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Pull-out
Full fart på New deal
Kalott-tipset – träna långspott!

Svenska Fallskärmsförbundets grundare

Olle
Falkerheim
till minne
Hedersmedlemmen och SFF:s förste ordförande Olle
Falkerheim, Lidingö, gick bort den 17 december 2006 i
en ålder av 84 år. En av sportens skapare och entusiaster har lämnat oss.
◆ ◆ ◆

Olle Falkerheim hade i början av 50-talet varit med i
det entreprenörsgäng av unga officerare som fått uppdraget att starta Arméns Fallskärmsjägarskola, FJS,
och fann, som så många andra, den stora glädjen i sitt
fallskärmshoppande. Instruktörsutbildad i England
och som CI vid FJS hade han i högsta grad medverkat
till och själv tillskansat sig ett synsätt som skulle komma att vara avgörande för starten av Svenska Fallskärmsklubben, SFK, klubben som senare skulle komma att bli vårt förbund.
Civil fallskärmshoppning var sedan 1923 förbjuden i
Sverige, efter en svår olycka på Ladugårdsgärde i
Stockholm. Olle Falkerheim hade 1955 fått tillfälle att
prova manuell hoppning i FJS regi och samma år, tillsammans med Harald Åstrand och Bengt Lorichs, bestämt sig för att starta SFK. Konstituerande möte hölls
i Karlsborg den 28 september 1955 och Olle valdes till
klubbens ordförande. I sin bok, Svenska Fallskärmsjägare, skriver han 1958 att klubbens uppgift är ”att
gamla fallskärmsjägare kan här vidmakthålla sin hoppfärdighet” men också att ”rena nybörjare kan här få
fallskärmsutbildning”. Inriktningen bäddade för fortsatt god kontakt med FJS vilket var fullständigt nödvändigt för en fallskärmsklubb som inte hade några
fallskärmar och inte fick packa de skärmar man hoppat
med. Olle skötte relationen med FJS och övriga militära myndigheter på ett lysande sätt. Ett arbete som bland
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annat skulle komma att ge oss möjlighet att låna fallskärmar och att få tillgång till ett antal hoppfält. Han
arbetade också intensivt med KSAK och Luftfartsverket för att få till stånd civila reglementen och myndigheternas erkännande.
1956 åkte Olle Falkerheim som observatör till VM i
Moskva och förde därifrån med sig nya idéer om såväl
hoppandet som fallskärmsmaterielen. En ny sportfallskärm blev introducerad i Sverige – en enkel-öppen-våd.
1959 var SFK redo för internationellt tävlingsdeltagande och ställde upp med ett lag i Leutkirch, Tyskland
där Olle Falkerheim placerade sig som femma och laget
kom trea. Två år senare höll vi själva vår första internationella tävling på Sundro flygfält utanför Uppsala.
Med den succé som dessa tävlingar blev satte Olle Falkerheim punkt för sitt ordförandeskap i SFK.
De första åren verkade Olle Falkerheim förutom
som ordförande i SFK också som ordförande och chefsinstruktör i den av honom bildade Stockholms fallskärmsklubb. Det var här, 1959-60, jag i vårt styrelsearbete lärde känna Olle. Han var något av en mentor
för många av oss.
Vid Svenska Fallskärmsförbundets 50-årsfirande
2005 höll Olle Falkerheim ett tal som fick stående ovationer. Han utstrålade glädje och förnöjsamhet över vad
han under åren sett som resultat av den vision han och
några kamrater hade haft den där dagen i Karlsborg.
Olles styrka var just att ha en vision men också förmågan att åstadkomma de nödvändiga resultat som krävs
för att nå målet. Vad Olle Falkerheim åstadkom och
stod för är väl värt att varmt minnas. Han var en eldsjäl.
Sonny Hellberg
(SFF:s ordförande 1970 – 1971)
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Det är möjligt
… att hoppa fallskärm utan att först åka flygplan eller
annan luftfarkost. Och då är vi inte inne på att knata
upp på något berg eller liknande för att sedan hoppa
ner. Nej, vi snackar ”virtual reality”. Allt fler hoppare
har testat att flyga vindtunnel och därmed fått en illusion av att falla fritt. Nu går det även att simulera skärmflygningen.
Ett företag har tagit fram en simulator där du hänger i en fallskärmssele med styrhandtag, bärremmar och
allt. Framför ögonen har du en liten skärm som visar
en virtuell verklighet där du befinner dig flygandes en
fallskärm. Styrhandtagen och selen är kopplade till
skärmen och ger illusionen av att du styr fram, ner
mot hoppfältet. Flera personer kan vara sammankopplade i ett nätverk så att du får känslan av att flyga tillsammans med kompisarna i luften.
Tyvärr är den här makapären väldigt dyr. Du kan se
en bild av den på sidan 24 där vi skriver om fallskärmsindustrins stora möte PIA-symposiet där den visades.
Troligtvis dröjer det länge innan en sådan här simulator kommer att nyttjas inom civil fallskärmshoppning.
Den är framtagen för militärt ändamål.
Men helt klart skulle det vara fantastiskt om klubbarna hade varsin redan nu. Tänk vad bra för elever att
träna i inför sitt första hopp. Så här i början på säsongen hade det dessutom varit nyttigt för gemene hoppare
att träna upp sina kanske lätt rostiga färdigheter att flyga fallskärm innan det är dags för årsförsta.
Kanske skulle det till och med kunna vara ett verktyg att träna i för dem som vill börja träna högfartssvängar och kalottformation?

I det här årets första nummer laddar vi annars upp inför säsongen genom att recensera några hoppfilmer
som finns på marknaden. På tal om film har vi åter
sett fallskärmshoppning i en reklamsnutt på tv. Den
här gången är det David Bengtsson, SF, och Dag
Svensson, GOF, som står för hoppningen. Hur det
hela gick till kan du läsa om på mittuppslaget.
Tråkigt nog har vi förlorat en man som vi har
mycket att tacka för. Olle Falkerheim som grundade
Svenska Fallskärmsförbundet gick bort i december.
Sonny Hellberg, vän och hoppkollega när det begav
sig, har skrivit några ord om honom som du kan läsa
till vänster på det här uppslaget.
Har du ännu inte återregistrerat din licens för säsongen, se till att göra det snart! Om inte annat för att
inte gå miste om nummer två. Det här numret går
nämligen ut till alla hoppare som var registrerade förra
året medan du för att få övriga årets utgåvor av Svensk
Fallskärmssport måste vara återregistrerad 2007.
Hoppas vi ses snart på ett hoppfält någonstans i
Sverige!
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SFF info:
Ordförande Arne Nilsson.
SFF:s försvarsinfo. Kritik
från haverikommisionen.
Filmfestival mot alla odds.
Kalendariet 2007.
Lösryckt. Händelser, notiser,
annat av vikt eller icke.
Incidentrapporter. Tema:
skador vid utelandningar.
Riksinstruktör
Mattias Nord: Förvånad?
Kalott-tipset
– träna långspott!
Pull-out – inte bara för CF.
Flygande stuntuppdrag i alpmiljö.
Frossa i fallskärmsfilmer.
PIA-symposiet 2007.
Full fart på New deal.
Gemenskap bland
värnpliktiga elever i ÖFSK.
Nyfiken på Petter.
Gästskribenten
– Siv Jones, SYD.
Galapagos – bara
sköldpaddor får tracka.
Pryltorget.
Fönster mot hoppsverige..

Omslaget:
Hjältemod! Snyggt hopp!
Philip Strömgren kastar sig ut för allra första
gången. Platsen är Umeå fallskärmsklubb.

Ansvarig utgivare
Arne Nilsson,
Svenska Fallskärmsförbundet
Telefon: 08-660 73 71
E-post: arne@sff.se eller sff@sff.se
Redaktörer – planering och texter
Jessica Fremnell
Berghultsvägen 20
702 25 Örebro
Telefon: 019-31 49 32
E-post: fremnell@gmail.com
Anna Oscarson
Brearedsvägen 85
432 38 Varberg
Telefon: 0340-27 09 08, 070-201 52 11
E-post: anna.oscarson@gmail.com
Boel Stier
Norra Agnegatan 32 nb
112 29 Stockholm
Telefon: 0704-80 09 08
E-post: boel@boel.se
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Produktion
Layout, originalarbete,
fotoredigering och distribution:
Anders Nyqvist, Himmelsdyk,
Box 110, 438 23 Landvetter
telefon 031–91 88 01
fax 031–91 88 02
E-post: himmelsdyk@telia.com
Annonser
Anders Nyqvist, Himmelsdyk,
adress som ovan.
Medarbetare i detta nummer
Petter Alfsson-Thor, Stefan
”Schwede" Andersson, David
Bengtsson, Jesper Bergstrand,
Mirijam Geyerhofer, Sonny Hellberg,
Mårten Jansson, Siv Jones, Maria
Landblom, Mats Pallin, Arne Nilsson
och Mattias Nord.

Signerade artiklar
Signerade artiklar speglar författarens bild av verkligheten och
inte nödvändigtvis Svenska fallskärmsförbundets.

Adressändring
Medlemmar i Svenska
Fallskärmsförbundet (SFF)
skickar adressändring till
SFF (se nedan). Endast

Insänt material
Redaktionen ansvarar endast
för beställt material. Vi förbehåller oss rätten att redigera insända texter. Godkännande av publicering i SFS är samtidigt
publiceringsgodkännande av
det tryckta materialet som en lågupplöst PDF-fil på hemsida tillhörande SFF eller SFS.
Utgivning
2/07: vecka 17
3/07: vecka 25
4/07: vecka 35
5/07: vecka 44

Kontakta
redaktionen
för besked om
materialdag.
6/07: vecka 51
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Några ord från…

Katti Bauer
slutar på SFS

et är alltid tufft med sorgliga besked, men nu ska vi visa vår
bortgångne grundare Olle Falkerheim att vi arbetar vidare i
hans nybyggaranda som en gång startade den civila fallskärmshoppningen i landet. Vi ska minnas Olle med stor respekt och arbeta hårt
på den nya utstakade banan.
Starten har gått för vårt nya koncept, ”New deal” och vi ska med
hjälp av all den kämpaglöd som finns i våra led driva fallskärmssverige mot nya höjder. Jag är övertygad om att det kommer att lyckas,
med all den kunskap, entusiasm, klokhet och vilja som finns tillgänglig ser jag mycket positivt på framtiden.
Så här långt är vi på god väg, 24 nya AFF-instruktörer har påbörjat sin utbildning, så resurser ska inte saknas när vårsolen tinar upp
vårt luftrum på landets olika hoppfält. Nästa steg är att locka till oss
nya medlemmar som vill bli fallskärmshoppare, här behövs krafttag
på alla nivåer, såväl lokalt som centralt. Som ett led i det kommer vi
även i år att ha en monter på Äventyrsmässan i Älvsjö utanför Stockholm i mars, tillsammans med de övriga flygsportsförbunden.
Detta är början på framtiden och vi har nu en spännande tid som
kommer oss till mötes. Följ med på tåget och gör en insats för utvecklingen, vi behöver hjälpas åt på alla nivåer för att lyckas. Alla kan
göra något, men ingen kan göra allt! Vad gör du?
Årets IPC-möte hölls i Florens i Italien och Sverige har flyttat
fram sina positioner ytterligare på den internationella arenan. Pia
Berggren som är vår IPC-delegat är nu ordförande i domarkommittén. Ola Jameson blev invald som ordförande i kommittén för
teknik och säkerhet och Anders Wallinder finns med som rådgivare i
kommittéerna för Canopy Piloting (swooping) och kalottformation.
Rapporten från IPC-mötet med bland annat samtliga nya regler
finns att läsa på vår hemsida, www.sff.se
Till sist vill jag påminna om riksstämman som hålls den 24-25
mars på Quality Hotell i Arlandastad, Stockholm. Kallelse och handlingar skickas i särskild ordning.
Väl mött!
Arne Nilsson,
ordförande i Svenska Fallskärmsförbundet

D

Svenska Fallskärmsförbundet
Box 5435
114 84 Stockholm
Besöksadress: Östhammarsgatan 70
Telefon dagtid: 08-660 73 71
Telefax: 08-660 73 63
Mobil: 070-246 19 22
E-post: sff@sff.se eller arne@sff.se
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Från och med årsskiftet har Svensk Fallskärmssports redaktion blivit
av med en engagerad, kunnig och omtyckt medarbetare. Katti Bauer
avslutar sin tid som redaktör, som påbörjades 2001.
Typiskt nog för Katti går hon inte vidare till vila och ledighet
utan fyller genast på med ett nytt uppdrag för Svenska Fallskärmsförbundet. Katti arbetar just nu hårt med illustrationer till den utbildningsbok i fallskärmsflygning som kommer till våren och som är
en vidareutveckling av kompendiet Pilot 1-2-3 som kom 2006.
Just att jobba idogt är ett av Kattis kännetecken. Hon gör sällan
något utan att ha mycket kunskap på området och hon har alltid
mängder av järn i elden. Till vardags arbetar hon på idrottsbokförlaget Sisu och där, precis som i redaktörsskapet, handlar det om att
sprida kunskap och information till aktiva människor.
Vi i redaktionen tackar en hängiven medarbetare för hennes humor, stridbarhet och omtänksamhet och önskar henne lycka till
med alla framtida projekt.

