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Sätt skärmen i stall
Så funkar groundlaunch
Att hålla risken i schack

Hallonen
…växte röda och lockande på buskarna vid tomtgränsen. Det skulle bli en härlig sommar.
Beväpnade med hinkar lade vi oss bland hallonen.
De fullkomligt drösade ner i hinkarna. Som om de
längtat efter att någon skulle komma förbi och hjälpa
dem av. Att ingen plockat av dem var förunderligt.
”Akta er för kärringen i gula huset bara”, sa en dag
den 11-åriga tjejen i vår trapp. ”Det är hennes hallon
och hon blir helt rabiat om man plockar av dem. Det
spelar ingen roll att de hänger över på vår tomt, kärringen hötter med nävarna så papiljotterna skakar och
säger att det är hennes hallon.”
Snabbt gömde vi hinkarna. Stoppade munnen full
av de hallon vi hade i händerna. Låtsades titta på fåglar
och flygplan, hummande och nickande att jaha, vilka
vackra träd och åhå har du sett sådan magnifika hallonbuskar, oj, oj, oj!
Men hallonen var så lockande och sommaren var så
varm att vi svårligen kunde hålla oss ifrån dem. Vi
smög och låtsades ha andra ärenden vid buskarna.
Tänkte att vi kunde skylla på att vi var nyinflyttade
och inte hade koll. Så vi tog ett hallon här och ett annat där. Vissa dagar lade vi oss bara under hallonbuskarna och lät bären liksom droppa ner i munnen.
Av kärringen syntes dock inte ett spår. Vi tyckte det
var konstigt men grannarna i trappen hade ju sagt att
hon fanns så då var det väl så. Men vårt mod växte.
En dag upptäckte vi att vi återigen hade fått med
oss hinkarna ut. Och rätt var det var hade vi återigen
plockat dem till brädden.
”Akta er för kärringen i gula huset bara”, sa nu en
av mammorna i vår trapp och fick bifall av ännu en
granne. Vi stannade upp. ”Det är kärringens hallon,
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berättade mamman”, och hon blir helt rabiat om man
plockar av dem. Det spelar ingen roll att de hänger
över på vår tomt, kärringen hötter med nävarna så papiljotterna skakar och säger att det är hennes hallon”.
Nu blev det svårt att låtsas som att man inte visste
att det inte var våra hallon. Men av kärringen syntes
fortfarande inte ett spår så vi skakade lite på axlarna
och fortsatte kaxigt att plocka av hallonen. Om än
med snabb hand. Och som i förbifarten.
Men så kom hösten och med den således även vintern. Hallonbuskarna gick i ide och vi med dem. Allt
blev vitt och stilla. Ur frysen tog vi hallon vi sparat.
Sög på dem likt karameller.
Häromdagen vaknade vi till ljudet av porlande
smältvatten. Våren var äntligen kommen och se, på
granntomten stod nu så äntligen en tant. Vi tog mod
till oss och gick ut för att erkänna vår fjolårssynd och
för att få lov att kanske fortsätta plocka.
”Det är min fars hus”, berättade den medelålders
damen. ”Det har stått tomt i tre år. Om här funnits en
dam i papiljotter så har hon flyttat för länge sen.”
Med det vill vi i redaktionen lite präktigt säga att
lev inte efter etablerade myter. Ifrågasätt hoppfältets
sanningar, kanske lär du dig mer om sporten. Var din
egen faktagranskare i sommar. Och ät mycket hallon!
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SFF info:
– ordförande Arne Nilsson.
Riksstämman 2007 –
tre nya styrelsemedlemmar.
Kalendariet 2007.
Lösryckt. Händelser, notiser,
annat av vikt eller icke.
Fräscha upp fallskärmskollen!
(...testa dig med 15 frågor...)
Ny bok om att flyga fallskärm.
Försvarsinfo.
Riksinstruktör Mattias Nord:
Utmaningar och färdigheter.
Incidentrapporter. Tema:
skador under säsongsstart.
New deal – nya hoppledare,
vindtunnels-AFF, elevsatsning.
Fönster mot hoppsverige.
Groundlaunch
– nytt under fallskärm.
Årets lag 2007.
Tävlingspoolen 2007
Kalott-tipset
– sätt skärmen i stall.
Läger i USA
– bra start på säsongen.
Hålla risken i schack – Anton
Westmans skaderapport.
Nyfiken på Madeleine.
Gästskribenten
– Marilyn Taminnen, FKCG.
Att göra årsförsta.
Pryltorget.

Omslaget:
Tvåmans kalottformation över Västerås
med Johannes Nilsson och Daniel Åström.
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Några ord från…

Riksstäm
triss i nytt
Årets riksstämma gav tre nya namn till förbundets
styrelse. De bidrar med kunskap om försvaret, kommunikationsarbete och skatter. Arbetet med att få
fart på fallskärmssverige genom New deal-projektet
stöttas i budgeten bland annat genom att alla årets
elever får gratis nyregistrering inför 2008.

örst vill jag ta tillfället i akt att tacka för det fortsatta förtroendet att
vara ordförande för vår organisation i ytterligare ett år.
Årets riksstämma som hölls i slutet av mars var dessvärre inte så välbesökt. Endast åtta klubbar var representerade på stämman som avverkades
i rask takt. Jag vill hälsa de nya styrelsemedlemmarna varmt välkomna
till styrelsen och tacka Bo Steen, Sophia Hansson och Jörgen Söderlund
som lämnar sina uppdrag i SFF:s styrelse för väl utfört arbete. Bo Steen
ärades med SFF:s förtjänstmedalj i guld för sitt mångåriga engagemang
som kassör i styrelsen.
Det är ytterst glädjande att vi i vår organisation har lyckats knyta
kvinnor i större utsträckning till styrelseuppdrag. Att vi som enda grenförbund inom flygsport har 50% kvinnor i vår styrelse är mycket positivt. Vi ligger på framkant och uppfyller RF:s mål med större engagemang bland kvinnliga medlemmar. Bäst av allt är att de är med tack vare
sin kompetens och inte för att de är kvinnor!
Grattis till Uno Alpfors som tilldelades Flygsportförbundets guldmedalj för sitt oförtröttliga engagemang inom flygsport i allmänhet och
fallskärmssporten i synnerhet. Medaljen utdelades i samband med
Flygsportförbundets årsstämma 24 mars.
Vi har lyckats bra i starten av ”New deal”. Instruktörsutbildningarna
har varit väl tillsatta och det är glädjande eftersom detta är en förutsättning för att kunna öka medlemsantalet framöver. Nu går vi in i nästa fas,
att rekrytera nya medlemmar. Här behöver vi hjälpas åt och se till att
dela med oss av lyckade kampanjer samt delge information om vad och
hur rekryteringsarbetet framskrider. Styrelsen kommer därför att dela
upp klubbarna tre och tre och ta kommunikationsansvar för dessa. Det
hoppas vi ska leda till ökad kommunikation mellan klubbar och förbund
och därmed kortare väg mellan problem och lösningar.
Jag ser med tillförsikt fram emot detta spännande verksamhetsår som
vi med gemensamma krafter ska göra till ett av de bästa.
Jag vill än en gång hälsa ledamöterna Ann Ljusberg och Lina Gardlow
samt suppleanten Anna Jacobsson varmt välkomna till SFF:s styrelse.
Till sist vill jag önska er alla en fin vår och mjuka landningar under
blå himmel.
Arne Nilsson,
ordförande i Svenska Fallskärmsförbundet

F

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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Text och foto

Boel Stier

venska Fallskärmsförbundets riksstämma hålls i mars varje år.
På stämman fattas beslut som i hög grad sätter ramarna för
hoppverksamheten under året som kommer. På årets riksstämma
den 25 mars var 8 av landets 20 klubbar representerade.

S

Tre nya i styrelsen

Valberedningens förslag till ny styrelse antogs och vi får se tre nya
ansikten i styrelsen: Ann Ljusberg, anställd i Försvarsmakten, går
in på vice ordförande-posten medan Lina Gardlow, skattejurist och
ordförande i Umeå fallskärmsklubb blir ledamot. Anna Jacobsson,
som jobbar för ett eventbolag och sitter med i PR-kommittén
kommer in som ny suppleant. Lina Gardlow bidrar med kunskap i
ekonomiska och skattemässiga frågor medan Ann Ljusberg utgör
en länk till Försvarsmakten. Anna Jacobsson representerar kommunikationskompetensen i styrelsen, något som saknats tidigare.
Eric Almqvist som arbetat bredvid avgående kassör Bo Steen
blir nu kassör. Övriga som kvarstår i styrelsen är Arne Nilsson som
sitter på ordförandeposten i ett år till, förbundsjurist Håkan Dahlquist som ledamot och förre riksinstruktören Ola Jameson på en
suppleantplats.
Ekonomin visar plus

Efter några justeringar i verksamhetsberättelsen och genomgång av
resultat- och balansräkning för år 2006 så beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Frågor ställdes bland annat om reseersättningsposten
som tillhör budgetens största på cirka 1,2 miljoner kronor. Arne
Nilsson förklarade att den posten omfattar reseersättningar till såväl deltagare som instruktörer på förbundets bas- och instruktörkurser, styrelsens resor samt de resor som landslaget gör i samband
med internationella tävlingar.
Förbundets budget för 2006 visar 358 658 kronor plus. Arne
Nilsson beskrev det som att förbundet kommit ikapp ekonomiskt
efter närmare 200 000 kronor minus för ett år sedan. Men vi ska
därmed inte se det som att det finns extra pengar att spendera. Eftersom alla nya elever under år 2007 kommer att bjudas på återregistreringssumman inför 2008, ett led i satsningen på att öka medlemsantalet, så behöver vi den ekonomiska bufferten.
New deal och e-projektet

Verksamhetsplanen för 2007 innehåller ett par saker som sticker
ut. Satsningen på fler nya instruktörer och punktinsatser med inlånad instruktörskraft i småklubbarna under våren är redan igång
och det första delmålet är att vi ska bli över 2 000 medlemmar igen
Svensk Fallskärmssport nr. 2, 2007
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SFF: styrelse 2007
Arne Nilsson: Ordförande, ett år.
Eric Almqvist: Kassör, två år.
Ann Ljusberg: Vice ordförande, ett år.

Guldmedalj till Uno Alpfors

Håkan Dahlquist: Ledamot, ett år.

På lördag eftermiddag den 24 mars, dagen före själva riksstämman, firade
Svenska Flygsportförbundet 40 år och
festligheter anordnades. I samband med

Anna Jacobsson: Suppleant, två år.
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Lina Gardlow: Ledamot, två år.

Anna Jacobsson,
PR-ansvarig i FKCG, ledamot i förbundets PR-kommitté: ”Jag vill driva informationsarbetet i förbundet vidare och
gärna göra förbundet mer synligt
bland medlemmarna så att vi slipper
vi-och-de-känslan. Jag vill också att
kommunikations- och informationsarbetet ska vara ett stöd i rekryteringen av nya hoppare och främja ett ökat
samarbete mellan klubbarna.”
Ann Ljusberg,
ordförande i ÖFSK åren 2000 - 2005,
anställd vid försvarshögskolan med ledarskap som specialitet: ”Hur blir
svenska fallskärmsförbundet en ännu
tydligare helhet där förbund, klubbar
och enskilda hoppare både engageras
och är engagerade? Hur möter vi
framtiden på bästa sätt – stor som liten klubb? Vad krävs för att fallskärmssporten ska vara attraktiv? Det
är ju rätt stora frågor men ändå frågor som driver mig i mitt arbete med
fallskärmshoppning och när det kommer till en praktisk verklighet så är det människorna som jag brinner för! Hur får vi individerna i fallskärmssverige att vilja och orka stanna kvar?”

Boel Stier

det tilldelades Uno Alpfors i Skånes fallskärmsklubb Svenska Flygsportförbundets förtjänstmedalj i guld för sina insatser som flygsportare och hoppare,
debattör och ivrig förespråkare för tävlandet i landet under flera decennier.
Samtidigt mottog också tävlingschef
Lennart Vestbom och domare Pia Berggren Svenska Fallskärmsförbundets förtjänstmedalj i silver för sina insatser inom
förbundets tävlingsarbete. Pia Berggren
fick även Svenska Flygsportförbundets
tävlingspris för sitt engagemang såväl nationellt som internationellt med domarinsatser och för att främja tävlandet.
Förutom att vara domare i FS och artistiska grenar är Pia också ordförande i
IPC:s (International Parachuting Commission) domarkommitté.
Arne Nilsson meddelade stolt att Sverige är ensamt om att ha två ordförande i
IPC, eftersom Ola Jameson, vår förre riksinstruktör, nyligen tillträdde som ordförande i organisationens teknik- och säkerhetskommitté.

Boel Stier

– och på sikt röra oss upp emot 3 000.
Nyrekryteringsmålet är 800 nya elever
under året.
Vi har skrivit om projektet New deal i
tidigare nummer under vintern och
grundtanken är att många klubbar går på
knäna för att de inte ens har instruktörer
nog att kunna ragga ihop fler elever och
på så sätt öka antalet medlemmar. Andemeningen i New deal är att gå ihop över
klubbgränserna och hjälpa varandra för
att få hoppsverige att växa.
E-projektet påbörjas också under året.
Det går ut på att digitalisera processer
som bland annat incidentrapporteringen
och anmälan av nya elever inför
kursstart. Det kommer att förenkla administrationsarbetet såväl i klubbarna
som på förbundets kansli.
Under året kommer också utbildningsboken Flyga fallskärm att tryckas,
fortsättningen på utbildningskompendiet
Pilot 1-2-3 med tillhörande fallskärmsflygarkurser som lanserades under
2006. Läs mer om boken Flyga fallskärm
på sidan tio i det här numret.
Håkan Dahlquist informerade dessutom om planer på att gå samman mellan
klubbarna och göra en gemensam upphandling av flygplansförsäkring, något
som kan sänka premierna avsevärt.

Lina Gardlow,
ordförande i UFK åren 2005 - 2006,
skattejurist: ”Jag vill förbättra samarbetet mellan klubbarna och mellan förbundet och klubbarna. Jag vill självklart bidra till det pågående arbetet
med New deal och e-projektet. Det är
också viktigt att satsa på Fallsvenskan
och tävlande på den nivån, så att vi
uppmuntrar medlemmar att tävla och
inte bara satsar på eliten och dessutom profilerar oss utåt som en idrott. Jag är dessutom mån
om miljöarbetet. Det enda sättet för oss att klara miljöfrågan
är positiv PR.”

Kim Sommarin

mman 07

Våra tre nya styrelsemedlemmar

Ola Jameson: Suppleant, ett år.
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APRIL
28-29 april: Friflygarhelg för hoppare
på alla nivåer med fokus på ”head
up-flygning”. Coacher är Boel Stier
och Elin Håkansson. Nyköpings FK
arrangerar. www.nyfk.se
MAJ
Hela maj: Hoppveckor på klubbarna för
att intensivutbilda AFF-elever. (New
deal)
10-13 maj: Militära mästerskapen i
precision, Västerås.
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. Østre Æra,
Norge.
26 maj: Pingstscramble, FS8 speedstar,
Västerås. www.fkaros.se
28 maj-8 juni: Basic camp, coachad
FS-hoppning i Gryttjom, SF.
www.skydive.se
JUNI
1-3 juni: Europacup 1 i precision,
Rijeka, Kroatien.
2-3 juni: Svenska cupen 1, Vårgårda,
FKCG.
9-10 juni: Fallsvenskan omgång 2.
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
15-17juni: Världscup i speedhoppning,
Utti fallskärmsklubb, Finland.
www.utti.org
18-24 juni: Midsommarboogie med
midnattshoppning på Tallhed, Orsa,
med klubbarna FKD, ÖFSK, LFK
och SÖFK.
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19-24 juni: Midsommarboogie på Everöd med SFK, FKCG och SF.
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. Mer info på
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.

30 juli-3 augusti: Coachad friflygning av
Martin Olsson, Henrik Runbjörk och
Petter Jönson på Vårgårda, FKCG.
29 juli-5 augusti: Go vertical, friflygarfestival i Voss, Norge. Mer info på
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 i Gryttjom,
Stockholms fallskärmsklubb.
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

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

1-2 september: Öppna SM i speedformation, Västerås.

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

1-9 september: EM i precision, Obijeck,
Kroatien.

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

22 september: FS4 scramble, Västerås.

23-27 juli: Tävling i FS och artistiska
grenar i Hangö, Finland.

OKTOBER

28 juli: Swooptävling, Rudan, Haninge.

