och knep därmed poäng
till Fallskärmsklubben Aros för vandringspriset Bästa klubb. I laget var
Martin Askelin, Tobias Alsiö, Emil Einarsson, Mats Svensson, Robert
Alasuutari och Mikael Kaulanen. Knästående: Eric Marsh, Rikard Rodensjö, Elisabeth Wetterlund och Helena Hanses.

Han hade själv en tävlingssatsning i
friflygning på gång för ett par år sedan
tillsammans med Tim Samuelsson. Men
de insåg ganska snart att det skulle krävas
betydligt mer tid och pengar än de var
beredda på att lägga för att nå dit de ville.
Något som saknats i Västerås på senare tid är en tävlingsansvarig. De har sökt
efter en person som är villig att ta på sig
samordningsansvaret men inte lyckats
hitta någon.
■

Team Fire, fyra på SM:s
öppna klass i FS4: Elisabeth Wetterlund, Annika
Carlsson, Åsah Helenius,
Elof Wecksell och Helena
Hanses. I bakgrunden
Joey Jones, coach.

Börja tävla uppmuntrar

Robert Rydén
Svensk Fallskärmssport nr 2, 2013

Robert Rydén

Team eXact, ovan, vann intermediateklassen i
FS4 på SM förra året. Team OnePiece, nedan,
kom tvåa. De placeringarna gav viktiga poäng till
sammanräkningen för Bästa klubb.

Kalle Gustafsson tror mycket på förbundets Börja tävla-helger som startades förra året.
”Jag tror att det kan uppmuntra den
nyare generationen hoppare att komma
igång och tävla. I vår klubb vet jag att det
finns hoppare som funderar på att starta
lag. Det krävs mycket för att komma någonstans men i FS är det en lägre tröskel
in än i friflygning.”
Svenska Fallskärmsförbundets vandringspris Bästa klubb,
1971 – 2012

Källa: Svenska Fallskärmsförbundets tävlingshandbok.

1971 Skånes fallskärmsklubb

1981 Göteborgs fallskärmsklubb

1992 Fallskärmsklubben Aros

2003 Stockholms fallskärmsklubb

1972 Stockholms fallskärmsklubb

1982 Söderhamns fallskärmsklubb

1993 Linköpings fallskärmsklubb

2004 –

1973 Skånes fallskärmsklubb

1983 Göteborgs fallskärmsklubb

1994 Östersunds fallskärmsklubb

2005 –

1974 Skånes fallskärmsklubb

1984 Göteborgs fallskärmsklubb

1995 –

2006 –

1975 Stockholms fallskärmsklubb

1985 Stockholms fallskärmsklubb

1996 Stockholms fallskärmsklubb

2007 –

1976 Stockholms fallskärmsklubb

1986 Skånes fallskärmsklubb

1997 –

2008 –

1977 Göteborgs fallskärmsklubb

1987 Fallskärmsklubben Sport

1998 –

2009 –

1978 Göteborgs fallskärmsklubb

1988 Fallskärmsklubben Sport

1999 Fallskärmsklubben Aros

2010 –

1979 Göteborgs fallskärmsklubb /
Fallskärmsklubben Aros

1989 Sundsvalls fallskärmsklubb

2000 Fallskärmsklubben Aros

2011 Stockholms fallskärmsklubb

1990 Fallskärmsklubben Aros

2001 –

2012 Fallskärmsklubben Aros

1980 Göteborgs fallskärmsklubb

1991 Linköpings fallskärmsklubb

2002 –

27

NYFIKEN PÅ

Ar

28

Svensk Fallskärmssport nr 2, 2013

NYFIKEN PÅ

rvid

Arvids hoppkarriär har kanske inte varit så lång, men den
har varit väldigt intensiv. Trots att han tog A-certifikat för
endast två år sedan har han hunnit med 1000 hopp och
jobbar nu som AFF-instruktör på ett hoppfält i Tyskland.
Text

