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När pressen kommer
RDS – utan pilot och slider
New deal – lyft för många klubbar

Det blåser
…medvind för hoppsverige just nu. Åtminstone känns
det så. Projektet New deal har fått oss på fötter i alla
landsändar och just nu utbildas det instruktörer och
nya hoppare så att det riktigt ryker om oss från Eslöv
till Umeå! Visst har det blivit en och annan motgång
för de kringresande instruktörerna och deras elever
den här hoppvåren men på det stora hela taget är det
väldigt inspirerande att vara en del av svensk hoppning
för närvarande. Läs mer om New deal på sidan 8.
Apropå alla våra landsändar så startar vi i det här
numret en ny serie artiklar som vi kallar för klubbsvepet. Vi börjar med att låta Nyköpings fallskärmsklubb presentera sin verksamhet, vad de pysslar med,
hur och varför. Tanken är att vi ska få hälsa på i en ny
klubb i varje nummer de närmaste åren. Ofta vet vi
onödigt lite om vad som händer på andra håll i landet
än där vi själva hoppar.
Du som precis håller på att lära dig formationshoppningens grunder kan ha mycket glädje av artikeln
på sidan 22. Det är SM-mästarna i FS4-laget 42 som
genom Jens Thögersen delar med sig av sina bästa
grundtips för att hoppa kul och bra FS.
Du som är intresserad av materielfrågor kan säkert
tycka att det är kul med artikeln om ”removable deployment systems” som beskriver hur swoopare plockar bort pilotfallskärmen och slidern när de har öppnat
skärmen. Läs kontrollanten Håkan Anderssons text på
sidan 14.

Vi hoppas att det är nyttig läsning vi serverar under
rubriken ”När pressen kommer”. En liknande artikel
publicerades här i tidningen i mitten av nittiotalet och
nu tyckte vi att det var dags för en uppdaterad version.
Vi vill gärna visa upp vår sport för omvärlden genom
medierna i positiva termer. Tyvärr är vi medvetna om
att det är i samband med olyckor och skador vi får
som mest medial uppmärksamhet. I båda fallen är det
viktigt att förbereda och planera sina mediekontakter
väl. Artikeln ger flera tips och uppslag.
Förutom en massa annat smått och gott tyckte vi att
det var hög tid att göra ett personporträtt på den man
som har legat bakom den här tidningens utseende i tolv
år och som har skrivit, uppdaterat och formgett vår utbildningsbok Hoppa fallskärm i sjutton år. En intervju
med Anders ”Q” Nyqvist hittar du på sidan 28.
God läsning och en härlig hoppsommar önskar vi
på redaktionen!
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Några ord från…

Miljödom
hotar SM
Hoppningen på Vårgårda har drabbats av ett oerhört bakslag. Nyligen gavs besked att prövningstillstånd till miljööverdomstolen inte beviljas. Därmed
begränsas antalet lifter till det ohållbara.
”Det är en väldigt allvarlig situation”, säger
Peter Denk, operativt ansvarig FKCG.

S

ommaren har anlänt och verksamheten är i full gång i hela landet.
Det bästa av allt är att detta bara är början på en förhoppningsvis
helt underbar sommar.
Det är härligt så här års att mötas av all den glädje och förväntansfulla
energi som formligen sprudlar på hoppfälten. Doften av gräs, jetbränsle
och flippisar vid stugentrén, synen av alla härliga färger på fallskärmar
och overaller. Det är svensk sommar och det finns inte mycket som slår
det. Man går helt enkelt och myser med en härlig känsla av avkoppling i
kroppen. Passa på att njuta av den bästa tiden på året, och av den goda
gemenskap som finns ute på hoppfälten.
På många klubbar har huvudinriktningen så här långt varit utbildning av nya elever och det har fallit väl ut. Det nya projektet New deal
har lett till att vi redan den sista maj hade över tvåhundra nya medlemmar – varmt välkomna till fallskärmssporten!
Jag vill passa på att tacka riksinstruktören, Mattias Nord, för sitt enorma engagemang i detta projekt, samt de instruktörer som ställt upp och
arbetat för den svenska fallskärmssportens framtid. Utan er hade vi aldrig lyckats genomföra detta. Vi är på rätt väg! Med samarbete över
klubbgränserna och fortsatt utbildning av fler instruktörer kommer vi att
växa och det är ett måste. Ju fler som hjälps åt, desto lättare blir det att
bedriva utvecklande verksamhet. Jag tycker det är mycket glädjande att
satsningen på samarbete och engagemang nu leder oss ur den negativa
trenden med vikande siffror.
Vi ska se detta som början till något stort. Arbetet är långt ifrån avslutat i och med att årets sista New Deal-vecka är avverkad. Nu gäller det
att surfa på framgångens våg genom fortsatt engagemang. Vi måste utveckla verksamheten på övriga fronter,och ta hand om våra medlemmar
oavsett var i karriären de befinner sig. Klubbar och förbund ska fortsätta
att tillsammans ta fram planer för utveckling så att alla känner sig hemma och erbjuds meningsfull verksamhet hos oss. Oavsett tid i sporten.
Styrelsen kommer under sommaren att utvärdera New deal och sedan
lägga upp planer för hur projektet ska bedrivas nästa år.
Till sist vill jag önska er alla en glad sommar med mycket hoppväder!
Arne Nilsson,
ordförande i Svenska Fallskärmsförbundet

Svenska Fallskärmsförbundet
Box 5435
114 84 Stockholm
Besöksadress: Östhammarsgatan 70
Telefon dagtid: 08-660 73 71
Telefax: 08-660 73 63
E-post: sff@sff.se eller arne@sff.se
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KCG har ansökt om dispens att få genomföra sina planerade
träningsveckor och SM. Om den inte beviljas kommer SM
inte att kunna hållas på Vårgårda.
”I så fall kommer vi att bli tvungna att flytta SM någon annanstans”, säger Peter Denk.
Även om dispensen beviljas kommer den övriga hoppningen att
bli kraftigt lidande. En mycket oläglig situation för klubben som i
år storsatsat på elevfronten och har fler klara, hoppsugna A-certare
än någonsin.

Islandern bullrade

Bekymren med bullerklagomål förvärrades för fyra år sedan när
klubbarna Cirrus och Göteborg skulle slås ihop. Vid den tiden
flögs det väldigt mycket på Vårgårda med en kraftigt bullrande Islander. I samband med det började en, enligt Peter Denk, illvillig
tjänsteman på kommunen att jobba med flygplatsfrågor. Klubben
var tvungen att göra en miljöanmälan och gavs hårda restriktioner.
Beslutet överklagades till länsstyrelsen där de dömde ännu hårdare.
Det är speciellt en granne som klagar.
Detta beslut överklagades till miljödomstolen där klubben heller inte mötte någon större förståelse varför man överklagade till
miljööverdomstolen. Där behövs prövningstillstånd och det beviljades inte.
Ändrade förutsättningar

”Besluten är tagna utifrån hur mycket Islandern och Skyvanen
bullrade. Inte att vi nu har ett mycket tystare flygplan och att så
gott som alla grannarna är nöjda.”
Hoppet står nu till politikerna i kommunen, som
klubben tycker att de har en
bra dialog med, och att de ska
kunna ändra beslutet. FKCG
har gett Vårgårda kommun
mycket positiv uppmärksamhet, inte minst i samband
med SM förra året.
I värsta fall kommer FKCG
tvingas flytta sin hoppning
till Karlsborg eller Halmstad
och bara köra tandem på Vårgårda. Och då från en AN 2:a
FKCG har gett Vårgårda kommun
– vilket enligt domen verkar
mycket positiv uppmärksamhet. Artikel
vara det optimala.
ur Göteborgsposten från SM förra året
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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.

Stor utmaning för FJS

Karriärväxling hjälper officerare

Fallskärmsjägarskolans (FJS) delningsprocess, en lång och
krävande process med ett resultat som inte bara är positivt,
ska bli intressant att följa. FJS ställs på prov inför nya uppgifter och jag vill önska nya chefen, överstelöjtnant Thomas Hagman lycka till i strävan att fortsättningsvis skapa
Sveriges bästa soldater. Att det även i framtiden kommer
att bli en hård och krävande utbildning till att skapa flexibla, kunniga och ödmjuka soldater betvivlar jag inte. Kunskapen samt vilja, mod och uthållighet finns ju i stora doser.
Men i det nya tre-terminssystemet blir det en stor utmaning för FJS. Nästa årskull kommer att rycka in i januari och därmed tillbringa vintern i Karlsborg. Det är ju en
utmaning i sig att bedriva vinterutbildning i södra Sverige
och nå målet att få fram flexibla soldater som ska kunna
verka i extrema miljöer. Den miljön har i alla fall jag svårt
att se i Karlsborg under vintermånaderna.
Arne Nilsson

Reformen inom Försvarsmakten gör att officersyrket förändras. En officer som anställs idag förväntas delta i ett antal utlandsinsatser, hur
många beror på kompetens och vad som händer i omvärlden. En nyanställd officer får dock räkna med 3-5 insatser om sex månader med
tjänst utomlands under de första 15 åren. Minst ett år på hemmaplan
ska göras mellan varje insats utomlands för återhämtning efter en vistelse med hårt arbete och mängder av intryck som inte är positiva.
Ett dilemma med den nya reformen är att det inte längre finns möjligheter att erbjuda alla officerare en givande karriär på hemmaplan. Ett
pilotprojekt, karriärväxling, som syftar till att hjälpa officerare att få arbete utanför Försvarsmakten är initierat av överste Johan Fölstad, som
är utvecklingschef vid personalstaben.
”Officersyrket handlar i grunden om att organisera personal, bedöma situationer, fatta beslut och agera utifrån de regelverk som finns”,
säger Johan Fölstad och tar upp en del egenskaper han ser hos drömofficeren: lojalitet, tydlighet och ansvarstagande.
Arne Nilsson

Källa: FJS tidning Örnen

Källa: Insats & Försvar

Två omgångar av fallsvenskan har genomförts.
Tävlingsformen börjar bli allt mer populär och
även de mindre klubbarna ställer upp.
”I första omgången tävlade ett friflygarlag
från Arvika fallskärmsklubb. Det är nog 20 år
sedan någon från Arvika tävlade sist tror jag”,
säger Lennart Vestbom.
Även Småland har ställt upp med ett FS-lag.
Fortfarande saknas dock Norrlandsklubbarna.
Det har varit lite problem med bedömningen av hopp. Band som inte skickats in eller
kommit på avvägar. Men detta ska bli bättre
när tävlingshemsidan är klar. Då kommer hoppen att kunna laddas upp direkt via nätet och
bedömas mycket snabbare.
Lennart Vestbom tror att hemsidan kommer
att vara klar för att användas till tredje omgången som går i slutet av augusti.
Svensk Fallskärmssport nr. 3, 2007

Fin insats av Falk på Europacupen
Magnus Falk, ÖFSK, gjorde en fin insats i första europacupen i precision som avgjordes i Rijeka,
Kroatien, i början av juni. Han kom på en delad 38:e plats av 120 deltagare med resultaten 1, 2, 4
och 1 centimeter.
Disken som ska träffas för att sätta en nolla har minskats från tidigare tre till två centimeter. Detta
på grund av att hopparna blivit så skickliga att väldigt många sätter nollor i alla omgångar Då blir
det svårt att skilja dem åt. Med en mindre disk hoppas man råda bot på problemet.
Magnus Falk som tränar hårt har
provat sig fram och nu hittat ett bra
sätt göra sina precisionshopp på. Han
har nyligen bytt skärm till en Parafoil
2000 och fått hygglig koll på den.
”Jag tror mycket på Magnus. Han
har en otrolig inställning och är väldigt fokuserad”, säger Lennart Vestbom, tävlingskommittén.
Magnus Falk är bosatt i Wien och
tränar med världens bästa precisionshoppare i slovenska Pjut.
Europamästerskapen i precision
Magnus Falk på träning i Eloy, Arizona
avgörs i Kroatien i september.
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Helene Eriksson

Fallsvenskan
på frammarsch

Elof Wecksell

Hans Berggren
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Halmstad på fötter

på gång
18-24 juni: Midsommarboogie med midnattshoppning på Tallhed, Orsa, med
klubbarna FKD, ÖFSK, LFK och SÖFK.
www.frittfall.nu
19-24 juni: Midsommarboogie på Everöd
med klubbarna SFK, FKCG och SF.
www.skydiveskane.se
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. www.hoppafallskarm.nu

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. www.skydivevoss.no
AUGUSTI
4 augusti: Svenska cupen i swooping, Nyköping, Jogersö.