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

28 juli-5 augusti: Myggbugit, Östersund. www.ofsk.net

NOVEMBER

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

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

Tävla i speed
Världscupen i speed kommer i år att genomföras i tre omgångar: Den första deltävlingen är i Finland, Utti, den 15-17 juni.
Den andra deltävlingen går i Italien, Casale
Monferrato, 13-15 juli och den sista deltävlingen är i Gryttjom den 10-12 augusti.
Vill du delta, i alla eller bara i någon av
deltävlingarna, kontaktar du Fredrik von
Schmalensée på schmalensee@gmail.com

Prova på precision
CReW Club erbjuder dem som vill prova
på precision att låna komplett utrustning
eller endast precisionsskärmar. Klubbarna
kan till exempel boka utrustningen för att
anordna ”prova-på-läger” eller vid hoppveckor. Även enskilda hoppare kan låna utrustning för att prova på precision.
Nio kompletta utrustningar finns, varav
två med räddningsutlösare, dessutom
finns det ytterligare fyra separata skärmar,
färdiga att koppla på en av dessa riggar eller klubbens egna elevriggar. Samtliga 13
skärmar, av typen Foil 252/282 och Challenger 289, kan lånas separat.
Lennart Vestbom, ledamot i CreW Club
menar att inte alla nya hoppare är födda
till att hoppa FS eller FF, utan att det borde
finnas utrymme för denna klassiska gren
också. ”Precis som när det gäller CF, så
är ju problemet att just inga hoppar precision på hemmafältet, utan bara på läger.
Det gör ju att de flesta nya hoppare aldrig
kommer i kontakt med grenen. Dessutom
behöver man ju en rigg med stor huvudcontainer och en specialskärm”, säger
Vestbom. Kontakta Lennart Vestbom för
mer info: lennart.vestbom@swipnet.se

Nytt flygplan i Umeå
Umeå fallskärmsklubb har köpt Linköpingklubbens Cessna 206. Efter flera år av
strul med inhyrda Antonov 2:or från Nordisk flygfrakt bestämde sig klubben för att
satsa på ett eget plan.
”Ett eget flygplan kommer att innebära
ett enormt uppsving för klubben. Vi har
haft några tuffa år tidigare och ser det här
som vår chans att komma igen”, säger
Elin Bergström, vice ordförande UFK.
För att inte dränera klubben totalt ekonomiskt så har medlemmarna lånat ut
pengar till kontantinsatsen. En Cessna
206 är bättre för en liten klubb eftersom
det inte behövs lika många hoppare för att
kunna få ihop en lift. Det kommer troligtvis
att ge bättre ruljans på verksamheten.

Zeppelinare i sommar?
Den som drömmer om att hoppa från en
zeppelinare har chansen 9-10 juni i tyska
Marl. För 130 euro får du komma upp på
max 1 500 meter med farkosten. Anmälan görs till info@fallschirmsport-marl.de
En annan intressant aktivitet i Tyskland
går av stapeln i Cochstedt fyra mil söder
om Magdeburg. Där arrangeras ett
AN72-boogie mellan 3 och 8 juli med organiserad vingoverallhoppning, FS och
friflygning. Mer information finns på:
www.mdskydive.de
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LÖSRYCKT
Midsommarboogie i både norr och söder

Hoppa medelstort på västkusten

I år anordnas midsommarboogie både i Everöd och i Orsa. Liksom förra året organiserar
Skånes fallskärmsklubb ett boogie tillsammans med Stockholms fallskärmsklubb och FK
Cirrus Göteborg på den sydligare av orterna. Från 19 till 24 juni kommer där att hoppas
ur Beaver, Twin Otter och Pac 750 XL. Eventuellt blir det också helikopterhoppning. Mer
information om detta kommer enligt Skånes FK under april.
Samma vecka men med start redan på måndagen den 18 juni är det boogie på Tallhed,
i Orsa. Bakom det arrangemanget ligger FK Dala och Östersunds FSK tillsammans med
Arvika FSK, Linköpings FK och Söderhamns FK. Klubbarnas Cessnor står till förfogande.
”Det blir midnattshoppning, roteflygning, tubhoppning, FS, friflygning, lägereld och
kanske ballonghoppning”, säger Jocke Melin från dalaklubben.
För att anmäla sig till boogiet i Orsa kan man antingen gå in på www.frittfall.nu och anmäla sig i gästboken eller skicka mejl till gofast@spray.se. I anmälan ska namn, klubb och
antal dagar som man önskar hoppa anges.

I sommar kommer WestCoast MidWay att arrangeras hos FKCG
i Vårgårda för första gången. Lägret skall fungera som en introduktion till storformationshoppning där hoppare med 100 hopp
eller mer efter utbildningen är välkomna att öka på sina kunskaper inom 8-10-mannahoppning. Det blir två grupper om max 10
personer i varje.
Samtidigt inbjuds de som redan har kunskaper på området att
finslipa dessa med avancerad 10-14-mannahoppning. Gareth Holder finns på plats för att organisera fantasifulla hopp för två grupper med 14 personer i varje.
Lägret arrangeras 23-27 juli och anmälningsavgiften är 1 200
kronor. I klubbstugan finns 40 sovplatser och på fältet finns plats
för tält eller husvagn.
Frågor och anmälan skickas till midway@skydivegoteborg.se I
anmälan ska namn, certnummer, antal hopp och vilken grupp
man vill hoppa i anges. För FKCG-medlemmar dras anmälningsavgiften från hoppkontot. Övriga betalar till Skydive Göteborgs bankgirokonto 5062-5789. Namn och certnummer ska anges och
sista datum för anmälan är 1 juni.

Tvåpoängs 200-manna lyckades inte
I slutet av mars arrangerade Guy Wright och Lou Tommaso ett rekordförsök i Zephyrhills.
Tanken var att 200 hoppare skulle sätta två poäng. De hoppade från 7 200 meter och
bröt på 2 800 meter. Försöken lyckades inte men de satte i alla fall en 140-manna med
två poäng vilket blev ett nytt rekord. Försöken fick en mycket tråkig start när en rysk hoppare, Kirill Samotsvetov, förolyckades. Inför landning kom han in bland skärmar som flög
långsammare än hans skärm. När han försökte hitta en plats att landa slog han hårt i
marken och avled på sjukhus av sina skador.

Nya hälsoblanketter på www.sff.se
Blanketterna ”läkarundersökning för fallskärmshoppare” och ”hälso- och ansvarsförklaring
för tandempassagerare” är nya för året och helt omgjorda. De kan laddas ner från förbundets hemsida www.sff.se och från www.hoppdoktorn.se/forbundslakarsidan.html
De gamla gäller dock hela 2007 och kan fortsätta att användas året ut (för den som
har många kvar). Alla synpunkter mottages tacksamt av förbundsläkare Berit Svensson.
Skicka dem till forbundslakare@hoppdoktorn.se
Det finns också en ny tandem-infosida med hälsofrågor för tandem som nya tandempassagerare kan hänvisas till: www.hoppdoktorn.se/tandem.html

Full fart på New deal – årets första A-certare
Säsongen 2007 har börjat med en rivstart och flera klubbar har bättre nyrekrytering än
på åratal. Och det finns redan de som fått sin första A-licens utskriven: David, Glenn och
Nils från Dala, Ingemar från Cirrus Göteborg samt Robert och Finn från SYD. Fallskärmsförbundet hälsar de nya A-certarna varmt välkomna och önskar en fin hoppsäsong.
Antalet återregistrerade medlemmar är också fler än vid samma tid förra året och vi
har redan passerat 1 000 hoppare.

Indelning för distriktsmästerskap
Under 80-talet och i början av 90-talet var det ganska vanligt att
klubbarna anordnade distriktsmästerskap. Under senare år är
det dock bara DM Södra som levt kvar, mycket tack vare några
enskilda hoppare som velat föra tävlingstraditionen vidare.
Nu vill SFF:s tävlingskommitté blåsa liv i distriktsmästerskapen
igen och har beslutat att följande distriktsindelning skall gälla för
2007 och framöver:
Norra: UFK, SUFK, ÖFSK, SÖFK, FKD.
Mellersta: SF, FKA, ÖFK, AFSK, NYFK, LFK, GOF, U&H
Södra: SFK, SYD, HFSK, FHS, VFK, FKCG
Enligt Lennart Vestbom i tävlingskommittén är DM inte ett sätt
att komma vidare till eller ens ett krav för att kvalificera sig till
SM. DM är ett sätt att uppmuntra till att tävla under lite enklare
former än SM och Svenska Cupen. ”Fallsvenskan sker ju på hemmaplan, så DM är väl nästa steg kan man säga”, säger Vestbom.
Varje DM-region kan bestämma vilka grenar och i vilka klasser
man vill tävla i men ett förslag är att man tävlar i precision, sportprecision, FS4 random eller intermediate, friflygning enligt reglerna i Fallsvenskan och CF2 rotation.
”Alla DM-grenar behöver inte gå på samma datum och samma ställe under ett år. Det kanske är att föredra att man delar på
arrangörsbördan lite. Man skulle kunna tänka sig att till exempel
FS och friflygning går samtidigt och att precision går någon annan helg på ett annat ställe”, avslutar Lennart Vestbom.

290 på Thai-festival

Svensk Fallskärmssport nr. 2, 2007

Willy Boeykens

I mars hölls den sedan länge fullbokade
Thai Sky-festivalen i pittoreska Prachuap Khiri Khan i Thailand. Under de nio
dagar som det årligen återkommande
boogiet pågick gjorde de 290 deltagarna över 5 000 hopp. Arrangör var BJ
Worth World Team där Sven Mörtberg
ingår som en av organisatörerna.
Thailands kung Bhumibol Adulyadej
fyller i år 80 och skulle därför firas
med en jubilemsformation i form av
kungens ålder i siffror. Till det hade 90
hoppare bjudits in från gruppen som
var med och satte världsrekordet på
400 förra året. Jubileumshoppen gick
inte riktigt som planerat trots att man
tidigt under boogiet hade visat kvalitet
genom att göra 98-mans med flera
poäng. ”De flesta deltagare lämnade
ändå festivalen nöjda”, berättar Willy
Boeykens, välkänd belgisk fotograf som
tog bilden till höger.
Från Sverige deltog förutom Sven
Mörtberg – som skötte spottingen ur
Herculesplanet – även Alex Ingulfsson,
Johan Hansson och Lasse Ivarsson.
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Fräscha u
fa
När du
packar skärmen:

Så är äntligen
den varma delen av året här
igen och med den hoppningen.
Eftersom vi svenskar bara hoppar under halva året är vi alla
ganska rostiga under våren.
Det gäller oavsett erfarenhetsnivå. Även om vi har många
hopp i bagaget totalt sett så
hinner somliga kunskaper stelna till lite under vintern. De behöver helt enkelt plockas fram
och vädras lite.
Här presenterar vi en genomgång av det viktigaste som
varje hoppare behöver tänka
på medan hon eller han packar
sin skärm och kontrollerar den
före ett hopp. Dessutom hittar
du nedan till höger en frågesport om lite smått och gott
kring hoppverksamheten och
materielfrågor.
Ha det så kul i luften!

• Är din pilot hel och fräsch? I en så
kallad kill-line-pilot som de flesta
har idag krymper linan med tiden
och kan behöva justeras eller bytas ut.
• Se till att använda gummisnoddar
av samma sort. Det är viktigt att
de är hela. Byt ut alla som visar
tecken på att vara slitna.
• Huvudskärmen: Håll ögonen öppna efter slitage och förändringar.
Se extra noga på tyget där sliderns öljetter stoppas, på tyget
där pilotlinan fäster i skärmen och
på tyget kring öljetterna på slidern.
• Kolla att inte styrlinorna är tvinnade – snurra i så fall upp dem.
• Ser några linor fransiga ut så låt
en kontrollant titta på dem.
Kanske det är dags att byta?
• Se till att alla links – där bärlinorna
är fästa i bärremmarna – sitter
fast som de ska och är hela.
• Treringssystemet – se till att loopen är hel och att du med jämna
mellanrum försiktigt drar ut kuttvajrarna och mjukar upp bärremmarna där treringarna sitter, så
att de släpper som de ska den dagen du behöver genomföra reservdragsproceduren. Var noga med
att koppla ihop systemet på rätt
sätt, fråga om hjälp om du inte är
stormsäker.
• Basremmen – ser den nött, fransig eller förändrad ut så visa den
för en kontrollant innan du hoppar
vidare.
• Loopen som stänger huvudskärmens container måste vara hel.
Byt ut den så fort den visar minsta
tecken på slitage för att undvika livsfarliga vådautlösningar. Se också
till att loopen är av rätt längd för
att din rigg ska stängas så som tillverkaren har tänkt.

Text

Boel Stier och Håkan Andersson

Foto

Mik Stier (rigg), Jenny Rosén (packning)
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• Pilotfickan – börjar den bli lite
slapp så be din kontrollant att byta
ut den mot en fräsch. En sliten pilotficka kan resultera i en farlig vådautlösning.
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allskärmskollen!
Innan du hoppar
kolla fram på riggen:
• RSL/Stevenslinan ikopplad alternativt urkopplad så att det
passar med vad du gör i luften.
• Bröstremmen stängd ordentligt
när du har på dig riggen.
• Benremmarna stängda ordenligt när du har på dig riggen.
• Kniven på en plats där den sitter bra och där du lätt kan nå
den.
• Kutt- och reservhandtag ska
sitta fast ordentligt i kardborrehöljet. Inget får vara trätt kring
eller genom dem.
• Piloten ska vara packad så att
den fyller ut pilotfickan och inte
riskerar att glida ur i förtid och
så att handtaget är lätt att hitta.

Innan du hoppar
kolla bak på riggen:
• Räddningsutlösaren ska vara påslagen
• Reservens loop ska vara hel och reservsprinten ska sitta fast ordentligt.
• Reservvajern ska löpa fritt genom höljet från sprinten hela vägen till handtaget.
• Huvudcontainerns loop ska vara hel, sprinten hela vägen i och flikarna ska vara riktigt stängda.
• Pilotlinan ska vara packad så att du exponerar så lite pilotlina som möjligt för fartvinden.

Helhet och
samma metod!

Testa din fallskärmskoll

• Titta på helhetsintrycket
innan du hoppar. Din utrustning ska vara i gott skick och
rätt ihoppackad med alla flikar fullständigt stängda. Ser
något skadat eller konstigt ut
så fråga om råd om du själv
är osäker.

Ett kul sätt att fräscha upp kunskaperna inför säsongsstarten är att leka frågesport
med varandra. Här har vi satt ihop femton klurigheter med tre svarsalternativ att välja
på för varje fråga – testa dig själv och dina kompisar! Frågorna fortsätter på sidan 11.

Vem bestämmer uthoppsordningen i flygplanet?

2. Den krymper allt mer, vilket innebär att
det blir allt svårare att spänna piloten tillräckligt mycket.

2. Nej, det är kontrollantjobb.

• Följ gärna samma metod
varje gång du gör en kontroll
så minimerar du risken att
missa något.

1. Hoppledaren, som i sin tur informerar piloten och hoppmästaren ombord.

3.

x. Du ansvarar alltid själv för din plats i planet och om och när du vill hoppa ut.

5.

Vad är viktigast att känna till när man
hoppar på ett nytt hoppfält?

2. Hoppmästaren bestämmer men du ansvarar för att informera HM om vad du
gör i frifall och hur högt du vill dra.

Är det bara elever som måste få en visitation av sin utrustning innan hopp?

1. Hur fältet ser ut ovanifrån, lokala regler
och alternativa landningsområden.

1. Nej, alla hoppare upp till B-cert behöver
en visitation innan de får hoppa.

1.

x. Att din licens är giltig på just det fältet.

Glöm inte...
• Höjdmätaren ska vara nollad.
• Din hjälm, dina goggles
och handskar.

Svensk Fallskärmssport nr. 2, 2007

2.
Vad händer med ”kill-linan” i en kollapspilot när den slits?
1. Den ser mer och mer sliten ut för att till
slut plötsligt gå av.
x. Den töjs ut mer och mer, vilket innebär att
piloten efter hand kollapsas allt sämre.

2. Om fältet ligger på havsnivå alternativt
högre eller lägre, ifall du måste justera din
räddningsutlösare.

4.

A?
BYT

x. Ja, men loopen ska vara tillverkad av en
kontrollant.

x. Ja, men det är ofta att rekommendera att
du ber om en visitation om du är nybörjare eller ovan.
2. Det beror på om du har packcertifikat eller inte. Har du det får du visitera dig
själv.

Får du själv byta loop i din rigg?
1. Ja.
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Erik Lundh

Ny bok om att
flyga fallskärm
I sommar kommer en ny
svensk utbildningsbok i
vår sport. Boken heter
Flyga fallskärm och kan
ses som nästa steg efter nybörjarboken Hoppa fallskärm. Som titeln
antyder handlar den om
Mark Wemhöner
(vice ordförande i Aros)
inför första landning efter utbildningen.

hur vi flyger och landar
våra skärmar.

