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Riksstämman -09
71-manna megaflock
Alla klubbars priser och rabatter

SFS drabbat
Lågkonjunkturen slår till med full kraft och nu är även
Svensk Fallskärmssport drabbat. Som ni vet måste förbundet spara pengar och försöker därför minska på
alla utgifter. Därför har SFF beslutat att minska antalet
nummer av SFS till fem om året. Det tycker vi på redaktionen är synd. Redan innan hade vi problem med att
få plats med allt vi skulle vilja skriva om i sex nummer.
Risken finns att det skojiga får stryka på foten för
att vi måste prioritera säkerhetsartiklar, förbundsinformation och annat viktigt. Kanske får det effekten att
färre läser tidningen?
Tidningen är det i dag enda existerande arkivet över
svensk fallskärmshistoria. Vi ser en fara med att det
naggas i kanten.
Ett annat argument för tidningens fortlevnad är att
det är den enda information från förbundet som går ut
till alla svenska hoppare.
Visserligen finns planer på att använda förbundets
hemsida mer och att informationen där ska uppdateras
ofta. Detta är jättebra och verkligen på tiden men vi i
redaktionen tror inte att det kan ersätta den tryckta
tidningen. Vad tycker du? Som medlem i fallskärmssverige räknas din röst.
I detta nummer bjuder vi än en gång på spännande
läsning om hoppare som varit ute på alla möjliga äventyr. Rekord i vingoverallflygning i USA och tre olika
julboogien där svenskar funnits representerade. Några
av våra framgångsrika lag har fått dela med sig av sina
erfarenheter om vad det är som är viktigt att tänka på

när man ska hoppa i ett lag. Det kan vara bra att läsa
oavsett om du laghoppar bara för skojs skull eller tänker vinna SM.
Är inte du också lite nyfiken på vem han är den där
Uffe? Som driver allas vår favoritbutik HoppShopen.
Det var vi i alla fall och utsåg honom till detta nummers ”Nyfiken på”.
Vi skriver också om lite nyheter på materielområdet. Ett efterlängtat beslut för många har nyligen tagits. Läs mer om det på sidan 4.
Tycker du att det har varit lite klent med incidentrapporter på sistone? I det här numret får du så du tiger. Samtliga skador från förra året presenteras. Läs
och ta lärdom.
Det internationella fallskärmsförbundet, IPC, har
anordnat en konferens på svensk mark och en pilot
från Nyköping berättar en spännande historia.
God läsning!
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SFF info
Ordförande Lina Gardlow.
Riksstämman 2009.
Rutinerad ny ordförande.
Kalendariet 2008. Lösryckt.
Händelser, notiser, annat av vikt.
Julboogie x3, Empuriabrava,
Zephyrhills och Skydive Spain.
Filmfestival till havs.
Cold steel award.
Riksinstruktören, Petter AlfssonThoor – en ny säsong är här.
Incidentrapporter
– alla skadorna 2008.
Därför hoppar vi – om en
vetenskaplig undersökning.
Klubbsvepet –
Linköpings fallskärmsklubb.
Megaflock –
71-manna rekord i vingoverall.
Fönster mot hoppsverige.

Sveriges hopp-priser och
rabatter 2009. Sommarlägret!
Våga och vinn –
tips till dig som vill starta eget lag.
En NYFK-pilots flygtur genom
23 års hopphistoria.

Nära ögat! Fredrik Jordung om
Sluggo och Mr Bill.
Nyfiken på Uffe.
Internationell tävling och säkerhet
– IPC-möte på svensk mark.
Frivilliginfo. Prenumerera
på Svensk Fallskärmssport?

Pryltorget, säljes och köpes.
Kontakta SFF! Alla kontaktvägar.

Omslaget:
Oj vad det kittlar i magen på den här
tandempassageraren som precis har lämnat
AN28:an ovanför Gryttjom.
Foto: Niclas Olofsson
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NÅGRA ORD FRÅN…

Ompackningstiden
för reserver förlängs
Från och med oktober behöver din reservfallskärm bara packas om en gång om året. För
tandem- och elevutrustningar behålls dock
kravet på halvårsvisa reservompackningar.
Text

N

u börjar det klia i hopptarmen…ljusa vårdagar. Oj
vad peppad man blir!
Jag har gjort mina sista dagar som förbundsordförande
och vill passa på att tacka för det stöd jag fått och önska
den nya styrelsen lycka till!
Den 29 mars i år hade SFF sin årliga riksstämma.
SFF har en ansträngd ekonomi. Stora besparingar av
administrationen har därför gjorts och ännu fler besparingar kommer att få effekt under 2009. Det är inte roligt att behöva dra ned på både tidningen och tävlingskommitténs budget, men när vi redan höjt licensavgiften
och effektiviserat administrationen så gott vi kan finner
vi ingen annan lösning. Det gäller att rätta mun efter
matsäck så att säga.

