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Vertikal FS
I grön mundering mot VM
Ordförande- och CI-konferensen

Nu är det slut
…på 2007 och flera av oss är redan i full färd med att
planera semestrar och hoppveckor under nästa vår och
sommar. För oss fallskärmshoppare är vintern en tid
när vi laddar med ny energi, friska pengar i plånboken
och dessutom får lite tid till eftertanke.
I det här numret kan du läsa om en av vinterns stora händelser, CI- och ordförandekonferensen. Där
konstaterades det att New deal 2008 måste innehålla
fler valmöjligheter för småklubbar som inte kör AFF
till vardags. Samtidigt blev det tydligt att många strävar mot en framtid med mer AFF – i vissa fall uteslutande den utbildningsmetoden – och att vi därför behöver hitta sätt att väva in hoppmästarrollen i ett
sådant nytt system.
Nu är också statistiken över skador och reservdrag
för säsongen 2007 klar. På sidan 14 hittar du året i siffror. Av det kan vi bland annat lära oss att en sommar
med dåligt väder leder till skador som orsakas av otålighet och frustration. Efter att ha suttit och väntat på
väder under ett par dyrbara semesterdagar kan vi plötsligt börja tulla på marginalerna och tycka att ”jo, men
visst skulle man väl kunna göra ett hopp nu…” fast
det är lika turbulent, molnigt eller blåsigt som
dagarna innan.
Siffrorna berättar också för oss att vi behöver bli bättre på materielkunskap och på att packa våra skärmar.
Några siffror som är positiva, däremot, är medlemssiffrorna. Vi har vänt nedgången nu! Antalet A-certinnehavare ökade mellan år 2006 och 2007. Det är

bara att vi dunkar varandra i ryggen. Det måste sägas
vara bra jobbat, särskilt under ett år där vädret överlag
varit särdeles dåligt.
Det har varit turbulent och stormigt även i förbundets styrelse. Ordförande Arne Nilsson avgick i november efter att ha mottagit kritik från övriga styrelsen
angående ett par penninguttag. Ett av problemen tycks
vara att Arne Nilsson under många år varit såväl ordförande som kanslist, med andra ord anställd av sig själv.
Läs mer om detta på nästa uppslag .
Slutligen har vi glädjen att applådera en utmärkt
svensk tävlingsinsats. Bläddra till sidan 24 och läs om
världscupen i swooping i Sydney som gick av stapeln i
november och där vårt svenska swoophopp Martin
Bäcklin plockade hem en bronsmedalj i disciplinen
zonprecision.
Med det säger vi tack för år 2007 och ser fram emot
ett nytt, härligt hoppår tillsammans!
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Ordförande Arne Nilss
Svenska Fallskärmsförbundets ordförande Arne
Nilsson avgick med omedelbar effekt den 16 november, dagen före årets CI- och ordförandekonferens. Orsaken är kritik som riktats mot honom
från övriga styrelsen för fyra utbetalningar från
förbundets konto under perioden mellan november 2006 och juni 2007.
Text

Boel Stier

en händelseutveckling som ledde
fram till Arne Nilssons avgång tog
sin början när de övriga styrelsemedlemmarna började ställa frågor kring två
löneuttag på 17 967 respektive 20 000
kronor som gjorts under vintern 06/07,
under samma period som Arne Nilsson
varit heltidssjukskriven för utmattningssymptom.
”När vi tittade igenom förra årets bokföring såg vi två av Arnes löneuttag som
inte verkade stämma, eftersom de hade

D

SFF:s styrelse sände
ett internt pressmeddelande 18 november
till klubbarnas ordförande som information
till alla medlemmarna.

4

gjorts under en period när han samtidigt
varit sjukskriven”, berättar vice ordförande Lina Gardlow och fortsätter:
”Vi ställde frågan till Arne som, uppbackad av förre kassören Bo Steen, menade att det var förskott på lön, något
som de ansåg var korrekt eftersom Arne
vid de tidpunkterna ännu inte hade fått
någon sjukpenning från Försäkringskassan. Men uttagen fanns inte bokförda
under fordringar i bokslutet. Det fanns
inga verifikat och Eric Almqvist, kassör
från och med riksstämman i mars -07,
var inte meddelad om detta eller om det
fanns planer för hur pengarna skulle återbetalas. Det rör sig om två lönespecifikationer varav det står ’förskott’ på den
ena.”
Ett okänt bonusavtal

Det kom också fram att utbetalningen på
20 000 kronor rörde sig om ett förskott
på en bonus. Bo Steen och Arne Nilsson
hade enligt egen uppgift
kommit överens om en
20-procentig bonus på
den besparing Arne kunde dra in när han anordnade konferenser, kurser
och liknande evenemang. Senare visade det
sig också att ytterligare
bonusutbetalningar
gjorts, en på 13 939
kronor den 10 februari
och en på 3 489 kr den
10 juni 2007, även
dessa utan kassören
Eric Almqvists vetskap.
”Arne har i ett brev
jag fick den 22 november förklarat hur
han beräknat bonusen och att den enligt hans beräkningar uppgick till
38 288 kr för 2006.
Avtalet om bonus
erbjöd Bo Steen
honom. Vare sig
Håkan Dahlquist
eller Eric Almqvist, som då
satt i styrelsen,
visste om att det
fanns ett bonusavtal. Bonusen
ska enligt avtalet

vara 20 % av vinst på instruktörsutbildningar och 20 % av inbesparade budgeterade kostnader för konferenser. Bonus
ska utbetalas vid första lönetillfälle efter
bokslutet och maximal bonus är tre månadslöner”, berättar Lina Gardlow och
fortsätter:
”Arne hade beräknat bonusen på 20%
av nettoresultatet för kostnadsställe Ikurser utan jämförelse med budget. När
jag räknade ut bonusen fick jag det till
3 312 kr för 2006. Jag jämförde då kostnadsställen för samtliga utbildningar i
budget med bokslutet och likadant med
konferenserna och tog 20% av det.
Pengarna återbetalda

Arne Nilsson har dock, på grund av de
diskussioner som förts om detta med nuvarande styrelsen, valt att betala tillbaka
52 600 kronor för förskott och bonus.
Enligt SFS beräkning saknas då 2 795
kronor, men den summan avräknades i
novemberlönen. Han har avsagt sig sin
bonus för 2007.
Bo Steen, som var styrelsens kassör till
och med riksstämman i mars 2007, vill
över huvud taget inte kommentera ärendet när vi ställer frågor.
”Det där får den nuvarande styrelsen
reda ut. Vi fick ansvarsfrihet fram till ett
visst datum”, säger han.
Är det då stadgeenligt att ordföranden
och kassören gemensamt kommer överens om en utbetalning? Formellt är det
det eftersom två medlemmar av styrelsen
därmed styrker utbetalningen. Det som
är märkligt i hela historien är att ordföranden är densamma som kanslisten och
därmed har anställt, och betalar ut lön
till, sig själv.
”Stadgarna säger inget om detta”, säger Lina Gardlow, ”men de är också
ganska löst hållna.”
Däremot säger Katti Bauer, ordförande i förbundets valberedning, att det strider mot RF:s stadgar att ha en anställd av
förbundet som samtidigt ingår i dess styrelse.
”Men vi medlemmar bör vara medvetna om att vi själva har valt att ha det så
här, år efter år, eftersom vi väljer styrelsen
genom våra representanter till riksstämman varje år.”
Katti Bauer betonar att detta med att
ordföranden även har varit kanslist troligen är något vi medlemmar vunnit fördelar av, i form av att två personers arbeten har gått smidigare och enklare. Men
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son avgår

Några ord från…

samtidigt är det ett arrangemang där den som innehar båda
posterna med tiden kan få svårt att dra en tydlig gräns mellan de två uppdragen.
Tydligare delegationsordning

Med början i december ska förbundets revisorer granska
de senaste årens redovisning. Lina Gardlow har skrivit en
delegationsordning som tydligare än tidigare specificerar
vem som får lov att göra vad i styrelsen och på kansliet,
hur det går till med utbetalningar, att det alltid måste vara
minst två personer ur styrelsen som attesterar en utbetalning med mera.
Arne Nilsson sa upp sig från ordförandeposten dagen
före CI- och ordförandekonferensen och tills vidare är det
alltså Lina Gardlow som sköter hans åtaganden. I samband
med hans avgång som ordförande övergick hans dåvarande
halvtidssjukskrivning till en heltidssjukskrivning.
Petter Alfsson-Thoor som under hela 2007 vikarierat för
Arne när han varit sjukskriven kommer att fortsätta att
sköta kanslitjänsten medan Arne Nilsson är sjukskriven,
men inte längre än till 1 januari 2008 när han tar över posten som RI, riksinstruktör.
”Vad som händer då och vem som kommer att sköta
kansliarbetet är i skrivande stund inte klart”, meddelar
Lina Gardlow, som lägger till:
”Vi håller på att göra en total översyn över kanslitjänsten
och rutinerna på kansliet.”
Anders Påhlsson som tillsammans med Anders Holmvall
är förbundets revisorer säger att det inte är revisorernas roll
att uttala sig i tidningen utan att deras kommunikation ska
ske genom styrelsen och via revisionsberättelsen kring varje
årsstämma. På frågan om huruvida ovan nämnda uttag inte
synts eller väckt frågor säger han att revisorer aldrig går in
och reglerar varje verifikat i ett bokslut utan istället tittar
på ett antal utvalda poster.
Besvikelse och empati

Lina Gardlow säger att hon och de andra i styrelsen, samtidigt som de är väldigt besvikna på hur Arne Nilsson och
Bo Steen hanterat detta, också känner empati för Arne i
den situation han försatt sig i.
”Vi har försökt att lägga fram information om vad som
hänt på ett så ärligt sätt som möjligt. Det är vi skyldiga våra
medlemmar. Samtidigt har vi inte velat lämna ut Arne mer
än nödvändigt, med hänsyn till honom som människa och
med hänsyn till hans tjänst som kanslist. När vi har fått direkta frågor har vi dock inte kunnat undvika att svara på
dem så rakt som möjligt. Skulle vi vara otydliga blir det
bara ryktesspridning, då berättar vi hellre som det är. Det
här har startat en händelsekedja som inte är avslutad ännu.
Nu har vi chansen att tänka nytt. Vi jobbar på för fullt i
den takt som är möjlig med tanke på att vi alla jobbar ideellt. Vi får många frågor om vad som händer nu, men vi
hoppas att medlemmarna kan respektera och förstå att den
här omställningsprocessen har sin gång. Vi har ett stort
jobb bara med att ta över det omfattande jobb som Arne
lagt ned som ordförande.”
Här intill finns Arne Nilssons egen text om händelseförloppet publicerad.
■
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ill medlemmarna i Svenska Fallskärmsförbundet: Jag vill härmed tacka er för det förtroende jag
haft och att jag fått vara vår organisations ordförande under en lång period, det blev sex år och åtta månader.
Jag är stolt över min tid som ordförande och har många fina minnen
som jag bär med mig för alltid.

T

et finns kanske lite smolk i bägaren som jag inte är nöjd med
under detta års insatser som ordförande. Det var kanske naivt att tro att
jag skulle orka med det arbete det innebär att vara ordförande när jag inte
var i topptrim. Man leder inte en organisation på den här nivån i det läget, det borde kanske både jag, valberedningen och klubbarnas
representanter insett i våras. Jag tar
inte ensam på mig ansvaret för att jag
blev omvald, då vi alla visste hur läget
var. Och jag vill göra gällande att vi
alla gjorde det vi trodde var bäst för
SFF – det är det som är det viktiga –
även om vi då inte kunde veta att det
inte var det bästa för SFF.

D

et har framkommit ett missnöje
från styrelsen angående delar av
mitt avtal som anställd av SFF. Vid
förhandlingar gällande min anställning har jag varit personal som förhandlat med styrelsens representant
och dennes eller dessas mandat från
övriga i styrelsen. Här finns dock en
informationsbrist där vissa saknat insikt och det är naturligtvis inte bra
att det inte varit tydligt.
Med anledning av missnöjet och
för organisationens bästa har jag
frånsagt mig min avtalsenliga rättighet till vissa delar i anställningsavtalet
gällande 2006 och 2007.

D

Med hänvisning till några styrelseledamöters reaktioner fanns det ingen möjlighet för mig att sitta kvar
som ordförande och jag valde därför
att avgå med omedelbar verkan.
Jag har alltid arbetat hårt för organisationens bästa, men jag har haft
det bra och har heller inte klagat. Jag
har haft ersättning för vissa uppdrag
då jag ställt upp för att skapa så bra
förutsättningar som möjligt för SFF i
alla avseenden.
Det är upp till er att avgöra vad
som är bra och dåligt i detta, jag har
alltid ställt höga krav på mig själv och
står för att jag alltid velat organisationens bästa i alla avseenden.
u går vi vidare, nya ledare i organisationen ska leda oss in i
framtiden. Det finns många kloka
medlemmar där ute så det kommer
säkert att gå bra, även om det blir lite
annorlunda. Vi måste hela tiden förnya oss och anpassa oss efter verkligheten. Jag klarar inte längre att vara
engagerad med samma energi som tidigare, det blåser nya vindar och det
finns nya idéer kring hur organisationen skall ledas. Den framtiden finns
inte jag med i, vilket jag sedan länge
klargjort, jag måste också gå vidare
och låta hälsan stå i första rummet.

N

Tack till er samtliga för dessa
år som ordförande,
Arne Nilsson,
Ordförande 01-03-20 till 07-11-18

isstron gällde även att jag vid
två tillfällen tagit ut förskott,
precis som flera tidigare anställda
gjort, efter överenskommelse med
SFF:s kassör. Jag ser inget fel i det eftersom det är tydligt redovisat som
förskott. De förskotten är reglerade.

M

5

LÖSRYCKT
Hans Berggren
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Sök stipendium!
Folksams Idrottsfond delar under 2008 ut stipendier både till idrottsföreningar och unga ledare. I år belönas 70 idrottsföreningar med
25 000 kronor vardera. 105 ledare mellan 18
och 25 år får åka på LedarCamp i maj på Bosön! LedarCamp är ett läger som inspirerar och
stimulerar unga ledare att fortsätta utvecklas
inom idrotten. Deltagarna ska ha erfarenhet
från styrelsearbete, kommittéer, projektgrupper
eller liknande. Ansökan ska vara inkommen senast den 1 februari 2008. Mer information hittar du på: www.rf.se
Idrottslyftet – ”Mer och fler” – är den nya
regeringens satsning på idrotten. Satsningen är
tänkt att hålla på under hela mandatperioden
men beslutas på årsbasis. Det första året har
Flygsportförbundet, FSF, fått 755 000 kronor
att fördela till föreningarna. Riktlinjerna för idrottslyftet från regeringen är bland annat att få
fler barn och ungdomar att idrotta längre upp i
åldrarna. Utöver detta görs satsningar på bland
annat ledarutveckling och anläggningsstöd. Mer
information om Idrottslyftet och FSF:s satsningar kommer ni löpande att finna på webbsidan:
www.flygsport.se/idrottslyftet
Flormanfonden, som syftar till att främja
kvinnlig flygsport delar årligen ut stipendium till
tjejer inom flygsporten, är nu öppen för ansökningar. Ansökan skickas till Flygsportförbundets,
FSF, kansli och skall vara inkommen senast den
31 januari 2008. Mer information hittar du på:
www.flygsport.se/stipendier

MAJ

15-18 maj: Tunnelresa inför Basic
camp till Bedford. Coacher: Joey
Jones, Micke Kaulanen, Pete
Allum och Steve Hamilton.
www.basiccamp.se
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31 maj-1 juni: Svenska cupen 1. Plats
ännu ej fastställd.

MARS

JANUARI

7-9 mars: Hoppledarkurs på S1 i
Enköping. (preliminär)

FEBRUARI

9-23 mars: Thai Sky Festival i
Thailand i samarbete med Royal
Thai Air Force vilket ger möjlighet
att hoppa Hercules.
www.thaiskyfestival.com

1-3 februari: Baskurs på S1 i
Enköping. (preliminär)

13-16 mars: Hoppmästarkurs, plats ej
bestämd.

15-17 februari: Baskurs på S1 i
Enköping. (preliminär)

15 mars-29 mars: Flajflaj 2008 (läger
två), friflygarläger i Elsinore,
Kalifornien. www.flygfritt.se

11-13 januari: Baskurs på FMTS i
Halmstad.

15-17 februari: Hoppledarkurs på
FMTS i Halmstad.
16 februari: Stockholm skydive
filmfestival
20-24 februari: Kursledarkurs på
Bosön, Lidingö.
22-24 februari: Baskurs på FMTS i
Halmstad.

14-16 mars: Hoppledarkurs på S1 i
Enköping. (preliminär)
29-30 mars: Bodyflight world
challenge i FS4 och FF2 med stora
prispengar. Vindtunneln i Bedford.
www.worldchallenge.info

26 maj-6 juni: Basic camp på
Gryttjom. Två veckors coachad
hoppning med Lise Nansen,
Mattias Nord, Joey Jones, Steve
Hamilton, Micke Kaulanen och
Pete Allum. www.basiccamp.se
JUNI
Swoop camp, Gryttjom. Mer
information kommer längre fram.
www.skydive.se
28-29 juni: Svenska cupen 2.
JULI
22-26 juli: SM anordnas av
Stockholms fallskärmsklubb i
Gryttjom. www.skydive.se
AUGUSTI
9-14 augusti: VM i FS och artistiska
grenar i La Salmagne, Frankrike.
www.skydivemaubeuge.fr
23-24 augusti: Svenska cupen 3.