JULI

4-12 augusti: Världscup i FS4 och artistiska grenar, Stupino, Ryssland.

2-6 juli: Friflygarläger, Gryttjom, SF.
www.skydive.se

10-12 augusti: Världscup i speedhoppning, Gryttjom, SF.

2-8 juli: Anton Malevsky Memorial, tävling
i FS4, Stupino, Ryssland.

10-12 augusti: Europacup 4 i precision,
Belluno, Italien.

7-14 juli: Parasummer boogie, Pärnu flygplats, Estland.
www.parasummer.com/2007

15-19 augusti: SM och RM i Vårgårda,
FKCG.

13-22 juli: Bermudaboogiet i Skavsta. Arrangeras av NyFK, LFK och ÖFK i första hand för turkeys.
16-20 juli: Coachad hoppning i FS4 av
Ditta Valsdottir och någon fler från norska landslaget på Vårgårda, FKCG.
20-22 juli: Europacup 2 i precision, Altenstadt, Tyskland.
21-22 juli: Svenska cupen 3 för FS4 och
artistiska grenar, Västerås.
23-27 juli: Wingsuit-vecka på Vårgårda,
FKCG.
23-27 juli: WestCoast MidWay på Vårgårda. 8-14-mannahoppning med Gareth
Holder och Pernille Herold som organisatörer.
23-27 juli: Tävling i FS och artistiska grenar i Hangö, Finland.
28 juli: Svenska cupen i swooping, Rudan,
Haninge. Arrangeras av FK Upp & hoppa.
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29 juli-3 augusti: Big Way camp, Gryttjom,
SF.

30 juni-1 juli: Svenska cupen 2 i FS och
artistiska grenar, Gryttjom, SF.

12-14 juli: CF- och precisionstävling i Kuopio, Finland.

Midsommarhelgen firas av ungefär 300 hoppare i Skånes fallskärmsklubb, för tredje året i rad. Det blir hoppning ur Skånes Beaver, Stockholms fallskärmsklubbs Twin Otter och FKCG:s PAC samt eventuellt en
helikopter tisdag till söndag 18-24 juni. Mer information finns på
www. skydiveskane.se

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

29 juni-1 juli: Europacup 2 i precision,
Bled, Slovenien.

9-13 juli: Coachad hoppning i FS4 av Niklas Hemlin och Doug Park på Vårgårda, FKCG. www.hoppafallskarm.nu

Midsommarboogiet i Skåne

Lördagen den 9 juni avbröts uppstigningen av FK Aros sjätte lift. När
den fullastade Caravanen hunnit två tredjedelar av startbanan upptäckte piloten att klaffen inte var nere. Han försökte bromsa men banan tog slut och planet gled ut mot en åker. För att undvika nysådden
försökte piloten svänga och fick en bredsladd ut på åkern.
Planets passagerare som bestod av erfarna hoppare och tandem
utrymdes snabbt och planet stängdes av. Inga personskador uppstod.
Däcket på planets högra hjul behövde bytas och planet flögs sedan till
Skavsta för en genomgång.
"Det var helt rätt att avbryta startförsöket. Annars hade det kunnat
gå riktigt illa", säger Petter Alfsson-Thoor, CI i FK Aros.
Ut i åkern och åkte.

24-26 augusti: Europacup 5 i precision,
Salzburg, Österrike.
25-26 augusti: Svenska cupen omgång 3.
25-26 augusti: Fallsvenskan omgång 3.

Foto Erik Lundh
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Halmstad Fallskärmsklubb har efter en oviss tid kommit på fötter
igen. Under vårvintern var frågetecknen många om de överhuvudtaget skulle kunna fortsätta med verksamheten. Nu har klubben hyrt in
FKCG:s Cessna 182 och hoppar för fullt.
”Klubben har vår nya styrelse att tacka för allt hårt arbete som
gjort att vi fortfarande existerar. Nu växer vi sakta men säkert”, säger
Elof Wecksell, HFSK.

25-26 augusti: Gryttstock i Gryttjom, SF.
28-30 augusti: Europacup 6 och final i
precision, Locarno, Schweiz.
Augusti eller september: 5-manna Speedstar Open ur AN28, Jelgava eller Daugavpils, Lettland.
SEPTEMBER
1-2 september: Öppna SM i speedformation, Västerås. fkaros.se
1-9 september: EM i precision, Obijeck,
Kroatien.
22 september: FS4 scramble, Västerås.

Bermudaboogie i Nyköping!
Den 13-22 juli står Nyköpings FK värd för Bermudaboogiet. Boogiet
är ett sammarbete mellan Örebro FK, Nyköpings FK och Linköpings
FK men står öppet för alla som vill delta. Veckan kommer att vara fylld
av organiserad FS-hoppning, skojhoppning, ballonghoppning, kalottkurs,
vingoverallcoachning, packkurs, tävlingar, öltält, temafest, bastu, liveband med mera. Anmälan på www.skydivelfk.com senast 30 juni.

OKTOBER
14-21 oktober: Militära VM i FS4 och precision i Indien.
NOVEMBER
7-11 november: Världscup i swooping i
Sydney, Australien. www.fai.org
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Förste svensk över 10 000

Ingemar Eriksson

Den 6 maj 2007 gjorde Ingemar ”Kingmar” Eriksson, 32 år,
sitt 10 000:e fallskärmshopp. Hoppet gjorde han tillsammans med sin flickvän i Taupo, Nya Zeeland där han arbetar
som tandempilot. För att föreviga händelsen hade han monterat en kamera på foten men meddelar att det tyvärr inte
blev några bra bilder.
Själv tycks Ingemar
tycka att det inte är vidare värst intressant
att han nu tillhör en liten unik skara hoppare eftersom han ”jobbhoppat” ihop sina
hopp. Hopp som
hopp, tycker SFS, och
tar av sig hatten.
Ingemar började
hoppa i Dala 1994
och tillhörde Dala
fram till för några år
sedan då han blev
medlem i SF.

Systemtekniker, webbdesigner och webbredaktör(er) sökes
Svenska Fallskärmsförbundet har inlett ett arbete med att se över och
förbättra www.sff.se. Till det projektet behövs en systemtekniker, en
webbdesigner och på sikt även en eller flera redaktörer. Ansvarsfulla

och effektiva proffs med koll på hoppning söks. Viss arvodering utgår.
Du som känner dig manad att hjälpa till, hör av dig till Lina Gardlow i
SFF: styrelse på lina.gardlow@ufk.nu senast 1 augusti 2007.

Tatuerad i frifall – WFFT, ”world’ s first freefall tattoo”
Tatueringen gjordes fallandes på mage från 5 000
meter och ”Poffe” säger att han egentligen inte kände så mycket annat än att det var kallt om armen.
Och att Jonas glömde bort sina ben när han tatuerade så det gick fasligt fort ner vilket gjorde att det
var svårt att hålla nivå.

Händelsen blev mycket uppmärksammad och omtalades i radio, TV, dags- och fackpress. Guinness Rekordbok tyckte att det var för ovanligt för deras
smak. Men oavsett vad Guinness tycker så kan
man numera läsa bokstäverna WFFT på ”Poffes”
arm, förkortningen för ”world’ s first freefall tattoo”.

Ludvig Engelbert

Lördagen den 5 maj fick skånehopparen Christofer
”Poffe” Nordin sin arm tatuerad av tatuerare och
tillika klubbkamrat Jonas Rogestam över skånska
Everöd. Enligt deras egen utsago var detta världens
första tatuering i frifall. Det hela filmades av Ludvig
Engelbert.
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Thomas Isaksson

New deal
lyft för många
klubbar

Rekordmånga nya elever har redan blivit klara runt om i landet
i år. New deal-satsningen har trots besvärligt väder och en del
kommunikationsmissar fått fart på hoppningen i flera småklubbar.
Text

Anna Oscarson

Foto

Thomas Isaksson, Andreas Olofsson, Anna Oscarson

P

å CI- och ordförandekonferensen i
november introducerades satsningen
New deal. Rekryteringsarbete av nya
medlemmar har skett under våren samt
utbildning av ett stort antal instruktörer.
8

en av läkaren förrän sista helgen men
blev klar helgen därpå. Förutom Smålands tre egna AFF-instruktörer fick de
hjälp av David Bengtsson, SF, och Jens
Thögersen, SFK.
Skaffat utrustning

I maj var det dags för intensivutbildningen av nya elever och först ut var Smålandsklubben. Åtta elever hade anmält
sig och av dessa blev sex klara under
veckan. En av eleverna fick inte klarteck-

Alla färdiga elever är mycket peppade att
fortsätta hoppa, några har redan hunnit
skaffa egen utrustning och de andra letar
för fullt. Smålänningarna är glada över
att ha fått sju nya hoppare och klubbkamrater.
Svensk Fallskärmssport nr. 3, 2007

NEW DEAL

Anna Oscarson

Alex Ranström från Arvika blir
kontrollerad av instruktören
David Bengtsson.

Trasigt flygplan

Instruktörerna Andreas
Elmqvist och Henrik
Runbjörk hoppar med
eleven Anton Ericsson.

”En elev landade tyvärr mindre bra och
skadade foten efter halva utbildningen
men så fort foten är läkt kommer han att
göra de återstående hoppen. Han är
mycket taggad och räknar dagarna tills
han får fortsätta hoppa”, säger Henrik
Runbjörk, CI i klubben och nyligen utbildad AFF-instruktör.
Samma vecka var det planerad hoppvecka också på Mohed där Söderhamnsklubbens och Sundsvallsklubbens elever
skulle utbildas. Det blev dock inte någon AFF-hoppning där, dels beroende
Svensk Fallskärmssport nr. 3, 2007

Veckan därpå hade turen kommit till
Flugebyn där Västergötlands FK och
Linköpings FK tillsammans skulle köra
hoppvecka men LFK hade inga AFF-elever. Tio elever från VFK fanns på plats
men bara två instruktörer.
Samtidigt höll FK Dala och Östersund hoppvecka i Borlänge. Där tillät
inte vädret någon hoppning och till råga
på allt gick flygplanet sönder. Ett tiotal
elever fanns även där. David Bengtsson
åkte då till Flugebyn i stället. Tack vare
mycket hjälp från folk på marken kunde
de få instruktörerna som fanns hoppa på
med eleverna.
Ingen av eleverna hann bli klar under
veckan utan de fick följa med till Örebro
som var nästa anhalt. Åtta AFF-elever
från ÖFK och fyra från Arvika var på
plats och otroligt hoppsugna. Elever från
Östersund och Dala kom också dit för
att få hoppa. FKCG:s Pac 750 XL och
FK Dalas Cessna 206 Turbin hade flugits
in för att ha tillräcklig flygkapacitet.
Tråkigt nog blåste det för mycket
mesta delen av tiden. Fyra elever från Arvika och åtta från Örebro var på plats.

Alex Ranström, AFSK, och Thomas
de Temple, ÖFK, var två av eleverna. De
kunde båda göra sina första hopp på
måndagen.
”Det är det bästa jag gjort. Fruktansvärt kul. Jag ville hoppa igen men det

forts. på nästa sida

Thomas de Temple
från Örebro.

Anna Oscarson

på att inte tillräckligt många AFF-elever
samlats ihop och dels på att inga instruktörer bokats upp. Söderhamn har däremot en ovanligt stor kull konventionella
elever i år. 20 personer, att jämföras med
de fem som de brukar ha.
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Fönster mot

HOPPSVERIGE!

DZ-konst
Smålands Fallskärmsklubb var utan pilot en
dag och då blev detta
konstverk till. En streckgubbe i gräset på fältet
vid Feringe flygfält som
ligger mellan Ljungby och
Värnamo. Den är trevlig
att titta på när man kommer flygandes under
skärmen och syns till och
med från full höjd om
man vet vad man ska titta efter hälsar Michael
Vernersson.
Foto: Thomas Isaksson

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

Nybörjare kan också

Magnus Caro

Nyblivne A-certaren Sebastian ”Zeb”
Liebon i FKCG sätter en hybrid tillsammans med Anna Nordkvist och Peter
Alkeryd. Fotografen Magnus Caro ville
till en början också entusiastiskt vara
med i hoppet men drog sig slingrande
ur när han hörde att Sebastian bara
gjort femton hopp efter utbildningen.
Men Sebastian visade att även nybörjare kan och de tre satte hybriden på
första försöket.