V

ad annat nytt? Vi kommer att få ett nytt beslut
från Transportstyrelsen, tidigare Luftfartsstyrelsen,
om vår delegation att bedriva fallskärmshoppning från
luftfartyg i Sverige. Förhandlingar pågår och det känns
positivt. Det kommer inte att bli några större förändringar eftersom vårt regelverk och vår organisationsstruktur redan är väldigt genomarbetade.
Kraven på tillsyn ökar och det kommer att finnas en
möjlighet för den som får ett negativt beslut av SFF att
begära omprövning av det hos Transportstyrelsen. Riksinstruktören kommer att ha ett krav på sig att åka runt
och besiktiga alla klubbar inom en femårsperiod och
även Transportstyrelsen kan komma att åka ut och göra
revisioner.

P

rojektgruppen som arbetar med att anordna ett
stort sommarboogie har kommit i gång på allvar.
Det känns jätteroligt med en sådan positiv injektion
som alla kan se fram emot! Midsommar och vecka 26 är
det alltså tänkt. Håll utkik efter mer information på vår
hemsida under våren! Det kommer att bli årets toppenvecka och jag har beställt klarblå himmel och 25 grader
varmt. Jag hoppas vi syns där!
Lina Gardlow
avgående 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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Anna Oscarson

M

aterielkommittén har nyligen beslutat att förlänga ompackningstiden för
reserver på sportfallskärmar.
”Vi vill öka tillgängligheten och säkerheten”, säger Håkan Sagvik, ledamot i materielkommittén, MK.
Att reserver ska packas om ofta är en
kvarleva från förr. När fallskärmar var gjorda av silke så fanns det en poäng med täta
ompackningar. Men trots att materialen utvecklats har inte ompackningsreglerna följt
med i samma utsträckning.
Det har inte gjorts så många faktiska undersökningar av hur ompackningstiden påverkar hur reserven öppnar sig. De länder
som har varit föregångare har lutat sig mot
militära undersökningar.
”Det har funnits en ovilja att ändra som
delvis beror på gamla sanningar som tappat
sin giltighet.”

Hanteringen sliter

I förra numret berättade vi att USA förlängt
sin ompackningstid från fyra till sex månader. Frankrike gick över till ett års ompackningsintervall 2004, Norge 2005 och även
Tyskland har infört detta.
Fördelarna med att inte packa om reserven lika ofta är många. Det som sliter mest
på den är hanteringen. Folk kommer troligtvis att förlänga sina säsonger och hoppa
mer. Det finns dessutom ingenting som säger att grejerna blir osäkrare att hoppa om
reservompackningstiden förlängs.

Det krävs en liten omställningstid innan
denna regel kan sjösättas. Nya journaler
måste tryckas upp till exempel. Därför har
MK beslutat att detta gäller från och med 1
oktober i år.
Tandem- och elevutrustningar skärps

Tandemutrustningar kommer fortsättningsvis att packas om en gång i halvåret och besiktigas lika ofta. För elevutrustningar gäller
samma sak. Det innebär en skärpning av
besiktningskravet som nu är en gång per år.
Anledningen till att inte tandem- och
elevutrustningar får samma regler som sportfallskärmar är att de slits mer och att det ofta
saknas någon som har lika noggrann koll på
dem som den enskilde hopparen (förhoppningsvis) har på sin egen utrustning.
Det finns också en tendens att stora utrustningar sjunker ihop efter ett tag vilket kan
medföra att reservens stängningsloop inte
sitter lika tajt vilket ökar risken för vådautlösningar.
Men enligt Håkan kommer det troligtvis
att bli samma regler för alla utrustningar så
småningom.
■

”Vi vill öka tillgängligheten
och säkerheten”, säger
Håkan Sagvik, ledamot i
materielkommittén.