23 februari-8 mars: Flajflaj 2008 (läger
ett), friflygarläger i Elsinore,
Kalifornien. www.flygfritt.se

APRIL

29 februari-2 mars: Baskurs på LSS i
Uppsala. (preliminär)

30 april-4 maj: Tandempilotutbildning i
Västerås.

2-5 april: Hoppmästarkurs på FMTS i
Halmstad.

KONTAKTA

SFF!
Kansliet
Besöksadress: Östhammarsgatan 70
Postadress: BOX 5435, 114 84 Stockholm
Telefon: 08 - 660 73 71
Fax: 08-660 73 63
E-post: sff@sff.se
Riksinstruktören
Petter Alfsson-Thoor
Telefon: 08-660 73 81
E-post: ri@sff.se

30-31 augusti: SM i speedformation,
FK Aros.

Styrelsen
Vice ordförande, t.f. ordf.: Lina Gardlow,
e-post: linagardlow@hotmail.com
Kassör: Eric Almqvist,
e-post: drmagoo@lowpull.nu)
Ledamot: Ann Ljusberg,
e-post: ann.ljusberg@fhs.se
Ledamot: Håkan Dahlquist,
e-post: hdahl@spray.se
Suppleant: Anna Jacobsson,
e-post: jacobsson_anna@hotmail.com
Suppleant: Vakant
Vill du veta mer om:
Skatter: Lina Gardlow, som gärna kommer ut till
klubben och föreläser

Beställ material på SFF:s kansli
• PR-film, inspelad 2006,
för att ha i marknadsföringssyfte.
• Drogteststickor.
• Skade- och tillbudsformulär.
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I förra numret skrev vi om Bermudaboogiet. Det
ordnas av Örebro FK, Nyköpings FK och Linköpings FK och inga andra.

Klubbens fadder i styrelsen
Har du synpunkter, frågor, saknar information eller har någor annat ärende som rör den egna
klubben vänd dig till din klubbs fadder i styrelsen.
Lina Gardlow, linagardlow@hotmail.com
•
•
•

Stockholms Fallskärmsklubb (SF)
Västergötlands Fallskärmsklubb (VFK)
Örebro Fallskärmsklubb (ÖFK)

Anna Jacobsson, jacobsson_anna@hotmail.com
•
•
•

Gotlands Fallskärmsklubb (GOF)
Skånes Fallskärmsklubb (SF)
Nyköpings Fallskärmsklubb (NYFK)

Ann Ljusberg, ann.ljusberg@fhs.se

Miljöarbete: Ann Ljusberg

•
•
•

Ledarskapsfrågor: Ann Ljusberg

Lina Gardlow, linagardlow@hotmail.com

PR & kommunikation: Anna Jacobsson

•
•
•

Allmänrättsliga frågor: Håkan Dahlquist
www.sff.se
På hemsidan hittar du bland annat information
om SFF, nyheter och styrelseprotokoll samta fakta om bestämmelser och material.

Rättelse

• För att få reda på om de
preliminärt inbokade kurserna blir
av, gå in på: www.sff.se

E-projektet: Eric Almqvist. E-projektet är arbetet
med att digitalisera och förenkla en stor del av
förbundets kanslihantering kring bland annat
licenser och fallskärmsrapporter.

Östersunds Fallskärmsklubb (ÖSFK)
Fallskärmsklubben Dala (FKD)
Linköpings Fallskärmsklubb (LFK)

Umeå Fallskärmsklubb (UFK)
Sundsvalls Fallskärmsklubb (SUFK)
Söderhamns Fallskärmsklubb (SÖFK)

Eric Almqvist, drmagoo@lowpull.nu

Materialkommittén: springopetter@hotmail.com

•
•
•

Utbildnings- och säkerhetskommittén: ri@sff.se

Håkan Dahlquist, hdahl@spray.se

Tävlingskommittén: arne.nilsson@sff.se

•
•
•

Fallskärmshopparnas luftrumskommitté:
ri@sff.se

Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg (FKCG)
Fallskärmsklubben Aros (FKA)
Arvika Fallskärmsklubb (AFSK)

Halmstads Fallskärmsklubb (HFSK)
Smålands Fallskärmsklubb (FHS)
Fallskärmsklubben Syd (FKS)
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LÖSRYCKT
Webbutvecklare sökes

Inhopp inför EM-kval

SFF söker en webbutvecklare. I arbetsuppgifterna ingår att utifrån lämpligt Content Management-system skapa förbundets nya webbplats. Det står fritt för utvecklaren att själv
föreslå lämpligt Open Source-verktyg, så länge
detta är ett system med en aktiv användarbas. Exempel på verktyg är Drupal, Joomla,
CMS Made Simple eller Umbraco.
Arbetet består i att tillverka mallar och skapa själva grundstrukturen för sajten. Ett första steg är att föra över den information som
finns på dagens sff.se som vi sedan kan bygga vidare på.
Vi söker en person med ett gott grafiskt
öga och som förstår sig på webbdesign och
hur man strukturerar upp arbetet i det Content Management System som väljs.
Du ska lämna ifrån dig ett system som är
enkelt att administrera och där en webbredaktör snabbt kan sätta sig in i arbetet med att
uppdatera webbplatsen. Arvode diskuteras
med styrelsen. Kontakta vice ordförande Lina
Gardlow på lina.gardlow@ufk.nu – du behövs!

Den 17 oktober gjorde Mats Olofsson och Martin Bäcklin
från SF ett inhopp på Råsundastadion inför en publik på
35 000 personer och ytterligare miljoner tv-tittare i direktsändningen av EM-kvalmatchen där Sverige mötte Irland.
Hopparna landade med matchbollen. Såväl spott som inflygning och landning gick bra trots kvällsmörker, total
avsaknad av alternativa landningsplatser och ett tidsfönster på två minuter för själva fällningen. Tomas Carlsson
flög planet och Hans Berggren var hoppledare på marken.

Med Arcteryx till Florida
Norska landslaget i FS4, Arcteryx, ordnar i
vanlig ordning ett Basic camp i Florida under
våren. Mellan den 5 och 23 mars har alla
som vill och som anmäler sig i tid möjlighet
att bli coachade av de fyra lagmedlemmarna.
För mer information och anmälan, se lagets
hemsida www.teamarcteryx.no.

Petter A-Thoor ny RI
I och med ordförande- och chefsinstruktörskonferensen meddelades att Aros CI, Petter
Alfsson-Thoor, blir vår nya RI i och med
årsskiftet. Petter efterträder Mattias Nord
som under 2008 kommer att hoppa med
norska FS4-landslaget Arcteryx .
Petter har det senaste året vikarierat för
Arne Nilsson på kansliet och sitter även med i
materialkommittén. Han lämnar över posten
som CI i Aros till Adam Stålsmeden.

Olycksfilm efterlyses
Den olycksfilm som idag används vid BAS-kursen känns föråldrad, varför det börjar bli dags
att göra en ny. Har du filmat en olycka och
tycker att filmen bör visas för fler, mejla filmen
till carl.bruch@gmail.com.

Hans Berggren

Martin Bäcklin tackar publiken.

Fallsvenskan ses över

Skydive Göteborg satsar i Karlsborg

Formerna för fallsvenskan håller på
att ses över av Lennart Vestbom, tävlingskommittén, och Håkan Dahlquist,
styrelsen.
För att skapa rättvisare förutsättningar diskuteras att dela upp tävlingen i Fallsvenskan elitserie, division två
och tre. På elitnivån kommer det troligtvis att tävlas i open-klasserna medan i de lägre divisionerna tävlas i exempelvis FS2, FF2, CF2 och precision
med snällare mätning. Idén med fallsvenskan är att väcka tävlingsintresset
hos hoppare runt landet. I många fall
har det dock visat sig att erfarna tävlingshoppare ställer upp och de
mindre erfarna blir då chanslösa.
Det har också pratats om att underlätta bedömningen av tävlingen genom att skapa en hemsida där hopparna kan gå in direkt och tanka upp
filmerna på sina hopp. Förhoppningsvis kommer den sidan att fungera när säsongen drar igång.

I sommar kommer det att hoppas dagligen ur en av Skydive Göteborgs Pac:ar på Flugebyn utanför Karlsborg. Planering pågår just nu
för fullt. Tanken är att det ska ordnas läger i friflygning, FS, vingoverallflygning och storformation bland annat. Precisionshoppning kommer också att bedrivas liksom elevhoppning. Tandemhoppningen
kommer FKCG troligtvis att fortsätta ha på Vårgårda. Men på grund
av de kvarstående restriktionerna blir det omöjligt för FKCG att köra
all sin verksamhet där.
Planer finns också på att åter arrangera sommarläger i Karlsborg. Något som i mitten av 90-talet lockade över 500 hoppare.
Det kommer även att hoppas ur Skydive Göteborgs plan i Nyköping och Halmstad under kommande säsong.

Tunnelstart på 15:e Basic camp
Basic camp arrangeras i vår för 15:e gången. Träningslägret där
hoppare på alla nivåer ges möjlighet att utvecklas inom fyrmannahoppning. Ända sedan Lukas Knutsson drog igång lägret har
coacher från värdseliten tagits till Stockholms fallskärmsklubb i
Gryttjom. Under årets läger – från 26 maj till 6 juni – kommer Pete
Allum, Steve Hamilton, Joey Jones, Lise Nansen, Mattias Nord och
Micke Kaulanen att coacha.
För första gången kommer också ett tunnelläger arrangeras ett
par veckor innan det vanliga lägret. Det äger rum i Bedford 15-18
maj med coacherna Pete Allum, Steve Hamilton, Joey Jones och
Micke Kaulanen. För anmälan och information: www.basiccamp.se

Glatt 40-årsfirande i Sveriges nordligaste fallskärmsklubb
Umeå fallskärmsklubb bildades den 26 oktober 1967. Exakt 40 år senare, alltså den 26 oktober i år, hölls en
fest för att fira den numera nordligaste fallskärmsklubben i Sverige.
Temat var 1967 och festdeltagarna hade uppmanats att klä sig tidsenligt. En hel del härliga kreationer hade
rotats fram från garderoberna av de 50-talet personer som dök upp. Det var inte bara gamla och nya medlemmar från UFK utan ett gäng hoppare från andra klubbar hade också kommit för att delta i firandet. Ett par
norska hoppvänner från Bodö var ditresta och dessutom fanns Willy Frick, UFK:s grundare, på plats.
Willy bjöd alla på fascinerande historier om hur förutsättningarna för att hoppa var på hans tid. Bland annat
talade han om Nordkalotträffen (NKT), ett omtalat boogie som förr genomfördes varje år. Där ingick alltid en
prestigefylld precisionstävling. Vinnaren tilldelades ett vandringspris – Willys gamla kängor målade i guldfärg.
Sist boogiet anordnades var 1992 och då vann Bodö fallskärmsklubb. Bodö-hopparna intygade att skorna
mycket riktigt finns på deras klubb.
Umeå FK funderar nu starkt på att återinföra Nordkalotträffen och försöka vinna tillbaka skorna.

Beach Party på nyår

Ola Hansson

FK Aros arrangerar ett superparty under
nyårshelgen dit alla fallskärmshoppare och deras vänner är välkomna. Klubbens hangar blir
en medelhavsbeach med 250 ton sand och
enorma värmeaggregat för att värma upp
hangaren till cirka 30 grader. Det kommer att
finnas en stor pool inomhus och vedeldade badtunnor utomhus. Det bjuds på bland annat
nyårssupé, paraplydrinkar, musik och fyrverkerier. Naturligtvis kommer man att kunna hoppa fallskärm under helgen. Mer information
och anmälan: www.fkaros.se
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SFF-konfer

Fyra ordförande:
Anna Forsebäck,
Pelle Andersson,
Ina Nylander och
Per Nissborg.

Rookies bidrog på ordförandekon
”Anordna gemensamma Pilot- och packkurser för klubbar i närheten av varandra”, efterlyste klubbarnas rookierepresentanter på ordförandedelen av SFF:s årliga konferens. Ordförandena i sin tur, önskade bland annat att kanslitjänsten
ska fyllas ut och att en ”görare” med marknadsföringskompetens ska anställas.
Text och foto

Anna Oscarson

n gång om året anordnar Svenska
Fallskärmsförbundet en konferens
där klubbarna får träffas och diskutera
olika frågor. Ingenting beslutas på den
här konferensen utan diskussionerna och
förslagen ligger sedan till grund för de
beslut som fattas vid den årliga riksstämman som brukar ligga i mars.
Förra året bjöds PR-representanter in
till förbundskonferensen vid sidan av som
brukligt alla klubbarnas chefsinstruktörer
och ordföranden. I år uppmanades varje
klubb att ta med en rookie som kunde ge

E

8

ett medlemsperspektiv på de frågor som
skulle diskuteras.
Liksom förra året hölls årets konferens
i Arlanda stad och även denna gång gick
hotellets mjukglassmaskin varm under fikapauserna.
Pratade målsättning

Efter en gemensam inledning delade deltagarna upp sig. Ordförandekonferensen
hölls av Lina Gardlow och bestod till stor
del av diskussioner. Klubbarna var uppdelade efter storlek och geografiskt läge.

Frågor som diskuterades var vad målsättningen med Svenska fallskärmsförbundet
och vad svensk fallskärmshoppning är,
vad som kännetecknar en sund förening,
vilka mål de enskilda klubbarna har och
hur allt detta kan uppnås.
Rookiesarna fick under ledning av
Ann Ljusberg och Anna Jacobsson fundera kring och diskutera frågor som: vad
de tycker är viktigt att just deras klubb
fokuserar på långsiktigt och kortsiktigt,
hur klubben kan agera för att just de stannar kvar i sporten, hur SFF ska genomföra det de tycker är viktigt och om de skulle kunna tänka sig att bli instruktörer.
Samarbete och kommunikation är begrepp som återkommer år från år. Förra
året uppdaterades ordförandenas mejllista så att alla skulle kunna nås av information från styrelsen och även kunna
diskutera olika frågor. Aktiviteten på den
Svensk Fallskärmssport nr. 6, 2007
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ferensen
här listan visade sig vara ganska låg men
förhoppningar fanns om att det skulle
bli något av en nystart nu när alla setts
igen. Några nya ordförande hade dessutom tillkommit och deras adresser har
lagts till.
Aktiv bevakning

En hel del förslag och synpunkter kom
upp under ordförandekonferensens diskussioner.
”Vi måste försvara sporten mer utåt
och etablera den mer som idrott”, konstaterade Anna Forsebäck, ordförande
Nyköpings FK.
Någon annan tyckte att förbundet
borde ägna sig åt att mer aktivt bevaka
vad som händer inom områden som berör oss. Till exempel vad som beslutas
kring nya skatter på bränslen och andra
miljöfrågor.
Svensk Fallskärmssport nr. 6, 2007

En kompetenspool borde sammanställas,
tyckte de.
”Bland våra 1 800 medlemmar finns
en otrolig samlad kompetens inom olika
områden. Det skulle vara värdefullt om
vi kunde sammanställa detta på något
sätt”, säger Lina Gardlow.
På så sätt skulle många problem som
finns ute i landet hos klubbarna enkelt
kunna lösas. Någon som är duktig på att
göra kalkyler på flygplan kan hjälpa till
med detta, någon annan är duktig på vilka regler som gäller inom miljöområdet
medan en tredje, till exempel Lina, är
duktig på skattejuridik.
Utifrån de här förslagen och det faktum att förbundets kanslitjänst ska ses
över kom idén om att fylla ut kanslitjänsten och anställa en ”görare” som kan
sköta marknadsföring bland annat.
För att en förening ska kunna betecknas som sund ansåg ordförandena att det
ska finnas en vilja bland medlemmarna
att arbeta ideellt, arbetsfördelningen ska
vara jämn och föreningen ska inte vara

beroende av att bara en viss person klarar
en viss uppgift. Det ska också finnas utvecklingsmöjligheter för enskilda hoppare och ekonomisk trygghet. Några andra
saker som nämndes var att energiresurserna bör läggas på rätt saker, det ska finnas en tillväxt och relationerna externt
bör vara goda.
Rookiesar vill hjälpa

Klubbarnas egna mål skilde sig åt en aning.
För några var det största målet att klub-

Lina Gardlow, SFF:s
tillförordnade ordförande, lyssnar på
avgående riksinstruktören Mattias
Nord.

Flera klubbar
hade rookierepresentanter
med sig som bidrog stort till
konferensen.

forts. på sidan 10
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KONFERENSEN -07
ben ska överleva. Nyköpingklubbens mål
är att gå över helt till AFF-utbilning.
FKCG ska jobba stenhårt med miljödomen som har gett dem hårda restriktioner i Vårgårda.
Rookiesarna tycker det är viktigt att
alla i en fallskärmsklubb behandlas lika.
De vill bli insläppta i verksamheten och
hjälper mer än gärna till bara de får veta
vad de kan göra.
”Som ny kan man vara rädd att trampa på någons tår”, säger Jens Eklöf,
Sundsvalls FK.
Svaret på frågan om vad rookiesarna
vill ha ut av att hoppa fallskärm gav en
fin bild av allt vår sport kan vara. Den
sociala gemenskapen, att uvecklas personligt, utmanas, resa, ha kul och roliga
fester togs upp.
Förbundet borde fokusera på säkerhet,
miljöfrågan, PR, att synas mer ute i landet och satsa mycket på nybörjare tyckte
rookisarna. Förslag om att några klubbar
tillsammans anordnar packkurser kom
upp. Även annat skulle kunna anordnas
regionalt, till exempel Pilot-kurser och

Katti Bauer från valberednningen delar ut stafettpinnar.

rookiehelger i FS och friflygning. Att
träffa hoppare från andra klubbar på
samma nivå låter mycket lockande tyckte
rookisarna.
”Förr fanns turkeykurser i Östersund.
Kanske dags igen”, säger Ann Ljusberg.
Vill utvecklas

På frågan hur man kan få rookiesarna att
stanna kvar gavs flera förslag. Hjälp till
att skaffa färdiga elever utrustning och se
till att det blir bra flyt i hoppningen.
”Det ska inte vara så mycket tandem
inbokat så att man blir snoozad tre lifter i
rad. Då tröttnar man snart”, säger Ellinor Levander, Nyköpings FK.
Rookiesarna ser helst att alla hjälps åt,
uppmuntrar varandra och kommer med
konstruktiv kritik. På önskelistan finns
också möjligheter att utvecklas, låga
hoppriser och aktiviteter vid sidan av
hoppningen.
Det pratades också om att det finns en
hel del bidrag för klubbarna att söka från
exempelvis Riksidrottsförbundet och
kommunerna.

