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Gotland på G
RM, SM, NM... och VM 2008
Fönster mot sommarsverige

Tävlingstätt
…nummer av Svensk Fallskärmssport. Det var inte
många år sedan vi inte hade ett enda friflygarlag som
deltog på SM. I år kunde vi skicka två lag på VM i
Frankrike. Och vilka fina prestationer de gjorde! Friflygningen har onekligen fått ordentligt fäste i hoppsverige, även tävlingsmässigt. Förutom Flajflaj som i
våras anordnades för andra gången (och redan börjat
marknadsföra sig inför nästa år) så har friflygarläger arrangerats på flera klubbar. I detta nummer kan du läsa
om nygammal friflaj-anda hos Skånes fallskärmsklubb.
Svenska rekord har dessutom slagits. Inte bara i friflygning utan även det svenska rekordet i fyrmanna
som stått sig i fem år slogs av det hårdsatsande, favorittippade laget Blue Spirits från SYD under SM i Gryttjom. Men svenska mästare blev ett annat lag. Läs mer
om årets svenska mästerskap på sidorna sju till elva.
Det har även satts ett nytt svenskt klubbrekord i
storformation. Mer om det finns att läsa på sidan 22.
Våra svenska internationellt kända storformationsorganisatörer Sven Mörtberg och Johan Hansson ser
dock en liten fara med att allt fler hoppare väljer att
satsa helt och hållet på friflygning. Att få ihop tillräckligt många hoppare med tillräcklig kunskap att flyga
på mage när det ska slås nytt svenskt rekord i framtiden kan nämligen bli svårt.
Årets SM var nog det mest mediabevakade på
mycket länge. Fascinationen hos journalisterna verkade vara stor över att få en intervju med Sveriges snabbaste man i luften – Fredrik von Schmalensée.
Svenska cuper, swoop- och precisionstävlingar både
utomlands och på hemmaplan. Även om det här num-

ret innehåller mycket tävling så har det ju självklart
skojhoppats runt om i landet. Några av alla sommarens hoppveckor och boogien vi bevakar i detta nummer är Bermudaboogiet, Myggbugit och Östersunds
50-årsfirande. Och under rubriken ”Fönster mot sommarsverige” på mittuppslaget hittar du flera härliga
bildbevis på vad som försiggått i sommar.
Vädret har varit växlande, ena veckan har det varit
strålande sol och nästa har regnet öst ner. Några som
fick känna på det sistnämnda var deltagarna på Bigway
camp. Bara en dag fick de ordentlig hoppning. Svaret
på frågan hur det kommer sig att de trots detta var
nöjda med veckan står att läsa på sidan 32.
Vi berättar också om den nya skärmen Storm. Tim
Samuelsson, FKA, har hoppat den och delar med sig
av sina erfarenheter.
Sommaren är slut för den här gången men fortfarande finns chansen att få uppleva härliga hopphelger
innan kyla och mörker tar överhanden.

Svensk Fallskärmssport, ISSN 0280-11-X, är Svenska
fallskärmsförbundets tidning och distribueras med sex
nummer per år till alla medlemmar i SFF.
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Lösryckt. Händelser, notiser, annat
av vikt eller icke.
SFF info – Ordförande Lina Gardlow. Riksinstruktören, Petter Alfsson-Thoor efterlyser kloka idéer.
Kontakta SFF! Alla kontaktvägar
till SFF.
Kalendariet 2008. Mer Lösryckt.

SM 2008, bjöd på allt man kunde
begära under strålande solvecka.
Fallsvenskan 2, FHS i täten.
Svenska cupen 2, SFK dominerade.
Första RM i swooping avgjort.

Frivilliginfo – Jas 39 hemma, Försvaret bra på genusfrågor.
Klubbsvepet –
Fallskärmsklubben Aros i Västerås.
Fönster mot hoppsverige...
…sommarsverige!
Tusen hopp hos SFK i sann friflajanda. Och friflygarläger i Gryttjom.
Nytt klubbrekord av SF
– 38-manna!
NM 2008
i friflygning.
VM 2008 i frifallsgrenarna –
fina svenska insatser i snålt väder.
Nära ögat för
Anders Pettersson...
Gotland på G! Optimistiskt för
en av våra minsta klubbar.
Nyfiken på Mårten.

Lyckat Bigway 2008. ÖFSK firade
50 år. Bermudaboogie i kalasväder.
Pryltorget, säljes och köpes.
Storm, ny allroundskärm från PD.

Omslaget:
Fokus på blåklocka under årets SM i precision
på Gryttjom hos Stockholms fallskärmsklubb.
Foto: Hans Berggren.
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Några ord från…

LÖSRYCKT
FHS första guldklubben

En riktig rekordkille

Smålands Fallskärmsklubb, FHS, med hoppfält på Feringe har fått Riksidrottsförbundets certifiering som Grön idrottsklubb –
Guldklubb. Det är den högsta utmärkelsen
som delas ut. ”Därmed är FHS Sveriges,
och förmodligen världens, första hoppklubb
som är miljöcertifierad. Vilka blir tvåa?”, utmanar klubbens miljöansvarige Björn Olsson
resten av hoppsverige.
Gå in på Smålandsklubbens hemsida
www.frifall.nu eller kontakta Björn Olsson,
e-post: mijlo@frifall.nu

Efter superhoppet i årets SM
där FS4-laget
Blue Spirits satte hela 27
poäng i en av
sina rundor kan
nu Ulf Liljenbäck
stoltsera med
att vara svensk
rekordinnehavare i både FS4, FS8, FS16 och Speed-formation. De gamla FS-rekorden kommer
från 2003, 1996 och 1997 och speedstarformationen sattes över Johannisberg
under SM 2003. Vi på redaktionen gratulerar till rekorden!

Arvika firar 30 år

S

å har sommaren börjat gå mot sitt slut och här i
Umeå verkar tiden riktigt ur led. Våren kom en månad för tidigt men hösten känns även den som om den
är en månad tidig. Det blir vinterhopphandskarna på
hädanefter tror jag.
Jag hoppas er hoppsommar varit bra! Själv har jag efter två år av misslyckade försök äntligen fått hoppa från
en luftballong. Jag tror upplevelsen av att flyga ballong
var störst. Vad vackert det är en stilla sommarnatt! Jag är
lite besviken på att jag inte blev mer nervös, men nog
kittlade det lite i magen när man hoppade av.
I skrivande stund lämnar jag förbundsstyrelsens sammanträde som den här gången hölls på hoppfältet i Vårgårda. Det var mycket trevligt och två hopp hann vi med
också. Vi håller bland annat på att lägga upp planer för
höstens förbundskonferens och diskuterar möjligheterna
till ett förbundsarrangerat sommarboogie nästa år. Vi
kan konstatera att vi följer budget relativt bra men att vi
egentligen skulle behöva en betydligt bättre buffert än
vad vi har nu. Vad vi vet nu kommer premien på försäkringen inte att ändras till nästa år. Hur utbytet med Försvaret kommer att se ut är dock fortfarande oklart.
Inga nyheter har förresten kommit angående flygbränsleskatten. Jag meddelar alla klubbar via klubbordförandenas e-postlista så fort jag vet något om hur det
kommer att bedömas och/eller om det finns en blankett
för återbäring att fylla i.
Medierapporteringen från SM i Gryttjom var ett av
sommarens glädjeämnen. Det är väldigt mycket värt och
jätteroligt att få samtal från diverse människor som sett
Sportnytt eller nyhetssändningar och ville berätta att de
sett inslagen i TV. Mycket bra jobbat av er som arrangerade SM och speciellt ni som jobbade med PR!
Lina Gardlow
ordförande i Svenska Fallskärmsförbundet

Den 4 oktober firar Arvika fallskärmsklubb
sitt 30-årsjubileum. Man bjuder nu in hoppsverige och utlovar mat, lekar, liveband och
nattamat för 250 kronor. Under lördagen,
före det stora partajet, kommer man dessutom att hålla en hopptävling, så kallad ”Parabeer”, där två hopp och fyra maltdrycker
ingår i en tävlingsavgift á 250 kronor. Incheckning till Parabeer är mellan 08.00 09.00 på lördag och för icke hoppare senast 15.00. Föranmälan görs på Arvikaklubbens hemsida (www.AFSK.se) och har du
frågor kan du kontakta Kristofer, e-post:
kristofer1976@hotmail.com

Kvinnor för välgörenhet
175 kvinnliga fallskärmshoppare från hela
världen kommer den 21-28 september
nästa år samla in pengar till bröstcancerforskning på City of Hope Cancer Center i
Los Angeles. Det är på hoppfältet Perris
som Jump For The Cause kommer att organisera evenemanget. Hopparna kommer
att fällas på 5 000 meter, tio plan kommer
att behövas för att få upp alla. I år hoppas
Jump For The Cause på att dra in en halv
miljon dollar till cancerforskningen.

Lååång tunnelflygning

Vindtunnel i Malmö

Skulle du orka ligga i frifall i en timme och 37
minuter? Det orkade i alla fall britten Bear
Grylls med vänner och slog därmed världsrekord i Airkix-tunneln, England, i juli i år.
”Det gamla rekordet var ett rekord av en
anledning, att ligga i frifall i över en och en
halv timme är tufft. Detta blev en av de hårdaste mentala utmaningar jag någonsin varit med om”, skriver han på sin blogg och
berättar följande om de sista minuterarna
av rekordet:
”Efter en timme och 30 minuter började
jag hallucinera. Flera gånger höll jag på att
tappa kontrollen och Freddie fick hjälpa mig
att återfå den. Vid en timme och 35 minuter hade vi alla nått vår gräns och jag kämpade för att kunna hålla ut i bara några få
dyrbara minuter till. Efter en timme och 37
minuter föll vi bara ihop i en hög”.
Läs hela blogginlägget och kolla in videon
på www.beargrylls.blogspot.com.

Projektet Danish Freefall Simulator Projekt
– DFSP – som funnits i drygt 1,5 år undersöker möjligheten att starta en vindtunnel i
Malmö. De har kontaktat Malmö stad som
blev mycket positiva till förslaget och valde
ut två platser som kan bli aktuella för ett
bygge.
Anledningen till att de kollat på just Malmö är önskemålet om att få etablera sig
inne i en stad och att de inte har hittat något bra ställe i centrala Köpenhamn. Projektet ser minst sagt seriöst ut, DFSP har
fått över tusen svar på ett frågeformulär
som de lagt ut på sin hemsida, en hemsida som haft hisnande 294 000 besökare
från länder över hela världen. De har konsulterat SkyVenture angående driftbudget,
omsättning och annat. Vi är nog många
hoppare som drömmer om en egen vindtunnel i samma klass som Bedford och liknande så vi håller tummarna.

Tunnel med norska landslaget
Nu kan du bli en bättre hoppare genom att få coachning av norska FS4-landslaget Arcteryx. De anordnar ett läger i månaden i september, oktober, november och december. För
8 000 norska kronor får du 60 minuters tunnelflygning, en halvtimmes genomgång före
flygningen och ordentligt med videodebrief efteråt. All sorts coachning går att få och det
går även att köpa till extra flygtid. Först till kvarn gäller, för mer info och anmälan, gå in på
www.teamarcteryx.no

Hoppa svensk PAC i Spanien
Svenska Fallskärmsförbundet
Box 5435
114 84 Stockholm
Telefon mobil: 0706-67 45 68
E-post: lina.gardlow@ufk.nu
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I mitten av december kommer Skydive Sweden att flyga ner en av sina PACar till ett hoppfält i Spanien. Ända tills i vår kommer planet att finnas på plats och ett nytt rabattsystem
kommer att ge lägre hoppriser inte bara hos Skydive Sweden i Sverige, utan även på deras
nya fält i Spanien. Skydive Sweden håller som bäst på att ordna organisatörer och hoppare
som ska kunna erbjuda coachning för alla nivåer inom alla discipliner. En spännande satsning som vi på SFS säkert får tillfälle att skriva om igen. Mer info på www.skydivesweden.se
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Kloka idéer efterlyses
Bara cirka en femtedel av Svenska
Fallskärmsförbundets nyregistrerade medlemmar fortsätter att hoppa
året därpå. ”Vi måste slå våra kloka huvuden ihop för att lista ut hur
vi bibehåller våra nya medlemmars
intresse för sporten”, säger Petter
Alfsson-Thoor, riksinstruktör.
Text

Anna Oscarson

Petter har tittat på de senaste årens siffror:
• Mellan åren 2004-2005 tappade vi 577 nya
medlemmar av 697 totala nyregistreringar.
17 procent förnyade.
• Mellan åren 2005-2006 tappade vi 360 nya
medlemmar av 499 totala nyregistreringar.
27 procent förnyade.
• Mellan åren 2006-2007 tappade vi 376 nya
medlemmar av 493 totala nyregistreringar.
23 procent förnyade.

KONTAKTA

SFF!

• I år, alltså mellan 2007-2008, har vi tappat
419 nya medlemmar av 582 totala nyregistreringar. 19 procent har förnyat hittills.
• Hittills i år har 382 nya elever anmälts som
nya medlemmar. I vissa fall kommer hopparna
tillbaka efter två-tre år.
Tidigare riksinstruktören Ola Jameson gjorde en
enkät för ett par år sedan. Den syftade till att få
klarhet i varför nya hoppare inte fortsätter. Resultatet var nedslående. Vi tar inte hand om våra
nya hoppare, nätet är för grovmaskigt så endast
de som verkligen har funnit livet i hoppning håller sig kvar. Av svaren i enkäten kunde utläsas att
vissa slutade på grund av att de upplevde en stor
nonchalans mot nybörjare bland instruktörer och
medlemmar.
”Rekryteringen är ganska hygglig och jämn
men vi vill bli fler”, säger Petter.
Mattias Nords New deal-satsning ökade rekryteringen med nästan 100 personer. Men nu gäller
det att göra vår sport tillräckligt attraktiv för att
fler ska vilja fortsätta. Att föra en dialog med de
som är nya – och lyssna – är en mycket god bör-

jan, tror Petter. ”Låt de
nya ge de redan etablerade
klubbmedlemmarna sin syn
på hur klubben och fallskärmshoppRiksinstruktören
ning kan bli
en ännu bättre Petter Alfsson-Thoor
plats att fördriva sitt sociala värv.”
”Den som säger att det alltid varit tio procent
färdiga turkeys, har förmodligen ganska rätt.
Men det hjälper oss inte ett dugg när vi vill bli
fler genom bibehållet intresse istället för att nöta
prova-på-kurser.”
I november är det CI- och ordförandekonferens. ”Den som har frågor eller önskemål om hur
SFF kan bli en bättre plattform för fallskärmshoppningen i Sverige, är mer än välkommen att
komma in med förslag och synpunkter”, hälsar
Petter Alfsson-Thoor.
■

Kassör: Stefan Nilsson,
e-post: b.stefan.nilsson@telia.com

Tävlingskommittén: Håkan Dahlquist,
hakan.dahlquist@gmail.com

Vice ordförande: Ann Ljusberg,
e-post: loppann@hotmail.com

Flygsportförbundets luftrumsgrupp: Mårten
Nordlander, marten.nordlander@gmail.com

Ledamot: Eric Almqvist,
e-post: drmagoo@lowpull.nu
Ledamot: Mårten Nordlander,
e-post: marten.nordlander@gmail.com
Suppleant: Håkan Dahlquist,
e-post: hakan.dahlquist@gmail.com
Suppleant: Anna Jacobsson,
e-post: jacobsson_anna@hotmail.com

Kansliet
Besöksadress: Östhammarsgatan 70
Postadress: BOX 5435, 114 84 Stockholm
Telefon: 08-660 73 71
Fax: 08-660 73 63
E-post: info@sff.se
Riksinstruktören
Petter Alfsson-Thoor
Telefon: 08-660 73 81
E-post: ri@sff.se
www.sff.se
På hemsidan hittar du bland annat information
om SFF, nyheter och styrelseprotokoll samt fakta
om bestämmelser och material.
Beställ material på SFF:s kansli
• PR-film, inspelad 2006,
för att ha i marknadsföringssyfte.
• Drogteststickor.
• Skade- och tillbudsformulär.
• Boken Flyga fallskärm
Styrelsen
Ordförande: Lina Gardlow,
e-post: linagardlow@hotmail.com
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Vill du veta mer om:
Skatter och avtal, framtidsfrågor: Lina Gardlow,
som gärna kommer till klubben och föreläser
Ekonomi: Stefan Nilsson,
b.stefan.nilsson@telia.com
Försvarsfrågor, jämställdhet: Ann Ljusberg,
loppann@hotmail.com
Ledarskapsfrågor: Ann Ljusberg,
loppann@hotmail.com
PR & information: Anna Jacobsson,
jacobsson_anna@hotmail.com
Miljöfrågor, försäkringar, allmänrättsliga frågor
och tävling: Håkan Dahlquist,
hakan.dahlquist@gmail.com
Tävling, försvars- och luftrumsfrågor: Mårten
Nordlander, marten.nordlander@gmail.com
E-projektet: Eric Almqvist, drmagoo@lowpull.nu.
E-projektet är arbetet med att digitalisera och
förenkla en stor del av förbundets kanslihantering kring bland annat licenser och fallskärmsrapporter.
Materialkommittén: Mårten Jansson,
marten@martenjansson.com
Utbildnings- och säkerhetskommittén: Petter
Alfsson-Thoor, ri@sff.se

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.
Stefan Nilsson, b.stefan.nilsson@telia.com
•
•
•

Skånes Fallskärmsklubb (SF)
Fallskärmsklubben Upp & hoppa (FKUoH)
Fallskärmsklubben Södermanland (FKS)

Mårten Nordlander, marten.nordlander@gmail.com
•
•

Stockholms Fallskärmsklubb (SF)
Örebro Fallskärmsklubb ÖFK

Anna Jacobsson, jacobsson_anna@hotmail.com
•
•
•

Gotlands Fallskärmsklubb (GOF)
Nyköpings Fallskärmsklubb (NYFK)
Västergötlands Fallskärmsklubb (VFK)

Ann Ljusberg, loppann@hotmail.com
•
•
•

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

Lina Gardlow, linagardlow@hotmail.com
•
•
•

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

Eric Almqvist, drmagoo@lowpull.nu
•
•
•

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

Håkan Dahlquist, hakan.dahlquist@gmail.com
•
•
•

Halmstads Fallskärmsklubb (HFSK)
Smålands Fallskärmsklubb (FHS)
Fallskärmsklubben SYD (FKS)
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Nya världsrekord i precision

Svenskar swoopar bra

Andrey Savin från Ryssland satte den 28 juli nytt världsrekord i individuell precision genom att göra sju dead center i rad. Det tidigare rekordet på den nya tvåcentimeters-disken, fyra dead center i rad, var
från 2007 och sattes av Liudmyla Zemska. Och just denna Liudmyla
Zemska förbättrade bara två dagar senare sitt gamla rekord när hon
den 30 juli gjorde fem dead center i rad.
I kalottflygning har vi ett annat världsrekord, det är Chris Teague
från Sydafrika som swoopade hela 150,92 meter. Det gamla rekordet
innehas av Jason Moledzki från Kanada som flög 150,72 meter i juni
förra året.
Uppgifterna är vid tidpunkten för denna tidnings tryckning preliminära och rekorden kommer att godkännas först när bevisen som krävs
kommit in till FAI och blivit godkända.