10
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från sidan 9

Långa dagar

Umeå FK hade lyckats få ihop 18 elever
och hade hoppvecka i Skellefteå. Sex instruktörer kom upp. De dagar vädret tillät hoppade de från klockan nio på morgonen till tio på kvällen. Två av eleverna
lyckades bli klara med alla sju nivåer som
kräver instruktör under veckan. Fyra elever åkte till Sundsvall helgen efter och
gjorde sina sista nivåer med instruktör.
En elev flög in i ett hus och bröt käken
samt skadade knäet men vill fortsätta så
fort han läkt ihop. Rafael Granlund hade
fått kursen i 60-årspresent av sina döttrar
och tyckte det var jättekul. Fyra hopp
hann han med.
Peder Nyman, CI i UFK, konstaterade efter veckans slut att allt gått bra för
att vara första gången en sådan här satsning kördes.
”Ska man göra det här något fler år
finns det en del smådetaljer som kan förbättras som att ge mer information från
förbundshåll till exempel,” säger han.
UFK hade också hoppats på fler instruktörer så de hade kunnat köra med
dubbla flygplan. Men eleverna var mycket
nöjda med de instruktörer som kommit.
De gjorde verkligen sitt yttersta för att alla
skulle få hoppa så mycket som möjligt.
Även Gotland har haft hoppvecka, efter denna tidnings pressläggning. Uppföljning planeras för de elever som inte
hunnit bli klara på flera ställen.
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FKCG har nått sitt New deal-mål på 100 elever
FKCG har lyckat fylla sina hundra kursplatser och därmed nått upp till sitt New deal-mål för säsongen.
Anledningen till att det gått så bra tros vara att alla medlemmar blivit mer på hugget när det gäller rekrytering. ”New deal fick oss att vakna och vi kom till insikt om att blir vi inte fler så kan vi inte hoppa” säger Anna Jacobsson PR-ansvarig i FKCG.
”Ambassadörer som säljer in sporten är oslagbart, det är bättre än vilken PR-insats som helst”, menar
Anna och säger att FKCG inte gjort så mycket traditionella marknadsföringsinsatser. ”Däremot är det
klart att priset säkert har gjort sitt till, att vi sänkte vår AFF-utbildning till 6 490 kronor”.
Nu står emellertid FKCG inför andra problem som att få alla elevriggar att räcka till för att alla elever
ska komma upp i luften. FKCG funderar även på att erbjuda speciella uthyrningsriggar till våra färdiga
elever så att de kan fortsätta hoppa tills de får tag i en egen utrustning, och slipper använda sig av elevriggarna i första hand.

Instruktörerna Mats Olofsson
och Sara Hall tränar på marken
med eleven Dag Knutsson under
Umeås hoppvecka i Skellefteå.

Andreas Olofsson

kändes jobbigt att det blåste så vi var
tvungna att sitta på marken”, säger Alex.
Det blev bara något enstaka hopp till
för dem så de beslutade sig för att åka till
Gryttjom och hoppa under helgen.
Båda var mycket nöjda med mottagandet de fått i sina respektive klubbar och
hjälpen från instruktörerna.
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Anders Q

Mattias Nord,
din riksinstruktör

Styr ditt val
H

ej fallskärmssverige! Hoppsverige har dragit igång säsongen
med en rivstart. Efter en intensiv säsong av instruktörsutbildning står vi bättre rustade än på länge att utbilda elever och driva
verksamheten framåt under året. Jag glädjer mig åt den stora tillströmningen av elever. Varmt välkomna allihop.
Jag har i tidigare nummer pratat om hur viktigt jag tror det är att
utmaningar och färdigheter är i balans. Här vill jag diskutera de val
vi gör när vi står på marken. När är förutsättningarna lämpliga att
hoppa?
Alla som hoppar har suttit på ett hoppfält och väntat på att vädret skall bli bättre. Många som hoppar har också hoppat när vädret
inte var optimalt eller kanske när det var direkt olämpligt.
Hur balanserar vi då den brinnande lusten att hoppa med ett vettigt övervägande av förutättningarna? Ibland känns det som att ju
längre tid vi väntat desto större risk är vi villiga att ta. I det här
numrets exempel på incidenter beskriver jag några fall som kan vara
bra påminnelser för oss när vågskålarna skall balanseras.
Vi är alla olika. Vi har olika kunskaper, erfarenheter och utrustning. Det som är lämpligt för den ene kan vara helt fel för den andre. Vi är helt enkelt olika bra rustade för de prövningar som ett
hopp kan innebära. Därför måste var och en av oss varje gång det är

dags att hoppa göra den avvägningen. I många fall behöver vi också
hjälpa och stötta de som är i början av sin fallskärmskarriär i deras
val. Men då är det mycket viktigt att du ställer dig frågan från vilken
ståndpunkt hopparen du vill hjälpa gör sitt val.
Jag har förmånen att varje år göra ett antal hopp med elevskärmar på AFF-examineringarna. Det gör det lättare att sätta sig in om
det är lämpligt att hoppa för oerfarna eller inte.
Här kommer några viktiga saker som bör styra vårt val.
• Vind: Bara för att vindmätaren visar 10 m/s behöver det inte vara
lämpligt att hoppa.
• Moln: Även om det går att hoppa mellan moln så är det viktigt
att tänka igenom på vilken höjd molnens undersida ligger och att
luften rör sig kraftigt runt moln.
• Turbulens: Kommer från mer än hinder på backen. En dag med
mycket marktermik kan också vara olämplig för hopp. Ibland får
man vackert vänta till senare på eftermiddagen för att få tillräckligt lugn luft.
• Utrustning: Fallskärmar har olika hög egendrivning och olika
beteende i turbulens. Lär känna din fallskärm och dess begränsningar och använd den inom de ramar begränsningarna ger.
• Färdighet: Använd övningarna i kompendiet Pilot 1-2-3 som
finns på www.sff.se (under sommaren kommer materialet som
bok) och ta hjälp av de erfarna på fältet för att öka din förmåga.
Ibland ändras vädret efter att vi redan hoppat av.
• Bekvämlighet: Om någon ber mig välja mellan att ta en promenad på två minuter, bryta ett ben eller spräcka en ryggkota blir
valet lätt. Ställ dig själv samma fråga när du skall välja landningsplats de dagar när vindriktningen ger turbulens på den vanliga
landningsplatsen.
Med hopp om en solig sommar.

”

För er:
Mattias Nord
SFF:s riksinstruktör

Ibland känns det som att
ju längre tid vi väntat desto
större risk är vi villiga att ta.
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INCIDE NT
RAPPORTER

Gemensamma nämnare och orsaker:
Alla incidenterna har inträffat i år och
de beror alla på yttre förutsättningar.
Tid i sporten: 22 år
Antal hopp: 3 500
Fallskärm: Sigma 370
Tid i sporten: 4 år

Hopparens vikt: 80

Antal hopp: 421
Fallskärm: Navigator 280
Hopparens vikt: 62

Händelseförlopp: Under ett
HM-examineringshopp upptäcker hopparen i landningsvarvet att vinden är starkare
än förväntat och ställer upp
mot vinden. Hopparen backar sakta över fältkanten och
landar i ett träd.
Skada: Ingen skada.

Händelseförlopp: Väljer att
lägga landningen längre ut
på fältet för att vinden är
byig. På fem meters höjd
möts vi av en vindby och ekipaget (tandem) tvärstannar.
Accelerationen i vertikal led
går inte att hejda och vi går i
hårt.
Skada: Passageraren får
frakturer på två ryggkotor.
Piloten får också en hård
smäll i ryggen, dock utan
frakturer.

Tid i sporten: 4 år
Antal hopp: 253

Tid i sporten: 2 år

Fallskärm: Lotus max 170

Antal hopp: 54

Hopparens vikt: 90

Fallskärm: Silhouette 210
Hopparens vikt: 83

Händelseförlopp: Valde
landningsplats bortom grovharvad åker. Termik och turbulens bidrog till ryckig inflygning. Försökte korrigera
riktningen för att undvika att
landa för nära andra hoppare. Flärade lite sent och fick
ett sjunk samtidigt. Satte
mig på foten vid landning.
Skada: Stukning av fotled.

- yttre

Händelseförlopp: Inför landning på final kollapsar skärmen på cirka fyra meters
höjd. Hopparen försöker flära men faller igenom och
landar på rumpan. Hopparen ligger kvar med svåra
smärtor i rygg och länd.
Skada: Muskelbristningar i
rygg och länd.

Tema

förutsättningar
13
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RDS
gör dig
av med pilot
och slider
Vissa utrustningsdelar är bara nödvändiga i utvecklingsförloppet, som pilotfallskärmen och slidern. Därefter fyller de ingen funktion utan är snarare i vägen. Swoopare
som tävlar har insett det och utvecklat piloter och sliders som går att koppla loss.

Text

Håkan Andersson

Foto

Håkan Andersson (detaljer) Mikael Gustavsen (swoop)

M

Anders Q

Artikelförfattaren
Håkan Andersson
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aterielutvecklingen går ständigt
framåt i fallskärmsvärlden, liksom
inom de flesta andra områden. Det är
många år sedan vi kunde hoppa kalottformation, eller hade en rimlig chans att
sätta en ”dead center” på precisionsdisken,
med våra vanliga sportskärmar. Vår utrustning blir allt mer specialiserad och för
att kunna vara med bland eliten i en viss
disciplin krävs det att man hänger med.
Högfartslandningar, eller ”swooping”
som jag tänker kalla det i brist på ett någorlunda kort och beskrivande svenskt
ord, är den senaste grenen som drivit
fram nya utrustningsuppfinningar. Förutom att swooparna använder de minsta
och snabbaste kalotterna har de också
hittat på helt nya lösningar på nygamla
problem.
Hela idén med swooping är ju att fallskärmen ska flyga snabbt genom luften.
Då kan man krama ut de där sista, extra

metrarna i längd när man swoopar fram
över marken eller bli klockad för högst
hastighet genom startgrinden på en tävling. Små skärmar med högt celltryck är
en bra början för att nå dit. Extremt tunna linor med lågt luftmotstånd hjälper
också. En förlängd bröstrem så att man
kan ”sprida isär” bärremmarna så mycket
som möjligt och därmed ändra fallskärmens vingform så lite som möjligt bättrar också på flygegenskaperna.
Olika lösningar

Vill man sen vara lite mer kreativ kan
man börja ifrågasätta hela utlösningssystemet, det vill säga piloten, bagen och slidern. De är faktiskt helt onödiga när vi
väl har fått en fullt utvecklad fallskärm
över huvudet!
Tankegången är inte ny men lösningarna varierar beroende på vilka problem
utlösningssystemet skapar. De flesta hop-

pare har idag en kollapspilot som drar
ihop sig när den väl har gjort sitt jobb.
Det duger för de flesta, även de som flyger högprestandakalott, om målet inte är
att tävla i swooping.
Kalottformationshoppare vill ha undan piloten och bagen för att inte riskera
att trassla in dem i andra kalotter. Bagen
struntar man helt sonika i och måste därmed dra fallskärmen direkt efter uthopp,
vilket inte är något problem om man har
för avsikt att köra just kalottformation.
Piloten brukar då vara fäst i toppen på
kalotten så att hela pilotlinan försvinner
in i en tygkanal ovanpå kalotten och drar
med sig piloten så att den parkeras dikt
an mot kalottens ovansida. Den försvinner inte men är i stort sett ur vägen.
Precisionshoppare bryr sig inte särskilt
mycket om ifall piloten är kollapsad eller
inte, däremot vill de gärna att kalotten
ska ha en så bra form som möjligt för att
Svensk Fallskärmssport nr. 3, 2007

RDS
den ska flyga rent, vilket till viss del förhindras av slidern. Det är inte ovanligt
med precisionsutrustningar med delbar
slider. När kalotten väl är utvecklad kan
slidern delas mitt itu med ett enkelt ryck
i ett snöre.
Swoopare använder dock den mest radikala lösningen hittills: plocka bort hela
rasket! Varken pilot, bag eller slider be-

hövs och skapar bara onödigt luftmotstånd, alltså tar vi bort dem.
Inhalningsbar pilot och bag

