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Äventyr i Asien
VM i kalottformation
Distriktsmästerskap i norr och söder

Visioner
Just nu är det svarta rubriker överallt omkring oss.
Bankerna rasar samman, aktierna förlorar i värde, småspararna är rädda, politikerna chockade... det råder helt
enkelt katastrofstämning och alla oroas för framtiden.
Även i vår del av verkligheten är minustecknen
många. Medlemssiffrorna rasar, det är ont om pengar
och miljörörelsen pressar på mot det civila flyget och...
man skulle kunna rada upp en mängd saker som gör
att det är lätt att bli svartsynt när vi svenska hoppare
tänker på framtiden.
Men är det några som är bra på kris- och katastroflägen så är det ju vi! Hela vår verksamhet går ut på att
förbereda oss för att klara av de mest ansträngda lägen:
reservdragssituationer, utelandningar på trånga platser,
nödhoppslägen. Vi är redo för det värsta och inställda
på det bästa. För anledningen att vi sysslar med fallskärmshoppning är för att vi vet hur härligt det är när
hoppningen är som bäst.
Med andra ord: inga kan väl vara bättre än vi fallskärmshoppare på att se det ljusa i en tuff situation
och att leda varandra in på optimistiska tankespår?
Det är nu vi verkligen behöver gnugga oss i ögonen
och ställa in synskärpan på rätt motiv. Tänk vilket gäng
energifyllda entusiaster vi är runt om i Sveriges klubbar och vilken samling kunniga, viljestarka, arbetssamma, kreativa och inte minst roliga livsnjutartyper vi är
som tillsammans utgör vårt förbund. Nu behöver vi
samla kraft och peppa varandra, tillsammans.
I mitten av november är det dags för ordförandeoch CI-konferens. Se till att dina klubbrepresentanter
känner till dina goda idéer för hur fallskärmssveriges
framtid kan bli bättre. Det finns massor att göra och
visioner att utforma.
Tills vi återkommer med en rapport från det mötet
hoppas vi att du kan bli inspirerad av det här numret

av din egen svenska fallskärmstidning. Läs om duktiga
hoppare som representerar oss utomlands: Nyköpings
Göran Schwarz vann en europeisk swooptävling i Belgien i början av oktober (se sidan 6) och Romme rotation gjorde bra ifrån sig på VM i kalottformation i september, även om de inte kunde leverera lika fina
medaljer som de gjort tidigare. Läs mer på sidan 8.
Vi kan berätta att förbundets hemsida får en välbehövlig ansiktslyftning, se sidan 4. För dig som snyftar
över att den svenska hoppsäsongen är över för i år har
vi sammanställt en översikt över de största och mest
populära hoppfälten i USA, vad som händer där och
vad hoppen kostar. Den hittar du på sidan 20.
Vi publicerar också ett resereportage från tropiska
boogien i Thailand och Vietnam.
Vår gästskribent Mark Wemhöner manar till eftertanke och ställer frågan: Hoppar vi alltid för att vi själva vill eller är det ibland för att vi inte vågar säga nej?
Missa inte intervjun med Gunlög Edgren som har
hoppat i 24 år och som är Sveriges enda aktiva kvinnliga tandempilot. Hon är inte det minsta orolig för svensk
hoppnings framtid. ”Det är så stark gemenskap i sporten ...”, säger hon, ”... till slut löser sig det mesta”.
Vi instämmer med Gunlög och önskar er en härlig
senhöst!

Svensk Fallskärmssport, ISSN 0280-11-X, är Svenska
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Stockholms fallskärmsklubb firade
50 år med många gäster.

Nära ny medalj för Romme Rotation under VM i kalottformation.
Småland, världens första
miljöcertifierade fallskärmsklubb.
Drömbilder i fallskärm.
Byt linor i tid!
Riksinstruktören, Petter
Alfsson-Thoor om engagemang
och ny kursplanering.

Frivilliginfo – Gamla fallskärmsjägare fick hoppa Hercules.
Tioåring fick fint pris.

Fönster mot hoppsverige...
blandat fotokollage från hela landet.
Go west! En sammanställning
av hoppfält i Kalifornien, Florida
och New York.

Tävling: Tiomans speedformation,
Fallsvenskan och speedhoppning.
Distriktsmästerskapen
avgjorda i både norr och söder.
Mer hoppning på nätet, två
nystartade svenska hemsidor.
Nära ögat för
Mats Pallin...
Nyfiken på Gunlög.

Gästskribenten: Mark Wemhöner
om att hoppa eller inte.
Personlig betraktelse av Mirijam
Geyerhofer – Hur tänkte ni nu?
Pryltorget, säljes och köpes.
Kontakta SFF! Alla kontaktvägar.

Omslaget:
Laget 42 FF, Joar Stenqvist och Jens
Thögersen, friflyger under DM södra på Everöd.
Foto: Ludvig Engelbert.
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KOLUMNTITEL
NÅGRA ORD FRÅN…

SFF:s nya
Både hemsidan och e-projektet är nu klara. Efter en
något utdragen process verkar det nu som att de sista

E

tt av Svenska Fallskärmsförbundets mål är att vi ska bli fler och
hoppa mer. År 2007 satsade vi stort på att rekrytera elever. Genom
projektet New deal utbildade vi ett större antal elever än tidigare. I år
har vi haft fler förnyelser på föregående års elever än tidigare men vi har
inte rekryterat lika många nya. I och med nedläggningen inom Försvaret och en stor generation hoppare som är i familjebildaråldern faller det
just nu bort fler aktiva hoppare än vad det tillkommer.
En viktig fråga är hur vi får fler att fortsätta längre inom sporten. Det
här är inte bara en fråga inom fallskärmshoppningen utan inom alla idrotter. Idrottslyftet är Riksidrottsförbundets projekt för att stötta idrottsklubbarna med just detta – att få in fler unga i sporten och få dem
att fortsätta idrotta längre upp i åldrarna.
Personligen tror jag att, även om rekryteringen är viktig, så är det än
viktigare att arbeta med att få de elever man rekryterar att vilja stanna.
Tar vi in så många elever att energin tar slut bara på att utbilda dessa är
inget vunnet. Före detta riksinstruktören Ola Jamesons enkätundersökning från 2006 (se SFS nr 6 2006) gav många svar på vad som gör att
man väljer att fortsätta hoppa eller inte. Att komma in i gemenskapen
och att få fortsatt hjälp och feedback från instruktörer även efter avslutad elevutbildning är centralt för att fortsätta hoppa. Trots att vi vet detta fokuseras ofta mer på rekrytering och utbildning än på vad som händer med dessa personer sedan.

V

ad associerar du med Svenska Flygsportförbundet? Vet du att er
klubb tillhör Flygsportförbundet? Och vad har vi för nytta av att
vara med där?
Vi får inga större ekonomiska bidrag direkt via Flygsportförbundet,
men däremot är det förutsättningen för en mängd andra bidrag. Genom
Flygsportförbundet ingår vi i Riksidrottsförbundet och den internationella flygsportorganisationen FAI. Som en del i Riksidrottsförbundet
kan vi bland annat ta del av kommunens LOK-stöd, Riksidrottsförbundets anläggningsstöd och utbildningar och bidrag via SISU.
Tillsammans är flygsporterna också starkare än var för sig. Vi är på
flera sätt olika men vi har en hel del gemensamma intressen, till exempel
frågor om luftrum, flygfält, miljökrav, buller och säkerhet. Vi har också
en möjlighet att tillsammans profilera oss och bygga ett starkare varumärke. Hur många utanför flygsporten vet att det är idrottsgrenar som
vi tävlar inom? Tillsammans har vi en bättre chans att synas. Både i kraven kring miljön och för vår rekrytering är det essentiellt att vi ger allmänheten en bild av flygsporten som något positivt och på så sätt skapar
ett berättigande för vår idrott.
Jag kan också meddela att ett engagemang i förbundsstyrelsen ska bli
”familjevänligare”. Vi vill såklart att förbundsstyrelsen ska spegla medlemmarna i ålder, geografisk anknytning och kön. Det måste därför vara
möjligt att sitta som ledamot och engagera sig på en nivå som passar
även de som är mitt i karriären och, eller, har småbarn. Vi delar upp arbetet mellan oss så att ingen blir överbelastad, vi ska ha fler av våra möten över telefon och vi ska så långt det går försöka att förlägga möten så
att vi slipper övernattningar. Jag hoppas det här kan locka några av er
som kanske någon gång tänkt på att engagera er i styrelsen.
Lina Gardlow
ordförande i Svenska Fallskärmsförbundet
Svenska Fallskärmsförbundet
Box 5435
114 84 Stockholm
Telefon mobil: 0706-67 45 68
E-post: lina.gardlow@ufk.nu
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bitarna har fallit på plats. Och det är efterlängtat.
Text

Anna Oscarson

S

venska fallskärmsförbundets
hemsida har haft samma utseende under en längre tid. Programmet som den är byggd i är
svårhanterligt och det har därför
inte fungerat så bra med uppdateringar och ändringar.
Men nu har Mattias Sundberg
byggt om hemsidan från grunden i
ett open source-verktyg som heter
Joomla. Arbetet har dragit ut på tiden, egentligen skulle sidan ha varit färdig redan i somras. Men nu
är den alltså klar. Informationen

har uppdaterats och förhoppningen är att den nya versionen ska
vara lite mer lockande än föregångaren.
SFS på nätet

David Bengtsson har anlitats för
att förse den nya hemsidan med
uppdateringar. David är en man
med många idéer och han ligger
bland annat bakom Blå himmel
blogg och skötte exemplariskt
uppdateringen av SM-hemsidan i
somras.

Bränsleskatt?
Det råder fortfarande osäkerhet kring flygbränslebeskattningen för fallskärmsklubbar. SFF:s ordförande och skattejurist Lina Gardlow uppmanar
klubbarna att utgå från att dispens ges.
Text

Anna Oscarson

I

SFS nummer tre stod att läsa om den nya lagen som innebär att
flygbränsle beskattas. Tidigare har det inte varit någon skatt på
vare sig flygbränsle eller flygfotogen som används till flygplan. Den
nya regeln som nu trätt i kraft säger att den som flyger för privat
ändamål ska betala skatt.
”Vi tillhör frivilligförsvaret och har avgifter för hoppningen –
därmed bör vi kunna bedömas köpa in bränsle för annat än privat
ändamål. Till dess att vi får ett beslut om motsatsen utgår vi i vart
fall från detta!”, säger Lina Gardlow.
Det här får lite olika konsekvenser för fallskärmsklubbarna.
Den som tankar flygbränsle ska betala skatt vid inköp oavsett
verksamhet och kan sedan ansöka om att få återbäring av skatten
om man flugit för annat än privat ändamål. Återbetalning kommer
att ske på en blankett med SKV-nummet 5357. Blanketten finns
på Skatteverkets hemsida.
Den som tankar flygfotogen direkt i flygplanet köper alltid in
bränslet skattefritt och ska i fall att man flugit för privat ändamål
deklarera bränsleförbrukningen.
Den som köper flygfotogen till egen tank måste ha ett beslut om
att man är skattebefriad förbrukare för att få köpa in flygfotogenet
skattefritt. Ansökan om att bli skattebefriad förbrukare görs på
blankett SKV 5079a. Har man inte fått något sådant beslut och
köper in beskattad flygfotogen kan man begära återbetalning på
samma sätt som de som köpt beskattad flygbränsle.
■
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hemsida klar

En demo-version av e-projektet lanseras
också i dagarna. Tanken med e-projektet
är att underlätta kansliarbetet genom att
exempelvis incidentrapportering, förnyelse och registrering av nya elever sker direkt via Skynet. En tjuvstart skedde i och
med att årets nyregistrering gjordes via
nätet. Den riktiga lanseringen sker senare
i år efter att demoversionen utvärderats
och eventuellt korrigerats en aning.

Mattias Sundberg
ligger bakom utformningen av SFF:s nya
hemsida.

www.sff.se

Skynet underlättar

Tanken är att så småningom lägga Skynet
inom ramen för hemsidan men från början kommer de att vara separata.
”Jag och Mattias kommer att snacka
ihop oss framöver”, säger Marcus Runsten som ligger bakom Skynet.
Tack vare Skynet kommer säkerhetsarbetet att underlättas. Vi kommer att
kunna se tendenser hur vi skadar oss på
ett helt annat sätt än tidigare – bara några knappklick bort.
■

Maria Tillfeldt

Vi i Svensk Fallskärmssports redaktion
har planer på att kunna använda oss av
hemsidan i framtiden på olika sätt. Förhoppningen är att gamla SFS-artiklar ska
gå att få tag i den vägen framöver. En del
upphovsrättsliga bitar ska lösas men sedan är tanken att det ska gå och hitta sådant materiel som hoppare kan ha nytta
av och inte har blivit inaktuellt.

Tillbudsrapport bra verktyg
Det finns två sätt inom SFF att rapportera händelser som går utanför
det vanliga, händelser som kunde slutat, eller rent av slutade, i elände.
Den ena är tillbudsrapport och den andra fallskärmsrapport. Att rapportera tillbud, ”nära ögat-händelser”, är ganska nytt i vår sport och
riksinstruktören Petter Alfsson-Thoor förklarar här varför det gör vår
sport både bättre och säkrare.
Text

Petter Alfsson-Thoor

N

är vi i Svenska Fallskärmsförbundet skriver
bestämmelser och restriktioner utgår vi från
de fakta som finns. Tyvärr är det oftast så att de
beskriver fallskärmshoppare som skadat sig eller
till och med omkommit. I en del fall har man
uppmärksammat problemet först i samband med
olyckan. Men det kan också visa sig att problemet var känt sedan tidigare och olyckan bara en
logisk följd.
Det är väldigt svårt att finna orsaker om man
bara har en rapport att bygga sina slutsatser på.
Tillbudsrapport och fallskärmsrapport

Därför har vi i Svenska Fallskärmsförbundet två
sätt att rapportera händelser som kunde slutat, eller slutade, i elände. Den ena kallas tillbudsrapport och den andra fallskärmsrapport. Det som
skiljer ett tillbud från en händelse som resulterar i
en fallskärmsrapport åt är att man vid tillbudet
kommer undan med blotta förskräckelsen. Fallskärmsrapporten skrivs när någon skadat sig, dött
eller dragit reserven.
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Med vår tillbudsrapport kan man alltså rapportera avvikelser som i slutändan kan visa om vi har
ett beteende eller regelverk som resulterar i skador och dödsfall.
Det borde vara betydligt fler tillbudsrapporter
än vad det är fallskärmsrapporter.
Ute i klubbarna verkar man inte riktigt ha
hängt med på vad syftet är med tillbudsrapporten. Några tror att det handlar om angiveri, att
man kan råka illa ut om man skriver en rapport.
Det handlar inte om vem det är som skriver rapporten eller vem den handlar om. Det som är
viktigt är vad som har hänt. Om det visar sig att
man dabbat sig så till den milda grad att någon
disciplinär åtgärd skall vidtas så finns det chefsinstruktörer som tar den diskussionen.
En oljefläck på vägen

Ett exempel för att beskriva funktionen av tillbudsrapporten är det om oljefläcken på vägen:
En oljefläck ligger på vägen. 20 000 personer
går förbi den, 2 000 personer trampar i den. 200

halkar i den. Och slutligen halkar två personer
och dör. Oljefläcken tas bort.
Vad är det som krävs för att göra den förändringen? Kanske 20 000 personer såg fläcken utan
att bry sig. Kanske 2 000 uppmärksammar och
tyckte att det var tur att man inte halkade. 200
halkar i den men vill inte skämma ut sig och säga
att man halkat på en oljefläck som ligger taskigt
till. Två personer dör efter ha halkat på fläcken.
De två personerna är summan av ett känt problem som kunde ha åtgärdats om rätt myndighet
fått tips om ärendet i tid.
Fler tillbudsrapporter ger bättre hoppning

Det vi vill ha är fler rapporter att luta oss mot i
vår statistik. Några få rapporter här och där är en
fingervisning för just den platsen vid just det tillfället. Med fler tillbudsrapporter kan vi göra vårt
regelverk mer relevant.Det kan vara begränsningar vi har som i sin tur skapar ett allvarligare problem. Eller så är det något beteende eller ett återkommande utrustningsproblem som kan vara en
del i en katastrofal händelsekedja.
Det handlar om att identifiera problempunkter. En enskild sådan punkt kanske inte behöver
betyda ett bekymmer. Men lägger man ihop ett
antal sådana punkter i ett flöde kan de tillsammans bli till ett läge som inte är hanterbart. Resultatet blir då i bästa fall bara en fallskärmsrapport men i värsta fall ett dödsbud.
Med andra ord, skriv fler tillbudsrapporter!
Det gör vår hoppning bättre på sikt.
■
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Schwarz vann i Zwartberg

på gång

2008
OKTOBER 2008
19-25 oktober: US Nationals inklusive
världens första cup i VRW/VFS,
Arizona: www.skydiveaz.com
26-28 oktober: Världscup (världens
första) i VRW/VFS, Arizona:
www.skydiveaz.com

Swooping, Zwartberg, resultat
Placering, namn, land

NOVEMBER 2008
18-23 november: VM i swooping
(canopy piloting) i Pretoria,
Sydafrika.
www.canopypiloting.co.za
FEBRUARI 2009
27 feb -1 mars: BAS-kurs på Bosön,
Stockholm. Sista anmälan 19
januari 2009. www.sff.se

Totalresultat

1. Göran Schwartz, Sverige

361,5

2. Erwin Baatenburg de Jong, Holland

308,7

3. Mike Vogeleer, Belgien

297,9

11. Jens Thögersen, Sverige

138,0

13. Tobias Alsiö, Sverige

126,2

22. Marcus Jögi, Sverige

0

Det var svåra vindförhållanden när den internationella
swooptävlingen avgjordes i
belgiska Zwartberg första helgen i oktober.
Göran Schwarz, Nyköpings
fallskärmsklubb, tog hem guldet trots att han själv inte
tyckte att han gjorde så bra
ifrån sig.
Tanken var att de skulle
hoppa in sig på fredagen och
att tävlingen skulle hållas under lördagen och söndagen
men på fredagen blev det ingen hoppning alls. På lördagen
kunde två distansomgångar,
en omgång zonprecision och
två omgångar speed köras. I
zonprecision misslyckades
samtliga deltagare och fick
nollresultat.
”Ingen hade varit med om
något liknande tidigare”, säger Göran.
I en av speedomgångarna
var Göran bäst. Övriga svenskar som deltog var Jens Thögersen som kom nia totalt,
Tobias Alsiö som kom på elfte
plats och Marcus Jögi som
blev 22:a.
I november går VM i swooping i Sydafrika och dit kommer Göran Schwarz, Jens
Thögersen (SFK) och Stefan
Burström (SF) att åka.