Nytt om bränsleskatten
berör inte hoppningen
Lina Gardlow, Svenska Fallskärmsförbundets ordförande, berättar att Skatteverket har
kommit med ett ställningstagande till hur lagen om förbrukning av bränsle i luftfartyg vid
utbildning ska tolkas. För den som vill läsa ställningstagandet finns det att läsa på nätet:
www.skatteverket.se/rattsinformation/stallningstaganden/2008/
”I ställningstagandet står inget som direkt handlar om fallskärmsklubbarnas verksamhet så det är tyvärr inte så användbart för oss. Skatteverkets expert på de här frågorna
har dock sagt att vår verksamhet inte ska räknas som privat och de klubbar som ansökt
om dispens eller återbetalning har alla fått igenom detta”, säger Lina.
■
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RIKSSTÄMMAN 2009

Rutinerad ny ordförande
På årets riksstämma klubbades en åtstramad budget, något som
märks inte minst på att tidningen du håller i handen bantas till fem
årliga nummer istället för sex. Vi kan glädjas åt oväntade anslag
från försvaret men måste också förbereda oss på en tuffare ekonomisk framtid. Ny SFF-ordförande blir styrelseveteranen Bo Olsson.
Text

Boel Stier

Foto

Anders Q

T

olv av landets arton klubbar var på
plats under årets riksstämma, söndagen den 29 mars på Hotel Continental i
centrala Stockholm. Många klubbkassörer hade kommit resande eftersom ett inslag var ett föredrag från SISU Idrottsutbildarna om bland annat bokföringstips.
Nygammal ordförande

Förra ordföranden Lina Gardlow, UFK,
avgick och ny, eller snarare nygammal,
ordförande blev Bo Olsson, SFK. Bo
Olsson var tidigare förbundets ordförande under åren 1994-2001 och ska nu
leda förbundsarbetet under det kommande året. Ny ledamot i styrelsen blir
Fredrik von Schmalensée, SF. En suppleant hade inte valberedningen lyckats hitta utan den nya styrelsen fick i uppdrag
att hitta en lämplig sådan.
Övriga som slutade i styrelsen var Eric
Almqvist, och suppleant Anna Jacobsson, FKCG. Kvar sitter kassör Stefan
Nilsson, SFK, vice ordförande Ann Ljusberg, ÖFSK, Mårten Nordlander,
ÖFSK, och Håkan Dahlquist, SFK.
Ny ordinarie revisor jämte Johan Hansson från SF, blir Bengt Johansson, SFK.
Som revisorssuppleant kvarstår Ulf Hjalmarsson från SF.
Tävlingsfonden ska leva

Resultat- och balansräkningen för 2008
godkändes av riksstämman och styrelsen
beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
Man fattade också beslut om att årsavgiften till förbundet ska vara oförändrad,
med andra ord 2000 kr, även år 2010.
Det fastställdes också att tävlingsfonden, som var uppe till diskussion under
ordförandekonferensen i november förra
året, ska leva vidare. Under året kommer
SFF:s styrelse 09-10
Ordförande: Bo Olsson.
Kassör: Stefan Nilsson.
Vice ordförande: Ann Ljusberg.
Ledamot: Mårten Nordlander.
Ledamot: Fredrik von Schmalensée.
Suppleant: Håkan Dahlquist.
Suppleant: vakant.
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förbundsstyrelsen att gå ut med information om vem som kan söka pengar för
träning och tävling ur fonden. I budgeten finns en avsättning för räntor till tävlingsfonden (läs mer i SFS nr 6 -08).
Stora besparingar

Budgeten för 2009 är rejält åtstramad
(jämför med 2008 i tabellen här intill).
Det har drabbat inte minst tävlingsbudgeten och tidningen Svensk Fallskärmssport, som under 2009 kommer att ges
ut med bara fem istället för de brukliga
sex numren.
”Vi har budgeterat ett relativt stort
överskott för 2009, tack vare att vi kommer att få ett militärt organisationsstöd
som i år blir cirka 650 000 kr”, säger kassör Stefan Nilsson.
Det har rått stor osäkerhet kring de tidigare så betydande finansiella tillskotten
från försvaret under vintern. Under år 2009
har vårt förbund inget utbildningsuppdrag. Tidigare har vi brukat tilldelas i runda tal en miljon, varav hälften har varit ett
utbildningsstöd som nu dras in eftersom
försvaret anser sig kunna ta hand om vidareutbildingen av hoppare på egen hand.
Däremot har vi alltså i år fått ett organisationsstöd på cirka 650 000 kronor, vilket
är glädjande, men det är ingen budgetpost
vi kan räkna med för framtiden. Det pågår en utredning om frivilligorganisationernas framtid.
”Att vi har budgeterat för ett överskott
beror på att vi hade ett lika stort negativt
resultat 2008”, säger Stefan Nilsson. ”Det
gäller att redan nu försöka täppa till ekonomiska hål. Hade vi inte fått organisationsstödet hade vi gått minus.”
Andra åtgärder som har lett till besparingar är kansliets flytt från Västerås till
Stockholm, något som kommer att synas
mer i budgeten för 2010, och byte av revisorer som innebär en besparing på närmare 40 000 kronor.
Valberedningen från förra året kvarstår och till representant i Svenska Flygsportförbundets styrelse utsågs Bo Olsson samt till suppleant i densamma
Håkan Dahlquist.
■

Bosse Olsson återkommer som SFF:s ordförande för året 2009-2010.