B

oken Flyga fallskärm är en fortsättning
på och utbyggnad av det projekt som
inleddes säsongen 2006, med utbildningskompendiet Pilot 1-2-3 och de tillhörande
kalottkurserna Pilot 1 (som var ganska vagt
formulerad då), Pilot 2 och Pilot 3.
Medan förra årets kompendium koncentrerade sig mycket på de förberedande kurserna för att börja flyga högprestandaskärm
(Pilot 2) respektive för att börja göra högfartslandningar (Pilot 3), så är boken Flyga
fallskärm avsevärt bredare, med specialkapitel om allt från precisionshoppning och
swooping till uppvisningshoppning.
Projektet fick en del kritik för att det i och
med siffrorna 1-2-3 i titeln ritade upp en linjär utveckling där kunskapen om swooping
hamnade sist. På det viset kunde man få intrycket att swooping, eller högfartslandningar, var något som alla borde sträva efter, ett
slags högsta nivå inom fallskärsmflygningen.
Effektivare och roligare

Meningen med de allt oftare förekommande
kalottkurserna i landet är istället att få alla
hoppare, på alla nivåer, att bättre lära känna
sina skärmar för att flyga säkrare och mer effektivt, ha roligare i luften och landa mjukt
och med kontroll.
Boken presenterar också i ett antal specialkapitel ett brett smakprov av de många
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verksamheter under skärm som sporten erbjuder: kalottformation, tvåmannaflygning
utan dockning, precisionshoppning och så
vidare.
Pilot bas krav för B-cert

Den grundläggande kursen, Pilot bas, får ta
mest utrymme i boken. Den vänder sig till
alla som behöver bygga på sina allmänna
skärmflygarkunskaper. Pilot bas är från och
med 1 mars i år ett krav för att få söka B-cert
och vänder sig därmed i första hand till alla
mellan färdig utbildning och 100 hopp. Men
eftersom det går att träna vidare på sånt som
att landa mjukare och lära känna sin skärm
bättre under hela fallskärmskarriären vänder
sig Pilot bas egentligen till alla hoppare som
vill bli bättre allmänna fallskärmsflygare,
även om man har 500 hopp eller fler.
Flyga fallskärm är planerad att komma ut
under juli månad. Från och med 1 juni kommer delar av Flyga fallskärm att finnas tillgänglig i kompendieform via förbundet för
dem som behöver hålla eller gå en Pilot baskurs innan boken är tillgänglig.
Den främsta anledningen till det är att genomgången Pilot bas-kurs som sagt numera
är ett krav för att få söka B-cert. För dig som
vill få börja flyga högprestandaskärm eller
börja högfartslanda finns förra årets kompendium fortfarande tillgängligt och det går

fortfarande att bedriva självstudier för den som
inte har en kalottinstruktör att vända sig till.
Däremot kommer inte Pilot bas gå att genomföra med hjälp av självstudier. Det är
den kalottkurs som når flest hoppare och då
är det viktigt att få riktig handledning av en
instruktör. De klubbar som inte har egna kalottinstruktörer får skicka deltagare till
grannklubbar för att gå Pilot bas alternativt
låna in kalottinstruktörer från grannklubbarna. Samordnare för vidareutbildning av nya
kalottinstruktörer är Petter Alfsson-Thoor i
FKA och Göran Schwarz i NYFK.
Boken formges av Himmelsdyk, som även
ger ut Hoppa fallskärm. Däremot är det
Svenska Fallskärmsförbundet som är den ansvarige utgivaren. Redaktör för boken är
Boel Stier medan det bland skribenterna
finns namn som Anders Strandberg, Göran
Schwarz och Richard Johansson. Den kommer att kosta cirka 250 kronor och säljas genom förbundet.
Hur kommer det sig då att en vidareutbildningsbok i fallskärmshoppning inte
berör det vi gör i frifallet? Anledningen är
dels att vi pysslar med väldigt olika saker
mellan uthopp och drag. Men framför allt
beror det på att den absoluta merparten av
olyckorna och skadorna i sporten inträffar
när vi flyger och landar våra fallskärmar.
Boel Stier
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FALLSKÄRMSKOLL
6.

8.

Får du fortsätta att hoppa med en
Cypres med utgånget batteri eller
passerad servicetidpunkt i din
rigg om den är avslagen?

Kan man byta batteriet i en Cypres ”mitt i” en ompackningsperiod utan att packa om reserven?

1. Nej, aldrig.
x. Ja.
2. Ja, men bara om jag har D-cert.

7.
Måste alla hoppare använda en
RSL (Reserve Static Line, även
kallad Stevenslina)?
1. Ja, så skriver SBF och därmed
gäller det alla utom de som hoppar i Sverige med utländska certifikat.
x. Nej, det är frivilligt från och med
A-cert (men ett krav för elever).
Däremot rekommenderar SBF att
Stevenslinan kopplas ur vid kamerahoppning och vid kalottformationshoppning.
2. I SBF står det att RSL ”rekommenderas starkt” till alla hoppare
med A- till D-cert. Däremot är det
förbjudet att ha Stevenslinan inkopplad vid kalottformationshoppning och skysurfing. I
samband med kamerahoppning
rekommenderar SBF att iaktta

försiktighet.

1. Nej, reserven måste alltid packas
om vid batteribyte för reservcontainern måste öppnas.
x. Ja, vilken kontrollant som helst
kan byta batteriet och sen stänga
reservcontainern igen.
2. Ja, den kontrollant som packat
reserven kan byta batteriet och
sen stänga reservcontainern
igen.

SBF 402:17 visar vilken minsta
skärmstorlek du får ha relaterat
till antal hopp. För bästa glidtal,
följ de minimiangivelserna tills du
har 500 hopp.

10.
Hur gör du enklast om du tappat
journalen till din rigg?
1. Kontaktar den kontrollant som
utförde besiktning / ompackning
och ber denne att utfärda en ny
journal.

kollidera med andra hoppare i
trafiken inför landning?
1. Håll god uppsikt och flyg förutsägbart så att andra kan utläsa
vad du gör. Håll också din plats i
lufttrafiken.

x. Hoppa nära inpå gruppen före
dig så att du slipper hamna långt
bort från fältet.

x. Håll god uppsikt och gör så kallade s-svängar för att tydligt markera längs med vilken bana du
tänker flyga.

2. Ta reda på hur området där du
hoppar ser ut, hur finalriktningen
går och hur vindförhållandena är
på olika höjder.

2. Håll god uppsikt. Om trafiken tillåter så skruva dig gärna ner så
att du kan landa ostört.

15.

x. Lämnar in riggen för ny besiktning och ompackning.

13.

9.

2. Ber valfri kontrollant utfärda ny
journal med de gamla datumen.

Hur ska jag som nybörjare välja
rätt fallskärmsstorlek?

11.

Din pilotficka börjar vara lite sliten. När/hur bör du få detta åtgärdat?

1. Den så kallade Jesperkurvan i
SBF 402:17 visar exakt vilken
skärmstorlek du ska ha så länge
du inte har börjat hoppa en högprestandaskärm.
x. Den så kallade Jesperkurvan i
SBF 402:17 visar såväl en rekommenderad skärmstorlek som en
absolut minimistorlek beroende
på hur många hopp du har. Den
gäller dig som har färre än 500
hopp.
2. Den så kallade Jesperkurvan i

Vem får utföra underhåll av treringssystemet?
1. Det måste kontrollanten göra vid
besiktnings- och ompackningstillfället.

landningsplatser så att du kan
avbryta finalen på höjd om ni närmar er dem.

1. Hos kontrollant, lämpligen i samband med reservompackning eftersom reserven troligen behöver
öppnas.
x. Det görs av kontrollant vid den
årliga besiktningen.

x. Det gör jag själv med jämna mellanrum.

2. Detta är kontrollant-3-jobb, dvs.
riggen måste ”in på verkstad”.

2. Det krävs en instruktör (HM, HL,
KL) för att göra detta.

14.

12.

Vad är bästa sättet att undvika
utelandningar?

Hur kan jag undvika att

1. Informera dig om alternativa

Vad är symptomen på att det är
dags för linbyte, förutom att linorna ser allmänt slitna, luddiga och
missfärgade ut?
1. Linorna har blivit alltmer utsträckta och öppningarna blir ofta lite
”sega”.
x. Linorna krymper och blir kortare.
Flären känns ofta ”trött”.
2. Det märks inte när man flyger kalotten men man riskerar ett linbrott när som helst.

2?
X
1

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.

Försvaret får eloge för jämställdhetsarbete
Försvarsmakten får en eloge för sitt jämställdhetsarbete och arbetet
uppmärksammas allt mer av såväl organisationer som företag i samhället. Löjtnant Micael Ekdahl menar att medvetenheten ökar om att
försvarsmakten är bra på jämställdhet.
I mars anordnade Make Your Future, som är en del av EU:s program mot diskriminering i arbetslivet, ett seminarium i Göteborg.
Make Your Future är ett partnerskap mellan näringsliv, offentlig sektor
och ideella verksamheter. Den gemensamma värdegrunden är att varje
person är unik och har olika resurser som skall tas tillvara – oavsett etnisk bakgrund, kön, sexuell läggning, religion och funktionshinder.
Rosie Rothstein, koordinator för Make Your Future, sade i öppningstalet att hon insett att Försvarsmakten satt ner foten i den här
frågan och vill något i praktiken, inte bara upprätta vackra planer.
Inbjuden att tala var Micael Ekdahl, medinflytandeofficer på F17
som också jobbat som jämställdhetshandläggare i Högkvarteret, för
att berätta om Försvarsmaktens jämställdhetsarbete.
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Micael Ekdahl har på senare tid märkt ett ökat intresse för hur Försvarsmakten jobbar med de här frågorna och han får allt fler förfrågningar från företag och organisationer om föreläsningar. ”Jag hoppas
att Försvarsmakten kan profilera sig ännu mer mot övriga samhället.
Det här kan vara ett sätt”, säger Micael Ekdahl. Han anser att Försvarsmakten kommit en bra bit på vägen jämfört med många andra
organisationer och får medhåll av Rosie Rothstein.
Micael Ekdahl tycker att Försvarsmakten idag är på rätt väg.
Överbefälhavarens vision Vägen framåt har fått de flesta att inse att
det går att jobba med värderingar som styrmedel.
Han påpekar dock samtidigt att det fortfarande finns mycket att
göra och ser rekryteringen av kvinnor som en av de viktigaste faktorerna inför framtiden. ”För att lyckas, bland annat i våra internationella
insatser, behöver vi fler kvinnor som chefer” menar Micael Ekdahl.
Källa: www.mil.se
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SFF INFO

Anders Q

Mattias Nord,
din riksinstruktör

Utmaningar och
färdigheter i balans
ej fallskärmssverige. Solen skiner in genom kanslifönstret och
hopphungern börjar infinna sig. Jag gillar den här tiden när
allt det härliga ligger framför oss.
I det här numret vill jag diskutera vikten av att komma igång
med hoppningen igen på rätt sätt. Jag har redan i tidigare artiklar
pratat om hur viktigt det är att uppgiftens svårighet och vår förmåga
att lösa den stämmer överens.
Det som är speciellt nu i början av säsongen är att många av oss
inte har hoppat på minst ett halvår. Förmågan vi hade i slutet av säsongen är minst sagt rostig. Det betyder att vi behöver justera upp-

H

”

För ungefär tio år sedan var jag på
mitt första träningsläger i USA i
februari ett år. Härligt! Solen sken.

giftens – hoppets – svårighetsgrad så att den bättre passar vår nuvarande hoppstatus. Annars tar vi en mycket större risk när vi hoppar.
Innan vi går in på hur vi kan påverka vår situation i början av säsongen ska jag ge er ett exempel:
För ungefär tio år sedan var jag på mitt första träningsläger i USA
i februari ett år. Där låg sprillans nya Stilettoskärmar och väntade på
oss när vi kom. Härligt! Solen sken och vi hoppade järnet ända till
dagen när jag mötte en brädhoppare på inflygning på kanske 80
meters höjd.
Vi hann båda väja och krockade inte med varandra utan istället
med marken. Brädkillen klarade sig bra. Han hade en större skärm.
Jag klarade mig också bra med tanke på omständigheterna: resultatet blev ett spräckt ben i foten och stoltheten nere i skoskaften.
Om jag skulle ha kunnat vända på ett känt reklamtema och hade
fått möjligheten att besöka mig själv i historien i stället för i framtiden hade det blivit ett intressant samtal. Kanske hade den yngre och
äldre varianten av mig själv kunnat komma överens om några saker:
Hoppstatus och skärmval gick inte ihop. Dessutom var uppmärksamheten i landningsvarvet alldeles för dålig. Om jag bara lyft blicken och skannat området hade nog olyckan aldrig hänt. Styv i korken
var jag nog också men det ville inte den yngre varianten av mig själv
hålla med om.
Träningslägret fortskred om än med värkande fot och en ung
hoppare som lärt sig sin kanske nyttigaste läxa.
Så nu när jag har chansen att tala med er innan det brakar loss på
allvar vill jag säga: Låt färdigheten och förståelsen växa fram med
hjälp av rätt utmaningar på rätt nivå. Sommaren är lång.
I artikeln om incidentrapporter här intill får du några konkreta
saker att tänka på inför säsongsstarten.
Ha en fantastisk hoppvår!
För er:
Mattias Nord
SFF:s riksinstruktör

FS4-laget Velox med Mattias Nord (rygg mot kamera), för ungefär tio år sedan.
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Tid i sporten: 9 år

Tid i sporten: 2 år

Antal hopp: 1 305

Antal hopp: 89

Fallskärm: Velocity 103

Fallskärm: Silouette 190

Hopparens vikt: 66 kilo

Hopparens vikt: 82 kilo.

Händelseförlopp: Filmar tandem och jobbar cirka 150
meter med vad jag tror är
en snodd, men upptäcker
att alla linor från ena bärremmen går runt bärlinor på
motsatt sida på grund av
voltad rigg eller bag.
Skada: Ingen.

RAPPORTER
Hans Berggren

INCIDE NT
Händelseförlopp: FS4, drog
på 1 000 meter. Upptäckte
att jag var långt från fältet
och hade motvind dit. Försökte nå alternativ landningsplats men upptäckte
snart att det inte gick. Var
på väg mot elledningar, väjde
in i ett träd och föll till marken.

Tid i sporten: 4 år
Antal hopp: 105

Tid i sporten: 5 år

Fallskärm: Sabre 2, 170

Antal hopp: Cirka 1 000

Hopparens vikt: 75 kilo

Fallskärm: Stiletto 107
Hopparens vikt: 64 kilo.

Händelseförlopp: Första
hoppet för dagen, kom in för
landning på rak final på fulla
uppsläpp. Räknade med att
springa ut landningen men
hann inte med att flära. Landade ganska hårt på en fot
och ramlade.

Händelseförlopp: Under min
nya Stiletto 107 mötte jag
en brädhoppare på final och
upptäckte honom sent eftersom jag tittade där jag skulle
landa. Jag väjde och landade
hårt på fötterna.

Skada: Bruten fot.

Skada: Spräckt ben i foten.

Gemensamma nämnare och orsaker för incidenterna ovan:
Alla ovanstående incidenter har inträffat i början av säsongen under de senaste åren, närmare bestämt i perioden mellan februari och maj. Om de
beror på dålig hoppstatus eller inte är naturligtvis omöjligt att avgöra men
de belyser i alla fall några misstag som kan vara lätta att göra när man är
ovan och rostig i början av säsongen.

:
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Bra tips att ha i bakfickan inför säsongsstarten
Före hoppet
• Reservdragsövningar i sele.
• Genomgång av säkerhetsrutinerna på fältet.

Inför hoppet
• Se till att ge dig själv gott om tid
för förberedelser så att planeringen inte kommer från höften – något som vi kanske kan komma undan med i slutet av säsongen men
inte i början. För de första hoppen
konsultera SBF:s plan (Svenska
Bestämmelser Fallskärmsverksamhet) i enlighet med din erfa-

renhet och med hänsyn till hur
långt uppehåll du har haft.
• Ha nogrann koll på väderförutsättningarna så att de passar din nuvarande hoppstatus. Se till att
vara insatt i spotten så att du kan
kolla din uthoppspunkt.
• Ha prylarna i god ordning (nya
gummiband, ny loop, byt batterier
i Dyttern och eventuellt i höjdmätaren, varma smidiga handskar,
imskydda visir och så vidare). Ta
på dig allt i tid före hoppet och be
om en visitation så att inget missas. Se även till att använda en

skärm som passar din nuvarande
hoppstatus.
• Ta reda på vilka grupper av hoppare du har runt dig i flygplanet
och vad de skall göra så att du
vet vad du kan förvänta dig att
möta under skärm.

• Kolla runt omkring dig för att ha
koll på dina lika rostiga kamrater.
• Utmana inte dig själv i högfartslandningarna om och när du kommer igång med dem igen. Finliret
är färskvara.

Efter hoppet
Under hoppet
• Ha koll på höjden och bryt i extra
god tid.

Landningen
• Planera din inflygning väl och se
till att vara på rak final i god tid.

• Ge dig själv en stund för att
plocka fram det som var bra och
fundera över det som kan göras
bättre. På så vis kan du utnyttja
erfarenheterna från hoppet till att
vara med och hjälpa dig att bygga
upp din hoppstatus inför året.