På bilden: Göran Schwarz, Nyköpings fallskärmsklubb

MARS 2009
11-15 mars: Kursledarkurs, Bosön,
Stockholm. Sista anmälan 19
januari 2009. www.sff.se
12-15 mars: Hoppmästarkurs, Bosön,
Stockholm. Sista anmälan 19
januari 2009. www.sff.se
20-22 mars: Hoppledarkurs, Bosön,
Stockholm. Sista anmälan 19
januari 2009. www.sff.se
JULI 2009
16-26 juli: World Games, Kaohsiung,
Taiwan. www.worldgames2009.tw
AUGUSTI 2009
15-22 augusti: Militära VM, Lucenec,
Slovakien. www.cismmilsport.org/eng/welcome.html
30 aug – 6 sep: Världscup och
Europamästerskap i FS och
artistiska grenar, Prostejov,
Tjeckien. www.ec2009.com

Cicci – inte Cissi
I SFS nr 4, på sidan 19, finns en bild
av David Bengtsson där Aron Kron,
SF, äter glass tillsammans med en
tjej som påstås vara Cissi Cöster, SF.
Men det var helt fel och redaktionen
ber om ursäkt för misstaget. Bilden
föreställer Cicci Söderström, LFK.
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Två döda när PAC störtade i Schweiz
En pilot och en passagerare omkom vid en olycka med en
PAC utanför Pont-en-Ogoz i Schweiz i slutet av september.
Piloten hade släppt av 17 hoppare och var på väg att landa när planet plötsligt störtade och tog eld. Enligt polisens talesman Hans Maradan är det oklart vad som låg

bakom olyckan. Enligt uppgift ska en cykeltävling i området gjort att hopparna använde sig av ett annat flygfält än
sitt eget.
Aircraft Accident Investigation (BFU) har inlett en undersökning för att se vad som hänt.

Plåta och vinn 10 000

Gigantisk självstyrande skärm

I år arrangerar Flygsportförbudet, FSF, för andra gången
en fototävling med möjlighet för bästa bild att vinna upp till
10 000 kronor. Sista datum för att skicka in bilder är den
31 november 2008. Pristagare utses av FSF:s styrelse
och priset delas ut i samband med FSF:s årsstämma.
För mer information och regler titta på Flygsportförbundets hemsida, www.flygsport.se

Tidningen Ny teknik skriver i en artikel om hur en gigantisk självstyrande fallskärm släppts från femtusen meters
höjd ovanför Arizona. Den uppges ha burit en last på
15 000 kilo. Tillverkaren Airborne Systems kallar den för
världens största självstyrande vingfallskärm. Den mäter
65 meter mellan vingspetsarna och används – vad annars – i militärt syfte. Läs mer på www.airborne-sys.com

Nya rekordansökningar
I holländska Teuge har Sergey Kulakov och Igor Pugachev
från Ryssland slagit rekord i tvåmanna kalottformation
med 18 formationer. Det gamla rekordet är 16.
I schweiziska Locarno har Cestmir Zitka från Tjeckien
lämnat in en rekordansökan för precisionshoppning där
hon gjort tre centimeter på åtta rundor. Ukrainskan Klavdia Zalevska hade det gamla rekordet på fyra centimeter
på sju rundor.
Uppgifterna är preliminära och rekorden kommer att
godkännas först när bevisen som krävs kommit in till FAI
och blivit godkända.
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Anouk Van Der Burgt

Ruben Hamberg

LÖSRYCKT

LÖSRYCKT

själv utifrån medan du styr dig ner och landar. Du kan styra med hjälp av såväl bakre
som främre bärremmar och styrhandtag.
Du ställer själv in vilken höjd över havet du
hoppar och landar på, om du vill ha digital
eller analog höjdmätare, hur mycket det
blåser med mera.
För övrigt är programmet ganska simpelt och en av de brister som påtalas i tillverkarens webbforum är att man inte själv
kan se sina händer hela tiden. Landningen
görs inte heller i ett normalt landningsvarv.
Istället visar programmet bara den sista
delen av skärmfärden med en rak inflygning som avslutas med flär.
Även om det finns en del kritik är
många som har testat programmet positiva till initiativet och säger sig vilja använda
det om det utvecklas till något mer komplext och realistiskt.
Hoppfältet som har stått modell för datorprogrammet är Skydive New England i
Boston, USA och det är skapat av den
amerikanske hopparen Alexander Shyrokov. Han planerar kommande och mer utvecklade versioner av programmet så
småningom. Det fungerar för Microsoft
Windows 2000, XP samt Vista och kommer att finnas till försäljning för 30 dollar
från mitten av oktober.
Man kan också ladda ner en testversion
på www.staticlineinteractive.com
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När världsmästerskapet i kalottformation
i Teuge i Holland tidigare i år (läs mer på
sidan 8) var avklarat ställdes siktet in på
att slå det europeiska rekordet i kalottformation. I det tidigare rekordet gjordes
en formation av 16 skärmar.
Henny Wiggers heter mannen bakom
rekordplanerna och han ville försöka
göra en 49-manna. Men när VM-tävlingarna var över åkte många hem direkt.
Ryssarna fick inte förlängt visum och
fransmännen var nöjda med sin insats i
VM och tyckte att det räckte.
Antalet kvarvarande européer räckte
till att göra försök på en 25-manna men
några av hopparna räckte inte till kunskapsmässigt så inget av de försöken
lyckades.
De tre svenskar som var kvar för rekordförsöken – Jimmy Sandberg, Mikael
Andersson och Percy Kristersson höll
måttet hela vägen och fick vara med
även på det sista hoppet, en komplett
20-manna.
Världsrekordet i kalottformation är en
100-manna och det finns planer på att
försöka göra en 121-manna inom en
inte alltför avlägsen framtid.
På bilden är Mikael Andersson till höger i rad två, Jimmy Sandberg längst till
höger i rad tre och Percy Kristersson
längst till vänster i rad fem.

Marijn van der Beek

Ett simuleringsprogram för fallskärmsflygning och landning är här. Kanske inte det
ultimata, där man styr genom att hålla i
riktiga styrhandtag och känner vinden i ansiktet, men programkonstruktören har
ändå lagt en del tid på att utveckla ett
verktyg för simulering och träning. Programmet visar både din egen vy och dig

Nytt europeiskt kalottformationsrekord

Deltagarna på rekordlägret. Fyra från vänster i bakre raden, Mikael Andersson. I främre raden Jimmy Sandberg trea från vänster,
och Percy Kristersson, fyra från höger. Pasi Pirttikoski, svensk CF-hoppnings finske läromästare, i bakre raden sexa från vänster.

Henny Wiggers

Datorprogram för
fallskärmsflygning

Rättelse

Teckna och vinn

I senaste numret av Svensk Fallskärmssport skrev vi lite olyckligt att Göran
Schwarz tävlar för FKCG vilket han inte
gör. Rätt klubb ska vara NYFK och inget
annat. Vi på SFS ber om ursäkt för detta
och även för felstavningen av efternamnet.

FSF kommer under hösten och vintern att anordna en teckningstävling för barn och ungdomar i åldersgrupperna födda 1991 till och
med 2002. Teckningstävlingen följer samma regler som vårt internationella förbund FAI:s tävling på samma tema. De bästa bidragen
kan komma att sändas in till den internationella teckningstävlingen.
Mer information på www.flygsport.se

Europeisk VFS-tävling

Tjejer – sök stipendium

För andra året i rad anordnades en europeisk VFS-tävling i
Chalons sur Saône, Frankrike den 26 september. Vertical Formation Skydiving, som också kallas för VRW (Vertical Relative
Work) är hoppningens nyaste tävlingsgren, där friflygare hoppar i fyrmannalag à la traditionell FS, men med en egen tävlingspool med positioner i head down och head up.
Endast fyra lag var på plats för att göra upp om Europaguldet, tre franska och ett belgiskt. Vinnare blev Team 4 Speed
Aerokart Chalon från Frankrike med 12,2 i snitt. Sedan var
det ett ordentligt gap till silverplatsens 5,2 (franska laget
Jok’Air La Réole) och det belgiska laget Vertical Ineptitudes 3,5
på tredjeplatsen. Vinnarna kommer att representera Frankrike
på den första världscupen i VFS, som äger rum i Arizona 2628 oktober, något vi återkommer till i nästa nummer av Svensk
Fallskärmssport. Läs mer om VFS på www.vrw4way.com

Flormanfonden, som syftar till att främja
kvinnlig flygsport och årligen delar ut stipendium till tjejer inom flygsporten, är nu
öppen för ansökningar. Ansökan skickas till
Flygsportförbundets kansli och skall vara
inkommen senast den 31januari 2009.
Ansökningsblankett finns finns att ladda
ner från Flygsportförbundets hemsida,
www.flygsport.se
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Nära ny VM
Micke Andersson,
Romme rotation,
ser beslutsam ut
när han lämnar
planet. Eller är
det fartvinden
som luktar illa?

Trots att tid och pengar inte räckt
till någon större satsning i år så var
det inte långt borta att Romme Rotation skulle lyckas ta ytterligare en
VM-medalj i CF4 rotation. Dessutom
gjorde svenskarna fina insatser i
både CF2 och CF4 sekvens.
Text

Anna Oscarson

Foto

Henny Wiggers

ärldsmästerskapet i kalottformation
hölls 8-14 september i holländska
Teuge. Romme Rotation bestående av
Thomas Biehl, Mikael Andersson, Dan
Ondrejka och Jimmy Sandberg representerade Sverige, men istället för Tomas
Salberg fick Marcus Jögi rycka in som
kameraman.
Laget har satsat hårt i flera år och
kämpat mot ryssarna i den absoluta
världstoppen. I år har några i laget blivit
pappa och fokus har förflyttats en aning
på vissa håll.
”Det här var det bästa VM:et någonsin vad gäller kvalitén på hoppningen.
Många rotationslag hade tränat riktigt
mycket. Men trots att vi inte tränat lika
mycket så presterade vi goda resultat.
Man kommer långt med ett starkt psyke”, säger Jimmy Sandberg.
Förutom rotation ställde laget också
upp i CF4 sekvens och CF2 sekvens. (Se
faktaruta hur de olika grenarna går till.)
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Föryngring nödvändig

Det här var bara andra gången som det
tävlades i CF2 i ett VM. Grenen infördes för att det skulle bli lättare för nya
kalottformationshoppare att börja tävla.
Medelåldern för de aktiva i kalottformation börjar bli rätt hög så det behöver
komma in lite nytt blod. Sverige ställde
upp med Dan Ondrejka och Mikael Andersson med Jimmy Sandberg på kamera. De slog det svenska rekordet som sattes på SM (nio poäng) genom att sätta
en tiopoängare i första omgången. Den
bedriften upprepade de och satte tior i
fyra omgångar och fick ett snitt på 9,29
poäng.
Som väntat låg ryssarna i topp och
knep både guld- och silvermedaljen. Ryssarnas andralag slog gällande världsrekord två gånger men kom ändå tvåa. Det
nya världsrekordet är 20 poäng.
Att åka iväg på ett internationellt
mästerskap är mycket givande.
”Det var lärorikt att titta på ryssarna.
Mellan lagen utbyttes mycket bra kunskap”, säger Jimmy.
Fick hjälp av mästarna

V

Micke Andersson,
Marcus Jögi,
Jimmy Sandberg,
Dan Ondrejka och
Thomas Biehl.

Det var första gången Romme Rotation
ställde upp i CF4 sekvens i VM-sammanhang.

I CF4 sekvens blev det en helt ny utmaning för svenskarna. Eftersom det inte är
deras riktiga gren hade de inför tävlingen
inte gått igenom vilka flygvägar de skulle
ta mellan de olika formationerna till exempel. De fick mycket god hjälp av
guldvinnarna USA och Kanada under
tävlingen och imponerade på de övriga
lagen bland annat genom att sätta den
svåra ”Diamond till diamond” som en
smäck.
I ett av hoppen ingick en ”Inverted
T” vilket innebär att man bygger ett upp
och nervänt T. Detta är den svåraste formationen att bygga då de två som ska
bygga som vingar längst ner måste komma in med ungefär samma tajming på
dem som sitter ihop i stack.
”Vi satte den snabbt, lite väl snabbt.
Jag kom runt DanO så vi fastnade rejält,
men genom god kommunikation så bestämde vi att jag skulle kutta. Så jag
släppte upp styrhandtagen och förberedde mitt sjunde reservdrag”, säger Jimmy.
Allt gick bra och freebag och skärm
togs med ner till backen där det uppstått
ett stort jubel. Marcus Jögi fick göra en
hjälteinsats och packa ihop Jimmys re-
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-medalj
serv på 20 minuter så de kunde förbereda nästa hopp innan de skulle upp igen.
Även i denna gren slogs nytt svenskt
rekord – fem poäng (det tidigare rekordet var fyra poäng.)
Moln orsakade turbulens

I CF4 rotation kämpade Sverige in i det
sista mot Vitryssland om bronsplatsen.
Två poäng skiljde inför runda åtta. Vitryssarna gjorde sin vanliga 19-poängare
och Sverige lyckades med 20 poäng men
det räckte inte.

I ett par av de tidigare hoppen hade laget
oturen att befinna sig i, respektive vid,
ett moln.
”Det gör att det blir turbulent och
skärmarna studsar, flyger och far och går
allmänt orent. Därmed blev det 16
poäng i första rundan och 17 i fjärde”,
säger Lennart Vestbom, grenledare i kalottformation.
Svenskarnas 20-poängare blev i alla
fall tangerat svenskt och nordiskt rekord.
Fjärdeplatsen innebar också att Romme
Rotation kvalade in till World Air Games i Taiwan nästa år i och med att de
fyra bästa blev inbjudna.
Som vanligt vann Ryssland VM-guld
och Frankrike tog silvret. På femte plats
kom den stora överraskningen Egypten
som väntas bli riktigt farliga på nästa
VM, 2010, som eventuellt kommer att
hållas i Sverige.
■

Resultat VM i CF 2008

CF2 sekvens
8

Totalt (2)

Placering, lag

1

2

3

4

5

6

7

1. Ryssland 1

15

17

17

13

14

17

14 18

112

2. Ryssland 2

9

18

16

13

14

13

16 20

110

3. USA 1

13

16

16

12

15

14

15 15

104

11. Sverige

10

10

9

7

7

10

10

9

65

8

Totalt (2)

CF4 sekvens
Placering, lag

1

2

3

4

5

6

7

1. USA

11

10

11

10

11

11

11 12

77

2. Ryssland

7

6

9

10

10

9

9

9

63

3. Frankrike

6

6

7

6

6

7

6

7

45

6. Sverige

2

2

5

3

2

1

2

2

18

CF4 rotation
Placering, lag

1

2

3

4

5

6

7

8

Totalt (2)

1. Ryssland

20

20

21

20

21

20

20 21

143

2. Frankrike

20

20

20

19

19

19

20 19

137

3. Vitryssland

19

19

19

19

19

19

18 19

133

4. Sverige

16

19

19

17

20

19

18 20

132

Not 1: Här redovisas de tre främsta plus Sverige, du som vill se den kompletta
resultatlistan hänvisas till wpc.cf 20 0 8te uge .nl (under fliken news)
Not 2: För totalpoängen räknar man bort det resultatmässigt sämsta hoppet.