Den 15-17 augusti gick en swooptävling i
Europatouren av stapeln i Klatovy, Tjeckien. I toppkonkurrens lyckades svenske
Jens Thögersen från Fallskärmsklubben
SYD placera sig på en femteplats. Strax
efter honom, på sjunde plats, kom Martin
Bäcklin, SF, medan Göran Schwarz, NYFK
plockade en tiondeplats. Ytterligare två
svenska swoopare var också med. Tobias
Alsiö från FK Aros kom 26:a och Nico
Emanuelsson från FKCG kom på en 42:a
plats. Totalt var 50 swoopare med i tävlingen. Så här såg placeringarna ut (toppen plus de svenska insatserna):
1. Wuzi Wagner, Österrike
2. Ian Bobo, USA
3. Pablo Hernandez, Spanien
4. Shannon Pilcher, USA
5. Jens Thögersen
7. Martin Bäcklin
10. Göran Schwarz
26. Tobias Alsiö
42. Nico Emanuelsson

Flygplan nära att krocka med hoppare
I början av juli höll det på att gå riktigt illa när en pilot som lyft från
Örebros flygplats och flög över Motala inte såg planet med hoppare
över honom.
Flygledare på flygplatsen i Norrköping såg planet som låg under
hoppkärran och kunde avvärja olyckan. Eftersom de flög på okontrollerat luftrum gjorde inte piloten något fel eftersom man inte behöver ansöka om tillstånd att flyga där. Strax efteråt flög däremot piloten in på
kontrollerat luftrum utan att få tillstånd, något som gjorde att han riskerade att krocka med andra plan.
Sådana här händelse är relativt vanliga, förra året rapporterades
300 kränkningar av luftrum i Sverige och snart kommer resultatet
från en undersökning som Luftfartsstyrelsen gjort.
”De här händelserna handlar oftast om visuell flygning, det vill säga
sådan flygning där navigeringen inte sker med instrument utan med
hjälp av synen och en karta. Att flyga och navigera samtidigt är en färdighet som är en färskvara, det kräver ständig övning”, säger Ulrika
Jonsson, ansvarig för undersökningen, till Nerikes Allehanda.

på gång

2008
SEPTEMBER
5-7 september: Världscupfinal i
Speed Skydiving, SF,
www.skydive.se
6-7 september: Fallsvenskan 3, se
www.fallsvenskan.se
9-15 september: VM i
kalottformation, Teuge, Holland.
13 september: Stockholms
fallskärmsklubb 50 år,
www.skydive.se

Magnus Falk fortsätter i världscupen
Magnus Falk, Östersunds fallskärmsklubb, håller som bäst på att tävla precision i Parachute World Cup Series. Efter åtta omgångar nere
Slovakiska Lucenic hamnade Magnus på en 107:e plats. Han avslutade den åttonde omgången med bara 2 cm och fick totalt serien 2-81-16-6-2-1-2 cm, totalt 38 cm. Helgen efter, den 8-10 augusti i Belluno Italien, gick det bättre. Efter att ha hoppat 2-2-2-2-2-1-1-1,
totalt 13 cm, slutade Magnus på en 38:e plats.

Hård öppning orsakade ryggskada

Myggbugi och Texastema

En hård öppning under Basic camps andra vecka medförde att Frida
Strauss fick en fraktur på en bröstkota i ryggen. Det var först tre
dagar efter incidenten som hon uppsökte en läkare. Då blev det ambulanstransport till Malmös sjukhus och operation. Tre kotor har blivit stelopererade genom att skruvar och skenor opererades in i ryggen för att stadga upp den skadades kotan.
”Läkaren sa att jag hade tur som inte skadade ryggmärgen och
blev förlamad”, säger hon.
Hur detta kunde hända är förbryllande. Frida hoppar en Sabre2
150. Hon köpte den fabriksny i våras och hade gjort cirka 60 hopp
med den. ”Jag packar den alltid på samma sätt och den hade dittills
alltid öppnat jättebra.”
Alla gummiband var hela och det syntes inget på utrustningen
som kunde förklara den hårda öppningen.
Några veckor efter händelsen är hon i stort sett återställd. Det
blir dock ingen mer hoppning den här säsongen och hur det blir i
framtiden är än så länge ovisst.
”Läkaren som opererade mig har inte gett mig något klart besked
över hur stora risker det är för mig att fortsätta hoppa. Jag vill väldigt gärna.”
Att få en så pass allvarlig ryggskada vid öppning av huvudfallskärmen är enligt Anton Westman ovanligt. Han forskar om skador inom
fallskärmshoppning och håller nu på med en studie av ryggskador
som inträffade mellan 1997 och 2006. Av de skador som rapporterats till Svenska Fallskärmsförbundet är cirka en tiondel ryggskador
och cirka en tiondel av ryggskadorna har orsakats av hårda öppningar. Det är bara ett par stycken öppningar under Antons undersökta
tioårsperiod som orsakat så allvarlig skada som Fridas och båda
dessa föranleddes av vådautlösning av reservfallskärmen.

Östersunds fallskärmsklubbs årliga myggbugi
hade i år 39 incheckade hoppare varav ungefär
hälften var gäster från FK Dala och Stockholms
fallskärmsklubb. Vädret var varierande men tilllät hoppning i stort sett hela veckan. Det hoppades enbart ur FK Dalas flygplan eftersom det
egna planet hade fel på generatorn.
En dag hoppades det också helikopter. Det
friflögs, hoppades FS och kalottformation.
Chefsinstruktör Eric Marsh höll kurser i Pilot
bas och HP. En packkurs hölls också.
”Vi hade mer fokus på hoppning i år och inte
så mycket kringaktiviteter”, säger Fredrik Karlsson, ordförande Östersunds fallskärmsklubb.
Sammanlagt gjordes det cirka 400 hopp under veckan. Inga skador uppstod men några
utelandningar blev det. Ett träd fick sågas ner
sedan en kalott fastnat i det. På lördagskvällen
var det fest med Texas barbeque-tema med alla
obligatoriska tillbehör. Sophia Hansson fixade
maten och det anordnades lassokastning, pajätartävling och line dance.
Från början var myggbugit inriktat på oerfarÖstersunds chefsinstruktör Eric Marsh. Bilna hoppare och Fredrik berättar att det finns en
den är tagen under sista kvällens fest med
ambition att gå mer åt det hållet även i framtiTexas barberque-tema. En riktig cow-boy...
den. Annars planerar klubben att även i vinter
köra Storsjöweekend med landning på Storsjön.
Nästa år funderar de på att köra någon form av hoppvecka ganska tidigt på säsongen för
att elever ska kunna bli klara och sedan ha hela sommaren på sig att hoppa själva.
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Lars Eklund

19-23 november: Kursledarkurs i
Karlsborg, se www.sff.se

Arne Nilsson

NOVEMBER
8-9 november: CI- och
ordförandekonferens på Bosön,
Stockholm.

Team Sweden tävlade även sista helgen i
augusti i European Swooping Tour i Bussloo, Holland. Fyra svenskar deltog och
gjorde bra ifrån sig, Jens Thögersen och
Göran Schwarz var återigen bland de tio
bästa. Vann gjorde Michael Vaughan, Australien, på 772,9 poäng. De svenska placeringarna blev: Jens Thögersen (7:a,
542,1 p.), Göran Schwarz (8:a, 521,8
p.), Nico Emanuelsson (17:e, 324,9 p.)
och Marcus Jögi (21:a, 117,8 p.).

Hans Berggren

SM

2008
Vädergudarna var välvilliga när det blev dags för 2008 års SM i SF,
Gryttjom. Under en strålande sol, med pressfolk och tv-kameror på
plats, kunde tävlingsledningen skicka upp lift efter lift. I FS4 slog de
tippade silvervinnarna alla med häpnad och knep guldmedaljen. Vi fick
också se nya svenska rekord i såväl friflygning som FS och precision.
Text

Boel Stier

Foto

Hans Berggren, Ola Hansson, Nicklas Lellky
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Vänd!
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SM 2008
SM 2008, från sidan 7

Lena Kaulanen,
björnkoll i manifestet.

De svenska mästerskapen 2008 i Gryttjom hade allt man kunde begära: strålande väder, spännande uppgörelser i tävlingsgrenarna och bra täckning i medierna.
Tävlingschef Peter ”Törna” Törnestam,
SF instämmer. Han har också en del funderingar inför nästa och kommande år.
”Till nästa år skulle vi vilja vara ute i
ännu lite bättre tid för att hinna jobba
mer för att få sponsorer. Jag skulle också
gärna se en diskussion bland hoppare ute
i landet kring tanken att eventuellt dela
upp SM så att olika grenar tävlar olika
dagar. Visserligen är det väldigt kul när
alla grentävlingarna hålls samtidigt men
som det är nu kan inte alla som vill delta
i flera grenar göra det.”
Det pågick ett resonemang mellan de
tävlande, Peter Törnestam och förbundets tävlingskommitté under försommaren angående i vilken utsträckning en

tävlande skulle tillåtas att tävla i flera tävlingsgrenar. Även om grundinställningen
hos alla inblandade är att stötta och underlätta för dem som vill tävla så blir det
administrativt nästan omöjligt för tävlingsledningen i vissa fall. Särskilt om
man ska hålla sig till de regler som finns
om att tävlande ska ha minimum en timme på marken mellan tävlingshopp.
Därför kunde man i år inte delta i både
precision och FS, men det gick bra att
delta i två frifallsgrenar, som FS4 och FS8.
”Det skulle vara intressant att få en
diskussion om det i hoppsverige redan i
höst, innan vi påbörjar arbetet med SM
2009. Hur kul det än är att få många
som tävlar så blir det inte bra om alla ska
vänta på en enda hoppare som ska vara
med på allt. Delar man upp grenarna på
olika dagar skulle det gå att välkomna
alla som ville tävla i flera grenar.”
■
Bakgrundsfoto: Hans Berggren

Ola Hansson

Evolution tog överraskande
tronen i svensk FS4.

SM 2008 bjöd allt
man kunde begära

Nicklas Lellky

Ola Hansson

Peter
Törnestam,
tävlingschef.

Bakgrundsbilden: Anders ”Raggarn” Carlsson,
bronsmedaljör i individuell precision.
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SM 2008

FS4 och FS8

FS4, öppna klassens svenska lag

rits drämde dock till med ett svenskt poängrekord. FS8-klassen har återigen gjort sitt inträde på SM-scenen efter att ha varit uträknad ett tag.

Det blev en mycket spännande tävling i öppna
klassen av FS4 mellan de svenska och även de
finska topplagen. Lag från andra länder kan nämligen ställa upp i våra mästerskap, däremot fördelas medaljerna enbart bland de svenska lagen. Tigers från SLK i Helsingfors vann, medan Evolution
från SF slog alla med häpnad genom att bli svenska mästare och få den eftertraktade svenska
guldmedaljen.
De tre svenska lagen i den öppna klassen har
tre helt olika satsningar. Blue Spirits, SYD, med
en privat sponsor, Evolution, SF, som satsar nästan allt själva och Foursvaret, LFK, som är sponsrade av försvarsmakten. Detta har gjort FS-klassen mycket spännande den här säsongen och
säkerligen även under de kommande åren.
Finskt i ledningen
Finska Tigers började mycket bra och var i ledningen hela tiden under de åtta första omgångarna. Blue Spirits gjorde en skaplig inledning trots
lite strul och poängavdrag. Först i tredje rundan
lyckades Evolution sätta en 20-poängare och gick
om dem. Lagen gjorde sedan likvärdiga hopp, men
i sjunde rundan med bara randoms (lottningen KO-P-L-J) slog Blue Spirits till och gjorde en 27poängare och satte därmed nytt svenskt rekord!
Evolution bäst när det gällde
Evolution, med Emil Einarsson, Rikard Rodensjö,
Martin Askelin, Felix Wallberg och Niklas Rodensjö på video, gick med stort självförtroende loss i
semifinalen och finalhoppet blev bara en kamp
mot Tigers. Tigers gjorde sin sista poäng i hoppets sista tiondels sekund och 17 poäng mot Evolutions 16 poäng. Stor finsk glädje och stor SF-

3

4

5

6

7

8

9

10

Totalt

12

20

16

16

17

24

15

16

13

161

2. Blue Spirits, SYD

14

12

16

13

17

17

27

14

12

10

152

3. Foursvaret, LFK

10

10

16

11

13

12

20

12

8

11

123

FS4, öppna klassens internationella lag
Placering, lag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totalt

1. Tigers, Finland

14

15

18

15

15

18

26

13

14

14

162

2. Evolution, Sverige

12

12

20

16

16

17

24

15

16

13

161

12

14

16

16

17

16

23

11

16

14

155

14

12

16

13

17

17

27

14

12

10

152

13

13

17

11

14

16

25

15

11

13

148

10

10

16

11

13

12

20

12

8

11

123

Totalt

3. Gryttjom Int’l, mixade nationer
glädje när underdog-laget
4. Blue Spirits, Sverige
lite otippat blev svenska
5. Pro-Team, Finland
mästare.
6. Foursvaret, Sverige
Foursvaret, LFK, hade
FS4, intermediate-klassen
utmanats ordentligt under
Placering, lag
året av eXigo från FKA
1. 4 Femmes Fatale, ÖFSK
och de skulle mötas för
2. Gambit, SYD
första gången i år under
SM. Men kampen tog
FS8
slut innan den hann börja
Placering, lag
– Micke Holm i eXigo ska1. GAS ft MILFS, SF
dade foten dagarna före
2. Active8, FKA
SM, vilket gjorde att man
3. Molly’s Drop in, FKCG
lämnade walk over.
Fyra kvinnliga försvarsanställda ville gå vidare i
”traditionen” att försvarsmaktens lag skall vinna
intermediate-klassen i FS4. De fyra kvinnorna blev
tre när Håkan Friman gick in som reserv. Laget
överraskade med många 10-poängsrundor och
snittpoängen på 8,9 visar bra hoppning totalt. Silvermedaljörerna i klassen, Gambit, visar att SYD
är på gång som tävlingsklubb.

FS8 tillbaka i matchen
På åttamannasidan hade två lag länge varit klara
och hunnit med en del träning, Active8, FKA, och
Mollys Drop In, FKCG. Det skulle bli spännande
att se dem. Det tredje laget, GAS ft MILFS från
SF, består av Foursvaret samt fyra erkänt duktiga
FS-hoppare och att det skulle gå bra för dem var
ingen överraskning. Men spänningen var över efter halva tävlingen. GAS gjorde 7,5 poäng i snitt
och toppade med en 10-poängare. Active8 hade
svårt att få exitarna att sitta, ovanan med Twin
Ottern lyste igenom, men 5,2 i snitt och som
bäst några sjupoängsrundor är godkänt. Hoppas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

10

7

10

7

7

10

8

10

10

89

7

7

4

11

6

6

6

6

7

10

70

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totalt

9

9

8

4

7

7

8

9

4

10

75

6

7

5

5

3

2

5

7

7

5

52

4

2

6

4

5

5

2

6

5

5

44

att lagen fortsätter träna och gör upp minst tvåårsplaner, då kan vi förvänta oss bra resultat.
Nytt för året var att så många tävlade för andra klubbar än de där de har sina licenser. Bra eller dåligt? Rätt eller fel? Man kan idag tävla för en
klubb i FS2, en annan i FS4, en tredje i FS8 och
varför inte en fjärde i FS10 speedformation.
Klubbkänslan och den stoltheten man tidigare
hade för ”sin” klubb har kanske växt ur tiden,
utom kanske för precisionslagen som i och för sig
gärna tar in duktiga hoppare från andra klubbar
när det passar. Med den händelseutvecklingen i
åtanke får tävlingen om ”bästa klubb” nästan ett
löjets skimmer över sig.
Text: Lennart Vestbom

FS4, öppna klassen, svenska medaljer
Ola Hansson

Finska Tigers vann FS4 för öppna
klassens internationella lag.

2

12

Bakgrundsfoto: Hans Berggren

Evolution från SF gick om vinnartippade Blue Spirits från SYD. Blue Spi-

1

1. Evolution, SF

Ola Hansson

Det var hög klass på FS4-tävlingen som bjöd på intensiv spänning innan

Placering, lag

Hans Berggren

Ola Hansson

FS8
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FS4, öppna klassen, internationellt
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SM 2008

Precision

Precision individuellt
Placering, namn

förste svensk som vinner SM i precision tre gånger på raken.