NEW DEAL
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Tjugo nybakade hoppledare
rallflygning. I och med att de skriver på papperet
slipper vi diskussion”, säger Mattias Nord.
Många undrar om de kommer att klara av
hoppledarrollen. På frågan hur en bra hoppledare ska vara svarar riksinstruktören: ”Man ska
vara lugn och göra det som är relevant för hoppningen och då är det ju bra att till exempel kunna
delegera. Säkerheten vidmakthålls av att man
hela tiden håller initiativet, att man aldrig tillåter
sig själv att vara tvåa”.
Och nyttan av att vara steget före märkte vi i
övningen ”förebygga och hantera uppkomna situationer” där vi i smågrupper diskuterade vad man
som hoppledare skulle gjort i en viss situation.
Inte det lättaste att börja bena i skräckscenariot
med fyra finaler, hårda landningar, hoppare som
drar nära varandra och elever som landar ute.
Men övningen gav en bra bild av hur en hoppdag kan se ut. Framför allt visade den att om
man redan från början kan se att någonting håller på att gå fel är det inte så svårt att undvika
problemen – innan de uppstått.
Eftersom en hoppledare måste vara beredd på
det värsta, visades också otäcka bilder från en
dödsolycka och instruktören Magnus Caro berät-

tade gripande om när han var på fältet vid den
svåra olyckan i Östersund 2004 när tre hoppare
och en pilot omkom.
Efter en kväll och två heldagar med massor av
information, trevliga människor, duktiga kursledare (och fruktansvärt mycket mat och fika) kunde
tjugo nya hoppare titulera sig hoppledare.

Mirijam Geyerhofer

Mirijam Geyerhofer

Årets första av tre hoppledarkurser hölls den
16-18 februari. På plats i Halmstad fanns 20
hoppare från sex olika klubbar som såg fram
emot att lära sig mer om bland annat säkerhet
och hantering av olyckor.
I år är det tänkt att hoppsverige ska få hela
62 nya hoppledare, kanske det högsta antalet
någonsin. Första steget i satsningen New deal är
nämligen att se till att klubbarna kan ta hand om
sin egen drift. Därför har antalet deltagare ökat
på alla instruktörskurser, berättar riksinstruktör
Mattias Nord som var med i Halmstad.
Det finns fler saker som är nya för i år, bland
annat har man ändrat lite i tandempassagerarnas friskhetsförklaring och AFF-utbildningsplanen.
Man har också tagit fram en bilaga som alla utländska hoppare ska ta del av och skriva under
innan de får hoppa. Där står bland annat de
svenska reglerna för utrustning, kameraflygning,
vingoverallhoppning och annat som kan skilja sig
mellan olika länder.
”Utländska hoppare är tyvärr överrepresenterade i olycksstatistiken. Även om deras regler är
annorlunda så ger det här oss möjlighet att sätta
gränser för exempelvis hook-turns och vingove-

Listorna på allt man ska tänka på under en dag blev
ganska maffiga. Huvudet på skaft är vad som gäller.

FKCG storsatsar på elever
Genom kraftigt sänkta priser på elevkurser hoppas Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg kunna
locka fler elever i år än någonsin tidigare. Målet
är 100 stycken och redan innan säsongen kört
igång hade de fått ihop hälften av dessa.
Priset på en hel AFF-kurs i FKCG ligger i år på
6 490 kronor. Alla marginaler som klubben tidigare hade har skurits bort. Dessutom avstår
klubben från medlemsavgiften av de nya eleverna

det första året. Prova-på-kursen som innehåller
teoridelen och ett fallskärmshopp kostar 2 490
kronor, samma pris som för ett tandemhopp.
Tandempresentkort kan också användas som delbetalning av en hel kurs liksom att den som gjort
ett tandemhopp har 1 000 kronor rabatt på
kurspriset.
”Vi har märkt att det sänkta kurspriset går
hem hos folk”, säger Peter Denk i FKCG.

Anders Helgesson

Monica Paulsson och
Mats Bohlinsson flankerar
Anton Engstrand.
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För att få de färdiga eleverna att fortsätta
hoppa har klubben tagit till en del nya åtgärder.
Alla färdiga elever hoppar med rabatt första
året. Hoppen kostar då 130 kronor i stället för
normalpriset 160 kronor. De kan också uppgradera rabatten till halva priset jämfört med övriga
hoppare. Uppgradering till rabatt två kostar
1 000 kronor och varje hopp då 90 kronor.
”Eftersom nybörjarna packar långsammare
och inte hinner göra lika många hopp brukar det
inte löna sig för dem med rabattsystemen men
på det här sättet hoppas vi att de kommer att
kunna hoppa mer.”
Även andra året har de nybakade hopparna
lite lägre pris på rabattsystemen.
En annan hoppstimulerande åtgärd är att det
varje helg ska finnas en erfaren hoppare som organisatör, som tar hand om nybörjare, gästhoppare och andra som känner sig vilsna. Tanken är
att pussla ihop dem och hitta på kul saker som
de kan göra i luften för att utveckla sin hoppning.
Organisatören kan också hoppa tillsammans med
nybörjarna som då betalar hans eller hennes
hopp till rabatterat pris.
Förhoppningen är att inte bara nybörjarna ska
vinna på detta utan även att de som organiserar
ska utvecklas i sin roll som tränare.
Enligt Peter Denk kommer klubben inte att ha
några problem att ta hand om 100 nya hoppare.
”Våra AFF-instruktörer har fått hoppa för lite tidigare år”, avslutar Peter.

Anna Oscarson
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Debrieflokalen i Bedford.

Martin Gustafsson

För första gången någonsin har ett fallskärmsförbund utbildat AFF-instruktörer i
vindtunnel. I slutet av mars var den stora
kullen blivande AFF-instruktörer (som ni
kunde läsa om i förra numret) iväg till vindtunneln i Bedford en helg. Bland annat tränades det på att häva en spinn och vända
en elev som ligger på rygg i luften. Men
dessförinnan fick de blivande instruktörerna träna på sina egna flygfärdigheter.
Snabbt märkte deltagarna en förbättring
på att hantera olika situationer.
Stefan ”Schwede” Andersson, FKCG,
var en av deltagarna: ”Som ’gammal’ skydiver har man vissa olater som brett mellan
benen och brett mellan armarna i den
gamla pålitliga boxen. När man väl hade
fått in det nya så upptäckte i alla fall jag
att det går att flyga mycket enklare och
energisnålare. Det blir dock att fortsätta
nöta så att inte kroppen faller tillbaka i det
gamla sättet att flyga.”
Tunnelträningen bjöd även på ömma
ryggar, knän och armbågar. ”Kul hade vi i
alla fall och det verkar som Sverige har
satt en ny standard på hur AFF-instruktörer ska utbildas. Det gamla sättet är väldigt väderberoende och varje adept har
bara kunnat göra ett fåtal hopp var. I vindtunneln fick varje person minst 30 minuter
flygning”, avslutar Stefan Andersson.

Stefan Andersson

AFF-instruktörer i vindtunnel

Anna Oscarson

Fönster mot

HOPPSVERIGE!

Påskdopp
FKCG firade påsken i Karlsborg. En kväll badades
det bastuflotte. Här är
Björn Carlsson, Niklas
Berg och Martin ”Gusten” Gustafsson på väg
att ta ett dopp i det iskalla vattnet. Mattias Bokinge försökte få ner alla
i vattnet med hjälp av en
case men inte ens det
lockbetet gick hem.
Foto: Ann Söderberg

Skicka bilder!
Under rubriken Fönster mot
hoppsverige vill vi att du som
läser SFS förser oss med bilder som skildrar livet på svenska 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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Nytt
under fallskärm

Ground
launch
Fallskärmshoppning är kul. Slalomåkning är
kul. Groundlaunch är en kombination av dessa.
”Helt galet kul”, enligt Anton Westman och
Martin Rosén, två av de pionjärer som har
provat att markstarta i de svenska fjällen.
Text

Anna Oscarson

Foto

Magnus Carlsson www.taigavision.com

jälva företeelsen, att starta med
slalomskidor i en backe utrustad med
opackad fallskärm som får åkaren att lyfta från marken när farten och backens
lutning ökar, kommer egentligen från alperna. Där kallas det speedflying och
håller på att bli riktigt populärt.
För ett år sedan testade Pär Forsman,
Anton Westman och några till förutsättningarna för att starta boogieverksamhet
i Hemavan. (Om detta stod att läsa i

S
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SFS nummer 2/2006.) Ett mycket lyckat försök och tankar kom upp på att prova även groundlaunch i området. Önskemålet från initiativtagarna i Tärnaby och
Hemavan var att skapa en utökad aktivitetsturism där, helst med koppling till
flygverksamhet.
Alla parter verkade överens om att ett
boogie som både innehåller fallskärmshoppning och groundlaunching skulle
kunna vara mycket intressant.
Plötsligt började gamla Stilettoskärmar efterfrågas på begagnatmarknaden.
”Allra bäst visade sig de lite större skärmarna vara, de mellan 150 och 190
kvadratfot”, säger Martin Rosén.
Modifierad utrustning används

Ett par veckor före jul åkte Pär Forsman,
Anton Westman, Martin Rosén, Ove
Oksvold, Per Levinsson och Carl Bruch
till Hemavan och genomförde de första
riktiga markstartsförsöken. De använde
sig av gamla uttjänta riggar där de skurit
bort alla flikar. För att komma upp på
toppen av berget åkte de lift och skoter.
Alla blev eld och lågor över den här nya
aktiviteten. ”Det är som att swoopa sjukt
långt”, säger Anton.

I februari åkte markstartarna upp till Hemavan igen för ytterligare en försöksomgång. Den här gången hade en helikopter anlitats för att ta dem högre upp på
fjället, till den riktiga offpiståkningen.
Allt eftersom har de klarat mer och mer
avancerade övningar. ”Vi flög över några
isfall senast vi var uppe”, säger Martin.
Minusgrader krävs

Aktiviteten kräver inte blå himmel men
väl att det är minusgrader och relativt
vindstilla. Minusgrader för att inte skärmen ska bli blöt.
Martin tipsar den som är sugen på att
prova att minst flyga den skärmstorlek
som man är van från fallskärmshoppning. Man bör heller inte hålla till i
branter där man inte klarar av att åka
skidor. Har man tänkt hålla till i pistad
slalombacke bör man dessutom först fråga personalen om lov. Är backen öppen
för andra gäller det att vara uppmärksam
på de övriga åkarna.
Anton har en idé om att kanske nästa
vinter anordna en uppvisningstävling i
”super GL”, en tredimensionell variant
av super G. Något som kanske kan locka
en whuffo-publik, tror han.
Svensk Fallskärmssport nr. 2, 2007

Vänster: Martin Rosén har
full koll i luften, men inte lika
stor koll på marken med skidor.
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Friflygning
Divine

Lagen
2007
Tävlingssäsongen är snart här. Både lagen och hopparna
som tävlar individuellt laddar för fullt. Hur ser konkurren-

Zero

sen ut i år? Vi ger dig svaret. Här är en sammanställning

Klubb: SF
Anders Sundin, Mik Stier
och Joakim Wetterfors
Vår målsättning i år blir att
göra cirka. 250 laghopp. Vi
tänker ställa upp i så många
tävlingar som möjligt inklusive SM och vill även resa
runt lite till exempelvis Nordic Meet i Norge för att få
lite nya kunskaper.

av de tävlande baserat på hopparnas insända uppgifter.

FS4 öppna klassen
Team SOAP
Klubb: SF. Jenny Rosén, Jens Åström, Emil Einarsson, Ammi Sjöberg (Mattias Qvist ,video).
Ambition/Mål: Åtta timmar i Bedfordtunneln
under våren, minst 100 laghopp 2007 (gärna
200 om vädret tillåter), cirka två coachade lagträningsveckor. Delta på Svenska Cupen,
Fallsvenskan, KM och SM.
Hemsida: kommer!
42
Klubb: SFK. Jens Thögersen, Andreas
Wittbom, Joar Stenqvist, Staffan Linde (video), Magnus Pålsson. Coach och inhoppande lagmedlem: Mattias Nord
Målsättningen för 2007 är: försvara pallplatsen på World Challange i Bedford i april,
vinna SM i Vårgårda samt att göra ett bra
resultat på världscupen i Ryssland.

Capra
Medlemmar: Peter Nilsson (SF), Henrik
Runbjörk (FHS), Martin Olsson (FKCG).
Efter långt sökande i vinter så har den lediga platsen i laget äntligen tillsatts. Vi är
extremt nöjda med att Peter Nilsson
kommer att flyga fritt med Capra.
Mål: Vi kommer under året att ägna oss
åt att hoppa ihop laget och ställa upp på
någon av deltävlingarna i svenska cupen.
Naturligtvis kommer vi att försvara förra
årets SM-guld med näbbar och klor.

Andreas ”Wilma” Olofsson

Klubb: UFK
Mikael Andersson, Daniel Hagström,
båda video,. Performers: vakanta
platser. Sökande bör se bättre ut och
prestera bättre än vi gör.
Mål: Att vara snäppet bättre än Team
Bautasten i allt utom BASE.
Motto: Vi är inte bra, vi är bäst. Eller
nåja, vi suger inte jämt!

EST

Spaï
Klubb: FKCG
Ulf Liljenbäck, Micke Kaulanen, Tobias Alsiö, Mats Svensson, Daniel Åström.
Coach och guru: Mattias Nord. Reserv:
Martin Bäcklin. Lagriggers: Petter A Thoor,
Nico Emanuelsson. Blogg: www.spai.nu
Målsättning: Tunnla och hoppa mycket.
Ha skoj, snitta högre och vinna.

Romme Rotation

Qoo

Klubb: FK Dala. Dan Ondrejka, Mikael Andersson, Jimmy Aronsson,
Thomas Biel, Tommy Salberg. Plan: Vi kommer att tävla och träna i
år, oklart i vilka tävlingar men kanske Asiatiska öppna mästerskapen,
Finska mästerskapen och världscupen.

Klubb: FKCG. Camilla Hermansson,
Timo Silvennoinen, Erik Rydsmo, Elisabeth Wetterlund, Niklas Hanson (kamera)
Plan: Rulla regelbundet under vintern/våren, en tunneltripp, ett par veckors hoppning, en cup och SM
Målsättning: Bra och rolig hoppning och
toksnabba svängar!
Runt30
Klubb: FK Aros. Fredrik Ganse, Kristoffer
Oebius, Lina Zabkar, Mark Wemhöner,
Oskar Segerström (video).
Mål: Uppstartssäsong med träning i
vindtunnel och cirka 100 laghopp. Deltagande i alla Svenska Cupen samt SM.

Uno Asker

onåD
Klubb: ÖFSK
Svante Lundberg, Marcus Jögi.
Tränar CF2 för att delta i SM, för
att bli bättre skärmflygare och för
att det är så roligt.
Målsättning: Minst 100 laghopp
och ett förvånansvärt bra resultat
på SM. Dan Ondrejka coachar.

Niklas Hanson.

Maria Landblom

CF4 rotation och CF2 sekvens
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Klubb: SF
Martin Bäcklin, Kenneth Eriksson, Ken Hansen
och Mattias Nord.
Plan: Vi vill skrämma fart i våra FS4-kunskaper
igen, men har inget uttalat tävlingsmål. Troligen
gör vi ett gästspel på en Svenska Cup, men inte
SM som det ser ut just nu. Vi förbereder med rullning under vintern samt ett tunnel-camp i Bedford. Hemma i Gryttjom blir det cirka 50 hopp.

Peter Törnestam

Lag Storsten

Kikki Mårtensson

Martin Eidensten

Klubb: SF
Cerina Rydälv, Regina Lindberg,
Cornelia Franzén
Mål säsongen 2007: Köra två
lagveckor + helger. Vara med på
minst en Svenska Cupentävling
och utvecklas till bättre friflygare!

Juan Cifuentes

Reco

Anders helgesson

Cecilia Gerhard

Klubb: FKCG
Petter Jönsson, Tommy Gustafsson (kamera), Janne Latvala.
Målsättning: Att göra minst 150
laghopp och försöka kamma
hem segern i SM -07 med vårat
fria program som styrka samt ha
minst lika kul som sommaren
-06, och att få Petter att komma
i tid till liften.
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LAGEN 2007
FS4 öppna klassen

FS4 intermediateklassen

Lagprecision

Seth Ericsson

Chili
Klubb: SF. Monica Paulsson, Matilda
Hansson, Seth Ericsson, Yasmina Merzoug
och Annica Carlsson.
Målsättning: 2-3 Svenska Cuper och SM.

Klubb: SF
Medlemmar: Jesper Lindblom,
Juan Cifuentes, Mikael Fredriksson och Ibrahim Lahdo.
Plan: Ett antal timmar vindtunnel samt rullträning. Vi räknar
att göra minst ett 100-tal hopp
under säsongen. Vår ambition
är att vara med och tävla i
Fallsvenskan, Svenska cupen, SM, KM och FS4 scramble. Vi ser det som
ytterst sannolikt att vi hamnar på pallplats i FS4 Intermediate i SM.