Martin Eidensten

Foto

Jonathan Ahlqvist

A

(luft),

Amelia Gunnarsson

llting började sommaren 2010 när
Arvid studerade sista året till civilekonom i Linköping. Han hade för
mycket fritid på sommaren och en dag
när han surfade runt på Youtube snubblade han över ett inslag som lokaltidningen gjort om ett tandemhopp på Linköpings Fallskärmsklubb.
”Jag förstod först inte att det var en
sport, något man kan hålla på med. Jag
mejlade och tänkte göra ett tandemhopp”.
Men när Arvid insåg att det var en
förhållandevis liten prisskillnad mellan
tandemhopp och konventionell kurs så
satsade han på en kurs direkt istället.
”Efter första hoppet ville jag inte
hoppa igen. Det var fruktansvärt och jag
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(porträtt)

Arvid
Selander
Född: 1988.
Bor: Leutkirch, Tyskland.
Hemmaklubb: Linköping FK.
Började hoppa: 2010.
Antal hopp: Cirka 1 000.
Tunneltimmar: Cirka tre.
Roligast i frifall: Flyga kamera och tracka.

var livrädd! Men jag hade ändå anmält
mig till att göra detta och gått kursen i
två veckor. När jag hoppade lite till försvann den värsta skräcken. Och gemenskapen som funnits överallt där jag varit
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Federico Busanello

NYFIKEN PÅ
Nästan 200 hopp blev det den där
första sommaren och Arvid hade inte
längre något problem att fylla sin fritid.
Började filma tandem

Alla jobb är bra, här
städas toalett-taket
på Lodis hoppfält,
Kalifornien.

När Arvid insåg att det
var en förhållandevis liten prisskillnad mellan
tandemhopp och konventionell kurs så satsade han på en kurs.

och hoppat gjorde att jag ändå ville ge
sporten ett försök”.
Det var först när Arvid fick sitt A-certifikat på våren 2011 som det verkligen
lossnade och han började tycka att det var
riktigt kul att hoppa, och då tog det fart.
”Det var skojhopp efter skojhopp,
jädrarns vad skoj det var! Jag åkte på Cypresboogie under sommaren också med
ett gäng från klubben, och vi hade verkligen svinskoj!”

Arvid blev klar med sina studier våren
2012. Sommaren var fylld med hoppning och han försörjde sig på att filma
tandem.
”Jag var också kameraman för ett nybörjarlag, Team Skyforce. Jag tror att jag
hade fler hopp än laget hade sammanlagt,
men det var riktigt kul att filma dom!”
Totalt blev det 720 hopp under 2012
och nästan alla svenska klubbar besöktes.
Efter säsongen i Svergie åke Arvid till
USA och fortsatte hoppa där, främst på
Lodi parachute center i Kalifornien.
Välja jobb

När det blev dags att hitta ett annat arbete på hösten sökte Arvid jobb både som
tandemfilmare runt om i världen och
som ekonom.
”Jag sökte jättemånga jobb, mest i Europa. Jag tror man måste göra det för att
få napp om man inte har så många kon-

Jonathan
Ahlqvist:
En gång i tiden
hade jag nog
sagt att det var
omöjligt att gå
från elev till heltidshoppare på
ett års tid. Det
var innan jag
kände Arvid. Det
är svårt att föreställa sig en person
med större entusiasm och glädje i
hoppningen. Arvid har dessutom en
fantastisk förmåga att förmedla och
sprida god stämning runt sig. Vi har
känt varandra sen 2010, och han har
varit en förebild och inspirationskälla
som bidragit till att jag blivit mer aktiv
inom hoppningen de senaste åren. Oavsett väder, vind, liftköer och annat strul
blir det aldrig tråkigt på ett hoppfält när
Arvid är där. Det är roligt att han fått
chansen att hoppa på heltid, men det
kändes lite tomt på de svenska fälten
när säsongen 2013 drog igång.