Beroende på hur mycket man vill vässa
prestandan och hur jobbigt man vill att
det ska vara att packa grejorna igen inför
nästa hopp, kan man välja lite olika angreppssätt. Den enklaste modifieringen

av utrustningen är att göra det möjligt
att plocka bort bagen och piloten. För att
man ska komma åt att hala in dem kan
man inte längre fästa pilotlinan ovanpå
kalotten.
En radikal men mycket opraktisk
möjlighet är att inte fästa dem alls. Så
fungerar ju freebagen och reservpiloten
till reservfallskärmen. Men det håller inte

forts. på nästa sida

Kenneth Eriksson swoopar, dock här
med slider och pilot enligt det nu
vanligaste systemet, kollapsbart.
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RDS

Bild 1: Losskopplingsbar inhalningslina för
bagen och piloten.

från sidan 15

Bild 2:
Kuttsystem
för slidern.

att behöva springa ut på fältet för att leta
efter bagen och piloten efter varje hopp.
Alltså måste vi fästa piloten någonstans där vi kan komma åt att hala in

den. Lösningen är att fästa pilotlinan i
bakkanten på slidern via en extra linstump på cirka en och en halv meter, se
bild 1 här ovanför.
När bagen och piloten har gjort sitt
under utvecklingsförloppet trillar de helt
enkelt ner bakom kalotten och kan halas
in tack vare att de sitter fast i slidern. När
de väl är bärgade hakar man loss infästningen i slidern och stoppar hela klabbet
innanför overallen. Nackdelen med arrangemanget är förstås att det tar extra
tid och man löper en viss, om än liten,
risk att bagen och pilotlinan trasslar in
sig i kalottens linor.
Sen kräver det förstås mer tid vid
packningen eftersom det är lite svårare
att dra linan från änden på pilotlinan till
slidern så att den inte riskerar att trassla
in sig under utvecklingsförloppet. Normalt är ju pilotlinan fäst i toppen på kalotten, som trycks längst ner i bagen och
alltså ligger direkt mot öljetten där pilotlinan kommer in. Men så enkelt är det
inte med linan som är fäst i slidern. Den
måste stuvas undan försiktigt inne i bagen så att den inte orsakar problem.
Brännskador på kalotten från den extra
linan är tyvärr inte helt ovanliga.
Losskopplingsbar slider

Bild 3: Gemensamt
”kutthandtag”
för alla fyra
hörnen.
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Att koppla loss en löstagbar slider är ett
enkelt handgrepp men själva modifieringen av en befintlig slider är ganska
omfattande. Principen är att varje öljett
på slidern förses med ett litet kuttsystem
så att man kopplar loss slidern från öljetterna, vilka blir hängande kvar runt linorna. Du ser en bild av systemet på mit-

tersta bilden (bild 2). Slidern stuvar man
sedan undan innanför overallen.
På modellen som visas i bilden har
varje öljett försetts med tre små öljetter
vid sidan om. Genom dessa trär man
små loopar, som är fästade vid resten av
slidern, och låser fast dem med vanlig
kuttslang. Ytterändarna på kuttslangarna
parkeras i små fickor.
De andra ändarna av kuttslangarna
försvinner in i en kanal som löper mot
mitten på slidern. Kuttslangarna övergår
snart till vanlig microlina, som är betydligt mera följsam och lättare att packa
ihop. I mitten på slidern möts linorna
från de fyra hörnen och bildar en ögla
som är lätt att dra i, som bild 3 längst ner
till vänster visar. Sålunda kopplar man loss
alla fyra hörnen med ett enda handgrepp.
Har man för avsikt att plocka loss slidern behöver förstås inte linan som går
till bagen och piloten vara losskopplingsbar utan den kan vara fastsydd i sliderns
bakkant. Det syns strax ovanför öljetten i
bild 2. Nackdelen med den löstagbara
slidern är en hel del knåpande för att få
den på plats igen inför nästa hopp.
Få kommersiella lösningar

Detaljerna för hur slidern kuttas varierar
lite mellan olika lösningar men principen
är samma. Öljetterna (eller någon form
av stålring) blir kvar runt linorna och
resten av slidern kopplas loss från dessa.
I dagsläget är det, så vitt jag känner
till, ingen av de stora kalottillverkarna
som erbjuder RDS-system som tillval till
sina kalotter. Min gissning är att det beror på att marknaden trots allt är ganska
liten och att hela konceptet fortfarande
är något av en experimentverksamhet.
Det förekommer mindre problem med
till exempel brännskador på kalotten och
på det hela taget är det ganska omständligt att använda ett fullständigt RDS-system vid varje hopp. Men vill man ligga
längst fram och höra till de allra bästa är
det nog nödvändigt.
Performance Designs hänvisar till företaget Performance Engineering Associates (se www.peaengineering.com) som
säljer färdigmodifierade Velocity-sliders
med inhalningslina för bagen och piloten. De tillverkar även godtycklig storlek
mot måttbeställning. Självklart kan vilken kalott som helst förses med PEA:s
lösning men de verkar se Velocity-hoppare som sin primära kundkrets.
I princip kan vilken kontrollant som
helst modifiera en befintlig slider till att
bli losskopplingsbar men jag skulle rekommendera att snegla en del på befintliga lösningar för att undvika onödigt experimenterande. Dra nytta av att någon
annan redan har gjort de första misstagen
och förhoppningsvis kommit fram till
något som fungerar.
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Surfa
på vågen
Årets hoppsäsongen har börjat strålande
och antalet medlemmar i Svenska Fallskärmsförbundet bara ökar. Nu gäller det
att surfa på vågen och hålla igång PR-arbetet för sporten och vår gemenskap.
Stå inte tomhänt när någon visar intresse
för hoppning. En folder med den informationen man behöver för ett tandemhopp,
eller för att ta steget fullt ut till en kurs,
finns att beställa från SFF:s kansli. Foldern
är tryckt på kraftigt papper i halvt A5-format, lagom att stoppa i fickan.
Låt också gärna vår gemensamma PR-film
”New deal – ge Sverige nytt hopp” synas.
På klubben finns ett exemplar av dvd:n och
behövs fler går det att ordna genom SFF.
Hett tips förresten: Passa på att kontakta
media när klubben arrangerar någon aktivitet i sommar, ofta brukar redaktioner ha nyhetstorka på sommaren och blir glada över
idéer. Allt från tävlingar, uppvisningar och
speciella tandemhopp kan vara intressant.
Och till dig som är ny i sporten och precis
insett hur fantastiskt det är att hoppa fallskärm – berätta det! Din entusiasm behövs
när fallskärmssverige växer.

New
Deal

www.sff.se

ger Sverige nytt hopp

Z
3.0
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Flock
Månadsskiftet mars-april. Zephyrhills, Florida, och dags för tredje
upplagan av Z-flock, ett vingoveralboogie i storformationsklass. Av
en händelse befinner sig svenskarna Marcus Runsten och Roger
Lundqvist i Zephyrhills för att rosta av sig inför hoppsäsongen.
Marcus som gör sitt 500:e hopp och alltid har drömt om att hoppa wingsuit, bestämmer sig för att vara med på lägret.
Arrangör för lägret var Chuck Blue, vingoverall-coach vid Skydive
City i Zephyrhills där lägret hölls. Bland de av naturliga skäl överrepresenterade amerikanska lägerdeltagarna kunde man skymta
fransmän och tyskar, men också finländare och norrmän.
”Boogiet var lagt alldeles i samband med världsrekordförsöket i
200-manna sekvens, så det fanns gott om folk som ville hoppa”,
berättar Marcus. ”Exakt hur många som var med på lägret vet jag
inte” säger han, ”men de använde dubbla Twin Ottrar för att göra
sina vingoverallsformationer och jag gissar att 35-40 personer
flög i dem. Lägg därtill ett tiotal mindre erfarna, jag själv inräknad,
som bara flög mindre formationer. Det blir en del, det!”
”Det var jättekul att vara med på boogiet”, berättar Marcus,
”men jag gissar att det skulle ge mer om man hade ett hundratal
vingoverallhopp i bagaget så att man fick gå i de stora formationerna. Men för mig som aldrig prövat tidigare var det oerhört mäktigt
att hoppa 8-manna vingoverall”.
Enligt obekräftade källor ska ett liknande evenemang anordnas i
höst men i mindre skala. Håll utkik på www.skydivecity.com om du
är intresserad.
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KLUBBSVEPET

Nyköpings fallskärmsklubb
Text

Filippa Ohlson

Foto

Sara Hall

Under rubriken Klubbsvepet
presenterar vi landets klubbar, gärna
sett från en personlig vinkel.
Först ut är Nyköpings fallskärmsklubb där Filippa
Ohlson började
hoppa förra året.

Ä

ntligen var vi där! Vi hade genomlevt en vinter som kändes oändligt
mycket längre än vanligt, men nu hade
det äntligen blivit vår och vi skulle bli
fallskärmshoppare – på riktigt – jag och
Anette. Allt var precis som jag mindes.
På verandan framför den gula klubbstugan trängdes människor i blandade åldrar med oborstat hår och färgglada overaller knutna runt midjan. Ett härligt sorl
av glada röster och skratt omfamnade oss.

Här berättar hon
Doft av kaffe och bensin

om det som just
nu är hennes favoritplats på jorden.

Filippa Ohlson

Jag andades djupt in luften som doftade
av kaffe och bensin samtidigt som
AN2:an med ett smällande läte startade
på fältet framför oss.

Med ett leende på läpparna mindes jag
hur vi den 10 september året innan hade
bubblat av glädje när vi mjukt landade
på rumpan i det gröna gräset efter en
fantastisk upplevelse. Vi hade ivrigt skuttat upp på verandan där vi blev tilldelade
ett diplom för utfört tandemhopp.
Vi var högst eniga. Vi hade funnit en
pärla och skulle minsann gå kurs.
Det var ett klokt beslut. Att få spendera en helg på Nyköpings Fallskärmsklubb känns som barndom. Alla skyldigheter och åtaganden som hör vardagen
till är som bortblåsta och under ett par
dagar får jag göra det jag älskar mest.
När jag åter möter vardagen gör jag det
med ett bekymmersfritt psyke.
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KLUBBSVEPET

Johan Persson skojar till det tillsammans med en gäst på klubben som hamnat på hisnande
äventyr under sin svensexa.

Den 4 augusti kommer även NYFK att
hålla i Svenska cupen i swooping.
Under högsäsong kommer vi detta år
att ha ytterligare en AN2:a som skall
hjälpa till att minska liftköerna. Vi önskar alla gästhoppare varmt välkomna.
Johan Moström, klubbens CI, och tidigare enda AFF-instruktör har nu fått
sällskap av Frank Almenning, Göran
Schwarz och Sara Hall som under våren
har utbildats till AFF-instruktörer, och
fler är på gång. Medlemmarna är glada
och förväntansfulla över att AFF-kurserna äntligen kommer igång ordentligt på
klubben.
Öppet hus drog nyfikna

Den 14 pril i år hade vi öppet hus på
Nyköpings Fallskärmsklubb. Sara Hall
ordnade snygga flygblad som klubbens
medlemmar hjälptes åt att dela ut. Uppenbarligen fungerade våra marknadsföringsinsatser. Det blev ett ordentligt
tryck under öppet-hus-dagen. Det fantastiska vädret med årets första riktiga
sommarvärme bidrog nog också till att
många valde att spendera en dag på den
soliga verandan med en kopp kaffe och
en bulle.
Instruktörer fanns på plats och besvarade de nyfikna gästernas frågor, de visade hur fallskärmen packas och gjorde
däremellan ett par hopp. För den som
önskade fanns det möjlighet att hoppa
tandem till rabatterat pris. Vi hade dropin-tandem under hela dagen så att man
kunde bestämma sig på plats. Det krävdes ett stort engagemang från oss alla för
att detta skulle bli så lyckat och uppskattat som det i slutändan blev, och vi kan
definitivt rekommendera andra klubbar
att prova.
Jag vill dock utfärda en liten varning;
koka inte grillkorv. Det uppskattas inte
riktigt, även om den är gratis.
■

Nyköpings fallskärmsklubb, NYFK

Antal medlemmar: 68.
Antal hopp per år: cirka 4000.
Klubben grundades: 1978.
Hoppfält: Skavsta.
Flygplan: AN2.
Uthoppshöjd: 3500 meter.
Tid till uthoppshöjd: Cirka 25 minuter.
Utbildningsformer: Konventionell och AFF.
Hopptider: Lördagar 09-19, söndagar 10-18.
Hoppkalender: Nyköpings fallskärmsklubb har hoppning
varje helg från mars till oktober. V. 29 är hoppvecka plus
en hoppvecka på Öland. För att få hoppa där krävs C-cert
men alla är välkomna att njuta den trevliga stämningen.