Avslutningen på konferensen var också gemensam. Under lunchen uppmanades deltagarna att sätta sig klubbvis och
diskutera hur de skulle gå vidare med allt
bra man kommit fram till under helgen
när man väl kom hem igen. Greppet
med gemensam inledning och avslutning
som togs för första gången förra året är
mycket positivt och skapar gemenskap.
Styrelsen passade under avslutningen
på att informera om att E-projektet som
presenterades vid förra årets konferens
tyvärr har blivit grovt försenat. Det kommer tidigast att vara klart den 1 januari
2009 men delar av projektet ska tas i
drift redan nästa år. Även planerna på ett
midsomrigt Ålandsboogie har skjutits på
framtiden och kommer först att bli verklighet 2009.
Övrigt av intresse som togs upp var att
hopputbildningen av fallskärmsjägarna
ska styras upp bättre till nästa år och att
det behövs folk som kan driva PR-frågan
på förbundsnivå. Dessutom konstaterades att vi glädjande nog bibehåller samma försäkringspremie nästa år.
■

Flygplansstatusen i klubbarna

Arvika FSK: Cessna 205 som håller ett

något annat plan. De skulle gärna vilja

år till. Den är egentligen för stor för de-

ha ett plan som tar sex hoppare.

ras verksamhet. Möjlighet finns att den
Anna Oscarson

kan hyras ut 2008.
FK Aros: Cessna 208 Caravan och

På årets CI- och ordförandekonferens fick klubbarna en stafettpinne av valberedningen, en symbolisk handling som skulle
understryka det ansvar klubbarna har när det gäller vår förbundsstyrelse. Några har börjat aktivera sina medlemmar i
frågan, lagt ut information på klubbens hemsida, med mera.
"Lysande jobbat!", tycker valberedningen som består av Katti
Bauer, Ann Ljusberg, Sven Mörtberg och Mårten Nordlander.
De vill uppmana alla medlemmar i att engagera sig. Även om
man inte själv är intresserad av att jobba i styrelsen så kan
man ha synpunkter och förslag på vem som ska ingå i den.
Skicka gärna ett mail med dina förslag, synpunkter och
kommentarer till: Katti.bauer@rf.se

ett annat plan.

Cessna 182. Caravanen är lite för stor
för klubbens verksamhet och kommer

Grip klubbens stafettpinne

Nyköping FK: Kommer inte ha AN 2
nästa år. Letar med ljus och lykta efter

Smålands FSK: Islandern är till salu. De

troligtvis att kunna hyras ut. 182:an

behöver bättre kapacitet. Om planet

har ett år kvar.

säljs vill de hyra ett annat.

FK Dala: Cessna 206 som fungerar

Stockholm: Äger en Twin Otter och

bra för verksamheten.

hyr in AN 28 även nästa år. Klubben behöver två plan men eventuellt är 2008

FK Cirrus Göteborg: Två Pac 750 XL

sista säsongen som AN 28 kommer att

och en Cessna 182. En av Pac:arna

kunna hyras in. En annan lösning till

kommer att flyga på Flugebyn i Karlsborg

2009 håller på att ses över.

kommande säsong. Om restriktionerna
kvarstår på Vårgårda kommer den andra

Sundsvall FK: Ingen AN 2 nästa sä-

Pac:en att vara ledig varannan helg.

song. Förhandlar just nu med Söderhamn.

10

Valen 2008 till SFF:s styrelse

Gotland: Sveriges tystaste Cessna

Ordförande (nu Arne Nilsson, har dock avgått) – nyval på ett år
Vice ordförande (nu Lina Gardlow) – sitter ytterligare ett år
Kassör (nu Eric Almqvist) – sitter i ytterligare ett år
Ledamot (nu Ann Ljusberg) – nyval på två år
Ledamot (nu Håkan Dahlquist) – nyval på två år
Suppleant (nu Anna Jacobsson) – sitter ytterligare ett år
Suppleant (nu Ola Jameson) – nyval på två år
Revisor (nu Anders Påhlsson) – nyval på ett år
Revisor (nu Anders Holmvall) – nyval på ett år
Revisorsuppleant (nu Ulf Hjalmarsson) – nyval på ett år

182. Den kommer eventuellt att kunna
hyras.

Söderhamn FK: Pratar om att hyra
Cessna 206 turbin tillsammans med
Sundsvall framöver.

Halmstad FSK: Hyr FKCG:s Cessna
182. Eventuellt kommer det att köras

Syd: Kommer inte ha AN 2 längre. Vill

Pac en del i Halmstad 2008.

gärna få tag i en Cessna 206.

Linköping FK: Cessna 182. Planerar

Västergötlands FK: Kommer att hyra

att köpa en till eller i annat fall hyra in

Pac 750 XL nummer två av FKCG.
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KONFERENSEN -07
New deal blir klubbanpassat, vi får en ny RI,
hoppmästarnas roll
blir annorlunda och för
AFF-instruktörer införs
KLAFF. Det var några
av årets nyheter på CIkonferensen.

Text

Jessica Fremnell Krasser

Foto

Anna Oscarson

rets CI-konferens fick rykte om sig
att ha varit en av de lugnare tillställningarna på många år. Inte särskilt
många ämnen fick chefsinstruktörerna
att gå i polemik med varandra, tvärtom
antogs riksinstruktörens (RI) förslag i
princip rakt igenom.
Kanske berodde lugnet på att de förslag avgående RI Mattias Nord lade fram
var så pass bra och färdiga att det var
svårt att sätta emot. Eller kanske beror
det på att folk tror på Mattias och hans
idéer efter att ha sett vad hans skötebarn
New deal inneburit för hoppsverige. Eller så är han en duktig retoriker som får
folk att köpa hans argument.
Att Mattias avgår som RI för att hoppa med norska FS4-landslaget Arcteryx
är inte längre någon nyhet. I och med
konferensen meddelades att Aros chefsinstruktör, Petter Alfsson-Thoor, blir vår
nya RI i och med årsskiftet. Petter har
det senaste året arbetat på förbundskansliet, sitter med i materielkommittén och
är en av landets bättre swoopare. Han
lämnar över posten som chefsinstruktör i
Aros till Adam Stålsmeden.

Å

Fyrtiofyra fler A-licenser

Konferensen inleddes som sig bör med
en utvärdering av det gångna året. Glada
siffror visade att vi i år fått 189 nya A-licenser till skillnad från förra årets 145.
Detta mycket tack vare New deal.
New deal-projektet under 2007 var en
start på något nytt, där förbundet och
medlemmarna arbetade med att aktivt
stödja mindre klubbar och med att sprida välbehövd kunskap över landet genom
ett centralt planerat projekt. Det var oer-
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Ny RI och frifall bas
på CI-konferensen
hört uppskattat på sina håll men kritiserat på andra ställen. I Dalarna blev det
pannkaka av det hela när hoppvädret
uteblev och New deal-veckan inte ledde
till några färdiga elever. En ansenlig mängd
adminstrativt arbete fick läggas på att jaga
instruktörer och hopptillfällen åt AFFeleverna under sommaren. Småland å sin
sida, som hade tur med vädret, lyckades
bli klara med alla sina New deal-elever.
Förslag framfördes på CI-konferensen
om att utöka det regionala samarbetet
och anordna regionala uppsamlingsveckor i kölvattnet på New deal-veckorna un-

der nästa år. Det beslutades också att de
klubbar som vill ska få välja extra hoppmästarkapacitet under en vecka istället
för AFF-instruktörskraft, just för att se
till att den egna klubben kan ta över utbildningsarbetet när sedan ”New deal-tåget” rullar vidare ut i landet.
Årets skade- och reservdragssiffror är
en återkommande punkt på konferensen
och mest anmärkningsvärt var enligt Petter Alfsson-Thoor att våra reservdrag
idag är materielrelaterade. Vi packar oss
högfartsfelfunktioner i form av bland annat snoddar och trassel.

Petter Alfsson-Thoor
blir ny riksinstruktör.

forts. på sidan 12

Droger ger avstängning
Med anledning av en incident i Stockholmsklubben i somras där en hoppare blev avstängd efter att ha erkänt
att han använt droger och där klubben ansåg att hopparen utgjorde en säkerhetsrisk, tog chefsinstruktörerna nu beslutet att skärpa reglerna kring droger. På så sätt hoppas man att det ska bli lättare för klubbarna
att hantera problematiken kring droger och analysen av drogtester.
Förbundet har fått 250 teststickor att i ett första skede delas ut gratis till klubbarna. När de är slut får
klubbarna köpa teststickor. Man enades om att alla klubbar ska använda samma teststickor för att få ner
kostnaderna och för att alla ska göra på samma sätt.
Skärpningen av reglerna innebär att om man testas positivt och det vid den efterföljande analysen visar sig
att man använt droger blir man avstängd i två år. Nekar man till att ta provet blir man avstängd till dess att
man godkänner ett test.
Vissa mediciner kommer att ge ett positivt testresultat men en hoppare kommer aldrig att bli avstängd
utan att provet genomgår en fullständig analys. I samband med analysen är det viktigt att hopparen skriftligen
gett sitt medgivande till drogtest samt att analysrapporten är korrekt ifylld. Riksinstruktören kommer dels att
ta fram ett kontraktsförslag att användas vid nyinträde i klubben i vilket hopparen godkänner drogtest, dels
kommer ett analysformulär att följa med teststickorna så att det blir lätt att göra rätt.
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HM, KL, AFF
I och med att allt fler klubbar går över till att enkom utbilda i AFF reses en mängd nya frågeställningar. För det första
kommer alla AFF-instruktörer i framtiden inte att få användning för sin kursledarkompetens. För det andra kommer hoppmästarrollen att förändras. Lösningen på problemet går under arbetsnamnet KL (för) AFF och Frifall Bas.
Förslaget går ut på att göra det möjligt för vissa AFF-instruktörer att slippa bli fullvärdiga kursledare. De ska kunna gå ”KLAFF”. De kommer då att kunna agera hjälpkursledare men har inte behörighet att hålla en kurs.
Den erfarenhet av elevkontakt som man får från sin tid
som hoppmästare är dock ovärderlig när man väl blir AFFinstruktör. Hoppmästarna ska därför kunna ha hand om
Frifall Bas, ett frifallspaket som ska erbjudas nybakade Acertare. Frifall Bas ska innehålla grundläggande frifallstekniker så som stabilitet, track, level, FS tvåmanna och FS
flermanna.
HM

KL

AFF

Frifall Bas
Stabilitet
Level
Track
FS 2
FS

AFF praktik
i Bedford
KL (för) AFF

”Folk kan för lite om materielet eller så
är vi helt enkelt för nonchalanta när vi
packar”, menar Petter.
Något som inte kom upp men som
man kanske skulle fundera på till nästa år
är att satsa på ”Materiel Bas” liksom man
nu satsar på Pilot Bas. Packkurserna och
BAS-kursen är uppenbarligen inte nog
för att ge folk tillräcklig kunskap om riggen och dess innehåll.
Droger hett ämne

Fast konferensen kan sägas har varit fattig på diskussioner var det iallafall två
ämnen som fick igång argumentationen.
Droger och AFF-upplägget i framtiden.
Konferensen enades om att ta fram
nya riktlinjer gällande droger, om det
kan du läsa här bredvid, men frågan är
känslig. Att instruktörerna testas är en
sak men det kan kännas olustigt att
springa runt och testa sina kompisar till
höger och vänster. Vissa tycker att man
måste ha fingertoppskänsla för hanteringen av sina medmänniskors eventuella
drogmissbruk. Andra tycker frågan är
glasklar, drogfritt punkt slut!
När det gäller AFF:s framtid vill några
arbeta för att införa möjligheten för instruktörer att vara en sorts hjälp-AFF.
”En korvhållare”, som Johnny Olsson
från Syd uttryckte det. Han vill alltså ge
instruktörer möjlighet att flyga med och

hålla i eleven, men att denna instruktör
inte ska ha lika stort ansvar som ”förstainstruktören”. Han tyckte inte alls att
förslaget om att införa en ny kursledarordning för AFF var det bästa att göra.
Men som sagt, Mattias är en god retoriker som får igenom sina förslag. Om den
nya ordningen kan du läsa här bredvid.
Gamla rävar vid rodret

Avslutningsvis har klubbarna fått fylla i
varsitt måldokument där man bland annat angett framtida behov av instruktörer. En fråga de fått besvara är om gamla
instruktörer som inte längre hoppar ska
kunna fungera som hoppmästare och
kursledare. I de små klubbarna finns ett
reellt behov av att använda sig av denna
möjlighet, i de större klubbarna finns
inte samma behov. Man enades dock om
att möjligheten ska finnas. Det öppnar
till exempel för att en instruktör som blir
gravid och inte vill hoppa ändå ska kunna verka som kursledare.
För hoppledare ska gälla att denna
verkat som hoppledare samt bedöms
lämplig av chefsinstruktören. För kursledare gäller att denna verkat som sådan
samt bedöms lämplig av chefsinstruktören och riksinstruktören.
Tilläggas bör att CI-konferensen inte
är beslutande. Besluten tas på riksstämman i vår.
■

Pilot-kurserna till för att användas
Förbundets arbete med kalottutbildningar, så kallade Pilot-kurser, har
resulterat i utbildningsmaterial som finns på förbundets hemsida. I vår
kommer boken Flyga fallskärm. Men materialet är ingenting värt om
det inte används. Det kan vara lättare än du tror att hålla eller gå kurs.
Läs våra tips på hur du kommer åt kunskapen utan onödigt krångel.
Text

Boel Stier

örbundets arbete med kalottutbildningar
där man lär sig mer om att flyga och landa
sin fallskärm har pågått i flera år. Våren 2006
kom kompendiet Pilot 1-2-3 och våren 2007
ett förhandsutdrag ur det som ska bli boken
Flyga fallskärm. I kompendierna och i den
kommande boken finns underlag som ska vara
både stöd och kursplan för instruktörerna och
en informationskälla för deltagarna.
Bokprojektet har blivit försenat upprepade
gånger men ska resultera i en färdig bok under
våren 2008.
Det faktum att vissa av kalottkurserna är
kopplade till regler, som att man måste gå kur-

F

sen Pilot 2 för att flyga hp-skärm och Pilot 3
för att börja swoopa, har lett till flaskhalsar i
några fall. Här och var har hoppare fått stå på
vänt länge för att det inte hållits några kurser i
deras klubb alternativt att de inte lyckats pricka
in någon befintlig kurs.
Det är också ett problem att det inte finns så
många kalottinstruktörer runt om i landet.
På CI-konferensen i november diskuterades
detta och det fastslogs att fram till dess att förbundet kan erbjuda kursledarkurser för kalottinstruktörer så får chefsinstruktörerna själva utse
lämpliga instruktörer att hålla i kalottkurserna.
Det är bättre att få jobbet gjort än att vänta på

att det nya systemet med kalottkurser och tillhörande instruktörsutbildning kommer på plats.
Kunskapen ska ut, annars gör den ingen nytta.
Materialet i Pilot 1-2-3 och Flyga fallskärm
är utformat för att instruktörer ska kunna arrangera kurser med hjälp av det. Kurserna Pilot
2 och 3 är dessutom gjorda så att de ska kunna
klaras av med hjälp av självstudier. Det enda
som behövs är en instruktör (hoppmästare eller
kursledare) som kan rätta teoriprovet (facit
finns att få från riksinstruktören) och en instruktör (hoppledare, hoppmästare eller kursledare) som kan stå på marken och bedöma om
uppgiften utförts på ett godkänt vis.
Materialet i Pilot bas i kompendiet Flyga
fallskärm är till för alla färdiga hoppare. Har
man tidsbrist och svårt att få ihop en hel utbildningshelg, alternativt om en sådan helg
regnar bort, går det utmärkt att bryta ner kursen så att man gör hopp för hopp, ett i taget
när det passar.
Sprid materialet i din klubb bland både instruktörer och framtida deltagare. Det är till för
att användas och det är inte förrän det används
som det kan hjälpa oss att undvika skador. ■
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Niklas Lellcky

Mattias Nord,
din riksinstruktör

Hej fallskärmssverige!
ycket talar för oss just nu. Det finns en bra plan för hur vi
skall bygga hoppsverige. Klubbarna står redo för sina uppgifter med starka instruktörskårer och växande medlemsantal. Viljan
och modet som krävs för att prova nya grepp inför framtiden finns
där. Vi har en bra, kompetent styrelse med förmåga att lösa problem
och leda projekten inför framtiden. Lina Gardlow har under sin korta tid vid rodret för styrelsen, efter Arne Nilssons avgång, visat att
hon är den ledare vi behöver. Rösta på Lina vid riksstämman i mars.
För min del har mitt liv återigen styrts mot det inom fallskärmshoppningen som jag alltid har brunnit allra mest för: fyrmanna. En
morgon när jag öppnade min mejlbox låg en mycket trevlig förfrågan där. Det ledde till mycket mejlande och ringande fram och till-

David Bengtsson

M

”

Glöm heller inte att vi
alla är i den här sporten
för den sinnessjuka glädje
som hoppningen ger och
att det alltid är det som är
kärnan i vår verksamhet.

baka plus en blixttur till Oslo. För några veckor sedan kom så meddelandet att jag har fått en plats i Norges landslag Arcteryx som är
på jakt efter en VM-medalj.