Dubbelkommando
krav på tandem
Från och med 1 februari 2007 ska alla svenska tandemriggar vara
utrustade med så kallad ”secondary release”. Det innebär i praktiken
att alla riggar ska ha dubbelkommando och att tandempiloten alltså
ska kunna dra huvudskärmen med såväl höger som vänster hand.
Det är Svenska Fallskärmsförbundets materielkommitté som har
fattat beslutet. Anledningen är att det enligt kommittén är en starkt
säkerhetshöjande åtgärd som alla nytillverkade riggar dessutom redan är utrustade med. Det går utan problem att konvertera de riggar som inte har så kallat secondary release idag.
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Effektivare
kommunikation
Försvarsmakten har tecknat ett avtal som ger tillgång till
Nato-systemet BICES (Battlefield Information Collection and Exploitation Systems). Systemet ger deltagarna
ett verktyg i vilket de kan utbyta information och underrättelser i webbaserad Windowsmiljö. Med i utbytet är
såväl Nato-anslutna som icke Nato-anslutna.
Varje pågående internationell mission från områden där
det kan bli aktuellt med åtgärder har en egen portal i systemet. Där kan deltagarnationerna publicera sina rapporter,
som de övriga medlemmarna sedan kan ta del av. Den brittiske brigadgeneralen RH Bounsall, ordförande i BICES,
säger att tack vare alla pågående internationella fredsoperationer är behovet av informations- och underrättelseutbyte mellan de deltagande nationerna av yttersta vikt.
Försvarsmaktens insatschef, generallöjtnant Jan
Jonsson, menar att inträdet i BICES innebär att de
svenska utlandsmissionerna kommer att effektiviseras.
Det är tänkt att hela den svenska utlandsstyrkan ska anslutas till systemet. Högst prioritet har missionen i Afghanistan.

Svenska fallskärmsförbundet
– en frivillig försvarsorganisation
Som svenska fallskärmshoppare är vi delaktiga i en av landets 23 frivilliga försvarsorganisationer. Sammantaget har organisationerna 706 000 medlemmar.
Genom att på frivillig basis rekrytera och
utbilda medborgare för uppgifter inom totalförsvaret bidrar fallskärmssverige till
landets beredskap.
Vi som ingår i frivilliga försvarsorganisationerna ses som en viktig resurs av Försvarsmakten. Genom vår kurs- och utbildningsverksamhet bibehåller och höjer vi
bland annat kompetensen hos krigsplacerade personer. Av värde för försvaret är
också att vi har tillkommit på medborgares egna initiativ och är fristående i förhållande till
såväl andra frivilligorganisationer som
till Försvarsmakten.
Under den här vinjetten presenterar
vi regelbundet försvarsinformation.

Haverikommissionen kritiserar Försvaret
Statens haverikommission riktar stark kritik mot Försvarsmakten kring
en incident på Bromma flygplats i Stockholm för drygt tre år sedan.
Incidenten rör en tvåmotorig Beechcraft 200, tillhörande F7 i
Skaraborg, som under en transport av civila passagerare tvingades
landa med bara en motor igång. Med på planet var två besättningsmän och fem civila passagerare. Ingen kom till skada men hade det
handlat om ett civilt flygföretag hade de antagligen inte fått sitt
drifttillstånd förnyat.
Omkring tio minuter före landning stannade höger motor och
vid landningen var ”bränslesituationen sådan att vänster motor hade
bränsle för endast någon minuts ytterligare flygning”, skriver kommissionen i sin rapport.

Kommissionen lastar inte piloterna för händelsen utan menar att deras förutsättningar inte var perfekta. Kommissionen menar att ”orsakerna till tillbudet står att finna i brister i organisation, kompetens,
kvalitetsstyrning och resurser inom Försvarsmakten avseende genomförande, ledning och tillsyn av militär luftfart.” Kommissionen
påpekar vikten av att tydligt ange vem som är ytterst ansvarig för
varje led i säkerhets-, tillsyns-, och flygverksamheten.
Chefen för Flygvapnet, Jan Andersson, tar på sig yttersta ansvaret
och tar till sig kritiken. Han påpekar samtidigt att det inträffade för
tre år sedan och att mycket gjorts sedan dess. Han menar att det är säkert att flyga med Flygvapnet och att säkerheten har högsta prioritet.
Text: Jessica Fremnell

New deal-hoppning alla veckor i maj
Rekryteringen av nya elever pågår för fullt ute i
klubbarna. Här är en sammanställning av när
New deal-veckorna äger rum ute i de olika
klubbarna. Som vi berättade i förra numret
kommer AFF-instruktörer då att åka runt med
målet att få så många elever som möjligt klara.
• Vecka 18: Halmstad FK

pings FK hoppar tillsammans på Flugebyn,
FK Dala och Östersund FSK håller till på
Romme, Söderhamns FK och Sundsvalls FK
kör tillsammans på Mohed.
• Vecka 21: Örebro FK och Arvika FSK
hoppar tillsammans i Örebro.

• Vecka 19: Smålands FK

• Vecka 22: Umeå FK hoppar i Skellefteå,
Gotlands FK kör också.

• Vecka 20: Västergötlands FK och Linkö-

FKCG som redan erbjuder sina elever enbart
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AFF har som målsättning att rekrytera hela 100
elever den här säsongen.
Nyköpings FK och Skåne FSK utbildar egna
AFF-instruktörer i den rekordstora AFF-kursen
som vi skriver mer om på sidan 26. De hoppas
därmed komma igång ordentligt med AFFhoppningen den här säsongen. I Nyköping är
det hoppvecka vecka 29 och då är andra klubbar välkomna att besöka dem med sina elever
hälsar klubbens ordförande Anna Forsebäck.
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Filmfestival
mot alla odds

Det var nära att det inte blev någon Stockholm
Skydive Filmfestival i år. Ett par veckor före utsatt datum var det för få anmälda för att kunna
genomföra festivalen som planerat. Dessutom
var det alldeles för få filmer inskickade.
Text och foto

Anna Oscarson

en arrangörerna Peter Törnestam,
Pascal Gagneur, Pontus Dyrestam
och Chippe Lindberg lyckades ändå få
till en nionde filmfestival genom att byta
till en mindre lokal. Cirka 170 personer
dök upp.
Sju filmer var med och tävlade. Pris
för bästa film gick till filmen ”Ground
Launch – markstartsprojektet” som innehöll fallskärmsflygning i slalombacke
med skidor och allt. Pär Forsman stod
som upphovsman men Ove Oksvold
stod för klippningen och är enligt Pär
den som egentligen skulle tilldelats priset. Han kunde inte närvara vid utdelningen eftersom han var i Hemavan och
pysslade med just det filmen handlade
om – groundlaunch, fallskärmsflygning
från skidor.

Ove Oksvold (bilden)
stod för klippningen av
vinnarfilmen på årets
filmfestival. ”Han är
egentligen den som
skulle tilldelats priset”,
menade förstapristagaren Pär Forsman.

Anna Oscarson

M

”Jag har alltid gillat
Lukas inställning till
många olika aspekter
inom hoppningen”, säger Martin Bäcklin efter att ha fått Cold
Steel Award.

Anton Westman

På andra plats kom Lag Storsten (umeåhopparna Daniel Hagström och Mikael
Andersson) med filmen ”LG – en förhandstitt”, inspirerad av Micke Nordquists ”TB – the trailer” från förra året.
Nils Hedström och hans film ”When I
fly through the sky” fick tredje pris, endast en röst efter Lag Storsten.
Utmärkelsen Cold Steel Award delas
ut i Lukas Knutssons minne till någon
eller några som gjort enastående insatser
på fallskärms- eller BASE-hoppningens
område. I år fick Martin Bäcklin priset
för sin roll som förgrundsfigur inom tävlingsgrenen swooping, för att han är en
enastående representant på tävlingar världen runt och en inspiratör samt kunskapsspridare på hemmaplan.
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”Jag har alltid gillat Lukas inställning till
många olika aspekter inom hoppningen,
till exempel att problem ska utbildas bort
hellre än att vi skapar stela regler och förbud. Han insåg vikten av träning och slit
för att hela tiden utvecklas och bli skickligare. Lukas var och är fortfarande en förebild. Jag hoppas att jag en dag kan se
tillbaka på min egen fallskärmskarriär
och känna att jag gjort en liknande insats, om så bara till en bråkdel”, säger
Martin i en kommentar om utmärkelsen.
I vanliga fall delas även Crew Clubs
pris ”Hook knife” och ett pris från Anders Sandviks minnesfond ut på filmfestivalen. Men eftersom de som vunnit priserna inte kunde närvara kommer de att
delas ut vid ett annat tillfälle.
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Hans Berggren

LÖSRYCKT

Boogie bland vilda
lejon och elefanter
Den som är sugen på att kombinera en
hoppresa med ett safariäventyr har
chansen i påsk. Mellan 4 och 11 april
arrangerar Skydive Zimbabwe ett safariboogie vid Zambezifloden i Zimbabwe
fem kilometer från Victoriafallen.
Arrangörerna hoppas på att kunna
locka dit svenska hoppare och har satt
ihop ett specialpaket med flygresa från
Stockholm eller Göteborg, helpension på
femstjärnigt hotell, 20 hopp och en
äventyrsbiljett som berättigar till tre
äventyrsaktiviteter. Detta till en kostnad
av cirka 25 000 kronor. Mer information finns på följande hemsidesadress:
www.skydive.co.zw
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Norska Arcteryx
får en ny medlem
Norska landslaget i FS4, Arcteryx,
berikas med en ny medlem. Istället för
Øjvind Buer hoppar friflygaren Derek
Broughton in. Øjvind Buer har varit en
del av landslaget sedan 2003 men
hade planerat att sluta efter VM 2006.
Att laget nu får en ny medlem innebär nya positioner för Ditta Valsdottir
och Ole Petter Hjelle. Bara Tore Buer
behåller sin plats som center inne. Ole
Petter tar Øjvinds gamla plats som tail
och Ditta blir center ute. Den nya medlemmen Derek tar Dittas forna plats
som point.
Derek Broughton, 26 år och bördig
från Oslo, är friflygare i världsklass och
har omkring 3 300 hopp. På VM 2006
placerade sig hans lag, Action Force, på
åttonde plats. Hans erfarenhet av FS är
dock ringa, varför många förvånas över
att Arcteryx valt Derek som ny lagmedlem.
Ditta, Ole Petter och Tore imponeras
dock av Dereks färdigheter som hoppare och att han är positiv och tävlingsinriktad. Laget kommer även i fortsättningen coachas av Gary Smith.

JUNI

MARS
2-4 mars: Baskurs 5 i Uppsala.
www.sff.se

2-3 juni: Svenska cupen 1, Vårgårda,
FKCG.

29 juli-3 augusti: Big Way camp,
Gryttjom, SF.

8-15 mars: Saudiarabien, femte Jeddah
International Skydiving Championships. Precision och FS4.

9-10 juni: Fallsvenskan omgång 2.

30 juli-3 augusti: Coachad friflygning av
Martin Olsson, Henrik Runbjörk och
Petter Jönson på Vårgårda, FKCG.

9-11 mars: Storsjöweekend i Östersund.
9-11 mars: HL-kurs 2 i Enköping.
www.sff.se
15-18 mars: HM-kurs 2 i Halmstad.
www.sff.se
16-18 mars: Baskurs 6. (Preliminärt.)
www.sff.se
23-25 mars: HL-kurs 3 i Enköping.
www.sff.se
APRIL
7-8 april: Bodyflght World Challenge,
vindtunneltävling i Bedford, England.
www.bodyflight.co.uk
12-22 april: Malaysia, andra historiska
Melaka City Skydiving International
Open Championships. Precision,
FS4 och CF4 rotation.
28-29 april: Fallsvenskan omgång 1.
28-29 april: Friflygarhelg för hoppare på
alla nivåer med fokus på ”head upflygning”. Coacher är Boel Stier och
Elin Håkansson. Nyköpings FK arrangerar. www.nyfk.se
MAJ
Hela maj: Hoppveckor på klubbarna för
att intensivutbilda AFF-elever. Se
även sid 5, New deal.
17-19 maj: Tävling i FS4 och precision,
DFU open, TBA, Danmark.
25-29 maj: Female-weekend, coachad
hoppning i FS av Ditta Valsdottir och
i friflygning av Boel Stier eller Elin
Håkansson. Östra Aera, Norge.
28 maj-8 juni: Basic camp, coachad
FS-hoppning i Gryttjom, SF.
www.skydive.se
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23-27 juli: Tävling i FS och artistiska
grenar i Hangö, Finland.

1-3 juni: Europacup 1 i precision, Rijeka, Kroatien.

11-15 juni: Swoop & Canopy basic
camp, Gryttjom, SF. Anmälan görs
till swoop2007@hotmail.com
11-15 juni: Coachad hoppning på Vårgårda, FKCG. I FS av Niklas Hemlin
och i friflygning av Nils Predstrup.
www.hoppafallskarm.nu
24 juni-1 juli: Extremsportveckan i Voss,
Norge. www.ekstremsportveko.com
25-29 juni: Niklas Hemlin, Tomas Hughes och Mattias Nord coachar i FS4
på Vårgårda, FKCG.
29 juni-1 juli: Europacup 2 i precision,
Bled, Slovenien.
30 juni-1 juli: Svenska cupen 2 i FS och
artistiska grenar, Gryttjom, SF.
JULI
2-6 juli: Friflygarläger, Gryttjom, SF.
www.skydive.se
2-8 juli: Anton Malevsky Memorial, tävling i FS4, Stupino, Ryssland.
7-14 juli: Parasummer boogie, Pärnu
flygplats, Estland.
www.parasummer.com/2007
9-13 juli: Coachad hoppning i FS4 av
Niklas Hemlin och Doug Park på
Vårgårda, FKCG.
www.hoppafallskarm.nu
12-14 juli: CF- och precisionstävling i
Kuopio, Finland.
16-20 juli: Coachad hoppning i FS4 av
Ditta Valsdottir och någon fler från
norska landslaget på Vårgårda,
FKCG.