Jämförelse mellan budget och bokslut 2008/2009

Intäkter
Licensavgifter
Tävlingsfonden
Bidrag från Svenska Flygsportförbundet
Tandemförsäkring och tandemlicenser
Annonsintäkter
Kurs- och konferensintäkter
FM organisationsstöd
FM utbildningsstöd
Övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader
Centrala organisationskostnader
Personal
Utredningskostn. (tidigare konsultkostn.)
Administrationskostnader
Styrelsens möte & resor
Försäkringar
Organisationstidning
Svensk Fallskärmssport
Konferenser
Riksstämma
Ordf/CI-konferens
IPC-konferens
PIA-symposium
Övriga internationella konferenser
Tävling
Tävlingskommittén
Funktionärsutbildning och försvarsinfo.
Utbildnings- och säkerhetskommittén
BAS-kurser
Instruktörsutbildningar
Utbildning FM
Materialkommittén
Rekrytering
PR och information (inkl. material)
Projektpengar
E-projektet
Sommarbugi 2009
Miljögrupp
Summa kostnader

Budget 2008

Bokslut 2008

Budget 2009

2 790 000 kr

2 557 300 kr

30 000 kr
600 000 kr
50 000 kr
600 000 kr
1 138 000 kr

17 447 kr
479 680 kr
69 002 kr
511 637 kr
1 032 000 kr

3 335 000 kr
80 000 kr
65 000 kr
480 000 kr
50 000 kr
730 000 kr
647 000 kr
0 kr
440 000 kr

5 208 000 kr

4 667 066 kr

5 827 000 kr

513 000 kr
25 000 kr
450 000 kr
120 000 kr
1 800 000 kr

539 776 kr
0 kr
477 170 kr
85 642 kr
1 790 993 kr

530 000 kr
10 000 kr
430 000 kr
90 000 kr
1 800 000 kr

800 000 kr

727 974 kr

635 000 kr

30 000 kr
75 000 kr
25 000 kr
20 000 kr
0 kr

9 559 kr
42 527 kr
2 551 kr
0 kr
216 kr

30 000 kr
50 000 kr
424 000 kr
15 000 kr
0 kr

560 000 kr

595 321 kr

430 000 kr

20 000 kr
100 000 kr
400 000 kr

2 955 kr
216 171 kr
620 038 kr

20 000 kr

15 696 kr

20 000 kr
126 000 kr
356 000 kr
0 kr
55 000 kr

70 000 kr

6 621 kr

35 000 kr

180 000 kr

125 000 kr

125 000 kr
10 000 kr
15 000 kr

5 208 000 kr

5 258 210 kr

5 186 000 kr

Finansiella intäkter och kostnader (+/-)
Resultat
Av resultatet avsätts till tävlingsfonden
Resultat att disponera

0 kr

23 499 kr

10 000 kr

-567 645 kr

651 000 kr
80 000 kr
571 000 kr
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Ruben Hamberg

LÖSRYCKT
SFS på nätet

Svenske swooparen Nico Emanuelsson från FKCG deltog i
den första tävlingen som Florida’s Canopy Pilots’ Association
arrangerade i år. Den ägde rum i Clewiston 17 januari, rapporterar tävlingskommitténs Lennart Vestbom. Enligt honom
kände sig Nico lite rostig efter säsongsuppehållet och
zonprecisionshoppen gick inte alls som han tänkt sig. Han
tog en 21:a placering av totalt 27 startande.
När Nico sedan åter deltog i
Floridatävlingen i slutet av
februari hade han tränat en del
vilket gav resultat – en sjunde
plats bland 41 startande.
Bästa hoppen hade han i
delmomentet hastighet där
han presterade 2,83 sekunder, vilket är endast 0,135 sekunder från Stefan Burströms
svenska rekord.

Det har länge funnits önskemål och tankar om att
ha artiklar från SFS tillgängliga på nätet. Vid ett
möte där förbundets informationsflöde diskuterades
i början av februari togs frågan upp.
Till att börja med kommer alla nummer i framtiden att läggas ut på nätet med en viss fördröjning.
Funderingar om att lägga ut gamla nummer finns
men där är upphovsrättsfrågan inte helt löst. Det är
också ett tidskrävande arbete, men redan nu finns
flera tidigare utgåvor att läsa digitalt som PDF på
www.sff.se. Fler kommmer att läggas in efterhand,
håll utkik på hemsidan.
Att lägga upp gamla artiklar har en stor poäng eftersom där finns värdefulla tips som fortfarande är
gångbara. Vill du skaffa en riktig tidning av någon eller några äldre utgåvor av Svensk fallskärmssport
går det bra att kontakta Himmelsdyk, himmelsdyk@telia.com, som har ett begränsat antal överexemplar från 1995 fram till nu.