J

ag har gladeligen tackat ja och kommer att ge allt det jag har för
att laget skall nå målet. En sån här chans kommer inte igen och
efter det första träningslägret som vi genomförde i början av november i tunneln känns det väldigt bra inför säsongen.
Jag arbetade kvar på kansliet fram till 15 december. Efter det tog
träning på heltid vid, fram till VM i augusti. Jag slutade därmed
som RI och är glad över att jag haft förmånen att lämna över mina
arbetsuppgifter till Petter Alfsson-Thoor. Petter är otroligt kunnig
när det gäller fallskärmshoppning och en mycket rak ledare. Dessutom är han väl insatt i vad fallskärmssverige behöver efter att ha arbetat på kansliet i ett år.
Målet jag och Petter satte upp var att vi skulle få klart så mycket
som möjligt inför utbildningssäsongen före juluppehållet.

J

ag uppmanar er att fortsätta arbetet med rekrytering och utbildning för att bygga era klubbar. Det kommer att fortsätta att kräva mycket av oss, men de stora kullarna som kommer in nu är de
som skall börja lasta av oss som hoppledare 2009 och hoppmästare
2010. Detta är vägen till fulla flygmaskiner som bara stannar på
marken länge nog för att hämta nya hoppare eller tanka.
Tänk också på hur viktigt det är att våra nya hoppare finner sin
plats och sin roll i klubben. Att höra till och känna att det man gör
är viktigt betyder mycket för oss människor. Till sist: glöm heller
inte att vi alla är i den här sporten för den sinnessjuka glädje som
hoppningen ger och att det alltid är det som är kärnan i vår verksamhet.
Jag kommer att sakna att sitta mitt i navet för svensk hoppning
och den nära kontakten med er alla.
Det har varit otroligt berikande att arbeta för er.

Mattias Nord
SFF:s riksinstruktör
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Statistiken 2007

Petter Alfsson-Thoor

ningshopp nr 9 i FK Aros, tumlade
okontrollerat tills FXC:n aktiverades.
Siffror som sådana säger inte så mycket om man inte placerar dem i ett sammanhang. Alla fallskärmsklubbar lämnar
kvartalsvis in en hopprapport som berättar hur många hopp som gjorts inom
några olika hoppkategorier. Det är med
rapporterna som grund vi räknar ut
årsstatistiken. Kategorierna är:
• Elevhopp (konventionell- eller AFF).
• Vanliga hopp, det vill säga
A- till D-licenshoppare.
• Tandemhopp. Eftersom man är två i
ett tandemekipage räknas det i statistiken som två hopp när en tandeminstruktör och en passagerare hoppar.
• Tävlingshopp och uppvisningshopp
räknas också men i statistiken ingår de
i kategorin A- till D-licenshoppare.

Två allvarliga olyckor och en hel del lindrigare skador. Så kan vi sammanfatta
2007, ett relativt bra år i siffror räknat. För att undvika landningsolyckor arbetar vi vidare med kalottkurser under nästa år. Men de packrelaterade reservdragen ökar. Vi vet helt enkelt för lite om vår egen utrustning.
Text

Petter Alfsson-Thoor

Foto

Anna Oscarson

är vi skadar oss eller drar reserven
fyller vi i en fallskärmsrapport. Det
är de rapporterna som utgör vårt statistiska underlag och som vi kan titta på i
slutet av varje år för att se när och hur de
vanligaste skadorna och incidenterna inträffar.
Från och med 2008 görs fallskärmsrapporterna på en rödfärgad blankett
medan vi också inför en ny blankett som
är blå. Den kallas för tillbudsrapport.
Där är det meningen att vi ska berätta
om farliga händelser som hade kunnat
resultera i en olycka eller skada men som
inte gjorde det just den gången.

N

”

Bristande
tålamod och
frustration
kan få oss att
göra saker
trots att vi vet
att vi kanske
inte har
färdigheterna
som krävs.
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Tillbuden ger viktiga erfarenheter

Genom att samla in information om sådant som nästan ledde till en skada – men
bara nästan – kan vi få viktig kunskap
om beteendemönster som kan leda till
olyckor och skador i framtiden. Som vi
kanske kan avvärja om vi bara får en
möjlighet att konstatera att de finns!
Att rapportera är inget fult, tvärtom.
Genom att vi delger varandra våra erfarenheter kan andra lära sig något av det
som vi har varit med om. Om det är flera
som varit med om liknande händelser eller iakttagit liknande orsaker till händelser kan vi genom rapportsystemet skaffa
oss en överblick och försöka finna gemen-

samma nämnare som vi behöver arbeta
med genom utbildning eller rekommendationer.
Årets viktigaste siffror

Så här ser några av de viktigaste siffrorna
ut för fallskärmssäsongen 2007:
• Totalt 78 reservfallskärmar har aktiverats i nödläge.
• 26 personer har skadat sig, varav två
allvarligt. Båda var lågsvängs-olyckor, en
i SF i samband med en uppvisning och
en i FK Dala i samband med en normal
landning på hemmafältet.
• Två tandempassagerare och två tandempiloter har skadat sig. En passagerare
i FK Aros fick en ryggskada i samband
med ett genomsjunk i landningen. Även
den hoppare som var tandempilot vid
det tillfället kände av smärtor i ryggen
men det ledde inte till någon skada. Den
andra tandempassagerare som skadade
sig under 2007 var en 65-årig tandempassagerare i FK Syd som inte orkade
hålla upp benen i landningen. Det ena
benet fastnade i marken i landningen vilket ledde till ett benbrott. Ytterligare en
tandempilot skadade sig i Umeå i våras i
samband med en landning, även där fastnade foten i en ojämnhet i marken.
• En hoppare har räddats till livet av en
räddningsutlösare. Eleven, på utbild-

Reservdragen 2007

Statistiken kring reservdrag för elever under utbildning ser ut på följande vis för
året som gått:
• Elever på den konventionella utbildningsplanen har i genomsnitt gjort ett reservdrag per 202 hopp.
• Elever som gått AFF-utbildningen har
gjort ett reservdrag per 577 hopp.
Skillnaden mellan de båda beror till stor
del på att nästan alla AFF-elever drar sin
fallskärm med magen mot marken, medan flertalet av de konventionella eleverna ibland drar sin fallskärm i tummel. Vi
vet också att eftersom elever är utbildade
att dra reserven om de är osäkra i sin bedömning av huvudkalotten efter öppning, kan det resultera i att en driftstörning leder till reservdrag. I vilket fall är
alla hoppare sina egna befälhavare och
beslutsfattare i luften.
• A- till D-licensare har i genomsnitt
gjort ett reservdrag per 1160 hopp.
• Tandem har gjort ett reservdrag per
2296 hopp. Räknat som par ger det
ett reservdrag per 1148 hopp.
Materielkunskapen är för låg

Bland A- till D-licenshoppare är lågfartsfelfunktioner, särskilt snoddar, den dominerande orsaken till reservdrag. Men
även rent packrelaterade felfunktioner
som trassel, line-over (delad fallskärm)
och liknande ökar. Varför det är så tål att
diskuteras. Svenska fallskärmsförbundets
kontrollantkår är rungande överens om
att materielintresset och materielkunskapen bland svenska hoppare är för låg.
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Att hävda att det inte finns tillräckligt
med information att hämta stämmer
inte. Däremot är det möjligt att förbundet bättre skulle kunna upplysa om var
informationen finns och hur man tillgodogör sig den, så att den vetskapen verkligen når ut på hoppfälten. Ett exempel
på varför intresset och kunskapen för
materiel börjar urlakas redan bland
nybörjare är att en del instruktörer tycker
att packutbildning är något överflödigt
på grundkursen. ”Det kan man lära sig
sedan” hävdar vissa. Men hur blir det om
”sedan” aldrig uppkommer?
På fälten idag blir det allt vanligare
med villiga fallskärmspackare som mer
än gärna står till tjänst för den som önskar. Det betyder att den enda egentliga
materielkontakt en hoppare är tvungen
att ha är den som av nödvändighet ingår
i själva fallskärmshoppet. Det är ett extremt exempel men inte helt orealistiskt.
Trots allt måste man veta hur ”rätt”
ser ut för att förstå när ”fel” har uppstått.
Och övning ger färdighet.
Statistiken 2007
en sammanfattning
Vi har dragit reserven något mer sällan i år än tidigare men de packrelaterade orsakerna till varför vi drar reserven ökar.
Merparten av skador som har uppstått under 2007 beror inte på låga
svängar. De flesta har istället orsakats av vår attityd till omständigheterna. Vi har hoppat i för dåliga förutsättningar, för starka och turbulenta
vindar och det har lett till landningsrelaterade skador.
Statistiken pekar ändå åt rätt håll.
Förhoppningsvis kommer Svenska Fallskärmsförbundets arbete med kalottutbildningar och Boels Stiers bok Flyga fallskärm att hjälpa oss att få
fantastiska hoppupplevelser och minimalt med skador.
Vi vill ha en så säker hoppverksamhet som möjligt. Och kanske viktigast:
det ska vara ett gôtt pirr när vi hoppar men det ska helst pirra för vår
egen skull. Inte för att vi ska impa på
dem som tittar på från verandan.

Svensk Fallskärmssport nr. 6, 2007

Inte färre skador i AFF

När man tittar på siffrorna som hur skadorna fördelar sig inom elevhoppningen
kan det skilja ganska mycket inom varje
kategori (konventionell utbildning eller
AFF) beroende på vilket år man tittar på.
Anledningen är att antalet gjorda hopp
är ganska få inom AFF (cirka 1 500 per
år). Ett nummer upp eller ner i listan ger
väldigt stort utslag i skadestatistiken. Jag
har dragit ut det över en nioårsperiod
och ser då att skadestatistiken ser ganska
lika ut för AFF-elever respektive konventionella elever. Inom AFF inträffar en
skada på 389 hopp medan det inträffar
en skada per 387 hopp på den konventionella utbildningen.
Det innebär att den slutsats som drogs
för något år sedan efter en av Anton
Westmans undersökningar, nämligen att
AFF-utbildningen eventuellt var statistiskt sett säkrare, troligen inte stämmer.
Skador bland elever inträffar oftast efter
en landning på rak final där eleven misslyckats med flären och, eller, inte lyckats
”hålla ihop” kroppen med fötterna och
benen ihop och armarna intill sidorna.
Skadorna A till D likartad

För A- till D-hoppare håller sig statistiken ganska konstant över åren. 2007 påminner om de gångna hoppsäsongerna
förutom att det ser något bättre ut i skadestatistiken. A- till D-hoppare skadade
sig en gång per 5 087 hopp under 2007,
och det är en ganska bra siffra.
Bland A- till D-hoppare har flertalet
skador uppstått i samband med hoppning där hopparen blivit överraskad av
att något inte är som planerat. En hel del
skador har inträffat under hoppning i
tveksamt väder. Under den gångna sommaren var det allt annat än bra väder.
Den hoppare som i början av en hoppvecka undviker att gå upp i vindar kring
11 m/s kanske trots allt vill upp och
”prova” mot slutet av veckan.
Bristande tålamod och frustration kan
få oss att göra saker trots att vi vet att vi
kanske inte har de färdigheter som krävs.
Och då befinner vi oss plötsligt i en situation vi inte behärskar och skadar oss. ■
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Skånes
fallskärmsklubb
Text och foto

Mirijam Geyerhofer

Den oinvigde tänker kanske på Skånes fallskärmsklubb som
festivalernas klubb. Tre friflajfestivaler och lika många midsommarboogien har gett skåneklubben ryktet som stället med de
roligaste festerna, de galnaste killarna och de snyggaste tjejerna. Men SFK är mer än så. Vi kan hoppa fallskärm också.
Mirijam Geyerhofer

kånes fallskärmsklubb bildades1963.
Exakt 40 år senare får jag ett samtal
av min kompis Petter Hessö som är helt
lyrisk.
”Vi måste gå en fallskärmkurs!”, ropar
han i luren. ”När är du ledig?”

S
Kväll på Skåneklubbens Everöd.
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Han har precis hoppat tandem över ett
mörkt Everöd och är helt till sig. Det går
inte att få honom på andra tankar.
Från Rinkaby till Kristianstad

Ett trasigt knä hindrade mig från att gå
samma kurs som han men jag åkte ändå
till klubben och hälsade på. Och sen var
jag fast. Det var något särskilt med de
där små slitna husen som låg utslängda i
talldungen på andra sidan Kristianstad
flygplats. I slutet av sommaren därpå var
jag en stolt A-certare – och galet nöjd
med att ha hamnat på ett sådant häftigt
ställe som Everöds DZ.
Men klubben har inte alltid legat där
den ligger. Efter att i tidernas begynnelse
varit utan ett eget fält hamnade man i

slutet av 60-talet på Rinkaby, några mil
utanför Kristianstad.
Klubben har fortfarande medlemmar
därifrån, ordförande Stefan ”Föffe” Nilsson har till exempel suttit på sin stol i 24
år och har ännu inte ledsnat på att svinga
klubban. Han berättar om tiden på P6
och hur Rinkaby var ”Sveriges bästa hoppfält”. Stort och fint och utan hinder i vägen när man skulle landa sin rundkalott.
Men säg den lycka som varar, 1984 skulle militären ha sitt fält till att köra stridsvagn på, så det var bara att börja leta efter något nytt. Valet föll på Everöd eftersom
det låg inom kommunen och precis som
Rinkaby förvaltades av flygvapnet.
Bullermissnöjda grannar

De första åren delade man anläggning
med både flygklubben och militären men
sedan slutet av 80-talet har fallskärmshopparna fått husera fritt i sin talldunge.
Men det var inte bara frid och fröjd.
De boende i Everöd var inte så nöjda
över att få fågelkvittret utbytt mot
flyplansbuller och strax hade ”FöreningSvensk Fallskärmssport nr. 6, 2007

KLUBBSVEPET
personer. 2001 till 2003 hade vi det populära Friflaj med några av världens bästa friflygare som gäster och coacher.
De senaste åren har tävlingsviljan
kommit tillbaka till SFK, vilket är jättekul eftersom det har tävlats (mer eller
mindre) seriöst lika länge som klubben
funnits. FS4-laget Pink Panters tog hem
en femteplats på VM i mitten av 70-talet
och klubben har haft folk på pallen på
både DM, SM och NM under alla decennier sedan dess.
Nästa sommar siktar vi på att hålla
många träningstillfällen inom olika grenar, där klubbens duktiga hoppare får
lära ut tips och trick till dem som vill
lära sig mer. Uno Alpfors – med det imponerande certnumret 22 – tävlar fortfarande och är i allra högsta grad engagerad i att vi behåller vårt goda rykte och
våra pallplatser. På årets SM tog sonen
Michael Alpfors guld i precision och våra
FS-killar i lag 42 plockade åt sig guldet
både i år och förra året. Friflygarna har
inte satsat så mycket på att tävla genom
åren, men i augusti var hela två lag uppe
i Vårgårda för att visa vad de kunde.
Och det är så hela klubben utvecklats
de senaste åren, medlemmarna har fått

Skånes fallskärmsklubb,SFK

Antal medlemmar: runt 250.
Hopp per år: Målsättning 2007 var 12 000.
Drygt 11 500 av dem var gjorda i november.
Hoppfält: Everöd utanför Kristianstad.
Flygplan: Kalle-David, en Beaver som fick ny motor 2005.
Tar tio hoppare till 4 000 meter på strax under 15 minuter.
Helge-Olle, en Cessna 206, tar sex hoppare till 3 000 meter
på runt 20 minuter.
Utbildningsformer: Konventionell och AFF. Kommer att
satsa stort på AFF 2008.
Hopptider: Lördag till söndag från mars till november, tre
hoppveckor under sommaren. Hoppstopp varannan söndag i
juli och på kristna högtidsdagar.

en oerhörd vilja till att komma framåt
och bli riktigt bra på allt som de gör.
Vi har på senare tid också fått många
nya medlemmar från Fallskärmsklubben
Syd, vilket har varit helt fantastiskt. Att få
in så mycket kunskap, drivkraft och jävlar
anamma på en gång är – som alla förstår –
helt ovärderligt för en ideell förening. ■

en för mänskliga rättigheter” startat.
Mission: Få stopp på hoppandet.
Gamla tidningsurklipp visar på det
enorma missnöje som fanns hos flygplatsens grannar. De tyckte att flygplanen lät
illa, ”störde tv-signalerna”, och skadade
hörseln på de boende i byn. Första restriktionen var stenhård: Hoppning varannan helg mellan klockan 10 och 16.
SFK överklagade, och för att göra en väldigt lång historia jättekort så slutade det
med dagens regler, hoppstopp varannan
söndag i juli och på kristna högtidsdagar.
I dag har vi som målsättning att göra
12 000 hopp per år, något som inte är
några problem så länge det är väder. Liftkapaciteten är hög, vi kan göra upp mot
25 lifter om dagen bara med Bävern om
allt flyter på som det ska, och vi har hoppare som vill hoppa mycket.
Midsommar och Friflajfestivaler

Vi får också upp antalet hopp genom att
ha lite evenemang vid sidan av den vanliga hoppningen. De senaste tre åren har
vi tillsammans med SF och FKCG ordnat midsommarboogie med över 300
Svensk Fallskärmssport nr. 6, 2007
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Nu kör friflyga
Sedan 2005 har en ny friflygargren växt fram i
UK Vertical från Storbritannien vann den
första europeiska tävlingen i VFS i somras.
Artikelförfattaren Jim
Harris är en av lagmedlemmarna.