28 juli: Swooptävling, Rudan, Haninge.

29 juli-5 augusti: Go vertical,
friflygarfestival i Voss, Norge.
www.skydivevoss.no
AUGUSTI
4-12 augusti: Världscup i FS4 och artistiska grenar, Stupino, Ryssland.
10-12 augusti: Världscup i speedhoppning, Gryttjom, SF.
10-12 augusti: Europacup 4 i precision,
Belluno, Italien.
15-19 augusti: SM och RM i Vårgårda,
FKCG.
24-26 augusti: Europacup 5 i precision,
Salzburg, Österrike.
25-26 augusti: Svenska cupen omg.3.
25-26 augusti: Fallsvenskan omgång 3.
25-26 augusti: Gryttstock, Gryttjom, SF.
28-30 augusti: Europacup 6 och final i
precision, Locarno, Schweiz.
Augusti eller september: 5-manna
Speedstar Open ur AN28, Jelgava
eller Daugavpils, Lettland.
SEPTEMBER
1-2 september: Öppna SM i speedformation, Västerås.
1-9 september: EM i precision, Obijeck,
Kroatien.
OKTOBER

20-22 juli: Europacup 2 i precision, Altenstadt, Tyskland.

14-21 oktober: Militära VM i FS4 och
precision i Indien.

21-22 juli: Svenska cupen 3 för FS4 och
artistiska grenar, FK Aros, Västerås.

NOVEMBER

23-27 juli: Wingsuit-vecka på Vårgårda,
FKCG.

7-11 november: Världscup i swooping i
Sydney, Australien.
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Hans Berggren

LÖSRYCKT

Big Way Camp
Mellan 29 juli till 3 augusti arrangerar Stockholms Fallskärmsklubb Big Way Camp
2007 i Gryttjom. Lägret börjar med incheckning lördag 28 juli och pågår fram till
och med 3 augusti. Organisatörer är Kate Cooper, Lesley Gale och Caroline Hughes.
Lägrets målsättning är dels att köra två 29-mannagrupper som kör sekvens och
avancerade formationer och som avslutar dagen med att göra en större formation
tillsammans (58-manna) ur tre flygplan, dels en 20-mannagrupp som kör grundläggande storformation. Det kommer också att bli så mycket rotehoppning som möjligt
för samtliga grupper och coacherna kommer att hålla seminarium om storformationsteknik och säkerhet.
Krav för att delta är att du ska kunna tracka bra och vara väl avrostad. För 29manna sekvens och 58-manna krävs minst 600 FS-hopp och tidigare erfarenhet av
storformation. För 20-manna krävs minst 250 FS-hopp.
Kostnaden för lägret är 1 200 kronor inklusive coach, video samt Gryttjomavgiften. Kostnader för hopp tillkommer. Anmälan görs via www.skydive.se under fliken
”nyheter”. På bilden passerar ett 29-mans sekvenshopp genom andra poängen, en
”weed whacker”, under förra årets Big Way Camp.

8
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LÖSRYCKT

Swoop och Canopy Basic Camp

PD Factory Team

Den 11-15 juni 2007 ordnar Stockholms Fallskärmsklubb åter ett Swoop och
Canopy Basic Camp. Coacher på lägret är världsmästarlaget från PD, Ian Bobo,
Shannon Pilcher, Jay Moledsky, Jonathan Tagle och JC Colclasure.
Alla med A-cert och uppåt är välkomna att delta och delas in i grupper utifrån erfarenhet. Landningar och inflygningar filmas och utvärderas därefter gruppvis.
Priset för lägret är cirka 3 000 kronor och täcker allt från video till gryttjomavgift,
dock inte hoppen. Hoppar du med coach kommer en extra kostnad på 100 kronor.
Sista anmälningsdag är 28 mars och görs till: swoop2007@hotmail.com
Följande information måste finnas med för att den ska gälla: namn, epostadress, telefon, totalt antal hopp, fallskärmstyp och storlek, antal hopp
på aktuell fallskärm och om du har deltagit på tidigare läger. Arrangörerna
vill även att du i anmälan kort beskriver vad du idag gör under kalott och vad
du vill lära dig.

Kim Somarin

Storsjöweekend
i Östersund
Den 9-11 mars bjuder Östersunds fallskärmsklubb in till
hoppning över Storsjön. Det utlovas vacker vinterhoppning
med fjällutsikt ur klubbens Cessna 206 och landning i Östersunds hamn. Packning sker utomhus till stor del i PR-syfte
och arrangörerna hoppas på lite mildare väder än de 15 minusgrader man hade förra gången.
”På lördagskvällen blir det galafest med pompa och ståt”,
säger Maria Landblom, ordförande ÖFSK.
För anmälan och mer information kontakta Maria Landblom på maria.landblom@ofsk.net
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INCIDE NT
Tid i sporten: 3 år.

Tid i sporten: 1 år.

Antal hopp: ej ifyllt.

Antal hopp: 48.

Fallskärm: Sabre 150.

Fallskärm: PD 230.

Hopparens vikt: 63 kilo.

Hopparens vikt: 59 kilo.

Händelseförlopp: ”Vinden
vände 180 grader när vi
satt i planet. Separerade
från ett FS-hopp och fick
tracka bort från fältet. Såg
att jag inte skulle komma
hem och valde att landa på
ett kalhygge. Fick lov att korrigera strax innan landning
och föll vid landning med huvudet före in i en stubbe.”

Händelseförlopp: ”Molnen
började på 1 100 meter. På
300 meter sikt igen, då ser
jag att jag är för långt från fältet. Landar motvind i ett kalhygge, skärmen hamnar i en
mindre tall och jag bredvid.”

RAPPORTER

Tema
S
:
UTELkador
ANDN vid
INGA
R

Skada: Stukad fot.

Skada: Spricka rygg.
Tid i sporten: 2 månader.
Antal hopp: 70.
Fallskärm: PD 210.
Hopparens vikt: 65 kilo.

Tid i sporten: 15 månader.
Antal hopp: 49.
Fallskärm: PD 230.
Hopparens vikt: 59 kilo.

Händelseförlopp: ”Backade
bort från fältet. Valde en annan landningsplats och var
tvungen att landa medvind.
Framåtvolt vid landning.”
Skada: Ömmande nacke.

Händelseförlopp: ”Låga moln
så jag såg inte fältet. Såg att
jag inte skulle ta mig tillbaka
och valde att landa på ett
hygge. Svårt att bedöma vinden, landade i medvind, skärmen tog i ett träd och jag roterade ner i marken.”
Skada: Diskbråck och lätt
hjärnskakning.

Gemensamma nämnare och orsaker för incidenterna ovan:
• Förändrade väderförutsättningar som ökad vindstyrka, ändrad vindriktning och tjockare eller lägre molnlager bidrog till att hopparna landade utanför hoppfältet.
• Otillräcklig kännedom om uthoppspunkt och vindriktning på marken.

Förslag till förebyggande åtgärder
Skapa goda förutsättningar
• Se till att ta reda på vilka bra alternativa landningsplatser som finns runt hoppfältet där du
hoppar. Se också till vilka direkt olämpliga landningsplatser som finns – vatten, kraftledningar
med mera – och notera var de befinner sig.
• Sätt dig in i rådande finalriktning, uthoppspunkt,
vindriktning och solens läge innan du kliver in i
planet.
• Spotta noggrant, särskilt för dem vi utbildar. De
oerfarna står för fler utelandningsskador än de
som varit med ett tag.
• Stäm av dina möjligheter att ta dig hem till fältet direkt när falldrillen är avklarad. Då kan du
avgöra om du behöver göra en utelandning eller inte så tidigt som möjligt.
• Om du landar ute: ge dig själv så mycket tid
som möjligt för att planera din landning noggrant. I dina förberedelser bör du ha mental beredskap för att du kan behöva väja in i det sista
10

(kom ihåg att alltid göra bromsade svängar om
du måste väja för något på låg höjd).
• Läs artikeln med kalott-tips i det här numret.
Öva gärna på en långspott under ordnade och
genomtänkta förhållanden: det är ett utmärkt
sätt att få bekvämlighetszonen att växa. Öva
också att landa på begränsade ytor, det kan
vara så enkelt som att öva att landa på en presenning eller två mitt på en öppen yta. Skoj-precisions-tävlingar och liknande arrangemang
stärker förmågan att klara av en trång utelandning i skarpt läge.

Teknik och utförande:
• Gå igenom det som står i utbildningsboken
Hoppa fallskärm om att landa ute och hur man
förbereder sig inför landningar i vatten, träd
med mera. Fundera igenom hur du skulle göra
med din nuvarande utrustning jämfört med din
elevutrustning.

• Tänk på att vissa moment som du kan behöva
utföra kan vara tunga och svåra – som att lossa benremmar medan du hänger i fallskärmens
sele, inför en vattenlandning. Hur kan du träna
på det? Kanske i en övningssele?

Prioriteringar vid utelandning
• Landa rakt under din fallskärm (inte i en sväng).
• Landa så plant och utan hinder som möjligt,
välj land före vatten
• Landa i motvind.

Några tips:
• Vid landning på kalhygge är fall en vanlig skadeorsak på grund av det dåliga underlaget och för
att det sticker upp mycket stubbar och sten.
• Flera skador genom åren har skett vid landning
på skogsväg. Ett scenario är att skärmens yttercell har fastnat i ett träd med kalottkollaps
och fall som följd. I vissa fall är det kanske
lämpligare att landa i ett träd än på en trång
väg där luften är turbulent och där det finns
risk att fastna med delar av fallskärmen i de
kringliggande träden.
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SFF INFO

Mattias Nord,
din riksinstruktör

od fortsättning på er. En fantastisk fallskärmssäsong är på gång.
Jag glädjer mig mycket åt att satsningen på rekrytering av instruktörer och elever redan har startat, och att det samarbetas mellan klubbarna mot ett starkare hoppsverige.
Några konkreta siffror att rapportera är att vi har:
• 450 förnyade hittills i år.
• 17 nyutbildade kursledare.
• Sju nyutbildade hoppmästare och 28
anmälda till vårens hoppmästarkurser.
• 72 anmälda till BAS-kurser.
• 63 anmälda till vårens hoppledarkurser.
• 24 kandidater som vill bli AFF-instruktörer.
Vi står bättre rustade än på länge att få våra klubbar och svensk
fallskärmshoppning att växa. Några klubbar har redan fullt i sin
första kurs och håller på att fylla den andra. Keep up the good work!
Jag kunde inte låta bli att nämna några glädjeämnen i vintermörkret. Nu åter till mitt försök att ge dig inblick i våra incidenter
och skador.

G

två tidigare nummer har jag tagit upp två stora skadeområden:
misslyckade flärar under stora skärmar med ryggskador som
följd och låga svängar med ben- och bäckenskador som följd.
Som jag tidigare nämnt verkar en gemensam faktor vid många
skador vara att vi på något vis blir överraskade. Förvåningsfaktorn är
stor, så att säga, och när det inträffar brukar vi agera och prioritera
sämre än när vi känner oss förberedda på det som händer.
Så logiskt sett borde vi bli säkrare om vi blir mindre förvånade av
de situationer vi möter och de omständigheter vi ställs inför när vi
hoppar fallskärm. För att uppnå det målet finns det två vägar att gå:
vi kan öka vår kontroll över de situationer vi möter och vi kan se till
att vår ”bekvämlighetszon” blir större. Bekvämlighetszonen kan beskrivas som de situationer inom hoppningen som vi har förmåga att
kunna hantera på ett rationellt sätt. Bekvämlighetszonen växer med
erfarenhet men vi utökar den ännu mer om vi ständigt prövar oss
själva i tanken.
Vi vet redan med hjälp av vår olycksstatistik att skadorna är något överrepresenterade i början av säsongen när vi är inte är så varma i kläderna. Om vi är medvetna om att vi troligen är lite rostiga i
början av året, så kan vi se till att vi åtar oss uppgifter som det är realistiskt att tro att vi ska klara av med den hoppstatus vi har för tillfället. Det är ett sätt att öka kontrollen över de situationer vi förstätter oss i. Vi kanske är vana vid en viss nivå på vår hoppförmåga från

I
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Anders Q

Förvånad?
den föregående hösten. Då kan det vara bra att tänka till inför våren. Har vi haft ett uppehåll har vår förmåga utan tvekan sjunkit något och behöver övas upp igen!
ågot som är ännu viktigare är att vi kontinuerligt övar på att
möta allt svårare situationer – ett sätt att få bekvämlighetszonen att växa. Då höjer vi hela tiden vår beredskap på – och vår förmåga att klara av – en plötsligt försvårad situation. Genom att utöka
vår bekvämlighetszon bygger vi upp ett slags buffert. Jämför det med
halkträning inför vinterbilkörningen! Att sitta nöjd är att sitta och
vänta på nästa olycka.
I det här numret av tidningen kommer artikeln med rubriken
”kalott-tipset” på nästa uppslag att ge dig en del bra ideér för att få
bekvämlighetszonen att växa.
En situation där förvåningsfaktorn tenderar att vara hög är vid landningar utanför hoppfältet. Cirka tio procent av alla skador i hoppsverige sker vid landningar utanför hoppfältet och ungefär fyra sådana skador inträffar varje år, en del år lite fler och en del år färre. Jag
ringde runt och intevjuade de tre som skadade sig vid utelandningar
förra året och frågade:
• Vilka faktorer gjorde att du landade ute?
• Vilka faktorer gjorde att du skadade dig?
• Vad skulle du kunna ha gjort annorlunda för att förhindra att
olyckan skedde?
Gemensamma nämnare bland svaren var:
• Annorlunda väderförutsättningar än förväntat.
• 180 graders vindkantring.
• Vindökning.
• Låga moln som skymde landningsplatsen.