Anna Oscarsom
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Årets första swoopinsats

Läger för tävlingssugna friflygare

21-24 maj: FF Team Camp för tävlingssugna
friflygare, SF, Gryttjom. www.skydive.se eller
boelstier@gmail.com

Svenska mästerskapen 2009

på gång

2009
25 maj – 5 juni, Basic Camp, SF, Gryttjom.
Båda veckorna öppna både för individuella
hoppare och lag. www.basiccamp.se
JUNI
6-13 juni: World Air Games, Turin, Italien.
www.wag2009.com
13-14 juni: Svenska cupen 1, FKA, Västerås.
www.fkaros.se
19-27 juni: SFF:s sommarläger 2009.
Söderhamns flygplats (Helsinge airport,
tidigare F15). Gemensamt sommarläger
inklusive midsommarfirande med, av och för
hela Sveriges fallskärmsklubbar. Många
turbindrivna flygplan. Planering och
förberedelser pågår, mer och fortlöpande
info på www.sff.se
JULI
4-5 juli: Svenska cupen 2, SF, Gryttjom.
www.skydive.se
16-26 juli: World Games, Kaohsiung, Taiwan.
www.worldgames2009.tw
16-19 juli: SM i precision, FK Dala.
www.frittfall.nu
28-31 juli: SM i FS4, FS8, friflygning,
kalottformation och speed skydiving.
Reservdag 1 augusti. SF, Gryttjom.
www.skydive.se
AUGUSTI
15-22 augusti: Militära VM, Lucenec,
Slovakien.
www.cism-milsport.org/eng/welcome.html
30 aug – 6 sep: Världscup och
Europamästerskap i FS och artistiska
grenar, Prostejov, Tjeckien.
www.ec2009.com
SEPTEMBER
5-6 sep: SM i 10-manna speedformation, FKA,
Västerås. www.fkaros.se

6

Jens nära PD-laget
Jens Thögersen från SFK fick
en hedrande reservplats efter
uttagningen till Performance
Designs Factory-team.
Det var i slutet av januari
som PD:s ”X-project” gick av
stapeln på Deep Woods Ranch
i Deland, USA. Jens blev tillsammans med amerikanen Ian
Drennan ”next on deck” vilket ungefär betyder att
om någon ur PD-teamet hoppar av så får de deras
platser. I dagsläget är det oklart hur laget kommer
att se ut, så fortsättning följer.

Webbredaktören i gång
Svenska mästerskapen i alla grenar utom precision hålls i
Gryttjom mellan 28-31 juli. Arrangör är Stockholms Fallskärmsklubb. Incheckningen sker måndag 27 juli mellan
12.00-16.00 med briefing och lottning samma kväll. Tävlingsstart morgonen därpå.
Sista anmälningsdag är 1 juli. Anmälan är bindande och
sker via anmälningsformuläret på SM:s hemsida. Anmälningsavgift per person är 600 kr och samtliga tävlingsavgifter skall vara SM -09 tillhanda senast fredagen den 24 juli.
Lag anmäler och betalar lagvis. Vid anmälan skall anges
om lag eller person är junior – se krav för JSM på www.sff.se
SM-deltagare som inte är medlemmar i SF betalar 40 kr
per dag i Gryttjomavgift. I den ingår säng, tillgång till kök,
bastu, varm dusch och toalett.
Kolla www.skydivesm.se för utförligare och uppdaterad information. För frågor angående din anmälan eller SM i övrigt, e-posta till sm09.carolina@gmail.com

Göteborgshoppning 50 år
I år är det 50 år sedan fallskärmshoppningen startade i Göteborgsområdet. Folket i FKCG och gamla GFK är nu i full
gång med förberedelserna inför 50-årskalaset. Lördagen 23
maj är datumet och lokalen blir Dalagärde Vandrarhem på
Hisingen i Göteborg. Klockan 17.00 sparkar partyt igång.
”Alla Sveriges hoppare hjärtligt välkomna att vara med på
partyt. Ju fler som delar glädjen, desto större blir den”, säger en av arrangörerna, Tony Månson (som varit med nästan lika länge som hoppningen har funnits på västkusten).
För intresseanmälan och mer information skicka ett mail
till Stefan ”Schwede” Andersson (schwede61@yahoo.se),
Tony Månson (d24.classic@telia.com) eller Annica Wallberg
(annica.wallberg@hotmail.com).
”Och vi söker diabilder och filmer från förr att låna för visning under kvällen. Har du sådana att glädja dina kamrater
med ta gärna kontakt med någon av oss i arrangörsgruppen”, avslutar Tony Månson.