USA där man sätter poäng, precis som i fyrmanna
FS. Skillnaden är att formationena byggs med hoppare i head down och head up. På US Nationals är
VFS – vertikal formationshoppning – redan större
än den traditionella tremanna-friflygningen.
Text

Jim Harris

Foto

Andy Lovemore, Wendy Smith

enom åren har det hänt mycket med
formationhoppningen. Från att ha
utgjorts av kompisar som gav varandra
stafettpinnar i luften är det idag en tekniskt högt utvecklad tävlingsgren.
Världsrekordet för antal poäng som satts
av ett fyrmannalag på 35 sekunder är 44,
och där den största formationen är en
400-manna.
Då kanske det inte kommer som en
överraskning av friflygningen har utvecklats från sina första försiktiga spock-övningar (när en hoppare i head down lägger sin hand på en annan hoppare i head
up) till en situation där de bästa VFS-lagen kan göra 19 poäng på 35 sekunder
och där det rådande världsrekordet i
head down-formation är 69 hoppare.

G

En objektiv friflygargren
UK Verticals fyra
performers bygger
blocket Snowflake.

Tidigare har det bara funnits två valmöjligheter för den som har velat tävla med
friflygning som utgångspunkt. Det har
varit friflygning (tremannalag) eller free-

style (tvåmannalag). Båda är artistiska
grenar som kan vara svåra att döma. De
tävlande förstår inte alltid vad domarna
kräver av dem och blir många gånger, av
just sådana skäl, missnöjda med tävlingsresultaten.
En grupp hoppare i USA, ledda av laget Mandrin, bestämde sig för att skapa
en tävlingsgren där man använde friflygningens kroppspositioner men där bedömningen gick helt objektivt till. Resultatet blev fyrmanna VFS, ”vertical
formation skydiving” eller vertikal formationshoppning på svenska.
FS i friflygarpositioner

Fyrmanna vertikal formationshoppning
liknar på många sätt den traditionella
fyrmannahopphingen med magen neråt.
Tävlingspoolen 2006 bestod av sex block
och åtta randoms och det utökades under 2007 med tolv av varje. I den avancerade klassen dras formationerna tills fyra
eller fem poäng – det som nås först bero-

Andy Lovemore

ende på antalet block och randoms – har
dragits per runda.
Det finns också en intermediate-klass
där tävlingspoolen är mindre omfattande
och där man drar formationer tills man
har dragit tre eller fyra poäng per runda.
Tävlingarna som hålls omfattar sex rundor med 12 500 feet (cirka 3 800 meter)
som lägsta uthoppshöjd och en arbetstid
på 35 sekunder.
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Tredimensionellt arbete

En stor skillnad från traditionell FS är att
man i VFS flyger i två riktningar, både
Svensk Fallskärmssport nr. 6, 2007

Andy Lovemore

arna fyrmanna

head down och head up. Det gör att formationerna kan byggas ut såväl på höjden som på bredden. Ett exempel är om
en head down-flygare tar ett grepp på en
annan hoppare i head down. Det här gör
VFS-hoppningen väldigt tredimensionell.
Just det tredimensionella arbetet gör
kameraflygarens uppgift väldigt utmanande.
Hoppen filmas underifrån med kameraflygaren i head down med hakan mot
bröstet. Precis som i traditionell FS måste alla grepp synas. För att lyckas med
det måste kameraflygaren hela tiden be-

”Största FS-utvecklingen sedan 1976”
Elisabet ”Bettan” Pettersson som är svensk FAI-licensierad domare i både FS och de artistiska grenarna
tycker att VFS innebär en intressant utveckling.
”Om man tycker att speedrundorna i friflygning är
kul så är det här ännu roligare. Det är mer fart och
fläkt men ändå fortfarande friflygning, inte bara att
man snurrar 360 eller 90 grader. Jag tycker att det
här är det största utvecklingssteget som FS-hoppningen har tagit sedan 1976. För ärligt talat gör
man ju fortfarande samma sak i FS som då, man
har bara blivit tekniskt bättre och kan sätta fler formationer på samma arbetstid.”

Elisabet Pettersson tror inte att fyrmanna VFS
kommer att konkurrera ut tremanna-friflygningen.
”Nej, det är helt olika grejer. Några kanske går
över till den nya grenen men jag har svårt att tro att
den artistiska tremannan försvinner.”
Jim Harris skriver i artikeln här intill att de bästa
VFS-lagen kan göra 19 poäng. Det var årets silvermedaljvinnare på US Nationals som satte det i ett
hopp, men deras prestation var lite ojämn och de
slutade på snittpoängen 11,6. Det vinnande laget,
Mandrin, snittade 12,5. Jim Harris eget lag UK
VRW snittade sex poäng på tävlingen i Frankrike i år.

forts. på sidan 20
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Wendy Smith

Precis som i FS4 måste kameraflygaren
dokumentera varje poäng så att alla grepp
syns tydligt. Här är det Andy Lovemore från
UK Vertical som filmar sina lagmedlemmar.

Ordlista

finna sig i rätt position i förhållande till
varje ny formation.

Block – sekvenser byggda av flera formationer som ska
utföras i en viss ordning.

Visir och greppoveraller

Random – enstaka formationer.
RW – förkortning för engelskans ”relative work”, som syftar
på att man är flera som arbetar tillsammans på att bygga
formationer i ett frifallshopp.
FS – inom såväl formationshoppning som kalottformation
gick man under nittiotalet ifrån användningen av ”RW” och
använder i dag istället uttrycket ”FS”. Dels för att beskriva
formationshoppning – FS (”formation skydiving” på engelska) men också för kalottformation som förut hette CRW
(canopy relative work) och numera heter CF (canopy formation). Men de gamla begreppen lever kvar och det är inte
ovanligt att höra någon prata om en ”RW-overall” eller
”CRW-hoppare”. Inom den nya vertikala formationshoppningen används uttrycken VFS och VRW lite huller om
buller än så länge.

Mer om VFS
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•

Läs mer om VFS på www.vrw4way.com

•

Resultat och lagpresentationer från US Nationals 2006
och 2007 hittar du på www.omniskore.com

•

Läs mer om Jim Harris båda lag, fyrmannalaget
UK VRW och tremannalaget Outbreak Freefly, på
www.outbreak-freefly.com

Det kanske inte är förvånande att de
främsta VFS-lagen använder heltäckande
hjälmar med visir. Det kan behövas extra
skydd när fyra personer arbetar nära varandra, i hög hastighet och med många,
snabba övergångar mellan head up och
head down.
Overallerna ser ut ungefär som de bästa tremannalagens. De siter relativt tajt
utan onödigt fladdrande tyg som försvårar grepptagning och reducerar effektiviteten i rörelser mellan formationerna.
Många lag har också handskar i färger
som kontrasterar mot deras overaller för
att se till att greppen blir extra tydliga
och lätta att se. Årets vinnare på US Nationals, Mandrin, använder till och med
arm- och bengrepp på sina overaller.
Européerna börjar vakna

I USA har man utan tvekan legat främst
och lett utvecklingen inom VFS. Där har
tävlingar i grenen arrangerats sedan 2005
och VFS blev 2007 officiell tävlingsgren
på US Nationals. Redan första teståret på

US Nationals, 2006, var det fler lag och
fler deltagare i den nya grenen än i den
traditionella friflygningen.
Men nu har även Europa vaknat. Den
första europeiska (och troligen första internationella) VFS-tävlingen, The Trophée International Dubuisson, hölls i
Chalon sur Saone, Frankrike mellan 28
och 30 september 2007.
Fem lag deltog. Två franska lag, ett
belgiskt och vårt lag, UK Vertical, från
Storbritannien, med medlemmarna Dan
Parker, Andy Ford, Mike Carpenter, Jim
Harris (jag som skriver den här artikeln)
och Andy Lovemore på kamera.
Fransmännen tippades vinna men fajten blev hård och vi tog hem den första
europeiska guldmedaljen, tre poäng före
170 MAX och åtta poäng före Jok’Air 5,
båda franska lag.
I januari 2007 presenterades de tävlingsregler som använts under US Nationals-tävlingarna för IPC, International
Parachuting Committee. Förhoppningarna är att fyrmanna VRW snart ska bli
en av tävlingsgrenarna på världscuperna
och VM-tävlingarna.
Kanske har vi sett början på nästa riktigt stora gren i fallskärmssporten. ■
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att hoppa med
tankens kraft
Text

Anna Oscarson

Bakgrundsfoto

Sara Hall Ericson

Böckerna som kan leda dig vidare
Om det fanns ett piller som, om du tog det dagligen, gjorde dig till en bättre
fallskärmshoppare, skulle du ta det då?
John DeRosalia är övertygad om att många hoppare skulle ställa sig i kö
för att få tag i det pillret. Nu finns inte det men enligt John kan fem minuters mental träning varje dag ge samma effekt.
et finns en hel del böcker som handlar om
mental träning för idrottare. Böcker som är
speciellt inriktade för fallskärmshoppare finns inte
lika många av.
John DeRosalia som är psykoterepeut och
coach i mental träning insåg när han började hoppa fallskärm att fallskärmshoppare skulle kunna
använda sig av mental träning i betydligt högre utsträckning. Han utvecklade några praktiska och
effektiva tekniker speciellt anpassade för vår
sport. Dessa samlade han i boken ”Mental training for skydiving and life”.
Boken är på engelska och handlar om hur man
ska tänka och agera för att nå dit man vill. För
det första är det viktigt att man har god självkännedom. I boken finns en rad övningar och frågeställningar som man kan fundera på för att hitta
sina egna svagheter och styrkor för att på så sätt
få ledtrådar till vad det är man behöver arbeta på
hos sig själv.
Gränserna för vad vi klarar av sätter vi själva
upp, skriver John. För att lyckas med något måste man sätta upp ett mål och en plan för hur man

SSara Hall Ericson

D

ska nå målet. Sedan gäller det att disciplinerat
följa planen.

Visualisering hjälper inlärning
Boken avhandlar också hur man i ett lag tillsammans kan arbeta med motivation och nå fram till
känslan av att laget är en helhet och större än
summan av delarna.
John beskriver också hur man kan använda sig
av visualisering och föreställning för att lära sig
saker. Kroppen och ens undermedvetna kan inte
skilja på verklighet och fantasi. Därför har dessa
metoder enorm potential. Två saker kan dock
blockera effekten av metoderna, att man inte tror
på dem fullt ut eller att man inte kan tillräckligt
mycket om dem.
Det är skillnad på visualisering och föreställning. I visualisering ser du dig själv utifrån, som på
film medan du i föreställning är dig själv och upplever allt precis som det händer i verkligheten.
Föreställning fungerar bäst för känslomässig
inlärning och för muskelminnet medan visualisering passar bättre för kognitiv inlärning så som att
komma ihåg saker till exempel.
Visualisering används ofta till
att börja med när man ska lära
sig något nytt, till exempel ett
nytt hopp. Därefter går man in
på föreställning. Dessa metoder kan ibland ge mer för inlärningen och muskelminnet än
ett riktigt fallskärmshopp men
de kan aldrig ersätta det. Däremot fungerar de perfekt som
komplement till varandra.
Många framstående
fyrmannshoppare rekommenderar varmt boken men den är
också användbar för såväl hoppare inom andra grenar som
Många använder sig av mental träning utan att kanske ens reflektera över det.
Här Martin Rehn, Johan Persson och Tomas Carlson i Nyköpings FK
nybörjare.
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Vetenskaplig grund
Vi går vidare till böcker som inte handlar specifikt
om fallskärmshoppning men som är allmänt skrivna och kan vara användbara för vilken idrottare
som helst.
Peter Hassmén, professor i idrottspsykologi,
rekommenderar starkt ”Applied Sport Psychology: Personal growth to peak performance” av
J.M. Williams. Den har nyligen kommit ut i sin
femte upplaga och han använder den i sin idrottspsykologikurs vid Stockholms universitet.
”Den är enligt min mening den bästa tillämpade boken på marknaden eftersom den är just
tillämpad, men ändå har en tydlig vetenskaplig
grund och teoretisk förankring”, säger han.
I övrigt säger han att böcker renodlat om mental träning, i Sverige, är mestadels författade av
Johan Plate.
Peter Hassmén och Johan Plate har skrivit en
lärobok tillsammans, där teori och praktik förenas. Den heter ”Idrottspsykologi”, gavs ut 2003
och används också som kurslitteratur i idrottspsykologikursen.
Ytterligare en populär bok som Peter rekommenderar har nyligen kommit ut i sin fjärde upplaga: ”In Pursuit of Excellence” av Terry Orlick. Författaren har hjälpt hundratals olympiska idrottare att
maximera sina prestationer och nå sina mål. ■
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V

Grön mundering mot

Helikopterexit över
Hyderabad, Indien

De militära hopparna har målet inställt på
medalj 2009. För att nå dit har de bland annat synts i civila sammanhang där de till
2008 har en champagneflaska att försvara.
Mårten Nordlander i det militära FS-laget berättar om året som gått och vad de militära
hopparna egentligen håller på med.

Text

Mårten Nordlander

Foto

Peter Wirenstedt

ånga har säkert hört uttrycket
”militär hoppning” ute på fältet.
Uttrycket används ibland lite slarvigt om
all hoppning som de som är anställda av
Försvarsmakten genomför, men bakom
orden gömmer sig såväl den gamla hederliga rundkalottssoldaten som dagens
mycket avancerade hoppning på FJS. Begreppet innefattar även de militära tävlingslagen i FS4 och precision.
Inom det militära finns den världsomspännande organisationen Conseil international du sport militaire, CISM, vars
ledord är ”Friendship through sports”.
CISM grundidé är att officerare från olika länder ska få möjligheten att träffas
och tävla mot varandra i olika grenar och

M
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därigenom skapa förståelse, gemenskap
och fred mellan länder i världen.
I Sverige är Försvarsmaktens idrottsoch friskvårdsenhet, FMIF, ansvariga för
all militär idrott, nationellt som internationellt, och inom FMIF finns självklart
en sektion för fallskärmshoppning.
VM-medaljer 2009

Vi har bestämt oss för att ta militär VMmedalj 2009. Vägen dit började redan
2001/2002 när damlaget bestämde sig
för att ta medalj i FS4 på militära VM
2004. Tjejerna satsade stenhårt fram till
VM och lyckades komma hem med en
silvermedalj runt halsen. Medaljen blev
nog startskottet till att tävlingshoppningen i fortsättningen skulle inriktas mer på
FS4 i stället för precision. Laget måste
kunna både FS och precision eftersom
det är samma lag som hoppar i bägge
grenarna på tävlingarna. Även stil ingår
men det väntar vi med.
Tidigt 2006 påbörjades herrsatsningen mot VM 2009 och målsättningen är
medalj i FS4. Ett delmål på vägen var
World Games i Indien 2007 där vi hade
som målsättning att gå till semifinal i FS
och snitta runt 20 poäng. Vi nådde inte
riktigt poängmålet men vi kom med till
semifinal vilket känns bra i slutsummer-

ingen av 2007. Vi hoppas även att damerna kommer hem från utlandstjänst
med mera så att de kan komma igång
och köra vidare med sin FS-satsning.
Poolen

Den militära poolen är något annorlunda än den civila. Vår pool består av alla
randoms samt åtta block från den civila
poolen. En annan skillnad är vi alltid
hoppar ut i en stjärna och sedan har fem
sekunder på oss innan tiden börjar tas.
Därefter är det alltid två randoms inklusive ett block för att sedan börja om på
stjärna igen. Arbetstiden är densamma.
Första halvåret 2006 blev det mest träning på hemmaplan och vi hoppade i olika konstellationer för att till slut få ihop
ett lag som vi trodde skulle kunna satsa
hela vägen till 2009. Tanken var, och är
fortfarande, att det ska finnas en pool av
hoppare som håller igång för att kunna
hoppa in i laget om det skulle bli skador
eller om det är någon som inte kan vara
med av någon anledning.
Gädda på land

Första veckan i juli körde vi vårt första
träningsläger i Karlsborg och sammanlagt under året blev det runt 50 laghopp
och en resa till tunneln i Bedford. Vi var
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Peter Wirenstedt

VM
även med på en tävling i Schweiz där vi
snittade runt 13 poäng vilket vi tyckte
var ganska okej efter 40-50 hopp tillsammans, trots att vi kom sist.
Tanken var att få tävlingserfarenhet.
Man inser att det var välbehövligt med
tanke på Adams ben som vibrerade som
en gädda på land och alla övriga lagmedlemmars koögon vid första exiten.
Eloy, Arizona

Försvarets mästerskap

Precis som många andra företag och statliga myndigheter så har vi ett eget mästerskap. I år blev platsen Västerås och FK
Aros. Tidigare år har det oftast varit i
Karlsborg och det har varit precision vi
tävlat i. Inte så konstigt eftersom det inte
finns några förband som kan skrapa ihop
ett fyrmannalag i FS.
Det som var lite speciellt i år var att vi
bjöd in det franska militärlaget och även
de norska militärdamerna till träningslägret innan FMM. Inriktning på det
lägret var FS vid fint väder, och precision
vid lite sämre väder. Veckan blev mycket
lyckad och vi kommer att utveckla FMM
så att det även blir ett öppet FMM i FS
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till våren med fler nationer inbjudna.
Självklart ska vi även hoppa precision på
kommande FMM.

varm buss för att få uppleva en inmarsch
på stadion med svenska flaggan främst
och runt 20 000 personer på läktaren
som jublade åt allt. Mäktigt!