N

Kanske en bättre kommunikation mellan hoppledare och flygmaskin kunde avhjälpt en del av fallen.
För er:
Mattias Nord
SFF:s riksinstruktör
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Kalott-tips
– träna lång

En ”lång spott” innebär att vi hänger längre bort än vi hade tänkt när vi öppnar skärmen. De flesta av oss får högre puls om vi riskerar en utelandning.
Men vi kan bli bättre på att ta oss hem från långa spottar om vi tränar på det.
Och blir det väl dags för utelandning kan vi undvika skador genom att tänka på
några enkla men viktiga saker.
Text

Boel Stier

Foto

Andreas Wennebäck

e flesta av oss råkar ut för utelandningar någon gång då och då.
Förutsättningarna kan ha förändrats från
det att vi klev in i planet tills vi ska landa, men vi kan också ha gjort en felaktig
bedömning i samband med spotten.
Tränar vi på att ta oss hem långt bortifrån blir vi bättre på det och då ökar
våra förutsättningar att komma hem.

D

Hoppa längre bort

Så tänkte Petter Alfsson-Thoor, chefsinstruktör i Västerås, när han satte ihop
en övning som går ut på att man hoppar
av lite längre bort än man skulle gjort
med en vanlig spott. Uthoppet görs på

lägst 1 500 meter och man drar efter ett
par sekunder i frifall.
Sedan har man både höjd och tid att
prova olika lägen med styrhandtag och
bakre bärremmar för att hitta det bästa
glidtalet för att komma hem. Det går
också att experimentera med begrepp
som ”punkten som inte rör sig” (se separat faktaruta).
”Det är inte ovanligt att hoppare sitter
i planet och undrar hur långt från fältet
de kan hoppa av och ändå komma hem.
Det går att räkna ut ganska enkelt.”
Petter förklarar.
”Vi behöver känna till hur mycket
våra fallskärmar sjunker. Det kan vara

klurigt att veta exakt förstås, men en medelstor icke-högprestandafallskärm sjunker ungefär 6-7 meter per sekund när
man flyger på fullt uppsläpp.”
Petter har själv undersökt hur hans
skärm beter sig genom att ha tagit med
sig en datoriserad höjdmätare i luften
och iakttagit olika värden. Han säger att
det är svårt att få fram exakta siffror på
sjunkvärdet eftersom man sjunker snabbare ju högre upp man befinner sig, men
det går ändå att få fram en ungefärlig
uppskattning, ett snittvärde.
Egendrivningen – fallskärmens inbyggda hastighet framåt – går inte att
mäta med en höjdmätare eller frifallsdator men där vet vi från tillverkarna att
en normalstor icke-högprestandafallskärm tar sig ungefär tio meter framåt
per sekund genom lufthavet.
Sjunk x egendrivning + vind

Så, då kan vi börja räkna på hur långt vi
flyttar oss genom luften under en viss tid.
”Med de värdena kan vi säga att under
150 sekunder (två och en halv minut)
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150 sekunder? Säg att det blåser 10 meter per sekund på 600 meters höjd –
vinden brukar tillta i styrka ju högre upp
vi kommer så vi får hålla oss till lämpliga
snittvärden – så färdas vinden 1 500 meter på 150 sekunder. Alltså: om vi flyger
ren medvind hem på fullt uppsläpp färdas vi cirka 3 000 meter framåt samtidigt
som vi sjunker cirka 1 000 meter.
Vi tar alltså sjunkhastigheten gånger
egendrivningen och lägger till för vinden,
förutsatt att vi flyger med fullt uppsläpp
och har medvind rakt bakifrån. Därefter
kan vi sätta ut två punkter på kartan –
den där vi vill vara på 500 meters höjd
och den som markerar den plats där vi senast vill hoppa ut på 1 500 meters höjd.

set

spott!

Lifta i medvind

sjunker vi cirka 1 000 meter på fullt
uppsläpp samtidigt som vi flyttar oss
framåt ungefär 1 500 meter. Sedan är det
dags att lägga till vindens hastighet över
marken.”
I de flesta fall vill vi hoppa ut så att vi
får medvind hem och har vinden i ryggen. Hur lång tid färdas då vinden under

När vi nu hänger där på vår långspott är
det perfekt läge att undersöka med vilket
bromsläge vi bäst tar oss hem.
”Vi lär ut att man kommer längre om
man hänger på broms när man har medvind i ryggen”, säger Petter. ”Men det är
inget man förstår utan att prova själv.”
I en medvindssituation vill vi vara kvar
i lufthavet så länge som möjligt eftersom
vindens hastighet framåt är större än fallskärmens. Därför tjänar vi på att bromsa
skärmen även om det minskar skärmens
framåtfart genom lufthavet. Det viktiga i
den här situationen är att vi minskar
sjunkhastigheten och under en längre tid
kan färdas hemåt mot fältet med hjälp av
vinden. Vi åker snålskjuts med vinden,
helt enkelt, eller ”liftar i medvind”!
I en motvindssituation går det inte att
ge lika självklara tips. Där beror bromsläget
på flera saker: vindens hastighet över marken, skärmens egenskaper och vår vingbelastning.
Därför är det bra att använda tricket
med ”punkten som inte rör sig” när man
hänger i skärmen (läs mer till höger).
När du planerar en långspott, gör det
med någon som är erfaren hoppare om
du inte är det själv. Hoppa gärna av och

Punkten som inte rör sig
Att hitta ”punkten som inte rör sig” handlar om att hitta den
punkt på marken där du faktiskt kommer landa, förutsatt att
vinden och din bromssättning förblir densamma hela vägen till
marken.
Om du hänger under din skärm och tittar över dina fötter
så kommer marken under dig försvinna bakåt, under dina fötter, eftersom du rör dig framåt. All mark som du faktiskt kommer flyga över på väg till din faktiska landningsplats kommer visuellt bete sig samma sätt.
All mark bortom din landningsplats, däremot kommer istället se ut som att den försvinner bortåt, eller uppåt, när du flyger framåt. Däremellan kommer det att finnas en punkt som
visuellt sett inte rör på sig (därav benämningen ”punkten som
inte rör sig”). Där skulle du landa om du flög rätt fram med
samma bromssättning under samma vindförhållanden och
inte svängde. (Men vi ska ta med i beräkningarna att vi flyger
hemåt med vinden i ryggen och vill svänga upp mot vinden innan vi landar.)

När du nu har hittat den punkt som verkar stå stilla kan du
prova att ändra bromsutslaget. Vänta tio sekunder så att
skärmen hinner stabilisera sig. Nu letar du upp ”punkten”
igen. Om den ligger längre bort än tidigare så vet du att du
kommer att kunna flyga längre med denna bromssättning.
Glöm bara inte bort att det ofta blåser annorlunda närmare
marken än högre upp, vilket kommer att flytta på punkten. Hur
mycket, eller lite du bromsar skärmen flyttar också punkten.
Du måste därför stämma av punkten med jämna mellanrum
för att veta var du kommer landa.
Text Anders Strandberg, illustration Katti Bauer

dra skärmen högre än 1 500 meter men
kom ihåg att alla berörda parter – hoppmästare, hoppledare och pilot – ska ge
sitt godkännande först. Gör övningen

Hur långt kommer vi under vår fallskärm för varje 1 000 meters
höjdfall i olika bromslägen och med olika vindförhållanden? Här är en
illustrerad variant av textens räkneexempel som visar hur vinden och
olika bromslägen påverkar förutsättningarna att ta sig hem.

Höjd

1 000 m

Med medvind, fullt uppsläpp – 3 000 meter

•

Egendrivning per 1 000 meter höjdfall (och under
150 sekunder med fullt uppsläpp) = 1 500 meter

•

Lufthavets förflyttning över marken på 150 sekunder om vindstyrkan är 10 m/s = 1 500 meter

•

Med bromsarna kan vi minska sjunket och på så
sätt hålla oss kvar längre i medvinden som i det här
fallet tar oss mot fältet. Ju längre tid vi kan åka
snålskjuts med medvinden desto längre tar den oss.

Med medvind på broms – 3 500 meter

Så långt kommer vi

1000 m

2000 m

3000 m

Illustration Himmelsdyk

Utan medvind – 1 500 meter

4000 m

13
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Andreas Wennebäck

tillsammans med andra så att ingen behöver landa ute ensam om alla inte skulle
komma hem till fältet.
Se också till att ta dig en ordentlig titt
på de områden där du hoppar, helst med
hjälp av ett flygfoto. Ta reda på var det
finns bra alternativlandningsområden
om du behöver landa ute, men ta också
reda på om det finns riktigt olämpliga
områden med vatten, skog, elledningar
och liknande.
Ta ansvar för din hoppning genom att
informera dig om väder- och vindförhållanden, vindstyrkan på olika höjder i luften och finalens riktning. När du vet mer
om på vilka grunder hoppningen planeras och genomförs så blir det inte lika
obehagligt när den där utelandningssituationen väl dyker upp. Då vet du troligen
tillräckligt mycket om väder, vind och alternativa landningsområden för att kunna ta dig ner säkert även utanför fältet.
Steg två – snedspott

Har du tränat långspott och är redo för
en lite mer komplicerad övning kan du
prova en medveten snedspott. Det blir
lite mer att räkna på och lättare att göra
fel. Se till att du lägger den snedflyttade
finalen över något där det går bra att landa om det skulle behövas. Börja med att
parallellförflytta finalen 300-400 meter
och ägna kalottflygningen åt att försöka
flyga upp mot mitten av vindlinjen.
”För att ta sig dit behöver du skråa in
mot vinden. Om du hänger vid sidan om
den punkt du vill ta dig till så kan du
inte sikta på den eftersom vinden kommer att påverka dig från sidan. Du måste
istället sikta framför eller bakom punkten dit du ska”, säger Petter.
”Planera för en lite flackare skrå där
du har lika mycket medvind som sidvind
snarare än att hoppa för nära fältet men
för långt åt sidan så att du får skråa jättekraftigt.”

14
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Pull-out
inte bara för CF
Örebro fallskärmsklubbs chefsinstruktör, Jesper
Bergstrand, är en hängiven användare av pilotsystemet pull-out. Här skriver han om varför han
sällat sig till den minoritet i vårt land som föredrar
att hoppa med dylikt system där man packar in
pilotskärmen i containern istället för att, som vid
det vanligare kast-iväg-systemet, ha pilotskärmen i
en ficka på utsidan av riggen.

Text och foto

Jesper Bergstrand

J

Anders Q

Artikelförfattaren
Jesper Bergstrand
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ag var, precis som alla andra, en glad
spandex-ficke-hoppare tills för några
år sedan när jag blev kameraman i Team
BC och kalottformationshoppningen
kom in i mitt liv. Aldrig kunde jag väl
ana hur mycket jag skulle lära mig om
det här med flygandet av fallskärmen,
turbulens och klättrande i kalotter.
Eller hur mycket tid jag skulle tillbringa i verktygslådan och i djurbutiker
(hästtejp säljs där) för att hitta prylar att
modifiera utrustning med. Vi förlängde,
förkortade, tejpade, knöt, knöt upp,
klippte, tog bort och satte dit. Vi gjorde
allt utom att svetsa.
Vi analyserade också en massa, allt
från uthoppsordning, dragordning och
packning av skärmarna (beroende på var
i formationen man var), till flygplansbegrepp som pitch och torque på propellern, airspeed och en massa annat. Vår
franske coach, med över 10 000 CFhopp, hade bland annat idéer om andningsteknik under kalott. Det var inte
bara att hoppa av där inte.
Nu vill jag inte påstå att jag blev någon expert på CF (eller CRW som kalottformation också kallas) av djupdykningen i verktygslådan eller av allt
analyserande. Men vissa saker förstod jag
snabbt – hoppar man CF är bagen onödig och tailpocket (ficka på bakkanten av
mittencellen där man fäster linslagen) med

tillhörande fripackning i containern är
ett utmärkt sätt att packa utrustningen.
Så länge man inte har för avsikt att
falla längre än sju sekunder. Faller man
längre än så och har en annan skärm än
en CF-kalott är bag bra att ha.
Container kommer före pilot

En annan sak jag snabbt förstod var att
det för den här typen av hoppning är
viktigt att containern öppnas innan piloten kommer ut. Det är det snabbaste och
smidigaste sättet att lösa ut fallskärmen
för att behålla sin position i formationen
från uthoppet, både i höjd och riktning.
Och att behålla positionen är nyttigt
när fem personer hoppar av och löser ut
fallskärmarna inom ett femsekundersintervall: ”Åhå – är det ditt styrhandhandtag? Hoppsan ursäkta, då kanske jag skall
försöka med det här istället. Vad glor du
på? Sluta skrika.”
Det är här pilotsystemet pull-out
kommer in i bilden. Packar man med
pull-out öppnas containern innan piloten kommer ut. Sedan rätt tidigt i min
hoppning har jag bildat mig uppfattning
om två saker: Den ena är att det är en bra
idé om handtagen, oavsett hur många du
har, sitter fast tills du bestämmer dig för
att dra i dem. Den andra är att marken
inte någonsin har, eller kommer att, flytta sig när du kommer fallandes.