Bakgrundsfoto: Hans Berggren

SM i precision blev en mycket spännande tävling i toppen. Inför finalrundan låg Micke Alpfors och Magnus
Falk lika, 18 cm på nio omgångar.
Då slog Micke till och gjorde en
dead center, när det bäst behövdes.
Precisionen startade bra för flera, låga resultat på tvåcentimetersdisken och Anders ”Raggarn” Carlsson satte en nolla redan i första
omgången. Men i tredje rundan
gjorde han ett dåligt resultat och
kunde sedan inte komma igen.
Micke Alpfors hoppade jämnt och
bra hela tiden, utan några större
missar, medan Magnus Falk i andra
rundan med mycket tur och kämpaglöd lyckades ”sparka” in en femma, då sexton cm såg ut att vara givet. Bra räddat!
Efter halva tävlingen hade Falk tagit in på Alpfors och också gått ifrån
några cm. Hans rutin spelar en viss
roll i sammanhanget, medan Magnus är nykomling i sammanhanget.
Arne Lamberth, LFK, är en annan

hoppare som gör en jämn och bra
tävling. Lite i skymundan gjorde Helene Eriksson, SFK, två nollor och
suktade efter en till för att sätta
svenskt rekord. Tyvärr blev det tredje hoppet kass.
Avslutningen blev raffinerad, lika
mellan Falk och Alpfors inför finalen.
Alla aktiva och en del whuffos var på
plats inför avgörandet. Micke visar
prov på mental styrka när han gör
en dead center, när det gäller som
mest. Magnus får en trea. Stort jubel i Skånelägret som även vinner
lagprecisionen för första gången på
länge. Grattis Skåne!
Lite längre bak i resultatlistan hittar vi två nya namn, Emma Eriksson,
FKD, och Elof Wecksell, FKA. Grymt
modigt gjort av Emma, 17 år, att
ställa upp på SM. Ingen diskträff,
men flera hopp i närheten. En insats
som Emmas är viktig för framtiden,
kanske är det början på en ny generation precisionshoppare?
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3

4

5

6

7

8

9
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Totalt

0,01 0,01 0,04 0,03 0,04 0,02

0,03 0,00 0,01 0,00

0,19

2. Magnus Falk, ÖFSK

0,01 0,05 0,01 0,03 0,01 0,03

0,03 0,00 0,02 0,03

0,22

3. Anders Carlsson, LFK

0,00 0,01 0,09 0,02 0,02 0,02

0,02 0,02 0,01 0,02

0,23

4. Arne Lamberth, LFK

0,03 0,04 0,02 0,03 0,01 0,04

0,04 0,01 0,02 0,00

0,24

5. Tommy Ekdahl, SFK

0,04 0,03 0,00 0,01 0,03 0,05

0,07 0,02 0,02 0,05

0,32

6. Bo Wall, LFK

0,04 0,03 0,02 0,05 0,03 0,04

0,05 0,03 0,02

0,31

-

7. Helene Eriksson, SFK

0,06 0,09 0,02 0,02 0,00 0,00

0,16 0,02 0,04

-

0,41

8. Uno Alpfors, SFK

0,07 0,01 0,16 0,07 0,03 0,01

0,07 0,06 0,03

-

0,51

9. Tony Månson, SFK

0,13 0,11 0,05 0,09 0,07 0,04

0,06 0,05 0,08

-

0,68

10. Stefan Nygren, LFK

0,16 0,05 0,04 0,15 0,03 0,03

0,06 0,14 0,06

-

0,72

11. Patricio Matta-Salgado, LFK

0,16 0,01 0,16 0,05 0,06 0,07

0,06 0,14

-

-

0,71

12. Elof Wecksell, FKA

0,16 0,13 0,16 0,16 0,16 0,16

0,16 0,16

-

-

1,25

13. Emma Eriksson, FKD

0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

0,16 0,16

-

-

1,28

Precision lag
Placering, lag

8

Totalt

1. Skåne me vänner, SFK

0,18 0,14 0,11 0,13

1

2

3

4

5

0,07 0,23

0,09

1,05

2. Linköping 1, LFK

0,23 0,09 0,17 0,15 0,09 0,13 0,17

0,2

1,23

0,1

6

7

Nicklas Lellky

Under SM 2008 blev Micke Alpfors från SFK historisk. Han är den

1

1. Mikael Alpfors, SFK

Mikael Alpfors, SFK

Text: Lennart Vestbom

Ola Hansson

På snabba ben till ilastningen,
full rulle under hela SM-veckan.

I flera år har CF-rotationslaget Romme Rotation hållit den svenska fanan högt utomlands och tagit både VM-silver och VM-brons. Men på
hemmaplan har kalottformation som tävlingsgren fört en tynande tillvaro, tills nu, med tre tvåmanna sekvenslag och ett nytt svenskt rekord av guldmedaljvinnarna Samhall Sekvens.

Laget Samhall Sekvens överraskade
och tog hem guldet i CF2 sekvens.
Poängen blev högre än väntat och
det känns lovande inför kommande
tävlingar, förhoppningsvis redan på
VM i Teuge, Holland, 9-15 september.
Samhall Sekvens chockstartade
och avgjorde sekvenstävlingen redan
i omgång tre. Jimmy Sandberg, Tho-

10

mas Biehl och Erik Marsh (video),
tävlande för FK Aros, lyckades över
förväntan och snittade 7 poäng,
utan någon större mängd träningshopp. Äntligen har det lossnat för
dem, den lilla oro man kan känna
ibland verkar ha släppt, speciellt hos
Thomas ”Tummen” Biehl. Niopoängaren i runda sju var också ett nytt
svenskt rekord.

Electra tog silvret med 4,75 poäng i
snitt. Micke Andersson, Marcus
Jögi och Ante Frisk (video), från
SÖFK, visade att CF lever i
allra högsta grad på Mohed i Söderhamn. Micke
får tillbaka sin radarpartner Dan Ondrejka till VM
och det är risk för att det
svenska rekordet då höjs
betydligt.En tolvpoängare
inom räckhåll kanske?
ÖFSK:arna Johan Nilsson, Lars Eriksson och
Henke Norin är årets noviser. Efter att
CF2 sekvens
provat CF
Placering, lag
för första
1. Samhall Sekvens, FKA
gången un2. Electra, SÖFK
der midsom3. Entangled, ÖFSK
marlägret

på Mohed har man tränat hårt och
var modiga nog att vara med på SM.
Text: Lennart Vestbom

Ola Hansson

Kalottformation

1

2

3

4

5

6

7

8

Totalt

7

6

5

7

8

7

9

7

56

3

3

3

6

7

6

6

4

38

3

1

2

1

1

0

2

1
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ternationell klass. Guldmedaljören Fredrik von

Hans Berggren

Schmalensée är just nu femma i världen.

Fredrik von Schmalensée, SF, vann SM i speed
skydiving med ett tävlingsresultat på 422,81
km/h. Ett tävlingsresultat är detsamma som genomsnittet av de tre
snabbaste av totalt sex
hopp. Hans snabbaste
hopp i tävlingen var
436,45 km/h.
Tidigare i år, i världscuptävlingen över Utti i
Finland i juni, satte han
ett nytt svenskt rekord
Fredrik von Schmalensée
med 443,30 km/h.

Friflygning
Friflygarna bjöd på en spännande fajt om silveroch bronsplatserna där veteraner utmanade
de nya lagen, medan Zero från SF tog guldet
och även satte ett svenskt rekord.

I friflygningsgrenen har det verkligen frodats de
senaste åren. Efter att förra generationen friflygarlag slutade tävla var det helt tomt på lag
2004 och 2005. Men sedan började det hända
grejer. Framför allt har många lag växt fram i
FKCG och SF, men även några av de duktiga friflygarna i Skåne har numera bildat lag.
Förra året vann Zero från SF SM-guldet och är
därmed 2008 års landslag. På Svenska cupen 2 i
år smällde skåningarna i AID till och vann både
över landslaget och förra årets silvermedaljörer
Divine från FKCG. Därför kändes det som att vad
som helst kunde hända när det blev dags för SM.
På plats fanns också Capra, varav två medlemmar ingick i 2006 års vinnande SM-lag. De har ti-

Text: Ken Hansen

2. Henrik Andersson, ÖFSK

digare tävlat för FKCG men tävlade i
år för FHS, Småland. Dessutom hade
veteranerna från SF, bröderna Bierhance, som bland annat plockade
hem en fin fjärdeplacering på världscupen 2002, satt ihop laget Gryttjom
Outlaws med erfarna frifallsfilmaren
Hans Berggren. Förutom alla dessa
lag fanns också SF:s Devils in tha sky
på plats medan laget Heroes från
FKCG tyvärr hade bestämt sig för att
inte delta.
Med andra ord var det upplagt för
en riktigt spännande tävling. Efter första rundan låg Zero på förstaplats
tätt följda av Gryttjom Outlaws och
därefter Capra, medan Divine placerade sig på en fjärdeplats. AID låg överraskande lågt på en femteplats följda
av Devils in tha sky. I andra rundan,
den första obligatoriska, halkade
Gryttjom Outlaws tillbaka något medan
Divine fick visa att de lagt träningstid
på de obligatoriska hoppen
Under tävlingen fick Gryttjom Outlaws högre poäng än Divine på alla

1

2

3

4

5

6

422,95

436,45

405,18

396,05

-

409,04

422,81

Totalt

-

395,99

407,39

385,79

393,34

374,47

398,91

Bakgrundsfoto: Nicklas Lellky

Endast två deltagare ställde upp i speed skydiving, men det vinnande resultatet håller hög in-

Men hur står sig hans resultat i
Mediatäckningen
en internationell jämförelse?
under SM fungeEn titt på GSSDB (Global Sperade bra med
edSkydiving DataBase) avslöjar
både TV, radio
att Fredrik von Schmalensée just
och pressen. Här
nu ligger på femte plats i världsintervjuas SMgeneralen Peter
cupen 2008. Databasen visar
Törnestam.
också att hans svenska rekord är
det 17:e snabbaste hoppet någonsin. Totalt har 54 personer
loggat mer än 400 km/h på tävling, varav fem är tjejer.
Återstår att se vad som händer
på världscupfinalen i speed skydiving på Gryttjom i september i år.
Databasen GSSDB hittas på
http://gssdb.speedskydiving.eu
där man bland annat kan
läsa att världsrekordet är
Speed skydiving
på 504,32 km/h och inPlacering, namn
nehas av Alexander Diem
1. Fredrik von Schmalensée, SF
från Österrike.

Friflygning
Placering, lag

1

2

3

4

5

6

7

Totalt

1. Zero, SF

7,2

6,1

7,2

7,0

5,7

7,6

7,1

47,9

2. Divine, FKCG

6,7

5,7

6,9

6,7

5,2

6,8

6,9

44,9

3. Gryttjom Outlaws, SF

7,1

4,6

6,9

6,7

5,2

6,8

6,9

44,2

4. Capra, FHS

6,8

5,7

6,5

6,7

3,1

6,2

6,5

41,5

5. AID, SFK

6,3

5,2

6,0

5,9

4,6

6,1

6,2

40,3

6. Devils in tha sky, SF

5,0

3,1

4,9

4,5

0,6

5,1

4,7

27,9

Prisutdelningen för
alla grenar samlade
stor publik.

Ola Hansson

Speed skydiving

Nicklas Lellky

SM 2008

utom ett fritt hopp, men Divine tog tillbaka poäng
på de obligatoriska hoppen och kunde ro hem silvermedaljen även detta år medan veteranerna
fick nöja sig med ett fint brons. Zero höll undan
de andra lagen och ledde hela vägen mot sin andra raka guldmedalj. De satte också ett svenskt rekord med åtta poäng inom tiden på den andra
obligatoriska rundan, runda fem. (Poängen räknas om enligt en formel och därför är deras resultat på runda 5 inte 8 utan 5,7).
Capra såg ut att kunna komma ifråga för en
medalj under tävlingens första del men sjunkande
poäng gjorde att det blev en fjärdeplats till slut.
Skånelaget AID tyckte inte att de hade gjort sin
bästa prestation och vi får säkert se mer av dem
framöver.
Sammantaget ska det sägas att den lägsta nivån på årets friflygar-SM var hög. På det hela taget visade alla lag upp snygga hopp med jämn
kvalitet, något som det krävs både erfarenhet och
träning för att uppnå.
Text: Boel Stier
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TÄVLING
Individuella poäng

FHS i täten efter Fallsvenskan 2

Hoppare, klubb

Fallsvenskan är en tävling där alla kan vara med och där man tävlar på sin egen hemmaklubb. Hoppen laddas upp
på nätet och fjärrbedöms via webben. Alla tävlande samlar poäng på individuell basis. Tävlingsgrenarna är FS4, FS2,
precision, FF2 och CF2.
Omgång 2 hölls 9-10 juli. Fallskärmsklubben Hoppet Småland, FHS, toppar klubbpoängslistan med hela 27 poäng
och FHS-medlemmarna Lotta Ohlsson, Håkan Friman, Thomas Isaksson och Bo Runbjörk har en delad förstaplats i
den individuella ligan med 20 poäng vardera. Det blir en utmaning att försöka slå under nästa deltävling, den tredje
och sista för året, som går
Resultat Fallsvenskan 2
I tabellerna betyder ”R” runda, ”IP” individuella poäng och ”LP” lagpoäng
helgerna 6-7 och 13-14
september.
FS4 Random
Precision
Klubb, lag
R 1 R 2 R 3 Totalt
IP
LP
R1
R2
R3
Totalt
IP LP
Hoppare, klubb
Läs mer om Fallsvenskan
FHS, Lavin 1
9
5
7
21
10
10
Magnus Falk, ÖFSK
0,00
0,00 0,00
0,00
10 10
på www.fallsvenskan.se ■
Totalt efter Fallsvenskan 1 och 2
Klubb
1. FHS

Michael Alpfors, SFK

0,00

0,01

0,00

0,01

9

Uno Alpfors, SFK

0,02

0,06

0,03

0,11

8

Gunnar Nyberg, SUFK

0,00

0,05

0,12

7

Thomas Nyberg, SUFK

0,40

0,15

0,35

0,90

6

Stefan Nilsson, SFK

0,11

1,78

10,00

11,89

5

0,07

Omg 1

Omg 2

Totalt

David Lundin, FKD

10,00 10,00

0,70

20,70

4

17

10

27

Nicklas Stjärnkvist, FKD

2,60

10,00 10,00

22,60

3

Rikard Örjas, FKD

5,39

10,00 10,00

25,39

2

Cecilia Burström, FKD

8,43

10,00 10,00

28,43

1

9

SF, Popcorn

8

FS2 Random

5

8

6

19

9

9

Klubb, lag

R1

R2

R3

Totalt

IP

LP

FKD, Bull Frog

14

14

15

43

10

10

7

2. ÖFSK

9

10

19

3. SFK

10

9

19

Peter Ekström, FKD

10,00 10,00 10,00

30,00

4. SF

9

9

18

Andreas Lundmark, FKD

10,00 10,00 10,00

30,00

FS4

FS2

5. FKD

-

17

17

Martin Olsson, FKD

2,00

1,35

10,00

13,35

FKD

0

10

0

0

7

17

20,80

0

0

0

10

8

10,00 10,00

0

-

0,80

10

8

Daniel Kivi, FKD

FHS

6. GOF

Mikael Söderberg, FKD

8,11

10,00 10,00

28,11

ÖFSK

0

0

0

0

10

10

7. SUFK

-

8

8

Angelica Sjöholm, FKD

10,00 10,00 10,00

30,00

SFK

0

0

0

0

9

9

8. UFK

6

-

6

Tomas Lovén, FKD

4,70

10,00 10,00

24,70

SF

9

0

0

0

0

9

Glen Risander, FKD

10,00 10,00 10,00

30,00

SUFK

0

0

0

0

8

8

Klubbpoäng
Klubb

FF2 CF2 Prec

Totalt

Omg 2

Totalt

Lotta Ohlsson, FHS
Håkan Friman, FHS
Thomas Isaksson, FHS
Bo Runbjörk, FHS
Magnus Falk, ÖFSK
Jesper Lindblom, SF
Alenca Olsson, SF
Sofia Lundberg, SF
Nicklas Olofsson, SF
Michael Alpfors, SFK
Uno Alpfors, SFK
Rikard Örjas, FKD
Magnus Svensson, FHS
Helena Hanses, FKD
Torbjörn Eriksson, FKD

10
10
10
10
10
9
9
9
9
9
8
12
10
10
10

20
20
20
20
18
18
18
18
18
18
16
12
10
10
10

Fredrik Stenman, FHS
Tommy Ekdahl, SFK
Emil Einarsson, SF
Matilda Kaijser, SF
Anna Oscarson, SF

9
8
8

10
10
9
8
8

Josefine Levander, SF
Frida Strauss, SF
Juan Cifuentes, SF
Gunnar Nyberg, SUFK
Thomas Nyberg, SUFK
Tony Månson, SFK
Johan Kristoffersson, GOF
Stefan Nilsson, SFK
Fredrik Hedén, SFK
David Lundin, FKD
Patrik Shields, FHS
Nicklas Stjärnkvist, FKD

8
8
8
7
6
5
4
3

8
8
8
7
6
6
5
5
4
4
3
3

Fredrik Boman, GOF
Niclas Carlsberg, GOF
Cecilia Burström, FKD

1

2
1
1

Skåne dominerade Svenska cupen 2
Blue Spirits, SYD, vann den andra deltävlingen
i Svenska cupen i FS4. Det blev skånsk seger
även på friflygarsidan där AID från SFK plockade
förstaplatsen före landslaget.
Text

Boel Stier

Foto

Mikael Kaulanen

P

å årets andra deltävling i Svenska cupen tog Blue Spirits, SYD, hem sin
andra cupseger och snittade 14, medan
Evolution från SF låg dem i hälarna
med sina 13,25. På tävlingen deltog
även finska laget Pro Team som snittade
13,5 och därmed placerade sig emellan
de två svenska lagen.
Åttamanna FS-grenen har vaknat till
liv i år efter flera säsongers dvala. Laget
Active8 från FK Aros hade inga att tävla
emot men fick tävlingsträning inför SM
och toppade sin insats med en 8-poängare i sista rundan.
På friflygarsidan hade det varit svårt
att få tag i en artistisk FAI-domare som
kunde vara på plats, men norske Steinar
Lillås var med och dömde över webben.
Skånska AID från SFK, som gjorde sin
första tävling på förra årets SM, hoppade
jättebra och gjorde därmed en skräll och
vann över alla församlade lag, inklusive
landslaget Zero, SF. Som uppladdning
inför SM blev det därmed extra spännande – kanske dags för ett tronbyte?

12

Zero tog en silverplats följda av Divine
från FKCG. Devils in tha sky, SF, gjorde sin första tävling med lagets nya konstellation (performers Cerina Rydälv
och Cornelia Franzén tävlade förra året
under namnet Reco men kameraflygare
Katie Gardiner är nytillkommen) medan laget Cosmo gjorde premiär i tävlingssammanhang över huvud taget. ■

Blue Spirits, SYD, vann Svenska cupen 2 i FS med snittet 14 poäng.

Resultat Svenska cupen 2, Gryttjom
FS4
Plac, lag, klubb

R1

R2

R3

R4

Totalt

Snitt

1. Blue Spirits, SYD

16

16

14

10

56

14,00

Sv cup-poäng
5

2. Pro Team, Finland

17

13

13

11

54

13,50

4

3. Evolution, SF

13

13

14

13

53

13,25

3

4. eXigo, FKA

14

9

9

11

43

10,75

2

Plac, lag, klubb

R1

R2

R3

R4

Totalt

Snitt

Sv cup-poäng

1. Activ8, FKA

4

3

5

8

20

5,00

0

Plac, lag, klubb

R1

R2

R3

R4

R5

Totalt

Snitt

Sv cuppoäng

1. AID, SFK

6,4

5,7

6,3

6,3

5,7

30,4

6,08

5

2. Zero, SF

5,6

5,2

5,9

5,9

4,6

27,2

5,44

4

3. Divine, FKCG

5,4

3,1

5,7

5,6

3,1

22,9

4,58

3

4. Devils in Tha Sky, SF

3,4

3,1

3,5

3,5

3,1

16,6

3,32

2

5. Cosmos Freeflying, SF

2,4

2

2,4

2,1

0,6

9,5

1,90

1

FS8

Friflygning

Skånelaget AID skrällde i friflygningen och vann
över bland andra landslaget Zero.
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Första RM
i swooping avgjort

Dåligt väder hindrade inte Nyköpingsklubben från att genomföra Sveriges
första riksmästerskap i swooping under den första helgen i augusti. Nu återstår
att se vilka som kommer att få representera Sverige på VM i Sydafrika i vinter.