takter. Och jag fick svar både från de ekonomjobb och fallskärmsjobb som jag
sökt samtidigt och tänkte då att fallskärmsjobb är roligare!”
Jobbet var på Skydive Nuggets i Tyskland, men det kom med ett krav. Arvid
var tvungen att bli AFF-instruktör innan
de kunde anställa honom. Så den här våren har han legat i hårdträning med många
resor till vindtunneln i Köpenhamn.
”Sen åkte jag ner till Spanien och gjorde kursen, fick allt klart bara en vecka innan jag skulle börja.”
Jobb på Skydive Nuggets i Tyskland

På Skydive Nuggets – som har en Supervan 900 som tar 18 hoppare till 4000
meter på cirka tio minuter – fungerar det
lite annorlunda än på de hoppfält Arvid
har jobbat på i Sverige.

Ragna Forsberg:

Rikard Lindholm

Jag lärde känna
Arvid för drygt ett
år sedan när han
filmade vårt FS4lag. Då var han,
precis som vi,
ganska grön. Vi
känner oss fortfarande ganska gröna, men Arvid har
blivit ett proffs! Han är helt klart en talang både vad gäller filmning och själva
hoppningen, men det som framför allt
gör att jag inspireras av honom är nog
att han så ärligt verkligen brinner för
fallskärmshoppning! Dessutom är han
ju som person väldigt skön att hänga
och ha att göra med. Han vet vart och
vad han vill, men är samtidigt väldigt
ödmjuk. En riktigt bra hoppkompis!
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NYFIKEN PÅ
"Det känns lite mer som ett riktigt
jobb, man går upp på morgonen och äter
frukost innan man går till hangaren och
börjar briefa dagens elever. Allt är väldigt
uppstyrt.”
Det kan vara allt ifrån AFF-hopp med
elever till att filma tandem, coacha friflygning eller filma fyrmanna-hopp. Och
många hopp blir det! Arvid har krav på
sig att göra tio hopp om dagen. Det kan
bli fler, men i så fall får han själv säga om
han orkar eller inte.
Arvid kommer att jobba på Skydive
Nuggets till mitten av oktober då säsongen tar slut i Tyskland. ”Min förhoppning
är att ha pengar över till att åka till Lodi
igen och skojhoppa och flyga tunnel
fram till januari.”
Sen blir det troligen tillbaka igen, eller
till något annat hoppfält.
”Som det känns nu skulle jag absolut
kunna tänka mig att vara här ännu en
sommar. Det jag framför allt vill är att bli
en bra instruktör, det är huvudfokus nu.”
Roligt att flyga skärm

Patrik ”Palle”
Nygren:
Jag lärde först
känna Arvid när
han började
hoppa i Linköpingsklubben
2011. När Arvid redan året
därpå hade
hoppen, engagemanget och viljan, bad
han att få följa med och testfilma under
några tandemhopp. Vi har sedan dess
hoppat tandem tillsammans. Främst i
LFK, men även i andra klubbar.
Arvid är en av de där sällsynta förmågorna som får det att se enkelt ut
att göra en tandemvideo i toppklass,
samtidigt som han har kul under tiden.
Han har har ett lugn som smittar av sig
på passagerarna och är samtidigt
mycket professionell.
Jag är verkligen imponerad av Arvids
idéer och kreativitet när han gör efterarbetet på datorn. Hans förmåga att
välja de rätta klippen, vinklarna och ljuden för att göra en bra produkt varje
gång. Han har kort sagt en förmåga att
balansera rutin och kreativitet på ett
sätt som är få förunnat!
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ler hoppar med elever känns inte smart.
Min Crossfire duger gott och jag ska flyga skiten ur den först.”
Arvid har gått ned i skärmstorlek
snabbt men alltid med små steg. ”Jag
tycker att man ska uppmana till att testa
så mycket skärmar man kan komma åt!
Låna varandras skärmar. Jag tycker själv
de är kul att test skillnaden mellan exempelvis en Spectre 170 och 150 eller att
testa två olika Crossfire 2 i samma storlek
bara för att se vilken skillnad det är mellan dem, vad linor och ålder har för inverkan.
”Att ställa upp mål för sin hoppning
är A och O för en bra utveckling. Oavsett om det gäller att sätta den där exiten,
flyga sin slot i trackhoppet eller att att
försörja sig på hoppning. Allt handlar
om att ha ett större mål som man jobbar
mot och sedan mindre mål under vägen,
att uppfylla dem gör utvecklingen mycket roligare.”