Det handlar alltså om viss mått av kontroll och vem som bestämmer när vad
skall ske. Och gärna att det är du.
Kontroll över utrustningen

Genom att öppna containern innan jag
börjar slänga ut övriga delar av utrustningen anser jag att jag har största möjliga kontroll av utlösandet av fallskärmen.
Det finns ingen spandexficka involverad
som blir sliten och måste bytas ut. Dessutom finns minimalt med kardborreSvensk Fallskärmssport nr. 1, 2007

Team BC över Örebro, träning inför SM 2003.

band och inte heller någon pilotlina
utanför containern.
Bara ett handtag (som kuttkudden ungefär) som sitter på samma ställe under
containern som på vilken rigg som helst.
Lite mindre att hålla reda på. Och det
passar mig utmärkt.
Jag vill inte måla upp några katastrofscenarier men att ha en massa meter pilotlina utanför eller ovanför riggen (tillsammans med en pilotskärm) innan man
vet att sprinten är ute och bag och allt anSvensk Fallskärmssport nr. 1, 2007

nat nyttigt är på väg ter sig för mig som…
inte så kontrollerat som jag vill ha det.
Dessutom har man förhoppningsvis
mindre linor och tyg på ryggen när det är
dags att testa det där fullfartsreservdraget
man hoppats på inte skulle komma.
Lossnar till exempel handtaget är det förmodligen mindre materiel utanför riggen
än en slängd pilot med tillhörande pilotlina och eventuellt annat. Här vill jag
dock smyga in en brasklapp och säga att
pull-out-systemet naturligtvis inte är en
garanti för att problem inte kan uppstå.

Om utlösningssystemet pull-out
”Pull-out” är ett utlösningssystem för huvudfallskärmen som
har funnits sedan sjuttiotalet. Efter kast-iväg-pilotens införande
minskade dock pull-out-systemets popularitet. Handtaget är av
kuddtyp och placerat i höljets nedre högra hörn, på samma
ställe som de flesta kastiväg-handtag. Pilotskärmen till en pullout ligger inte i en egen spandexficka utan är packad ovanpå
bagen, inuti det stängda höljet. Höljet är låst med en rak sprint
och från den löper en kort lina till handtaget i ena änden och
pilotskärmen i den andra. När handtaget dras ut, dras först
sprinten ur loopen och höljet öppnas. Pilotskärmen dras därefter ur det öppna höljet och kastas ut i fri luft på likadant sätt
som en kastiväg. Resten av utvecklingen går till som vanligt.

17

Flygande stuntu

Dag Svensson flyger reklamskärmen i en
naturskön österrikisk dalgång med en alpsjö i bakgrunden.

18
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ppdrag i alpmiljö
För att sticka ut ur mängden behöver reklammakare få oss konsumenter att haja
till ordentligt. En av de stora ölproducenterna valde nyligen att ha med fallskärmshoppning i en reklamfilm. Svenska
hopparna Dag Svensson och David Bengtsson fick uppdraget som stuntmän i österrikiska alperna.

Text och foto

David Bengtsson

ågonstans på en reklambyrå i Stockholm sitter
ett gäng kreatörer och spånar på hur man kan
sälja mer öl. ”We don’t do home delivery, but if we
did, it would probably be the best home delivery in
the world” är devisen man bollar tankar kring. Idén
reklambyrån kommer upp med är att placera ett tält
på en otillgänglig klippavsats någonstans bland bergen i Himalaya. I tältet sitter tre ölsugna klättrare.
Kan någon ta sig snabbt och effektivt till denna
plats så är det Nigel.

N

Ölleverans via skärm

Nigel jobbar för Carlsberg och har som jobb att leverera ut öl till folk när de är törstiga. Hur vårt öl-bud
tar sig till tältet med både öl och fotbollsspel får vi
aldrig riktigt veta i reklamfilmen. Det spelar ingen
roll. Det spektakulära är hur han lämnar klippavsatsen efter utfört värv.
Som ni redan listat ut eller har sett på tv så sker
det med fallskärm.
Det är här Dag Svensson från Gotlands fallskärmsklubb kommer in i bilden. Produktionsbolaget Social Club, som före den här inspelningen inte
visste ett dyft om fallskärmshoppning, ringer Dag
drygt en vecka före inspelningsstart. Då har de redan
tackat ja till jobbet, nu är det bara några små detaljer
som behöver fixas. En grön fallskärm med Carlsberg-logga, höga berg, snö, helikopter och en stuntman som kan genomföra hoppen. Dag får det kombinerade jobbet som produktionsledare och
stuntman.
Gammal Raven hottas upp

Fallskärm grejas fram från Lennart Vestbom som
förutom att vara förbundets tävlingschef kan trolla
fram det mesta i riggväg. En fin grön gammal Raven
blir resultatet.
Möjligen är skärmen en aning urblåst, men den
gör jobbet. Uffes Hoppshop syr i reklamen och nu
återstår bara det här med himalayaliknande berg.
Det finns inte budget för att åka till andra sidan
jorden och svenska berg i all ära, men de är inte riktigt det som eftersöks i reklamfilmen. Siktet ställs
istället in på Alperna.
forts. på sidan 20
Svensk Fallskärmssport nr. 1, 2007
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Jesper Ohlsson

Flygande stuntuppdrag.., från sidan 19

Av en ren händelse så råkar jag bo i en
alpby som både har flygplats, sköna berg
och en fallskärmsklubb. Genom Thomas
på fallskärmscirkusen Pink så grejar vi
fram en helikopter som kan tänka sig att
fälla hoppare. På ett par dagar faller alla
bitarna på plats.
Vi har egentligen bara ett problem
och det är vädret. Vi befinner oss i slutet
av november och precis som hemma är
vädret rätt ostabilt så här års.
Produktionsbolaget skickar ner en hel
delegation med folk till Zell am See och
tar in på ett flott hotell. Producent, två
regissörer, fotograf och fallskärmshoppare Dag. Sen har vi dessutom mig och
Thomas från Pink samt helikopterpilot
på plats.
Vad produktionsbolaget däremot inte
bokar in är tid för dåligt väder. I praktiken är det bara inbokat två dagar för filmning. Lägg till en halv dag för att testhoppa fallskärmen samt att flyga runt
och kolla efter inspelningsplatser.
Väderpaniken växer

Dag Svensson, kombinerad stuntman och
produktionsledare,
kliver in i helikoptern.

Första inspelningsdagen regnar det. Nu
har vi bara en dag kvar. Jag känner i luften
hur paniken börjar sprida sig i teamet.
Det rings hejvilt på telefonerna och de
planerar för olika katastrofscenarier. Nu
finns det plötsligt inga marginaler kvar.

När väckarklockan ringer den sista dagen
är himlen härligt blå. Stämningen är genast på topp. Dags att skrida till verket.
Regissörerna har varit förutseende och
tagit med sig två uppsättningar kläder till
Dag. Jag kommer då med förslaget att ge
den ena uppsättningen till mig. Det
finns en scen där endast uthoppet filmas
och inte när fallskärmen öppnar. Genom
att ta med två hoppare i varje lift så fördubblar vi chanserna till att få till scenen
(och för mig att få hoppa fallskärm). Efter lite pappersexercis är även jag med i
matchen. Härligt! Nu gäller det bara att
hoppa snyggare än Dag och lita på att fotografen sköter sig så att jag inte blir
bortklippt...
Fotograf Linus är nöjd med både mitt
och Daggans uthopp så resten av inspelningsdagen ägnas åt att ta en massa bilder på Carlsberg-skärmen när den öppnar och flyger runt lite fint bland bergen.
Jag får stå på backen, men det var ändå
kul att få leka stuntman, om än bara för
ett hopp.
Det hela flyter på och jag tror att filmteamet får med sig de bilder de behöver.
Allt klaffar inte till 100%, men med tanke på förutsättninganra så tror jag att de
är nöjda. Ni har säkert sett filmen. I den
bästa av världar blev ni till och med sugna på öl. Skål!

Jesper Ohlsson

Nigel och Nigel alias
David Bengtsson och
Dag Svensson. Två
rekorderliga svenska
stuntmän ska greja
jobbet som flygande
ölutkörare.
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Frossa i falls
Vad är näst bäst efter att hoppa fallskärm? Jo att titta på fallskärmshoppning på film, såklart. Så här i vinterns sista skälvande
stund kan det vara bra att göda hoppsuget med lite fartfylld hoppfilm. För dig som inte har möjlighet att vinterhoppa har vi recenserat en bunt av de senaste årens fallskärmsfilmer.
Text och recensioner

Mirijam Geyerhofer

e närmsta veckorna kommer landets alla
hoppfält att långsamt vakna till liv efter
vinteruppehållet. Flygplan ska tvättas, klubbstugor måste städas och svärande hoppentusiaster
kommer att kräla runt i iskalla hangarer och
packa med stelfrusna fingrar.
Är du en av dem eller vill du vänta med att
göra ditt årsförsta tills kvicksilvret tagit sig en bra
bit ovanför nollan?
Oavsett vilket så längtar du efter inspiration
inför sommaren och räddningen finns mitt framför näsan på dig. De senaste åren har våra kalotter blivit så mycket mer än bara färdmedlet ner
till nästa ilastning. Svensk Fallskärmssport hyllar
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Skydiving Adventures

Vad? Tysk fallskärmsfilm, 55 minuter.
Vilka? Massor. Bland andra Oliver Furrer,
Klaus Heller och Mike Kleist.
Var? Överallt. Hawaii, Tjeckien, Schweiz, Tyskland
och USA för att nämna några länder.
22

såklart denna utveckling och recenserar filmerna
du måste ha sett (och de du lika gärna kan strunta i) innan säsongens första Ready-Set-Go.
Det fanns två saker som jag tänkte lite extra på
under mina fyra timmars filmtittande. Den första
var: Var är brudarna?
Efter fem filmer har jag bara sett en enda tjej i
fallskärmsutrustning, och den tjejen var bara med
i bakgrunden inne i ett flygplan. Däremot fanns
det (förutom de tyska bönorna) en hel del babes i
bikini och tight trikå. Det tyckte jag var både
synd och missvisande för sporten.
Den andra grejen jag tänkte på var att det är
kanon att det blivit så trendigt att kunna flyga sin

Vad tänker du på när jag säger tysk fallskärmsfilm?
En joddlande hoppare i tyrolerhatt och lederhosen
som landar bland storbystade bayerska brudar i ett
lass hö?
Alldeles riktigt. Den här filmen har allt, tyvärr inte
riktigt menat i positiv bemärkelse.
De 16 olika klippen innehåller precis allt man kan
göra i luften, från att lära sig friflyga till att slåss,
äta persika och kasta spaceball. Vingoveraller varvas med kanin- och kodräkter och man lyckas klämma in både en snodd, lite rundkalott och ett ballonghopp. Man kastas mellan maghopp, tandem
och folk som ska lära sig stå på huvudet.
Friflygningen borde kanske stå i ett kapitel för sig
med tanke på de duktiga hoppare som är med, men
tyvärr blir jag lite besviken. Mycket folk men få grepp.
Men nu ska jag sluta gnälla, det finns så klart
suveräna bitar i filmen också. Dels får vi se världsmästaren i skysurf, Oliver Furrer, i sitt esse och avsnittet med bergsswooping är helt fantastiskt! De
snöklädda schweiziska alperna lyser kritvita under
hopparna som med sin färgglada rök flyger runt
bland mjukt böljande snötäcken och vassa svarta
klippkanter. Det pirrar i magen när de flyger ut över
bergens bråddjupa stup, och när man får fotsulorna kittlade av trädtopparna är till och med klippet
med de bayerska bystbrudarna glömt och förlåtet.
Den här filmen är kanske inte så mycket inspiration inför en sommar på fältet, men det är en perfekt första film för en nybliven A-certare eller för
dina icke-hoppande polare som inte vet att fallskärmshoppning kan vara så mycket mer än bara
mag- och friflygning.
Betyg: 3/5

kalott ordentligt! Alla borde verkligen lära sig så
mycket som möjligt om sin utrustning. Dessa filmer visar hur kul man kan ha om man suger åt
sig all kunskap som finns tillgänglig, och använder den för sin egen del i sporten.
Om du är ute efter filmer med mer handling
än hoppning så är Cutaway och Drop Zone
klockrena exempel på sådana. Har du inte sett
dem så gör det nu, underhållning till max!
Amanda Ooms hoppar i Så vit som en snö,
och ingen har väl glömt hur Bridget Jones flög
sin kalott som ett stort stelt X, innan hon till slut
landade med huvudet före i en svinstia utan att
flära ett dugg?
Här är några av de ställen där
du kan beställa och köpa filmerna:
• www.uffeshoppshop.se
• www.skydivingvideos.de
• www.paragear.com

På nedanstående länkar kan du hitta diverse
filmklipp om du vill ha en förhandstitt:
• www.skydivingmovies.com
• www.square1.com
• www.guanofreefly.com