Team Sweden
(i militära sammanhang)
Gren: Tävlar i FS4 och precision.
Medlemmar: Adam Stålsmeden
(FKA), Peter Wirenstedt (SFK, video), Arvid Olofsson (LFK), Henrik
Eriksson (ÖFSK) och Mårten Nordlander (ÖFSK).
Målsättning: Guld på militära VM
2009. På årets VM semifinal och
snitt på 20 poäng (poängräkning
skiljer sig från de civila reglerna).
Hittills i år har laget gjort drygt 80 hopp och tio timmar vindtunnel, målet
är minst 200 hopp innan VM. Vi vill delta i FS4 på SM men prec är prio,
med nuvarande upplägg blir det svårt att tävla i båda grenarna.

Claus Pedersen

Klubb: SF
Martin Askelin, Helena Hanses, Mikael Gustavsen, Rikard Rodensjö, Niklas Rodensjö.
Plan: Vi gör väl runt 150 laghopp i år och fyra
timmar vindtunnel. Vi flyger alla på nya sloter.
Mål: Som vanligt att vinna allt. Vi är bäst, alla
andra är ganska kassa.

SF 4Play

Maria Kristoffersson

Sweet4

Jenny Rosén

(forts.)

Skånes Bästa
Klubb: Skånes Fallskärmsklubb
Lagmedlemmar: Helene Eriksson,
Michael Alpfors, Ulf Österbom, Uno
Alpfors och Stefan Nilsson
Målsättning 2007: Att befästa positionen som världens bästa skånska
precisionslag i fallskärmshoppning.
Hundratals hopp skall ta oss till en
ny SM-medalj och nytt DM-guld.
(Såvitt redaktionen vet kommer även LFK, ÖFSK
och FKA att ha lag på SM, men ingen representant
för de lagen har hört av sig på anmodan att komma in med uppgifter via skydive-listan.)

Individuella tävlande
Speed
Erik Lundh, FK Aros vill minska
avståndet till 500 km/h.
Nico Emanuelsson, FKCG, ska
göra minst 50 speedhopp.
Fredrik von Schmalensée, SF,
kommer
att vara
med på
alla världscuper i
speed. Har
som mål
att titulera
sig som en

av världens fem snabbaste icke
motoriserade människorna under året. Han vill också få fler att
prova på grenen.
Henrik Andersson, ÖFSK, vill
slå sitt tidigare rekord.
Tommy Gustavsson, FKCG.
Ken Hansen, SF, har som mål
att ta SM-guld och sätta nytt
svenskt rekord.
Swooping
Martin Bäcklin, SF, tänker försöka prestera bra ytterligare ett

år inom swooping med världscupen som säsongens huvudmål. Han hoppas på ett par bra
svenska tävlingar för hans del
samt deltagande på European
Swooping Tour under Ekstremsportveko i Voss, Norge.
Erik Lundh, FK Aros, har som
målsättning att inte slå sig och
ha kul.
Nico Emanuelsson, FKCG ska
göra fler än 50 träningshopp i
swooping i år.
Tobias Lundberg, SÖFK, har
som mål att börja tävla.

Jens Thögersen, SFK, har som
mål att ha 100% gateträffar.
Göran Schwarz, NYFK.
Stefan Burström, SFK.

mål i år att ta sig till militära VM
som går i Indien. Där vill hon
göra ett resultat på 24 centimeter på åtta hopp, det vill säga ett
snitt på 3 centimeter per hopp.
För att nå dit kommer hon att
Precision
träna hårt, både fysiskt och
mentalt utöver hoppningen.
Magnus Falk, ÖFSK. Målsättning: 200-300 hopp, deltagande Micke Alpfors, SFK, har
i 4-6 Europa cuper, delta i SM
och EM. Målet är att på alla täv- som mål att
fortsätta att
lingar göra max 10 centimetervara Sveriges
på 8 rundor och inget enskilt rebästa klassissultat över tre centimeter.
ka hoppare.
Åsah Helenius, LFK, har som

Med bara 15 hopp efter utbildningen startade
Ann Söderberg ett seriöst fyrmannalag. Airgangbang.se, som tävlar i FS4 intermediate,
har förutom fyra timmar vindtunnel en andraplats från förra årets klubbmästerskap i FKCG
att stoltsera med.
När Ann var klar med utbildningen på hösten
2005 insåg hon att mycket tid gick åt till att hitta
lämpliga hoppkompisar som ville göra samma saker som henne. Tid som bättre kunde spenderas
i luften. Hon kände också att hon ville ha ett mål
med sin hoppning.
Snart hade hon lyckats samla tre till färska
hoppare som alla blivit klara med utbildningen tidigare samma år. De var Martin Gustafsson,
Patrik Skjelfoss och Richard Eriksson. De började
hoppa tillsammans och upptäckte att de passade
väldigt bra ihop.
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”Det var i slutet av säsongen
men alla var väldigt peppade.
Under vintern rullade vi en hel
del”, säger Ann.
I april åkte de tillsammans
med ett par andra lag från klubben till Bedfords
vindtunnel och utvecklades i en rasande takt under Mattias Nords coachning.
Men så flyttade Richard utomlands och Cecilia
Cöster hoppade in i hans ställe. Till årets säsong
har hon bestämt sig för att satsa mer på friflygning och kalottformation och Robert Alasuutari
är nu lagets fjärde medlem.
Eftersom Ann är den som står för klubbens
matförsörjning så kunde de inte vara med på SM
förra året där hon ansvarade för matlagningen.
Enligt lagets hemsida är målsättningen en seger
på SM i år. Men om de inte hittar någon annan
som rör i grytorna kommer är nog SM-deltagan-

Anders Helgesson

Airgangbang.se satsade
direkt efter utbildningen

de inte möjligt eftersom SM även detta år arrangeras på Vårgårda.
De har i alla fall tänkt vara med i fallsvenskan,
någon av svenska cupen-omgångarna och årets
KM. De planerar också att åka till Lettland för att
tävla i femmanna speedstar i augusti. Till nästa
säsong har de planerat en storsatsning och då
ställer de definitivt upp i SM.
Lagets styrka är att de har väldigt kul ihop.
”Vi ställer inte för höga krav på varandra. Om
någon inte kan vara med när vi planerat in en
hopphelg tar vi in någon annan på dennes plats.”
Niklas Berg som är lagets coach brukar ställa
upp och hoppa in om någon saknas.
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Kalott-tips
– sätt skärmen

En stall kan vara otäck, om den sker oväntat och på låg höjd. Men om vi lär oss
hur vår skärm beter sig när den stallar och när den återhämtar sig blir vi bättre
fallskärmspiloter. Dessutom – kunskapen om hur skärmen fungerar på riktigt djup
broms hjälper dig att landa bättre.

Text

Jessica Fremnell

Foto

Peter Carlsson

ånga av oss är rädda för att stalla
vår skärm. Det är kanske inte så
konstigt – i en stall slutar skärmen att
flyga. Men om vi undersöker hur vår
skärm beter sig innan, i och efter en stall
och gör de undersökningarna på god
höjd har vi massor att vinna. Lär vi oss
att ha god kontroll över skärmen i djupt
bromsat läge blir vi bättre på att flyga
och landa skärmen i en mängd situationer där kontroll är avgörande: när vi
landar i nollvind, i utelandningssituationer och om vi måste väja för trafik eller hinder på låg höjd.

M

Enligt kalottinstruktör Mik Stier är ett
första steg att hitta skärmens stallpunkt
och att kunna häva stallen utan stress.
Det andra, och det absolut viktigaste, enligt Mik, är ändå att lära sig att flyga i
bromsat läge. Man befinner sig nära
stallpunkten, vilket i sig kan vara stressigt, samtidigt som skärmen i den låga
hastigheten kan kännas mycket mer svårmanövrerad.
Träna, träna, träna

Alla skärmar beter sig olika i stallen och
de återhämtar sig också olika. Det är där-

för betydelsefullt att öva med sin egen kalott för att lära sig hur kalotten beter sig.
Man måste betrakta stallen som förlorad kalottkontroll och planera sina övningar utifrån det. Till att börja med bör
man tänka på att öva stallen på så pass
god höjd att man har marginal för ett
eventuellt reservdrag, menar Mik, och
tycker inte att man ska påbörja nya stallexperiment under 500 meter.
Att stalla

Stall är i första hand inte relaterat till hastighet, vilket många tror. Man kan stalla
en skärm även vid mycket höga hastigheter. Framför allt är det genom att man
ändrar på skärmens form, vilket man gör
när man drar i handtagen eller bärremmarna, som skärmen stallar. Man deformerar skärmen till den grad att den mister sin lyftkraft. Luften och skärmen kan
inte längre samarbeta för att hålla skärmen uppe. Man kan således stalla även i
hög hastighet.
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set
i stall

Att häva stallen

För att häva stallen räcker det med att
försiktigt släppa upp styrhandtagen eller
de bakre bärremmarna så att skärmen
åter kan ta luft. Häver man en stall med
en för hastig rörelse, vilket man ju
kanske gör för att man kan bli väldigt
stressad, finns det risk att skärmen överkompenserar i sin återhämtning och gör
ett aggressivt dyk framåt. Det i sin tur
kan göra att linorna mister sin spänning
och trasslar ihop sig.
Släpper man upp styrhandtagen
asymmetriskt kommer den ena änden av
skärmen att börja flyga före den andra
vilket kan leda till en oavsiktlig och kraftig sväng med stor risk för linsnodd. Det
är alltså oerhört viktigt att man har kontroll över vad man gör.
Att flyga långsamt

Målet med att hitta stallpunkten och att
lära sig häva den är att man ska kunna
flyga sin skärm i djup broms utan att försätta skärmen i stall. Den enkla anledningen till det är att all landning ju sker i
djup broms de allra sista sekunderna!
Men det finns andra situationer där
det är extra viktigt att kunna flyga långsamt. Enligt Mik är det ofta situationer
som hopparen kanske inte känner sig
helt bekväm i. I dessa situationer måste
man ha full kalottkontroll för att inte riskera att skada sig själv eller andra. Till
exempel vid mycket trafik nära marken
eller då man måste väja för hinder på låg
höjd och göra en bromsad sväng.
Kontrollera sjunk och fart

Beroende på belastningen kommer skärmen att stalla vid olika hastigheter beroende på vem som flyger den. En tyngre
hoppare kommer att nå stallpunkten vid
en högre hastighet än en lätt hoppare
om de flyger likadana skärmar.
Det kan vara en god idé att hitta stallpunkten för såväl styrhandtagen som de
bakre bärremmarna och i förlängningen
lära sig att hantera dessa verktyg i låg
hastighet. Flygtekniken är olika och
stallpunkten inträffar vid olika hastigheter och bromslägen. Man deformerar
skärmen mycket mer när man drar i
bakre bärremmarna och stallförloppet är
mer abrupt eftersom man påverkar hela
bakänden på vingen och inte bara dess
ytterkanter.
En stall är inte bara farlig för att sjunkhastigheten ökar dramatiskt. Om kalotten till exempel är vinklad i en tänkt höger- alternativt vänsteraxel eller svänger
en aning när man stallar, finns det risk
för att den del som befinner sig lägst
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När man ska landa på ett trångt utrymme vill man kunna kontrollera både
sjunkhastighet och framåtfart. Det gör
man bäst genom att försätta skärmen i
ett mellanläge från vilket man både kan
öka och minska såväl sjunkhastighet som

framåtfart. Dessutom kanske det inte
finns utrymme på marken för den
framåtåkningssträcka på kanske tio meter eller mer som alla skärmar behöver i
samband med en normal flär. Då måste
man istället tvinga ner skärmen i en
ganska brant vinkel. I en sådan situation
är det klokt att flyga in på djup broms,
ett läge där man har minskat såväl
framåtfart som sjunkhastighet till ett minimum.
Eller de dagar när det är nollvind.
Vanligtvis landar man ju mot vinden.
Det ger som bekant en bromsande effekt
vilket gör att det är ganska enkelt att flära tills man har noll framåtfart och kan
sätta ner fötterna snyggt och prydligt.
Vid nollvind (eller medvind som man ibland måste landa i vid till exempel trånga
ytor med hinder) får man ingen hjälp av
vinden att bromsa. Det innebär att man
själv måste bromsa ut skärmen så mycket
det bara är möjligt, utan vindens hjälp.
Man kommer att behöva flyga ganska
nära och kanske till och med på själva
stallpunkten samtidigt som man sätter
ner fötterna.
Ett annat tillfälle är om man måste ta
sig hem från en lång spott i medvind.
Det bästa sättet är att hålla sig uppe i luften så länge som möjligt (det vill säga
minska sjunket) och lifta hem med vinden. ”Då vill man nog hänga på ganska
djup broms”, menar Mik.
Ytterligare ett tillfälle när du tjänar på
att flyga på djup broms är om du råkat
göra en alltför låg sväng. ”Då måste du
bromsa järnet för att inte åka i backen”,
konstaterar Mik. ”Det går sedan inte att
bara släppa på bromsen eftersom skärmen då återhämtar sig och börjar dyka.
Alltså måste man fortsätta inflygning och
landning i det bromsade läget som man
har satt sig i”.
Liksom all annan träning handlar det
om att kunskapen ska sätta sig i muskelminnet.

Anders Q / Himmelsdyk

kommer att stalla först. Det är en händelse som kan orsaka linsnodd.
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Läger i USA
– bra start på säsongen

Peter Nilsson och Melanie Curtis
friflyger över Skydive Elsinore.

Många svenska hoppare har de senaste månaderna varit till USA och tjuvstartat hoppsäsongen. En hel del åker dit på egen hand, andra i organiserad form.

Fakta om
friflygarläget Flaj flaj

Här och på nästa sida kan du läsa om friflygarlägret Flaj flaj och fallskärmklubben Syds respektive resor till två olika delar av landet i väst.

Datum: 10/2 - 24/2, 2007
Plats: Skydive Elsinore, Kalifornien.
Mer info på www.skydiveelsinore.com

Text

Peter Nilsson

Foto

Ryan Simpson

Antal deltagare: Tolv
Antal klubbar representerade: Fem
Antal hopp gjorda: 627

u sitter jag hemma i Sverige igen
och tänker tillbaks på hur det gått
den senaste månaden. Jag kommer hela
tiden tillbaks till samma tanke: Så glad
jag är att allting blev av! Det var många
turer fram och tillbaka innan alla hade
bestämt sig denna gång och om sanningen ska fram så var ingenting säkert förrän
i början av januari. Men så blev det ju av
till slut och jag kan inte tänka mig ett
bättre vintercamp än detta!
Vi som organiserade lägret heter Peter
Nilsson och Nicklas Lellky. Någon gång
under sommaren började vi prata om att

N
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man borde åka till USA under vintern.
Vi ville båda slå ett slag för friflygningen
och snart kände vi att vi hade samma
målsättning med resan. Att skapa ett roligt och avslappnat läger, där vi fick
chansen att träffa hoppare från olika
klubbar och med olika bakgrunder.
Precis så blev det! Vi var tolv hoppare,
från fem klubbar – SF, FKCG, NYFK,
SFK och FHS – som trotsade allt motstånd och flydde från kalla, mörka vintersverige, till varma soliga Kalifornien.
Erfarenhetsnivån var lika spridd som
den geografiska härkomsten. Spannet

Reservdrag: Ett
Skador: Noll
Hur kul: Obetalbart!

sträckte sig från 120 till 2 300 hopp. Jag
och Niklas var på plats ett par dagar innan gruppen kom, för att ställa i ordning
och rekognosera.
Tid och pengar krävs

Som organisatör måste man ibland sälja
in tanken ganska hårt för att folk ska vilja lägga ner den tid och de pengar som
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Knöt kontakter

Tanken med lägret var dels att knyta
kontakter över de svenska klubbgränserna och dels att ge oss en chans att sprida
så mycket information som möjligt om
friflygning. Vid anmälan fick deltagarna
skicka in en beskrivning på var de befann
sig i sin utveckling och vad de ville jobba
på under lägret. Vi har precis tittat på
detta igen och känner att det är helt otroligt vad man kan uppnå på ”bara” 50
hopp, om man är målmedveten och får
coach och video!
Deltagarna var på mycket olika nivåer.
Från de som började med att försöka hitta en fallställning i headup, till de som
direkt gick ut och körde eaglar, carvade
och plockade upp grepp. Helt klart är nu
att alla utvecklades!
En annan stor fördel med ett läger av
den här typen är att man hoppar så intensivt. Vi jobbade mycket på att slappna
av i frifall och har en hel del lustiga klipp
på folk som andas djupt och skakar loss
efter exit. Att hoppa mycket på kort tid
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hjälper verkligen till om man vill lära sig
slappna av i frifall (och kan du slappna av
ett helt frifall, då har du kommit långt).
Provade nytt i tunneln

Fem av oss flög vindtunnel under lägret.
På grannfältet finns en av Skyventures
stora fläktar och eftersom man är i närheten måste man ju ta tillfället i akt. För
er som aldrig har provat så vill jag bara
säga att det kan vara det bästa ni har
gjort för er hoppning. Tunneln ger en
enorm möjlighet att prova nya saker, om
och om igen, och man får direkt respons
på hur det går. En annan anledning är att
det är så roligt att man knappt vet vart
man ska ta vägen!
Startar ”skola”

När jag blickar tillbaks, är jag förbluffad
över allt vi tar med oss i bagaget från den
tid vi har jobbat med lägret. Det handlar
om rena färdigheter, nya vänner, nya
idéer och lärdomar.
En konkret sak som antagligen kommer att betyda mycket för mig och Nicklas är att vi bestämt oss för att fortsätta
”in a BIG way”. Vi kommer att starta en
”skola”, som ska verka för att sprida kunskap om bland annat friflygning till
svenska hoppare. Vi har så mycket tankar
och idéer kring detta att det inte får plats
i denna artikel. Det kommer en hemsida
inom kort, håll utkik efter adressen här i
tidningen och på skydelistan.