se hos henne och hon har gått kurs och
börjat hoppa.
Arvid tror att hans föräldrar egentligen skulle vilja ha honom på marken. Men
de har ändå en stor förståelse för sporten.
Det har Arvid sett till. ”Jag var ganska
snabb med att redan under min utbildning ta med mina föräldrar ut på fältet så
att de fick se vad det var jag höll på med
och jag tror det var väldigt bra. Mina föräldrar har i alla fall inte reagerat som jag
har hört att andra föräldrar gjort.”
Arvid har även lyckats hålla kontakten
med de vänner som inte hoppar, men att
träffas är svårare. ”Men det beror kanske
mest på att jag inte varit i Sverige så mycket nu plus att jag har flyttat runt en del
de senaste åren, men det är klart att jag
fortfarande har kvar dom.”
■

Oavsett om det gäller
att sätta den där exiten
eller att försörja sig på
hoppning är det viktigt
att ställa upp mål för
sin hoppning, menar
Arvid Selander.

Arvid gillar att klättra och
har jobbat i en klätterhall.

Livet utanför hoppningen

Förutom att hoppa fallskärm tycker Arvid om att klättra, och redan innan han
började filma tandem hade han ett stort
intresse för för film och foto.
”Numera har de flesta av mina andra
intressen blivit uppätna av hoppning”.
Något som de flesta, hittills, inte visste
om Arvid är att han spelar datorspelet
”Age of empires – Age of kings” minst
fem timmar varje vecka.
Arvid träffade sin flickvän Amelia i
början på sin första hoppsäsong när hon
besökte klätterhallen som han jobbade
på då. Nu har Arvids engagemang för
fallskärmshoppning även väckt ett intres-

Privat arkiv

Av fallskärmshoppningens alla komponenter är nog skärmflygning det Arvid
tycker är roligast.
”Jag har aldrig gjort mer än en 90-graders hook men jag har ägt över tio olika
skärmar.”
Just nu hoppar Arvid en Crossfire 99
men vid jul ägde han kortvarigt en Velo
84. ”Jag skulle lasta den runt 1,84. Tack
gode gud att jag sålde den igen! Jag vill
bli långvarig i sporten och att flyga en sådan fallskärm när man filmar tandem el-
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Inspirerande
föredrag på

PIA-symposiet
I mars höll Parachute Industrie Association (PIA) sin årliga konferens för alla med
intresse inom fallskärmshoppning. Bland krympande fallskärmar och Baumgartners
rekordutrustning fanns föredrag som inspirerade riksinstruktör Petter Alfsson-Thoor.
Text och foto

Petter Alfsson-Thoor

I

år hölls eventet i Daytona Beach, Florida i USA. Ett lyft ansåg de som varit
på föregående arrangemang som då hölls
i Reno, Nevada. Syftet med symposiet är
att samla världens fallskärmstillverkare
och andra organisationer eller företag med

någon form av kontaktyta mot en fallskärmsverksamhet. Samtidigt bjöd man in
fallskärmshoppare från hela världen att ta
del av det utbud som presenterades.
Det fanns en buffé av seminarier att
förkovra sig i. Seminariernas innehåll
sträckte sig mellan rena kontrollantrelaterade packförevisningar på både sportoch reservskärmar och militär materiel
till mera teoretiska föreläsningar kring
fallskärmssportens olika göromål.
De föreläsningar jag närvarade på
hade ett ganska stort spann på kvalitet,
men några stack helt klart ut.