Skywalkers YouTube-film

Vad? Norska friflygarlandslaget Skywalkers
sommarfilm 2006. Cirka 10 minuter.
Vilka? Ovan nämnda friflygare med vänner.
Var? Norge. Voss och Folgefonn bland annat.
Dagens teknik gör att det finns oändligt mycket material på internet och någon måste väl hålla koll på
dessa filmer också?
På www.youtube.com/watch?v=1qdTHccrWGc
hittade jag norska Skywalkers. Denna lilla film är
knappt tio minuter lång men ack så naggande god!
Den korta stunden friflygning man bjuds på är
snygg och vältajmad men filmen innehåller inte så
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skärmsfilmer
mycket vanlig hoppning utan visar mest ett gäng
polare som kommit på att det är skitkul att flyga kalott ihop. Och de gör det bra. Riktigt bra.
Förutom att det är helt fantastisk natur igenom
hela filmen så är kalottflygningen verkligen något
extra. Hopparna utnyttjar den otroliga norska naturen och använder inte bara himlen utan också marken som en enda stor och gränslös lekplats. Sjöar
och åar förvandlas till swoop-ponds, man får se hur
hopparna flyger följa John ut över stup och ner genom dalar, framför enorma vattenfall och under
broar.
Det är klarblå himmel, strålande sol och det hookas, swoopas och skrattas så till den milda grad att
man genast öppnar ett sparkonto för att kunna åka
till Voss på Ekstremsportveko i juni.
Betyg: 4/5

har sett den borde genast leta reda på ett exemplar och bänka sig i soffan.
På denna resa över jordklotet får vi följa med till
en mängd olika berg där det flygs vingoverall så
nära marken att man ibland undrar om dessa själaflygare verkligen har alla hästar hemma.
Sekvensen där tre utförsåkare leker sig ner för
berget tillsammans med fyra personer i kalott är
otroligt häftig och den lekfullhet som man ser där
genomsyrar hela filmen.
Betyg: 4+/5

Canopy piloting revolution
och Out of the blue

Soulflyers II

mest en obehaglig upplevelse när min trevliga filmkväll började med att jag under några minuter fick
se folk slå halvt ihjäl sig.
Men när den biten blev avklarad och folk började
landa med hälsan i behåll så bjöds man på imponerande uppvisningar i diverse swoop-ponds. Det är
inte klokt att något så avancerat kan se så ofantligt
lätt ut.
Jim Slaton i filmens Gravity Pilots har startat upp
Ground Launch Center på Nya Zeeland, och många
av filmens 60 minuter utspelar sig där.
I föregångaren Out of the blue som bara är hälften så lång har man tryckt in en massa olika spännande klipp vilket gör att den filmen lyckas hålla kvar
min uppmärksamhet oavbrutet. Canopy piloting revolution lyckas inte med detta på samma sätt, eftersom det finns gränser för hur länge jag orkar sitta och kolla på när några kalottkillar flyger i full fräs
nerför en relativt tråkig gräsbacke.
Förutom dessa stundtals långtråkiga scener är
filmen underhållande. Jag är väldigt förtjust i kombi-

Vad? Kalottflygning till max.
60 respektive 30 minuter.
Vilka? Över 40 kalottflygare, bland andra
Jim Slaton, Luigi Cani och Ian Bobo.
Vad? Ett gäng fransmän som gillar vingoveraller
och kalottflygning.
Vilka? Loic Jean Albert, Stephane Zunino, Val Montant, Pierre Desmet med flera.
Var? Bland annat Mount Blanc (Frankrike), Nevada (USA), Matterhorn (Schweiz-Italien), Norge, Sydafrika och Australien.
Fartfyllt, farligt och fantastiskt. Nog för att denna
film redan har setts av många men vadå? Detta är
vingoverallflygning de luxe, där fransmännen flyger
runt i världen som små jetplan och får folk från
Norge till Nevada att tappa hakan. Alla som inte
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Var? Nya Zeeland och Mont Blanc i
Frankrike bland annat.
Dessa filmer är väl storebror och lillebror kan man
säga. Out of the blue kom 2003 och Canopy piloting revolution är en sammanfattning av vad som
hänt i swoop-världen sedan dess.
Tyvärr börjar den nyare filmen Canopy piloting revolution med ett gäng ”amazing crash scenes”. Tanken är kanske att det ska vara underhållande, vad
vet jag? Själv tycker jag inte att scenerna är så
värst trevliga, jag hade förstått om man hade valt
att lägga dem sist i filmen i någon form av sedelärande ”visst, vi är skitgrymma men don´t try this at
home om du inte vad du pysslar med”. Nu blev det

nationen snö och hoppning, vilket man bjuds på här
när några av Europas högsta berg ska swoopas.
Bägge filmerna är klart sevärda, men Out of the
blue innehåller lite mer tempo och rock and roll; de
landar med fallskärmen i en båt, på en fyrhjuling,
på en motorcykel, på en vattenskoter, på en bil och
så vidare. I bägge filmerna varvas klippen med intervjuer och kommentarer, vi får till exempel höra
Ian Bobo säga ”I det ögonblicket, när du planar ut
på rätt höjd över marken, då känner du dig som en
fågel. Det känns som att du har fullständigt kontroll
på det kaos du har skapat.”
Och det är väl det bägge filmerna handlar om,
grabbar som har fullständig kontroll på det kaos de
skapat.
Betyg för båda: 3/5
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PIA-symposiet 2007
Utvecklingen av kompositskärmar har kommit en
bit på väg och samarbetet mellan tillverkare utökas. Det var några av sakerna som kom fram på
fallskärmsindustrins egen mässa, PIA-symposiet,
som hölls i USA i början av februari.

Text

Anna Oscarson

Foto

Mårten Jansson

IA (Parachute Industry Association)
fyller 30 år i år och med anledning av
jubileet var årets PIA-symposium det
största hittills. Symposiet som samlar tillverkare, försäljare, militärer och massvis
med hoppare från hela världen hålls vartannat år. Den 5-9 februari hölls det för
nionde gången i ordningen i Reno, Nevada. Kontrollanterna Mårten Jansson
och Peter Engström var på plats som representanter för Svenska Fallskärmsförbundets materielkommitté.
”Vi åker delvis för att få veta vilka nyheter som är på gång men en stor del är
att skaffa ett kontaktnät bland tillverkare.
Att kunna träffa dem och diskutera”, säger Peter.

P

Kompositskärmar med fördelar

Kontrollanterna
Peter Engström
och Mårten Jansson var på PIAsymposiet som representanter för
Svenska Fallskärmsförbundets
materielkommitté.

Det var första PIA-symposiet för Mårten
men Peter var på det förra 2005. Allt var
således nytt för Mårten medan Peter kände igen en del föreläsningar.
Vid förra symposiet presenterades planer på att tillverka skärmar i kompositmaterial. Då återstod många frågetecken
men några av dessa hade nu rätats ut.
Jämfört med noll-p-tyg har kompositmaterialet många fördelar. Det är 70 procent lättare, har cirka 65 procent bättre
glidtal, är tre gånger starkare, åtta gånger
mindre töjbart och helt okänsligt mot
ultraviolett strålning.

Systems technology har byggt den här simulatorn för militärt bruk. Den har funnits i ett par år, börjar nu
bli riktigt bra och kan användas både för att simulera frifall och skärmflygning. Simulatorn är dock alldeles för dyr för att använda till civil hoppning. Tillverkaren är heller inte intresserad av att försöka sänka
priset tror Mårten Jansson.

Ett problem är att skärmarna i kompositmaterial är väldigt kostsamma att tillverka. En skärm för skärmflygning har tagits fram men kostar ungefär 30 000
dollar (210 000 svenska kronor).
”Det kommer att dröja innan sportfallskärmar börjar produceras men det
kommer att hända så småningom.”
David Berg, Airsafe

Skyhook på Javelinrigg

En av nyheterna som presenterades är att
alla Javelinriggar framöver kommer att
vara förberedda för skyhook.
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”På utsidan ser det fortfarande ut som en
Javelin men inuti är det egentligen en
Vector”, ett exempel på att samarbetet
mellan tillverkare utökas.
Performance Designs, PD, har släppt
sin nya reserv Optimum. Den presenterades redan förra symposiet men kunde
då inte tillverkas eftersom tygtillverkaren
hade gått i konkurs. Nu var det problemet löst.
Optimum tillverkas av ett tunnare tyg
som gör att den är mindre att packa. Man
kan därför byta upp sin reserv två storleSvensk Fallskärmssport nr. 1, 2007

Ett försök från oss på Himmelsdyk att förmå dig som tvekar med hoppningen…

...att trots allt behålla informationen, känslan och möjligheten att hoppa igen.

Foto Himmelsdyk, omslaget D. Bengtsson

Förnya din licens?
Eller ta en time out?

Svensk Fallskärmssport, SFS, ingår i licensavgiften till Svenska Fallskärmsförbundet. Detta nummer är
det sista i avgiften för 2006. För att få hela årgången 2007 – och för att komma igång med
hoppningen – är det nu hög tid för dig att förnya licensen. Då kommer SFS automatiskt i din brevlåda.
När du tar time out, vilken anledning du än har, ger Svensk Fallskärmssport dig möjlighet att enkelt
hänga med i svängarna, hålla känslan vid liv och stimulera dig själv till snar come-back.
Prenumerera på Svensk Fallskärmssport. Skriv namn och adress på postens inbetalningskort och
betala 349:- till plusgiro 22 15 72-1, Himmelsdyk. Eller ring och prata med oss, telefon: 031-91 88 01,
fax: 031-91 88 02. E-post: himmelsdyk@telia.com

PRENUMERERA PÅ SVENSK FALLSKÄRMSPORT!
349:- plusgiro 22 15 72-1, Himmelsdyk

kar och ändå få in den i sin vanliga rigg.
Något som är positivt eftersom många
hoppare i dag har mindre reserv än de
egentligen borde, bara för att de vill ha
en ”smutt” rigg. Reserven flyger dessutom mer som en huvudskärm.
Vajer byts ut

Till Vector-riggen presenterades en ny typ
av fastsättning av reservhandtaget. Vajern
är utbytt mot en spectralina med en bit
elastiskt band internt. ”Vajern” fjädrar en
bit men blir sedan stum. Mårten och Peter tror dock att mottagandet av denna
uppfinning kan bli en aning kyligt.
”Många resonerar nog som så att en
vajer är alltid en vajer.”
I övrigt var det en del smånyheter.
Några nyazeeländare hade gjort ett utbildningssystem online för AFF-elever.
Genom att klicka sig runt får man svar
på olika frågor. Man kan dessutom se visuellt hur man svänger och gör olika rörelser i luften. Adressen till sidan är:
www.re-fresha.com/skydiving
Tillverkarna Strong och United Parachute Technologies (tidigare Relative
Workshop) har med anledning av att
Svensk Fallskärmssport nr. 1, 2007

tandempassagerare fallit ur selen tagit
fram en modifiering av selarna.
Snurrig last

Spännande forskning pågår, främst inom
det militära. En helikopterskärm som är
till för att fälla last presenterades. Packvolymen har i och med konstruktionen
minskats med 600 procent jämfört med
en rundfallskärm med samma lyftkraft.
Men det är inget för fallskärmshoppare
eftersom lyftkraften kommer av att skärmen snurrar som en helikopterpropeller.
Årets PIA-symposium har dessutom
fått Mårten och Peter att få upp ögonen
för några nya tillverkare. En tjeckisk tillverkare – Mars – har funnits ett tag men
aldrig slagit igenom. De tillverkar kompletta utrustningar som enligt Mårten
och Peter ser riktigt bra ut.
Polyot är ett ryskt företag som tillverkar både skärmar och riggar. Från Bulgarien kommer Ava Sport som tillverkar
riggar. ”De företagen har nog ganska
långt kvar innan de är med i matchen i
väst. De är inte de snyggaste grejerna jag
sett men det är roligt att de är med och
visar upp sig”, avslutar Mårten.

En sådan här vinge från
företaget Spelco, Gryphon fixed wing, har använts för att flyga över
engelska kanalen. Nu har
militärerna börjat visa intresse för produkten. Här
är ett exemplar med automatvapen som last.
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Full fart på New deal
Mattias Nord visar hur
man vänder en elev. I bakgrunden Chippe Lindberg.

Intressant är spannet på deltagarna – från
knappt tre år i sporten till hela 24 år.
Dessutom var antalet reservdrag bland
deltagarna mycket lågt. Den som hade
flest låg på fyra men de flesta hade mellan noll och två under sin hoppkarriär.
Vindtunnelträning nytt inslag

I förra numret berättade vi om tankarna bakom en ”New deal” för att få hoppsverige på fötter. Mängder av nya elever ska raggas och mängder av nya instruktörer ska utbildas för att möta den ökande efterfrågan. I februari startade årets
AFF-instruktörsutbildning med historiskt många deltagare.
Text och foto Stefan ”Schwede” Andersson

nder helgen 10-11 februari samlades 24 AFF-adepter på F16 i Uppsala. ”Detta är den största satsningen någonsin,” sa riksinstruktören Mattias
Nord. Ola Jameson, vår förra RI, instämde och de fortsatte:
”Jag tror att antalet deltagare överstiger det totala antalet vi har utbildat hittills under 2000-talet”.
Inte nog med att kursledarkursen som
genomfördes i höstas var den största någonsin. Nu slår AFF-instruktörsutbildningen till ordentligt med en mängd del-

U

tagare. Det visar att alla klubbar verkligen har anammat budskapet från Svenska Fallskärmsförbundet.
Här fanns både Syd och Skåne jämte
Sundsvall med ett helt gäng. Fyra tjejer
knödde in sig i mansdominansen – Lina
Zakbar från Aros, Anna Forsebäck och
Sara Hall från Nyköping samt Annica
Granebeck från Stockholm. Det tål att
nämna Sara en gång till, som på ett fåtal
månader gått hoppmästarkursen, sedan
kursledarkursen och nu AFF-kursen – ett
riktigt kursproffs alltså.