Text

Lennart Vestbom

Foto

Sara Wallbäck

D

en 2 augusti lyckades Nyköpings
fallskärmsklubb, NYFK, genomföra det första riksmästerskapet i swooping
på Jogersö i Oxelösund. Det blev en hård
kamp med regnet, men genom tuffa, ambitiösa tävlande och tåliga funktionärer
lyckades man imponerande nog att genomföra alla sex omgångarna, tre i distans och tre i zonprecision.
I år fick man till en tävling med jämnare fällningar genom att använda Skånes
fallskärmsklubbs Cessna 182. Den fåtaliga, men högljudda, publiken slapp därmed vänta så länge för att se sina idoler.
Bland de tolv deltagarna fanns både
erfarna och nya tävlingsswoopare. I resultatlistan blev det tre grupperingar och
inför sista omgången, ett distanshopp,
skilde det till exempel endast någon
hundradels poäng mellan tvåan och trean.
Jens Thögersen gjorde en mycket bra
tävling och tog poäng i alla sex hoppen,
liksom Stefan Burström som överraskade

positivt. Bronsmedaljören i zonprecision
från världscupen i Australien i fjol, Martin Bäcklin, lyckades ”schabbla” bort sig i
sista omgången, genom att böja på benen
vid fel tidpunkt och därmed missa porten
med några centimeter. De fyra noviserna
skaffade sig bra erfarenheter inför kommande tävlingar, kanske redan senare i år
ute i Europa. Bland annat planerar Team
Sweden att delta på tjeckiska mästerskapet
och på finalen i Europatouren i Bussloo.
En stor eloge till nyköpingsklubben,
som åter arrangerade en swooptävling,
den enda i Sverige under 2008. Något
för de övriga klubbarna att ta efter, nog
finns det väl fler ställen i Sverige, där en
bra swoopingbana kan skakas fram?
Sverige har för avsikt att skicka två
tävlande till första VM i grenen, som går
i Sydafrika i slutet av november. Det blir
nu spännande att se vilka den nye grenansvarige för swooping, Jonas Bergqvist,
kommer att ta ut till den tävlingen. ■

Tävlingen hade även
internationella deltagare, ovan Mikko Hallanoro från Finland.

Svenska Cupen (RM) i swooping, Jogersö
Distance

Zone Accuracy

Placering, namn, klubb

R1
Längd Poäng

R2
Längd Poäng

R3
Längd Poäng

1. Jens Tögersen, SFK

100,22 100,000

96,27

91,233

61

2. Stefan Burström, SF

57,34

57,214

87,62

83,036

3. Martin Bäcklin, SF

65,15

65,006

0 (v)

0,000

4. Sami Lehtinen, Finland

88,82

88,625

0 (v)

6. Fredrik Hedén, SFK
7. Niclas Emanuelsson, FKCG

R4
Poäng Poäng

72,619

22

37

44,047

84

100,000

105,52 100,000

72

0,000

88,37

83,747

57,45

57,323

78,80

23,00

22,949

8. Jonas Bergqvist, NYFK

0 (v)

9. Thomas Sevén, LFK

R5
Poäng Poäng

R6
Poäng Poäng

Totalt

30,555

63

78,750

75,09 100,000

473,157

45

62,500

80

100,000

58,6

78,039

424,836

72

100,000

65

81,250

0 (v)

0,000

346,256

85,714

0 (v)

0,000

41

51,250

-

0,000

325,589

35

41,666

0 (v)

0,000

53

66,250

-

0,000

191,663

74,677

34

40,476

8

11,111

0

0,000

-

0,000

183,587

0 (v)

0,000

0 (v)

0,000

0 (v)

0,000

34

42,500

0 (v)

0,000

65,449

0,000

0 (v)

0,000

0 (v)

0,000

8

11,111

25

31,250

0 (v)

0,000

42,361

0 (v)

0,000

0 (v)

0,000

0 (v)

0,000

0 (v)

0,000

0

0,000

-

0,000

0,000

9. Mikko Hallanoro, Finland

0 (v)

0,000

0 (v)

0,000

0 (v)

0,000

-

0,000

-

0,000

-

0,000

0,000

9. Marcus Jögi, NYFK

0 (v)

0,000

0 (v)

0,000

0 (v)

0,000

0 (v)

0,000

0

0,000

0 (v)

0,000

0,000

9. Karl-Johan Sandberg, ÖFK

0 (v)

0,000

0 (v)

0,000

0 (v)

0,000

0

0,000

0

0,000

-

0,000

0,000

5. Göran Swartz, FKCG
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Ovan: Jens Tögersen
swoopar drygt 96 meter.
Han gjorde en mycket
bra tävling, tog poäng i
samtliga omgångar och
vann efter en spännande
sista omgång.

Vilka kommer grenansvarige Jonas Bergqvist att
skicka till VM i Sydafrika?
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FÖRSVARSINFO

Svenska fallskärmsförbundet
– en frivillig försvarsorganisation
Som svenska fallskärmshoppare är vi delaktiga i
en av landets 23 frivilliga försvarsorganisationer.
Sammantaget har organisationerna 706 000
medlemmar. Genom att på frivillig basis rekrytera och utbilda medborgare för uppgifter inom totalförsvaret bidrar fallskärmssverige till landets
beredskap.
Vi som ingår i frivilliga försvarsorganisationerna ses som en viktig resurs av Försvarsmakten.

Genom vår kurs- och utbildningsverksamhet bibehåller och höjer vi bland annat kompetensen hos
krigsplacerade personer. Av värde för försvaret
är också att vi har tillkommit på medborgares
egna initiativ och är fristående i förhållande till
såväl andra frivilligorganisationer som till Försvarsmakten.
Under den här vinjetten presenterar vi regelbundet försvarsinformation.

Jas 39 Gripen hemma efter Red flag
Den mest erkända av alla internationella flygövningar – Red flag i Nevada, USA – fick i
år besök av fyra stycken svenska Jas 39 Gripen. Övningen går ut på att en god och en
fientlig sida ska strida. I denna så kallade Air
to Air fight ska den goda sidan med hjälp av
40 flygplan bekämpa den onda sidan som
har cirka 15 flygplan och en mängd luft-

värnssystem. Ett av momenten i övningen
var bland annat att fälla skarpa bomber och
Jas-planen hade med sig sex stycken, varav
fyra var övningsbomber. Bomberna heter
GBU 12, är cirka 3,5 meter långa och väger
250 kilo.
På Nellis Air Force Base i Nevada finns
det uppbyggt städer med byggnader och

fordon för att övningen ska bli så verklighetstrogen som möjligt. Jas 39 Gripens uppgift var bland annat att stoppa en fientlig
militärkonvoj. Övningarna gick som planerat och den 4 augusti lämnade det svenska
förbandet Las Vegas för att under fyra dagar
ta sig de 750 milen tillbaks till Luleå.
Källa: www.flygvapnet.mil.se

Okej med uniform på Pridefestivalen

Försvaret bra på genusfrågor

Den 25 juli till 3 augusti hölls hbt-festivalen Stockholm Pride för tionde året i rad.
I år var Pridefestivalen också värd för EuroPride vilket gjorde tillställningen till
den största någonsin. För första gången fick värnpliktiga och anställda inom Försvarsmakten bära sin uniform i paraden, något som blivit möjligt efter att Försvarsmakten tidigare i år gjort upp nya riktlinjer för hur man ska tolka sitt uniformsreglemente.
”Vi har länge väntat på ett besked från Försvarsmakten i frågan. Nu välkomnar
vi riktlinjen. Äntligen kan jag och mina andra stolta kollegor få visa vår helhet, i
synnerhet under prideparaden. Att detta sker inför Europride är enastående. Vi är
jätteglada och lyckliga över detta. Nu kan vi visa hur långt Försvarsmakten har
kommit i sitt mångfalds- och antidiskrimineringsarbete”, säger Ulrika Hansson,
ordförande i föreningen HoF, Homo-, bi- och transpersoner i försvaret, på mil.se.
Försvaret hade också ett informationstält i Tantolunden och deltog även i ett seminarum där de berättade om upplevelser kring att vara hbt-person i utlandstjänst.

I slutet av juli blev Charlotte Isaksson, genusrådgivare
åt insatschef generallöjtnant Anders Lindström, inbjuden att hålla en föreläsning om ”Integration Gender
in a Military: From words to action” vid universitetet
Harvard i Boston. Inbjudan ses som ett erkännande av
hur långt fram Sverige ligger i genusarbetet i militären.
”Vi har länge varit ledande bland olika försvarsmakter avseende hur väl vi lyckats med att förankra
jämställdhetsarbetet i vår organisation och på senare
tid även i våra operationer. Som ett direkt resultat av
dels gemensamma operationer och täta dialoger på
högsta nivå kommer nu även Tyskland att utse sin första genusrådgivare åt deras motsvarighet till vår insatschef ”, säger Charlotte Isaksson till www2.mil.se.

Mirijam Geyerhofer

Mirijam Geyerhofer

En tragisk olycka inträffade på det estländska hoppfältet Kuusiku den 19 juli. Av
okänd anledning gick hopparen Marilin Liv in i propellern på flygplanet som
fortfarande hade motorn ingång. Hon avled omedelbart. Marilin var känd för en
del svenska hoppare eftersom hon var med på Basic camp i Stockholm i somras.
”Estländska Luftfartsverket (Estonian Civil Aviation Administration) klandrar inte Skydive Estonia för händelsen. Men tillsammans har vi beslutat att
hoppmästaren hädanefter är den som först rör sig mot flygplanet och den sista
att kliva ombord. Detta för att se till att ingen kan passera dörren och därmed
undvika att händelsen upprepas”, säger Annika Arras, Skydive Estonia.
Samtidigt som tankarna går till Marilins familj och vänner, ger det oss alla en
ytterligare påminnelse om att aldrig komma i närheten av en propeller.
■
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Villem Alango

Tragisk propellerolycka

Marilin Liv.
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Fallskärmsklubben

Aros
Text

Mia Spillman

Foto

Jonas Gyllenpanzar

Endast några minuters bilfärd från Västerås
centrum ligger Johannisbergs flygfält. Här,
med Mälaren och kraftverkets höga torn i
bakgrunden, finns Fallskärmsklubben Aros.
En stor klubb med kapacitet att hoppa mycket, men som samtidigt är liten nog att ha en
otrolig klubbanda.
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F

allskärmsklubben Aros har funnits på
sin nuvarande adress sedan början av
70-talet. Människor har kommit och gått
sedan dess, och många av dem har på ett
eller annat sätt lämnat ett fotavtryck i
hur klubben ser ut idag. Ett fåtal hoppare
som var med när klubben först kom
igång är fortfarande aktiva idag. Kjell
Påhlsson samt Sonny Larsson, med certnummer 57 och 58, är två ansikten man
löper stor chans att stöta på under ett besök hos Aros. Även Ulf Anderzon, ägaren
till Uffes Hopp Shop, har varit med i
många år, och har lämnat ett avtryck i
klubben i form av sin äldste son, Tim
Samuelsson, som är en av klubbens mest
aktiva hoppare i dag. Andra kända namn
i klubben är Alex Ingulfson samt Tobias
Alsiö, som båda deltagit i 400-mannavärldsrekordet i Thailand.
Klubbens trotjänare sedan några år
tillbaka är en Cessna 208 Caravan, som
står till förfogande mellan mars och oktober. På knappt 20 minuter tar den 15
hoppare upp till 4 000 meters höjd, och

ett fåtal gånger om året tar den även en
grupp hoppare upp till 6 000 meter över
Västerås.
För den som skulle vilja testa på att
swoopa snö finns även chansen att göra
det. Hoppningen avstannar nämligen
inte över vintern, utan fallskärmsklubben
Aros hoppar året runt. Under vintermånaderna hoppas det dock ur en Cessna
182, som tar fyra hoppare upp till 3 000
meters höjd.
Stor elevkull på gång

I skrivande stund har klubbens fjärde
elevkurs för året precis inletts. Med tolv
elever är det även årets största kurs, och
det är mycket liv och rörelse i klubbstugan när det skall övas uthopp, reservdragsprocedurer och packas fallskärmar.
Engagemanget hos eleverna är enormt,
och kursledare, Erik Lundh, är märkbart
nöjd.
”Detta är mina bästa elever!” säger
han stolt när någon stannar till och frågar
hur det går för kursdeltagarna. Hela
klubben håller nu tummarna för sina nya
elever, och ser fram emot att få se dem
göra sina första hopp inom en inte alltför
avlägsen framtid.
I Aros går majoriteten av eleverna
fortfarande den konventionella kursen,
främst till följd av att det är något billigare än AFF-kursen, men trenden är på väg
att vända, och klubben har nyligen utbildat flertalet nya AFF instruktörer. Bland
dem finns bland annat Adam Stålsme-
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KLUBBSVEPET
Daniel Åström med enhandsgrepp i stöttan. I
Aros är vintern inget
hinder, klubben
hoppar året runt.

den, som under årsskiftet 2007-2008
även fick ta över titeln som chefsinstruktör efter Petter Alfsson-Thoor, som numera är riksinstruktör. Adam är en
mycket engagerad hoppare och medmänniska. När han inte hoppar med
AFF-elever, eller med det militära FS4
laget, hittar man honom allt som oftast
ute på fältet med vännerna och någon
flygande radiostyrd leksak, skateboard,
enhjuling eller liknande.
Tandemverksamheten förbättrad

Under det gångna året har StockholmVästerås Tandem Center, som har hand
om all tandemhoppning i Aros, genom-

Fallskärmsklubben Aros, FKA

gått ett rejält lyft. Nya overaller har
köpts in, diplomen har gjorts om och tshirtar har införskaffats till alla tandempiloter samt kameramän för att ge ett
professionellt fönster mot omvärlden.
Dessutom har markan öppnats igen efter
att ha varit stängd under en längre period. Halvvägs genom sommaren syns
redan resultat tack vare förbättringarna
som har genomförts. Antalet inbokade
tandem är många, och kommentarerna
från tandempassagerarna är positiva. Det
bådar gott för framtiden!
För den som är intresserad av att besöka Aros, arrangeras det under året flertalet roliga tävlingar och andra tillställ-

Ålder: Klubben grundades 1969,
och firar 40-årsjubileum nästa år.
Hoppfält: Johannisbergs flygfält.
Antal medlemmar: Cirka 250-300.
Utbildningsform: Konventionell samt AFF.
Antal hopp per år: Förra året cirka 9 000, i år
(fram till augusti) 6 300, snitt cirka 9 800
hopp per år.
Flygplan: Cessna 208 Caravan och Cessna 182.
Hopptider: Följande tider gäller mars – oktober: torsdagar 17.00 till 20.00, fredagar
16.00 till mörkt, lördagar 09.00 till mörkt,
söndagar 09.00 till 18.00.
Faciliteter: Det finns 24 sängplatser i klubbstugan, uppdelat på sex rum. Duschar samt bastu i en angränsande lokal. Packlokal finns
inne i klubbstugan. Det finns även en rullplatta, uthoppsatrapp samt marka.

ningar. Under våren är det åttamanna
pingst-scramble, där alla, oavsett erfarenhetsnivå, kan delta. Mot hösten till är
det även SM i tiomanna speedformation, FS4-scramble samt klubbmästerskap i precision som står på schemat.
Det är tillställningar som både roar och
lämnar härliga minnen.
Vem glömmer till exempel citatet
”Vem kan braina på ett poäng?”, från
förra årets SM i tiomanna speed… ■
Över Johannisberg har många
formationer av kaliber gjorts –
här en 24-mans ”sunset-load”,
sista liften för dagen.

Oskar Segerström

I Aros anordnas ofta tillställningar som lämnar
glada minnen. Mark Wemhöner fann det lämpligt att
anlända till ett sådant
i lederhosen...
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Tandempilot bjuder en lycklig passagerare
på ett sunsethopp över Visby på Gotland.

Aron Kron och Cissi Cöster, båda SF, svalkar
sig med glass över ett somrigt Gryttjom.

Foto: Magnus Caro

Foto: David Bengtsson

En av alla tandemhoppande svensexe-stålmän
vi möter på hoppfälten
laddar inför uthopp med
Marcus Jögi, NYFK, under Bermudaboogiet.
Foto: Sara Hall Ericson
René Bacchus, SF, ser till att hålla vätskebalansen
när det är som varmast i slutet av juli.
Foto: David Bengtsson

Friflygarna dirtar inför ett stormannahopp efter SM-tävlingarna. Den här gången
blev det inget svenskt rekord (de ville gärna passa på ett försök när domarna var på
plats) men träning ger färdighet. Lillkillen i förgrunden kanske är med om några år?
Foto: Lena Kaulanen

Ett rejält vindkast på Skånes fallskärmsklubbs hoppfält Everöd får
tandempilot, passagerare och fångare att draggas innan de tillsammans får stopp på ekipaget.

Sofi Hall Ericson, Sara Lundqvist (nyutexaminerad) och Filippa Oh
mans med nyexaminerade Stephanie Nicole Jönsson från FKC
dags för ilastnin

F

Foto: Andreas ”Raven” Andersson
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Fönster mot

SOMMAR
SVERIGE

Skicka bilder!
Under rubriken Fönster mot
hoppsverige vill vi att du som läser SFS förser oss med bilder
som skildrar livet på svenska
hoppfält. Helst markbilder. Det
är roligt om bilden lyfter fram
något kul, vackert eller udda
mitt i det vardagliga. Skicka din
bild till någon av oss i redaktionen – adresserna hittar du på
längst ner på sidan 3.

Daniel Hagström, UFK,
flyger fattigmanstub.
Foto: Fredrik Eklund

lson från NYFK tillsamG poserar innan det är
ng på Bermudaboogiet.