tandempiloter i sporten. Hon menade att
en av anledningarna att det är så få tjejer
som är tandempiloter är att det finns en
allmän attityd kring vad en bra tandempilot är: 180 centimeter lång, väger 80
kilo och är man.
Att små hoppare inte skulle vara lämpliga av olika anledningar ansåg Sharp

Fler kvinnliga tandempiloter
Många militära prylar syntes,
här det ultimata för den som vill
veta position och riktning och
samtidigt prata med någon.
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Exempelvis höll tandemexaminatorn Jen
Sharp ett föredrag om kvinnliga tandempiloter. Det handlade om att försöka skapa ett mer accepterat synsätt på kvinnliga

Petter Alfsson-Thoor passade på att tala med legenden
Joe Kittinger som i snudd på 50 år hade världsrekordet i
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Svårt coolt med
svarta treringar.

snarare handlade mer om fördomar än
om faktisk kompetens.
Hon höll med om att det finns vissa
fysiska förutsättningar som krävs för att
vara tandempilot. Det handlar främst om
att orka manövrera fallskärmen vid flär
men det är något man kan träna upp
med olika tekniker. Frifallsmässigt såg
hon inga nackdelar med att vara liten.
Det handlar om förmågan att finna luft
att flyga på och att se till att man har en
bra tillpassad utrustning.
Det var en uppmuntrande och positiv
föreläsning om att det borde finnas fler
kvinnliga tandeminstruktörer. Hon har
en hemsida där hon söker kontakt med
kvinnliga instruktörer: femaleskydivinginstructors.com.
Inspirerande om dubbla kalotter

Ett föredrag om att hantera dubbla kalotter och intrasslingar med andra hoppare
hölls av Jim Cowan. En synnerligen
kompetent och pedagogisk föreläsning
om hur man bör hantera dubbla kalotter.
Vad som gjorde det hela intressant
och trovärdigt är att Jim själv har några
hundra dubbla kalotter-hopp och intrasslingar i bakfickan från jobb som testhoppare inom olika organisationer.
Det föredraget gav mig mest och jag
kommer att ta till vara och sprida de erfarenheter han hade, för att förtydliga
och förbättra vår egen kunskap och utbildning om just att hantera nödlägen
med dubbla kalotter och intrasslingar.
Välkända fallskärmsprofiler

Jag var även med på två föredrag med de
välkända fallskärmsprofilerna John
LeBlanc från Performance Designs och
treringarnas uppfinnare Bill Booth. Det
som stack ut på de föredragen var att de
inledde med att reflektera om historien

höghöjdshoppning. Rekordet slogs som bekant av Felix
Baumgartner 2012 genom projektet Red Bull Stratos.
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bakom hur vi idag ser på vår verksamhet
och hur man såg på den genom historien.
LeBlanc talade exempelvis om hur
han som fallskärmstillverkare analyserat
vad en hoppares val av fallskärm präglas
av. Och det verkar vara mer eller mindre
oförändrat: det är fortfarande ”experterna” som stakar ut vägen man skall gå,
som säger att man skall ha ”rätt” kalott
med ”rätt” vingbelastning och att man
inte skall göra sig illa.
Ett genomgående problem enligt
LeBlanc är att det idag är en fixering vid
vingbelastning. Han som tillverkare får
höra att han bygger sina fallskärmar för
en viss vingbelastning, men det är något
han starkt frånsäger sig och att det just är
det tankesättet som får hoppare att fixera
sig vid kalottstorlekar. Man byter ner sig
till mindre storlek och ”rätt” belastning
utan att nödvändigtvis ha reflekterat över
fallskärmens egenskaper.
Jag kände roat igen en del fenomen
inom svensk hoppning. LeBlanc menar
att hopparens val i karriären handlar om:
1. Att bli färdig hoppare.
2. Se till att du inte ser ut som en elev.
3. Byt ner dig på mindre nogräknade
fallskärmar.
4. Köp något så du inte blir uttråkad.
Det senare upprepar sig när man väl blir
uttråkad…
Återkommande rymdhopp