AFF-utbildningen ser denna gång lite
annorlunda ut än den brukar. Den är
uppdelad på tre delar, där del ett innehåller teori och övningar. Deltagarna agerar
där elever respektive instruktörer, och
man ges förutsättningarna för att klara
de två följande delarna – ett helt nyinsatt
pass i vindtunneln i engelska Bedford
som till sist följs av själva examinationen.
Del två – vindtunnelpasset i Bedford
– tränar AFF-adepterna på olika situationer där ”elever” exempelvis kan ligga i
spinn eller på rygg. Detta för att ge alla
bästa möjliga chanser inför AFF-instruktörsutbildningens tredje och sista del.
Del tre, examinationen, kommer förmodligen att delas upp i två omgångar
eftersom det kan bli så många som 26
instruktörer som skall examineras. Där
sätts de blivande AFF-instruktörerna på
prov i att förbereda elever inför hopp och
att ha genomgångar med dem efter hoppen. Här är det naturligtvis viktigt att
adepterna ser till att ligga på topp för att
kunna hantera de olika frifallssituationer
som de tränat på tidigare.
Ser fram mot examination

De rutinerade AFF-instruktöterna som
var kursledare under helgen på F16 –
Ola Jameson, Chippe Lindberg, Mattias
Nord och Mats Olofsson – delade med
sig av många tips att ta med hem.
Det är lätt att inse att det nya upplägget är bra. Den oro många kände inför
de svårigheter man kan ställas inför som
AFF-instruktör har mattats. De flesta
kursdeltagarna kunde istället berätta att
de nu känner större trygghet inför uppgiften och att de ser fram mot examinationen runt vårkanten.

Vänster:
Anna Forsebäck
(NYFK) lyssnar
intresserat.
Mitten: Andreas,
Thomas och Henrik
(FHS) diskuterar.
Höger: Anton
Engstrand (FKCG).
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Soldatgemenskap

i Östersund

Uthoppsträning på K4:s regementsområde.

Östersunds fallskärmsklubb har två gånger under det gångna
året genomfört fallskärmskurs med värnpliktiga från K4 i Arvidsjaur som valt att lägga sitt fritidsbidrag på hoppning. Totalt har
det blivit 76 stycken vilket satt prov på organisationen.
Text

Maria Landblom

Foto

ÖFSK-medlemmar

stersunds fallskärmsklubb inledde
ett samarbete med Norrlands Dragonregemente, K4, redan hösten 2005
då vi utbildade 14 värnpliktiga under augusti och september. Det blev starten till
ett samarbete som bara har blivit större
och större.
Alla som gör värnplikt får ett fritidsbidrag på ungefär 100 kronor per månad.
På K4 finns det en rad olika aktiviteter att
spendera dessa pengar på, allt från bartenderkurs till fallskärmshoppning. Förra
våren valde 24 kompanibefälselever att gå
fallskärmskurs och senaste september var
det 52 gruppbefälssoldater. Fallskärmshoppning börjar alltså bli ett populärt val
bland dessa aktiviteter.

Ö

Hoppar på Ope flygfält

Utbildningen samt själva hoppningen
genomförs under två helger. Vi har lagt
upp det hela så att vi skickar upp instruktörer till K4 under en helg, fredag
till söndag. Under den helgen genomförs
teoripaketet och alla praktiska moment,
vilket resulterar i en hel del drillande för
att få allt att fastna på så kort tid.
Efter några veckor kommer sedan de
värnpliktiga ner till Östersund och Ope
flygfält för att genomföra de två fallskärmshopp som ingår i kursen.
Svensk Fallskärmssport nr. 1, 2007

De anländer fredag kväll och då genomförs examination i reservdragsselen, provgenomgång samt repetition av alla praktiska moment. Läkarundersökning och
själva teoriprovet är redan gjord på K4
innan de kommer till Östersund. Om
vädret tillåter erbjuds soldaterna under
helgen att göra flera fallskärmshopp i
mån av tid, vilket de flesta givetvis vill.
Hoppglädje

Att genomföra dessa fallskärmskurser är
grymt skoj och det är underbart att se
vilken gemenskap det skapar bland de
värnpliktiga och hur glada de är efter sitt
första hopp.
Vi blir alltid väl mottagna på K4 och
allt är alltid väl förberett när vi anländer.
Soldaterna är en fröjd att utbilda eftersom de är vana vid drill och att ta in
mycket information på kort tid. Vi ser
fram emot att återkomma framåt våren
för nästa utbildningssväng.

ar till oss under den senaste kursen i september. Men också Nyköpings fallskärmsklubb, Söderhamns fallskärmsklubb och Linköpings fallskärmsklubb
som även de hyrt ut elevutrustningar till
oss under de olika kurserna.
Tack alla instruktörer som ställt upp
och åkt till K4: kursledare Eric Marsh,
Marcus Jögi, Henrik Norin, Jon Lingwall
och Sophia Hansson. Även stort tack till
alla packare, hoppmästare och övriga instruktörer som anslutit till Östersunds
fallskärmsklubb för att kunna göra det
hela möjligt. Ni är bäst!

Fyra soldater
väntar på hopp.

Hoppmästare
Marcus Jögi och fyra
hoppsugna elever.

Organisation krävs

Med tanke på det stora antalet kursdeltagare så krävs det en hel del organisation
för att kunna genomföra det hela på ett
bra sätt. Vi vill passa på att tacka Fallskärmsklubben Dala som hyrde ut sin
turbinkärra och ett antal elevutrustning27

28

NYFIKEN PÅ

Petter
Petter Alfsson-Thoor, chefsinstruktör i fallskärmsklubben Aros, har ägnat mer än halva
sitt liv åt fallskärmshoppning. I början en hopprädd omogen spelevink till en idag barsk
och dundrande chefsinstruktör, om man får tro honom själv.
Text

Jessica Fremnell

Foto

Lina Zabkar

D

e som inte känner mig tror kanske
att allt jag gör i mitt liv är att vara
en nejsägande chefsinstruktör”, berättar
Petter Alfsson-Thoor. ”Så är det inte,
men jag kan nog vara väldigt enveten
och strikt. Dessutom har jag ögonbryn
som står ut som på någon cromagnonmänniska. Och det gör att jag i neutralläge ser ut som en förbannad galning”, flinar han, och blickar ut från
SFF:s kansli, där han för tillfället vikarierar för förbundets ordförande Arne Nilsson.
”Som CI lär man sig över tiden vad
som funkar och inte, och en CI ska ses
som en tillgång, inte ett hinder”, säger
Petter.
”Min poäng är att vara nära verksamheten och att vara en del av den”, förkla-
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Petter
Alfsson-Thoor
Ålder: 30 år.
Bor: Västerås.
Klubb: Fallskärmsklubben Aros.
Började hoppa: 1992, femton år ung.
Familj: Sambon Lina.
Jobbar: Med lite av varje men mest fallskärmsrelaterade saker (rigger, tandem, video). Även utlandstjänst i Liberia. Vikarierar för tillfället för
Arne Nilsson på SFF:s kansli.
Livsmotto: ”Säg vad du tycker…”
Om efternamnet: ”Lite av en släkttradition. Pappa
heter Alf Ingesson-Thoor, jag och min bror Alfsson-Thoor. Min syster heter Alfsdotter-Thoor.”
Detta visste vi inte om Petter: ”Jag är en mjukis
egentligen. Och så dricker jag Falcon Ale framför
allt… ja, det är folköl.”
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Mark Wenhöner

NYFIKEN PÅ

Petter carvar på hemmafältet Johannisberg
i Västerås.

Sami Häkkilä är precis
godkänd vid mustachinchekning på snorbromsen 2006, ett boogie i
Aros där de manliga
hopparna odlar mustasch och sedan gör en
mindre storformation av
alla mustaschprydda
män. Petter i grön mössa, Johan Hallencreutz i
svart mössa och Calle
Jatko till vänster.

rar han sitt engagemang. Han menar att
man som CI måste känna sina hoppare
och instruktörer i klubben för att kunna
göra vettiga och motiverade bedömningar.
Och nog kan Petter sägas vara en del
av verksamheten. Tio år som styrelsemedlem i FK Aros och sju år som dess
CI. Han är verksam som rigger, sitter
med i SFF:s materielkommitté samt är
SFF-instruktör vid diverse kurser.
Flygfärdig femtonåring

Att fallskärmshoppningen kommit att
prägla Petters liv är kanske inte så konstigt. Hans pappa, Alf Ingesson-Thoor,

sedermera vice ordförande i fallskärmsförbundet, började hoppa när Petter var
runt tio år, hans bror Robert började
också hoppa och på Petters femtonårsdag
frågade pappan: ”Son, vill du ha en moped eller fallskärmskurs i present?”
”Well?” frågar Petter retoriskt och slår
ut med armarna. ”Jag tyckte det verkade
mycket fränare än segelflyg som hela familjen då var engagerade i. Idag är jag
inte ett dugg involverad i segelflygarverksamhet. Jag tycker det verkar konstigt att
hålla på med nåt där man sitter och flyger
helt ensam i sex timmar med en Beppe-

mössa på huvudet, ätandes banan och pissandes i en fryspåse”, skrattar Petter rått.
Certet tog han, liksom sin far, i fallskärmsklubben Aros. ”Det var ett mycket trivsamt gäng och i stort sett all hoppning vi
gjorde skedde i Aros”, berättar Petter.
Har undgått skador

När Petter började hoppa fallskärm tror
han att han nog inte var riktig mogen inför uppgiften och blev hopprädd. Men
han kom över det och har kört stenhårt
sedan dess. Hans mål och visioner har
förändrats under åren men han har alltid
försökt undvika att ta onödiga, okalkylerade risker. ”Jag har drivits av viljan att
förbättra mig och skaffa mig kunskap för
att utöka mina möjligheter att förmedla
det vi håller på med på ett begripligt och
intressant sätt”, förklarar han.
Han har varit förskonad från personliga
skador och allvarliga tillbud, men tryckte
sönder en fettsäck i hälen på ett klubbmästerskap i precision en gång i tiden.
”Men det är klart, nacken och axlarna
är rätt slitna efter all kamerahoppning
och skitdåliga velocityöppningar”, säger
han kort. Kanske ägnar han en tanke åt
dem som inte haft samma skadefria öde.
Det är allmänt känt att Petter gjorde en
jätteinsats när hans kompis Sami Häkkilä
skadades allvarligt efter en kalottkollision
för några år sedan, och många menar att
han räddade Samis liv.
Flytt för försvaret

Kjell Pålsson

Petter är född i Karlsborg men flyttade
tack vare faderns arbete inom försvaret
först till Klippan i Skåne och sedan till
30
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Linköping. Efter lumpen for han till Australien ett halvår och ägnade sig åt att
filma tandem. Väl hemma igen bosatte
han sig 1999 i Västerås där alla hans vänner och fallskärmsklubben fanns. Idag lever han ihop med Lina Zabkar, även hon
hoppare.
”Lina började hoppa 2000”, berättar
Petter. ”Jag var hennes kursledare.” Han
gör en smått förlägen konstpaus, men flinar sedan till. ”Ja, jag vet, det är klassiskt.”
Kalottflygning lockar

Att en så engagerad person som Petter
även hunnit med att tävla är föga förvånande och han har varit med i flera olika
lagkonstellationer allt sedan mitten av
nittiotalet. Han har lyckats skrapa ihop
19 Stora grabb-poäng, ett slags poängsystem som Riksidrottsförbundet står för
och där man får poäng för SM-medalj
och deltagande på VM med mera.
”Jag måste ligga i lite till så att jag får
den sista poängen och kan stoltsera med
hela 20 poäng”, säger den smått envise
och tävlingsinriktade Petter, även om han
idag inte längre tävlar så mycket som förr.
Förutom att Petter betraktas som en
duktig frifallsfilmare anses han också vara
duktig swoopare, och idag är flygandet av
skärmen det han tycker är roligast, mest
intressant, men framför allt viktigast.
”Idag är fallskärmarna ganska avancerade flygetyg och trots att vi tillbringar
mest tid i skärmen per hopp övar vi det
knappt”, menar Petter som infört extra
vingutbildning för nyblivna hoppare i
Aros. Han har haft god hjälp av Kjell
”Pålle” Pålsson och ger honom en eloge
för att kalottkurserna i Aros är vad de är.
Petter är även engagerad i det utbildningspaket för kalottflygarinstruktörer
förbundet driver. Tanken med utbildningspaketet är att utbilda kalottinstruktörer som i sin tur sedan kan genomföra
kalottflygarkurser på hemmaplan med
samma krav och form i hela landet.
Ord och inga visor

Petter är lite av en känslomänniska, enligt honom själv, och han kan vara ganska temperamentsfull. Det märks när han
är muttrig, som han säger, eller glad.
Men att gå omkring och tjura, som när
han var liten och inte fick de pannkakor
han lovats, tycks han ha lämnat bakom
sig. Tvärtom verkar han värdesätta att
folk säger vad de tycker.
När han kort berättar om sin utlandstjänst i Liberia förra året tar han upp
just det, att det inte fanns utrymme för
att ”tomgångsmuttra” i gruppen utan att
det var ”raka rör”, något som gjorde att
han trivdes väldigt bra.
Sammanhållningen var en annan
aspekt som han satte stort värde på under
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NYFIKEN PÅ
sin utlandstjänst och kanske är det samma lagkänsla som gör att han funderar på
att bli polis, eller gå med i motståndarlaget som han benämner dem. ”Det verkar
vara ett intressant jobb där man jobbar
med människor tillsammans med en kollegial yrkeskategori”, säger han.
Att kalla polisen för ”motståndarlaget”
leder osökt in på associationer kring husockupationer och ”reclaim-the-street-demonstrationer” men Petter dementerar
skrattande att han på något vis skulle ha
varit vild i sina ungdoms dagar.
”Jag har ju bara hoppat!” påpekar han
och lägger till för att förstärka sin dementi, att han redan som liten grabb var
aktiv inom försvarets olika frivilliga aktiviteter. Och det är ju ganska städat. Får
man förmoda.
Vill förändra attityder