Artikelförfattarinnan Filippa, tvåa från vänster i bild, gick kurs förra sommaren
tillsammans med kompisen Anette, till vänster. Till höger Anders och Jonas.

I Nyköping får alla
vara med. Leo är en
av klubbens yngsta
men också mest hängivna medlemmar.

Nyköpingshopparna
knuffar ut sin kära
AN2:a på taxibanan.

Den 10 mars i år var det planerat för
hoppremiären. Vädret tillät en lift med
fyra modiga själar som vågade sig upp
och ut i de förrädiska vårvindarna. Själv
tittade jag på från verandan, kisande mot
solen och med en mopp i högsta hugg.
Jag och Anette storstädade i klubbens
kafé, även kallat markan. Som nybörjare
var det inte läge för oss att hoppa denna
dag, men det finns alltid något annat att
sysselsätta sig med.
Friflygning och swooping

Nytt för i år i Nyköpings fallskärmsklubb är friflygarhelgerna; Heads up och
Heads down. De skall hållas årligen med
erfarna friflygare som coachar hoppen.
Svensk Fallskärmssport nr. 3, 2007
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Grundtips

FS4-laget 42.

för FS-hoppare
Tänkte du hoppa ihop med andra i sommar?
Med hjälp av några smarta grundtips kan
hoppningen ganska enkelt bli både bättre
och roligare. Här delar Jens Thögersen ur
tvåfaldigt SM-vinnande FS4-laget 42 med

som gäller för både nybörjare och världsmästare.
Idag när vi hjälper hungriga hoppare
till framgång så arbetar vi med exakt
samma mantra:
”Titta in mot centrum, docka på level
och keya när det är färdigt”.

sig av vad som är viktigast att tänka på.
Klä dig rätt
Text

Jens Thögersen

Foto

Janne Latvalla

E

n klok man vid namn Mattias Nord
har i många år sagt till oss i FS-laget
42: ”Titta in mot centrum, docka på level och keya när det är färdigt”. Med
hjälp av dessa ord och en väldig massa
teknikträning har vi lyckats ta två svenska guldmedaljer i FS4. Hur otroligt det
än låter så är det samma grundprinciper
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Men först, om vi börjar med att titta på
hur vi ser ut som människor så finns det
några av oss som är långa och andra som
är korta, vissa som är kompakta och ytterligare några som är tunna. Faller vi
fortare eller långsammare än de vi vill
hoppa med kan vi förändra vår fallhastighet genom att klä oss med tajtare eller lösare kläder för att skapa mindre eller mer
motstånd när vi faller genom luften. Ett
annat alternativ är att vi som behöver falla fortare drar på oss ett viktbälte. (Glöm
inte att kolla Jesperkurvan i SBF så att

din nya uthoppsvikt fortfarande är är
inom ramen för reglerna).
När vi sedan faller i ungefär samma
hastighet mot moder jord så kan vi börja
jobba med varandra. Förutsättningarna
skapar vi redan på marken genom att ha
en väl genomtänkt plan av hoppet.
När vi står på marken kan vi fråga oss
vad vårt mål med hoppet är. Om vi vill
bli bättre maghoppare och till slut vill
hoppa riktigt schysst FS så är det bra att
hålla övningarna ganska enkla än så
länge. Börja med tvåmannahoppning för
att bygga ut till tre- och fyrmannor när
tiden är mogen. Håll omständigheterna
enkla så är det lättare att se till att inlärningskurvan är brant! Börja enkelt och
gör det svårare allt eftersom.
Under tiden som vi rullar hoppet eller
”går” det på marken måste vi hela tiden
påminna varandra om våra grundregler:
”titta in mot centrum, docka på level och
Svensk Fallskärmssport nr. 3, 2007

keya när det är färdigt”. Ju bättre vi blir
på att påminna varandra om det på marken desto bättre förutsättningar skapar vi
inför vårt hopp.
Titta, docka, keya

Så vad betyder det här mantrat som vi
upprepar hela tiden? Låt oss dela upp det
i mindre delar och ta en närmare titt på
vad de betyder.
Titta in mot centrum: om vi inte aktivt jobbar för att titta och sträva mot
mitten av formationen eller den som vi
ska förhålla oss till i luften så kan vi lika
gärna hoppa ut och blunda och hoppas
på att få ett par FS-grepp i handen.
När vi nu tittar in mot centrum och
ser det vi ska förhålla oss till så måste vi
försöka hålla oss på vår tänkta plats genom att falla så neutralt som möjligt
både horisontellt och vertikalt.
Docka på level: på ren svenska kan vi
översätta det till att ”ta grepp på nivå”.
När vi nu är mästare på att titta på formationen och har hyfsad pejl på att förhålla oss till den så vill vi inte sabba jobbet genom att ta ett grepp medan vi
ligger lite för högt eller för lågt. Om vi
inte är på nivå (på ”level”) när vi tar
greppet skapar vi obalans genom att
trycka på, eller dra i, den person som vi
försöker samarbeta med. Föreställ dig att
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du dansar med någon. Då vill du ju ha
ögonkontakt och kommunicera med din
danspartner genom att föra eller bli förd.
Vi vill inte knuffa på varandra.
Keya när det är färdigt: först när formationen är komplett, på nivå och stabil
är det dags att avsluta den formation som
vi byggt och gå vidare till nästa. (Keya =
ge signalen att gå vidare till nästa formation. Från engelskans ”to key”, brukar
uttalas ”kia” på svenska). Ifall vi har ignorerat de tidigare delreglerna måste vi
stabilisera formationen innan vi kan gå
vidare till nästa. Det tar onödigt lång tid.
Många gånger tror vi att vi hoppar bättre
när vi rör oss mycket i ett hopp. Det kanske känns som att det går fortare men så är
det oftast inte. Det kan vara värt att ta det
lugnt, le stort, andas och arbeta på nivå.
Tajming och rytm

I uthoppsatrappen är det viktigt att vi
tränar in rätt känsla och rytm så att vi
kan lämna flygplanet med de bästa förutsättningarna för att vår formation ska flyga bra. Förutom våra grundregler som
fortfarande gäller har vi här två saker till
att tänka på: tajming och presentation
mot vinden. Om en av oss hoppar av för
tidigt eller för sent eller inte presenterar
sin kropp mot vinden på ett effektivt sätt
så finns en överhängande risk att vi drar

och sliter i varandra eller till och med
välter formationen när vi hoppar ut. Tanken är att vi ska hoppa av så samstämt att
vi egentligen inte hade behövt hålla i varandra. Kom ihåg att greppen bara är en
markering för domarna och inte något vi
ska hänga oss i.
Effektivt i vindtunnel

Så, efter markträningen är det dags att
hoppa in i kärran och börja rocka. Inför
hoppet förbereder vi oss bäst genom att
mentalt gå igenom hoppet flera gånger
på väg upp till höjd.
Väl dags att hoppa ut så är det bara att
köra – nu ska allt sitta på plats!
När vi gör hoppen skarpt, ur ett flygplan, kommer som bekant alltid säkerheten i första hand. Det kan begränsa vår
teknikinlärning eftersom vi trots allt är
fokuserade på att inte bara sätta våra formationer utan dessutom rädda livet på
oss själva. Därför går det att öka inlärningen dramatiskt genom att träna i
vindtunnel. Både nya och gamla hoppare
har mycket att vinna på att bättra på frifallskunskaperna i tunneln. Där får vi
lära oss att falla neutralt, förflytta våra
kroppar i lufthavet på ett effektivare sätt
och till slut sy ihop det till schysst FS.
Ha det så kul därute och hoppa
säkert! 42 är svaret!

FS4-laget 42 är Jens
Thögersen, Joar Stenqvist, Andreas Wittbom
och Magnus Pålsson.
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När pressen
kommer
När flygplanet störtade
började kaoset. Inte
nog med att tre av hopparna och piloten omkom. Det blev också
startskottet för ett
mediedrev av sällan skådat slag. Mitt i all chock,
sorg och förtvivlan skulle
Mårten Nordlander försöka svara på frågor

Anders Q

från press, radio och tv.

Text

Anna Oscarson

Foto

Aftonbladet, Maria Kristoffersson, Mårten Nordlander, Anders Nyqvist

D

en där augustidagen i Östersund
för snart tre år sedan utsågs Mårten
Nordlander direkt till pressansvarig.
Myggboogiet var i full gång. Klubbens
flygplan SE-GOP hade strax efter start
gått ner i skogen söder om banänden och
fattat eld.
Den första pressbilen var på plats redan innan brandkåren hunnit till platsen
och ställde sig först i vägen så att brandbilen inte kunde komma fram. Det var
en frilansande fotograf som ville så nära
det brinnande vraket som möjligt för att
få en bra bild.
”En av hopparna blev så förbannad att
han var nära att nita honom”, berättar
Mårten.
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”Vi hade svårt att förstå allmänhetens intresse av att se våra kompisar sitta och
brinna i ett vrak.”
Smög upp mikrofon

Området spärrades av och allt fler journalister anlände. När det inte brann längre
förflyttade sig alla mot klubbstugan i stället. Alla frågor hänvisades till Mårten men
journalisterna nöjde sig inte med det. De
ville ha uttalanden från andra. Fotograferna fotade folk som mådde dåligt och
satt och grät. En radioreporter försökte
smyga upp en mikrofon mellan några som
satt och pratade. Ganska snart bestämde
de sig för att ha en presskonferens trots
att de egentligen inte visste så mycket.

”Det enda vi kunde berätta var vad det
var för flygplan, var det gått ner och hur
många som fanns ombord. Självklarheter
tyckte vi men journalisterna verkade nöjda över att de fick den informationen.”
Mårtens telefon ringde konstant. Dåvarande riksintruktör Ola Jameson och
Alf Ingesson-Thoor tog sig dit så snart de
fått veta vad som hänt. Ola tog över telefonen en stund för att avlasta Mårten.
”Jag mådde så dåligt och var tvungen
att gå ut en stund själv i skogen och bara
få skrika av mig.”

CI-konferensen
2004: Mårten
Nordlander berättar om händelse
och agerande i
samband med
flygolyckan.