Debrief – Thomas Biehl, Marcus Jögi, Dan Ondrejka och Micke Andersson.

Fakta om kalottformation, CF

I alla grenar gäller att från det att hopparna lämnar planet
har de 30 sekunder på sig att sätta första formationen. När
de släpper den första startar tiden (såvida den satts inom 30
sekunder, i annat fall startar tiden ändå).
CF2 sekvens
Uthoppshöjd: 1 850 meter. Arbetstid: 60 sekunder.
Ur en pool lottas formationer. Det finns sex varianter och varje formation får förekomma max två gånger i ett hopp. Formationerna får inte spegelvändas.
CF4 sekvens
Uthoppshöjd: 2 500 meter. Arbetstid: 120 sekunder.
Fungerar ungefär som FS4. Olika formationer lottas, det finns
16 random och 14 block, fyra eller fem poäng per hopp.
CF4 rotation
Uthoppshöjd: 2 150 meter. Arbetstid: 90 sekunder. En så
kallad ”quad” (stack) byggs med de fyra hopparna och ger första poängen. Den översta personen lämnar sedan toppen
och flyger och placerar sig längst ner, en poäng erhålls för
varje rotation.
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Småland
världens första
miljöcertifierade
fallskärmsklubb

I augusti fick Smålands
fallskärmsklubb som första fallskärmsklubb i världen utmärkelsen
”Grön idrottsklubb – Guldklubb”.
Det innebär att de klarar de högsta
kraven på systematiskt miljöarbete
som Riksidrottsförbundet ställer.
Något för andra klubbar att ta efter.
Text

Anna Oscarson

Foto

Thomas Isaksson

S

målands fallskärmsklubb hade, liksom många andra fallskärmsklubbar,
problem med bullerklagomål när de höll
till på sitt förra hoppfält Ya. Klubbens
flygchef Dan Sjöqvist hörde för några år
sedan talas om att Flygsportförbundet
(FSF) skulle anordna en utbildning i miljöfrågor. Där skulle bland annat Eskilstuna flygklubb berätta hur de jobbat med
miljöarbete och hur de på så sätt plötsligt
fått grannarna positivt inställda till deras
verksamhet. Dan åkte dit på helt eget
initiativ och tog med sig Björn Olsson
som i sitt vanliga jobb höll på en del med
miljö- och kvalitetsarbete.
”Björn har sedan dess gjort ett enormt
arbete, utan honom hade nog inget av
detta blivit av”, säger Dan.

Kreativ gräsklippning
av Smålandsklubben
på Feringe.
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Helhetssyn krävs

Miljösystemet är uppbyggt och dokumenterat med inspiration från ISO

14000, som är en internationell standard
för miljöledningsfrågor.
”Det bygger på en helhetssyn – det är
alltså inte bara att slänga skräp i rätt tunna. Det kan vem som helst göra”, säger
Björn.
I vintras fick Björn höra talas om
Riksidrottsförbundets miljöcertifiering.
De levde redan då upp till kraven att bli
guldklubb och skickade in en ansökan.
Klubben skulle också kunna bli ISO-certifierade men har valt att avstå eftersom
det kostar pengar.
För att nå dit de är i dag har klubben
bland annat gjort riskanalys av drivmedelshantering, inventerat alla kemikalier
samt rensat bort en del onödigt och förbättrat förvaringen.
En handlingsplan finns med planering
av miljöförbättrande åtgärder. Flera delar
är genomförda som till exempel att byta
till fyrbladiga propellrar och att montera
ljuddämpare på flygplanet. I lokalerna
sitter lågenergilampor där det är möjligt,
husen tilläggsisoleras och luftvärmepump
håller på att monteras.
Det finns rutiner för källsortering, hur
restprodukter ska transporteras bort från
flygplatsen och hur information ska ges
till medlemmar och andra intressenter.
Riikka Vilkuna på FSF hade redan tidigare gett goda råd om klagomålshantering som införlivats i systemet.
I dag håller klubben till på Feringe
flygfält i Ljungby kommun. När de skulle prata med kommunens miljöinspektör
för att få börja hålla till där skapade de

förtroende direkt när de kunde visa upp
dokumentation över miljöarbetet.
Utbildar medlemmarna

Klubben har också infört att varje år vid
säsongsstart ha en utbildningsdag för alla
medlemmar. Den innehåller miljöinformation, regler för ordning och säkerhet,
diskussioner och övningar för att stärka
säkerhetsmedvetandet.
Hoppsäsongen är över för i år hos
Smålandsklubben men planer finns att
under vintern diskutera vad man kan
göra för att minska koldioxidutsläppen.
”En frivillig avgift på två till fem kronor kommer kanske att kunna läggas på
varje hopp, från och med nästa säsong,
som går till att neutralisera koldioxidförbrukningen”, säger Björn.
Dessa pengar kommer då att gå till utsläppsrätter eller till att köpa delar i vindkraftsprojekt exempelvis.
Björn Olsson har lagt ner många timmars arbete och han svarar gärna på frågor om din klubb är intresserad.
■
Mer om miljö och hoppning
Mer att läsa finns på Riksidrottsförbundets hemsida www.rf.se
I Svensk Fallskärmssport nummer
ett 2008 finns en miljöartikel med en
faktaruta som beskriver de tre stegen
hur en klubb kan bli miljöcertifierad.
Vid den här tidningens pressläggning
var det endast 15 idrottsklubbar i Sverige som blivit guldklubbar.
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Drömbilder i fallskärm

för en reklamkampanj. Nyköpings fallskärmsklubb lånade ut riggar men skickade
också med en klubbmedlem för att ge lite råd.
Text och foto

Vera Kristen

Meri Kristen

N
Artikelförfattaren
Vera Kristen, NYFK.

yköpings kommun, som under de
senaste åren har marknadsfört sig
mycket i Stockholm, kontaktade under
sensommaren Nyköpings fallskärmsklubb inför en kommande reklamkampanj, vars syfte det var att locka stockholmare att bosätta sig i kommunen. De
behövde tre riggar till en reklambild, och
hur kan man säga nej till något sådant?

Byt linor i tid!
En av medlemmarna i friflygarlandslaget Zero, Mik Stier, råkade ut för en särskilt otrevlig felfunktion under VM i Frankrike i
augusti. Sex av linorna på hans Velocity gick av.
”Öppningen var mjuk men jag kände att jag inte hade något
bärande över mig. Det kändes helt fel. När jag tittade upp såg
jag ett ormbo över huvudet och det tog inte många sekunder
innan jag bestämde mig för ett reservdrag.”
Många hoppare som flyger högprestandaskärmar väljer
idag HMA-linor, som är både tunnare och stummare än de
vanliga microlinorna. De ger minskat luftmotstånd och bättre
flygegenskaper, eftersom lintrimmet inte förändras med förslitningen på samma sätt som med microlinor. Men det gör
också att man måste byta linor innan de ser slitna ut, för rätt
vad det är går de bara av. Den här linuppsättningen hade
350 hopp bakom sig.
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Nyköpings fallskärmsklubb ställde upp
med utrustningen och jag, som är medlem i klubben sen förra året, bestämde
mig för att hänga med till fotograferingen för att hålla koll på de utlånade grejerna. Den kända fotografen Elisabeth
Ohlson Wallin hade anlitats av Nyköpings kommun för att fotografera den
nya kampanjen.

Mik Stier.

Niklas Rodensjö

En känd fotograf ville ha med barn i fallskärmsutrustning på bilderna hon tog

Tydligen hade hon en idé som inkluderade fallskärmsriggar.
På vägen ner i bilen frågade jag projektets art director vad de hade tänkt
göra med fallskärmarna. Jag fick en vag
förklaring om hur de dagen innan byggt
upp en byggställning där de skulle hänga
upp linorna, så att barnen som skulle
medverka i fotot kunde hänga i luften.
Det lät lite ogenomtänkt enligt mig.
Hur som helst åkte vi, efter att ha
plockat upp tre riggar från NYFK, till fotograferingen strax utanför Nyköping.
Efter första plåtningen pratade jag med
Elisabeth om hur hon hade tänkt sig att
fota fallskärmsbilden. Två barn skulle
hänga i selar och en pappa skulle även
ovanifrån droppa in i bilden.
Efter hennes förklaring framgick det
att själva skärmen inte skulle vara med i
bild, och inte nödvändigtvis linorna heller. Barnen skulle dessutom kläs upp lite
till en overklig drömbild med kostymer,
eftersom det redan är orealistiskt att barn
hoppar fallskärm.
Foto-teamet tyckte det var en bra idé
att hänga upp riggarna i remmar, så efter
lite pyssel med att fästa linor och bagen i
byggställningen, gick det strålande att fotografera barnen i selarna, även fast de
var en aning för små.
Av alla bilder som togs kändes det
som att någon säkert skulle bli en riktig
fullträff.
Det ska bli kul att få se den slutgiltiga
bilden hänga intill tunnelbanans perronger i Stockholm i oktober när hoppsäsongen är slut. Kanske hinner man
drömma sig bort i bilden medan man
väntar på tåget?
Du kan se bilderna på webben:
www.nykoping.se/sv/boinykoping ■
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Bra jobbat!
H

elt plötsligt frös jag om öronen. Det i sig är väl inget märkvärdigt men sen noterade jag att träden har bytt färg och människor blir blekare, shortsen kändes dessutom lite onödiga. Vart tog
den vägen?
Sommaren alltså, den drog förbi med en ljudbang och nu står
man ytterligare en gång inför en mörk period med skor som läcker
vatten i pölarna, suktandes efter lena vindar och lätt unket luktande
nylon. Men det är inget att hänga läpp för.
Det är nu, nu under vinterhalvåret vi skall skapa förutsättningar
för nästa säsong. Klubbarna har under sommaren kört sina hoppveckor. Utbildat sina elever, och engagerat sig genom social samvaro
på diverse jubileum runtom landet.
Nu är det dags att se tillbaka hur året gått. Utvärdera och se över
om det finns förutsättningar för förbättringar i verksamheten. Kanske är det några som känner sig mycket nöjda, kanske det finns de
som borde känna sig mycket nöjda.

”

Framför allt finns det gott om proffstyckare
som har åsikter om allt, men inte är särskilt
intresserade av att hjälpa till ..

J

ag vill slå ett slag för alla styrelseledamöter ute i landet. Det är allt
annat än en lätt uppgift att sitta i en klubbstyrelse. En klubb består av många viljor. Framförallt finns det gott om proffstyckare som
har åsikter om allt, men inte är särskilt intresserade av att hjälpa till
eller ens reflekterat över att tycka utan ansvar kan uppfattas som
käppar i hjulen. Värst av allt är det när dessa tyckare utan ansvar
borde veta bättre efter alla dessa år i sporten.
De som engagerar sig och sitter i klubbstyrelser gör det för att
man tycker det är roligt. Inledningsvis åtminstone. Omsättningen i
svenska fallskärmsklubbars styrelser är helt enorm. Varför är det på
det viset? Är föreningsklimatet för hårt i dag? Är det för mycket att
göra? Blir nytillkomna styrelsemedlemmar chockade över att placeras i facket ”ni i styrelsen” av en del klubbmedlemmar?
Att styrelsen är en renodlad produkt av klubben, vald av klubbens medlemmar glöms bort onödigt fort så fort en styrelse tvingas
ta till åtgärder som kan ha inverkan på hoppriser eller bekvämlighet.
Ni-i-styrelsen-uttrycket är nog egentligen mest nedvärderande för
den som använder det eftersom det är uppenbart att vederbörande
inte har förstått, eller vill förstå, syftet med styrelsen. Eller förstått
sina egna möjligheter att påverka genom att försöka ge konstruktiv
feedback eller kanske rent av skjuta till lite själv.

Svenska Fallskärmsförbundets
CI-möte och ordförandekonfeRiksinstruktören
rens arrangeras i november. Det
Petter Alfsson-Thoor
skall bli mycket givande och det
är en hel del ämnen som kommer att beröras. Bland annat hur vi
bedriver vår hoppning gentemot det ansvarstagande vi har.
Kurser:

SFF har lagt om kursplaneringen och vi är nu i full sving med att
omorganisera våra instruktörsutbildningar.
2009 kommer samtliga kurser som inte kräver direkt hoppning
att bedrivas på Bosön utanför Stockholm. Bosön är Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum för elitidrottare. Lokalerna är mycket
förnämliga, precis som priset för att vara där.
Den största skillnaden är färre kurstillfällen men med liknande
antal platser. Platserna är begränsade och anmälan är bindande för
klubben. Att anmälningstiden är helig ska man inte ens behöva yttra
men det är nödvändigt.
Syftet med förändringen är dels att det har varit en mycket omfattande administration för att få kurserna i hamn. Men framförallt
att de ska bli en bättre och trevligare kursupplevelse.
BAS-kurserna har slagits ihop till en helg. Det kommer att vara
flera grupper som har tillgång till SFF:s kursledarkår, för att med
högt i tak diskutera hur hoppningen kan gå till, ska gå till och hur
den går till. Delar av SFF:s styrelse och jag ges möjlighet att träffa
ännu fler av er och höra er syn på fallskärmshoppning. Jag hoppas
det blir en mycket trevlig atmosfär och att nya hoppare ges tillfälle
att träffa många av sina likar från hela landet.
Instruktörskurserna blir också förändrade. Hoppmästarkursen är
under viss omarbetning för att bland annat lägga lika mycket fokus
på AFF-utbildningen som det är på konventionell utbildning. Syftet
är att öka möjligheterna att bli AFF-instruktör. Kraven för att bli
godkänd instruktör oavsett kategori är oförändrade, men utsikten
att man ska kunna genomföra kursen tidigare i sin karriär ska förbättras.
Hoppmästarkursen och kursledarkursen kommer gå av stapeln
under samma vecka.
Hoppledarkursen är likt BAS-kursen sammanslagen till en stor
kurs i flera grupper.
AFF-instruktörsutbildningen kommer att bedrivas senare under
våren 2009, tandem likaså. Information om de kurserna kommer
komma så fort allt är klart för drabbning.
Med blicken mot skyn…

Petter Alfsson-Thoor
SFF:s riksinstruktör

M

ed det i åtanke vill jag peppa alla klubbmedlemmar ute i landet. Till dig som orkar jobba för er förening och som med
gott samvete kan säga att du dragit ditt strå till stacken och fyllt ditt
styrelseåtagande mot era medlemmar. BRA JOBBAT! Utan er skulle
det inte göras ett enda fallskärmshopp i det här landet. Fortsätt hålla
huvudet högt och driv er klubb mot fortsatt ljusa tider.
Nu till vinterplaneringen.
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INCIDENT
RAPPORTER

I dag medger Svenska Bestämmelser Fallskärmsverksamhet (SBF)
hoppning i vindar upp till elva meter per sekund.
Stadiga vindar på elva meter per sekund kan moderna fallskärmar hantera betydligt bättre än vad skärmarna gjorde för ett antal år sedan. Med det som bakgrund sökte och beviljades SFF dispens för att få hoppa i vindar över de tio meter per sekund som
anges i Luftfartsstyrelsens författningssamling.