David Bengtsson har nu börjat som webbredaktör
för www.sff.se. Han uppdaterar så ofta som det
finns något att berätta som kan vara intressant för
hopparna i Sverige att veta. För att han ska få reda
på vad som händer vill han gärna ha tips. Kontakta
honom på david@bengtsson.net eller fyll i det formulär som finns på hemsidan. Det går att prenumerera på uppdateringarna via RSS-flöde.

Basic camp nummer 16
För sextonde året i rad anordnas i år Basic camp av
Stockholms fallskärmsklubb i Gryttjom. Vecka ett ligger 25-29 maj och vecka två 1-5 juni.
Några av coacherna som varit med på tidigare läger återkommer medan några är helt nya i svenska
Basic-sammanhang. Alla har dock stor erfarenhet
av FS-hoppning på hög nivå.
Första veckan i Gryttjom coachar Marco Arrigo
och Jens Thögersen tillsammans med Joey Jones,
Steve Hamilton och Sarah Smith som coachar båda
veckorna. Andra veckan får de sistnämnda sällskap
av Lise Nansen och Ulf Liljenbäck.
Alla hoppare med A-cert och uppåt kan vara med.
Arrangörer är Lena och Micke Kaulanen, Ida Järlsjö
samt Anna Oscarson.
Basic tunnelcamp är dock inställt på grund av för
få anmälda. För mer info besök www.basiccamp.se
eller e-posta till info@basiccamp.se

40 år med SÖFK och SUFK
Både Söderhamns och Sundsvalls fallskärmsklubb firar 40 år i sommar. Firandet passar man på att slå
ihop med boogie och jubileum på Moheds flygfält
den 8-19 juli. ”Hoppveckan planeras för fullt nu och
kommer att bli något i hästväg”, berättar Johan Green från Söderhamnsklubben och lovar samtidigt att
snart komma med mer information.
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Henny Wiggers

MAJ

Är du sugen på att tävla i friflygning? Har du redan ett lag
men är osäker på hur ni ska träna? Eller är du fortfarande
på jakt efter dina framtida lagkompisar? Under Kristi Himmelfärdshelgen, 21-24 maj, anordnas det perfekta lägret för dig
i SF, Gryttjom.
För 1 600 kronor ingår coachhopp med landslagsmedlemmarna i Zero, markcoachning av grenansvarig för friflygningen Boel Stier, samt fyra seminarier. Där går vi igenom tävlingspoolen (de obligatoriska rörelserna), hur
tävlingsbedömningen fungerar, hur mental träning kan få dig
att prestera bättre och om hur du hittar ditt lagsammanhang
och tar dig till målet.
De enda förkunskaper du behöver är att kunna flyga head
up. För att få veta mer och för att anmäla dig, mejla Boel Stier på boelstier@gmail.com senast 15 april (eller snarast
möjligt efter den här tidningens utgivning).

LÖSRYCKT
Annorlunda alfapet

I december anordnades ett boogie på Sydamerikas västligaste punkt – Salina i Ecuador. Det hoppades ur Hercules C-130 som lånats ut av flygvapnet.
Leonardo Cardenas, Ginger Kuhlmann och Rafael Macias stod bakom arrangemanget. Initiativet till det hela kom från flygvapnets chef Rodrigo Bohorquez och Ecuadors första dam (presidentens fru) Anne Malherbe. De
gick en AFF-kurs tidigare under året, förälskade sig i fallskärmshoppning,
och ville bjuda in hoppare från hela världen till ett stort boogie med några
av världens bästa organisatörer.
BJ Worth, Larry Henderson, Roger Ponce de Leon, Tom Jenkins och
Fernando Gallegos var några av namnen som återfanns på organisatörslistan. Ecuadors president Rafael Correa stödde också arrangemanget.
Vädret var, enligt fotograf Willy Boeykens från Belgien som var där,
varmt och soligt men ovanligt blåsigt vissa dagar för att vara den tiden på
året. De flesta deltagarna kom från Sydamerika men några kom också från
Europa, USA, Kanada, Nya Zeeland och Ryssland. En hel del militärer från
Ecuador deltog också.