Foto: Sara Hall Ericson
Håvard Flaat från
norska friflygarlandslaget Skywalkers
swoopar förbi.
Foto: Rille Johansson

Hopplivet är tröttande och ibland är det
nödvändigt med en
tupplur, tycker Theo
Strömklint i FK SYD.
Foto: Mats Hjerthén
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Över tusen hopp i sann

Friflaj-anda
De som missade Friflajfestivalerna i Skåne i
början av 2000-talet hade nu chansen att få
uppleva något liknande. De som var med då
kunde nostalgiskt hänga med nästa
generation friflygare under en vecka
på Everöds DZ.
Text

Ramona Bengtsson

Foto

Andreas Andersson

H

Bakgrundsbilden:
Jonas Rogerstam,
en av coacherna
på lägret, går in
för landning.

alvklart väder hela
veckan, aningen blåsigt emellanåt. Dock så pass
bra väder att vi lyckades öka
antal hopp jämfört med
2007. Tretton deltagare och
fyra coacher gjorde åtta hopp per dag och
de flesta fick tre till fyra coachade hopp
varje dag. Tretton deltagare på olika nivåer, alla mycket målinriktade, vilket i slutänden skulle ge goda resultat.
Senast Skånes fallskärmsklubb hade
denna typ av läger var 2003, då sista
Swedish Friflaj Festival ägde rum. 20012003 arrangerade SFK Swedish Friflaj
Festival, då man bjöd in coacher och deltagare från hela världen. Organisatör för
detta stora evenemang var bland annat
Glenn Johannesson och Niclas Lundblad.
2004 och framåt har Skåne med Suzanne
Bejås i spetsen arrangerat midsommarboogie med cirka 200 besökare.
Stor vikt på träning

Glada deltagare poserar framför Skånes fallskärmsklubbs Bäver.
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Inför 2008 beslutades att man skulle ta
en paus och komma tillbaka 2009.
Förra året diskuterade jag tillsammans
med Jens Thögersen (nuvarande CI) huruvida det fanns möjlighet att organisera
läger under våra hoppveckor och bland
annat ordna en friflygarvecka och even-

tuellt en swoopvecka samt en FS-vecka,
allt för att på bästa sätt få ut så mycket
som möjligt och med målet att hoppa
massor, men samtidigt lägga vikt på träning samt ha riktigt skoj på vägen till
nya kunskaper och erfarenheter.
På klubbens årsmöte beslutades att
det var grönt att köra en FF-vecka hela
vecka 29 och allt förarbete kunde påbörjas. När väl arbetet inför lägret var färdigt var det dags att skicka ut en inbjudan, och sedan var det bara att vänta på
att folk skulle anmäla sig. Glädjande är
att det blev fullbokat på mindre än två
veckor. Inte helt oväntat eftersom vi har
många entusiastiska friflygare i Skåne,
vilka dessutom hade anmält intresse
långt innan anmälan blev officiell.
Fyra coacher på tretton deltagare

Summa summaro, tretton deltagare fördelat på fyra coacher, vilket skulle ge alla
deltagare mycket coachtid samt gott om
tid till briefing och debriefing. Som bäst
gjorde vi 25 lifter på en dag med vår
trogna De Havilland Beaver som tar tio
hoppare. Snabba ilastningar och en turnaround på ca 15 minuter gjorde att vi
kunde hoppa undan och dessutom fick
vi in en hel del ströhoppare, tandem
samt elever mellan lägrets lifter.
Det blev hoppning alla dagar och när
vi hade några timmars väderuppehåll
drog vi igång film på projektorn, som
bland annat visade hur man går från
sittflygning till ryggflygning med mera.
Under veckan tränades övergångar,
head-up, head-down, säkerhet, ryggflygning, carving och mycket mer. På kvällarna avnjöt vi gemensam middag, kvällsfilm och sedan bastu och läggdags för att
tidigt nästa morgon möta en ny dag.
Nils Klocker Predstrup var på plats
och coachade hela veckan, Nils var regerande världsmästare i freestyle 20012005 med laget Funkflyz. Han har coachat världen över, bland annat under
Friflajfestivalerna. Nils var därmed ett
bekant ansikte för många på fältet.
Peter Nilsson har varit med och coachat på FlajFlaj i Elsinore, FF-veckan i
Gryttjom, SF och en rad tunnelcamp
med mera hemmahörande i SYD, men
numera SF-medlem. Richard ”Rille” Johansson har varit med och coachat på de
flesta FF-veckorna i Gryttjom, SF samt
coachat i Nyköping. Jonas Rogerstam är
en av våra lokala friflygare och har tidiga-

Veckan avslutades med party där Friflajlegenden
Glenn Johannesson stod för musiken, till bland
andra Emma Alexson och Tobias Rådesjös lycka.

re coachat i USA samt i Everöd. Vi är
glada och tacksamma över att de ville
vara med och lära ut i Skåne och hoppas
på återseende nästa år!
Olika flygstilar

Våra coacher har olika flygstilar och därmed olika sätt att lära ut på, vilket oftast
leder till att man som deltagare snappar
upp det som passar var och en. Därför är
det naturligtvis bäst att rotera coacherna,
så att alla deltagare får ta del av så många
tips som möjligt.
Några av deltagarna har blivit coachade tidigare, bland annat under FlajFlaj i
Elsinore. Kvällsfilmerna fick avslöja vilka
fantastiska framsteg deltagarna gjort och
för mig som organisatör var det en häftig
känsla då jag mestadels jobbade på marken och inte hade en aning om vad som
försiggick uppe i det blå.
I slutet av veckan började deltagarna
samt coacherna bli trötta, hoppningen
trappades ner något och alla hoppare
började bygga ihop större grupper. Bland
annat tränades atmonauti, som är en
brantare track medan vissa ville köra mer
one-to-one hopp för att träna teknik.
Trötta och nöjda kunde vi avsluta lägret med gemensam middag samt fira
veckan och allas framsteg med skumpa.
Lördagen blev lite av en nostalgikväll,
Glenn Johannesson spelade gamla goa
Friflajlåtar och nya såväl som gamla ansikten dök upp på fältet. En mycket skön
avslutning på en riktigt kul vecka! ■
Skåne Freefly Camp 2008
Antal hopp: Cirka 1200.
Coacher: Peter Nilsson, Richard ”Rille”
Johansson, Nils Klocker Predstrup,
Jonas Rogerstam.
Organisatör: Ramona Bengtsson i samarbete med Joar Stenqvist.
Väder: Vissa dagar soligare än andra.
Deltagare: De flesta från Skånes Fallskärmsklubb, men även deltagare från
SF och Norge.
Flygplan: De Havilland Beaver, 10 hoppare samt Cessna 207, 6 hoppare.
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Friflygarläger i Gryttjom
När det årliga friflygarlägret i
SF arrangerades för tolfte året
i rad kunde närmare 30 deltagare och åtta coacher avnjuta
fem dagars intensivt slipande
på head up, head down, ryggflygning och track.
Text

Boel Stier

Foto

Mik Stier

F

riflygarläget i SF har arrangerats sedan
1997 och har blivit en årligt återkommande tradition. I år kom åtta coacher
från SF, FKCG, NYFK och UFK för att
dela med sig av sina kunskaper under en
riktigt fin sommarvecka mellan 23 och
27 juni. Även deltagarna hade kommit
resande från ett flertal klubbar runt om i
landet. Merparten av hopparna hade någonstans mellan 50 och 300 hopp och var
inriktade på att finslipa tekniken i head
up, head down, ryggflygning, track med
mera, i grupper om tre. Grupperna bytte
coach ett par gånger under veckan så att
alla skulle få samla på sig så många tips
och tankegångar som möjligt.
Bland deltagarna fanns Cosmo freefly,
nystartat friflygarlag för i år.
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”Jag gillade att vi fick lära oss saker av duktiga coacher som själva hoppat lag men
att vi också hade möjlighet att träna saker individuellt”, säger Ramona Bengtsson, SFK, en av medlemmarna i Cosmo.

Med på lägret fanns också ett par FShoppare som ville prova det här med friflygning och dessutom hade en handfull
riktigt duktiga friflygare från Estland rest
över Östersjön för att vara med.
■

Cosmo freefly, redo
på AN28:ans ramp.
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38

– nytt klubbrekord för

SF
För några av hopparna var det den största formation de någonsin gjort, undertecknad hade till exempel bara gjort en
14-manna som störst innan. Andra var i
gengäld med och satte nuvarande världsrekordet, en 400-manna i Thailand 2006
– Sven Mörtberg, Stefan Burström, Karin Lien Olofsson, Mats Olofsson, Johan
Hansson och Micke Kaulanen.

Kenneth Ahlberg

Fyra var med 1988

För 20 år sedan satte Stockholms fallskärmsklubb klubbrekord – en 30-manna eftersom klubben fyllde 30 år. Sedan dess har rekordet stått
sig och det började bli på tiden att sätta ett nytt.
Text

Anna Oscarson

Foto

Kenneth Ahlberg, Niclas Olofsson

”Det kändes kul att göra det som en
intern grej. Nu visade det sig att vi inte
valde den helg som passade alla bäst.
Dessutom gick ju Evolution och vann
SM så de var borta på VM när det var
dags”, säger Johan.
Tre misslyckade försök

S

tockholmsklubben fyller i år 50 och
förra året började det planeras för att
sätta ett nytt klubbrekord under jubileumsåret. Planen var att försöka sätta en
50-mannaformation. Genom att lägga
det i anslutning till Big way camp skulle
folk kunna förbereda sig på bästa sätt.
Storformationsexperterna Johan
Hansson och Sven Mörtberg är båda
medlemmar i klubben och engagerades i
organiserandet.

Att få ihop 50 personer lyckades alltså
inte utan bara 38 klubbmedlemmar kunde räknas in när det vid sextiden på fredagkvällen 080808 var dags för det första
försöket. Två försök hanns med men inget av dem satt. På lördagen hade några av
hopparna varit tvungna att åka hem och
några nya kommit till så det totala antalet hoppare var oförändrat. Det tredje
försöket lyckades inte det heller – men
det fjärde satt.

Vi var med!
el Gustavsen, Ken Hansen, Johan Hansson, Marc Hess, Ulf Hjalmarsson, Ola

Otterström, Monica Paulsson, Jenny

Burström, Martin Bäcklin, Annica Carls-

Jameson, Micke Kaulanen, Sabine Knuts-

Rosén, Folke Rydén, Per Sjölin, Berit

son, Juan Cifuentes, James Cumberland,

son, Karin Lien Olofsson, Ann Lindberg,

Svensson, Peter Törnestam, Pontus

Yasmina Djillali-Merzoug, Torbjörn Eriks-

Chippe Lindberg, Michael Martin, Sven

Wallin och Jens Åström. Kamera:

son, Barbro Flermoen, Jens Grahn, Mika-

Mörtberg, Annika Nilsson, Mats Olofsson,

Kenneth Ahlberg och Niclas Olofsson.

Niclas Olofsson

I formationen: René Bacchus, David
Bengtsson, Annika Björnström, Stefan

Stefan Olofsson, Anna Oscarson, Mats

Fyra av hopparna var med på det gamla
rekordhoppet som sattes på Tullinge –
Jens Grahn, Folke Rydén, Chippe Lindberg och Peter Törnestam. Även Ulf
Hjalmarsson var med som funktionär på
marken. För Jens Grahn kändes det lite
speciellt att det blev just en 38-manna...
han har nämligen den siffran som certnummer.
Johan vill uppmuntra till att det hoppas mer storformation i Sverige.
”I Gryttjom har vi kunskap, skickliga
hoppare och lyftkapacitet för att göra
sunset-hopp av den här storleken varje
dag under sommaren. Det borde utnyttjas mer.”
”Varken Johan eller jag tänker vänta
tjugo år med att sätta ett nytt klubbrekord utan satsar på att detta ska bli början på en årlig tradition ’klubbrekordhelgen i Gryttjom’”, säger Sven.
Nästa svenska rekord?

Det rådande svenska rekordet i storformation är en 107-manna som sattes
1998. Både Johan och Sven tycker att det
skulle vara kul att sätta ett nytt men det
finns några problem.
Dels hoppas det inte så mycket storformation i dag så det är inte säkert att
man skulle lyckas få ihop tillräckligt
många hoppare med rätt kompetens. Av
de 107 hopparna som deltog i den så kallade Storsvensken är det bara 32 som
fortfarande är aktiva hoppare. Dels är det
svårt att få lyftkapacitet som klarar det.
Sedan det svenska försvaret har börjat engagera sig mer utomlands är det svårt att
låna Herculesplan. Dessutom blir logistiken besvärlig när så många hoppare ska
samlas och det kan vara svårt att få folk
att lägga ner tiden och pengarna som
krävs. Men drömmen lever vidare. ■
Ett webb-tv-inslag om rekordet finns på
http://tv.hn.se/player/play/54561
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Boel Stier

Martin Kristensen

Det första officiella nordiska mästerskapet i friflygning avgjordes i Gryttjom
11-13 juli. Guld och silver
gick till norska Skywalkers
och Helix, som stod i en
klass för sig. Striden stod
om bronset, som det till
slut blev svenska Zero

Text

Boel Stier

Foto

Martin Kristensen, Boel Stier

B

land friflygarna i Norden har det anordnats
gemensamma läger och tävlingar sedan slutet av 90-talet. Att det nordiska samarbetet
fortfarande i allra högsta grad är levande visade
sig tydligt på de första officiella nordiska mästerskapen i friflygning som arrangerades i
Stockholms fallskärmsklubb 11-13 juli i år.
Åtta lag hade anmält sig i förväg medan ett
nionde, bestående av norrmän som ändå råkade vara på plats i Gryttjom, skapades ett par dagar före tävlingen under namnet Team Panic.
I Norge har friflygningen nått hög elitnivå
under de senaste säsongerna och de flesta gissade nog att det norska friflygarlandslaget Skywalkers skulle knipa guldet medan deras landsmän i Helix troligen skulle placera sig bra de
också. Mycket riktigt, om guld- och silvermedaljerna blev det aldrig någon större kamp.
Skywalkers gjorde utmärkt ifrån sig, vann guldet med besked och satte till och med ett nordiskt och eventuellt europeiskt rekord i sin
femte runda (den andra obligatoriska). De
gjorde 14 godkända poäng inom tiden. Världsrekordet ligger än så länge på 17 (och innehas
av Spaceland Anomaly, USA), så det var inga
småprestationer vi fick se på svensk mark. Sil-
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Skywalkers

vermedaljen gick till Helix som precis som sina
landsmän visade utmärkt kontroll och artistiskt
hög nivå.
Den riktiga fajten på den här tävlingen stod
om bronset. Efter första rundan låg svenska
friflygarlandslaget Zero först, men efter ett dåligt hopp av dem i andra rundan (första obligatoriska) halkade de ner till en femteplats och
blev omsprungna av både svenska Divine och
finska Team 8 som nu låg på en delad tredjeplats. Efter tredje rundan hade Zero knappat in
sitt tapp och låg åter på bronsplatsen, som de
sedan höll kvar till sista rundan. Därmed gick
bronsmedaljen till Sverige. Zero följdes till en
början av Divine, men de petades senare tillbaka till en femteplats av finnarna i Team 8.
Sex av totalt sju rundor klarades av redan
under tävlingens första dag. Lagen bestämde sig
gemensamt att förklara tävlingen för avslutad
eftersom alla medaljplatser redan var säkrade.
Det var med andra ord en snabb och effektiv
tävling. Med fem nordiska domare på plats (ett
krav för ett officiellt NM) var bedömningen
proffsig och rättvis och tävlingarna fick positiv
medieuppmärksamhet både i den svenska och
norska pressen.
■

Nordiska mästerskapen i friflygning 2008
Placering, lag, land

R1

R2

R3

R4

R5

R6

Totalt

1. Skywalkers, Norge

8,0

7,1

8,5

8,3

8,0

8,5

48,4

2. Helix, Norge

7,3

5,7

7,7

7,7

5,2

7,1

40,7

3. Zero, Sverige

6,4

2

6,6

6,7

4,6

6,5

32,8

4. Team 8, Finland

6,0

3,1

5,0

5,4

3,1

5,8

28,4

5. Divine, Sverige

5,2

3,9

5,6

5,1

2,0

5,7

27,5

6. Heroes, Sverige

5,9

2,0

5,9

5,7

0,6

5,8

25,9

7. Devils in tha sky, Sverige 4,4

2,0

3,1

4,3

3,9

4,9

22,6

8. Phobos freefly, Danmark

5,2

0,6

4,5

4,5

0,0

4,5

19,3

9. Team Panic, Norge

3,9

0,6

3,7

3,9

0,6

3,2

15,9

Norska Skywalkers vann inte överraskande guldet och satte
nordiskt och eventuellt europeiskt rekord i sin femte runda.

Boel Stier

som kammade hem.
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Nina Forslund
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VM i frifallsgrenarna i Frankrike gav oss
fina svenska prestationer och ett nytt
svenskt friflygningsrekord. De tävlande
gjorde sina insatser trots nervpressande
väderväntan hela veckan och stämningen i
det nordiska lägret var omtalat hög.
Text

Boel Stier

Foto

Benoit Dorchies, Nina Forslund, Olivier Levon

V

På bilden ovan ser du
hela den svenska
landslagstruppen. Övre
raden från vänster:
Joakim Wetterfors,
Janne Latvala, Petter
Jönsson, Tommy
Gustavsson, Anders
Sundin, Mik Stier,
Martin Askelin.
Nedre raden från
vänster: Rikard
Rodensjö, Gunlög
Edgren, Felix Wallberg,
Emil Einarsson och
Niklas Rodensjö.

ädret var inte på de tävlandes sida
under VM i FS och de artistiska grenarna 9-14 augusti i år. Tre dagar innan
tävlingarna började slog en tromb till
mot staden Maubeuge i nordöstra Frankrike och ställde till med stor förödelse.
Det ostadiga vädret höll i sig under hela
veckan som följde och all väntan innebar
en hel del nervpress på de tävlande.
Sverige representerades av tre lag. Friflygarlaget Zero, SF, som tagits ut som
svenskt landslag efter SM-vinsten 2007
och silvervinnarna från samma säsong,
Divine från FKCG. Båda lagen befäste
sin ställning genom att plocka samma
placeringar även på årets SM.
Eftersom förra årets topplag på FS-sidan splittrades och upphörde under vintern stod det inte klart vilket FS4-lag
som skulle få tävla på VM förrän SM
2008 var avklarat. Det var tajt mellan
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Bakgrundsfoto Benoit Dorchies

Blue Spirits, SYD och Evolution, SF och
särskilt spännande eftersom VM-biljetten stod på spel. Evolution vann guldet
framför de vinnartippade motståndarna i
Blue Spirits, som haft bättre resultat på
Svenska cupen.
Till slut var det alltså en landslagstrupp
på elva personer, samt truppens ledare
Gunlög Edgren, som reste till Maubeuge
i början av augusti.