Erfarenhet: Mycket erfaren
Tid i sporten: Tolv år
Erfarenhet: Mycket erfaren

av Petter Alfsson-Thoor

Att hoppa i stark vind behöver inte
betyda någon fara i sig, fallskärmen
”vet inte” hur mycket eller åt vilket
håll det blåser. Men den som flyger
fallskärmen bör veta det och även
ställa sig frågan ”hanterar jag det
här?” Hantera betyder i detta fall:
”kan jag manövrera mig själv och
min fallskärm till en säker landning
under de här förutsättningarna?”
Jag har fått in en bunt fallskärmsrapporter med skadade
hoppare som skriver ”turbulens”
som orsaken, samt att vindförhållandena var byiga.
Turbulens är inget mystiskt.
Stark vind – stark turbulens
Den turbulens vi utbildar våra nybörjare i, den mekaniskt påverkande turbulensen runt hinder, kommer av vind som färdas över
marken. Med de kunskaperna i
bakhuvudet kan man snabbt räkna
ut att med starkare vind kommer
starkare turbulens.
En dag med stark vind kommer
det alltid att finnas områden som
är mer påverkade än andra. Att då
av bekvämlighet välja att landa på
en sådan plats för att det är lite
närmare att gå, tycker jag är besynnerligt.
Vinden kommer normalt sett
inte med fem minuters varsel, det
tidigaste förebud man kan få är om
upptornande cumulus nimbusmoln
finns i närheten. De kan ta ett par
timmar på sig att bygga upp.
Oftast skall det till en hoppare
som gör sig illa, eller precis klarar
sig ur ett turbulent nedsvep i landningen, innan man väljer att flytta
landningsplatsen. Trots att man redan innan kunde ha konstaterat läget från tidigare erfarenheter på
fältet.
Varför är det så? Vad har vi
hoppledare till om de inte gör sitt
jobb med gränssättande? Skall
ännu fler regleringar komma från
SFF? Den dispens vi har kanske
inte är lämplig eftersom hoppare
uppenbarligen skadar sig i ogynnsamt väder.
Passagerarna litar på oss
Att enskilda hoppare väljer att gå
upp och hoppa i väderförutsättning-
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ar som ökar risken för skada om
man gör ett misstag – som i bättre
väder inte skulle märkas – det kan
jag motvilligt acceptera. Även om
jag vill förespråka tänka före göra.
Men när samma bedömning
skall göras vid tandemhoppning
skall man vara mycket restriktiv
med vad som är okej. En tandempassagerare och dess anhöriga litar fullt ut på vår bedömning.
Att stå över eller avboka tandem
på grund av att det är för turbulenta vindar hör tyvärr till ovanligheterna. Jag tycker det är helt oacceptabelt att våra betalande gäster
skadas på grund av att någon inte
tänkt färdigt.
Vem är det som ansvarar för
verksamheten? Hoppledaren eller
tandempiloten?
Ofta brukar det vara en outtalad
praxis att tandempiloten på egen
hand gör bedömningen om ifall
hoppet kan utföras säkert, och att
den bedömningen då följer hopppledarens och chefsinstruktörens säkerhetstänkande. De senaste två
säsongerna har två tandempassagerare skadats på grund av hoppning i turbulent väder och landningar på en plats som är känd för
turbulens vid stark vind.
Utbilda eller reglera
Hur minskar vi dessa typer av skador? Ska vi utbilda mera? Vi har redan en utmärkt Flyga fallskärm-utbildning. Ska vi reglera mera? Vi
har i dag en dispens.
Om våra hoppledare och hoppare inte klarar av ansvaret och förtroendet att göra en korrekt bedömning, kanske vi skall öka
marginalen mot dåliga omdömen
genom att återgå till gamla värden.
Skall de hoppare som faktiskt tänker själva drabbas av de få hoppartyper som dabbar sig i liknande lägen gång på gång?
Vi har filter till vår hjälp. De filtren är i nämnd ordning:
• Självinsikt
•

Kamrathjälp

•

Hoppledare

•

Chefsinstruktör

Om alla de har för stora nätmaskor
kommer nästa filter, SFF. Om SFF i

Väderförhållande:
Mycket byig vind.
Typ av skada:
Revbensbrott på höger sida.
Händelseförlopp: ”Hookturn
som vanligt, möjligen lite lägre
än vanligt. Tappade bärighet i
skärmen på några meters höjd
och landar mycket hårt på
grund av turbulensen. Som tur
var är det mest framåtfart och
inte så mycket nedåtfart vid
landnigen. Så det kunde ha
gått mycket värre än vad det
gjorde.”
CI:s kommentar: ”Samstämmiga uppgifter från hoppare gör
det gällande att det var en
hook som blev för låg. Skärmflygare hävdar att hopparen fick
inslag strax innan olyckan.”

Erfarenhet: A-licens
Tid i sporten: Ett år

Väderförhållande:
Kyttigt och molnigt.
Typ av skada:
Benbrott på fotleden.
Händelseförlopp: ”Vid landningstillfället utsattes kalotten
för turbulens varpå hopparen
fick pendeleffekt och landade
snett på ojämn mark, vilket resulterade i ett benbrott på fotleden.”
CI:s kommentar: ”Viktigt att
hålla ihop benen när det går fel
oavsett erfarenhetsnivå. Man
ska ha respekt för väder och
vind och vara extra vaken.”

sin tur inte fungerar kan regleringen tas ur våra händer.
Välj ditt filter
Vilket filter föredrar du? Personligen börjar jag undra om det förstnämnda börjar försvinna ut i periferin. Och det kan få konsekvenser
på sikt.
Jag är medveten om att det alltid kommer att vara skador i fallskärmshoppning. Men om skador
kan undvikas genom enkel kunskap

Tid i sport: Tretton år
Typ av hopp: Tandem

Väderförhållande:
Turbulent vind.
Typ av skada: Ömhet i fotleder, knän och bröstrygg (tandempiloten). Öm i svanskota
(passageraren).
Händelseförlopp: ”Under dagens andra tandemhopp tappade kalotten bärighet inför
landning. Passageraren kommenderades upp med benen
då kalotten ej svarade på flär.
Passagerare satte sig med
rumpan i landningen och klagade på ömhet i aktern”. ”Efter
ytterligare en vecka uppmanades passageraren av tandempiloten att uppsöka läkare, då
det efter ett återkopplande telefonsamtal stod klart att passageraren fortfarande var öm
och besvärad i svanskotan.”
CI:s kommentar: ”Turbulenta
och svåra vindförhållanden
gjorde att skärmen helt saknade flär vid landning. Efter händelsen landade tandem på annan plats.”

Den dispens vi
har kanske inte är
lämplig eftersom hoppare
uppenbarligen skadar sig
i ogynnsamt väder.

och genom att föregå med gott exempel blir verksamheten så mycket
roligare.
En ambulans på hoppfältet är
tråkigt i alla lägen. Och allra värst
känns det om den åker iväg med
en av våra gäster som sett fram
emot ett positiv och omvälvande
upplevelse.
I rutorna ovan ser du exempel
på incidenter som skett under
sommaren, och som fått mig att
reflektera kring ämnet.
■
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FÖRSVARSINFO

Svenska fallskärmsförbundet
en frivillig försvarsorganisation
Som svenska fallskärmshoppare är vi delaktiga i en av landets 19 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 hö-

jer 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.

Gamla fallskärmsjägare fick hoppa Hercules

Uno Alpfors

För 45 år sedan gjorde två herrar – Uno Alpfors och
Tony Månson – sina första hopp vid Fallskärmsjägarskolan (FJS) i Karlsborg. De skickade därför en förfrågan till skolan om att få delta på deras FJS-dag den sista
helgen i augusti för att fira sitt jubileum, något som
mottogs mycket positivt från skolan. De blev lovade ett
hopp ur ett Herculesplan och jakten på tio hoppare som
fortfarande uppfyllde kraven för att få hoppa inleddes.
Endast fem hoppare hittades dock, på bilden från vänster: Sven Mörtberg som gick på FJS 78-79, Steffen
Hansen som gick 83-84, Uno Alpfors och Tony Månson från 63-64 samt Ralf Liljedahl som gick 77-78.
FJS gav dem en egen 4 000-metersfinal och de landade framför elever ur årskullar från 1952 till 2008.
Mirijam Geyerhofer

Efter att ha dragit ner på materielkostnaderna med 2,3 miljarder
fram till 2011 kommer försvaret
inte att behöva lägga ner några fler
förband. Det skriver Fredrik Reinfeldt (m), Maud Olofsson (c), Jan
Björklund (fp) och Göran Hägglund (kd) på Svenska Dagbladets
Brännpunkt.
”De effektiviseringar som nu
görs på försvarsmateriel innebär att
vi varaktigt kan öka anslaget till förbandsverksamheten. Tillsammans
med tidigare aviserade förstärkningar kommer försvarets resurser för
förbandsverksamhet och internationella insatser stegvis att öka till en
nivå som 2011 är cirka 2,2 miljarder kronor högre än 2006. Detta
kan ske trots att vi i årets budgetproposition minskar det totala försvarsanslaget med 520 miljoner
kronor”, skriver de bland annat.
Läs hela artikeln på www.svd.se
/opinion/brannpunkt/artikel_
1716159.svd
Mirijam Geyerhofer
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Mindre pengar till Försvarets materielförsörjning
Det blir mindre pengar för Försvarsmakten att röra
sig med i fortsättningen. Anslagsramen för materielförsörjningen reduceras med 659 miljoner kronor
nästa år, 789 miljoner kronor 2010 och 1 331 miljoner kronor från och med 2011. Det innebär att
vissa verksamheter reduceras och andra avbryts helt.
Exempel på reducerade versamheter är:
• Stridsträningsanläggning luftvärn
• Kompletteringsanskaffning splitterskyddad
terrängbil RG 32
• Utveckling ersättning av undervattensvapen
• JAS 39 Gripen, översyn av planerad vidareutveckling efter 2010

• Geografisk informationsförsörjning
• Psykologiska operationer (PSYOPS)
Exempel på verksamheter som avbryts helt är:
• Taktisk obemannad flygfarkost (TUAV)
• Utveckling av granatpansarbandvagn
• Luftvärnsrobot korvett Visby
• Halvtidsmodifiering spaningsfartyg
• Utveckling ny gruppbåt
• Halvtidsmodifiering Stridsbåt 90
• Ledningssystemsutveckling LedsystT
• Materiel till IT-försvarsförband
Källa: www.mil.se

Försvunnen tioåring fick fint pris
Sebastian Hedman, tio år, från Jokkmokk kom bort från sin
klass när de var på utflykt på ett fjäll vid Kvikkjokk. Väldigt
läskigt kan man tycka men här har vi en kille som lyssnat på
morfars historier om vad man ska göra om man går vilse i
skogen. Han började att hushålla med matsäcken och äta blåbär och myror för att ransonera det han hade kvar. På natten
sov han under en gran och när han morgonen efter hörde helikoptern letade han upp en öppen yta så han skulle synas.
Nu har överlevnadsskolan i Karlsborg uppmärksammat Sebastian som fått pris för sin rådiga insats.
Han fick bland annat en sköld och ett överlevnadskit, men det bästa av allt var det som även morfar
Henry fick följa med på efter ceremonin– en helikoptertur över Jokkmokk.

Sara Burlage / Försvarsmakten

Obalansen hanterad
enligt alliansen

Mirijam Geyerhofer
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Wendy Smith

Äventyr
i Asien
Friflygaren James Evered från
Australien var med som organisatör på två asiatiska boogien i
vintras. Här berättar han om en
välordnad hoppfestival i Thailand
och om ett äventyrligt boogie
med förhinder i Vietnam.

Sittflygarexit ur
en vietnamesisk
MI-8-helikopter.

James Evered

Foto

Dave Major, Gaby Meis, Wendy Smith

H

Kuststaden Nha
Trang i Vietnam.

ur ofta får man chansen att vara
med när något äger rum för första
gången någonsin? Tidigare i år, mellan
23 februari och 6 mars, gick världens första civila fallskärmsboogie av stapeln i
kuststaden Nha Trang i Vietnam, strax
nordost om Saigon, och jag var med.
Det började intressant nog med att
datumet för boogiet hela tiden sköts upp
med en månad i taget. Det höll på från
augusti 2007 fram till februari 2008. Till

slut började vi tro på det såpass mycket
att vi sökte visum och bokade flygbiljetter. Det var jag och deltagarna i sällskap
med hoppkändisar som Omar Alhegelan
och Wendy Smith. Alla undrade länge
om boogiet verkligen skulle bli av. Men
till slut blev det faktiskt verklighet, en
ganska byråkratisk och omständlig verklighet skulle det visa sig.
Metalldetektorer varje hopp

Wendy Smith

För att få komma med på en lift var man
tvungen att köa i en flygplatsterminal,
även använd som restaurang, ha med sig
passet varenda gång och sedan bli avprickad på en lista. Inför varje nytt hopp var
man tvungen att uppge sin vikt. Som om
den skulle ha ändrats mellan lifterna! Till
slut fick man lämna ifrån sig alla värdesaker och gå igenom en metalldetektor och
först därefter var det okej att gå ut till
ilastningsplatsen. Vi fick senare veta att
hela proceduren var till för att förhindra
att vi skulle ta med propagandamaterial
som vi skulle kunna slänga ut över folk
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på landningsområdet... Samtidigt ska det
tilläggas att vi fick hoppa på en militärflygplats vilket väl gjorde en något
högre säkerhetsgrad än vanligt befogad.
Vi hoppade från MI-8-helikoptrar
som tog 20 hoppare per lift till uthoppshöjd. Det bästa av allt var landningsområdet, en 40 meter bred och 120 meter
lång sträcka sandstrand mitt i Nha
Trang. Där landade vi, oftast i lätt sidvind, vilket gick bra tills någon gång efter
Ju fler hopp
som gjordes
desto trängre
blev landningsområdet.

Wendy Smith

Text
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Gaby Meis

Wendy Smith

Hoppningen i Vietnam skedde från en militärflygplats, ”vilket väl gjorde en något högre säkerhetsgrad än vanligt befogad”.

ett-tiden på eftermiddagarna. Då brukade det tyvärr blåsa upp såpass att det blev
väderuppehåll.
Nyfiken publik

Populär thaifestival

Direkt därefter, mellan 9 och 23 mars,
var det dags för Thai Sky Festival. Det är
ett populärt boogie, något som inte
minst märktes på det faktum att alla 260
platser tog slut redan innan de gick att
boka online! Lika snabbt som en Herculesexit, med andra ord.
Under festivalens första vecka var den
friflygargrupp jag hade hand om liten
och lättskött med bara åtta deltagare.
Det innebar att vi kunde manifestera oss
snabbt och göra många hopp per dag.
Till att börja med fick vi hoppa ur G222, ett italienskt plan som tar 40 hoppare. Därefter fick vi göra häftiga hopp
ur C-130 Hercules, där exithastigheten
är så hög att du saktar ner i frifall efter att
ha kommit ur propellervinden! Det tredje stora flygplanet vi hoppade ur var BT67, en DC3:a som uppgraderats med
turbinmotorer. BT-67:an användes för
sunsethoppen och strandlandningarna
som ägde rum varje kväll.
Utmaningar i frifall

Vi friflygare testade pylonrace i head up
och hybridhopp, där vissa hoppare flyger
på mage medan andra flyger med fötter
och huvud ner, varpå man bygger ihop
formationer.
Om det var en utmaning, vad tror ni
inte att det innebar med 32-manna sekvenshopp som organiserades av Patrick
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En fin 25-manna över
Prachuap i Thailand.

Dave Major

Passe? De flesta som var med på de hoppen ingår också i det erfarna gäng som
kallas World Team, som brukar delta på
de stora världsrekorden. Willy Boeykens,
känd frifallsfotograf, var med för att filma och ta stillbilder. Andra duktiga organisatörer på plats var Larry Henderson,
Tony Domenico, Fernando Gallegos och
Victor Kravtsov. På plats för att dokumentera allt med kameror fanns Andrey
Veselov, Gaby Meis och Dave ”Clem”
Major som jobbade hårt för att göra alla
glada.
Klättring i bergen

Vi njöt också av den vackra omgivningen. Jag och Alex Allen, den andra friflygarorganisatören, passade på att klättra
lite en dag. Öster om flygbasen där vi
hoppade reser sig ett berg som är
omkring 300 meter högt med ett tempel
på toppen. Under fyrtiofem minuter
kände vi oss som i Indiana Jones-film
bland rep och rangliga stegar, tills vi stod
högst upp och kunde njuta av utsikten.
Under en så lång hoppfestival (två
veckor) blir en paus i hoppandet behövlig förr eller senare. Vi tog en weekend i
semesterbyn Hua Hin. Under hoppfestivalens andra vecka hittades det på allt
möjligt bus, som att hoppa med gummiflottar och uppblåsbara krokodiler och
valar. En kväll var det dags för nattmarknad i staden Prachuap, ett kul sätt att lära
känna thailändska invånare.
Under hela festivalen hade vi en
Huey-helikopter på plats av säkerhetsskäl
ifall en nödsituation skulle uppstå. Det
var förstås lite tråkigt för piloterna att
bara stå på marken, så varje morgon, innan den vanliga hoppningen hade börjat,
fick alla som orkade gå upp tidigt göra
tre lifter. Den sista dagen såg jag till att vi

Artikelförfattaren
James Evered (porträttet nedan)
flyger skärm ovanför den tempelförsedda bergstoppen i Thailand.

flög upp över templet på
berget som vi bestigit några
dagar tidigare. Vi hoppade ut
över toppen och flög skärm
ner vid sidan av berget i det
vackra morgonljuset. Alla
som var med undrade varför
vi inte hade gjort såna hopp
varje morgon, och det är något jag tänker ställa till rätta
nästa gång.
■
Läs mer om Thai Sky Festival, som
planerar för ett nytt boogie i mars
2009: www.thaiskyfestival.com
...och om Skydive Vietnam och

Wendy Smith

Ju fler hopp vi gjorde, desto mindre blev
landningsområdet eftersom invånarna i
Nha Trang blev allt mer nyfikna på vad
vi gjorde. Familjer med allt ifrån farfäder
till små bebisar gav sig ut för att se vad
som hände och under boogiets andra
vecka kom folk till och med resande från
Hanoi för att titta på oss.
Boogiet hade sina dramer och problem, men vilket första boogie har inte
det? Vietnam var på det hela taget en
fantastisk upplevelse som jag gärna rekommenderar.

eventuella kommande boogien här:
www.skydivevietnam.com
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Capra, FHS, tränar över
Kalifornien, våren 2008.
Foto: Karlee Ayers

Martin Eidensten och Reine
Birkehorn lämnar AN28
över Gryttjom.
Foto: Juan Cifuentes

Det första av fyra rekordhopp när SF firade 50 år 8
augusti i år. Just den här
gången satt det inte, men
nästa dag satt det fjärde,
ett 38-manna klubbrekord.
Foto: Niclas Olofsson

Anders Johansson,
NYFK, gör en volt i frifall.
Foto: Sara Hall Ericson

Patrik Forsberg och Filippa Olsson, NYFK, trivs medan PAC:en tar dem u
Foto: Sara Hall Ericson
Tony Månsson gör sin tredje
dc (dead center = mitt i
prick) för dagen under ett läger för precisionshoppare i
Skåne i somras, medan Uno
och Michael Alpfors tittar på.
Foto: Kenneth Malmsten
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Fönster
mot

HOPP
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. 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 tre.