Sällskapsspelet scrabble, eller alfapet som det kallades förr på svenska, fyllde 60
år i november 2008. För att fira det hela såg scrabbleentusiaster runt om i världen till att spela ett parti i ganska extrema miljöer. I Florida spelade några bland
alligatorer i djurparken medan andra vågade spelare befann sig bland lejon i Sydafrika. I vattnen utanför Bahamas tog dykare med sig spelet under havsytan och
spelade med hajar som publik.
I Zephyrhills, Florida hoppade Ramsey Kent och Nicole Angelides ut från ett flygplan med en scrabblebräda och det hela dokumenterades av Norman Kent.

Willy Boeykens

Norman Kent

Hercules med presidentens stöd

Skydiving Magazine upphör

Nicklas Lellky

SM i precision separat i Dala
I år kommer svenska mästerskapen i precision att brytas ut från SM:s övriga tävlingsgrenar och gå separat. Värd för evenemanget – som sker den
16-19 juli – är Fallskärmsklubben Dala som kommer att förlägga hoppningen antingen över Sportfältet i
Borlänge eller över Rommeheds flygfält.
En av anledningarna till att
precisionstävlingen går separat
är att några tävlande de senare åren har velat delta i såväl
precision som FS4 och FS8 under SM. Tävlingsledningen har
meddelat att det blir för betungande för tävlingsorganisationen och sagt ja till deltagande i två grenar, inte i tre. Men
nu kommer det alltså att gå att
tävla i tre grenar, inklusive precision, för dem som vill det.
På bilden syns Michael Alpfors, SFK, svensk mästare i
precision 2008, sätta ner foten under förra årets SM.
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Skydiving Magazine, världens största fallskärmstidning och den enda fristående leverantören av fallskärmsnyheter på engelska i tryckt form*, upphör
med sin utgivning på obestämd tid. Tidningens ansvarige utgivare, Mike Truffer, meddelar att tidningens ekonomi är god men att några av nyckelpersonerna i redaktionen byter jobb och att det har lett till
beslutet att upphöra med utgivningen.
Prenumeranter över hela världen har mottagit en
check med posten motsvarande beloppet för sina
kvarstående prenumerationer. Mike Truffer säger:
”Vi har verkligen uppskattat att få ge ut den här
tidningen under de senaste 30 åren. Stödet från tusentals fallskärmshoppare från hela världen har varit
mycket tillfredsställande. Vi kommer att meddela de
före detta prenumeranterna när tidningen återupptar utgivningen.”
*(Även tidningen Parachutist finns men den ges ut av organisationen USPA,
United States Parachuting Association).

Förnya din licens!
Du har väl förnyat! Om inte börjar det bli hög tid att göra det. Detta är det
sista numret av SFS som du får innan förnyelseavgiften för 2009 är betald.
All förnyelse sker i år över Skynet: http://skynet.sff.se
Användarnamn är ditt licensnummer och lösenord är ditt personnummer (ååmmdd-xxxx) tills du loggat in och ändrat det. Förnya licensen genom
att klicka dig fram till licensansökan. Fyll i rätt klubb. Chefsinstruktören i din
klubb kommer därefter att få meddelande om att du vill förnya och sänder
det i sin tur vidare. Processen kan följas i Skynet.
Högre licensgrad ansöker du också om i Skynet, antingen vid licensförnyelsen eller separat. Du går tillväga på samma sätt som vid förnyelsen.
Den som försöker logga in fem gånger i rad utan att lyckas får sitt konto
spärrat. För att låsa upp kontot skriver du i ditt licensnummer och begär
nytt lösen. Det skickas till adressen som angivits till SFF. Får du inget lösenord, mejla till licens@sff.se och meddela vilken adress du vill ha inlagd.
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Julboogie
En hel del svenskar passade på att åka på jul- och nyårsboogie
vid årsskiftet. Vi har pratat med hoppare från olika delar av
Sverige som åkte till tre olika boogien. Gemensamt för dem
alla är att de är mycket nöjda med sin resa och rekommenderar andra att följa deras exempel.

Text

Anna Oscarson

Foto

Gary Burchett, Simon Gelinas, Helén Johannesson, Patrik Sellgren, Susanna Syrjänen

Bakgrundsbilden:

Johan Karlsson, AFSK, swoopar i solnedgången under julboogiet i Zephyrhills med sin nyinköpta utrustning. Foto: Susanna Syrjänen.