Människors beteende intresserar honom
och han skulle gärna plugga beteendevetenskap. Framförallt fascineras han av
fallskärmshoppare som fenomen, och
han funderar mycket på just hoppares
beteenden. Han undrar om hoppare i gemen verkligen t nkerinnan de går upp
och hoppar. ”Varför tar man inte hänsyn
till sin egen förmåga gentemot förhållandena som finns?”, undrar han, och detta
är en fråga som gör honom upprörd.
Riktigt ordentligt upprörd, faktiskt.
Petter påpekar att det är alldeles för
vanligt att ganska färska hoppare ger sig
ut i blåsväder bara för att de får enligt regelboken, istället för att kolla vilka som
står kvar på marken.
”Förutom de som faktiskt inte f r
hoppa står oftast de gamla rävarna kvar
på marken, de som vet hur det kan gå
och som sett och tagit hand om eländet
flera gånger”, säger han. ”Varför, varför,
varför kan inte människor bli visa av
andras erfarenheter?”, frågar han sig och
ser ut som om han skulle vilja genomborra någon med ett glödgat spett.
Han lämnar för tillfället hoppfältet och
blickar in i SFF:s korridorer för även där
finns saker som han ställer sig undrande
till och som han skulle vilja förändra.
”Om jag fick göra någonting annorlunda”, säger Petter fundersamt, ”skulle
jag göra den säkraste formen av fallskärmsutbildning mer tillgänglig.”
”Den säkraste formen av utbildning är
statistiskt sett AFF”, säger Petter, ”som
även den naturligtvis har sina brister”.
Han tycker att förre riksinstruktören, Ola
Jamesons, idé om en kombination av AFF
och konventionell utbildningsplan är
strålande. ”Men”, konstaterar han, ”den
kräver fler utbildade AFF-instruktörer.”
”AFF-utbildningen är dyr och klubbarna har generellt sett inte haft råd med
det”, berättar han. ”Att utbilda en in-

struktör är ju meningslöst eftersom det
krävs tv instruktörer för nivå 1-3. Folk
har fått betala instruktörskursen själv”.
Han skulle önska att kurserna blev billigare och fler, så att instruktörskåren utökas, och han har konkreta idéer om hur
detta skulle finansieras.
”Förbundsstyrelsen borde öronmärka
pengar till instruktörsutbildning.”
”Då skulle det bli fler instruktörstimmar per elev och färre utbrända eldsjälar i
föreningarna. Men framför allt skulle eleverna bli bättre utbildade”, anser han.
Och han är övertygad om att även sporten som helhet skulle växa.

Petters tandempassagerare visar tydligt att han förstått att
man ska svanka.

Sporten, klubben, vännerna

Man undrar hur han orkar fortsätta vara
så engagerad år efter år, trots att samma
frågor stöts och blöts om och om igen.
”Jag brinner”säger han. ”För sporten, för
klubben, för vännerna.”
”Att få gå och mysa en sensommardag, surplandes på en kopp dassigt kaffe.
Njuta av jetfueldoften. Göra ett sådant
där skydive, som får en att bli helt len i

På fästningsvallen i
Karlsborg i början av
80-talet, en mycket
ung Petter kan inte
vänta. Till höger i bakgrunden skymtas FJS
gamla hopptorn.

31

Gästskribenten:

Inte bara för grabbar
Siv Jones
Fallskärmsklubben Syd

J

ag har fått den stora äran att få skriva som gästskribent efter att
ha skickat in en berättelse om hur jag för cirka ett år sedan upplevde mitt första AFF-hopp. Den historien var för lång att publicera
och jag blev tillfrågad att skriva om något annat rörande hoppning.
Spontant kände jag att jag inte hade så mycket att tillföra eftersom
jag fortfarande är på elevstadiet men tänkte sedan på hur mycket
hoppningen har betytt för mig fastän jag inte är färdig med AFF-utbildningen.
För mig har hela hoppupplevelsen varit väldigt stor. Denna nya
värld öppnade sig för mig när jag vid 50 års ålder fick ett tandemhopp i födelsedagspresent av familjen. När jag tänker tillbaka var jag
ganska så naiv inför det hoppet och inte det minsta rädd, jag satt i godan ro och fikade innan hoppet och bara log hela vägen upp i planet.

J

ag blev verkligen biten efter det hoppet och påbörjade en AFFutbildning som jag väl inte har klarat så där jättebra på grund av
att jag har en tendens att rotera i frifallet. Senaste hoppet var verkligen inte bra för jag tappade kontrollen och min instruktör fick
stoppa mig och dra skärmen. Efter det blev jag skraj men har inte
gett upp riktigt ännu utan planer finns på att fortsätta till våren. En
sejour i Bedfords vindtunnel med Fallskärmsklubben SYD för att få
upp säkerheten och självförtroendet ligger nu närmast i tiden.
Jag tänker också på alla goa människor jag träffat i SYD. Ingen
frågar vad man har för yrke eller bakgrund utan det är det gemensamma intresset som gäller. Att komma som kvinna och över 50 år
var inte heller något problem, i stället var man lite nyfiken på vad
det var för en ”dam” som kom. Det fanns så många goa killar som
peppade en i planet, frågade efteråt hur hoppet hade gått och som
kom med tips och råd. Jag kände mig som en i gänget, kanske berodde det också på att min son är aktiv i klubben.
en glädje som sporten ger är något jag vill uppleva igen men
samtidigt har jag blivit mycket mer medveten om de risker
som finns och det har gjort att nervositeten ökat. Sonen säger att
nervositeten avtar efter sisådär 20-30 hopp. Men det hjälper inte
när man väl står där i flygplansdörren, ser avgrunden och är på nivå
fem. Då tänker man ”Vad gör jag här? Detta är bara något för adrenalinstinna grabbar”. Men i och med att rädslan finns där så verkar
alla sinnen förstärkas – lukten av ozon och syre på hög höjd, flyg-
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bränsle, signalen för final – allt gör att man går igång och att adrenalinet pumpar. Men det är väl det som gör det så spännande också.
Mina arbetskamrater har svårt att förstå varför jag har gett mig på
fallskärmshoppning, de kan inte tänka sig att hoppa ut från ett fullt
fungerande flygplan. Och har man inte upplevt det så är det svårt
att förstå.
et har nog inte gått en dag utan att jag på något sätt tänkt på
hoppningen. Antingen läser jag tidningen Svensk Fallskärmssport, fräschar upp teorin, läser böcker om hoppning eller
laddar ner hoppfilmer från nätet. Och inte minst tjatar jag sönder
huvudet på sonen. Vardagen verkar gå lite lättare och kan hanteras
med lite distans när jag tänker på att jag faktiskt har hoppat och
landat med fallskärm inte bara en gång utan flera och kanske får
göra det igen. Så nu är det snart dags för nästa utmaning: att bli färdig med AFF och få en instruktör som står ut med mig och kan få
mig genom utbildningen. Sedan flyger jag med egna vingar!

D
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Bara sköldpaddor får tracka på

Galapagos
I november förra året anordnade hoppresearrangören Exotic sky
adventures (Esa) en hoppresa till Galapagosöarna utanför Ecuador.
Men hela boogiet blev en enda stor katastrof och inte ett enda
hopp gjordes över ön...

Text och foto

Mats Pallin

är vi på välkomstfesten fick reda på
att hopptillståndet – som funnits i
sex månader – dragits tillbaka av chefen
för nationalparken reagerade vi naturligtvis med bestörtning.
Starkast reagerade de ryska hopparna.
De krävde i princip nationalparkschefens
huvud på ett fat. Arrangören Esa arbetade hela veckan för att försöka lösa det
hela men utan resultat.
Det fanns emellertid giltiga hopptillstånd för två andra öar. Men Ecuadors
flygvapen vägrade att flyga över Herculesplanet, man hänvisade till det indragna
tillståndet och bröt därför kontraktet.
Frågan var till och med uppe på presidentnivå, men ingen ville ta Esas sida
och gå emot chefen för nationalparken.

N

Bill Booth och honom var det roligt att
lära känna. Han berättade bland annat
för mig om sina nya idéer på Vectorriggen. Magnetiska bärremsskydd finns nu
som tillval och ska enligt Bill göra dåliga
öppningar på grund av att bärremmarna
öppnar osymmetriskt till ett minne blott.
Bill Booth har också andra idéer,
bland annat visade han sin rigg där reservhandtagets vajer är utbytt mot ett som
är elastiskt till en viss punkt, där det blir
stumt. Fördelen, menade Bill, är att

handtaget ligger kvar på sin plats, även
om det lossnar ur fickan. En annan sak
han arbetar med kommer att revolutionera tillverkningen av riggar, beättade
han, men ville ännu inte gå ut offentligt
med vad det är.
Galapagos är fantastiskt! Jag hade en
riktigt härlig vecka där, med bland annat
dyk- och ridturer. Men det är synd att
det bara är galapagossköldpaddorna som
där får inta något som med lite vilja liknar trackingposition...

Artikelförfattaren
Mats Pallin och Bill
Booth, RW-shops
grundare, satsade på
andra aktiviteter när
hoppningen uteblev.

Bara galapagossköldpaddorna intar trackingposition på sin ö...

Massiv mediarapportering

Parkens motivering till det indragna tillståndet var att man var orolig för att
hopparna skulle störa djurlivet på ön, till
exempel landa på skölpaddorna eller flamingosarna. Esa menade å sin sida att
nationalparkschefen satt sina sista månader på sin post och därför ville synas ordentligt innan den nya chefen tillträdde.
Och det lyckades verkligen. Tv, radio
och tidningar rapporterade dagligen om
skeendet. En annan trolig förklaring,
som jag hörde från någon, är att nationalparken blivit utsatt för påtryckningar
från någon organisation eller något land
som bidrar med pengar till parken, men
sanningen lär vi aldrig få veta.
Bills nyheter

Med på resan var bland annat legenden
och grundaren till Relative Workshop
(numera United Parachute Technologies)
Svensk Fallskärmssport nr. 1, 2007
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å Pryltorget sätter vi ut radannonser av privat ägda ting som anknyter till hoppning. Införandet kostar ingenting för medlemmar i SFF eller prenumeranter av
SFS. De flesta annonserna är plockade färskvaror från den elektroniska anslagstavlan Skydivelistan (skydive@list.gof.se) och kan därför vara inaktuella (införandedatum
inom första parentesen). Du kan självklart skicka din radannons direkt till oss på tidningen, skicka till Himmelsdyk (de som gör iordning text och bild inför tryckningen),
eller till redaktörerna. Adresser, faxar, e-postar och telefoner finns på sidan tre. Sätt
ut pris om du säljer!
Du kan skicka utan tanke på pressläggningstider. Under produktionen fylls Pryltorget på så länge plats finns tills vi lämnar för tryckning.

P

S Ä L J E S

K Ö P E S

(29 jan) Sony PC kamera, PC350 PAL-version till salu. Versionen innan PC1000, PC350 har längre batteritid och är
lättare). Inköpt mars 2005. Kvitto finns, inklusive semihard case, extra batteri, instruktionsbok, kablar med
mera. Finns i Skåne men kan skickas mot avgift. Perfekt
skick! Denna kamera stöder LANC (det vill säga Cam eye)
vilket nyare kameror inte gör. Pris 6.500:- eller högstabjudeande. Inga skambud! Kontakta Claes, e-post: molcam@gmail.com

(24 jan) Begagnad Cypres köpes. Kontakta Linda Alvefjord i Linköpings FK. Telefon: 0739-82 14 41, e-post:
linda.alvefjord@hem.utfors.se

Erik på lut
Erik Lundh sätter fallskärmen i sväng
över backen på hemmaklubben Aros.

Daniel Åström

(30 jan) Cypres sökes! Hellre äldre än ny men hör av dej
till Alexandra du som har en över! E-post: alexandra.moudiou@spray.se, telefon: 0790-26 50 95.

Instruktörer vilar
upp sig på Öland

Sara Hall

Nyköpings fallskärmsklubb har
hoppvecka vecka 29 (16-22 juli).
Veckan därpå åker alla instruktörer till Byxelkrok på Öland en
vecka för att vila upp sig. Där kan
de ägna sig åt egen hoppning,
landning på stranden, bad, god
mat och trevligt umgänge. Hoppare från övriga klubbar med
lägst C-cert är välkomna.
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Va’ fasen..?
I full färd att fota sin
tandemhoppande kompis
blir killen i gräset överraskad av Palle Nygren
som kommer swoopandes. Händelsen utspelar
sig på Linköpingsklubbens temporära fält i
Skärstad utanför Motala.
Foto: Håkan Andersson

Skicka bilder!
Under rubriken Fönster mot
hoppsverige vill vi att du som
läser SFS förser oss med bilder som skildrar livet på svens-

Fönster mot

HOPPSVERIGE!

ka hoppfält. Helst markbilder.
Det är roligt om bilden lyfter
fram något kul, vackert eller
udda mitt i det vardagliga.
Skicka dina bilder, digitalt, papper eller dia, till: Himmelsdyk,
Box 110, 438 23 Landvetter.
E-post himmelsdyk@telia.com
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