Friflygare i
solnedgången över Gryttjom.
Foto: Erre Demirörs

Kalle Gustafsson och Niklas
Larsson gör ett hjul över Aros.
Foto: Elof Wecksell

Lina Svensson, Johanna Ziedén och Robbin Havasi från
SYD väntar förväntansfullt inför en ballongtur. Flygturen
startade från golfbanan i Bosjökloster, Skåne.
Foto: Nina Sveno

upp till höjd.

Så här lycklig är Christina ”Kitten” Nordlöf, SF efter att ha
överlevt sitt livs första kamerahopp på Näsinge hos FKCG.

Friflygarlaget Zero är på väg till
VM och vet inte riktigt hur man beter sig på ett kommersiellt flyg.
Foto: Okänd

Foto:Robert Alasuutari
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Hoppriser: Ett hopp kostar 27
dollar men du kan få köpa
ett paket på 41 hopp för
1 000 dollar. Är man ett
gäng som ska över kan man
maila och förhandla om andra rabatter, hälsar Roland i
manifestet, manifest@skydiveperris.com.
Övernattning: Ja, bunkhouse för
10 dollar natten och IHOP
(International House Of Skydivers) för 15 dollar. Det
finns även camping och hotell inte långt bort om man
har bil.
Restaurang: Ja, Bombshelter
Bar och Grill serverar frukost, lunch, middag och allt
däremellan från klockan
8:00. Fulla rättigheter.
Övrigt: Pool, husdjur ej tillåtet,
ungdomar under 18 år måste ha sällskap av vuxen.
Hemsida: skydiveperris.com

Skydive San Diego
Precis bredvid sjön Otay Lake
och med bergen i bakgrunden
ligger detta hoppfält endast 25
minuter från San Diego. Kanske
inget ställe man spenderar hela
resan på men har man vägarna
förbi och vill ägna en dag åt
hoppning så ligger det bra till.
Flygplan: En Super Twin Otter
och en Cessna Caravan.
Hoppriser: Ett hopp 24 dollar,
köper du 50 hopp kostar
det 21 dollar/hopp.

stått tjusningen med stelfrusna fingrar och istappar på kinderna kan det var läge att
börja planera för en värmande hoppresa. Varför inte ta en tur till USA!
Text

Mirijam Geyerhofer

Skydive Monterey Bay
I landet där allt ska vara lite större,
dyrare och finare än i resten av
världen kan du så klart göra ”Världens högsta fallskärmshopp”. För
30 dollar får du hoppa från
18 000 feet (cirka 5 500 meter)
och få hela 90 sekunders frifall.
Öppet alla dagar i veckan. Under
resan till höjd har du schysst utsikt
över Stilla havet och Monterey bay,
inte långt från San Fransisco.
Flygplan: Cessna Stationair 206
och en Beechcraft King Air.
Hoppriser: 25 dollar till 4 500 meter, 30 dollar till 5 500 meter.
Övernattning: Nej, men det finns
länkar till hotell på hemsidan.
Övrigt: Två av tandeminstruktörerna var med på 400-mannavärldsrekordet i Thailand 2006.

Antal hoppare i flygplanen:

• Cessna Grand Caravan: 19

• Twin Otter: 23
• Cessna Caravan: 15
• Beechcraft King Air: 19

• Skyvan: 22
• Pac 750 XL: 16
• Cessna 206: 6

Skydive Deland
Här i Floridas varma sol kan
man hoppa från tre rätt feta
plan, köpa massa utrustning i
hoppfältets gearstore eller bara
strunta i hoppningen och åka till
Daytona Beach och softa en
dag. De Land har öppet 365
dagar om året och har du barn
så kan en familjesemester med
ett besök på Disneyland i Orlando bli en perfekt julklapp till familjen (och dig själv!).

Flygplan: En Twin Otter, en Skyvan och en Pac 750 XL.
Restaurang: Ja, ”The perfect
spot” som också är en bar.
Övrigt: Du kan köpa utrustning
från bland andra Performance Designs, United Parachute Technologies och
Merlin Suits,direkt på fältet,
har bra rullområden.
Hemsida: skydivedeland.com

Hemsida: skydivemontereybay.com

Skydive Elsinore
Skydive Elsinore som ligger en timmes bilfärd
från både San Diego och Los Angeles är ett
populärt ställe för oss svenskar och bland
annat Flajflajresorna som anordnas av Nicklas Lellky och Peter Nilsson går just hit. Nästa år firar dom 40-årsjubileum vilket gör Elsinore till det hoppfält som varit i drift längst i
hela Nordamerika.

Stora platta landningsfält med bergen i bakgrunden, utsikten är det
inget fel på i Elsinore.
Och inte mycket annat
heller för den delen.

Flygplan: Två Super Twin Otters
Hoppriser: Ett hopp 25 dollar, 22 hopp 500
dollar och 46 hopp 1 000 dollar. Tränande lag som hör av sig i förväg kan få andra rabatter.
Övernattning: Bunkhouse med två- till sjubäddsrum, 7 dollar/natt. Vill du bo i tält
kan du slå upp det på gräsmattan precis
bredvid duschrummen.

Restaurang: Framgår inte på
hemsidan.

Restaurang: Nja. Snackbar med snacks och
dryck finns på veckorna, då kan också
hoppare beställa smörgåsar som levereras till fältet. Tiki Bar, hoppfältets egna
bar, ordnar grillkvällar och serverar varm
mat på helgerna.

Övrigt: 18-årsgräns. Du kan
hyra utrustning om du inte
har egen. Packare finns.

Övrigt: Det finns solskyddat packområde
med plats för 40-50 packare och tv-rum
för briefing. All typ av coachning erbjuds.

Hemsida: skydivesandiego.com

Hemsida: skydiveelsinore.com

Övernattning: Ja, bunkhouse för
8 dollar natten.
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Visst finns det klubbar i Sverige som kör hoppning även på vintern men om du inte för-

Aurélie Thomasic

Flygplan: En Skyvan, två Super
Twin Otters och en Super
300 Twin Otter.

Go west!

FLORIDA

KALIFORNIEN

Skydive Perris
I Kalifornien finns det gott om
hoppfält, ett av dem är Perris
Valley, en drop zone där det
görs 130 000 (!) hopp om året.
Lag och grupper från hela världen kommer till Perris för att
träna och förutom att du kan
hoppa ut från flygplan kan du
även hoppa in i vindtunneln som
ligger mitt på fältet, en perfekt
(om än lite dyr) aktivitet vid lång
liftkö eller väderuppehåll.
Öppet 365 dagar om året,
med hoppning från 7:30 på helger och 8:30 på vardagar.
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NEW YORK

Skydive Long Island
Vill du kombinera din hoppresa med en trip till The big apple så har du hamnat rätt. Drygt tio mil utanför New York
ligger Skydive Long Island på en enorm flygplats. En gång i
tiden byggde företaget Grumman sina flygplan här, nu hoppas det istället fallskärm och som det (fritt översatt) står
på hemsidan: ”med våra 20 000 kvadratmeter landningsyta är det svårt att landa ute”.
Flygplan: Beechcraft King Air och Cessna Grand Caravan
Hoppriser: 24 dollar till 4 000 meter och 22 till 3 500.
Restaurang: Ja. Gravity Grill. ”Come hungry – leave happy"
Övrigt: ”If you are not having fun it's your own fault” står
det på hemsidan. Stora packtält. Riggerloft med utrusting till försäljning och riggerhjälp sju dagar i veckan.
Hemsida: skydivelongisland.com

The Blue Sky Ranch
”A skydiving mecca for free-spirited adrenaline junkies”, så beskriver de sig på
hemsidan. Och lite luddigt är det allt på
den där hemsidan, kanske hade de inte
behövt vara fullt så free-spirited. Men en
del info får man i alla fall fram, som att de
verkar ha en himla massa flygplan, en
himla massa lag och en himla massa kul.
När man efter ett tag klickar sig fram till
”first timers and students” kommer man
till en (lite) mer seriös hemsida.
Öppet från 10:00 på veckorna och från
8:00 på helgerna.
Flygplan: Jo tack. Tre Twin Otters, en Pilatus Porter, en Cessna 182, en Stearman Biplane och en Bell helikopter.

Johanna Nihlén

Passa på att ta med hela familjen till USA
och locka med ett besök på Disneyland,
inte långt från hoppfältet Deland.

Hoppriser: 23 dollar per hopp. 21 dollar
om du är över 60 år.
Övernattning: Nej, men det finns länkar till
olika ställen i närheten på hemsidan.
Restaurang: Nej, det verkar inte som det
eftersom de har länkat till matställen
på hemsidan. Men en liten kopp kaffe
borde de väl ändå servera, dessa freespirited people?
Övrigt: Finns swoop pond och eldstad,
Kristin Davies från Sex and the city har
hoppat tandem här, på tisdagar får alla
tandemhoppare och deras instruktörer
gratis korv med bröd.
Hemsida: theblueskyranch.com och
skydivetheranch.com

Skydive City, Zephyrhills
Till Z-hills kommer hoppare från hela
världen för att njuta av sol och värme. Hit kan man också be att få
skickat saker som man beställt i
USA, så räkna med att få ta hem
grejer till dina svenska hoppkompisar.
Vill du öva på att flyga långt kan du
träna swoopar här, PD Extreme team
ses ofta glidandes över Z-hills swoop
pond ”Lake Mottski”.

Hoppriser: 24,50 dollar/hopp. 24
dollar styck vid köp av 20 hopp,
23,50 dollar vid köp av 50.

Flygplan: Fyra (!) Twin Otters.

Hemsida: skydivecity.com

Övernattning: Gratis campingplats
och plats med eller utan el för
husbil. På hemsidan länkas till flera stugor och hotell i området.
Restaurang: Ja. ”Hard Dock café”
och ”Sunset Bar”.
Övrigt: Swoop pond, riggers, gearstore.

Annons
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Stockholms fallskärmsklubb

Allsång för den
pigga jubilaren,
Stockholms fallskä
rmsklubb

.

Anna Oscarson

t
Blandning av nyt
och tradition –
Kalle Sundholm
med säckpipa.

Redo för röj och
nostalgi: Peter
Törnestam och
Sabine Knutsson.

Ulf Hjalmarsson i
festkommitén (till vänster)
presenterar två av klubbens
grundare, Hans Stennek
och Bertil Liljedahl.

Thomas Pilot

Svenskt hoppfält i Spanien
Nu finns det ett svenskdrivet hoppalternativ i Spanien under vintersäsongen. Skydive Sweden, organisationen som äger två PAC-plan och som har sin bas på svenska västkusten, kommer att anordna hoppning i spanska Villa Martin från och med
julhelgen. Hoppfältet ligger mellan Sevilla och Malaga i sydvästra Spanien. Ett hopp
kommer att kosta 22 euro men det går att få ner priset genom olika former av rabatter.
Till att börja med är det klart att hoppningen i svensk regi bedrivs under perioderna 20 december 2008 – 4 januari 2009, 7 - 22 februari och 28 februari – 13
april 2009. I skrivande stund är organisationen i full gång med att boka organisatörer och instruktörer så att alla som vill ska kunna hoppa AFF, FS eller friflygning.
Läs mer på hemsidan www.skydivesweden.se

Övernattningsmöjlighet finns – ett hotell alldeles vid kanten av flygfältet.
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Anders Q

Anders Q

Drygt 200 personer kom till Stockholms fallskärmsklubbs 50-årsfirande som hölls den 13 september på hoppfältet i Gryttjom. Många gamla
medlemmar återvände till hoppfältet för första
gången på många år.
Två av klubbens grundare – Bertil Liljedahl och
Hans Stennek var på plats. En av festdeltagarna
hade räknat ut att fem generationers fallskärmshoppare hade dykt upp på festen som hölls i partyhangaren, den så kallade ”Blå hallen”.
Folke Rydén hade klippt ihop en film kvällen till
ära med många härliga klipp från klubbens femtioåriga historia. Ett bildspel rullade också under kvällen. Tidigare på dagen hoppades det helikopter för
första gången på tio år på Gryttjomfältet.
Festkommittén var nöjd med firandet berättar
Jenny Rosén: ”Jag tycker tillställningen blev mycket
lyckad. Många gäster från förr och nu och en lagom
mix av nostalgi och röjigt party. ”

Anna Oscarson

50 bast!

Jämnt om guld i speedformation
Sista helgen i augusti anord-

Active8 10 tog hem SM-guldet för andra året i rad. Från vänster:
Jenny Ekdahl, Steffen Hansen, Jenny Melander, Bodil Almberg, Torbjörn Eriksson,
Ralf Liljedahl, Monica Paulsson, Ronny Modig, Johan Bond och Bengt Karlsson.

nade fallskärmsklubben
Aros det årligen återkommande Sverigemästerskapet
i tiomanna speedformation
på Johannisbergs flygfält i
Västerås. En helg full av
spänning, både för de som
har tävlat förr och de som

Mia Spillman

Foto

Ralf Liljedahl och Mikael Rengstedt

I

årets omgång av tävlingen var fem lag
anmälda. Bland dem fanns hemmalaget Active8 10 som vann förra årets speedstar-SM, och därför var förhandstippade vinnare. De återstående lagen som var
med och tävlade om de åtråvärda medaljplatserna var Mollys Dropout som
tävlade för Halmstads fallskärmsklubb,
hemmalaget Need For Speed, blandlaget
SS Speed från Söderhamn och Sundsvall
(Södra Norrland) samt det skojhoppande
laget IfYouCantStopYouDie som valde
att tävla för Gotlands Fallskärmsklubb.
Reglerna är enkla. Lagen består av tio
personer samt en kameraman. Uthoppshöjden är 3 300 meter och arbetstiden 40
sekunder. Tiden startar när förste hoppare kliver över en dragen linje i planet, och
det är inga grepp i exit som gäller. Det laget som på snabbast totala tid sätter de fyra
lottade formationerna vinner tävlingen.
Varierat startfält

Erfarenhetsnivån på årets deltagare var
minst sagt varierad, och alla tänkbara ka-

tegorier hoppare fanns representerade i
startfältet. Från erfarna FS-hoppare till
muntra norrlänningar, nykläckta C-certare, precisionsälskande militärer, nya
zeeländare med tusentals tandemhopp på
nacken, friflygare, erfarna AFF-instruktörer, någon enstaka tonåring och chefsinstruktörer från flertalet olika klubbar.
Några lag hade hoppat ihop förr, medan
det för andra var första gången de hoppade tillsammans.
Jämnt från start

Redan från första omgången var det otroligt jämnt mellan Aroslagen Active8 10
och Need For Speed i kampen om guldet. Efter sista omgången stod det dock
klart att Active8 10 hade tagit hem förstaplatsen, och Need For Speed fick nöja
sig med silvret. Mollys Dropout gjorde
även de fyra förträffliga hopp och kunde
ohotade ta bronset. SS Speed fick nöja
sig med en fjärde plats och IfYouCantStopYouDie hamnade längst ner i resultatlistan efter några mindre missöden. ■

Dala vann Fallsvenskan
Efter tre omgångar av Fallsvenskan 2008 vann Martin Olsson, FK Dala, den individuella tävlingen. Han
hade samma antal poäng som andrapristagaren
Magnus Falk, ÖFSK, men Martin Olsson har tävlat i
fler grenar och det fällde avgörandet. Så här ser
topp-tio i den individuella tävlingen ut för 2008.
1. Martin Olsson, FKD, 28 poäng
2. Magnus Falk, ÖFSK, 28 p.
3. Michael Alpfors, SFK, 27 p.
4. Uno Alpfors, SFK, 23 p.
5. Rickard Örjas, FKD, 22 p.
6. Lotta Ohlsson, FHS, 20 p.
6. Håkan Friman, FHS, 20 p.
6. Thomas Isaksson, FHS, 20 p.
6. Bo Runbjörk, FHS, 20 p.
10. Erik Hamrin, FKA, 19 p.
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Mikael Rengstedt

Text

Ralf Liljedahls arkiv

tävlade för första gången.

Kompletta resultat på:
www.fallsvenskan.se

Mollys Dropout
förbereder sig inför ett hopp.