Och till slut roddes tävlingarna i land.
Friflygarna i Zero lyckades ta sig till final
(efter runda fem är det bara de åtta bästa
lagen som gör up i de två sista rundorna), vilket i sig är väldigt bra och den
bästa placeringen svenska friflygare gjort
på ett VM. De satte också ett nytt
svenskt rekord med nio bekräftade formationer i sitt första obligatoriska hopp.
Svenskt friflygarrekord

Rörliga rapporter

Vi som följde det hela hemifrån kunde
glädjas åt en väl uppdaterad hemsida där
varje hopp gick att se i form av videoklipp.
På sikt kommer det att bidra till att utveckla sporten snabbare: alla har möjlighet att se vad de bästa lagen gör - och hur.
Men på plats i Frankrike var det konstant dåligt väder under hela tävlingen.
”Trots det var stämningen väldigt god
i den svenska landslagstruppen, inklusive
medföljande vänner och flickvänner som
var på plats för att heja på. Kontakterna
med finnarna och norrmännen var också
mycket godmodig och bidrog till en positiv upplevelse”, säger Gunlög Edgren.
”Fransmännen är duktiga på att arrangera stora tävlingar och det blev väldigt
bra även den här gången”, fortsätter hon.
Gunlög har själv har deltagit på flera
VM, senast med FS4-laget Four Pleasure
som tog brons i damklassen 2001.

Zero låg länge jämnt med norska rekryteringslandslaget Helix och var nära att ta
en sjätteplats, men den gick till slut till
norrmännen och de slutade som sjua.
Även friflygande Divine hoppade bra.
De missade precis finalen där ryssarna
placerade sig före, men en nionde plats
(som de delade med det italienska laget)
första gången man tävlar internationellt
är utmärkt.
Båda lagen har satsat ordentligt i år,
med coaching av norska friflygarlandslaget Skywalkers och många träningstimmar i vindtunneln. Det har betalat sig i
form av säkrare flygning och jämnare
kvalitet på hoppen.
Emil Einarsson i svenska FS4:an Evolution tyckte att tävlingarna var välorganiserade. Lagets egen insats och resultat,
en 15:e plats, är han också nöjd med.
”Vi gjorde ett poäng lägre i snitt än på
SM, men det beror på att vi hoppade ur
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På FS-sidan har topplagen utvecklats
oerhört starkt den här säsongen. Ditta
Valsdottir i norska FS4-landslaget Arcteryx konstaterade att de fått nöja sig med
en femteplats trots att de snittade 22,5.
Det är ett resultat som hade gett dem
medalj så sent som förra VM 2006.
Svenske Mattias Nord gästspelade i det
norska landslaget det här året och de
hade ambitionen att ta ett brons. Men
som sagt, trots ett högt snitt nådde de
inte det målet. Mattias Nord berättar att
det i skrivande stund inte är helt klart
hur det blir med Arcteryx framöver:
”Vi är inbjudna både till World Air
Games i Turin och till World Games i Tai-

I FS8 var det fransmännen som dominerade helt och på damsidan vann brittiskorna FS4-tävlingen.

Svenska FS4-laget
Evolution i luften
utanför Maubeuge.

Friflygarblock och slow-mo-dömning

Under VM passar man ofta på att ha möten mellan domarna och de tävlande.
Inom friflygningen diskuterar man just
nu att eventuellt låta två av rörelserna i
poolen, totem och vice-versa, bli block

forts. på nästa sida

Benoit Dorchies

Snittpoängen i FS höga

Olivier Levon

wan nästa år och mycket verkar peka på
att vi åker, men utan att göra en jättesatsning. Samtidigt tänker det norska förbundet odla fram en ny fyrmannasatsning
som då troligen får göra sin första internationella tävling på världscupen nästa år.”
Han säger att han är oerhört glad att
få ha upplevt hur det är att hoppa riktigt,
riktigt snabbt en säsong och att vara med
på en nivå där de med Mattias egna ord
”till och med tvålar till Airspeed på någon runda här och där.”
Det amerikanska laget Airspeed kammade hem segern i FS4 på den här VMtävlingen, men det var inte självklart.
”Fransmännen var dem hela tiden i
hälarna och finalen blev jättespännande.
USA ledde länge stort, men på slutet blev
det jämnare och jämnare. Till slut vann
de med totalt ett poäng över fransmännen. Belgarna som hade målet att ta silver fick nöja sig med brons men de hoppade också väldigt bra”, berättar Gunlög
Edgren.

högerdörr och därför valde att dra av
samma formation ur planet hela tiden.”
Han berättar att Evolution kommer
att fortsätta som lag även 2008 men exakt nivå på satsningen har de inte pratat
ihop sig om ännu.

Resultat frifalls-VM 2008
Friflygning

FS4

Nation

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

Snitt

Totalt

Nation

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

1. Frankrike 1

9,1

8,6

9,4

9,6

8,6

9,4

9,5

9,2

64,2

1. USA

30

32

24

16

29

21

28

15

-

-

24,4

195

2. Norge 1

9,1

8,6

8,6

9,0

8,4

8,6

9,0

8,8

61,3

2. Frankrike

28

30

23

17

27

23

28

18

-

-

24,3

194

3. England 1

8,2

8,6

8,3

8,2

8,4

8,3

8,1

8,3

58,1

3. Belgien

27

33

23

17

27

22

25

17

-

-

23,9

191

4. Frankrike 2

7,5

7,7

8,0

8,2

8,6

8,1

8,2

8,0

56,3

4. Ryssland

28

30

22

16

28

20

27

17

-

-

23,5

188

5. USA

7,5

6,8

6,9

7,0

8,2

6,5

7,0

7,1

49,9

5. Norge

27

29

21

17

25

21

26

14

-

-

22,5

180

6. Norge 2

5,5

6,1

5,8

6,3

6,5

6,5

6,5

6,2

43,2

6. Kanada

25

27

22

17

24

18

26

16

-

-

21,9

175

7. Sverige 1

5,9

6,5

6,3

5,8

5,7

5,7

6,0

6,0

41,9

7. Italien

23

21

16

13

21

16

21

-

-

-

18,7

131

8. Ryssland

5,4

5,2

5,5

5,3

6,5

5,2

4,8

5,4

37,9

8. Holland

22

20

16

12

21

16

22

-

-

-

18,4

129

9. Italien

5,3

5,2

5,1

4,9

6,8

-

-

5,5

27,3

9. Schweiz

19

23

17

13

21

15

18

-

-

-

18,0

126

10. Sverige 2

5,1

6,1

5,2

5,7

5,2

-

-

5,5

27,3

10. Tyskland

21

17

14

13

21

15

21

-

-

-

17,4

122

11. England 2

5,5

5,2

5,3

5,3

5,2

-

-

5,3

26,5

11. Australien

15

21

16

11

19

16

-

-

-

-

16,3

98

12. Finland

5,7

4,6

5,4

5,3

5,2

-

-

5,2

26,2

12. Danmark

18

20

14

11

16

16

-

-

-

-

15,8

95

13. Israel

4,6

5,7

4,5

4,7

6,5

-

-

5,2

26,0

13. Litauen

19

19

13

13

16

15

-

-

-

-

15,8

95

14. Schweiz

5,0

5,2

4,8

5,2

5,7

-

-

5,2

25,9

14. Sydafrika

17

18

15

11

19

14

-

-

-

-

15,7

94

15. Australien

5,5

3,9

5,5

5,1

5,7

-

-

5,1

25,7

15. Sverige

16

18

14

10

16

16

-

-

-

-

15,0

90

16. Österrike

14

19

15

12

16

11

-

-

-

-

14,5

87

17. Finland

19

19

14

10

16

9

-

-

-

-

14,5

87

Totalt

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

Snitt

Totalt

18. Brasilien

15

14

11

10

17

14

-

-

-

-

13,5

81

1. Frankrike 1

9,1

9,0

9,1

9,1

9,3

9,3,

9,3

-

9,2

64,2

19. England

15

17

14

8

16

6

-

-

-

-

12,7

76

2. Frankrike 2

8,2

7,5

8,3

8,3

8,7

8,5

8,5

-

8,3

58,0

20. Kina

7

9

8

5

9

8

-

-

-

-

7,7

46

3. USA

8,2

6,7

8,3

8,2

8,5

8,0

8,1

-

8,0

56,0

21. Cypern

6

5

4

5

5

6

-

-

-

-

5,2

31

4. Ryssland

5,1

6,1

5,2

5,2

5,9

5,2

5,2

-

5,4

37,9

22. Turkiet

5

6

6

2

6

4

-

-

-

-

4,8

29

25,4

23. Slovakien

9

4

4

0

4

3

-

-

-

-

4,0

24

24. Indien

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

R 10 Snitt

Totalt

5. Österrike

3,9

3,2

3,9

4,0

2,7

3,6

4,1

-

3,6

Freestyle damer

FS4 damer

Nation

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

Snitt

Totalt

1. Finland 1

9,1

8,5

8,9

9,0

8,5

9,2

9,1

9,2

8,9

71,5

Nation

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

2. Frankrike 2

8,9

8,8

9,1

9,1

8,3

9,0

9,1

9,1

8,9

71,4

1. England

24

26

17

15

21

17

-

-

-

-

20,0

120

3. Schweiz

7,8

8,3

7,7

7,8

8,4

7,9

7,9

-

8,0

55,8

2. USA

24

23

19

13

21

19

-

-

-

-

19,8

119

54,7

3. Frankrike

23

23

19

13

21

19

-

-

-

-

19,2

115

22

16

16

13

17

13

-

-

-

-

16,2

97

4. Frankrike 1

7,6

7,7

7,6

7,9

8,4

7,7

7,8

-

7,8

5. Italien 1

7,3

8,2

7,3

7,6

7,6

7,6

7,8

-

7,6

53,4

4. Norge

6. Italien 2

6,6

7,2

6,8

7,0

7,6

7,3

7,2

-

7,1

49,7

5. Australien

19

20

15

11

17

15

-

-

-

-

16,2

97

7. Finland 2

7,3

5,5

6,6

6,6

6,6

6,6

6,7

-

6,6

45,9

6. Tyskland

19

16

15

12

18

16

-

-

-

-

16,0

96

8. Tjeckien

5,9

6,5

6,1

5,9

6,1

6,5

6,4

-

6,2

43,4

7. Belgien

10

14

12

9

16

-

-

-

-

-

12,2

61

9. England 1

5,9

5,8

6,3

6,3

5,6

-

-

-

6,0

29,9

8. Spanien

7

11

10

8

12

-

-

-

-

-

9,6

48

10. USA

R 10 Snitt

Totalt

5,9

5,1

6,2

6,3

5,3

-

-

-

5,8

28,8

11. Nya Zeeland 5,9

4,9

5,7

5,8

4,5

-

-

-

5,4

26,8

12. Australien

5,4

3,3

5,4

5,5

5,1

-

-

-

4,9

24,7

Nation

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

13. England 2

4,6

5,1

4,8

4,8

5,3

-

-

-

4,9

24,6

1. Frankrike

23

18

26

22

22

24

16

-

-

-

21,6

151

2. USA

18

18

26

21

22

19

16

-

-

-

20,0

140

3. Italien

20

16

22

17

18

18

15

-

-

-

18,0

126

Totalt

4. Tyskland

21

14

20

15

16

14

14

-

-

-

16,3

114

Skysurf
Nation

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

Snitt

Friflygarguld till Babylon, Frankrike.
Segrarna i FS4, Airspeed från USA.

FS8

1. Ryssland 1

8,5

7,8

8,4

8,7

7,4

8,7

8,6

8,7

8,4

66,8

5. England

15

12

15

13

14

13

12

-

-

-

13,4

94

2. Frankrike 1

8,1

8,0

8,2

7,9

8,9

8,5

8,5

8,3

8,3

66,4

6. Belgien

14

11

16

11

14

14

12

-

-

-

13,1

92

3. Frankrike 2

7,4

7,1

7,8

7,8

5,4

7,8

7,5

-

7,3

50,8

7. Sydafrika

14

12

16

11

13

11

-

-

-

-

12,8

77

4. Portugal

7,5

5,1

7,1

8,0

5,6

8,0

7,3

-

6,9

48,6

8. Spanien

13

6

13

11

13

13

-

-

-

-

11,5

69

5. Ryssland 2

5,9

3,4

5,2

6,5

5,9

6,6

6,3

-

5,7

39,8

9. Australien

11

5

10

9

9

7

-

-

-

-

8,5

51
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Finska Hekla, ny seger i freestyle.
Benoit Dorchies

Nation

Benoit Dorchies

Freestyle herrar

R 10 Snitt
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FRIFALLS-VM 08
Frifalls-VM från sidan 25

Detta VM var sista gången som skysurfing deltog
som gren. Utvecklingen har stagnerat och en era
är därmed över. Som många gånger tidigare blev

mafält i spanska Empuria Brava, har vunnit de
internationella guldmedaljerna sedan amerikanarnas närvaro tunnade ut i början av årtiondet.
Men när nya friflygargrenen VFS4 (eller VRW4)
är med på kommande VM kan vi räkna med
transatlantiska toppstrider igen.
■

Olivier Levon

Nordiska medaljer

det Ryssland som kammade hem guldet. I de
andra artistiska grenarna gjorde våra nordiska
grannar fina insatser. Finska Hekla (Heini Elo
och Klas Ramsay) vann sitt andra VM-guld i en
tajt slutstrid mot franska Sophie Bernier och Julien Pondard i damernas freestyle. Hekla har under
de senaste säsongerna förlagt en stor del av sin
träning till Gryttjom och är därför bekanta för
många svenskar.
Norska friflygarlandslaget Skywalkers, som i år
har coachat flera svenska friflygarlag, avslutade
sin fleråriga satsning med en fin silvermedalj
ovanpå förra årets världscup-brons. Det ska bli
spännande att se vad som händer inom både FS
och friflygning hos norrmännen framöver.
Att franska Babylon skulle vinna friflygarguldet, med Vincent Reffet, Frédéric Fugen och
Cathy Bouette, gjorde ingen förvånad. Olika
konstellationer från Babylongruppen, med hem-

Joaquim Forasetto

till nästa år. Meningen är att utmana de tävlande
utan att därmed göra det alltför svårt för dem
som vill börja tävla.
Inom FS diskuterades det huruvida bedömningen ska göras i slow motion, med målet att få
rättvisare bedömning.
Den stora nackdelen är att det blir tidskrävande. Samtidigt sa domarna, bland annat vår svenska Pia Berggren, att även om vissa frågetecken rätas ut när man dömer i slow motion så uppstår
nya. Merparten av de närvarande verkade anse att
det vore bra om domarna kunde döma i slow
motion ibland, när de anser att det behövs, men
inte hela tiden, berättar Gunlög Edgren.

Nära ögat!
av Anders Pettersson
et här är en händelse som utspelades i Frankrike när Tony
Månsson och jag var nere för att träna stil.
Det var det sista hoppet för dagen och den ordinarie piloten hade
bytts ut till äldre gentleman på cirka 70 år. På vägen upp till uthoppshöjd
på 2 000 meter skämtade vi lite om åldern och att det var bra att flyga
hoppare vid den åldern.
När vi kom upp till 1 500 meter där molnbasen låg började planet att
svänga höger. Det är ovanligt – de flesta piloter föredrar att svänga vänstervarv. När högersvängen blev ganska brant tittade jag på Tony som tittade på höjdmätaren och hoppmästaren, hoppmästaren kollade på sin höjdmätare och på piloten som verkade helt omedveten om den skarpa
svängen som nu hade gått över i en snabb högerspiral nedåt. Plötsligt sliter hoppmästaren upp dörren, tittar på oss och skriker ”JUMP!”. Tony som
sitter först tar tag i dörrkarmen och häver sig ut. Jag ser honom försvinna
som ett vitt streck i bakrutan, planets hastighet var så hög att han försvann rakt bakåt.
Sedan var det min tur. Planet hade fortfarande en kraftig högerspiral
nedåt, dörren var snett upp för mig och centrifugalkraften pressade mig
bort från dörren. Flygplanet var en Broussard som är byggd för hoppning
med skjutdörr och hade fem ringar i golvet för automatskärmar, i de ringarna kunde jag dra mig mot dörren. Jag kom ut med hjälmen på huvudet –
dock inte fastsatt – och handskarna höll jag i ena handen. Jag visste att vi
hade väldigt hög hastighet när jag hoppade ut men hade ingen aning om
vilken höjd vi var på.
Jag kom ut i luftströmmen i stabil position men det var som att slänga
ut ett papper från ett tågfönster i full fart. Jag höll min position men det
bara snurrade och när jag äntligen blev stabil gick jag in och drog direkt.
Jag var på 500 meter. Kollade snabbt efter Tony som hade hoppat före
mig och såg hans skärm några hundra meter ovanför, tittade efter de and-

D

ra som var med oss i planet men jag såg inga fler skärmar i luften. Men
jag hörde flygplanet så jag förstod att det fortfarande flög.
Jag närmade mig snabbt marken och insåg att vi var långt från hoppfältet. Vi hängde över en stor skog med höga träd och jag konstaterade att
det inte fanns någon möjlighet att åka ut över öppnare landskap. Både
Tony och jag hade Para Commander 1 – en avancerad rundkalott – och jag
såg en skogsväg som var möjlig att landa på. Tony hade sett samma väg
och även han styrde mot den. Alldeles innan jag försvann under de höga
trädtopparna tittade jag i vilken riktning vi skulle gå för att komma åt rätt
håll mot fältet. Jag landade på vägen, rullade ner i diket och kollade upp efter Tony som brakade ner i några låga buskar en bit bort. Vi samlade ihop
våra skärmar och konstaterade att vi inte hade några skador.
Vi hörde flygplan som flög över skogen och förstod att det var oss de
sökte. Efter ett tag var det någon som ropade våra namn på franska så vi
gick i den riktningen och blev upplockade av hoppfältets bil. Väl tillbaka såg
vi att de tog upp piloten för att visa honom hur ett horisontgyro* fungerar.
Hoppet skulle ha skett från 2 000 meter men vi slapp betala för den höjden... och kom undan med ett 1 000-metershopp i stället.
■
*Horisontgyro: En mätare i flygplanet som visar hur flygplanet befinner sig i förhållande till horisonten. Om flygplanet ligger ovanför horisonten stiger det, är
det under sjunker det och om det ”hänger” på någon vinge ligger det i sväng.