Ett föredrag om professionell uppvisningshoppning hölls av Golden Knightsmedlemmen Greg Windmiller, som även
är framgångsrik tävlingsswoopare.
Att höra hur proffsen gör och vilken
utrustning de använder var inspirerande
och gav mig tankar om att det är av sådan kompetens svensk uppvisningshoppning borde lära sig.
Golden Knights gör hundratals uppvisningar varje år. Och även om det nu
råkar vara en militär organisation där
strukturer och gränsvärden är satta – precis som i en civil organinsation kallad
SFF – så får jag intrycket att Greg Windmiller vill säga att sann professionalism
faktiskt är att följa sina egna riktlinjer.
Här talar vi alltså om hoppare med tusentals fallskärmshopp och uppvisningar
– och som inte tummar på vindgränser
eller liknande.
Det är något vi kan lära av i vår ambition att synas oftare och snyggare.
Något som återkom och utmärkte sig
var Red Bull Stratos Project där Felix
Baumgartner hoppade från ”rymden”.
En genomgång av projektet präglade en
hel förmiddag där Joe Kittinger (som
1963 satte det förra världsrekordet i högsta fallskärmshopp) redogjorde för vilken
prestation det var. Ett kul tillskott på
symposiet, men huvudpersonen själv lös

med sin frånvaro… var var du Felix? Det
närmsta honom man kunde komma var
att prova eller titta på den utrusning som
användes.
Krympande fallskärm

När det kom till utställningen så var de
flesta av de större tillverkarna där. Halva
utställningen var av militär inriktning eller materielorienterade prylar. Många
tillverkare vill få in en fot inom det militära och därmed säkra finanserna i viss
utsträckning.
Till de underligare objekten hörde en
huvudfallskärm från NZ Aerosportz. De
experimenterar med ett nytt sorts kolfiberbaserat tyg i en crossbrace-vinge. Det
underliga är inte att de har byggt en
vinge i ett kolfiberbaserat material… det
underliga är att kalotten har krympt.
Och de vet inte varför. Det som började som en 74 fots vinge var nu en 67 fots
vinge… inte bra för affärerna om man
skulle be dem bygga större kalotter och
sen visa dem den svenska Jesperkurvan.
I övrigt var det hjälmar, gogglar, prylar och en kalottflygarsimulator för närmare en miljon dollar. Medioker grafik
för det priset och Adam Stålsmeden från
Fallskärmsavdelningen i Karlsborg demonstrerade storartat precisionslandning
på tak, med flit alltså.
Hjälmar med fina mönster och roliga
färger och allehanda kameramontage florerade i några hörn av montrarna. Och
det var fina grejor.
Kul att klämma och känna. Det var
ett trevligt och rätt givande symposium,
men med förbättringspotential.
■

John LeBlanc från Performance Designs talade om
våra val av fallskärmar.

Godis för kontrollantnördar.

Adam Stålsmeden fixar
VR-brillorna i simulatorn
och demonstrerar sedan avsktlig taklandning.
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Bara Sverige erbjuder
dig gröna hopp
Den största miljöpåverkan klubbarna
står för är genom flygningen och dess utsläpp, men även buller kan vara ett miljöproblem. Men det är främst utsläppen
som Svenska Fallskärmsförbundet lägger
fokus på.
Långsiktigt miljötänk

Carolina Nilsson är
Svenska Fallskärmförbundets miljöansvarige.