Foto Skydive Elsinore

krävs för att resan ska bli av. Så pressen
var på. Men så fort alla hade kommit på
plats och gått och lagt sig, kände vi att
det skulle bli bra. Och hur skulle det
kunna bli något annat?
Skydive Elsinore är ett gammalt fält
strax utanför Los Angeles. De hävdar sig
vara USA:s ”oldest ongoing operation”
och det verkar vara sant. Det ligger ganska nära jättefältet Perris Valley. Vi hade
kontakt med båda fälten innan vi åkte,
men med facit i hand så kan jag lugnt
säga att vi valde rätt.
Skydive Elsinore är familjärt, personalen är supervänliga och var uppriktigt
glada för att vi valde deras fält. Två Twin
Ottrar ägs av fältet och en Cessna Caravan är på väg att inhandlas vilket kommer att bli ett lyft för fältet. Nu är man
ofta beroende av utländska grupper eller
tandem för att kunna lyfta under veckorna. Vår svenska grupp var stor nog för att
få planet att lyfta (minst tio betalande)
och det är ganska skönt när man kan begära hur många minuter man vill ha efter
att man landat!
För sju dollar per natt bodde vi bra i
fältets bunkhouse. Det är lite slitet, men
sängarna är stora och sköna och köket
innehöll allting vi behövde för att klara
självhushåll.
När vi kom så regnade det enligt nyheterna. Jag kan dock rapportera att regn
i Kalifornien ser misstänkt likt ut det vi i
Sverige kallar för ”blue sky”, så vi snittade väl en sju hopp per regndag i början.
Annars hade vi överlag bra väder och det
är enormt skönt att slippa från den
svenska kylan och mörkret, just där i
början av februari.

Deltagarna på friflygarlägret Flaj flaj, stående från vänster: Mikael Regnstedt,
Henrik Lundgren, Fredrik Johansson, Melanie Curtis och Madeleine Hall. Sittandes från vänster: Nicklas Lellky, Helena Olsson, Peter Nilsson, Tobias Rådesjö,
Anders ”Bengan” Bengtsson och Kalle Sundholm. Saknas på bilden gör Martin
Olsson och Henrik Runbjörk.

Vi kommer att anordna nya läger efter
sommaren. Både för hoppning och vindtunnel. All information kommer att finnas på hemsidan, men för dig som redan
är intresserad, finns vi att få tag i på
adressen flajflaj2008@gmail.com. Skicka
gärna ett mail om du vill få info via vår
maillista, eller om du har några frågor!
Kolla gärna in Elsinores hemsida på:
www.skydiveelsinore.com. Om någon
tänker åka dit på egen hand så hör gärna
av er till mig (på flajflaj-adressen), så
hjälper jag till med kontakter och tips.

Skåningar
i DeLand

Skydive DeLand dominerades mellan 26 februari och den
13 mars av skåningar. En grupp på 27 glada pågar och
töser från FSK Syd hade sitt årliga vinterläger där. Vinter kanske inte är rätt ord, för det mesta var det
20 grader eller varmare och blå himmel – även om det fanns undantag. Hoppningen var mest FS på olika
nivåer, allt från nybörjare till mycket seriös träning med världsmästare för några.
Svenskarna var största utländska grupp vilket bland annat visades genom att den svenska flaggan vaggade stolt bredvid Stars and Stripes under hela tiden. Hugo Cederschiöld, som ingick i gruppen, berättar
att hopporganisation och säkerhet fungerade perfekt, vilket gjorde att den som ville kunde göra nästan
hur många hopp som helst under en dag. Rekordet var 15 med hjälp av dubbla riggar. ”Sammanfattningsvis en mycket lyckad uppvärmning inför hoppsäsongen”, avslutar Hugo.
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Att hålla risk

Läkaren och hopparen Anton Westman vill att
fallskärmshoppning ska bli säkrare. Nu är han klar
med sin andra vetenskapliga analys av fallskärmsskador. Studien visar bland annat att AFF-hoppning
troligen är säkrare än konventionell utbildning.

Text och grafik

Anton Westman

Bakgrundsfoto

Anders Q

m man klantar sig i badminton
kan man stuka foten, men om man
klantar sig i fallskärmshoppning kan man
dö. Båda sporterna sysselsätter sig med
luft, men detta är en skillnad: Fallskärmshoppare utsätter sig för större risk.
Risk definieras ibland som en dålig
händelses dålighet gånger sannolikhet,
och när man talar om sannolikhet låter
det som om slumpen vore inblandad.
Kanske tänker sig en del wuffon vår verksamhet som slumpmässig: Man drar i ett

O

”

Fallskärmshoppare spelar inte tärning
med Döden: Vi spelar schack.
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snöre och hoppas ha turen på sin sida så
att skärmen vecklas ut, som i roulette. Vi
som hoppar vet att risken inte är slumpmässig, utan påverkas av en ändlig
mängd faktorer, en del uppenbara för
sunda förnuftet.
Exempelvis löper den som har dålig
pilotficka större risk för vådautlösning. På
fallskärmiska brukar vi kalla detta o-safe.
Varför har vi uppfunnit en anglicism,
istället för att bara säga farligt? Är vi rädda för begreppets rätta namn? Ibland talar vi också om Murphy, som om det skulle finnas en ond, osynlig kraft där ute som
vill oss illa, ungefär som man på medeltiden beskyllde Djävulen (och inte bakterier på loppor på råttor i ohygieniska
bostadsområden) för böldpest.
Det kan inte uteslutas att en liten andel av våra skador orsakas av otur eller
Murphy, eller att man ibland faktiskt kan
ha änglavakt. Men jag tror att majoriteten av skadorna beror på enkla, tråkiga
saker som vi människor kan förstå, och

förebygga. Fallskärmshoppare spelar inte
tärning med Döden: Vi spelar schack.
En del skadar sig aldrig

I syfte att öka framtida vinstchanser har
jag studerat förlustmatcher.
Först analyserade jag alla dödsfall som
inträffat inom Svenska Fallskärmsförbundet fram till 2003, vilket jag tidigare skrivit om i denna tidning. Jag är nu klar
med en liknande analys av alla icke-dödliga skador 1999-2003.
Under denna femårsperiod gjorde vi
ungefär 540 000 rena sporthopp, tandem
och militärhoppning borträknat, och under samma period rapporterades 257 incidenter med personskada. Det betyder
att den allmänna risken var ungefär en
skadehändelse per 2 100 hopp. I internationell jämförelse är detta en bra siffra,
och jag blev glad när jag för första gången såg den på min miniräknare förra året.
Jag blev också förvånad. Om den stämmer så finns det en rimlig chans att geSvensk Fallskärmssport nr. 2, 2007

ken i schack
Om Anton Westmans
forskningsrapporter

nomgå hela sin hoppkarriär utan att någonsin skada sig. Jag har frågat mina vänner, och alla har skadat sig någon gång.
Själv har jag skadat mig flera gånger.
Är det något fel på min analysmetod?
Ja, kanske – jag mäter ju bara de fall som
rapporterats. När jag frågar mina kompisar om de rapporterat sina skador flinar
några av dem och skakar på huvudet.
Själv har jag bland annat struntat i att
rapportera en revbensfraktur.
Men även om den verkliga risken är
Svensk Fallskärmssport nr. 2, 2007

Grafik Anton Westman

Anton Westman forskar om fallskärmssäkerhet. I SFS nummer
5/2005 kunde du läsa om hans studie av alla dödsfall inom svensk hoppning. Nu har han tagit sig an skadefallen. Syftet är att skapa en bild av
varför de uppstår och därigenom ge
underlag för vad som kan göras för
att förebygga dem. Han har studerat
alla skador inom svensk fallskärmshoppning där hopparna överlevt under femårsperioden 1999 - 2003.
Under den här perioden rapporterades 257 incidenter vilket motsvarade ungefär en skadehändelse per
2 100 hopp. Värst utsatta kroppsdelar visade sig fötter, ben, rygg och
axlar vara. Erfarna hoppare skadade
sig allvarligare än elever men eleverna skadade sig oftare.
Några tydliga mönster utkristalliserade sig. Hoppare som landar
utanför hoppfältet, gör missberäkningar under sin fallskärmsflygning
och utsätts för turbulent luft löper
större risk att skada sig. De tre
största klubbarna stod för 48 procent av antalet hopp men bara 27
procent av antalet rapporterade skadehändelser. I Stockholms fallskärmsklubb var skaderisken förhöjd
i maj månad åren 2001 - 2003.
I 42 av fallen, vilket motsvarar 16
procent av det totala antalet, var incidenterna utrustningsrelaterade.
Flera av dem var hårda landningar
under reservfallskärm.
Antons studier visar också att risken för en elev att skada sig under ett
AFF-hopp är lägre än under ett hopp
i den konventionella utbildningen.

högre än en på tvåtusen, så tror jag ändå
att den är så låg att många som idag börjar hoppa fallskärm i Sverige kan förvänta sig att inte skadas i sporten. Risken att
dö är, som jag tidigare berättat, ungefär
en på 100 000 hopp.
Är AFF säkrare?

När jag grävde mig lite djupare ner i siffrorna upptäckte jag att det finns skillnader mellan olika grupper av hoppare.
Risken för elever att skada sig är ungefär

en på 550 hopp, men för licensierade ungefär en på 3 200 hopp. Det betyder att
om man klarar sig oskadd genom utbildningen så hoppar man säkrare sedan.
Eftersom man som fallskärmselev rimligtvis inte själv kan påverka alla riskfaktorer så skulle en tärningsspelare kanske
säga att det gäller att ha tur när man ska
lära sig hoppa, men vetenskapen ifrågasätter turens existens. Det visade sig vid
närmare kontroll vara skillnad på utbildningssystem: Skaderisken i AFF är en på

Ovan: Grafiskt diagram
från skaderapporten
”Injuries in Swedish skydiving” publicerad i British Journal of Sports
Medicine år 2007.
Skadediagnoserna i digrammet låter sig inte
översättas utan att förlora i betydelse vilket
gör att SFS valt att
publicera denna och bilden på nästa uppslag i
originalversion.
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ning. Av de skadade eleverna slutade över
en tredjedel att hoppa som direkt följd av
skadan. Om vi vill öka förbundets medlemstal kan det därför vara en bra idé att
öka elevsäkerheten.
Jag är också våghalsig nog att påstå att
mina siffror tyder på att det är skillnad
på hur killar och tjejer gör sig illa. Det
verkar som om tjejer skadar sig i högre
utsträckning i landningen än killar, och
som om tjejer i förhållande till antal utövare skadar sig oftare.
Eller? Mina riskbedömningar bygger
som sagt på vad som rapporterats på
papperslappar till Svenska Fallskärmsförbundet och satts in i pärmar på kansliet i
Stockholm. Men hur mycket kan vi lita
på dessa pärmar? Tänk om det är så att
skador hos tjejer och konventionella elever rapporteras i högre grad? I så fall är
det jag tolkat som farlighet i själva verket
noggrannhet.
En person som dagligen betraktar de
hemska pärmarna är riksinstruktören,
som behöver bra rapportering för att kunna fatta bra beslut. Just nu pågår arbete
med att förbättra och förenkla incidentrapporteringen, genom att göra den
elektronisk. Jag tror att dagens rapportering fångar upp de flesta svåra skador, men
att det finns ett mörkertal bland lätta skador.

Grafik Anton Westman

Sveriges farligaste hoppare

”

Ovan: Grafiskt tabell från skaderapporten ”Injuries in Swedish skydiving” publicerad i British Journal of Sports Medicine år 2007.

Svaret på frågan: Vem är Sveriges
farligaste hoppare? tänkte jag mig som en
oerfaren och övermodig ung man i 20 till
25-årsåldern, med 200 - 300 hopp och
moderna solglasögon.
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1 200 hopp, och i konventionell en på
500 hopp. AFF är alltså säkrare.
Eller? Det totala antalet rapporterade
AFF-hopp var under perioden strax under
10 000, och antalet rapporterade incidenter med skada åtta. Det hade bara behövts
tio fler AFF-skador över en femårsperiod
för att jag skulle ha dragit slutsatsen att
AFF och konventionell elevutbildning är
ungefär lika säkert. Kanske hade AFFeleverna en smula tur just dessa år?
Pärmarna och sanningen

De flesta forskare är fega, och brukar
gömma sig bakom diagram. Jag är däremot våghalsig, och påstår att AFF verkar vara säkrare än konventionell utbild-

Från början var det mest elevsäkerheten
jag hade i tankarna när jag började
bläddra i pärmarna. Min hypotes var att
det är bland elever och nybörjare som
skadeproblematiken finns. Svaret på frågan: Vem är Sveriges farligaste hoppare?
tänkte jag mig som en oerfaren och övermodig ung man i 20-25-årsåldern, med
200-300 hopp och moderna solglasögon.
Elevhypotesen stämde alltså beträffande antal, men när jag ställde upp svårighetsgrad och vårdkonsumtion utkristalliserades ett annat mönster. Eleverna
skadar sig ofta, men inte så svårt.
Om man lyssnar efter ljudet av lårben
som knäcks, så verkar det komma från ett
annat håll. Flera av de svårast skadade var
erfarna och duktiga hoppare, som gjort
dåliga drag i spel med höga insatser. Hälften i gruppen svårast skadade hade D-licens.
Den allvarliga skadeproblematiken i
Svenska Fallskärmsförbundet verkar inte
vara den namnlösa massan nybörjare,
utan den lilla välkända eliten erfarna
hoppare. Alltså: Mina bästa vänner.
Ett otrevligt fynd, tyckte jag, och gick
i somras omkring och betraktade mina
kompisar. Jag frågade mig: Vem av dem
är det? Som, just nu, är den farligaste
fallskärmshopparen? Kort därefter missberäknade jag en hookturn, och fann
Svensk Fallskärmssport nr. 2, 2007

Strategier för att fuska

Jag har sedan den där hooken tänkt en
del på mig själv. Denna tidnings redaktion har bett mig skriva en text om mina
vetenskapliga fynd, men jag känner nu
att jag istället vill rikta en privat vädjan
till dess läsare: Hur ska jag göra för att få
uppleva glädjen av fallskärmshoppning,
utan att behöva betala priset av smärta,
livslång invaliditet, eller död?
Ren, rå risk i sig själv tycker jag inte är
så glädjefylld. Jag spelar aldrig rysk roulette i min ensamhet. Däremot är några
av mina käraste intressen riskfyllda. Jag
föreställer mig att det vore bra om det
gick att fuska i det där schackspelet, så
att jag kan få ha precis så sjukt kul som
jag vill, utan tråkiga inskränkningar, men
ändå utan risk.
Kanske kan vi fuska lite grann genom
att lappa ihop skadade hoppare på sjukhus. Alla skadade fallskärmshoppare bör
ha möjlighet att ligga på ett operationsbord inom en timme från skadeögonblicket, som jag tidigare skrivit i denna tidning. När jag jämförde hoppning
med trafik visade det sig att andelen svåra skador är större hos oss. Alltså, om det
inträffar en hoppskada är den förmodligen svårare än om det inträffar en trafikskada.
En annan taktik kan vara ingenjörskonst. Alltför många skador berodde på
tekniska problem, exempelvis vådautlösningar som jag redan nämnt, och hårda
öppningar. Jag tycker att det är konstigt
att vi inte efterfrågar fler och mer genomgripande säkerhetsförbättringar från
industrin. Om man funderar lite på fallskärmssäkerhet ur ett prylfixerat perspektiv ploppar det genast fram kul idéer.
Eftersom många elever skadar sig vid
utelandning ploppar det i min hjärna
bland annat fram en bild på återintroducerad elevradio. Den amerikanska militä-

ren har haft bra resultat med fotledsskydd i fallskärmsträning. Kanske kunde
vi prova något liknande för att förebygga
stukade elevfötter?
Att planera sina drag

Nya teknologiska lösningar skulle kanske
kunna öka både säkerheten och roligheten,
och i förlängningen rent av utveckla hela
sporten, som till exempel treringarna
gjorde. Träning och utbildning, till exempel i fallskärmsflygning, kan vara ett
annat sätt att öka säkerheten samtidigt
som man har kul.
Men tyvärr tror jag också att ett effektivt sätt att göra hoppning säkrare är att
göra det tråkigare. Att skriva dessa ord
gör mig bedrövad, eftersom det innebär
att jag stödjer inskränkningar i sporten,
med en elektrifierad taggtråd av regler
och reglementen.
I djupet av mitt hjärta vill jag inget
hellre än att swoopa verandan på
Gryttjom, förbi hoppledarhagen på insidan, men jag måste förorda en motsatt
strategi: Intelligent separerade landningsområden. Jag gillar att hoppa barhuvad, men tyvärr är det nog så att det är
bra att vi har hjälmkrav. Och så vidare.
Usch, det känns nu som om mitt märkliga forskningsprojekt producerat negativa
resultat: Gör inte si, gör inte så, och allt
kul måste förbjudas!
Men kanske kan man tänka sig en annan och lite gladare, om jag får låna uttrycket, approach: Att g ra roliga
men farliga saker p ett smart
s tt
. Som stuntmän eller astronauter,
snarare än finniga fyllemopedister. Om
vi kan höja elevsäkerheten och hindra
våghalsiga vetenskapsmän från att hooka
ner sig så är det smart, och utesluter inte
Anton Westman.
att en duktig fallskärmspilot kan medges
tillstånd att efter lite planering och evakuering få swoopa en veranda.
Risken finns förstås fortfarande att
För dig som vill läsa Antons
han eller hon skadar sig. Men utifrån en
skaderapport och dödsfallsrapport!
grundförutsättning om att människor
ska tillåtas ha roligt, även om det är farligt, så har vi åtminstone gjort effektiva
Anton Westmans två högintressanta rapporter om skador respektive dödsfall inom svensk hoppning heter ”Fatalities in Sweåtgärder för att minska sannolikheten för
dish skydiving” (publicerad i Accident Analysis and Prevention år
en dålig händelse.
2005) och ”Injuries in Swedish skydiving” (publicerad i British
Jag hoppas därför att mina diagram i
Journal of Sports Medicine år 2007). Artiklarna är – som artiförlängningen ska göra vår extrema lilla
kelnamnen avslöjar – skrivna på engelska.
sport roligare och bättre, inte tråkigare
• Du som vill läsa rapporterna kan be om kopior på båda
och sämre, eftersom det är smart att pla-

”

Eleverna skadar sig ofta, men inte så svårt.
Om man lyssnar efter ljudet av lårben som knäcks,
så verkar det komma från ett annat håll.
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Hur ska jag göra för att få uppleva
glädjen av fallskärmshoppning, utan att
behöva betala priset av smärta, livslång
invaliditet, eller död?