SM i tiomanna speedformation 2008, resultat
Placering, namn, klubb

hopp 1

hopp 2

hopp 3

hopp 4

1. Active 8-9-10, FKA

19,44/10

19,98/10

21,41/10

24,87/10

Totalt

2. Need For Speed, FKA

21,84/10

25,30/10

25,11/10

22,05/10

94,30/40

3. Mollys dropout, HFSK

27,30/10

27,72/10

31,54/10

30,32/10

116,88/40

4. SS Speed, SUFK/SÖFK

33,82/10

35,39/10

30,12/10

40,00/9

139,33/39

5. Ifyoucantstopudie, FKA

40,00/5

40,00/8

40,00/7

35,87/10

155,87/30

85,70/40

Lottade formationer – Hopp 1: Normans cross. Hopp 2: Thackers bear trap. Hopp 3: Lils nova. Hopp 4: Hand prop.
Om poängräkningen – Exempel 1: 19,44/10 betyder att det tog 19,44 sekunder för alla tio hopparna att komma in.
Exempel 2: 40,00/9 betyder att endast nio av hopparna var inne när maxtiden 40 sekunder passerades.

Speedhoppningstävling fick flyttas
På grund av att landningsbanan i Gryttjom mer
liknade en leråker när den fjärde och avgörande
omgången i årets världscup i speedhoppning
skulle avgöras första helgen i september fick
tävlingen med kort varsel flyttas till Västerås.
Vädret var dåligt så de elva deltagarna kunde
bara göra ett hopp och det inte från full höjd.
”Det innebar att världscupdelen av deltävlingen
här betraktas som inställd och inte ingår i
World Cup-sammanställningen”, säger Ann
Lindberg, tävlingsledare.
Tävlingen kunde dock genomföras som en
nationell öppen tävling från 2 750 meter.
Mätområdet ligger normalt mellan 2 700
och 1 700 meter men för att deltagarna skulle

ha en accelerationssträcka reducerades mätområdet till 500 meter (från 2 200 till 1 700).
Ken Hansen, SF, vann tävlingen före schweizaren Christian Lahbart och Marco Wiederkehr
från Liechtenstein. Henrik Andersson, ÖFSK,
kom fyra. Clare Murphy från Storbritannien var
enda kvinnliga deltagaren.
Resultat - herrar:
1. Ken Hansen, Sverige, 359,17 km/h
2. Christian Labhart, Schweiz, 349,46 km/h
3. Marco Wiederkehr, Liechtenstein, 341,81
4. Henrik Andersson, Sverige, 329,90
Resultat - damer
1. Clare Murphy, Storbritannien, 316,09
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Ombytta roller
sö
När Skånes Fallskärmsklubb anordnade DM för femte året i rad blev några

placeringar hyfsat oväntade. Ett gäng gamla fallskärmsrävar knep en guldpeng
i FS4 och guldet i friflygning gick till några av landets bästa maghoppare.
Text

Carolina Nilsson

Foto

Ludvig Engelbert (bakgrund), Carolina Nilsson

D

en 13 september arrangerade Skånes
fallskärmsklubb för femte året i rad
distriktsmästerskap i det södra distriktet.
Det var ovanligt många deltagare i år.
Sex lag ställde upp i FS4 och där fanns
lag både från Skånes fallskärmsklubb,
Fallskärmsklubben Syd och ett par mixade lag med medlemmar från bland annat Smålands och Halmstad fallskärmsklubbar. Det tävlades även i individuell
precision och i lagprecision. Parallellt genomfördes även ett klubbmästerskap i
friflygning med tre tävlande lag där FShopparna Jens Thögersen och Joar Stenqvist från det gamla SM-vinnande laget
42, lite otippat tog hem guldet.
”Det var jätteroligt med så många deltagare”, säger tävlingsansvarig Joar Stenqvist. ”Lagen hade hög klass och det var
fler deltagare än på SM i många av grenarna.”
Anledningen att det var så många deltagare tror han beror på en blandning av
tävlingsglädje, lite tjat och att friflygarna
låg på mage och magflygarna låg på rygg.
Själv ställde han upp i friflygning och
menar att det var det lättaste han gjort.
”Jens gjorde allt jobb och jag bara satt
stabilt”, säger Joar som definitivt ska
fortsatta med friflygningen.

Jenny Adolfsson och
Johanna Nihlén rullar
inför ett hopp i tävlingen bumbibucklan
(eller så låg de mest
och diskuterade på
rullbrädorna…).

”Lättare att braina”

Det framgångsrika friflygarlaget Aid
ställde tillsammans med Joar upp i FS4.
Det gick bra för grabbarna som gick under namnet Aid FS. De slutade som femma i fyrmannan.

”Det var roligare än jag trodde att tävla i FS4”, säger Marcus Dahl från friflygarlaget Aid. Han tycker det är roligt att
tävla oavsett vilken gren och att det inte
är tekniskt svårare än friflygningen, men
att det är mentalt svårare eftersom det är
mer att komma ihåg.
”Det är nog lättare att braina när man
hoppar fyrmanna”, säger han. ”Det som
är kul är att det är enkelt att förstå vad
man ska göra för att få poäng.”
Ännu bättre gick det för Micke Alpfors som för tolvte året i rad (!) knep guldet i individuell precision. Det blev även
en guldmedalj i lagprecision. Skånes Bästa bestod förutom Micke av pappa Uno
Alpfors och Jens Thögersen. De fick inte
ihop fyra hoppare till laget så den fjärde

DM södra 2008, resultat
FS4
Placering, namn, klubb

1

2

3

tot.

snitt

1. Elvis Flyger, FHS

7

12

7

26

8,7

2. Team Syd, SYD

6

10

9

25

8,3

3. Feta barn…, SFK

6

12

4

22

7,3

Friflygning
Placering, namn, klubb

1

2

3

tot. snitt

1. 42, SFK

4,9

4,6

4,8

14,3 4,8

2. Reservdragslaget, SFK

3,8

3,9

3,1

10,8 3,6

3. totally Unexpecteds, SFK 2,7

3,1

1,5

7,3

2,4

Lagprecision
Placering, namn, klubb

1

1. Skånes Bästa, SFK 2,13

2

3

tot.

snitt

0,38

2,07

4,58

1,63

2. Feta barn…, SFK

3,95

4,03

2,61

10,59

3,53

3. AID FS, SFK

6,00

2,85

3,33

12,18

4,06

Individuell precision
Placering, namn, klubb

1

2

3

1. Michael Alpfors, SFK 0,03 0,03 0,07
2. Uno Alpfors, SFK

tot.

snitt

0,13

0,04

0,10 0,28 0,00

0,38

0,13

3. Tobias Hellmark, SFK 0,12 2,00 0,11

2,23

0,74

Bumbibucklan
Placering, namn, klubb

1

2

3

1. Dream Team, SFK

18

15

9

totalt
42

2. 2-getter, MIX

15

7

10

32

3. Småkryp, SFK

17

3

7
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Bästa klubb

Carolina Nilsson

Placering

FS4 Ind. prec Lagprec totalt

1. Skånes fallskärmsklubb

4

21

15

40

2. Fallskärmsklubben Syd

6

0

0

6

Fullständiga resultat finns på SFF.s hemsida, www.sff.se
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r på
ödra

Ludvig Engelbert

DISTRIKTSMÄSTERSKAPEN
platsen gav dem maxresultat (två meter)
på alla de tre hoppen.
Elvis left the building

Med ett fantastiskt pusslande från manifestets sida flöt tävlingarna på smärtfritt.
Lagen beslöt sig för att bara genomföra
tre hopp i grenarna mot de vanliga fyra
hoppen för att hinna bli klara. Vid 18-tiden var alla hopp gjorda och medaljerna
kunde delas ut till
ett gäng trötta – men
glada – deltagare.
Guldmedaljörerna i FS4, Elvis Flyger, visste inte att de vunnit
och hade åkt för att äta pizza, och blev
glatt överraskade när de fick beskedet.
”Vi gjorde de poäng som vi trott men vi
hade inte räknat med att ta medalj”, sä-

ger Dag Ehnbom, en av de gamla rävarna i laget som var en mix av hoppare från
SFK, HFSK och FHS och tävlade för
Småland.
För trettonde året i rad blev Skånes
fallskärmsklubb bästa klubb – under
denna på det hela taget mycket lyckade
tävlingsdag!
■

Michael Alpfors tar
emot guldmedaljen i
individuell precision
av tävlingschef Stefan
Nilsson och tävlingsansvarige Joar
Stenqvist.

SFF:s tävlingsansvarige, Lennart Vestbom, beredd
med markeringskäppen under precisionstävlingen.

DM norra
stod mellan
Dala och Aros
Anna Oscarson

Foto

Elof Wicksell

Laget 42 FF friflyger under sitt
fria program
(Joar Stenqvist
med rödsvarta
byxor och Jens
Thögersen med
olika skor).

Ludvig Engelbert

V

ädret ställde till det för DM norra
och startfältet blev en aning tunt
när tävlingen anordnades på Rommehed
den första helgen i september. Endast ett
friflygarlag ställde upp, ett FS2-lag och
två lag i FS4. I precisionstävlingen däremot tävlade hela 19 hoppare.
”Vi kunde bara hoppa fram till klockan 14 på lördagen. FS4-lagen hade tänkt
ställa upp i tvåmannatävlingen också
men hann inte hoppa innan det blev dåligt väder”, säger Lisa Blom, ordförande i
FK Dala.
Tre precisionsomgångar hanns med
och hemmahopparen Sigge Klintman
lyckades träffa disken alla gånger och
vann därmed guldet. Det blev hemmaseger även i FS4 där laget Örjas & the Bitches lyckades skrapa ihop några fler
poäng än Aros-laget Team Foul.
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”Det är roligt med tävling, folk taggar till
lite extra”, säger Lisa som var med i det
guldvinnande FS4-laget.
Fler hoppare hade anmält sig, bland
annat några från Söderhamn och Sundsvall men när prognosen visade dåligt väder valde de att stanna hemma.
■

DM norra 2008, resultat
Individuell precision

Elof Wecksell

Text

Placering, namn, klubb

1

2

3

Totalt

1. Sigge Klintman, FKD

0

0

0

0

Snitt
0

2. Peter Ekström, FKD

2

0

6

8

2,67

3. Martin Olsson, FKD

2

12

0

14

4,67

1

2

3

Totalt

Snitt

8,9

2,97

Friflygning
Placering, namn, klubb
1. Kerberos, FKD

2,7 3,0 3,2

FS4
Placering, namn, klubb

1

2

1. Örjas & the Bitches, FKD

4

4

Totalt Snitt
8

4

2. Team Foul, FK Aros

1

1

2

1

FS2

Vinnarna i FS4 från FK Dala – Cecilia Burström,
Maria Lille, Lisa Blom och Rickard Örjas.

Placering, namn, klubb

1

2

1. Pom popoom, FKD

5

11

Totalt Snitt
16

8

Fullständiga resultat finns på SFF.s hemsida, www.sff.se
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Mer hoppning på nätet!
På kort tid har två nya fallskärmsrelaterade hemsidor startats, en för alla som
är intresserade av att flyga med vingoverall och en som ska verka som ett forum
där hoppare kan diskutera och ställa frågor om sporten och allt runt omkring.
Svensk Fallskärmssport har frågat grundarna om tanken bakom hemsidorna.

www.skydivers.se
Namn: Theo Strömklint
Ålder: 19
Klubb: Fallskärmsklubben SYD
Antal hopp: 200
År i sporten: 1,5
Aktuell: Har startat Fallskärmsforum Sverige,
www.skydivers.se
Hur vill du beskriva skydivers.se? Jag ser
skydivers.se (Fallskärmsforum Sverige) som en
samlingsplats för svenska fallskärmshoppare
och strävar lite efter en bättre gemenskap för
svenska fallskärmshoppare på nätet. Det är roligt ifall hoppare kan diskutera med varandra,
informera om olika hoppevenemang, ge råd till
varandra osv.
Varför startades skydivers.se? Det finns maillistor inom klubbarna där medlemmarna kan
prata sinsemellan, men jag startade skydivers.se för att få mer gemenskap på webben
för fallskärmshoppare Sverige över.
Vem ska besöka skydivers.se? Såklart är skydivers.se en community för fallskärmshoppare

men även
dom som
inte är aktiva
inom sporten är hjärtligt välkomna
till forumet.
Det kan vara
folk som vill
börja hoppa eller helt enkelt bara är intresserade av sporten.
Vilket mottagande har skydivers.se fått hittills? Än så länge har jag bara fått bra kritik av
alla som har registrerat sig på forumet. Men
jag ser gärna att det kommer in tips, önskemål
och förslag om hur jag kan förbättra forumet.

Nya roliga funktioner är planerade att komma
inom den närmaste tiden, så som chatrum och
mer hopprelaterad profilinformation.
De första två veckorna efter att forumet
startade den 17 september registrerade sig
över 70 medlemmar och jag tror att det blir
många fler när nyheten om sajten sprids via
Svensk Fallskärmssport!

www.wingsuit.se
Namn: Joakim ”Italiano” Forasetto
Ålder: 32
Klubb: GOF
Antal hopp: 600+
År i sporten: 5
Aktuell: Har tillsammans med Martin ”Polacken” Libelt och Ludvig
”Småland” Åkesson startat konceptet Wingsuit
Sweden och
hemsidan
wingsuit.se
Hur skulle du beskriva wingsuit.se? Hemsidan
skapades från en idé vi hade om att organisera
vingoverallflygningen i Sverige. Informationen
som vi lägger ut ska främja och utveckla sporten, samt i slutändan locka fler till att våga
flocka och flyga i grupp. Vill man även pröva det
i verkligheten, kan man kika in fliken ”Kalendarie”, där vi lägger ut tillfällen då vi finns på olika
hoppfält, för möjlighet till feedback och instruktioner. Vi vill även inspirera och locka fler till att
våga prova.
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Varför startades
wingsuit.se? Grundtanken är, förutom att
organisera flygningen,
att fler ska inse att det
finns så mycket mer
kring vingoverall. Vi vill
skapa kunskap, medvetenhet och gemenskap
inom sporten och införa tävlingsgrenen vingoverall i Sverige.
Vi vill även skapa en
motsvarighet till Birdmans instruktörsutbildning BMI här i Sverige.
Vi kallar det för ”Wingman”. Tanken är att vi ska
bli fler som har möjlighet att sprida kunskap
och intresse kring vingoverallflygning.
Vem ska besöka wingsuit.se? Alla som har ett
intresse för vingoverall och vill lära sig mer. Vi
har träffat många som har en dräkt men inte
flyger den. Detta beror i många fall på att man
inte har en hopp-partner. Vi tror att det påverkas av att man inte organiserat vingoverallflygningen i Sverige ännu. Självklart vill vi att de
som vill få inspiration och ett mål med hoppningen ska använda sig av sidan.

Vilket mottagande har wingsuit.se fått hittills? Vi känner att vi fått fler ”flockare” med
oss sen vi startade. Många har sagt att det
känns skönt med att någon äntligen tagit tag i
organiseringen kring flygningen. Vi märker även
att andra som inte flyger vingoverall, skapat ett
intresse kring det. Fick ett mail nyligen från Jari
på Birdman att dom tycker att det är kul att
Sverige ska få en motsvarighet till idén Birdman
Top Gun. Närmast har vi planer på att åka ner
till Spanien och Empuria Brava i vår, för att träffa våra europeiska vänner. Ska bli kul.
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Joaquim Forasetto

Nära ögat!
av Mats ”Palle” Pallin
et här hände i början av 90-talet på vårt hoppfält i Vindeln, Västerbotten. Det var jag och en turkey som nyligen klarat av utbildningsplanen,
som skulle göra en tvåmanna. Vi hoppade ut från tretusen meter och gjorde några poäng.
Separationen blev väl inte den bästa, jag såg att han drog och sedan utlöste jag min fallskärm. När jag hängde under min skärm (en fransk BT-60
som var det snabbaste man kunde flyga på den tiden) kollade jag runt och
såg att han hängde en bra bit snett ovanför mig.
”Det är ju lugnt”, tänkte jag och satte fart hemåt. Men det tog inte lång
tid förrän jag kände en kraftig smäll och ett gung i min skärm. Jag tänkte,
”så här ska det inte vara, något är vansinnigt fel!”
Så utan att kolla upp kuttade jag och drog reserven på cirka sjuhundra
meters höjd. Nu kollade jag upp och såg reservpiloten och reservlinan
sträckas ut.
Jag kommer ihåg att jag upplevde det som en hel evighet innan reserven blommade ut, trots att det endast tog ett par sekunder. När jag kollade upp på reserven såg jag återigen min kompis snett ovanför mig, men
den här gången helt intrasslad i min huvudkalott! Han hade gjort ett minst
sagt dumt misstag efter sitt drag. Istället för att kolla var jag var, drog han
på ett antal spriralsvängar neråt och lyckades pricka min kallott mitt i centrumcellen med sin kropp.
Skärmen exploderade i två bitar och satt endast ihop i den
bakre fållen, en bullseye, kan man säga. Renare träff kunde
han inte ha gjort. Och tur var det för hade han gått lite längre
ner mellan linorna hade situationen blivit värre med båda honom
och mig intrasslade i varandra. Och hade han varit ytterligare några
meter längre ner hade vi kolliderat kropp mot kropp och vi hade flugit till
”skydive heaven” på en gång!
När vi kom ner kommenterade vår CI som var ute på fältet: ”Ja, Palle,
du platsar i vilda västern du, så snabbt som du kuttar och drar reserv!”
Jag hade verkligen dragit snabbt, i princip i samma ögonblick som killen
träffade, eftersom jag instinktivt kände att något helt galet inträffat. Men
jag borde nog kollat upp för att se vad som hänt först, tycker jag.