Svenska cupen och SM

Efter FMM bestämde vi oss för att göra
ett försök på intermediatepoolen och
SM. Därför planerade vi in ett läger i
FKCG där Mattias Nord försökte hjälpa
oss till rätta med alla de problem som intermediate innebär. Efter en bra vecka i
FKCG med suverän markservice och bra
hoppning såg väl inte läget allt för dåligt
ut inför Svenska cupen och SM.
Svenska cupen och SM blev två bra
tävlingar för oss och vi kommer att ställa
upp på SM även 2008, men då i den öppna klassen. Dels för att det känns riktigt
roligt att få prova hela poolen men även
för att vi har en champagneflaska att försvara efter ett vad på årets SM.
World Games

Höstens stora händelse var World Games
i Indien. World Games är militärens
motsvarighet till OS. Det anordnas vart
fjärde år och de flesta militära idrotterna
finns representerade som till exempel
skytte, triathlon, militär femkamp och
fallskärm. Andra idrotter, som kanske
inte direkt har en militär anknytning deltar också, till exempel brottning, boxning, fotboll och volleyboll. Sverige åkte
dit med en trupp på åttio personer, där vi
var nio från fallskärmssektionen inklusive vår egen domare Ulf Tingnert.
Invigningen var på en stor fotbollsstadion i södra delen av tiomiljonersstaden
Hyderabad. Det var värt de tre timmarna
som det tog genom stan i en alldeles för

Syns man så finns man

När vi summerar 2007 har vi nått våra
mål i stort, och vi har stakat ut målsättningarna för 2008 som senare ska leda
oss till medaljerna 2009.
Vad får då Försvarsmakten ut på att
stödja oss i den här satsningen? Försvarsmakten har alltid haft viljan att profilera
sig som en aktiv och attraktiv arbetsplats
och de använder självklart sina egna anställda som sina ambassadörer. När det
gäller just hoppningen används vi även
på till exempel uppvisningar där vi hjälper till med rekryteringsarbetet med
mera.
Efter 2009 hoppas vi att vi har rekryterat in ett gäng med nya hoppare och
officerare i Försvarsmakten som är med
och konkurrerar om platserna vid nästa
World Games i Brasilien 2011.
■

VM i Indien, bakre raden: Mårten Nordlander, Henrik Eriksson,
Arvid Olofsson, Adam
Stålsmeden. Sittande:
Helene Eriksson (precision) Peter Wirenstedt
(video), Elisabeth Klippinger (lagkapten), Steffen Hanssen (precision
och reserv i FS-laget).

Blocket ”Ritz till Icepick” under ett träningshopp inför Military
World Games. Över
Gap i Frankrike med Alperna i bakgrunden.

Peter Wirenstedt

Planen för 2007 var att göra 250 laghopp,
en hel del rullträning och ett antal pass i
tunneln. Det började bra med två veckor
i Eloy, Arizona, där vi gjorde 90 hopp
och ett antal timmar i tunneln. Eloy är
som en enda stor fabrik för hoppning där
flygplanen står i kö för att lyfta upp dig
till höjd och om du har möjlighet så står
tunneln 500 meter från hoppfältet och
bara väntar på dig. Vi började dagen med
20 minuter tunnel och försökte göra åtta
till tio hopp per dag för att sedan avsluta
med 20 minuter tunnel igen. En perfekt
hoppdag med andra ord.
Efter Arizona började vi diskutera om
vi även skulle försöka oss på den civila
intermediatepoolen och eventuellt ställa
upp på SM. Alltså lägga till några block,
ta tiden direkt i dörren och få möjlighet
att exitera det som lottas som första
poäng. Allt detta trodde vi skulle göra oss
till bättre hoppare även i den militära
poolen vilket vi tycker att det har gjort.
Med de här funderingarna i bakhuvudet så drog vi iväg till Empuria Brava
över påskhelgen och hade planerat att
göra runt 50 hopp men vädret tyckte att
det räckte med 25. Vi gjorde ändå 23
hopp fler än de stackarna som var nere
för att träna inför AFF-examineringen.
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Svenskt världscu

Team Sweden – Sveriges lag i swooping har försvarat de blågula färgerna i världscupen som avgjordes i Sydney i november. Martin Bäcklin swoopade hem en
bronsmedalj i zonprecision, disciplinen som inte ens går att träna på hemma i Sverige.
Text

Anna Oscarson

Foto

Michael Strickland

artin Bäcklin, Stockholms fallskärmsklubb, har tävlat i swooping
internationellt i flera år. Många tävlingar
har han åkt på själv men i år fick han
sällskap. Jens Thögersen, Skånes fallskärmsklubb, har börjat satsa på swooping på allvar och tillsammans utgör de
Team Sweden.
Världscupen i swooping arrangerades i
år i Australien. För att förbereda sig ordentligt inför tävlingen åkte Jens och
Martin dit elva-tolv dagar i förväg.
Hoppfältet där Sydney Skydivers håller
till ligger i Picton, cirka en timmes bilfärd sydväst om Sydney.

M
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Fältets damm är 120 meter lång och 40
meter bred. Tanken hos svenskarna var
att de skulle göra 75 hopp var inför tävlingen men besvärliga vindförhållanden
ställde till det.
Inte mer än 50 meter från dammen
låg en upphöjd motorväg som gjorde luften turbulent upp till 80 meters höjd när
vinden låg på från det hållet.
På förmiddagarna blåste det alltid från
andra hållet men mitt på dagen kom sjöbrisen in och vinden vände.
”Ingen av hemmahopparna använde
sig av dammen när vinden låg på från
motorvägen”, säger Martin.

De drabbades också av regnväder, något
som är väldigt ovanligt där så här års.
Jens och Martin hann därför bara göra
38 hopp var före tävlingen startade.
Regnig start

Regnet fortsatte tävlingens två första dagar. Fyra dagar, 8-11 november, var avsatta till tävlingen men de två första dagarna lyckades hopparna bara göra ett
hopp var på grund av vädret. Vid andra
dagens slut var tävlingens andra runda
inte helt genomförd. Det började bli lite
ont om tid för att hinna genomföra hela
tävlingen. Men på lördagen, den tredje
Svensk Fallskärmssport nr. 6, 2007

upbrons i Sydney
upp och skulle göra ett sista träningshopp.
Det regnade men regnmolnen hade flyttat sig upp över 1 500 meter och organisationen gav okej till hopparna att gå upp.
Något gick fel för Jens och han kraschade ordentligt i vattenytan. Det blev
en vattenkaskad på cirka sex meter. Som
tur var skadade han sig inte men självförtroendet fick sig en törn.
”Då handlade det bara om överlevnad
och att komma in i matchen igen. Det
var intressant och lärorikt att jobba med
mig själv mentalt eftersom jag direkt efter kraschen var tvungen att prestera
igen”, säger han.
Resultatmässigt presterade han
långt under vad han hoppats men erfarenhetsmässigt känner han sig som en
vinnare. Han lyckades trots allt också få
ett svenskt rekord i distans med sig hem,
på 107,61 meter.
Hög i startporten

Jens Thögersen i
zonpecisionsbanan.

dagen, lossnade det och även om det var
lite problem med byiga vindar kunde
största delen av hoppen klaras av.
”Egentligen skulle de nog ha kunnat
göra klart tävlingen på lördagen men
väntade med finalrundorna till söndagen
då de visste att det skulle komma en del
publik och avslutningsceremonin skulle
hållas”, säger Martin.
Kraschade sista träningshoppet

Jens fick en olycklig start på sitt tävlande.
Efter att ha lyckats pricka sin bästa form
i tävlingssammanhang någonsin under
träningshoppen inför tävlingen gick de

Martin flög även han väldigt bra veckan
innan tävlingen. En sak förbryllade honom dock. Han flög cirka en halvmeter
för högt genom startporten.
”Jag hängde inte riktigt med på varför
och hade svårt att hantera det”, säger
han.
Första tävlingsrundan var det speed
och Martin fick till ett jättebra hopp.
Men det visade sig att han varit för hög i
startporten vilket ledde till en nolla.
”Mitt mål var att göra en stabil tävling. När jag fick en nolla i första omgången blev jag väldigt besviken och det
kändes som om tävlingen dog.”
Han lyckades ändå göra två bra omgångar och slog ett nytt svenskt hastighetsrekord på 3,05 sekunder. Det fick
honom på bättre humör till nästa disciplin som var distans. Inflygningen på
första hoppet var väldigt bra men han
sjönk igenom och nuddade vattenytan
efter sju meter. Alltså blev hans resultat i
den omgången bara sju meter. Då tyckte
han det kändes som att tävlingen var helt
över för hans del. Han bestämde sig för
att köra så hårt han kunde och låta det
bära eller brista. Det blev ett hopp på
113 meter men han var inte riktigt rätt
in i första porten.
”Jag var katastrofbesviken men pratade med Jens, Jenny Bäcklin och Lena
Kaulanen som också var på plats och

Jens Thögersen, SFK, satte svenskt rekord i distans med 107,61 meter.
Martin Bäcklin, SF, bronsmedaljör i zonprecision och hastighetsrekordinnehavare.

forts. på sidan 26
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Resultat från VM i

Zonprecision – de fem exaktaste
Placering, namn, nation

Summa

R1

R2

R3

1. Brian McNenney, USA

281,87

93,02

92,30

96,55

2. Ian Bobo, USA

272,49

86,04

94,50

91,95

3. Martin Bäcklin, Sverige

268,07

93,02

92,30

82,75

4. Jason Moledzki, Kanada

267,69

72,09

95,60

100,00

5. Jonathan Tagle, USA

265,25

94,18

79,12

91,95

45. Jens Thögersen, Sverige

83,72

83,72

0,00

0,00

Sammanlagda resultat, de fem bästa
Placering, namn, nation

swooping

2007

Hastighet

Zonprecision

Summa, total

R1

R2

R3

Summa Plac.

1. Jason Moledski, Kanada

864,20

100,00

100,00

100,00

300,00

2. Jonathan Tagle, USA

822,89

93,68

88,29

96,09

3. Ian Bobo, USA

805,46

89,02

92,09

4. Brian McNenney, USA

803,37

89,94

5. Isaiah McCauliffe, USA

795,31

33. Jens Thögersen, Sverige
36. Martin Bäcklin, Sverige

R2

R3

R1

R2

1

72,09

95,60

100,00

267,69

R3

Summa

Plac.

4

100,00

96,51

100,00

296,51

278,06

2

94,18

79,12

91,95

1

265,25

5

87,61

97,17

94,80

279,58

89,38

270,49

6

86,04

94,50

2

91,95

272,49

2

94,56

82,18

85,74

262,48

86,50

96,77

273,21

4

93,02

5

92,30

96,55

281,87

1

84,08

75,97

88,24

248,29

98,17

82,87

96,09

277,13

3

8

89,53

78,02

80,45

248,00

10

79,83

100,00

90,35

270,18

464,31

55,37

63,52

74,38

193,27

3

28

83,72

0,00

0,00

83,72

45

83,03

71,93

32,36

187,32

33

446,88

0,00

82,57

88,53

171,10

29

93,02

92,30

82,75

268,07

3

7,71

0,00

0,00

7,71

56

Hastighet – de fem snabbaste

Distans – de fem främsta

Summa

R1

R2

R3

Placering, namn, nation

Summa

R1

R2

R3

300,00

100,00 / 2,684 s.

100,00 / 2,564 s.

100,00 / 2,704 s.

1. Jason Moledzki, Kanada

296,51

100,00 p / 129,60 m

96,51 p / 134,07 m

100,00 p / 117,40 m

2. Jonathan Tagle, USA

278,06

93,68 / 2,865 s.

88,29 / 2,904 s.

96,09 / 2,814 s.

2, Jonathan Tagle, USA

279,58

87,61 p / 113,55 m

97,17 p / 134,99 m

94,80 p / 111,30 m

3. Isaiah McCauliffe, USA

277,13

98,17 / 2,734 s.

82,87 / 3,094 s.

96,09 / 2,814 s.

3. Isaiah McCauliffe, USA

270,18

79,83 p / 103,46 m

100,00 p / 138,91 m

90,35 p / 106,08 m

4. Brian McNenney, USA

273,21

89,94 / 2,984 s.

86,50 / 2,964 s.

96,77 / 2,794 s.

4. Shannon Pilcher, USA

263,74

93,10 p / 120,67 m

90,78 p / 126,11 m

79,86 p / 93,76 m

5. Shannon Pilcher, USA

271,99

90,55 / 2,964 s.

91,76 / 2,794 s.

89,68 / 3,015 s.

5. Ian Bobo, USA

262,48

94,56 p / 122,55 m

82,18 p / 114,17 m

85,74 p / 100,66 m

28. Jens Thögersen, Sverige

193,27

55,37 / 4,847 s.

63,52 / 4,036 s.

74,38 / 3,635 s.

33. Jens Thögersen, Sverige

187,32

83,03 p / 107,61 m

71,93 p / 99,92 m

32,36 p / 38,00 m

29. Martin Bäcklin, Sverige

171,10

0,00 / 0,000 s,

82,57 / 3,105 s.

88,53 / 3,054 s.

56. Martin Bäcklin, Sverige

7,71

7,71 p / 10,00 m

0,00 p / 0,00 m

0,00 p / 0,00 m

1. Jason Moledzki, Kanada

kom fram till att jag skulle försöka avsluta med tre bra rundor i zonprecision i
alla fall.”
Och det gick riktigt bra. Inför sista finalrundan låg Martin i delad ledning. Det
blev en tredjeplats till slut. Han var den
ende hopparen som inte kom från USA
eller Kanade som lyckades spränga sig in
på en pallplats. En stor del av hopparna i

Fakta om swooping
Swooping består av disciplinerna hastighet, distans och zonprecision. En tävling avgörs på nio rundor, tre i varje disciplin.
Varje hopp är värt 100 poäng. Om en person skulle vinna alla
rundor får denne 900 poäng.
Poängberäkningen i swooping ändrades förra året för att det
skulle bli mer rättvist. I den tidigare poängberäkningen speglade
inte resultatet prestationen. Nu mäter man resultaten procentuellt i relation till bästa hopparen i varje enskild omgång. Bästa
hopparen får 100 procent och efterföljande hoppare får poäng
beroende av hur deras resultat står sig i förhållande till detta.
I zonprecision har man dock inte använt sig av denna beräkning i år men det kommer att ändras vid nästa IPC-möte.
Hastighet – En 70 meter lång bana som är svängd i 60 grader
och tio meter bred. Hopparen får befinna sig max en och en
halv meter över marken genom banan. Den som tar sig snabbast genom banan vinner.
Distans – Den som swoopar längst vinner.
Zonprecision -– Först swoopar hopparen över vatten i en bana
som består av fyra portar värda olika antal poäng, totalt 60
poäng. Hopparen erhåller dessa genom att släpa valfri kroppsdel i vatten samtidigt som porten passeras. Swoopen fortsätter
in över land där banan också är indelad i zoner med olika många
poäng. Klarar hopparen att få max antal poäng i vattnet och
landa stående i den bästa rutan som är värd 40 poäng blir
poängsumman 100. Om hopparen swoopar längre än 40-poängszonen blir det minuspoäng. Det blir också tio poängs avdrag om
hopparen inte landar stående. Skulle hopparen inte klara sig
fram till poängzonerna på land blir det noll poäng i omgången.
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Summa Plac.

startfältet är dessutom helsponsrade och
kan ägna sig åt swooping på heltid.

Martin Bäcklin, stark bronsmedaljör i zonprecision

Swoopdamm i Gryttjom?

Zonprecision går heller inte att träna på i
Sverige eftersom inget hoppfält i vårt land
har någon damm ännu. Stockholms fallskärmsklubb har dock börjat se över möjligheterna att anlägga en sådan i Gryttjom
och de första kontakterna har tagits.
Totalvinnare i världscupen blev Jason
Moledzki från Kanada, bronsmedaljör
totalt i VM förra året. Amerikanarna Jonathan Tagle och Ian Bobo kom två respektive trea totalt. Jens slutade totalt
33:a och Martin 36:a.
Att ha en lagkamrat med sig till världscupen tyckte Martin var helt fantastiskt.
”Jens är ett energiknippe och har stor
passion för hoppningen. Vi hade stor
hjälp av varandra.”
Om det inte hade varit för Jens hade
nog världscupen i Sydney blivit Martins
sista internationella tävling. Nu har han
fått något av en nytändning och tillsammans med Jens har han stora planer för
Team Sweden i framtiden. Förhoppningen är att fler svenskar ska börja tävla internationellt.

JC Colclasure

Placering, namn, nation

Distans

R1

”Det finns många duktiga swoopare i
Sverige och vi vill att fler tar chansen att
åka ut och tävlar. Man lär sig otroligt
mycket av det”, säger Martin som också
vill passa på att tacka alla som hört av sig
och gratulerat till medaljen.
■

Ny swoopskärm
En uppdaterad version av högprestandaskärmen Velocity är på väg ut på marknaden och har redan börjat omnämnas i folkmun som ”Velo 2”. Officiellt, dock, har
skärmen inget namn ännu och tillverkaren Performance Designs har inte släppt
uppgifter om när skärmen blir tillgänglig på den öppna marknaden. På världscupen i
swooping i Sydney i november flög många av de tävlande denna skärm, som enligt
uppgift ska säljas med HMA-linor och RDS-system. (RDS står för ”removable deployment system” och är ett system som gör att man kan plocka bort pilot och slider
efter öppning, populärt bland seriösa swoopare. Se artikel i SFS nr 3 -07.)
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Fönster mot

HOPPSVERIGE!
Rullbrädelycka
Få barn som besöker
hoppfält missar rullbrädorna, de roliga
leksakerna någon snäll
lagt fram. Och hittar
man också en vattenpöl
är lyckan komplett, tycker Clara, före detta SFSredaktören Tony Berglunds dotter.
Foto: Håkan Andersson.