Micke Hartman

mig till min förvåning störta i dödlig
hastighet på låg höjd mot gräs. Jag undgick denna gång med nöd och näppe
schack matt, och när det var över och jag
sjönk ned på knä och begrundade min
andningsförmåga så hade jag en känsla av
att osynliga makter tubbat mig till mitt
forskningsprojekt, för att få mig att inse
att det är jag som är Sveriges farligaste
hoppare.

artiklarna från Svenska Fallskärmsförbundets kansli, telefon
08-660 73 81, fax: 08-660 73 63, e-post: sff@sff.se

• Du kan också hitta artiklarna med hjälp av ditt lokala bibliotek. För att söka på biblioteket efter ”Fatalities in Swedish skydiving” (publicerad i Accident Analysis and Prevention år 2005)
ber du personalen om hjälp med att söka: Westman A, Bjornstig U. Fatalities in Swedish skydiving. Accid Anal Prev. 2005
Nov;37(6):1040-8.
”Injuries in Swedish skydiving” (British Journal of Sports Medicine år 2007) söks på biblioteket som: Westman A, Bjornstig
U. Injuries in Swedish skydiving. Br J Sports Med. 2007 Jan 15.
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NYFIKEN PÅ

Madeleine

”Hur svårt kan det vara” tänkte hon efter att en hel vinter bombarderats av pojkvännens
friflygarfilmer. Hon bestämde sig för att själv börja hoppa och har friflygit sedan hopp ett
efter utbildningen. Idag skrattar hon åt sin då något naiva nybörjarinställning.

Text

Jessica Fremnell

Foto

Andréas Wennebäck

M

en om jag ser någon göra något
som jag också vill kunna så kan
jag lägga ner mycket energi på att nå dit
jag med”, säger Madeleine Hall som förra året tog SM-guld i friflygning tillsammans med laget Capra Ibex.
”Det är inte så att jag sätter upp direkta mål hit och dit, det känns mer som
om jag har små visioner om tillvaron, berättar Madeleine. ”Om att må bra och
att trivas med livet.”
”Fast när jag tänker efter så tycker jag
ju verkligen om att träna och tävla så det
kanske inte är så konstigt att jag blir lite
uppslukad av saker jag tar mig för”, säger
hon leende. ”Om jag, som sagt, vill nå-

Svensk Fallskärmssport nr. 2, 2007

Madeleine
Hall
Namn: Madeleine Hall.
Klubb: FK Cirrus Göteborg.
Född år: 1979 i Trelleborg.
Antal hopp: 1 200, började hoppa
2001 i VFK.
Hoppar: Mest friflygning. Mycket video.
Vann SM i friflygning 2006 med laget
Capra Ibex.
Familj: Sambo med Martin.
Livsmotto: Lev i nuet.
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Andréas Wennebäck

NYFIKEN PÅ
sedan högstadietiden har hon nog mer
eller mindre funderat på vem hon är och
var hon hör hemma. Snart är hon färdig
socionom men arbetar redan som behandlingsassistent på utrednings- och
motivationshem för unga missbrukare,
ett jobb hon gärna fortsätter med när
hon är klar med studierna.
Personlig utveckling

Madeleine friflyger
över FKCG:s hoppfält i
Vårgårda. I bakgrunden Henrik Runbjörk.

got så brukar jag se till att det blir så”,
och hon tillägger att hon nog trots allt är
ganska målmedveten men att hon för
den sakens skull inte jagar medaljer eller
fokuserar på prestationer. Det handlar
om att ha kul helt enkelt.
Från VFK

Med vännen och
hoppkompisen
Madelen Karlsson.

Hon började hoppa i VFK och tyckte det
var jätteroligt att vara elev i västgötaklubben. Det var lätt att komma in i gemenskapen och att lära känna folk. Men hon
var jätterädd och gjorde ett katastrofalt

första manuella drag som skrämde henne
rejält. ”Jag tvivlar på att jag hade fortsatt
min utbildningsplan om jag inte börjat i
en småklubb”, säger Madeleine.
”Efter det där hoppet var alla hoppmästare engagerade och hjälpte mig att
komma vidare, jag blev sedd.”
Men hon fortsatte som bekant och
tack vare att många som samtidigt var
elever som Madeleine fortsatte att hoppa
kom hon snabbt igång med sin hoppning. I VFK hoppade alla med alla oavsett erfarenhetsnivå. I början hade hon
också stor hjälp av pojkvännen Martin
Olsson. ”Martin var väldigt tålmodig och
hjälpte mig att komma igång med
friflygningen”, berättar Madeleine och
tillägger att Martin lärt henne mycket.
Madeleines sporre att fortsätta har varit att hon helt enkelt tycker det är kul.
Samtidigt har det funnits människor som
inspirerat henne, framför allt andra tjejer
som satsar på sin grej tycker hon är inspirerande.
”Ibland kan jag fastna i alltför självrannsakande tankar och då är det bra för
mig att ha någon som visar att saker och
ting är möjligt”, säger hon.
Eftertänksam

Maria Hall

Madeleine väger noga det hon säger och
tycks vara en fundersam person som reflekterar både en och två gånger över sakernas tillstånd och sin egen person. Ända
30

”Det som jag känner är svårt nu i början
är hur jag själv ska vara” säger hon fundersamt. Hon frågar sig ofta hur mycket
av sig själv hon ska och kan ge, var hennes gränser för vad som är för privat går.
”I såna här jobb är jag mitt främsta arbetsredskap”, säger Madeleine. ”Det ger
sig nog framöver när jag blir mer van
men nu i början balanserar jag lite och
söker mina gränser.”
Hon vill gärna få en relation till dem
hon jobbar med, vilket kan vara svårt om
man jobbar inom till exempel socialtjänsten, menar Madeleine. Hon är dessutom ganska rastlös och impulsiv så att
sitta på en kontorsstol och vända papper
passar henne inte alls.
”På ett behandlingshem är arbetet så
mycket mer varierat”, berättar hon ivrigt.
”Man skriver lika ofta utredningar och
sitter i möten med socialtjänsten som
man tränar och lagar mat ihop med killarna. Jag behöver verkligen båda delarna
för att trivas”, och engagemanget lyser i
ögonen på henne. ”Det känns bra att ibland kunna göra något för någon i en tid
då denna har det svårt. De kommer från
avgiftning och har det rätt tufft med sig
själva, det är kul att se deras vilja till förändring. Vilja finns det verkligen av hos
många.”
Träning

Madeleine har alltid varit en träningsmänniska. På högstadiet simmade hon
på elitnivå och tränade minst en gång per
dag samt tävlade på helgerna.
”Jag slutade med simningen i gymnasiet. Jag kände mig inte längre hemma i
den miljön och jag blev helt enkelt nyfiken på vad mer man kan göra i livet än
att träna”, berättar hon. Fast träning är
dock ännu en viktig del av hennes vardag. Idag blir det mest löpning. Och
hoppning förstås.
Friflygarlaget Capra Ibex (stenbock på
latin eftersom alla lagmedlemmar var just
stenbockar) bestämde i höstas, trots
framgångarna, att de inte ska hoppa mer
ihop. Madeleine fick, precis som så
många andra, en del problem med nacken av att hoppa så mycket kamera. ”Jag
tycker det är jätteroligt att hoppa lag,
man utvecklar verkligen sin flygning effektivt plus att det är roligt att tävla. Jag
fortsätter gärna tävla i lag men i så fall
Svensk Fallskärmssport nr. 2, 2007

Martin Olsson

NYFIKEN PÅ
som performer där det inte är lika mycket kameraflygning”, säger hon.
Till FKCG

Hemmakär

Hon tycker själv att hon är dålig på att
gästa andra klubbar. Fast när hon rabblar
upp de klubbar hon besökt blir listan
ändå ganska lång. Hon har varit i Skåne
och Östersund. Småland, Halmstad och
Umeå. Och när hon fått tänka en dag
kommer hon på att hon ju även besökt
Örebro och Västerås. I sommar ska hon
till Gryttjom och Mohed är planen.
Några resor utomlands har det blivit
under årens lopp. Hon gillar att följa
med när någon ordnar en hoppresa där
många följer med och man får möjlighet
att lära känna nya människor och lära sig
nya saker. Men bäst med att komma iväg
är möjligheten till i princip obegränsad
hoppning.
Carpe Diem

Hon försöker att så mycket som möjligt
leva i nuet, lite som att varje dag kan vara
den sista. ”Det gäller att trivas med livet
här och nu och ha människor man trivs
med runt sig”, menar Madeleine. ”Det är
ju svårt att veta vad som gör mig glad om
Svensk Fallskärmssport nr. 2, 2007

ett par år, det enda jag vet är ju vad som
är idag.”
Delvis har hon tankesättet med sig hemifrån även om det är först på senare tid
hon börjat ta det till sig och verkligen
börjat göra det till sitt. ”Jag tror att livet
går upp och ner. Det är lite som en sinuskurva, låter jättefånigt men det är en bra
liknelse. Har jag det bra tycker jag det är
viktigt att ta vara på den tiden för det går
nedåt förr eller senare och då får man ta
det då. Jag har tyvärr erfarenhet av att
människor försvinner, att förutsättningar
ändras och att inget är självklart, då får
man lite den inställningen tror jag”, säger
hon.
Familjen och vännerna tycks vara en
viktig del av Madeleines liv. Hon gillar
att bara vara och kanske inte göra så
mycket mer än att fixa mat, dricka vin
och mysa. Se film, vara ute i skogen och
träna eller promenera. När det kommer
till matlagning gillar hon att laga mat
hon mår bra av. ”Tror det kommer med
träningsintresset”, säger hon. ”Man blir
mer benägen att äta bra då man tränar.”

kände hon sig inte hemma i simningen
heller och därför blev det en del tänkande för henne under den perioden.
”Men frågar du till exempel de jag
pluggar ihop med idag blir svaren annorlunda. Jag minns en tjejmiddag med tjejer
från socionomklassen. Vi känner inte varandra jättebra men vi gav oss på att säga
vad vi har för intryck av varandra. I princip alla sa om mig att de tyckte jag var
modig, tuff och orädd, de tänkte väl på
hoppningen men också på att jag tränar
mycket och är instruktör. Det är något
som ligger långt ifrån deras värld och därför kom de svaren”, berättar Madeleine.
”Folk på fältet tror jag verkligen inte
ser mig som tuff och orädd. Där tror jag
du får andra svar. Ja, det beror verkligen
på vem du frågar”, avlutar Madeleine.

Under resa i Sydamerika 2003, här
vid den legendariska inkastaden
Machu Picchu i
Peru.

Klätterapa som
liten, måste högst
upp i päronträdet!

Det beror på

Att man uppfattas olika av människor i
olika kontexter är ett känt faktum och
frågar man Madeleine hur hon tror att
andra ser på henne får man ett typiskt
fundersamt och diplomatiskt Madeleinesvar: ”Det beror nog mycket på vem du
frågar” svarar hon. På högstadiet tror hon
att hon gled igenom i mellanskiktet som
ganska tyst och funderande och det berodde nog mycket på att hon tränade och
tävlade så mycket.
”Det gick inte att riktigt att förena
med att hänga på stan och röka, om det
nu är vad som är tufft i högstadiet” beskriver Madeleine sina tonår. Samtidigt

Maria Hall

Idag hoppar Madeleine i FKCG och hon
trivs enormt bra i klubben eftersom det
finns så bra hoppmöjligheter. Hon är typen som vill hoppa så mycket det går när
hon är ute snarare än att fika.
”Alla är inte som jag men det är superviktigt att alla måste få plats och ges
möjlighet till att trivas. Elever, målinriktade laghoppare, storhopparna, fikatyperna, de sociala, de som bygger och
fixar. Ja, alla!”
Madeleine är idag instruktör i FKCG
och i klubbens regi har hon coachat
friflygning. Hon känner mycket för
friflygningen, att den ska leva kvar som
gren och att fler ser friflygning som något att satsa på. ”Tyvärr verkar en del ha
uppfattningen att friflygning är en oseriös gren, och uttrycket ’knarkhoppning’
stör mig verkligen”, säger Madeleine.
”Det är menat som skämt men under alla
skämt ligger något mer”, anser hon.
”Fast vissa friflygare är väl inte bättre
de heller”, funderar hon vidare och konstaterar att folk nog har ett tillhörighetsbehov helt enkelt.
”Det är lite synd att det ska delas upp
sådär, att vad man väljer att hoppa blir så
viktigt för identiteten. Varför kan man
inte göra både och?” frågar hon sig och är
själv sugen på att utveckla sina knapphändiga kunskaper inom FS för att en
dag kanske kunna gå AFF-utbildningen.
”Det är en stor utmaning och jag har
långt kvar”, säger hon ödmjukt.
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Gästskribenten:

En kall natt
MarilynTaminnen
Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg

J

ag vaknar någon gång under natten, jag fryser så mycket att jag
skakar. Elden har nästan brunnit ner så jag får skynda mig upp
och plocka nya grenar. Händerna gör ont när jag känner mig fram i
mörkret. Det är minusgrader ute och jag befinner mig någonstans i
Värmland på ”ensam överlevnad”.
När jag hittat lite ved beger jag mig tillbaka mot mitt vindskydd
som jag byggt vid en gran. Man kan se lite kvistar som ligger och
glöder utanför. Jag sätter mig ner och tar fram mina sista tändstickor. Måtte jag nu få upp elden, tänker jag. Första tänds men brinner
snabbt ut av den våta veden… suck… en till och den brinner också
ut. Jag är trött och otroligt hungrig, har inte ätit mer än ett par kantareller och stensöta på flera dagar. Jag är helt slut, vill inte annat än
att sova. Bara lägga mig ner och somna.
Nästa tändsticka tänds och utan att jag riktigt vet hur så börjar
elden att ta sig. Jag blir sittande och stirrar in i elden… vad vackert
det är, och varmt. Det sprakar skönt och jag känner hur ett lugn
sprider sig i kroppen. Tar fram vatten och lite tallbarr som jag
plockat under dagarna för att göra te. Det värmer gott i magen när
jag lutar mig tillbaka mot stammen och tittar upp på himmelen.
et är stjärnklart. Man kan se vintergatan tydligt. Jag sitter där
och tänker på att få hoppa fallskärm igen. Jag tar ett djupt andetag precis som jag gör i dörren, innan jag skall hoppa. Liksom
smakar på luften. Hjärtat dunkar och en krypande känsla sprider
sig. Vinden blåser friskt i ansiktet och jag kastar mig ut. Det underbara killandet kommer ut i fingertopparna, magen sugs in och för
någon sekund så är det bara jag där, bara jag och ingen annan i hela
världen. Jag kan se marken nedanför, vacker som på ett kort. Några
få fluffiga moln syns vid horisonten. Jag vill rulla i dem, så mjuka,
alldeles lena. Jag bara faller och faller, vinden blåser så skönt. Jag vill
bara ligga där i frifallet och fortsätta falla.
Bara njuta av livet. Bara njuta av att jag är den lyckligaste på
denna jord. Bara njuta därför att jag är jag. Andas frihet.