Sverige är det enda landet som erbjuder
sina fallskärmshoppare möjligheten att klimatkompensera för sina hopp. Nytt för i
år är att man nu kan klimatsäkra en hel
fallskärmsklubb. Pengarna från de hittills
klimatkompenserade hoppen har gått till
vindkraftsparker i utvecklingsländer.
Text

Virginia Åslund

Foto

Anders Q

P

Tricorona

2011 gick vår klimatkompensation till vindkraftverken i det indiska
kooperativet TASMA i Tamil Nadu, som består av
cirka 250 småföretag
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engarna som klimatkompenserades
2012 gick till Huaneng Siping – en
vindkraftpark bestående av 33 vindkraftverk. Parken ligger i Jilin-provinsen i nordöstra Kina där lokalbefolkningen numera
får ren el och en stabil eltillförsel. Det är
Carolina Nilsson, SFF:s miljöansvariga,
som valt Huaneng Siping-projektet.
”Den kinesiska energiproduktionen är
oerhört kolintensiv och det är vi i västvärlden som till stor del konsumerar det som
tillverkas i Kina. Så det är i högsta grad relevant att vi försöker
bidra till förnyelsebar energi där”, menar Carolina.
Företaget Tricorona arbetar med
klimatrelaterade
tjänster, och det är
genom dem vi klimatkompenserar.
Tricorona har färdi-

ga projekt som företag (eller som i vårt
fall föreningar) väljer bland. Sedan betalar
företaget klimatkompensation för samma
mängd som deras utsläpp genererar.
Pengarna från vår klimatkompensation 2011 gick till det indiska kooperativet TASMA i Tamil Nadu, som består av
cirka 250 småföretag. Istället för fossilbaserad elproduktion som är vanligast i Indien, använder de vindkraftverk. Det
minskar kolutsläppen med cirka 687 000
ton varje år. Det var SFF:s dåvarande
miljöansvariga Annika Burström som
valde det projektet.
”Kopplingen flygplan-vindkraftverk
kändes relevant” kommenterar Annika.

Förbundet har som målsättning att hjälpa alla klubbar att utveckla ett organiserat miljöarbete. Långsiktigt vill vi förebygga och ständigt förbättra förutsättningarna att minska miljörisker. Därför
är det en riktlinje att alla tävlingar och
arrangemang ska utföras, så långt det är
möjligt, med minsta möjliga miljöpåverkan. SM som anordnades i FKCG:s regi
förra året var helt klimatkompenserat.
Den var även den första tävlingen någonsin i svensk hoppning som var märkt
med titeln ”Miljömärkt event”.
Sverige är, än så länge, det enda landet
som erbjuder sina fallskärmshoppare att
kunna klimatkompensera genom ett förbund.
”Det är ett bra sätt för oss hoppare att
visa att vi tar ansvar. Och Tricorona tycker att det är roligt att ett fallskärmsförbund är med, och är dessutom nöjda
med förbundets insats”, säger Annika.
Klimatsäkra hela klubben

I år finns möjligheten att klimatsäkra alla
hopp hos en fallskärmsklubb via Tricorona. De klubbar som vill kan ansöka om
klimatsäkringen som kostar 5 000 kronor
per år. Klubbarna kan i år ansöka om ekonomiskt stöd från förbundet för detta ändamål.
■
Klimatsäkringens fyra steg

Enkelt att klimatkompensera

Idag är det valfritt om man som hoppare
vill klimatkompensera eller inte och det
ser väldigt olika ut på klubbarna. Men
det långsiktiga målet är att alla medlemmar ska klimatkompensera och därför
tog förbundet redan 2011 fram ett enkelt
system för medlemmarna: när man manifesterar sig talar men helt enkelt om att
man vill klimatkompensera. Priset är fyra
kronor för hopp över 1500 meter och
två kronor under 1 500 meter. Pengarna
dras från hoppkontot som klubben sedan
redovisar till förbundet.
”Om den klubb man hoppar hos inte
erbjuder klimatkompensering kan man
höra av sig till mig så hjälper jag till att
hitta en lösning” säger Carolina.

1. Beräkna utsläpp av växthusgaser
från fallskärmshopp.
2. Ta fram en åtgärdsplan för att reducera dessa utsläpp.
3. Kompensera utsläppen som återstår.
4. Kommunicera det som åstadkommits och inspirera andra att göra
detsamma.
Klubbarna genomför själva de fyra
stegen som krävs för att få klimatsäkring men förbundet tillhandahåller
underlag som gör det enkelt att fullfölja stegen. För den klubb som är intresserad eller har andra funderingar
kring förbundets miljöarbete nås Carolina på: carolina_nilsson@yahoo.se.
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KONTAKTA

SFF!