Gamla hoppare kontaktades

Journalisterna försökte det mesta för att
få fram uppgifter om vilka som befunnit

forts. på nästa sida
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En minnessten finns
nu på platsen för
flygolyckan där piloten och tre hoppare
dog. En fond med
syfte att öka säkerheten inom fallskärmshoppning
finns också. Du är
välkommen med ett
bidrag till ÖFSK:s
bankgirokonto 9338773, ange att
pengarna ska gå till
6 augusti-fonden.

sig på planet. Klubbmedlemmarna vägrade ge dem dessa. Klubbens hemsida
stängdes ner väldigt snabbt men några
gamla hoppligor låg kvar. Journalisterna
ringde upp gamla hoppare som inte hoppat på tio år för att få information.
När polisen informerat de anhöriga om
händelsen släppte de namnen på de omkomna och journalisterna åkte snart hem
till de anhöriga för att göra intervjuer.
Mårten hade tappat tidsuppfattningen, allt gick bara i ett från det att olyckan
inträffade till att han stupade i säng vid
fyratiden på morgonen. När Ekot ringde
och väckte honom en och en halv timme
senare trodde han att han drömt alltihop
och kunde inte fatta varför de ville prata
med honom.
De flesta journalisterna som hade
kommit till Optands flygfält för att bevaka händelsen betedde sig respektlöst anser
Mårten men det fanns ett undantag. Östersundspostens reporter Thomas Persson
gjorde ett gott intryck. Han trängde sig
inte på och som tack för visad hänsyn förmedlade Mårten kontakt med en av de
överlevande ett år senare. Det blev då en
artikel.
Hyrde ett plan

Oisin Cantwell bevakade händelsen tillsammans med en annan reporter och en
fotograf för Aftonbladets räkning. Det gick
inte att ta sig från Stockholm till Östersund reguljärt så de hyrde ett eget flygplan.
”Det var ju ett tag sen så jag kommer
inte riktigt ihåg alla detaljer. Men det är
svårt med sådana här situationer. Folk är

Nyttiga tips
– att tänka på när pressen kommer

Vi vill gärna att media ska uppmärksamma vår sport och att de ska förmedla den
bild vi har. Många gånger upplever vi att det är svårt att få deras uppmärksamhet
och om vi skulle lyckas få den blir det lätt fel ändå.
De gånger som media däremot kommer fortare än kvickt vare sig vi vill det eller
inte är när det inträffat en allvarlig incident. Men faktum är att detta är ett tillfälle,
om vi är ordentligt förberedda, att förbättra bilden av vår sport utåt.
1. Utse en person som sköter alla massmediekontakter. Gärna en person som
har gjort det tidigare. Denna person bör inte ges några andra arbetsuppgifter.
2. Den här personen ska finnas tillgänglig för att svara på frågor. Skulle denne
vara tillfälligt upptagen, be att få återkomma. Ta journalistens namn och telefonnummer och ring verkligen upp så snart som möjligt.
3. Svara ärligt på alla frågor (men lämna inte ut namn på förolyckade eller skadade förrän du är helt säker på att anhöriga underrättats). Spekulera inte. Kommer det att komma en utredning så hänvisa till den. Har någon till exempel
svängt lågt, gissa inte att det var en felbedömning av höjden. Däremot kan du
förklara varför det är farligt att svänga lågt. Om du får en fråga du inte vet svaret på, säg det. Det är okej att säga ”jag vet inte” men det är aldrig okej att ljuga eller gissa.
4. Försök få en uppfattning om hur insatt journalisten i fråga är i fallskärmshoppning och förklara så begripligt som möjligt vad som hänt. Använd inte jargong
eller svåra uttryck.
5. Handlar det om en direktsänd intervju i till exempel tv eller radio, förbered dig
genom att träna med en kompis som ställer svåra frågor.
6. Har det inträffat en dödsolycka är det viktigt att betona situationens allvar och
att man sörjer med de anhöriga.
7. Ha klart för dig vilket budskap du vill förmedla. Använd frågan du får som en
språngbräda mot det du vill ha sagt. När en incident inträffat är det läge att
trycka på hur mycket förebyggande säkerhetsåtgärder som Svenska Fallskärmsförbundet faktiskt sysslar
med. Man kan också med hjälp av
statistik förklara att dödsolyckor och
skador i vår sport är väldigt ovanliga.
8. Även om man tycker att reportern
är en idiot som ställer korkade frågor gäller det att behålla lugnet och
vara trevlig. Att framstå som upprörd i en intervju tolkas lätt som att
man har något att dölja. Samma
sak om man vägrar att svara på en
fråga. Reportern kommer då bara
försöka få sitt svar från annat håll.
9. Försök skapa en enkel rutin för att
kunna stänga hemsidan. Detta för
att skydda medlemmarna i klubben
som eventuellt kan nås av journalister utan att ens veta vad som hänt.
Särskilt viktigt vid större olyckor.

Mårten Nordlander

bedrövade så det gäller att gå försiktigt
fram,” säger han.
De stannade i Östersund i två dagar
och enligt Oisin ville de inte kontakta de
omkomnas anhöriga utan försökte få information från klubbens medlemmar i
stället.
När Mårten ser tillbaka på händelsen i
efterhand konstaterar han att han fått en
26

Maria Kristoffersson

från sidan 25

Mårten Nordlander

jätteerfarenhet som han egentligen inte
ville ha. Han skulle kunna tänka sig att
vara pressansvarig igen om en liknande situation skulle uppstå. Till stor del för att
han inte vill utsätta någon annan för det.
”En sak som man skulle tänka på till
en annan gång är att ha någon som kan
avlasta så att trycket inte blir lika stort,”
avslutar han.
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På mage över Karibien
Efter ett oerhört misslyckat försök att ordna
ett boogie på Galapagosöarna i oktober förra
året var Exotic Sky Adventures, ESA, nära att
ge upp. Men de ändrade sig och ordnade i
månadsskiftet februari-mars ett boogie i Dominikanska republiken. Agneta af Bjerkén från
Umeå Fallskärmsklubb var med.
Text och foto

Agneta af Bjerkén

V

i var ett gäng hoppare från världens
nästan alla hörn som tillbringade
två veckor i den karibiska solen och värmen, på Samaná-halvön i norra delen av
Dominikanska republiken, och hoppade
fallskärm, semestrade och njöt. Det var
femte året jag åkte med dem och tidigare
år har det varit mellan 100 och 200 deltagare. I år var vi bara 31 hoppare och
några medföljande sambos och andra familjemedlemmar. Det var folk från 16
länder, alla med olika mycket erfarenhet
och hopp i bagaget. Dessutom utbildades en AFF-elev under tiden. Jag var
enda deltagaren från Skandinavien.
Mini-Hercules

Vi hoppade ur en Casa 212 som tog mellan 20 och 25 hoppare. Det är ett plan
som ser ut som en mini-Hercules med
akterramp och röda flätade säten.
Hoppfältet låg tvärs över vägen från
hotellet sett så vid lunchtid och sista liften för dagen, strax innan solnedgången,
landade vi på hotellets strand. Sedan var
det bara att packa ihop skärmen och ta
sikte på lunchbuffén, eller ölbaren. Men
om man som jag föredrog att landa på
hoppfältet för att slippa all sand i skorna
och utrustningen var det bara att flyga
dit istället. Där behövde man dessutom
inte trängas med andra när man packade.
Svensk Fallskärmssport nr. 3, 2007

Ett av de roligaste hoppen var när vi
skulle fira att en av deltagarna gjorde sitt
tusende hopp med att göra siffran 1000 i
luften. Inte för att det var världens svåraste formation men det var ett sådant
hopp där allt bara kändes så bra, ett sådant hopp där lyckokänslan sprider sig
från hjärnan ner till tårna.
Inte bara hoppning

En eftermiddag åkte vi iväg till Rincon
Beach, som enligt rykten räknas till en av
världens tio vackraste stränder. Vem som
utser de stränderna vet jag inte, men
stranden var otroligt vacker i alla fall.
Tanken var att vi skulle hoppa där men
på grund av dåligt väder fick vi ta bussen
till den väntande middagen. Som bland
annat bjöd på grillad hummer i solnedgången – inte helt fel!
Några dagar i mitten var det helg och
planet stod på marken. Då passade vi på
att åka ut på havet och titta på valarna,
åka på ridtur till vackra Limon waterfalls,
dyka, shoppa och njuta av sol och bad.
Att byta ut några mörka kalla veckor i
den svenska vintern mot några varma på
något exotiskt boogie och hoppa fallskärm är en riktigt bra idé och något jag
verkligen kan rekommendera. Jag har alltid kommit hem brunbränd och pigg
med en längtan till nästa boogie.
27
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Anders Q
Han är en av få hoppare i Sverige som livnär sig enbart på sporten och även om namnet
Anders Nyquist, eller Q, inte säger dig så mycket så har fallskärmssverige mycket att
tacka honom för.
Boken Hoppa Fallskärm till exempel. Och tidningen du håller i handen just nu.

Text

Mirijam Geyerhofer

Foto

Lena Wallén

D

et lite udda smeknamnet Q härstammar från början av 80-talet
när det fanns två aktiva Anders på Göteborgs Fallskärmsklubb, Anders Nyquist
och Anders Nygren.
”Vi var helt enkelt bara så lata att när
vi skulle manifestera oss så skrev vi bara
första bokstaven i det som skilde våra
namn åt. Jag blev Q och han blev G.”
Nu har det gått 30 år sedan slömanifesteringen och G hoppar inte längre.

Stor hoppning är bäst

Q däremot, han försöker få till mellan
50 och 100 hopp om året, men har man
hoppat fallskärm i 30 år går kvalitet före
kvantitet.
I sommar har han planerat att hoppa
storformation under två veckor och tre
Svensk Fallskärmssport nr. 3, 2007

Anders
Nyqvist
Ålder: 48.
Antal hopp: 2 863
Klubb: FKCG nu, GFK innan sammanslagningen
Bor: Landvetter
Familj: Livskamraten Lena, döttrarna
Moa 13 år och Emma 10 år
År i sporten: 30 år i år

helger, regnar de tillfällena bort så blir
det helt enkelt ingen hoppning i år.
”Vi är ett gäng som kollar kalendrarna
på våren och sedan bestämmer vi några
tillfällen när vi hoppar RW intensivt tillsammans. Regnar det då så blir det ingen
hoppning, då ligger man i tältet och tän29
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Omslags
fot Peter

Adrian

Kalott-RW på lösa boliner

”Förr pysslades ofta
med kalott-RW, efter
det vanliga hoppet.
Jag och min kompis
Simon blev ganska
bra på att hantera
downplanes och gjorde en del sådana på
uppvisningar... vi lyckades hamna på SFS
framsida 1984...
fantastiskt kul!”

ker ”fan vad mycket grejer jag kunde ha gjort på
huset, eller med Lena och
barnen. Nu för tiden är det
mycket värre att få dåliga
väderdagar.”
Han försöker alltså få
ihop upp emot hundra hopp
per år, men på åttiotalet var
det annorlunda, då hoppades
det friskt året runt och när vintern kom
var Zephyrhills favoritresmålet.
”Jag blev väldigt förtjust i attityden
där. Alla fick vara med. Det var inte så att
”vi hoppar med dig för att du är bra, utan
vi hoppar med dig för att vi gillar dig.”
Några av sina mest minnesvärda hopp
hade Anders just där, bland annat var

Och det var inte bara natthoppen som
var av tvivelaktig säkerhet, Anders och
hans kompisar höll på med självlärd kalott-RW också.
”Det var ju lite på lösa boliner det
där, vi köpte en bok från Kanada och sedan lärde vi oss allt själva. Nu drar man
ju högt men bryter också på hög höjd, vi
drog skärmarna efter frifallet och sen
flög vi kalott-RW för att ha något att
göra på vägen ner. En av mina kamrater i
USA omkom i en sådan olycka.”
Och självklart dyker ämnet olyckor
upp förr eller senare när man pratar med
någon som har varit med sedan tiden då
rundkalott var standard och fyrkantiga
skärmar sågs som något nytt och svårfluget. Och visst har han under åren några
gånger sett en del olyckor och känt att
det inte är värt det.
”Det är ju en del i sorgeprocessen att
tänka så. Det är fruktansvärt att se någon
slå ihjäl sig, mycket värre än att se det på
film eller bild eller läsa om det i någon
rapport. Det är först när man får den
knytnäven riktigt hårt i magen som man
förstår hur farligt det kan bli att sätta sig
själv i farliga situationer. Många gånger
på fältet tänker man att ’fan, gör inte det
här nu, vi kan ju det här, vi har gjort den
läxan.’ Men ändå så upprepas det.”

Anders ”Simon”
Simonsson:
Vi har känt varandra sedan jag var
7-8 år. Jag började
hoppa när jag var
15 och blev helt
frälst, sen fick jag
med mig Anders
och vi umgicks mycket och hoppade
massor ihop. Det var mycket bus förr,
nu är han ju en mogen man så det är
lugnare, så klart.
Hur var han som elev?
Han hade väldigt lätt för sig och blev
snabbt bra. Egentligen är det helt otroligt att han håller på fortfarande, efter
så här många år.
Så hur ska man beskriva honom?
Han är helt enkelt en jävligt go gubbe
som lärt sig skydiving den hårda vågen.
En seriös gubbe. Morgontrött är han
också.

Anders Q

Peter Carlsson

han med och satte en 60-mans rund
stjärna och ett 40-manna natthopp.
”Natthopp är spooky, för det är verkligen mörkt. Vi hoppade från en DC-3 och
då är det långt till basen. Man ser ingenting, man bara dyker åt det håll som man
tränat på under dagen. Det kanske är bra
att det inte görs så mycket natthopp nu
för tiden, det är lite speciellt.”