Skicka bilder!
Under rubriken Fönster mot hoppsverige vill vi att du som läser SFS förser
oss med bilder som skildrar livet på svenska hoppfält. Helst markbilder, något udda
mitt i det vardagliga. Skicka din bild till redaktionen – adresserna hittar du på sidan 3.
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NYFIKEN PÅ

Micke
Två och ett halvt varvs bakåtvolt blev det både första och andra elevuthoppet med utdragsrem. Ändå blev Mikael Andersson inte avskräckt
utan har sedan dess hunnit med att skrapa ihop en hel hög med medaljer
från VM och världscuper i kalottformation med laget Romme Rotation.

Text

Anna Oscarson

Foto

Mikael Gustavsen

J

ag hör klirret av medaljer i bakgrunden
när jag pratar med Micke i telefon.
”Få se, vilket år var det nu?”, säger han och
letar bland medaljerna för att kolla vilket år
en viss medalj är ifrån och vart just det mästerskapet gick.
Tillsammans med Dan Ondrejka, Jimmy
Sandberg (tidigare Aronsson), Thomas ”Tummen” Biehl och Tomas Salberg på kamera har
Micke tävlat i flera internationella mästerskap
i kalottformationslaget Romme Rotation.
De har tagit två VM-silver, ett världscupsilver, ett VM-brons och en guldmedalj i asiatiska mästerskapen(!).
I år har de tagit det lugnare, funderat över
framtiden och bara hoppat för att det har varit roligt. Någonstans finns ändå en stark vilja
att lyckas vinna över ryssarna som är världsledande inom disciplinen.
”Vi har bestämt oss för att satsa vidare mot
World Air Games i Italien 2009. Någon

Mikael
Andersson
Klubb: Fallskärmsklubben Dala.
Började hoppa: 1989 i Söderhamns FK.
Bor: Gävle.
Yrke: Betonghåltagare.
Ålder: 45 år.
Intresse vid sidan av hoppning: Motorcyklar.
Medaljer: Med laget Romme Rotation har
Micke tagit fem internationella medaljer:
VM-brons i Frankrike (2003),VM-silver i
Kroatien (2004), guld i asiatiska mästerskapen i Xinjiang, Kina (2004), världscupsilver i Eloy, Arizona (2005) och VM-silver i
Ryssland (2006).

målsättning har vi inte satt upp än. Allt beror
på hur mycket pengar vi lyckas skrapa ihop”,
säger Micke.
29

men kom ut (fortfarande rekord i Söderhamnsklubben).
”Jag skulle aldrig våga göra om det i
dag”, konstaterar han.
När säsongen kom igång igen framåt
våren tog Mickes fallskärmskarriär ordentlig fart. Redan den säsongen var han
med på ett uppvisningshopp. En tolvmanna speedstar där Micke var lite för
ivrig och blåste förbi.
Gillar hoppa lag

Micke har tagit fem internationella medaljer i
CF4-rotation. Bilden är
från den senaste stora
framgången, silver på
VM 2006. Laget
Romme Rotation består av Jimmy Sandberg, Thomas Biehl,
Dan Ondrejka, Mikael
Andersson och Tomas
Salberg.

Det andra stora intresset är motorcyklar. Han
tävlar i roadracing och
bygger egna motorcyklar eftersom de han vill
ha inte finns att köpa.
Micke främst på bilden.

Tandem som söndagsaktivitet

Hur kommer det sig då att den här 195
centimeter långe Gävlebon en gång började hoppa fallskärm?
Som för många andra var den första
kontakten med sporten ett tandemhopp.
De var ett kompisgäng som, i stället för
att ägna söndagarna åt att ligga bakfulla
hemma och tycka synd om sig själva, började hitta på olika aktiviteter. Året var
1989 och en söndag blev det bestämt att
det skulle hoppas tandem hos Söderhamnsklubben i Mohed.
När planet var på final och de övriga
hopparna i liften hoppade ut ville Micke
kika i dörren. Tandempiloten Klas Johansson var inte riktigt beredd på hur
långt Micke skulle luta sig och plötsligt
var de ute i luften. Micke anmälde sig till
nästa kurs men hann bara göra tre hopp
innan det var vinteruppehåll. De två
första kom han inte av planet ordentligt
utan gjorde två och ett halvt varvs bakåtvolt innan utdragsremmen gjort att skär-

Året därpå började han hoppa lag och
har sedan fortsatt med det i alla år. Det
första laget var ett fyrmannalag (”Shit
happens” som enligt Micke ganska bra
beskriver deras ambitionsnivå) där Mickes kursledare och stora idol Bosse Pettersson ingick tillsammans med Lena Erlandsson och Tommy Andersson. Sven
”Nenne” Pettersson filmade.
Nenne var med som kameraman även
i Mickes andra lag ”Streck 6” där han
och Bosse hoppade fyrmanna tillsammans med Magnus Falk och Petter
Sundsten. Det här laget hade något högre ambitioner. När de tävlade på SM i
Gryttjom 1997 råkade Micke dra axeln
ur led på Bosse under en Zircon-Zircon.
Martin Bäcklin fick hoppa in i stället
mitt under pågående tävling.
Kalottformation kom in i bilden

Några år tidigare hade Micke, Lennart
Vestbom, Rolf Larsson och Tommy Andersson blivit nyfikna på kalottformation
och åkte ner till Karlsborg. Försvaret
hade vid den här tidpunkten kört lite kalottformation på uppvisningar och Micael Quick hjälpte dem med grunderna.
Arméns Örnar hade träningsläger och
använde sig av en fransk teknik. Micke
tyckte att den franska metoden att docka
skärmarna var väldigt omständlig.

Bosse Pettersson,
Mickes kursledare
och före detta lagkamrat:

Helen Lennartsson

NYFIKEN PÅ

”Micke är lugn i alla
lägen och ser aldrig
några problem.
Han är lätt att ha
och göra med, bra på att ge sig fan
på saker och rolig att umgås med.”

Lennart ordnade ett läger i Borlänge
tillsammans med Mikael Svedberg. De
bjöd in de finska coacherna Topi Astikainen och Pasi Pirttikoski två år i rad. Deras metod skiljde sig från fransmännens.
”Det var mer rakt på och betydligt lättare. Men på grund av att vi hade fel skärmar blev det många reservdrag (sju stycken). Finnarna blev förvånade. De trodde
inte vi skulle våga köra som de sa.”
På fallskärmsförbundet blev de dock
bekymrade över det höga antalet reservdrag och tog in en fransk coach
(Christophe Balisky) till det andra året. I
Borlänge blev de en aning överraskade av
att de plötsligt fick ännu en coach.
För att ta vara på intresset för grenen
startade Lennart Vestbom föreningen
CReW Club 1997. Där har Micke varit
engagerad sedan starten och hoppat med
nybörjare i grenen för att få dem att inse
tjusningen med den.
Det första kalottformationslaget hette
CReWDOO och förutom Micke ingick
där Anders Sandvik, Magnus Falk och
Petter Sundsten. De tränade i FK Dala
och Dan Ondrejka följde med upp i planet som elev.
CReWDOO skulle ställa upp i VM i
Arizona 1998. Men sista träningen på
Rommehed innan de skulle åka iväg inträffade något fruktansvärt tragiskt. Anders, Micke och Petter trasslade in sig i
varandras skärmar. Petter lyckades ta sig
ur ungefär 600 meter över marken och
Micke på 300 meters höjd. Anders reserv sköt upp i trasslet, han störtade i
marken och dog.
Det blev inget VM det året. Att förlora sin lagkamrat på ett sådant sätt var
förstås oerhört tufft men Micke och de
andra hade aldrig några tankar om att
sluta med grenen.
”Vi vet vad som gick fel. Dålig teknik
i kombination med ett materielfel. Pilotlinorna var för långa så vi kortade dem”,
säger han.
Uppdelning på SM

Pargus

Så småningom började Micke hoppa
med Jens Grahn, Anders Nordqvist och
Stefan Nilsson (CReWsers).
På SM 2001 deltog två kalottformationslag. De samlades allihop, körde
handuppräckning om vilka som ville trä30
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Mikael Gustavsen

Jimmy Sandberg,
lagkamrat i Romme
Rotation:

Lennart Vestbom

NYFIKEN PÅ

”Som person är
Micke väldigt målmedveten, uthållig
och ger sig aldrig.
Han visar inga sura
miner, är äventyrslysten och alltid öppen för aktiviteter. Man kan säga att
han är lite som en 15-åring, han har
svårt att sitta still. Ibland kan han
vara kritisk, fast alltid med glimten i
ögat. Jag tror inte han är riktigt medveten om hur stark han är fysiskt, något som är både positivt och negativt.
Han har alltid varit lite som en pappa
för mig.”

Vad är det då som gör att Micke tycker
det är så kul med kalottformation att han
har lagt ner år av träning och säkert en
större förmögenhet på det?
”Det är helt annorlunda än FS till exempel. Jag kan inte riktigt sätta fingret
på det men det är ruskigt kul. Prova! Hur
svårt kan det vara? Men gör det med riktiga skärmar”, säger han.
Intresset för kalottformation från övriga
svenska hoppare varierar. Det går i vågor
liksom elevtillströmningen berättar han.
Vissa år har de haft fullt sjå med att hinna
Svensk Fallskärmssport nr. 6, 2007

Borrar hål

Till vardags jobbar Micke som betonghåltagare. Tidigare arbetade han i 15 år
som byggnadssnickare. Bland annat har
han varit i Kazakstan och hjälpt till att
Lennart Vestbom,
SFF:s tävlingschef:
”Det bästa med
Micke är att han
alltid ställer upp
och hoppar med
CF-nybörjare. Förresten så tycker
jag att det är ett mirakel att det har
gått så bra för honom, för han saknar ju allt som kännetecknar en riktigt
bra skydiver: han har ingen cool overall, han har inga solglasögon och han
har ingen tatuering.”

bygga ett hotell. En inte helt igenom positiv upplevelse. Som kallast var det minus 52 grader när de arbetade utomhus.
Han har lite svårt för att svara på hur
han tror att andra personer uppfattar honom. Men han gillar raka puckar, har ett
stabilt psyke vilket krävs när man ska
hoppa lag och är dessutom stark. Den senaste egenskapen måste man ha i kalottformation som är väldigt fysiskt ansträngande.
I år när Romme Rotation haft något
av ett mellanår har de tränat en del sekvens och planerar att ställa upp både i
sekvens och rotation på VM som går nästa år. Satsningen som sträcker sig till
World Air Games 2009 kommer om
bara ekonomin tillåter inbegripa en hel
del träning utomlands nästa vinter.
”Teknikmässigt ligger vi inte efter ryssarna. Det som saknas är mängden träningshopp.”
■

Micke har varit engagerad i CF-föreningen
CReW Club sedan
dess start 1997. De
arrangerar bland annat
prova-på-läger och
Micke hoppar gärna
med nybörjare (här
”Poffe”) för att få dem
att inse tjusningen.

Om fyrmans kalottformation
I grenen rotation
(bilden) görs en kalottformation så många
gånger som möjligt inom
tävlingstiden. Hopparna
med sina skärmar är
placerade lodrätt i förhållande till varandra.
Den som är längst upp
ska sedan förflytta sig
längst ner och så vidare.
I grenen sekvens
görs olika formationer.
Liksom i FS4 finns en
pool med olika varianter
att utgå ifrån och sedan
gör man så många rundor man hinner.

Rolf Larsson

”Ruskigt kul”

träna själva på grund av att de ska hoppa
med alla intresserade som vill prova.
”Vi skulle ha haft ett par tvåmannalag
till i Sverige så vi kunde sätta ihop en
åttamanna.”
Mickes andra stora intresse är motorcyklar. Han tävlar i roadracing och bygger egna eftersom det inte finns sådana
motorcyklar som han vill ha att köpa. Så
vintertid spenderar han en hel del tid i
garaget.
Varje år brukar han ställa upp i tolv
roadracingtävlingar. Han har blivit trea i
nordiska cupen för mindre motorcyklar
och sjua i klassen för större. Tävlingarna
avgörs under sex helger varje år och tack
vare att det är Micke som lägger upp
Romme Rotations träningsschema kan
han se till att det inte blir några krockar.
”Fast skulle en roadracingtävling ligga
samma helg som VM så skippar jag nog
den.”

Anders Q

na mycket och vilka som ville ta det lugnare. Micke hamnade i det laget som ville ta det lugnt. Han koncentrerade sig
mer på att åka runt med CReW Club
och hoppa med nybörjare. År 2002 placerade sig laget som ville köra mer fyra
på världscupen. Micke tyckte att hans
gäng körde lite väl lugnt. Samtidigt hade
de som ville köra mer, som tidigare varit
relativt oerfarna, börjat samla på sig lite
kunskap. Han började hoppa med Romme Rotation och 2003 var han med på
sin första internationella tävling. År 2004
kom Jimmy med i stället för Magnus
Falk som flyttade utomlands. Jimmy
hade dessförinnan hoppat med ett sekvenslag, Team BC, och det tog lite tid
att skola om honom.
Säsongerna -03 till -06 satsade Romme Rotation stenhårt. De har hoppat
mycket, åkt utomlands och tävlat. Som
vi berättade i förra numret var de tidigt
ute med mental träning. De är också det
enda kalottformationslaget som hittills
beviljats träningsbidrag från Svenska fallskärmsförbundet.
Stämningen i laget beskriver Micke
som rå men hjärtlig.
”Vi har provat den amerikanska modellen som går ut på att man ska ge varandra
beröm men det känns bara fånigt. Såga varandra vid fotknölarna och hugga mot
strupen känns mer ärligt”, skrattar han.
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Nära ögat!
av Cecilia Cöster
agen när jag skulle göra mitt fjärde fallskärmshopp
åkte jag och min kompis Kikki med en kille från Göteborg till Vårgårda. Han körde bilen galet fort och passade
dessutom på att läsa jobbannonser i en tidning samtidigt. Till
att börja med var jag glad att jag överlevde den bilfärden.
Min karriär inom fallskärmshoppning sträckte sig då ungefär över tre
veckor och jag skulle göra mitt fjärde hopp. Precis som många andra i min
situation var jag supernervös och det kändes i magen redan på färden upp
till fältet.
Väl framme i Vårgårda satt där ett gäng rejält hoppsugna personer men det fanns inte tillräckligt med folk på fältet för att fylla en
lift. Himla tur att vi kom förbi då.
Sen blev det snabba ryck. Det blåste ganska bra. Mina instruktörer förklarade snabbt för mig att jag borde hålla mig borta från åkrarna på andra
sidan banan. För om inte, skulle jag inte kunna flyga hem.

D

Stilla över starbanan
Landningsområdet i Vårgårda består endast av en gräsremsa som är ungefär 30 meter bred och som löper parallellt med asfaltsbanan. Det vill
säga att blåser det 90 grader mot landningsbanan så har man ungefär
30 meter att på var sida om banan att pricka in sig på.
Frifallsdelen av hoppet gick (såklart) kanonbra. Efter fyra hopp kan jag
inte påstå att min kalottkontroll ännu hade blivit helt perfekt. Mina kalkyleringar sa mig att jag borde få ganska bra precision i landningen om jag
svängde upp på min final där gräset på andra sidan banan började. Att
svänga upp tidigare tyckte jag kändes läskigt, jag hade och har även nu en
förmåga att tro att jag skall komma mycket längre än vad jag gör.
I alla fall, där hängde jag på final och insåg att det här går inte snabbt
framåt. Jag kom in över startbanan och minns det som att jag stod exakt
stilla. Jag insåg ganska snart att jag skulle komma att landa på asfaltsbanan. Själv bedömde jag det som att det inte fanns något jag kunde göra
åt det. Jag hade skarpt i minnet att ”inga svängar under 100 meter”, och
trodde i princip att jag skulle krascha och dö om jag gjorde en lägre sväng.
”Landa mot vinden” var också något som kändes skrivet i sten.
Max två meter bort
Jag förberedde mig för en hård landning, vilket jag trodde var det värsta
som kunde hända: en hård landning. Av någon anledning släppte jag mitt
starka fokus på asfalten och tittade till höger.
Där kom planet in för landning.
Jag kunde inte riktigt bestämma mig vart jag skulle, behålla fokus på asfalten eller på flygplanet? Därefter gick allting väldigt, väldigt fort.
Jag satte ner fötterna på marken och insåg att planet, med en propeller
som lätt hade fungerat som köttkvarn om den hade varit bara ett par meter närmare, stod precis till höger om mig. För mig kändes det som om
planet med propeller var max två meter bort, men ett mer realistiskt anta-

gande kanske är 10-15 meter. Det var i alla fall så nära att min fallskärm
tog luft av propellervinden och draggade mig en bit längs banan.
Piloten hade för att få stopp så snabbt som möjligt, lagt i backen. Det
gjorde att min fallskärm kunde samla luft och jag draggades längs banan
med riktning bort från planet. Jag lyckades sedan samla ihop mina grejer
och springa av banan.
Ögon som golfbollar
Vid bankanten stod Tommy, som då för mig var en okänd figur. Här skiljer
sig min och Tommys historia åt. I min historia går jag fram och hälsar på
honom efter att han frågar hur det är med mig. På vilket jag svarar ”bra”.
I hans historia kommer jag fram med ögon stora som golfbollar och
upprepar tre gånger i rad: ”jag trodde jag skulle dö”. För att sedan plötsligt
slå helt om och sträcka fram handen och presentera mig.
Piloten var rätt skärrad han också. Han hade fått syn på mig väldigt
sent, men förklarade att i värsta fall hade han kunnat svänga ut i gräset.
Nu är inflygningsreglerna helt annorlunda på Vårgårda. Efter denna lilla
incident ändrades reglerna på hoppfältet och det blev inte längre tillåtet för
flygplanet att gå ner för landning innan alla hoppare landat.
Som man brukar säga: Det är bättre att stå på marken och längta upp,
än att vara i luften och längta till marken.
Men å andra sidan, glöm aldrig: Ingen kommer ihåg en fegis.
Och förresten, den här texten handlar om vad jag kommer ihåg från den
dagen. Jag kan inte svära på att allt stämmer men det är i alla fall så jag
upplevde det.
●

Nära ögat? Alla vill höra din berättelse...