D

är jag öppnar ögonen igen sitter jag där i skogen. Lika kallt
som det var innan, lika tyst och lika ensamt. Jag suckar, jag
saknar hoppningen något så fruktansvärt. Alla människor, festerna,

N
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dofterna och den underbara känslan! Jag sitter och tittar in i elden,
den värmer skönt. Det är mysigt i skogen. Man får tid att tänka,
man får tid att uppskatta livet.
Jag måste vara en av de lyckligaste på denna jord!
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Att göra årsförsta
Så här års gör många av oss det första hoppet på ett halvår. Vi är
rostiga, pirriga, oroliga och – glada! Mirijam Geyerhofer berättar
här om ett årsförstahopp i glimrande sol och 24 minusgrader.
Text

Mirijam Geyerhofer

Foto

Tobias Johansson

isst pirrar det lite i magen när man
lyfter blicken mot skyn och konstaterar att det snart är dags för årets första
hopp? Här i södern har vi haft höst i ett
halvår. Det blev aldrig någon riktig vinter, till skillnad från i fjol då snön kom i
december och envist låg kvar flera veckor
efter hoppstart.
Det tog 20 minuter att få fram Forden
under snön den där morgonen i början
på mars 2006.
Vi försökte tänka positivt, ”det är 28
mil från Öland till Everöd, vädret är nog
bättre där”. Så vi började köra.
Snöröken och drivisen gjorde det
omöjligt att gasa på och tanken på att
inom någon timme ligga i frifall kändes
mycket, mycket avlägsen. Men vi hade
haft rätt, när vi närmade oss Skåne började solen bryta fram genom molnen och
hastigheten ökades i takt med att asfalten
blev bar.
Klockan närmade sig halv tio när det
första livstecknet från klubben kom i
form av ett sms. Hoppbart. Solsken och
nio grader kallt.
Väl framme stod ett gäng tappra själar
och huttrade i hangaren. Björn som var
hoppledare såg ut att ha kommit med i
beställningen från militärens överskotts-

V

lager, grönklädd från topp till tå med
mössan djupt neddragen över öronen.
Påklädning! Två par långkalsonger
och crossbrallor nertill. Tre tröjor, fleece,
vindjacka, mössa och vantar upptill. Tyvärr hade jag glömt både hjälm och
gogglar hemma så jag var tvungen att
låna elevgrejer. (En gång när jag frågade
hur länge man är turkey svarade Poffe
släpigt ”until proven otherwise”. Det här
måste ju ha varit ett bevis på att jag inte
kommit ifrån turkeystadiet, att jag fick
hoppa med lila fulbrillor och hockeyhjälm.)
Ilastning!
Nervositeten släppte så fort vi taxade
iväg, temperaturen i Kalle David var helt
okej och plötsligt visade höjdmätaren på
3 200 meter.
Final.
Det blåste en mild bris på minus 24
grader Celsius. När jag stoppade ut nosen för att kolla spotten täcktes jag av ett
fint lager rimfrost.
Årets första ready-set-go. Släppte taget
i dörren och befann mig i iskallt solsken
över snövita åkerrutor. Dummydrag.
Skrek av skratt med lungorna fyllda av
frostig luft. Se ta, se ta. Låtsas dra. Just
det, det var ju så här det var.

Mirijams tips inför årsförsta!
För det första, stressa inte. Om någon slänger åt dig en plats i
planet innan du är beredd så ta den inte. Folk får vänta på att
alla är redo eller slotta upp sista platsen om det behövs. Är
hangaren full av kackliga årsförstahoppare så häng inte på deras ”åh gud vad nervööös jag är”, för det blir du bara ännu
mer stissig av.
För det andra, ha koll på grejerna. Kolla dig själv och be sen
att tre, fyra personer till gör det. Har du blivit grundligt checkad slipper du massor av ”tänk om…” på vägen upp. Ha också
tillräckligt varmt på dig för att slippa fokusera på att du fryser.
För det tredje, ha kul för guds skull! Visst är det läskigt,
kallt, stressigt och oroligt, men så fort du får lite ishavsluft under vingarna kommer det att kännas alldeles underbart!

Peppe E.

Dålig materielkunskap hos svenska hoppare
På kontrollantmötet i februari bestämdes att alla påbörjade fallskärmsjournaler skall vara gula från och med den 1
maj. De gamla orangefärgade journalerna är dock giltiga fram till sista april nästa år. Den nya journalen har nya fält och
datumordningar. Ett fält heter utförda
kontroller och modifikationer utöver normal besiktning. Detta fält
ifylls om det är en materielvarning eller dylikt som är krav för utrustningens luftvärdighet som ska föras in i utrustningens journal.
Kontrollantmötet tog också upp frågan om vad man får göra som
fallskärmspackare. I materielhandboken har det stått en aning tvetydigt tidigare angående vem som får byta loop och gummiband. Nu har
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det förtydligats att en fallskärmspackare får byta godkänd loop och
gummiband.
De diskuterade också att svenska hoppare många gånger har skrämmande dålig materielkunskap.
”Det är trots allt en ryggsäck som ska rädda livet på en så jag tycker
att man borde vara lite intresserad”, säger Petter Alfsson Thoor, materielkommittén.
För att komma till rätta med problemet vill kontrollantkåren att det
ska läggas mer tid på materielbiten på förbundets kurser. Redan på
baskursen ska det börjas. Hoppmästarkursen och övriga instruktörskurser är redan fullproppade men mer materielkunskap behövs. Om
de som hoppar mycket har god materielkunskap delar de sedan med
sig till eleverna, menade kontrollantmötet.
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PRYLTORGET
• Wings -03 (1000 hopp), Velocity 103 (-04, 400 hopp),
PD 126 (-02, 1 hopp), Cypres (-02, batteribytt -05, 4årsservice behövs). Ett löst oanvänt linset. Pris 21.500:• Wings (-03, 1000 hopp), (Velocity 103 -05, 100
hopp), PD 126 (-03, 1 hopp), Cypres 2 (-03). Pris
22.700:- • Kontakta Patrik Nygren (i Australien nu) telefon: int+61423665911, e-post: pallenygren@home.se

å Pryltorget sätter vi ut radannonser av privat ägda ting som anknyter till hoppning.
Införandet är gratis 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.

(9 april) o Mirage G3 helsvart, Spectre 170, PD 160
reserv (0 hopp), Cypres. Endast 9 hopp, allt från maj
2003. Passar till person ca 160-170 cm Pris 30.000:o Javelin i svart cordura, Vengence 89 (vit med lila innerceller), PD 113 (0 hopp), Cypres. Allt från sep 2000,
ca 350 hopp, passar person 165-175 cm. Pris 20.000:o Javelin i svart parapack, Stiletto 107 (svart, gul, blå),
PD 113 (3 hopp), Cypres. Allt från dec 1997, ca 1000
hopp, passar person 165-175 cm. Pris 10.000:- o
Kontakta Nisse Börjesson, telefon: 0705-555609, epost: vitaby@ebox.tninet.se

S Ä L J E S

(9 april) Cypres, tillverkad 6/98. Var på fyraårskoll 2002
och behövs skickas på åttaårskoll innan man kan hoppa med den. Pris: Kom med ett bud. Kontakta Eric, epost: drmagoo@telia.com

P

(6 mars) Mirage MX, tillverkad augusti 1998. Fräsch och
välvårdad med 7-900 hopp kanske. Nya benremmar med
ca 50 hopp på. Riggen passar kanon på en hoppare 175180 cm 75-80 kg. Passar säkerligen bra på hoppare 170185. Spectre 120, tillverkad juli 2000, ca 500 hopp inget
linbyte gjort. PD 113R reserv tillverkad november 1996, 0
hopp. Säljes till högstbjudande besiktat, packat och
hoppklar. OBS: ingen räddningsutlösare. Perfekt andra
kamera- eller wing suitrigg. Finns i Sundsvall just nu. Kontakta Nisse Norin: nisse@m151.net

03, 0709-79 79 20

(8 mars) Säljer min ”bebis” en Atom-000 från -95 med
plats för reserv upp till 115 sqf och huvudskärm upp till
135 sqf. Cypresförberedd och i mycket gott skick. Kollapspilot med hackey. OBS! Enbart rigg. För den som inte
sett den så är den lila med vit reservcontainer och gula
detaljer. Prisidé 4.000 kr. Niklas ”Turbo” Eklöf, e-post: niklaseklof@hotmail.com

(18 mars) Har en Sigma tandempaxsele till salu. Från
augusti -01, nypris då 7.150:-. Nu 3.500:- eller bud. Telefon: 0705-315540, e-post: bengankarlsson@telia.com

(9 mars) Jag har en helt ny Kenko ATW-045 till salu. Filtergängan är 37 mm, 0,45x vidvinkel. 350 kr eller högstbjudande. Mats Hemlin, e-post: mats@gof.se
(10 mars) Fraph + höjdmätare säljes, som nya. Krille Ander, e-post: candconsult@hotmail.com
(14 mars) Rigg: Wings EXT 2003, 200 hopp, gul/grå.
Skärm: PD Vengeance 135, 2003, gul/lila/grå. Reserv:
Techno 128, 2003, vit. Räddningsutlösare: Cypres 1,
2003. Grejerna passar personer mellan ca 170-190 cm,
70-90 kg. Fredrik Saxborn, FKCG, Göteborg: 031-20 71

(14 mars) Jag har en Impulse 105 Comp till salu. Micke
Kaulanen: kaulanen@gmail.com
(16 mars) Fraphat säljes, finns i Stockholm, är som ny.
E-post: kallejos10@hotmail.com
(17 mars) Wings rigg och Fusion 135, protrack, Cypres
2, reserv r-max 138. E-post: creamdelux@gmail.com

(19 mars) Billig Javelin med Sabre 135, besiktad och
klar. Janne Stavbom: janne.stavbom@spray.se
(27 mars) Wings rigg som en 135:a passar i, med höftringar, tillverkat 2005 i färgerna svart/röd/gul. Med en
R-max Reserv och Cypres 2 tillverkad -04. Grejorna är
använda max 10 hopp. Pris 29.000 kr. Ring Alex för
mer info: 0707-78 07 19, e-post:
kmanr78@hotmail.com
(28 mars) Har en Sabre 2/120 till salu. Den finns i Göteborg och kostar 10.000 kr. Har cirka 250 hopp och är
från början av 2006. Kontakta Sofie på sofie@alzen.se
eller på telefon 0737-21 26 12.
(8 april) Säljer Wings, Velocity 103, PD 126 och Cypres:

(11 april) Säljer min Crossfire 2 stl 119. Den är röd med
två vita celler, är från januari -06 och har gått 300 hopp.
Pris 9.000:- eller bud. Finns i Göteborg med goda
transportmöjligheter till Stockholm. Kontakta Madeleine Hall, e-post: madeleine.hall@gmail.com eller ring
0709-94 73 91.
(11 april) SUFK har ett akut behov av två elevutrustningar. Rigg, reserv och eventuellt huvudkalott. Inga
ADD, vi har massor av FXC. Kontakta Nisse Norin, epost: nisse@m151.net

ni har något till mig. Hoppar i VFK. Kontakta Adam, epost: mcfighter@msn.com
(8 mars) Stor röd kalott köpes. FK Dala är i behov av
en helröd kalott modell större till en uppvisning. Är det
någon som har en till salu? (Även en reserv duger bra.)
Hör av er till Johan Bond, Fk Dala: telefon 070 226 44
65, e-post: johan.bond@telia.com
(9 mars) Videokamera köpes, Sony PC8 eller. Har du en
du vill sälja maila till Nicklas Lellky, nicklasfl@gmail.com
(14 mars) Katana eller Impuls competion eller kanske
en Velo stlk typ 103 till 107. Kontakta Markus på telefon
0706-47 83 88, markusmickelsson@hotmail.com
(16 mars) Vill ha en rigg med skärm högst 150 sqft, och
minst 120 sqft, passandes 170-175 cm, 70 kg. Allt av
intresse. Har du andra småtjafs i förrådet såsom integralhjälmar med visir etc, så får du också höra av dig.
Jocke, forasetto@gmail.com
(8 april) Har köpt en fallskärm men skulle behöva en
Cypres till den. Finns det någon som vill sälja en till
mig? Kontakta Jonas, e-post: faroflyg@hotmail.com
(9 april) Finns det någon begagnad Icarus Crossfire 2
där ute som behöver en ny ägare? Jag väger 95 kg
med utr. Kontakta Niklas, telefon: 0708-87 87 87, epost: niklaseklof@hotmail.com
(10 april) Smala bärremmar köpes med små ringar och
diveloops (helst modell Javelin och 22 tum långa). Nån
som har ett par som ligger och skräpar? Kontakta Martin, telefon: 0706-01 31 16, e-post: listmartin@gmail.com

(11 april) Hjälper min vän, Alex att hitta grejer att
hoppa med. Han är 193 cm och letar efter en 170
skärm i friflygarsäker rigg. Slå mig en pling om du har
nått som kan passa! Sofie, telefon: 0737-21 26 12,
e-post: sofie_alzen@yahoo.se

(10 april) Jag vill köpa en Icarus Crossfire 2/99 i bra
skick och snygga färger. Kontakta Nisse Norin, e-post:
nisse@m151.net

(11 april) Vill köpa en fungerande kraftig symaskin.
Kontakta Nisse Norin, e-post: nisse@m151.net

(11 april) Har du en Velocity 96 som du vill bli av med?
Hör av dig till till Jocke M, e-post:
j_marijanovic@hotmail.com

(18 april) Fraphat säljes. Som ny, svart med röda linjer.
Finns i stockholm. Pris 1200:- Kalle Kalleson, e-post
kallejos10@hotmail.com

K Ö P E S
(8 mars) Nybörjarrigg köpes. Jag håller som bäst på
med att ta mitt A-cert och vill köpa en bra nybörjarrigg.
Jag väger 90 Kg o är 179 cm över backen. Vet inte riktigt vad jag behöver eller vad som finns men hoppas att

B Y T E S
(9 april) Äger två Velocity som båda är 84 sqft. Vill byta
den ena mot en 79 sqft istället (möjligen en 90:a). Kalotten har gått mellan 500 och 600 hopp, och är nu hos
PD för check. Kommer tillbaka i mitten av april med
500 lbs HMA-linor. Färg: LEM-NBL-LEM-LEM-LEMNBL-LEM. Crossbraces NBL. Slider LEM. Hör av dig till
Martin Bäcklin om du är intresserad av ett byte, telefon:
070-601 31 16, e-post: listmartin@gmail.com

Helene Eriksson och Magnus Falk åkte i mitten av mars
till Marana, Arizona, för att träna precision i två veckor.
Marana Skydiving Center är litet och en aning slitet men
det uppvägs av personalens tillmötesgående och hjälpsamma attityd, anser Helene.
I år hålls militära världsmästerskapen i Indien och av
den anledningen fanns ett indiskt militärlag på plats. Förutom Indien, Sverige och USA fanns även hoppare från
Danmark, Kanada och Storbritannien.
Under helgen avfolkades fältet i Marana när samtliga
åkte över till Eloy för att delta i Arizona Shoot Out. Tävlingen har tidigare hållits i Marana under namnet Arizona
Classics men lagts ned eftersom kostnaderna blev för stora.
I Eloy stuvades samtliga 24 tävlande in i en Twin Otter
som fick göra sex överflygningar för att släppa liften. ”Tre
minuter per överflygning och tio hopp per lag gav en del
tid till eftertanke innan uthopp”, säger Helene.
Helene och Magnus är inte helt nöjda med sina resultat
men på tio hopp gjorde Magnus fem nollor och Helene tre
nollor i rad vilket är personligt rekord för dem båda. Magnus slutade på en tiondeplats med 31 centimeter och Helene på plats 15 med 59 centimeter.
Med och tränade i Marana var Cheryl Stearns som berättade om höghöjdsprojektet ”StratoQuest”. Efter undertecknande av avtal med ett TV-bolag planerar hon att hoppa från lägst 110 000 fot (cirka 33 500 meter) om ungefär
två år . Mer info finns på www.stratoquest.com.
Anna Oscarson
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Helene Eriksson

Precisionsträning i Marana

Helene Eriksson och Magnus
Falk bakom planket på Eloy.

Magnus Falk sätter en nolla
under tävlingen i Eloy, Arizona
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6000 hopp
Tony Månson sätter foten i plattan den 14 april 2007 efter sitt 6000:e frifallshopp.
Tony, D-24 och en av Sveriges absolut flitigaste hoppare genom tiderna. Många fler lär det bli.

Lennart Vestbom
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