Nära ögat? Alla vill höra din berättelse...
Vi på SFS funderade över det faktum att det i fallskärmssverige finns hur många händelser som helst
som stannade vid en erfarenhet istället för att bli
incidentrapport, skaderapport eller ännu värre.
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Den där gången du kom undan med blotta förskräckelsen, ett generat skratt (dagen efter) och
grundplåten till en av historierna vi hör i bastun eller vid lägerelden. Vi vill gärna publicera sådana.

Bjud på dig själv, skriv ner din historia och sänd till
oss så kanske den kommer i tryck tillsammans med
en snygg illustration! Skicka din ”nära-ögat-historia” till redaktionen på mejladressen boel@boel.se
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Gotland på

G
Christoffer ”Poffe” Nordin,
SFK/GOF, hoppar med en passagerare som får beundra utsikten
över Visby sommaren 2008.

En av landets minsta klubbar har länge
kämpat i motvind men nu är Skydive Gotland på G igen. Efter många års hårt arbete
av en liten grupp medlemmar och en fram-

samarbetet förts främst med det skånebaserade fallskärmsföretaget 42 Skydive.
Just nu ligger det samarbetet i ett utvecklingsskede och en plan inför nästa säsong
är under formulering.

gångsrik tandemsatsning med hjälp av hoppare från övriga landet ser nu Gotlandsklubben ljust på framtiden.
Text

Mia Spillman och Dag Svensson

Foto

Dag Svensson

U

nder juli månad samlades hoppare
från hela landet i Visby för att återuppta förra årets tandemsatsning. "Skydive Gotland - Fritt fall över Visbys murar" har blivit ett välkänt begrepp på ön
tack vare rekommendationer och marknadsföring.
Den största skillnaden i år mot föregående år, har varit att initiativet och huvudansvaret för tandemsatsningen på Gotland
nu ligger på Gotlands Fallskärmsklubb,
GOF. Tidigare har initiativet kommit
från de hoppare som inspirerat till satsningen. Ett initiativ och starthjälp som
GOF är mycket tacksamma för. I år har

Cessna 182 mest passande

Ytterligare en stor skillnad i år har varit
valet av flygplan. Istället för att hyra in
ett plan från fastlandet har GOF:s Cessna 182 använts för att föra ivriga förstagångshoppare mot högre höjder. Det har
visserligen gett längre lifttider, men har i
det långa loppet varit det mest ekonomiska och passande alternativet.
Dag Svensson, CI i Gotlandsklubben,
säger att hans klubb numera är på uppåtgående, något som gotlandshopparna
inte har kunnat säga på länge.
”Tandemsatsningen har gett oss en
grund att stå på efter många år av dyra
flygplansproblem. Varje steg vi tar är inte
längre en ekonomisk balansakt och det är
vi väldigt glada för.”
Vid sidan av det finansiella tillskottet
som tandemsatsningen inneburit har den
mängd arbete som medlemmarna i GOF
gjort under många år äntligen burit frukt.

Klubben har lagt om utbildningen à la
New deal, berättar Dag: ”Vi har inga konventionella kurser längre utan hyr in flygplan och instruktörer i tillräcklig mängd
så att våra elever skall ha möjlighet att
klara av sina tio AFF-hopp på en vecka.
Det är slut på det årslånga tragglandet
med konventionell-eleverna och vi får mer
tid och glädje över till egen hoppning.”
Hoppare flyttar till ön

Det finns mer för Gotlandskluben att
glädjas åt. I år har nämligen ett antal nya
hoppare flyttat till ön, vilket gett ett välbehövligt medlemstillskott.
I år har denna lilla klubb återigen bedrivit hoppning på två hoppfält samtidigt. Tandemverksamheten har i huvudsak bedrivits i Visby, men under vecka 30
när det firades 30-årsjubileum hoppades
det också på Stånga. Skönheterna på
Stångaland njöts traditionsenligt tillsammans med Örebroklubben och grillning
under korkeken, strandswoopning, prectävling och ambulerande bastubuss.
Gotlandsklubbens varande är inte
längre ett frågetecken, utan ett självklart:
”Yeaah!”
■
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Mårten
Efter drygt 20 år i sporten tycker man att det kanske skulle vara skönt att varva ner,
fokusera på sin egen hoppning och softa lite. Det tycker inte Mårten Nordlander. Han vill ha
mycket att göra och när han de senaste åren fått byta ut instruktörsslitet i lilla Östersundsklubben till lite AFF-hoppning i Västerås kände han att det var för lite – och blev ledamot i
SFF:s styrelse. ”Det kanske är något fel på mig men jag vill gärna ha ansvar”, säger han.

Text

Mirijam Geyerhofer

Foto

Mia Hansson

om medlem i Östersunds fallMÅRTEN
skärmsklubb finns det alltid nåN
O
RDLANDER
got att göra om man är instruktör. Med bara ett par, tre personer som
ensamma ska vara både hoppledare
Namn: Mårten Nordlander.
och hoppmästare, göra packkoller och
Ålder: 39 år.
hålla kurser blir tiden för egen hoppFamilj: Flickvän.
ning ganska knapp. Speciellt om man
Antal hopp: cirka 3 000.
som Mårten passar på att ovanpå det
Antal år i sporten: 21.
vara chefsinstruktör i tio år. Alltid full
Bor: I Stockholm,
rulle alltså, men det betyder inte att
men hjärtat bor i Östersund.
Mårten inte uppskattat åren i klubben
Klubb:
Förnyad i Östersund
hemma i Jämtland, tvärtom. Trots att
men hoppar mest i Västerås.
kroppen finns i Stockholm har han
hjärtat kvar i Östersund, även om det
inte blir hemfärd så ofta.
”I början var jag ganska bra på att åka hem men nu blir det mer sällan. Jag
vet ju att de går på knäna där uppe och att man kunnat göra en insats”.

S

Har du någon gång dåligt samvete för att du flyttade?
”Ja det har jag, både dåligt samvete och en otrolig hemlängtan. Man vill göra
så mycket men hinner så lite. Det hade varit jätteroligt att vara kvar hemma
och hjälpa till med klubben, i början försökte jag åka hem en gång i månaden
men det gick inte i längden. Jag har lite på skoj ringt och sagt att de kan
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Peter Wirenstedt
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Mårten tillsammans
de andra i FS4-laget
Foursvaret, Arvid
Olovsson, Henrik
Eriksson och Adam
Stålsmeden.

skicka ner sina AFF-elever till oss, så tar
vi hand om dem och sänder hem dem
färdigutbildade, men det är ju ett jäkla
bök att skicka elever över hela Sverige”.
Anledningen till flytten söderut var
enkel. Jobb. Efter lumpen gick han raka
vägen in på officershögskolan och när
försvaret flyttade från Östersund 2004 så
var det bara för Mårten att hänga på. Det
fanns lite olika valmöjligheter när det
gällde plats att flytta till, Luleå och Skåne
Eric Marsh:

“Mårten Nordlander är en av de varmaste
människorna jag känner. Jag förundras
alltid över hur han kan bibehålla den energi och entusiasm han har. Han har ett naturligt sätt att möta andra människor, ett
sätt som gör att man omedelbart känner
sig trygg i hans närvaro.
Mårten har alltid varit något av en fadersgestalt för oss yngre i sporten och han kommer alltid att vara en av mina största
förebilder inom ledarskap och utbildning. Han lyckas alltid hitta
en balans i sitt förhållningssätt gentemot elever och hoppare.
En balans som i mina ögon gör honom till en av de bästa instruktörerna jag någonsin träffat.
Nu är det snart nio år sedan Mårten lärde mig att hoppa fallskärm. Men jag lär mig fortfarande hela tiden av den store (lille) mannen, inom såväl hoppning som inom den fina vänskap
jag fått äran att vara en del av.
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var två. Stockholm var ett tredje alternativ och till slut valde Mårten huvudstaden för den centrala placeringens skull.
Och för Västeråsklubben.
”Jag kände några som hoppade där
och tyckte att det verkade vara en klubb
med skön stämning och mentalitet. Det
är okej att sitta och fika, man behöver
inte vara en hoppmaskin som far in och
ut ur planet varje lift. Nu har jag inte
hoppat så mycket i till exempel Gryttjom
men jag får mer känslan av att det är en
hoppfabrik och att man missar lite av gemenskapen och de mysiga grillkvällarna
på ett stort ställe. Jag gillar klubbstämningen, jag är en liten klubbräv”.
Mårten har efter alla år i Östersund
lärt sig att uppskatta gemenskapen och
vänskapen som lätt uppstår i en mindre
grupp. Han är övertygad om att människor som jobbar tillsammans mot samma
mål (”att få upp det där förbannade planet i luften”) och får kämpa lite för det
de vill ha gör ett bättre jobb.
”Det ideella tänket har nästan försvunnit, det är tråkigt. Nästan alla klubbar kör
helt eller delvis kommersiellt, eller så får
man betalt om man tar en hoppledardag
eller betalar själv för att slippa städa. Det
förtar en del av klubbgemenskapen och

stämningen. Nu låter jag som ett kommunistiskt manifest men det är inte det
jag menar, jag tycker bara att fler borde
hjälpas åt. Nu för tiden bränner man ut
ett gäng i taget, förr var man många som
såg till att planet betalades och kom upp
i luften”.
Just bristen på ideellt engagemang är
den största förändringen Mårten sett
inom sporten under sina drygt 20 år som
hoppare. Det – och så skillnaden på utrustningen så klart. När han började som
elev i Örebro året innan familjen flyttade
till Östersund så var det rundkalott och
magreserv som gällde. Det var inget som
störde honom, det var det säkraste då
och Mårten litade helt och fullt på sina
instruktörer. Men med den kunskap han
har i dag tror han inte att han skulle
slängt sig ut med en magreserv som man
för hand var tvungen att skaka ut ur sin
lilla magväska.
”Det går fort, grejer som för tio år sen
var skitcoola är nästan elevutrustningar
nu och utvecklingen på materielen har

Svensk Fallskärmssport nr 4, 2008

Ann Ljusberg:
Att beskriva Mårten med några få
ord är inte helt
enkelt... Mårten
är en person som
alltid har något
på gång... att
göra en sak i taget är inte riktigt hans grej. Men oavsett hur upptagen han är så har han
alltid tid över för en kompis. Mårten
brinner för fallskärmshoppning, oavsett om det handlar om att utbilda
elever, den egna lagsatsningen eller
en sunset med ett gäng nybörjare.
Han är en lagspelande problemlösare som värnar om den ideella tanken, alltid med glimten i ögat och
hjärtat i Östersundsklubben. Mårten
är en fantastisk vän och en av dom vi
har att tacka för att Östersunds Fallskärmsklubb fortfarande finns kvar!

gått otroligt fort. Nu är det snabbare,
längre och mindre som gäller. Och det är
positivt, bara vi kan hänga med själva
rent säkerhetsmässigt, olyckorna med vådautlösning under skärm(1) är en typisk
sådan grej som aldrig hade hänt för 15 år
sen. Fast då fanns ju knappt Cypresen i
och för sig”.
Säkerhetstänkandet är också en stor
del av Mårtens liv – både som hoppare
och militär – och en av anledningarna till
att han hela tiden varit engagerad som
instruktör. Han ser det som ett viktigt
och roligt jobb att utbilda och sprida
kunskap och får han för lite att göra så
tar han på sig mer jobb. Så många bollar
i luften som möjligt verkar vara denna
jämtlandsgrabbs melodi.
”I Östersund var jag alltid CI och då
gick det inte att vara ifred. Det var regelfrågor och väder och linkoller men när
jag kom hem på kvällen så kände jag
ändå ’jaha, det var en skön dag på klubben’. Det är skillnad i Västerås, jag är
Henrik Andersson:
Det första jag tänker på är när jag
var Mårtens hoppmästare och fällde
honom i värsta regnet, till och med
hoppledaren hade
gått in. Själv valde jag att landa med
planet. Det var en kul syn att ha Mårten ute på hjulet i piskande regn.
Jag ser upp till Mårten och ser honom som min bästa vän, och det tror
jag inte att jag är ensam om. Helt
kass att han flyttat härifrån. Bättre CI
än Mårten får man leta efter, där har
han nog med sig en del från sin roll
som officer. Han skulle definitivt vara
en grym RI.
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inte instruktör, jag är Mårten och jag har
inget speciellt jag måste göra. Kanske var
det därför det kändes okej att vara med i
styrelsen nu, jag kunde lägga till en ny
grej när jag tagit bort något annat”.
Men skulle det inte vara skönt att
bara softa och inte ha något ansvar alls?
”Jag har tänkt tanken, men nej. Det
kanske är något fel på mig men jag vill
gärna ha ansvar, både för elever, för utbildningen, för säkerhet. Jag tror faktiskt
att jag kan tillföra något och hoppas att
folk frågar mig för att de tycker att jag
kan ta ansvaret”.
I augusti 2004 var Östersundsklubben
med om en fruktansvärd olycka. Deras
flygplan, en Cessna 206, störtade strax
efter start och klubben miste fyra hoppare. Mårten höll vid den här tiden på med
sin flytt söderut och hade därför ett litet
uppehåll i CI-skapet. Han fick uppdraget
att möta media istället.
”Det blev bara så, jag ringde klubbens
ordförande och hon sa: du tar pressen.
Det blev som det blev. Det blev några
hektiska dygn”.
Hur har din syn på hoppning
ändrats sedan olyckan?
”Egentligen så har inte synen ändrats tror
jag. Direkt efter olyckan var jag säker på
att jag aldrig skulle hoppa igen men det
är ändå hoppningen som är livet. Det där
var en flygolycka som egentligen inte
hade med hoppning att göra”.
Efter olyckan åkte Mårten tillsammans
med några andra Östersundshoppare till
Dalaklubben för att göra ett par hopp
från deras 206:a.
”Det var inte roligt, men det gick. Jag
har alltid haft respekt för hoppningen
men det kändes extra mycket då. Nu är
hoppglädjen tillbaks men vi som var där
och kände dem, vi tänker på det mycket.
Som medlem i försvarets FS4-lag får
Mårten hoppa på arbetstid och förra året
blev det nästan 250 hopp. I år har det
inte blivit så många men det gäller att
ligga i när man fått äran att bli en del i
försvarets FS4-lag. Det finns en träningsgrupp med fler hoppare som står på kö
och är det någon som blir bättre byts man
ut. Själva jobbet kan också ställa till det,
någon kanske plötsligt måste åka på utlandstjänst och då blir det svårt att stanna i laget.
”Det är snabba ryck men vi har haft
laget i två år och hoppas på att få köra
det ett tag till och få fortsätta hålla det på
den nivå som vi gjort nu”, säger Mårten.
Reglerna för militär tävling och vanlig
tävling skiljer sig lite, bland annat är det
lite förenklade regler inom formationshoppningen, till exempel att man alltid
börjar varje hopp med att dra ut en stjärna. Sen ska man kunna hoppa precision

(1)
Både i Sverige och utomlands har olyckor skett där swoopare satt så hög fart på sina skärmar inför landningen, och så pass högt över marken, att deras räddningsutlösare skjutit ut reservskärmen mitt i dyket.

också, varje lag tävlar nämligen i båda
grenarna,
”Vanligtvis kör man ju bara det ena
och blir riktigt bra, nu blir man halvdålig
på bägge grenarna istället”, säger Mårten
och skrattar.
Under 2008 har laget hunnit med tre
träningsveckor och tre veckor i vindtunneln, något som inte är helt lätt att få
ihop när alla är utspridda och har mycket
att göra. Självklart blir träningen också
lidande när det inte går att träffas och
rulla när som helst, men ett snitt på 12,3
i SM räckte till en tredjeplats och det är
laget nöjda med. Fast de saknade ett lag
att fightas med.
”Västeråslaget Exigo som vi gått och
bröstat oss mot hela sommaren fick en
skada så de kunde inte vara med. Men vi
ska ta en helg i Västerås och göra upp senare i år”.
Och medan Mårtens kropp slänger sig
ut från flygplan i Mälardalen så finns
alltså hjärtat kvar hemma i Östersund,
där han också gjort ett av sina allra bästa
hopp, en kalottflygning där han drog direkt på 4 000 meter.
”Finalen gick ut mot Åre, jag tog av
mig frappluvan och sen hängde jag under
kalott och njöt av utsikten över hela stan
och fjällen. Jag hade bara shorts och tshirts och dinglade neråt. Ja… det vackraste hoppet jag minns”.
■

”

Som den norrlänning
han är har Mårten
åkt skidor sedan han
var tre år. ”Min andra sport” säger han.
Här i sol och snö i
Val d'Isère.

Några av Mårtens
minnesvärda hoppresor

Jag har många roliga minnen från Indien, det är väldigt organisationsmässigt annorlunda mot i Sverige. Vi skulle göra en
storformation och han som skötte ilastningen gick runt där
inne utan fallskärm och tog kort och vi bara ”vad fan håller
han på med? Trillar han ut så… ” Det var lite annorlunda.
När vi var i Algeriet och skulle hoppa från en Pilatus Porter var piloterna rädda för att flyga planet för att det var så
svårt att flyga, de var verkligen livrädda.
Vi fick göra ett nödhopp i Litauen för att det blåste för
mycket för att landa med planet. Jaha, tänker man, vad är
värst, landa planet eller skärmen?
Vi gjorde ett inhopp i Schweiziska alperna och landade på
en liten platå mitt på en bergvägg. Den var kanske 80x120
meter, och där stod det folk och bjöd på chips och öl 800
meter upp på berget.

”
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Lyckat

Big way
trots regn

D

Årets Big way camp blev det regnigaste någonsin
med endast en ordentlig hoppdag. Trots det var
deltagarna mycket nöjda med lägret. De besitter
en hel del kunskap tillsammans och lärde sig nytt

Anna Oscarson

Foto

Nisse Norin

Tim Samuelsson, FKA, var med på lägret för
första gången: ”Jag hade ingen aning om hur
det skulle vara. Den största formationen jag
hade gjort innan lägret var en 15-manna. Trots
att det bara blev tio hopp är jag mycket nöjd.
Det är häftig hoppning och jag är mest förvånad över att det inte var så svårt. Jag fick prova att gå som näst sista dykare och det var
inga problem. Men det gäller att prestera sitt
bästa varje gång. Nu har jag blivit sugen på att åka till Perris nästa år på 100-mannalägret.”