Kommunikationsansvarig samt kontaktperson
för kommunikationskommittén: Boel Stier,
e-post: boel@sff.se

Styrelsen
Ordförande: Ronny Modigs,
e-post: ordforande@sff.se
Kassör: Stefan Nilsson, e-post: kassor@sff.se

Förbundsjurist, allmänrättsliga frågor, avtal,
försäkringar, tävling: Håkan Dahlquist,
e-post: hakan@sff.se

Ledamot: Erik Hamrin,
e-post: erik.hamrin@gmail.com
Ledamot: Boel Stier, e-post: boel@sff.se

Kansliet
Besöksadress: Sjöhagsvägen 2
Postadress: 721 32 Västerås
Telefon: 021-41 41 10
Fax: 021-41 541 19
E-post: info@sff.se

Miljöfrågor: Carolina Nilsson,
e-post: carolina_nilsson@yahoo.se

Ledamot: Carolina Nilsson,
e-post: carolina_nilsson@yahoo.se
Suppleant: Håkan Dahlquist, e-post: hakan@sff.se
Suppleant: Lena Kaulanen,
e-post: lena.kaulanen@gmail.com

Utbildnings- och säkerhetskommittén:
Petter Alfsson-Thoor, e-post: ri@sff.se

Valberedningen
Riksinstruktören
Petter Alfsson-Thoor
Telefon: 021-41 41 10
E-post: ri@sff.se

Tävlingskommittén: Lena Kaulanen,
e-post: lena.kaulanen@gmail.com

Lennart Vestbom, (sammankallande),
e-post: lennart@fgcc.nu

Luftrumsfrågor: Mårten Nordlander,
e-post: marten@sff.se

Markus Andersson,
e-post: andersson.markus.e@gmail.com

Försvarskommittén: Johan Julin,
e-post: johan.julin@hotmail.com

Andreas Frisk, e-post: ante.frisk@gmail.com

Beställ material på SFF:s kansli
• PR-film, inspelad 2006,
för att ha i marknadsföringssyfte.
• Drogteststickor.
• Skade- och tillbudsformulär.
• Boken ”Flyga fallskärm”, utbildningsbok
i fallskärmsmanövrering.

Ronny Modigs,
ordförande

Stefan Nilsson,
kassör

Uno Alpfors (suppleant),
e-post: uno.alpfors@swipnet.se

Skatter och avtal: Kontakta förre ordföranden Lina
Gardlow, e-post: lina@sff.se
Ekonomi: Stefan Nilsson, e-post: kassor@sff.se

Boel Stier,
ledamot

Svenska Fallskärmsförbundet är en frivillig försvarsorganisation,
medlem i Flygsportförbundet och Riksidrottsförbundet.
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www.sff.se

Vill du veta mer om

Carolina Nilsson,
ledamot

Materielkommittén: Henrik Grentzelius,
e-post: henrik.grentzelius@comhem.se

Erik Hamrin,
ledamot

På hemsidan hittar du bland annat information om
SFF, nyheter och styrelseprotokoll samt fakta om
bestämmelser och material.

Håkan Dahlquist,
suppleant

Lena Kaulanen,
suppleant

Petter Alfsson-Thoor,
riksinstruktör

Transportstyrelsen har till Svenska Fallskärmsförbundet
delegerat tillsynen av sporthoppning med fallskärm i Sverige.
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Posttidning B
Svensk Fallskärmssport
Himmelsdyk, Box 110
SE-438 23 Landvetter
Suède

Sara Bjurstrom har fantastisk utsikt mot Lapporten vid Abisko under ett hopp på Extreme Sport Gathering vid Riksgränsen. Läs mer på sidan 26!