Anders menar att pekpinnar ofta är
fruktlösa. Den som är i en stark utvecklingsfas – ofta detsamma som ung eller
ny i sporten – vill tänka själv och tycker
att de egna erfarenheterna är tyngre än
de ”äldres”. Samtidigt kan de som har
varit med ett tag sucka när nästa generation går upp och hoppar i underligt väder, nöjer sig med usel spotting och hoppar för många oerfarna i samma
hoppgrupp – tveksamma saker man ofta
genomför i pur entusiasm.
Skadad på uppvisning

Själv har Anders brutit benet under en
uppvisning. Han skulle göra en undanmanöver som blev till en låg sväng.
”Jag var vildare förr, det är ju så när
man är ung och het. Det var en missbedömning jag inte skulle ha gjort i dag”
säger han.
Den största skillnaden mellan hoppningen förr och nu tycker Anders märks
på utvecklingen av huvudfallskärmen
och effektiviteten på hoppningen.
”Folk är ju mer intresserade av att flyga sin kalott i dag men jag hookar inte
själv. För mig är det frifallet som är intressant. Och swooping är ju inte så jättenytt, det fanns det folk som höll på
med redan på tidigt 80-tal. Nu verkar
det som att alla strävar efter att nå dit
och det ser ju jättekul ut men jag är inte

Dave ”Pink” Floyd

”Från tiden när även vintern spenderades på
hoppfältet. Zephyrhills på turkey-meet -86, ”Remaining rangers” var återstoden av 16-manslaget ”Danger rangers” och 20-manslaget ”Rainbow rangers”. Redo för 10-mans speedstar,
stående: Billy Bradshaw, Jack Gregory, Ed, Mike
Frederiks, Tony Urogallo. Sittande: Peter Gannaw,
Anders Q, Patty Collins, Sue Clifton, Josh Wolf.
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Hoppa fallskärm-boken föds

Och det var faktiskt rundkalottens död
som indirekt ledde till boken Hoppa Fallskärms födelse. Efter att man börjat se fördelarna med vingfallskärm slutade elever
utbildas i rundkalott och då behövdes ett
ordentligt utbildningsmaterial. Från början fanns boken bara i dåvarande GFK
men RI ville att man skulle göra det till
en slags kursbok för hela landet. Nu uppdateras den regelbundet för att alltid vara
aktuell och vi kan med andra ord tacka –
bland andra – Anders för hela standardiseringen av utbildningsplanen.
En annan sak vi kan tacka honom för
är att han var med och startade upp AFFhoppningen i Sverige i mitten på åttiotalet. Ulla-Stina Östberg var RI och AFF
var färskt i USA. De plockade hem examinatorn Jack Gregory som var en av de
drivande i USA och sen var Anders aktiv
som AFF-instruktör fram till -94.
”Jag hade gärna fortsatt med det, men
det kräver ett större engagemang. Elevkontakten är det roligaste. Det är inte
bara vad man ser i luften, du har större
chans att få personlig kontakt med varje

Familjen och hoppningen

Som så många andra par i fallskärmssverige träffades Anders och Lena genom
hoppningen. Han minns att hon gjorde
klart utbildningsplanen ”i rasande takt
men sedan tröttnade” och nu för tiden
har hon annat för sig än att hänga på fältet. Det tycker Anders är ganska skönt.
”Lena har så många andra intressen så
varken hon, Moa eller Emma följer med
och hänger på fältet som många andra
hoppfamiljer gör. Och jag föredrar nog
att koncentrera mig på hoppningen när
jag är där, och då kan jag inte vara med
barnen. Det är ju som det är – tidig morgon, sedan fullt ös till sista liften och har
man tur får man middag klockan tio på
kvällen.
Att sluta hoppa för att bli förälder diskuterades inte ens, men Anders tror att
hans inställning till risktagande ser annorlunda ut nu för tiden.
”Man kan ju öka risken själv genom
att hoppa på ett offensivt sätt och det är
lättare för mig att säga nej idag när det
finns någon som väntar på mig där hemma. Men det kan ju ha med både familj
och erfarenhet att göra, att man genom
åren har sett kamrater dö gör ju ont. Kombinationen av det gör väl att man lugnar
ner sig.”
Trots alla år i sporten finns det ingenting som han tycker att han fått ge avkall
på. Tvärtom. Han tycker att sporten gett
honom allt. En fru, ett jobb och världens
bästa fritidsintresse där man får knyta
kontakter med massor av skickliga människor från alla samhällsklasser och yrkeskategorier.
”Men visst, tiden är full, det är ett evigt
pussel. Det är en del uppoffring jag får
göra för att hoppa, familjen är nummer
ett nu, förut var ju hoppningen det. Då
var fältet familjen.”

”1981 tror jag det här kan
vara. En i stunden påfunnen
och lika hastigt avsomnad
gren, bilprecision... paraauto kanske? I bakgrunden
tittar bilens ägare Stefan
Lindblom häpet på.”

Martin Fredriksson

intresserad. Det är en ökad risk med
mindre fallskärm.”
När Anders var turkey utbildades man
på rundkalott och var tvungen att göra 60
sådana hopp efter utbildningen innan man
var redo för en vingfallskärm. Och det i
ett maxtempo på runt sex hopp per dag
eftersom flygkapaciteten inte var större.

elev och kan välja strategi för att få eleven att komma förbi rädslan” säger han.
I mitten på 90-talet tog Anders ett uppehåll från hoppningen. Han och frun
Lena skaffade barn och gjorde andra grejer under några år men Anders längtade
tillbaks och förnyade igen 1999.

Okänd flanör

Jag har känt Anders
sedan 1981 då jag
flyttade ner och började hoppa i Göteborgsklubben.
Han tog en paus
på några år från
hoppningen i mitten på nittiotalet vilket
jag inte gjorde, så det är kul att hoppa
och umgås igen.
De flesta jag hoppade med på den tiden har ju slutat för länge sedan, men
vi skall hoppa tolvmanna i Vårgårda till
helgen!
Q är en kille med stor personlig integritet som alltid gått sina egna vägar.
Han är målmedveten: När han väl bestämt sig för något så genomför han
det i alla lägen.

Anders Q

Peter Carlsson:

”Bild på familjen?
Hittade den här... lite
västkuststuk med Feskekörka i
bakgrunden... kan det va nåt? Vi har handlat där, på
väg till en jacuzzi. Döttrarna Emma och Moa i täten.”
”Ilastning för relaxad 30-manshoppning
på Thai Sky Festival – tre höjdare på en
gång: Hoppning, Hercules och Thailand.
Rekommenderas.”

Om Himmelsdyk
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Sven Mörtberg

Företaget Himmelsdyk som ger ut boken Hoppa Fallskärm startade Anders
Nyquist tillsammans med kompisen Lars
Tinér 1990. Fem år senare tog företaget även över utgivningen av Svensk
Fallskärmssport. Ett par år senare ville
Lars Tinér göra annat och Anders har
skött företaget ensam sedan dess.
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Avrostning
på Svenska cupen 1

FKCG höll i årets första Svenska cupen, som gick av stapeln den 2-3 juni i
Vårgårda. Det var längesedan så
många lag var med redan på Svenska
cupen 1, och tävlingen innebar säsongens första laghopp för flera av lagen.
Text och foton

Friflygarlaget Zero, Stockholms fallskärmsklubb.

Angelica Rydén

D

et är roligt att så många lag tävlar,
det tyder på ett stort tävlingssug
ute i Sverige”, sa Björn Carlsson, nöjd
tävlingschef.
Enligt domarna, Zeljko Tanaskovic
och Elisabet Pettersson, kunde man märLottning

FS4, öppna klassen

omg. 1: F-C-Q-M-12
Lag

omg. nr. 1

2

3

4

5

6

Totalt

1. Team Spaï FKCG

19

12

14

18

12

15

90

2. Tigers, Finland

11

12

11

16

10

13

73

3. Pro.Team Finland

11

9

11

10

10

11

62

4. Sweet 4, SF

10

7

9

11

9

9

55

5. Runt 30, FKA

11

8

9

8

6

7

49

omg. 2: L-18-1
omg. 3: 21-P-14
omg. 4: D-5-O-K
omg. 5: 10-A-6
omg. 6: E-17-15

Lottning

FS4, intermediate

omg. 1: F-C-Q
Lag

omg. nr. 1

2

3

4

5

6

Totalt

1. Airgangbang.se

10

8

7

13

8

13

59

2. Exigo, FKA

16

5

8

10

9

9

57

omg. 2: L-6
omg. 3: 21-P
omg. 4: D-O-M
omg. 5: 4-A
omg. 6: E-9

Lottning

Friflygning, intermediate

omg. 1: Fritt
Lag

omg. nr.

1

2

3

4

5

6

7

Totalt

1. Zero, SF

6,2

3,9

6,4

7,0

3,9

6,8

7,6

41,8

2. Divine, FKCG

5,5

3,9

7,1

7,1

0,6

7,2

7,5

38,9

3. Twinkie, FKCG

5,3

3,1

5,2

5,5

0,6

5,1

5,9

30,7

omg. 2: 9-10-4-7-3
omg. 3: Fritt
omg. 4: Fritt
omg. 5: 1-6-8-5-2
omg. 6: Fritt
omg. 7: Fritt
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ka att det är i början av säsongen. En del
lag hade till exempel mer problem än
vanligt med sina exitar. Annars hade domarna inget att anmärka, på vare sig lagen eller tävlingen.
I FS4 öppna klassen vann Team Spaï
från FKCG, och det syntes ganska tidigt
vilka som skulle vinna. Regerande svenska mästarna 42 deltog inte den här helgen, något som tävlingschef och domare
tyckte var synd:
”Det hade varit mer spännande om
42:orna varit med”, menade både Björn
Carlsson och Zeljko Tanaskovic.
Team Spaï själva var nöjda med tävlingen, men tror att de kan prestera
mycket bättre. De har tränat i vindtunnel flera gånger under vintern, men inte
hoppat tillsammans ur ett flygplan sedan
förra sommaren.
”Det gäller att omvandla tunneltiden
till riktig fallskärmshoppning”, sa Ulf
Liljenbäck i Team Spaï. ”Vindtunnel är
inte samma sak som frifall.”
Två finska lag, Tigers och Pro Team
knep andra, respektive tredje plats.
Air Gangbang, FKCG, vann FS4 intermediate, före Aros-laget Exigo. Om
FS4-tävlingen kändes avgjord redan ti-

digt, desto mer spännande var det i FFtävlingen. Divine, från FKCG ledde med
minsta möjliga marginal efter fyra omgångar, men fick till slut se sig besegrade
av Zero, SF.
Divine var ändå nöjda. Det var första
gången laget hoppade ihop i år, och de är
förväntansfulla inför den här säsongen:
”Det blir ett bra och spännande SM i
år”, sa Janne Latvala i Divine.

”Det kommer att bli ett bra och spännande SM i
år”, sa Janne Latvala i Divine (längst till höger) efter att ha kammat hem andraplatsen i friflygning.
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Pingstscramble
– med lottade lag i åttamans speed

Anders Helgesson

Airgangbang.se (FKCG), etta i FS4 intermediate.

Under pingst var det äntligen dags för en av de mer betydelsefulla helgerna i
På pallen FS4 öppna klassen, från vänster: Team
Spaï FKCG och ProTeam (Finland). Tvåorna Tigers
(Finland) saknas på bilden.

hoppsverige, inte minst för fallskärmsklubben Aros. I alla fall om man får tro
Petter Alfsson-Thoor, som här berättar om Pingstscramblet.
Text

D

Glada medaljörer i friflygning, från vänster: Divine
(FKCG), Zero (SF) och Twinkie (FKCG).

Team Spaï själva var nöjda med tävlingen, men
menade samtidigt att det nu gäller att omvandla
tunneltiden till riktig fallskärmshoppning inför SM.
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Petter Alfsson-Thoor

en traditionstyngda tävlingen Pingstscramble går ut på att mixade lag lottas, eller
snarare fördelas, för att få så jämna lag som möjligt. Då med hänsyn tagen till framför allt antal
hopp, något som dock skulle visa sig vara ganska
intetsägande.
Tävlingen är så kallad no show, det vill säga
inga kroppsdelar får vara utanför flygplanet.
Klockan startar när första hopparen lämnar planet. Sedan ska i teorin en 8-manna stjärna byggas på så kort tid som möjligt. Maxtiden är 40
sekunder och stjärnan ska hållas i minst tre sekunder.
Totalt tre kompletta lag blev det, inte mycket
men det är väl inte storleken som har betydelse
som nån okunnig sa. Lagen bestod av allt från
fallskärmsförsäljare med genetiska tillhörigheter,
rövhoppande australiensare, smalfeta FS-hoppare, flatspinnande brädhoppare, grå- och få-håriga
yrkesofficerare och naturligtvis en och annan
självgod skygod.
Lagen med varierande klass på namnval var
representerade av Laget DubbelDusch, laget
Flatline Pancakes, som var sponsrade av ett lokalt skorpbageri, och det tredje laget Sweet Asses, varav det sistnämnda laget inte riktigt nådde
upp till sitt lagnamns standard.