D

Ja, vad lär man av det här? Trots att det endast är två personer på hela
stora himlen, är det viktigt med en bra separation och att man kollar runt
sig innan man börjar toksvänga. Sannolikheten att han skulle träffa mig var
så otroligt liten, ändå gjorde han det. Det var nära ögat!
■

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.

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, sänd din historia till oss så kanske
den kommer i tryck tillsammans med en snygg illustration! Skicka din ”nära-ögat-historia” till oss på
mejladressen mirijam.geyerhofer@gmail.com

Aros challenge – initiativ för bättre storformationshoppning
Första helgen i september hade 28 duktiga FS-hoppare samlats hos Aros på Johannisberg för att försöka sätta en utmanande och svår formation. Initiativet – Aros Challenge – kom från Aroshopparen
Mark Wemhöner.
Utomlands förekommer det speciella evenemang
dit man måste bli inbjuden för att få delta. Det här
var första gången det var aktuellt i Sverige vid den
här typen av hoppning.
”Tanken är att starta upp svåra, attraktiva event
som man behöver kvalificera sig för och sedan se
vad man lyckas prestera”, säger Mark.
Organiserandet av själva hoppningen stod Johan
Hansson och Sven Mörtberg för.
Sexton hopp i stigande svårighetsgrad var planerade där den riktigt svåra formationen skulle sättas
i något av de sista hoppen.
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”Hopparna skulle ställas inför problem som de inte
möter i sin vanliga hoppning”, berättar Johan.
Under fredagen gjordes sex hopp ur två Cessna
Caravaner. Redan under de första hoppen märktes
att det var duktiga hoppare som deltog. Delar och
moment av den slutliga formationen tränades. Det
som gjorde den planerade formationen svår är att
den inte har någon riktig stabilitet, många är vända
utåt vilket gör att alla måste flyga sin position i formationen mycket exakt för att det skulle fungera.
”Träningshoppen var upplagda så att man måste
göra rätt. Ingen fick cred för att ha tagit grepp om
man inte flugit rätt i sin position.”
Gruppen gjorde stora framsteg men tyvärr drog
regn och moln in som satte stopp för hoppningen
efter bara ett par hopp på lördagen där man dock
hann med ett par ”rotehopp” från två flygplan.

Det blev aldrig något försök på den svåra formationen. Men planen är att detta ska bli årligt återkommande. Den som är sugen på att delta, uppmanas
att hoppa mycket under nästa säsong.
”Något som verkligen märks vid den här typen av
hoppning, är att alla måste fungera som ett lag,
där man gemensamt bygger upp kunskap och siktar mot utmaning. Det blir väldigt tydligt både för laget och för individen, om någon saknas under en
del av träningshoppen och man inte kan hitta en gemensam rytm”, avslutar Johan Hansson.
■
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NYFIKEN PÅ

Gunlög
Hon började hoppa bland franska legendarer för 24 år sedan och
gjorde framgångsrik FS-karriär med laget 4Pleasure på 90-talet.
Gunlög Edgren är en sann äventyrare med hoppning, klättring och
resor som yrke. I år förnyade hon sina instruktörlicenser igen, som
AFF och som Sveriges enda kvinnliga aktiva tandempilot.
Text

Boel Stier

Foto

Nicklas Lellky

unlög Edgrens familjebakgrund är minst sagt
brokig. Hennes farfar var en svensk sjökapten
från Arvika. Han träffade en japanska i den kinesiska hamnstaden Shanghai. Kärlek uppstod och de
fick åtta barn. Trots att de växte upp i Kina hade alla
barnen svenskt medborgarskap. Det innebar att pojkarna fick pallra sig iväg till Sverige för att göra lumpen, som tur är för Gunlög, för det var så hon blev till.
Pappan fick jobb på japanska ambassaden och undervisade dessutom i engelska vid sidan om. En av
hans elever var en ung svenska som skulle komma att
bli Gunlögs mamma.
Det var lite annorlunda hemma hos familjen Edgren
jämfört med en vanlig svensk familj. De åt sashimi, använde ätpinnar och serverade extra lång spagetti när
någon fyllde år.
Det där med de långa spagettistråna var en kinesisk
tradition som symboliserade att man skulle få ett långt
liv, berättar Gunlög.
Från och med våren när hon var 21 tillbringade hon
flera terminer i Frankrike för att läsa franska. Där fick
hon kontakt med en journalist som berättade att han
skulle till Sverige senare samma år. Han var hoppare

GUNLÖG
EDGREN

G
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Namn: Gunlög Oshka Edgren. Gunlög kommer från
en av hennes mammas patienter och Oshka, som
betyder rådjur, har hon fått från sin japanska farmor.
Ålder: 46.
Bor: I Stockholm.
Började hoppa: 1984 i Malmö- Björnstorp, Skåne.
Antal hopp: 4 000.
Egenskaper enligt henne själv: ”Dåligt tålamod
och envishet – två egenskaper som balanserar
varandra och ser till att allting går.”

och skulle vara med på ett midsommarboogie i Malmö-Björnstorp, föregångaren till Fallskärmsklubben
Syd i Eslöv. Det lät kul, tyckte Gunlög och hängde på.
”Jag kom ut på hoppfältet som en chic parisiska i en
liten dräkt, pumps och stora färgmatchade örhängen”,
säger hon och påminner om att det var åttiotal vid det
här tillfället.
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Jenny Vesterberg

NYFIKEN PÅ

En klättrande Gunlög i
siluett vid Reilly Beach
i Thailand.

”Jag kunde inte ha sett mer fel ut där
bland alla galna hoppare, haha. Men det
jag minns var hur några hoppare berättade att de precis hade börjat med det som
kallades RW då och som heter FS idag.
Det bara lös om dem, det gnistrade ur
deras ögon. Jag tänkte att det här måste
jag bara prova.”
Livrädd men cool

Snabbare än någon hann säga fallskärmscert hade Gunlög fixat läkarintyg och anmält sig till en sjuhoppskurs veckan därpå.
Pernilla Brouzell:
Gunlög, som alla andra i 4Pleasure, är
fortfarande som familj för mig. Hon är tjejen som alltid bryr sig om alla, känner alla,
får saker att hända och sitter aldrig stilla.
Utan hennes kontaktnät, erfarenhet och
ordningssinne hade inte 4Pleasure blivit
vad det blev.
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”Konstigt nog ser jag rätt cool ut på de
foton jag har, men jag har aldrig varit så
rädd i hela mitt liv!”
En av dem som var med och hjälpte
till under kursen var Uno Alpfors, Skånehoppningens grand old man som fortfarande är aktiv i sporten.
Vi rullade och rullade och rullade.
Rullningsträningen gav mig så ont i
nacken att jag knappt kunde lyfta huvudet från kudden på morgnarna. Jag hade
blåmärken överallt redan innan vi hade
hoppat.
Det första hoppet gjordes ur en Cessna och Gunlög beskriver det som ”helt
fruktansvärt” (fast med glimten i ögat
förstås).
”Man skulle sätta ut foten på hjulet
och hålla sig i vingstöttan och därefter ut
med andra foten på hjulet. Jag vägde sju
kilo mindre än vad jag gör idag och var
verkligen liten och smal. Jag fick helt enkelt inte ut benet på hjulet utan hjälp,
det blåste så mycket att benet bara for
omkring. Jag vet att jag måste ha släppt
taget när jag fick den där klappen på axeln, men har inget minne av själva uthoppet. Plötsligt drog det bara vid axlarna och jag hängde under skärmen. Då
fick jag en adrenalinkick som inte var av
denna världen.”
Efter de första sju hoppen i Skåne
hoppade Gunlög vidare i Nyköping och i
Gryttjom. Hon hade totalt femton hopp
när det var dags att åka till Frankrike
igen och då hade hon gjort hopp sju
massor med gånger.
”Jag lekte Lucky Luke och struntade i
fallställningen”, skrattade Gunlög.
Precis som så många andra fokuserade
hon på draget men glömde allt annat,
som att ta det lugnt och göra ett snyggt
uthopp.
”Hela tiden var jag skiträdd, men tokadrenalinkicken jag fick varje gång jag
hoppade drev mig. Hade rädslan vägt
tyngre än kicken hade jag inte fortsatt.”
Mitt i smeten

Under sin tid som nybörjare i sporten
fick Gunlög tillfälle att hänga med några
av de bästa hopparna i världen. Hon fick
hoppa med instruktörer innan hon egentligen var färdig med utbildningen, hamnade på internationella tävlingar, tolkade
åt landslagshoppare, lärde känna legender som Eric Fradet och Patrick de Gayardon och var helt enkelt mitt i smeten
redan från början.
Inte att undra på att hon var som
klippt och skuren för att vara ledare för
landslagstruppen i FS och FF på VM i
Frankrike i år. Där kände hon förstås halva hoppfältet sen gamla dagar.
”När jag hade femtio hopp hade jag
hoppat i tre klubbar i Sverige, på tre

franska hoppfält och gjort två hopp på
Kanarieöarna, varav ett var en fyrmanna
med holländska landslaget där jag
knappt fattade någonting.”
Men trots hennes rivstart i sporten gick
allting inte alltid bra och under sin tid
som rookie var hon med om en olycka.
Lånad utrustning och ett lågt bryt ledde
till ett lågt reservdrag. Reserven hann
komma ut men hon hann inte lossa
handtagen. Hon landade hårt.
”Jag minns det som att jag inte hade
marken under mig utan runt mig. Jag
hörde hur det rann blod innanför hjälmen och kände att jag hade ont i en fot.”
Uppenbarligen hade hon legat och
dragit skämt på franska mitt i eländet,
berättade vännerna efteråt. Gunlög klarade sig undan med en bruten fot.
”Men egentligen kan jag nog vara rätt
glad att jag sitter här idag”, säger hon.
Snackar och kramas

Alla som känner Gunlög vet att hon är
en väldigt social person. Hon kommer
ihåg folk, snackar, kramas och tar sig tid
att stanna och fråga hur det ligger till
istället för att bara rusa förbi. Hon känner många på de flesta svenska fält efter
alla år i sporten men också efter att ha
bytt klubb då och då: Malmö, Västerås,
Fri, Gryttjom, Småland, Göteborg och
PUC (Paris Université Club), allt efter
vad som har passat ambitionerna för tillfället. Förutom att hoppningen alltid har
varit en social miljö för henne har hon
samtidigt haft en karriär som heter duga,
både som tävlingshoppare och som instruktör.
Det första lag hon tävlade med 1991
hette Plankorna.
”Alla i laget var lätta och hade platta
bröst ...” säger hon och skrattar.
Sedan blev det ASTA mellan 1993
och 1995. Därefter hette laget In4mation och 1997 startade Gunlög och tre
andra tjejer det mycket framgångsrika laget 4Pleasure.
Att det blev tjejlag hela vägen var inte
något medvetet, menar hon. Det var snarare så det bara blev när kompisar slog sig
samman för att hoppa tillsammans.
Ambitionsnivån ökade med åren. Med
4Pleasure tävlade Gunlög på världscupen
i Portugal 1997, där man för första gången anordnade tävlingar i en damklass. De
svenska tjejerna gick och vann förstaplaceringen!
”Eftersom det var första gången damklassen tävlade fick vi inte en officiell
guldmedalj. Men det var ändå en otrolig
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känsla att stå på prispallen och höra nationalsången och sen göra high five med
hela Golden Knights.”
Nästa år var det VM i Australien och
laget fick en bronsplacering efter en dubbel-bust. Därefter hoppade Gunlög av.
”Men jag gjorde ett inhopp 2002, på
världscupen i Empuriabrava. Vi låg länge
på en tredjeplats men blev till slut fyra. Inte
så tokigt efter 30 träningshopp det året!”
Förutom att tävla arrangerade 4Pleasure många år i rad väldigt uppskattade
tjejläger där kvinnliga hoppare fick träna
på sina FS-kunskaper i en avspänd miljö.
Kvinnlig tandempilot

Medan tävlingskarriären var i full gång
hade Gunlög samtidigt blivit instruktör.
Hon blev inte bara AFF-instruktör 1995,
något som ganska få tjejer var på den tiden, utan blev dessutom 1996 en av Sveriges hittills bara fyra kvinnliga tandempiloter (Gunlög är idag den enda aktiva).
Sussie Knutsson, en av de fyra, var den
som peppade henne.
”Det var hon som fick mig att inse att
jag kunde bli instruktör över huvud taget, något jag inte alls hade tänkt mig annars.”
Hon hade en hemsk upplevelse som
kursledarassistent och fick uppleva att en
elev dog i en drunkningsolycka. Av oförklarlig anledning satte eleven iväg i fel
riktning efter drag, rakt ut mot vattnet,
och gjorde aldrig någon egentlig kursändring innan han landade.
”Egentligen borde man nästan ha slutat efter en sån erfarenhet. Eller som det
faktum att en av killarna i det gäng jag
umgicks med som elev gick i backen.
Men hur det nu var blev jag kvar i sporten och kursledare blev jag trots den
hemska olyckan.”

Skidresor som yrke

Så blev hon bussguide för ett skidreseföretag och fortsatte med att jobba på skidorter på vintrarna. Inte hade hon åkt
mycket skidor i sina dar, men plötsligt
hade hon vänner som var skidlärare och
som tog med henne på offpiståkning på
lediga stunder. Orädd som hon är lärde
hon sig snabbt.
”I vintras fick jag nästan en lika stark
adrenalinrush som jag hade när jag hoppade för första gången. Jag var ute och
åkte i schweiziska Engelberg med en
kompis och en norrman han kände. Vi
var utanför pisten och det dök plötsligt
upp drops*. Som tur var hade jag tränat
på drops veckan innan i franska Tignes.
Plötsligt var det bara drops hela tiden,
jag låg lite efter och insåg att här är det
bara att hänga på. Sista droppet var åtta
meter och det var bara norrmannen som
körde. Sen fick jag veta att han tävlar i
freeride ... När han gav mig en uppskattande klapp efter det åket kände jag att
jag växte. Ungefär som en lillasyster som
får beröm. Såna saker vill jag fortsätta att
göra i livet!”
Nu jobbar hon för ett företag som anordnar skräddarsydda företagsresor, inte
bara till skidorter utan även med teman
som segling, vandring, ridning.
”Oftast är det goa glada människor
man reser med och man blir som en i
gänget fast man jobbar.”
Gunlög jobbar helt enkelt med det
som vi andra bara har möjlighet att göra
när vi är lediga. Och det passar henne
som handen i handsken.
”Jag älskar att resa, vara fysiskt aktiv,
åka skidor, vandra, rida ... och äta god
mat förstås.”
I år, 2008, har hon på allvar gjort comeback i hoppningen efter flera säsonger
när hennes hoppande har gått på lågvarv.
Hon har förnyat såväl AFF- som tandemcertifikaten, som hon tappade under

Gunlög är redo att
lasta i inför sitt första
hopp 1984. Veteranen Uno Alpfors gör
en sista utrustningskoll. Notera att det
var magreserver som
gällde för eleverna.

de åren när hon mest klättrade, åkte skidor och reste.
Nu kan hon se tillbaka på 4 000 hopp
och 24 år i sporten. Vilka är de viktigaste
förändringarna under den här tiden?
”Det är lättare att börja hoppa idag än
det var när jag började. Det är mer välorganiserat, lättare att hitta sovplats, det
finns kök och mejlinglistor där man fixar
skjuts. Kanske har det ideella engage-

Franske fallskärmslegendaren Rochet
Charmet hade omkring
10 000 hopp i mitten
av 80-talet. Som rookie
träffade Gunlög många
av världens då bästa
hoppare, inte minst på
fält i Frankrike.

manget svalnat lite men det är väl tyvärr
så det är i hela samhället. Ibland är det de
som har hoppat längst som är jobbigast
att ha att göra med på fältet och visst är
det gnälligt ibland. Men jag är ändå
knappast orolig för hoppningens framtid. Det är så stark gemenskap i sporten
och den känns på många sätt som en stor
familj. Till slut löser sig det mesta.” ■

1999 års uppsättning
av 4Pleasure på VM i
Corowa, Australien.
Från höger till vänster,
uppifrån och ner: Lena
Boström (numera Jones), Annika Cronert,
Pernilla Brouzell, AnnMarie Jarzebowski,
Gunlög Edgren.

Ur privat arkiv

Jag lärde känna
Gunlög ”på riktigt” när vi bildade 4Pleasure
och även om det
nu är många år
sen vi la ner laget så har hon aldrig slutat vara min
team mate. Gunlög är alltid där och
det spelar ingen roll att vi nu bor på
varsin sida om Atlanten. Riktig vänskap bryr sig inte om geografi och
Gunlög är en riktig vän.
Hon är en fantastisk hoppare. Hon
var min cross reference i många år
så jag har sett allt från glädje, frustration, fokus och en och annan brainlock. Mest av allt minns jag nog
hennes närvaro i frifall. Hon gör sällan saker halvhjärtat. Hon är en tuff
tjej med ett stort hjärta. Och så är
hon ju så himla snygg!