Michael Martin, SF, har varit med på alla Big
way camp: ”Jag är med på Big way camp för
att det är roligt att träffa folk som hoppar på
mage. Det är kul att det både är folk som hållit
på länge och som är ganska nya i sporten.
Uppläggen på lägren är olika beroende på vilka
coacher det är. Årets coacher tryckte mycket
på att skaffa rätt utrustning så att man kan
vara på alla platser i formationen. Stor overall
eller friflygaroverall om man faller fort och mycket bly om man faller långsamt. Även om jag vid det här laget har hört alla seminarier ett antal gånger så var det en del guldkorn jag fick med mig.
Ett exempel är att den tiden man får vänta i planet efter att basen
hoppat av är den tid det tar att dyka ner till formationen.”
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Många seminarier

Anna Oscarson

Text

Privat

både av coacherna och av varandra.

en 3-8 augusti samlades 90 hoppare
från tolv länder i Gryttjom för att
hoppa storformation. För femte året hade
Karin Lien Olofsson, Jenny Rosén, Marc
Hess och Mats Olofsson bjudit in till
Bigway camp. Ett läger som för varje år
får allt större andel utländska deltagare.
”De utländska hopparna gillar att komma hit och vi får mycket positiv feedback
för vår svenska klubborganisation. Gästhopparna gör bra reklam för lägret hemma i sina länder vilket leder till att ännu
fler kommer hit”, säger Karin.
Årets organisatörer var Kate CooperJensen, Lesley Gale, Larry Henderson
och Johan Hansson. Tre flygplan fanns
på plats, förutom Stockholmsklubbens
ordinarie Twin Otter och AN28, fanns
FK Aros Cessna Caravan att tillgå.

Under lägrets första dagar kunde enbart
några ströhopp göras på grund av regn
och moln. På onsdagen sprack det upp
och det blev en heldag hoppning ända
till klockan tio på kvällen. När vädret
inte tillät hoppning hölls det seminarier,
vilket gjorde att alla var otroligt väl förberedda när hopptillfällena kom.
”Det var mer kunskapsinnehåll än
förra året då det hoppades hela tiden.”
Liksom förra året jobbade organisatörerna med att få deltagarna att kliva ur
sina bekvämlighetszoner, det vill säga att
utmana sig själva och prova på platser i
formationen som de tycker är svåra.

”Ett sådant upplägg gör att det blir
mindre prestigefyllt och det är okej att
misslyckas. Det blir en mer öppen stämning och många frågor”, säger Johan.
Ny kunskap hellre än stort

Tanken var att deltagarna skulle börja
med att hoppa ur ett flygplan, därefter flyga rote med två och sedan tre plan. Men
eftersom många hoppdagar försvann
hoppade man över ”två plans-steget”.
Den största kompletta formationen
som sattes under veckan var en 42-manna, men målet var inte att sätta så stor eller så svår formation som möjligt, utan
att deltagarna skulle få ut maximalt med
kunskap.
Första dagen fick alla berätta om vilka
personliga mål de ville uppnå under
veckan och sista dagen kunde man konstatera att alla lyckats i sina föresatser.
En engelsman var så nöjd att han redan innan han åkte hem ville betala avgiften för nästa års läger...
■
Big way camp 2008
Incheckade: 90 hoppare
varav 40 utländska.
Deltagare från: Sverige, England,
Nederländerna, Danmark, Litauen,
Norge, Tyskland, Finland, Belgien,
Ukraina, Australien och Estland.
Åldersspann: Yngste deltagaren
var född 1988, den äldste 1940.
Hopperfarenhet: den med flest hopp
hade 8 700, den med minst 307.
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Lars Eklund

ÖFSK firade 50 år
Tre fallskärmsklubbar grundades 1958 och en av dem är Östersunds
fallskärmsklubb. I samband med nationaldagen var det dags att fira detta
50-årsjubileum.
När jag anlände till Opefältet under torsdagen var hoppveckan i full
gång. Aros Caravan tog lift efter lift upp till de blåa skyarna. För en gammal hoppräv som jag är turbinmotorer, frifallsbrus och sliderflapper ljuv,
efterlängtad musik. Jämtland bjöd på för säsongen ovanligt vackert och
varmt väder. Underbart! Inget ansvar för vare sig barn eller hoppning,
träffa gamla goda vänner och uppleva varma ljusa sommarnätter.
Uppdatering av gamla vänner

Dagarna tillbringade jag med att glida omkring som på ett cocktailparty
och uppdatera mig om alla kompisars nya jobb, städer, partners och barn.
Den uppgiften tog några dagar. På lördagen avbröts hoppningen på eftermiddagen för att börja fira jubiléet. För de som ville bjöds på guidad tur
på Flygmuseet och sedan var det en tänkt en storformation. Vi stod där
med våra champagneglas och jag funderade stilla på om dagens hoppungdomar har förstått värdet av en Hollywood-spot. De flesta landade i alla
fall på fältet.

Mitt gamla fallskärmslag ”Barbara & the Babes” hade återförening. Det var bara fotografen
Johnny ”Turre” Eriksson som fattades, och det har
han minsann fått höra. För er som inte har hört talas om oss kan jag berätta att vi är i särklass det lag som haft störst sponsring i relation till den
placering vi fick på SM-97 (näst sist i intermediate-klassen).
Talen avlöste varandra

En mycket välsmakande jämtländsk buffé dukades fram och vi hann nätt
och jämnt få i oss maten mellan den aldrig sinande strömmen av talare
som alla hade roliga anekdoter, mer eller mindre preskriberade, att återge.
Underbart roligt att ha flera av klubbens grundare med på festen och vilka
minnen de pratade om lär vi aldrig få veta.
Det var ändå med lite vemod vi kunde konstatera att det kommer att
dröja länge innan just vi möts igen. Mätta och med god dryck susande i
ådrorna fortsatte äventyren in i den ljusa fantastiska jämtländska sommarnatten. Och vad som hände sedan är det bara vi som var där som vet…
Stort tack till Östersunds fallskärmsklubb för ett mycket välorganiserat
och roligt jubileum. Vi ses om tio år och då blir historierna nog än värre.
Stina Lönn (f.d. Tornell)

Årets Bermudaboogie blev en
succé. Hoppning från PAC, ballong och helikopter. Landning på
både strand och papperstallrik.
Varje kväll lottades nallebjörnen
ut mellan de incheckade och
den var hett eftertraktad.
Text

Anna Oscarson

Foto

Sara Hall Ericson

B

ermudaboogiet gjorde comeback förra året efter några år i träda. Ett samarbete mellan fallskärmsklubbarna i Linköping, Nyköping och Örebro som geografiskt bildar en triangel, därav namnet.
Tanken är att lägret i första hand ska
vara till för elever och färska hoppare men
alla är välkomna. I år kunde inte Örebroklubben vara med den aktuella veckan så
NYFK och LFK arrangerande själva och
lägret hölls liksom förra året på Skavsta.
”Det var riktigt kul och samarbetet
mellan oss arrangörsklubbar fungerar jättebra”, säger Martina ’Ina’ Nylander, ordförande i Linköpings fallskärmsklubb.
Blev fullt

Marknadsföringen var lite försiktig eftersom man inte riktigt visste hur många
hoppare man skulle klara av att härbärgera. Men ryktet spred sig och det kom väl-
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digt mycket folk. Totalt var det 115 incheckade från tio klubbar. Till slut blev
de tvungna att gå ut med ett mejl på Skydive-listan om att det var fullt.
I början av veckan blåste det kraftigt
och det blev en del utelandningar men
vinden mojnade så småningom och det
blev perfekt väder om än en aning för
varmt. Några svalkade sig med lite nakenhoppning.
Vissa dagar hade det varit bra med ett
plan till eftersom det kunde bli långa
väntetider. Men PAC nummer två var tyvärr trasig och att hyra in ett annat plan
hade blivit besvärligt med tanke på manifesteringen.
Elever examinerades

Inhopp gjordes på stranden vid Jogersö
och det hoppades från ballong och helikopter. Det var mycket elevhoppning,
mestadels AFF och flera elever blev klara
under veckan.
För att minska risken för kollisioner
under precisionstävlingen fanns flera
papperstallrikar utspridda över fältet som
skulle prickas. På baksidan stod det vad
man vunnit – allt från priser ifrån Uffes
hoppshop till att få gå före i toakön eller
en kram från någon viss person.
”Buren var också populär”, berättar
Ina. Dit fick den som ville dricka alkohol
innan hoppningen var slut för dagen gå

Sara Hall Ericson

Bermudaboogie i kalasväder

in. Där försågs man med tantklänning
inköpt på secondhandbutik och ville
man gå ut och kissa fick man en vakt
med sig.

Över 100 incheckade
hade skoj i kanonväder
på Bermudaboogiet
19-27 juli.

Griskalas

Varje kväll drogs ett av namnen av dem
som hoppat under dagen och den personen fick en liten nallebjörn att hänga
runt halsen vilket betydde gratis öl i baren hela kvällen. Sista kvällen var det
Sangriafest och det bjöds på helstekt gris.
Tanken är att försöka anordna ett Bermudaboogie nästa år igen.
”Vi ska snacka ihop oss på ordförandekonferensen om när olika hoppevenemang ska arrangeras för att utnyttja hela
hoppsverige maximalt.”
■
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PRYLAR
”Nico” Emanuelsson, e-post: nico@skydivesweden.se,
telefon: 0705-68 99 24.

PRYLT O R G E T

(2 aug) Digitalsystemkamera Konica Minolta 5D säljes.
Robust systemkamera för frifallsfoto. Pris 2.500:Andreas Frisk, e-post: antefrisk@hotmail.com

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
(7 juli) Velocity 111 till salu. Bra skick, ca 800 hopp, bra
pris. Jimmy Thorstenson, e-post:
jimmy.thorstenson@ssc.se
(8 juli) Wings – Katana 107 – PD 113R – Cypres 2. Rigg
Wings, alla options (ringar, cut in laterals m.m.), en av
världens skönaste selar. Välvårdad. Huvudkalott Katana
107, blå med två gula celler. Reserv PD 113R, noll
hopp. Räddningsutlösare Cypres 2. Allt från 2005, 250
hopp. Måttad till mig 168 cm, 64 kg. Pris: 26.000 :Kontakta Mats Svensson, FKCG, tel: 0708-37 77 50,
e-post: mats1svensson@gmail.com
(28 juli) Komplett utrustning säljes! Rigg: Grå Javelin
med vita och ljusblå detaljer. HK: Stiletto 135, blå, grön,
vit, nyligen bytta linor. Reserv: PD 126R. Allt från slutet
av 1999 och i gott skick. Cypress tillverkningsår 02-03,

(3 aug) Hjälm säljes, svart Bonehead Guner i stl XL. Använd endast cirka tio gånger och därför i mycket
fräscht skick. Hjälmen finns i Stockholm men kan självklart skickas. Pris: 1.200:Magnus, e-post: mhfreefall@gmail.com

(1 sep) Komplett utrustning säljes. Rigg Javelin J4
(1999, ca 500 hopp,lila-grå-turkos-rosa, kill line,
hackey). Cypres från 2000. Passar ca 175-185 cm / 70
- 90 kg. Huvudskärm PD 190 (F-111, 1999, svart-blågrön). Reserv PD 176R, noll hopp, från 2000. Pris
19.500:- Grejerna finns i Stockholm, ring på 070-811 21
92 eller maila till alenca@dragonmoon.com

(13 aug) Billig BT tandemkalott med nya linor till salu.
Kontakta Johan Green, telefon: 0704-86 82 74, e-post:
johan.green@atmaskin.se

K Ö P E S

(13 aug) Icarus tandemkalott till salu.
Johny Åhman, e-post: johny@rygg.nu

batteri behöver bytas vid nästa ompackning. Pris:
15.000:- (finns i Skåne eller Blekinge beroende på vad
som passar bäst. Kontakta Fredrik Panzar, e-post:
f.panzar@cenara.com eller ring 0709-35 22 54.
(31 juli) Svärjes längst swoopande utrustning till salu!
Velocity 84 (gul med två marinblå celler) Tillverkad 2004
med 450 hopp och ohoppade nya HMA-linor. Javelin
Odyssey (svart+mörkgrå med gula och blå pinstripes).
Tillverkad 2000, passar person mellan 160-175 cm
skulle jag tro. Techno Reserv (oanvänd), tillverkad 2000.
Argus räddningsutlösare, tillverkad 2007. Samma funktionalitet som Cypres, men även inställbart ”swoopmode” för den som vill slippa läskiga vådaskott mitt i
sin bästa 630-hookturn. Säljes helst komplett, men är
öppen för förslag. Priset diskuterar vi fram. Martin
Bäcklin, telefon: 0706-01 31 16, e-post:
listmartin@gmail.com
(31 juli) VX 92 kvadratfot till salu, cirka 800 hopp. Blå
med två gula ränder. Pris 6.000:- Kontakta Niclas

Cypres 2 från april i år. Huvudkalott: Electra 210, 100
hopp. Reserv: Techno 190, noll hopp. Ganska lång rigg
som passar mig som är 194 cm. Pris 21.000:- utan Cypres eller 31.000:- med. Andreas Mähler, telefon: 070355 24 06, e-post: andreasmahler1@yahoo.se

(14 aug) Till salu: Velocity 103, gul och röd, mkt fin, årsmodell 2004. Kan fås med extra bärremmar. Köpt i juni
och jag har gjort noll hopp på den, säljes på grund av
omprioritering av budget. Pris: 6.000:Kontakta Mark Wemhöner, telefon: 0734-41 73 64,
e-post: mark@glassbil.net
(26 aug) Säljer en Protrack. Den är endast använd sparsamt en sommar så den är väldigt blank och fin! Funkar
perfekt. Pris: 1.700:- (nypris 2.290:-). Kontakta Jessica
Flodin, e-post: jessicaflodin@gmail.com
(26 aug) Friflygarhjälm säljes, Bonehead Guner i stl XL,
pris: 1.000:- Magnus, e-post: mhfreefall@gmail.com
(28 aug) Säljes: Rigg Javelin Odyssey, vadderad i ryggen och på benremmarna, brudmagnet, tillverkad 2004.
Reserv: PD 160R, tillverkad 2004. Huvudskärm
Spectre, 170 kvadratfot, kollapspilot, kollapsbar slider,
tillverkad 2003. Riggen och skärmen har gått ca 250
hopp, reserven noll hopp. Pris: 22.000:- kan diskuteras
vid snabb affär. Obs, ingen Cypres. Per Nissborg, telefon: 0768-69 91 62, e-post: per.nissborg@gmail.com
(1 sep) Säljer min fräscha Atomrigg. Den är i bra skick
och har bara gått ca 100 hopp. Säljes med eller utan

(7 juli) Jag undrar om någon har en Velocity 90 att sälja?
Hör av er till mig på jesper@dropzone.com eller på
0704-68 02 66 / Jesper, ÖFK.
(8 juli) Kamera och kamerahjälm köpes. Någon som har
att sälja eller tips på vad jag ska leta efter, kontakta
Christina Nordlöf, e-post: christina.nordlof@gmail.com
(9 juli) Reserver köpes! Har du en reservskärm till salu
så är jag intresserad av att köpa den. Allt av intresse.
Lennart Vestbom, telefon: 073-987 99 89,
e-post: lennart.vestbom@swipnet.se.
(30 juli) Jag behöver några reserver i stl 140-193 sqf.
Har du någon som bara ligger och skräpar, så köper jag
den. Lennart Vestbom, telefon: 073-987 99 89,
e-post: lennart.vestbom@swipnet.se.
(13 aug) Modern tandemkalott sökes, vår sura gamla
BT börjar ha gjort sitt. Önskas snarast en modernare,
typ Icarus eller Sigma. Ring Svante: 0702-10 26 40.
(18 aug) Jag saknar en 120- till 150-kalott till en rigg. Är
det någon som kan tänkas ha någon liggande? Fritte
Tengbom, e-post: fredriktengbom@hotmail.com
(27 aug) Sökes: Skärm kring stl 97-107, helst Crossfire
2 eller Katana. Kontakta Sofie, telefon: 0737-21 26 12,
e-post: sofie@alzen.se

Ny allroundskärm från PD
PD:s nya sjucelliga skärm kallas Storm och är en allroundskärm. Tillverkarna
riktar sig till ett brett spektrum hoppare med den nya skärmen: allt ifrån
nybörjare till erfarna kameraflygare och vingoverallhoppare.
Text

Boel Stier

Foto

Rickster Powell

N

är Performance Designs, PD,
släpper sin nya sjucelliga skärm
Storm frågar sig alla genast om det är
den som ska ta över efter Spectre, deras
sjucellare som kom under tidigt 90-tal.
Spectre har varit populär som en allroundskärm för allt ifrån nybörjare till
erfarna hoppare som premierar mjuka
och tillförlitliga öppningar (läs kameraflygare och vingoverallhoppare).
PD:s representanter menar att det
inte är så att Spectre i och med detta
skulle gå ur tiden. Men frågan är varför de hoppare som är ute efter ovanstående egenskaper skulle vilja flyga en
äldre modell när det finns nånting
färskare på marknaden. Hur som helst
verkar det vara en viss skillnad mellan
de båda skärmarna.
Vi pratade med Tim Samuelsson i
fallskärmsklubben Aros som har gjort
några hopp med den nya skärmmodellen. Han är van att flyga en 150 kvadratfot stor Sabre 2 och har provat en
lika stor Storm.
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”Den flyger ganska likt Sabre 2 men
svänger inte lika snabbt och skärande
eftersom den är sjucellig. Den känns
lite lugnare. Jag har inte gjort så många
hopp med den men alla öppningar var
kalasbra, mjuka och på heading. När
jag jämför den med att flyga en Spectre
tycker jag att den var lättare att landa,
det var mer fart och lyft i den.
I skrivande stund är Storm en väldigt ny skärm, så ny att nästan ingen i
Sverige har den ännu. Anledningen att
Tim Samuelsson har flugit den är att
hans pappa, Uffe Anderzon som driver
Uffes hoppshop, köpte in ett exemplar.
”Jag har bett PD om ett demoexemplar, men inte fått något ännu. Men
jag slog faktiskt till och köpte en själv.
Däremot hoppas jag fortfarande på att
få ett demoexemplar av en Storm 120.
Just i den storleksklassen verkar det
finnas ett stort sug”, säger Uffe Anderzon. Han tycker att Storm kanske öppnar något snabbare än en Spectre och
att den definitivt flyger brantare, har
mer fart och bättre flär.
”Den öppnar snällt utan att man
rullar nosen eller något, åtminstone på
de få hopp jag gjort.”
Storm finns också i en CF-anpassad
version. Då är det samma tyg man köper men linorna är dacron utan kaskader och piloten kollapsbar.
■
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