Tävlingen drog igång med adrenalinladdade skydivers som testade hållfastheten både på uthoppsatrapper och sina kamrater, då snabba exitar och
hårda dockningar var rekommenderat från de
gamle som varit med på den tiden det var inne
med helskägg och v-jeans. Sweet Asses fick smaka surt redan tidigt, då den plats de valde att
hoppa av på hade mycket varierande gravitation
och lufttäthet, vilket gjorde att en del hoppare
sögs snabbare mot marken än de andra sju.
Det skorpbagerisponsrade laget och favoriterna DubbelDusch hade en riktig match. Laget
DubbelDusch körde stenhårt på sin fairplay-taktik och ändrade ingenting mellan hoppen, något
som lönade sig. Det till trots lyckades Flatline
Pancakes efter tvivelaktiga förändringar i exitteknik skrapa åt sig de sista smulorna och vann
2007 års upplaga av Pingstscramble med blott
1,7 sekunder. En marginal som i dessa sammanhang är mikroskopisk.
Hoppas vi får se fler representanter från klubbar
runtom i Sverige nästa år i denna fantastiskt roliga
tävlingsform som i stort sett alla kan vara med på.
Det är en grym sammankomst där även de mindre erfarna får vara med och dominera himlen.
Samt visa var skåpet ska stå utan att lära sig nån
obegriplig bokstavskombination.
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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.

P

S Ä L J E S
• Z1 hjälm, svart storlek M, 800:- • Viktväst (Uffes hoppshop) med vikter, 300:- • Svart och lila RW-overall storlek 38-40, passar tjej 168 cm. Vit framsida/ben/armar,
grå/blå baksida/ben, kornblå/grå grepp i och utsida
ben/armar, bootisar. Använd knappt en säsong, 900:- •
Ring Bella på telefon 0709-21 97 04.
(26 april) Neptune säljes för 1.000kr. Micke Kaulanen, telefon: 0768-98 55 22, e-post: kaulanen@gmail.com
27 april)
Säljer min Atom-000 med plats för HK upp till 135 samt
reserv upp till 120 sq.ft. Den är mycket välvårdad, 95:a.
En ägare och supersnygg (tycker jag). Huvudfärg lila med
gula och vita inslag. Ej RSL-utrustad men dock med ABShandtag och plats för dubbla airbags. Perfekt som andrarigg, första rigg eller BASE-rigg om man törs. Kom med
ett bud. Niklas Eklöf, telefon: 0708-87 87 87, e-post: niklaseklof@hotmail.com
(30 april) Bra nybörjautrustning säljes, friflygarsäker. Javelin (05 -93, Svart med ljust blå/turkosa detaljer), PD Sabre

150 (07 -92, ca. 650 hopp), Reservskärm PD 143R (-92,
1 hopp), Cypres (07 -96). Pris: 14.000:- eller bud. Kontakta Aron Kron, telefon: 0732-54 54 97, e-post: aronkron@hotmail.com
(1 maj) Intresserad av att köpa två PCS1000E (PAL-version)? De användes av Team Fastrax i Ryssland 2006
och har två och 11 hopp. De är kompletta och som
nya. Niklas Hemlin, e-post: niklas_hemlin@hotmail.com
(1 maj) Rigg Wings tillverkad 2005 i färgerna
svart/röd/gul. Kalott Fusion 135 (röd/gul) från Precision
Aerodynamics. Reserv R-max. Cypres 2 tillverkad -04.
Grejorna är använda max 10 hopp. Jag är 160 cm.
Måste verkligen bli av med den, har legat i gaderoben i
två år nu. Pris 30.000 kr. Alex Lindberg, e-post: creamdelux@gmail.com
(4 maj) Är det någon som har en Safire 2 139, 149?
Kontakta Niklas Berg, e-post: berg.niklas@gmail.com
(5 maj) Säljer min nya (10 hopp) utrustning: Sabre 2 170

sqf (mars -07, tio hopp, Javelin Odyssey (mars -07 modell J3), PD 160 reserv (mars -07, 0 hopp), Cypress 2
(mars -07, 0 skjutningar). Finns i Stockholm. Pris
41.000:- Kontakta Micke Hedman, telefon: 0703-19 31
06, e-post: mikael_hedman@telia.com
(5 maj) o Wings (-03, 1000 hopp), Velocity 103 (-04 ,
400 hopp), Pd 126 (-02, 1 hopp). Cypres (-02, batt bytt
-05, behöver 4-års service). Ett löst oanvant linset. Pris
21.500:- o Wings (-03, 1000 hopp), Velocity 103 (-05 ,
100 hopp). Pd 126 (-03 , 1 hopp). Cypres 2 (-03). Pris
22.700:- Palle Nygren: e-post: pallenygren@home.se,
telfon: 0702-96 56 49.
(6 maj) Höjdmätare, lite sliten, men funkar utmärkt, pris
700:- Fraphat. som ny stl L, svart med röda drag, pris
900:- Finns i Stockholm. Kontakta Krille Ander.
(8 maj) Komplett utrustning säljes. Svart friflygarsäker
rigg, Atom. Sydd för en tjej 160 cm. Ceris och neongul/grön huvudskärm, Merit 150. Techno reserv 124, noll
hopp och Cypres. Allt är från årsskiftet 98/99 och i
toppfint skick, har bara gått 180 hopp. Kontakta Marie
Worén, e-post: m_woren@hotmail.com
(22 maj) Halmstad vill sälja tre elevriggar. Samtliga FXC
är genomgångna för i år, men ompackning och besiktning är inte gjord.Rigg Zerox, dec -90. Reserv Cirrus,
juni -89. Huvudkalott Manta, 2 st feb -89, 1 st okt -90.
Riggern anser att basremarna är skavda och bör åtgärdas till nästa år mot en uppskattad kostnad av 1.500:/st. Är ni intresserade hör av er till Ray Andersson på
0708-55 52 69 eller Mats Svensson på 0706-69 31 86.

K Ö P E S
(7 maj) Jag är på jakt efter en alldeles egen utrustning.
Jag är 162 lång och väger 60 kg. Självklart vill jag ha
bra och säkra nybörjargrejer, helst inte äldre än slutet
på nittio-nånting, gärna hoppklart på momangen och
med en pigg Cypres. Säljer du eller känner du någon
som känner någon som känner någon som säljer så
kontakta mig! Om det råkar vara så att någon har andra

tuffa saker till salu såsom overall, hjälm eller vadvetjag
som skulle kunna passa någon i min storlek så hojta
gärna till! Anna Vollmer, telefon: 0737-15 64 61, epost:
anna_vollmer@hotmail.com
(13 maj) Jag vill köpa en komplett utrustning som passar mig 165 cm lång och 55 kg. Kalott 150 el 170 sqf.
Jag finns i Stockholm. Kontakta Ellinor Levander, telefon: 070-288 21 89, e-post:
ellinorlevander@hotmail.com
(25 maj) Jag vill köpa en videokamera, någon som vill
sälja sin?
Nicklas Lellky, epost: nicklasfl@gmail.com
(28 maj) Någon som har en utrustning liggandes med
en 150-170 HK som kan tänkas hyras ut denna säsong
? Även intresserad av att köpa huvudkalott i samma
storlek. Hör av dig till Varja, telefon: 0737-08 53 71, epost: varjahammar@hotmail.com
(29 maj) Vill köpa PD126R eller liknande reserv. Kontakta Filip Morén, e-post: filip.moren@gmail.com
(5 juni) Vill köpa en rigg med 190 skärm, (noll-p). Är
även intresserad av endast skärmen om du har någon
som ligger och skräpar.
Ring Kalle 0739-752 818
(9 juni) Ny komplett rigg minus 10 (tio) hopp: Javelin
Odyssey (mars -07 modell J3K), Sabre 2 (170 sqf .
mars -07, tio hopp), PD 160 reserv (mars -07, 0 hopp),
Cypress 2 (mars-07). RSL, killine pilot, läder hackey,
packmatta. Alla manualer medföljer. Jag väger 98 kg
och är 185 cm lång. Utrustningen finns i Stockholm,
skickas ej utan köpes och hämtas av köparen på plats
efter överenskommelse. Pris: 41.000:- Kontakta Micke
Hedman, telefon: 0920-88640 (efter 18:00), e-post: mikael_hedman@telia.com
(10 juni) Friflygarhjälm storlek M köpes. Kontakta Daniel, e-post: d_karsberg@hotmail.com
(11 juni) Eftersom jag flyttat till Norge behöver jag en
höjdmätare som mäter i fot. Har du en liggandes hemma som bara samlar damm? Maila då mig på
ulrick@engerstrom.se

Öppna militära mästerskapen
I slutet av maj anordnades träningsläger och Öppna Försvarsmaktsmästerskapet i Västerås. Nytt i detta klassiska arrangemang var att
Norge och Frankrike inbjudits att delta.
Enligt Steffen Hansen, som ledde evenemanget, tycktes alla nöjda
och han säger att samarbetet med Svenska Fallskärmsförbundet och
Fallskärmsklubben Aros i Västerås var två tunga framgångsfaktorer

för att detta arrangemang blev så lyckat. Totalt gjordes 922 hopp
varav 254 var precisionshopp och 668 var FS4 från höjder mellan
3 200 och 4 000 meter.
”Jag hoppas att den goodwill vi har fått med detta skall generera
fler försvarsmaktsanställda som ägnar sig åt tjänsteidrott. Och att vi
nästa år kan ha ytterligare en eller två nationer här”, avslutar Hansen.

FMM open 2007, individuell precision
Placering, nation

omg. 1

omg. 2 totalt

1. Arne Lamberth, Sverige

0,01

0.00

2. Jean-Noel Hardouin, Frankrike

0,02

0,01

0,01
0,03

2. Philippe Valois, Frankrike

0,02

0,01

0,03

4. Sebastien Carbillet, Frankrike

0,02

0,02

0,04

4. Ronan Henaff, Frankrike

0,01

0,03

0,04

4. Åsah Helenius, Sverige

0,03

0,01

0,04
0,05

7. Jacques Baal, Frankrike

0,02

0,03

8. Tony Månson, Sverige

0,02

0,04

0,06

9. Anders Carlsson, Sverige

0,03

0,03

0,06

10. Steffen Hansen, Sverige

0,07

0.00

0,07

11. Helene Eriksson, Sverige

0,02

0,06

0,08

12. Deborah Ferrand, Frankrike

0,06

0,06

0,12

13. Ulf Anderzon, Sverige

0,06

0,07

0,13

14. Valerie Vanhove, Frankrike

0,02

0,16

0,18

15. Olivier Henaff, Frankrike

0,16

0,03

0,19

16. Adam Stålsmeden, Sverige

0,09

0,16

0,25

16. Pato Matta-Salgado, Sverige

0,16

0,09

0,25

FMM open 2007, lagprecision

Arne Nilsson

Placering, nation

34

omg. 1

omg. 2 totalt

1. Sweden Military 1, Sverige

0,13

0,07

0,20

2. France 1, Frankrike

0,21

0,08

0,29

3. France 2, Frankrike

0,12

0,27

0,39

4. Sweden Open 3, Sverige

0,27

0,23

0,50
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Systemtekniker, webbdesigner och webbredaktör(er) sökes

Svenska Fallskärmsförbundet har inlett ett arbete med att se
över och förbättra www.sff.se. Till det projektet behövs nu en
systemtekniker, en webbdesigner och på sikt även en eller flera
redaktörer. Ansvarsfulla och effektiva proffs med koll på hoppning söks. Viss arvodering utgår. Du som känner dig manad att
hjälpa till med detta, hör av dig till Lina Gardlow i förbundets
styrelse på lina.gardlow@ufk.nu senast 1 augusti 2007.
www.sff.se
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Bryt efter 50-mans sekvenshopp, Arizona Challenge 2007, USA. Foto Willy Boeykens.