Gunlög jobbade mycket vid sidan av
hoppningen. Men en dag omkring millennieskiftet, efter att ha blivit headhuntad till en position på ett företag som
oväntat fick lägga ner en hel avdelning,
stod hon för första gången arbetslös.
Vad gör man då om man är en social
person? Självklart rycker man in och
hjälper kompisar med det ena och det
andra där de jobbar. Hon började göra
en insats på Klätterverket då och då. Rätt
vad det var var hon både butiksansvarig
och instruktör i inomhusklättring.
”När jag slutade med laghoppningen
passade jag på att göra allt det där jag
inte haft tid och råd med innan. Jag började klättra, åkte mer skidor, tog hojkort
och köpte hoj.”

Ur privat arkiv

Lena Jones:

Ur privat arkiv

NYFIKEN PÅ

* Drops – när man hoppar ner för branta klippor.
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Gästskribenten:

Att hoppa
eller inte hoppa
Mark Wemhöner
Fallskärmsklubben Aros

oppa fallskärm är som vi alla vet barnsligt kul, men hur ofta
ägnar vi en stund till eftertanke och reflektion?
Om du är i en situation då förutsättningarna för att hoppa inte
är optimala och du väger mellan ja och nej – när fattar du beslutet?
På marken? I planet? Eller kanske till och med efter hoppet? Hopp
som fått mig att i efterhand tänka ”Jag borde inte ha hoppat” har
gjort att jag börjat analysera när jag själv aktivt väljer att inte hoppa.
Jag har upplevt att det alldeles för ofta utan reflektion hoppas då
förutsättningarna är dåliga och ibland till och med direkt farliga.
Jag har själv gjort hopp som jag inte borde ha gjort men som fått
mig att börja tänka mer på gränsen mellan ”nära-ögat” och en
olycka.
Denna säsong har mina ”nära-ögat” upplevelser bland annat bestått av att hoppa stormanna genom 3 000 meter moln som sträckte
sig ner till 250 meter. Draget blev väldigt lågt och jag var tvungen
att lyfta på fötterna för att undvika en kalottkollision. Hopp igenom 2 500 meter hagel och regnmoln med en vingoverall och ett
lågt avhopp från ballong. Dessa hopp skulle jag kunna skriva uppsatser om men det jag vill få fram är att de har en sak gemensamt.
Jag tänkte inte igenom vad jag skulle göra.

V

arför hoppar vi under suboptimala förutsättningar? Det är
svårt när man väl är uppe i luften att ta beslutet att inte hoppa,
det är som om när man väl klivit in i planet bestämt sig för att hoppa oavsett. När man dessutom ser sina kompisar hoppa av… Då är
det väl bara att hoppa?
Enligt klassisk inlärningspsykologi styrs våra handlingar av tidigare handlingars konsekvenser. Är konsekvensen bra eller förstärkande, ökar chansen för att vi ska göra om samma sak en gång till.
Till exempel som när vi gjorde vårt allra första hopp och upptäckte
att vi överlevde plus att det var hur roligt som helst, det gjorde att vi
fortsatte hoppa. På samma sätt får dåliga eller bestraffande konsekvenser oss att sluta bete oss på ett visst sätt. Bränt barn skyr elden
så att säga.
Problemet är därför det här, tror jag: eftersom så många hopp vi
gör under dåliga förutsättningar går bra lär vi oss felaktigt att det
inte är så farligt trots allt. Och så har ett riskbeteende blivit positivt
förstärkt. När vi sen berättar om våra ”nära-ögat” historier i formen
”No shit, there i was...” blir förstärkningen ännu starkare. Men hur
många ”nära-ögat” går det på en olycka? Hoppa genom massiva
moln utan markkontakt, det har ju gått bra 1 000 gånger förut! Vart
går gränsen för vilka risker vi vill ta?
Jag är övertygad om att en allvarlig olycka i början av säsongen
orsakad av kollision i moln eller om någon förolyckats i ett ballong-
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Mark Wemhöner

H

hopp på grund av lågt drag, hade gjort att jag inte gjort de hoppen
jag gjorde som jag skrivit om tidigare. Jag har fått en annan attityd
till att ”inte hoppa” men ser på hoppfält runt omkring i Sverige att
om man tar beslutet att ”inte hoppa” så får man ofta negativ kritik.
Beslutet att inte hoppa måste få vara lika självklart som att hoppa. Om man får kritik då man väljer att inte hoppa blir det en negativ konsekvens av beslutet och då minskar chansen att man tar samma beslut igen i ett liknande scenario vilket kan leda till att man
utan att tänka efter hoppar under dåliga förutsättningar. Alla ska respektera den som väljer att inte hoppa oavsett orsak till det beslutet,
jag vill till och med föreslå att man ska ge den personen beröm.

V

åga vara den som säger ”jag hoppar inte i det här”. Du behöver
inte vara instruktör för att påverka ett beslut, sunt förnuft och
logik är allt som krävs. En hoppmästare som tar ner en lift borde få
beröm varje gång. I den sport vi utövar kan det stå oss dyrt att vara
efterkloka, vi måste alla jobba proaktivt för att förhindra att riskbeteenden får ett fotfäste i sporten. Några sätt att göra detta är att fråga sig själv varför man gör saker och analysera sin egen situation inför och i ett hopp och dela med sig av sina erfarenheter då det gäller
”nära ögat”-situationer. Informera dig själv om vad som gäller och
vilka risker olika situationer innebär. Det du nästan varit med om
kan resultera i en förändring som kan hindra någon annan från att
ådra sig en allvarlig skada, så skriv alltid en ”tillbudsrapport” till förbundet. Det ger oss chansen att analysera vad som händer i fallskärmssverige för ett fortsatt och ännu säkrare hoppklimat.
Vår hoppkultur är i ständig förändring och förnyelse men vi
måste komma ihåg att riskerna är de samma och vi måste tänka efter, före. Varje gång vi hoppar! Prioritera två saker i er hoppning.
Hoppa säkert. Ha kul.
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En personlig betraktelse...

Mirijam Geyerhofer

Hur tänkte ni nu?
Hur får vi in mer pengar till sporten om
ingen tar oss seriöst? För det är ju så, fallskärmshoppning är ju i mångas ögon ingen
riktig sport.
Det går inte att likställa med – låt säga –
fotboll. Eller ishockey. Nej, det är ju liksom
ingen idrott, utan mer en kul grej. Lite lattjo så där.
Det blir helg, vi packar väskan och roar
oss på fältet i två dagar innan vi återvänder hem till kontoret och verkligheten igen.
Det kan väl de flesta skriva under på, att
hoppningen är mer lek än allvarlig sport för
de flesta av oss?
Och det märks allt för väl, framför allt
när det plötsligt ska sättas ihop lag inför
något slags mästerskap. Då kommer de
fram: alla fulnamn*.
Enligt dem som var med på SM i Gryttjom i juli hade Peter Törnestam gjort ett
grymt PR-jobb och fått ut mycket media till
fältet för att göra reklam för sporten. Vad
ger vi då för intryck inför tittarna och läsarna med namn som Samhall Sekvens eller
GAS ft MILFS?
Och visst, känner man personerna som
är med och dessutom haft äran att vara
en del av gänget som förstår den interna
jargongen så är det säkert helt sjukt kul,
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men jag som journalist hade haft väldigt
svårt att ta dessa personer och deras
sport seriöst.
Jag kan inte låta bli att tänka tillbaks på
min tid som gymnasieelev på snowboardlinjen i Malung under den senare halvan av
90-talet.
Det här var långt innan snowboard slutade vara en fluga utförd av kids i för stora
kläder och blev en OS-gren (utförd av kids i
för stora kläder) och även många år innan
gemene man slutade skrika ”jävla haschplanka” efter en i backen. Som superfrälst
åkare med många vänner i världscupen
lusläste jag sportsidorna i hopp om att få
se lite bilder och resultat. Men jag hittade
aldrig något.
Såklart.
För snowboard var ju inte en sport, vi
var ju inga idrottare, vi var bara ett gäng
små tomtar i knarkarluvor som skrapade
bort all snö för slalomåkarna.
Lite samma sak känner jag nu, när fallskärmsrubrikerna mest består av ”Fallskärmshoppare störtade mot marken” eller ”Fallskärmshoppare fastnade i träd”.
Aldrig några tävlingsresultat och om det
någon gång kommer ett roligt reportage
från något hoppfält så är det någon listig

reporter som lyckats övertala redaktören
att få göra ett tandemhopp.
Och tur är väl det, kan jag tänka ibland
när jag läser gamla nummer av SFS. Speciellt för några år sedan verkade folk vara
som förblindade av det faktum att laget bestod av fyra personer och jag kan riktigt se
all denna brainstorming framför mig, ”VI
MÅSTE HETA NÅGOT MED EN FYRA I!”
Det finns så många fyndiga (ja, eller inte)
namn med 4:or i, och än i dag heter försvarets FS4-lag ”Foursvaret”. Alltså, hjälp
mig lite här, för jag förstår inte poängen.
Det finns galet massa pengar inom
svensk idrott och jag är så sjukt glad att
jag slipper det otacksamma jobbet som
SFK:s bidragsansvarige, för att lista klubbens prestationer under året som gått –
det hade jag inte klarat.
Nej hörrni, jag tycker vi hjälps åt här.
Jag ser mer än gärna flams och trams i
luften och på fältet, men ska vi lyckas
marknadsföra oss som en seriös idrott så
måste vi börja komma på bättre lagnamn
än ”Feta barn kommer inte till himlen”.

”
Vad ger vi

då för intryck
inför tittare och
läsare med namn
som Samhall Sekvens eller GAS
ft MILFS?

*Jag vill inte hänga ut enskilda personer eller
vara elak. Jag hoppas att deltagarna i de lag jag
nämnt kan se det hela ur ett större perspektiv.
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PRYLT O R G E T
å Pryltorget sätter vi ut radannonser av privat ägda ting som anknyter till hoppning. Införandet är gratis för medlemmar i SFF eller prenumeranter av SFS. De
flesta annonserna är plockade färskvaror från den elektroniska anslagstavlan Skydivelistan (skydive@list.gof.se) och kan därför vara inaktuella (införandedatum inom
första parentesen). Du kan självklart skicka din radannons direkt till oss på tidningen,
skicka till Himmelsdyk (de som gör iordning text och bild inför tryckningen), eller till
redaktörerna. Adresser, faxar, e-postar och telefoner finns på sidan tre. Sätt ut pris
om du säljer! Du kan skicka utan tanke på pressläggningstider. Under produktionen
fylls Pryltorget på så länge plats finns tills vi lämnar för tryckning.

P

S Ä L J E S
(1 sep) Säljer för en kompis räkning följande: Vector 3
Micron från 2004 (ca 450 hopp, grå-orange-vit, passar
175-185 cm, 60 - 90 kg). Pilotskärmen är orange F-111
med friflygarhandtag och har kill line. Cypres 2, 2007.
Huvudskärm: Sabre 2, 170 (noll-P) från 2003, svart-lila.
Reserv: PD143R, 0 hopp, från 2004. Pris: 27.000 kr.
Grejerna finns i Stockholm. Kontakta Alenca på 070811 21 92 eller maila till alenca@dragonmoon.com
(18 sep) Små snabba kalotter säljes, plus en ny reserv:
• VX86, 450 hopp -04, linorna håller ytterligare 150-200
hopp. Pris: 6.000:- • Katana 97, -05, 175 hopp, 30 på
nya HMA linor. Pris: 9.000:- • Katana 107, -05, 250-300
hopp. Pris: 8.000:- • PD 113 reserv -06. Helt ny, fortfarande i påsen från PD. Pris: 5.500:- • Alla kalotterna är i
superskick, inga hål eller annat slitage.
Kontakta Fredrik Tengbom på telefon 0707-19 67 19
eller e-post fredriktengbom@hotmail.com.
(24 sep) Komplett utrustning säljes. Rigg: Grå Javelin
med vita och ljusblå detaljer. Huvudkalott: Stiletto 135,
blå, grön, vit (nyligen bytta linor). Reserv: PD126R. Rigg

och kalotter är från slutet av 1999 och i gott skick. Cypres tillverkningsår 2002-03 senaste batteri byte 200602 d.v.s. batteri behöver bytas vid nästa ompackning.
Pris: 15.000:- (finns i Skåne eller Blekinge beroende på
vad som passar bäst). Kontakta Fredrik Panzar, telefon:
0709-35 22 54, eller e-post: f.panzar@cenara.com.
(7 okt) Till salu. Rigg Mirage G3, sydd 2007-02, cirka 15
hopp (svart med en del blåa flikar). Reserv: PD126R,
sydd 2006-11, 0 hopp. Huvudkalott: Sabre 135, sydd
1995-03, cirka 400 hopp. Klara färger. Helt nya linor följer med, kan monteras innan leverans. Cypres 2, tillverkad 2007-04. Riggen är sydd för en 160 cm, 55 kg tjej
och passar alla i storlek däromkring. Riggen är en G3
MOS, vilket innebär att den är avpassad för en 135:a,
men niocelliga 107-150 ska funka bra. Budförslag mailas till Nisse Norin, e-post: nisse@aast.se
(19 okt) Komplett rigg Mirage med Katana 120 säljes.
Mirage G3. Katana 120 från 2005. Reserv med noll
hopp. Cypres. Allt från 2002, ca 500 hopp är gjorda
med grejerna (Katanan dock cirka 250 hopp). Pris
28.000kr:- Kontakta Micael Davidsson, e-post: micael88@algonet.se, telefon: 0706-48-44-12

KONTAKTA

SFF!

(20 okt) Säljer min kompletta rigg: Javelin Odyssey med
alla tillbehör inklusive Sky Hook, ringar, space foam
med mera. Det som inte finns på riggen finns inte att få.
Riggen är från mars 2007 och passar hoppare mellan
175-190 cm och 75-95 kg. I riggen sitter en Katana 120
från mars 2004 med cirka 400 hopp samt en Techno
115 reserv från november 1995 som är helt underbar
att flyga (räddat mig tre gånger) vilket enligt mig är
toppbetyg. Cypres 2 från mars 2007. Allt är i ”mint condition”. Önskat pris: 34.900:- Hjälm, overall, pro-track
med mera finns även till försäljning. Kontakta Niklas
0708-87 87 87
(20 okt) På grund av högtflygande utbildningsplaner för
2009 och framåt så säljer jag nu en av mina utrustningar. En mycket fin och fräsch Mirage G3 MX (2003-04)
sydd för mig som är 181 cm och väger 76 kg. Den
kommer med en reserv PD113R (2003-02) och en huvudkalott Impuls competition 95 (2003-01). Riggen har
gått cirka 250 hopp, reserven noll hopp. Huvudkalotten
är lite okänd, men den kommer med helt nya ohoppade
linor! Pris enligt överenskommelse. Finns i Stockholm,
kontakta Nisse Norin, e-post: nisse@aast.se
(20 okt) Velocity 84 eller 96 bytes mot 90. Jag vill byta
någon av mina Velos mot en 90. Finns det någon där
ute som har en? Info om mina: 84:an har cirka 400
hopp, är vit med lila x-brace och har 50-60 hopp på nya
HMA500 linor. 96:an har cirka 300 hopp, är 5xröd + 2
vit med klarblå x-brace och har 80-90 hopp på nya
HMA500 linor.
Kontakta Fredrik Tengbom på telefon 0707-19 67 19
eller e-post fredriktengbom@hotmail.com.

(30 sep) Vill köpa en 170-kalott av något slag, max
3.000:-. Kontakta Filip Branchetti, e-post: filipab@kth.se
(23 okt) Höjdmätare köpes. Jag håller på att samla ihop
10-12 höjdmätare, typ Barigo eller liknande, till en klubb
i Donetsk, Ukraina. Har du en eller flera till salu så kontakta Lennart Vestbom på e-post:
lennart.vestbom@swipnet.se, telefon: 073-987 99 89.

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

34

Kursledarkurs
11-15 mars

Hoppmästarkurs
12-15 mars

Hoppledarkurs
20-22 mars

www.sff.se

OBS!

!
rje kurs
lle för va
ett tillfä
u!
n
st
n
a
a
d
d
n
E
der re
in kalen
Boka i d

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

Suppleant: Anna Jacobsson,
e-post: jacobsson_anna@hotmail.com

www.sff.se
På hemsidan hittar du bland annat information
om SFF, nyheter och styrelseprotokoll samt fakta
om bestämmelser och material.

BAS-kurs
27 feb -1 mars

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

Suppleant: Håkan Dahlquist,
e-post: hakan.dahlquist@gmail.com

Riksinstruktören
Petter Alfsson-Thoor
Telefon: 08-660 73 81
E-post: ri@sff.se

2009

Alla kurserna hålls på Bosön, Stockholm.
Sista anmälan 19 januari 2009.

K Ö P E S

Ledamot: Mårten Nordlander,
e-post: marten.nordlander@gmail.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

SFF-kurser

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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