Vi på SFS funderade över det faktum att det i fallskärmssverige måste finnas hur många händelser som helst, situationer som stannade vid en erfarenhet istället för att bli incidentrapport, skaderapport eller ännu värre. Den där gången du kom undan med blotta förskräckelsen och ett generat skratt (dagen efter), situationer som är grundplåten till de där historierna man ibland hör i bastun eller vid lägerelden. Vi vill gärna publicera sådana historier. Bjud på dig själv, skriv ner din historia och sänd till oss så kanske den kommer i tryck tillsammans med en teckning av
illustratören och hopparen Jonas Lindström! Skicka din ”nära-ögat-historia” till redaktionen på mejladressen boel@boel.se
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Nytt världsrekord,100-manna CF
fter fyra års planering lyckades i november hundra hoppare
från flera länder sätta en 100-manna kalottformation i Lake
Wales, Florida. Försöket har föregåtts av två storformationsläger, det första år 2003, då man lyckades sätta en 70-manna, det andra 2005 då gruppen satte en 85-manna.
Med på lägret var svenske Percy Kristersson från SFK som
hade som personligt mål att vara med på två uttagningsläger i
Europa och sedan i ”boogie-teamet” i Lake Wales. Boogie-teamet var en grupp hoppare som byggde en 9-16 manna som de
utvalda för rekordet tränade att docka på. Det fanns ett antal
kriterier för att bli utvald för rekordet, bland annat tiden för
dockning av sin slot. ”Med min medeltid på 25 sekunder var
jag tio sekunder för långsam för att bli uttagen till den listan”,
säger Percy.
Över 150 förväntansfulla CF- hoppare hade registrerat sig
till CF-lägret. Det var hoppare från Sverige, Finland, Tyskland,
Belgien, Holland, Frankrike, England, Ryssland, Egypten, Nya
Zeeland, Australien, Brasilien, USA och Kanada.
”I år behövde vi bara tre dagars träning före första försöket
på 100-mannan som satt på sjätte försöket” säger Percy. ”Formationen är till bredd och höjd större än en Boeing 747!” .
”Så efter bara fem dagar var vi klara och det stora boogiet
kunde ta sin början”, berättar Percy. ”Vi som inte var med i den
stora formationen satte två nya rekord. Vi byggde en 16- respektive 24-manna med bara européer och eftersom det inte
fanns några registrerade rekord kunde vi i princip ha byggt en
tvåmanna och betala 250 dollar i registreringsavgift. Lite dyrt
kanske men ett rekord är ju ändå ett rekord,” skrattar han.
Något nytt världsrekordförsök kommer inte att göras än på
ett tag. ”Det kanske blir en 121-manna men inte på de närmaste tre, fyra åren” berättar Percy men han tror att det kommer att sättas nya kontinentala rekord under denna tid. Framförallt tycker han det är på tiden att vi bygger något större i
Sverige. Det svenska rekordet är en 12-manna från 1996.

E

Eftersom det här rekordet är
sponsrat får vi publicera de här
bilderna mot att vi berättar att
skärmarna på bild är PD Lightning. ”Den här typen av hoppning är som arkitektur”, kommenterar fotografen Norman
Kent villkoret till SFS. ”Alla
byggstenarna, det vill säga
skärmarna, måste passa perfekt.”

Norman Kent

Norman Kent

Hopparna i formationens första del hoppade av på 6 700 meters
höjd, andra hoppade
på 5 500 meter och ytterligare fler lägre.
Flygplanen fyllde på
med fler hoppare allt
medan formationen
höll på att byggas.

Filmfestivalen åter på Fryshuset
Stockholm skydive filmfestival anordnas den 16 februari för tionde gången. Förra året bytte arrangörerna lokal från Fryshuset till restaurang Industri i Stockholm, när det inte kommit in tillräckligt många
anmälningar. Men till kommande festival är Fryshuset bokat och det kommer inte att ändras den här
gången. Fryshuset är en mycket bra lokal för den här typen av evenemang.
Filmerna som deltar i tävlingen får vara tre minuter långa och temat ska vara hoppning i någon
form. Det tävlas i tre kategorier: bästa foto, bästa manus och bästa film.
Tidigare på dagen den 16 februari har Svenska fallskärmsförbundet planer på att arrangera en dag
med lite aktiviteter i Stockholm. Förhoppningen är att locka färska hoppare i synnerhet. Det har pratats om att bjuda in till exempelvis seminarier om utrustning, Uffe från hoppshopen kommer kanske
att finnas på plats och så vidare. Mer information om detta kommer framöver, och mer om filmfestivalen på: www.skydive.se/filmfestival
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P RY LT O R G E T
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

K Ö P E S

(18 okt) Cypres 2 säljes, tillverkad 2005 -04. Andréas Ekström: andreas.ekstrom@swipnet.se
(3 nov) Säljer en utrustning för base: Perigee kardborrerigg ca 120 hopp, skärm Mojo 240 ca 50 hopp, fyra st piloter (olika storlekar), nätslider, packverktyg, packvideo.
9.000:- eller bud. Kontakta Bengt Karlsson: 0705-31 55
40, bengankarlsson@telia.com
(4 nov) Velocity – 79 kvadratfot, 400 hopp. Tillverkningsår
-99. Hör av dig till Boel Stier på boelstier@gmail.com eller
0704-800988.
(4 nov) o Velocity, 103 kvadratfot, 200 hopp. o Velocity,
120 kvadratfot, 300 hopp. o Velocity, 111 kvadratfot, 300
hopp. o Javelin Odyssey TJNK, PD 126 reserv. Helsvart
med 2 silvriga ränder. Selen är sydd för mig, 191 cm och
98 kg. Ompackad och klar. Tillverkad 2004. Hör av dig till
Erik på Erik.lundh@adrenalize.se eller 0706-107 45 68.

(4 nov) Köpes: Skinrigg. Jag vill ha en gammal rigg för
att slippa frifall. Någon som har en stor gammal rigg
som skulle passa för CF? Hör av dig till Erik Lundh på
Erik.lundh@adrenalize.se eller 0706-107 45 68.
(6 nov) Vill köpa en komplett rigg med 170 kvadratfots
noll-p-skärm, gärna Spectre eller Sabre 2. Gärna Javelin J1 eller liknande. Jonas Nylund, e-post: jonas.nylund@ufk.nu
(6 nov) Söker en rigg med 170 kvadratfots huvudskärm
och reserv 145 eller större samt Cypres. Jag är 170 cm
lång. Har ni något liggande så sänd mig gärna ett mail
med bilder och info. Tommy, e-post: ramrod.99@gmail.com
(10 nov) Komplett rigg, 210-230 önskas köpas till vettigt pris. Är 185 cm lång, 93 kg lätt. Kontakta Anders,
e-post: weeker@home.se

Certhöjningar 2007
Nedan skriver vi namnet på dig och de av dina hoppkamrater över hela landet som lyckats höja certgraden till
B, C eller D under året. Svenska fallskärmsförbundet säger gratttis och lycka till med din fortsatta hoppkarriär!

Arvika fallskärmsklubb
Rahmberg, Jonas

C- 19404

Johannesson, Per-Anders D- 19805
Karlsson, Johan

D- 21126

Unell, Henrik

D- 3517

Fallskärmsklubben Aros
Cifuentes, Maria

B- 21281

Ekroth, Alexander

B- 21161

Spillman, Mia

B- 21541

Forslund, Johanna

C- 20666

Oebius, Kristoffer

C- 19934

Sjöholm, Marie

C- 19055

Lindgren, Siv

D- 19121

Morén, Filip

D- 20768

Fallskärmsklubben Dala

Smålands fallskärmsklubb
Gustavsson, Tony

B- 20848

Jakobsson, Anita

B- 16814

Sjöberg, Jonas

B- 20001

Burström, Cecilia

B- 19673

Ahlstrand, Christer

C- 19849

Eriksson, Göran

B- 18364

Carlsson, Torbjörn

C- 18723

Velthoven, Van, Henrik

B- 15308

Friman, Håkan

C- 20504

Westberg, Nils

B- 21796

Friman, Jennie

C- 20073

Moudiou, Alexandra

C- 17468

Lööw, Carina

C- 805

Örjas, Rickard

C- 21020

Tadic, Daniel

C- 21001

Blom, Lisa

D- 20578

Vernersson, Michael

C- 19515

Tegelberg, Danne

D- 15825

Runbjörk, Bo

D- 17915

Stenman, Fredrik

D- 6964

C- 21541
C- 21037

Aase, Kasper

B- 21119

Skånes fallskärmsklubb

Åhlén, Jenny

C- 20669

Ahlbeck, Johan

B- 21752

Carlsson, Sven

B- 20755

Åkeson, Ludvig

C- 20512

Andersson, Erik

Dahl, Ulrika

B- 21058

B- 21751

Albrechtsson, Bengt

D- 10007

Carlsvi, Finn

B- 21843

Engevold, Aleksander

B- 21524

D- 20944

Gyllenkrok, Axel

B- 21754

Åberg, Mikael

B- 21644

D- 20011

Jeppsson, Bo

B- 12642

Eriksson, Anton

C- 21130

Fransson, Jenny

C- 5324

Geyerhofer, Mirijam

C- 20589

Gustafsson, Jenny

C- 20140

Liersch, Annika

C- 21467

Månsson, Sandra

C- 21108

Holm, Carl mikael

D- 21306
D- 17535

Larsson, Sebastian

D- 18257

Nurmiranta, Kim

D- 17587

Samuelsson, Tim

D- 21190

Segerström, Oskar

D- 19051

Stålsmeden, Adam

D- 20551

Wemhöner, Mark
Wesslén, Fredrik

D- 20342
D- 20620

Löwgren, Helene

B- 20456

Nilsson, Mikael

B- 9585

Persson, Anders

B- 21041

Ziedén, Johanna

B- 21491

Edström, Mats

C- 17219

Hynynen, Sakari

C- 13781

Jones, Peter

C- 19655

Roggenfors, Patrick

C- 20452

Strömberg, Sara

C- 20646

Christiansson, Martin

D- 20648
D- 20446

Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg

Johansson, Ronny

Andersson, Henrik

B- 21697

Fallskärmsklubben Upp och hoppa

Eriksson, Oskar

B- 11791

Fleutot, Gauthier

B- 21392

Hultqvist, Peter

B- 21055

Utterberg, Johan

B- 13150

Halmstads fallskärmsklubb

Nilsson, Martin

C- 17858

Rådesjö, Tobias

C- 18710

Stjärnborg, Christer

C- 19727

Söderlund, Mattias

C- 19866

Wiens, Elin

C- 21002

Andersson, Andreas

D- 17857

Carlsson, Fredrik

D- 18326

Josefsson, Caroline

D- 19862

Linde, Staffan

D- 2957

Löfgren, Henrik

D- 19723

Melander, Claes

D- 18305

Hägg, Peter

B- 20675

Häggqvist, Dennis

B- 20678

Bagler, Emil

C- 21078

Mostafa, Karim

D- 9646

Jonsson, Fredrik

B- 21364

Lundgren, Olof

C- 21089

Wenhov, Björn

D- 14881

Karlemon, Patrik

B- 8180

Lundgren, Simon

C- 21088

Wirenstedt, Peter

D- 13437

Söderberg, Ann

B- 21363

Strauss, Frida

C- 20165

Ullaeus, Hans

B- 20082

Svensson, Mats

C- 17886

Våge, Fanny

B- 20677

Bengtsson, Emil

C- 17118

D- 18840

Thorell, Andreas

D- 20795

Backne, Rickard

D- 20690

Birgersson, Thomas

C- 20374

Söderström, Cecilia

Fleutot, Gauthier

C- 21392

Hermansson, Camilla

B- 20875

Eidensten, Martin

B- 12374

B- 21372

Kaijser, Matilda

B- 21811

Fransson, Jonas

C- 21350

Kinell, Andreas

B- 10598

C- 785

Karlsson, Johan

C- 19244

Laurin, Ebba

B- 21502

Alasuutari, Robert

D- 19664

Libelt, Martin

D- 19005

Lien, Filip

B- 21166

Alzén, Sofie

D- 17133

Mathiesen, Susanna

D- 18502

Oscarson, Anna

B- 19879

Andersson, Sebastian

D- 13995

Sevén, Tomas

D- 10524

Sundholm, Kalle

B- 20790

Blomqvist, Jenny

D- 17828

Linköpings fallskärmsklubb

Söderhamns fallskärmsklubb

Cifuentes, Juan

D- 14964

Doornbos, Bart

D- 20369

Asph, Tomas

Einarsson, Emil

D- 19346

Källgren, Linda

C- 21044

Nilsson-Dalbom, Henrik

D- 13827

Nyström, Linus

C- 17793

Nordlöf, Christina

D- 18505

Andersson, Peter

D- 21047

Olofsson, Niclas

D- 18944

Frisk, Andreas

D- 14979

Sjölin, Per

D- 18634

Green, Johan

D- 19860

Skjelfoss, Patrik

D- 20570

Kapraali, Tommi

D- 20491

Stenseth, Viggo

D- 17879

Mickelsson, Markus

D- 17461

Åström, Jens

D- 15798

C- 21045

Umeå fallskärmsklubb

Jernström, Kevin

C- 18052

Åström, Martin

C- 20307

Nyberg, Ulrika

D- 17242

Rehn, Christian

D- 20587

Svenska fallskärmsförbundet
Dundic, Dennis

B- 20990

Eklund, Magnus

B- 20635

Frisell, Tomas

B- 18009

Gustavsson, Andreas

B- 16014

Gyhlenius, Johan

B- 14266

Kilebrand, Richard

B- 20642

Sjölin, Oscar

B- 18839

Abaji, Martin

C- 11189

Andersson, Christian

C- 18867

Bownik, Roy

C- 20793

Lundkvist, Fredrik

C- 20638

Skog, Magnus

C- 17651

Andersson, Daniel

D- 15545

Igersten, Jan

D- 20637

Kaczmarek, Stefan

D- 18285

Niemi, Erik

D- 13428

Nilsson, Arne

D- 829

Gardlow, Lina

C- 20610

Runsten, Marcus

D- 17787

Västergötlands fallskärmsklubb
Persson, Sofia

B- 20407

Persson, Anders

C- 11570

Örebro fallskärmsklubb
Fremnell Krasser, Jessica B- 20198
Lindström, Jill

D- 8126

Östersunds fallskärmsklubb
Eriksson, Lars

B- 21353

Häggqvist, Robin

B- 17010

Karlsson, Fredrik

B- 21497

Landblom, Maria

B- 19584

Norin, Jenny

B- 19620

Eriksson, Henrik

C- 18741

Nilsson, Jonas

C- 19907

Listan är ett utdrag från SFF:s register
den 21/11. Fler certifikathöjningar kan
ha kommit till under pressläggningen.

Stockholms fallskärmsklubb
Ahlsén, Jenny

Cardenas, Martin

C- 20871

Cöster, Cecilia

C- 20773

B- 19998

Larsson, Patrik

C- 20872

Carlsson, Björn

D- 17365

Nyköpings fallskärmsklubb

Dagemark, Johannes

D- 17374

Nordström, Pernilla

Diselöv, Kaj

D- 7693

Engström, Roger

C- 18583

Levander, Josefin

C- 20890

Gustafsson, Martin

D- 21176

Lundgren, Henrik

C- 21172

Lindblom, Jesper

C- 20894

Jacobsson, Anna

D- 18138

Nilert, Jan

C- 19322

Olsson, Alenca

C- 19892

Johansson, Fredrik

D- 18286

Davidsson, Stefan

D- 12847

Pettersson, Camilla

C- 20106

Johansson, Maria

D- 14888

Forsberg, Patrik

D- 14983

Salomonsson, Henrik

C- 20891

Karlsson, Thomas

D- 16042

Glennåker, Simon

D- 17921

Schlater, Christian

C- 15015

34

Rehnström, Magnus

C- 20790

Sundsvalls fallskärmsklubb

Flink, Stefan

Larfors, Rikard

C- 20570

Sundholm, Kalle

Fallskärmsklubben Syd

Spillman, Mia
Zackrisson, Niklas

Ganse, Fredrik

Skjelfoss, Patrik

Orange hook-knife förbjuds
Som vi tidigare meddelat får, från och med 1 januari
2008, inte längre plastknivar av typen ”liten orange hookknife” användas som kniv vid fallskärmshopp. Knivarna kan
lätt kan gå av och det går inte att utfärda materialvarning
på enstaka knivar. Mateielkommittén förbjuder dem alltså
helt. Istället ska en metallkniv eller en robustare typ av
plastkniv användas som kniv vid fallskärmshopp.
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