FK Dala samlade ihop hela 17 av

”Vi hoppade formationshoppning i storlekar från
åtta till tretton. Det var
jätteroligt”, säger Lisa.

klubbens medlemmar och åkte ner
till Spanien på det årliga julboogiet i
Empuriabrava.
”Vi har slitit de senaste åren för
att få fart på hoppningen så det var
jättekul att vi lyckades med detta”,
säger Lisa Blom, ordförande.

esan bokades redan i augusti förra året och
de kunde därför få ett bra pris på flygbiljetR
ter och boende. Den 27 december bar det iväg.

Klubbrekord

Allt gick bra, trots att två av hopparna som följde var väldigt färska. De passade också på att
göra en tiomanna med enbart klubbens medlemmar.
”Ett inofficiellt klubbrekord, i alla fall för de
senaste åren”, konstaterar Lisa.
En av hopparna som var med på tiomannan
hade bara gjort 20 hopp efter utbildningen.

Empuriabrava
”Vi kommer absolut att åka igen och rekommenderar fler att göra det.”
■

På nyårsafton var det stor fest. Det anordnades
ett lotteri under kvällen med fallskärmsprylar
värda 160 000 kronor sammanlagt. En tjej i
klubben vann presentkort på en ny hoppoverall.
Temperaturen låg på runt 15 plusgrader under boogiet. En dag när det var dåligt väder blev
de utmanade av fyra tyskar i en landskamp i gokart. Sverige vann.
Den 3 januari var det dags att åka hem men
resan har gett mersmak.

Fakta Empuribrava
Hoppkostnad: 24 euro/hopp
Flygplan: Två Twin Ottrar, en King Air och en
Pilatus Porter
Deltagare från: England, Skottland, Holland,
Tyskland, Belgien, Finland, Norge, Frankrike, Italien, Spanien och Sverige.

Lisa Blom och Regan
Tetlow, en av fältets
organisatörer.

Med från Sverige: Lisa Blom, Cecilia Bjurström, Thomas Biehl, Robert Lindgren,
Maria Lille, Daniel Kivi, Angelika Sjöholm,
Kristin Hallberg, Fatima Wickman, Helen
Johanesson, Henrik Andersson (ÖFSK), Tomas Lovén, Andreas Lundmark, Rikard Örjas, Niklas Stjärnqvist, Jens Olsson, Daniel
Anderson och Simo Jokitaloo.

Gary Burchett

Klubbresa till

Helén Johannesson

De två första dagarna var vädret dåligt i Empuriabrava men den tredje dagen sprack det upp
och himlen var blå när de vaknade.
I priset för boogiet ingick organiserad hoppning och en kameraman som filmade alla hopp.
”Vi hoppade formationshoppning i storlekar
från åtta till tretton. Det var jätteroligt. Jag hade
aldrig hoppat sådant innan”, säger Lisa.
Under veckan kom och gick 400 hoppare av
alla möjliga nationaliteter. För Dala-hopparna
blev det rätt stor kontrast jämfört med att hoppa hemma på Rommehed. Deras flygplan tar
sex hoppare så det är max sex skärmar att hålla
reda på i luften på väg ner. De kan därför heller
inte göra större formationer än sexmannor hemma till vardags.

Tre hoppare från Arvika firade jul
och nyår i Zephyrhills. Det var de
inte ensamma om. Mer än 750 hop-

Perra Johannesson och Johan
Karlsson ovanför
Zephyrhills.

pare från 24 olika länder passerade
under boogiet.

erra Johannesson, Johan Karlsson och Tommy Rydberg valde Florida framför traditioP
nellt svenskt julfirande. För Perra var det tredje

Zephyrhills
svenskar i hoppligans topp
De hyrde en husvagn på fältet som de bodde i.
På kvällarna var baren öppen och brasan tänd.

Simon Gelinas

julboogiet i rad i Zephyrhills.
”Det är kul att komma dit. Vädret är oftast
bra så man kan hoppa många dagar i rad och
man går mycket framåt i sin hoppning.”
Förutom Arvika-gänget dök Mats ”Palle” Pallin från Umeå upp, samt Antonia Nilsson som
numera bor i England.
Johan och Tommy hade beställt nya grejer
som väntade på dem när de kom dit. De ville
träna mycket på skärmflygningen och gjorde
därför en hel del ”hop and pop”. Med hjälp av
anlitade packare kunde de därför hoppa mycket
och Johan hann göra 154 hopp under boogiet.
Det var mest av alla och Tommy placerade sig
tvåa på boogiets hoppliga. Då gjorde de ändå
60-65 hopp från full höjd också.

”Det är riktigt schysst. Jag kan verkligen rekommendera andra att åka dit, ” säger Perra
■
Fakta Zephyrhills
Antal lifter: 590.
Antal hopp: 11 641.
Incheckade: Drygt 750 från 24 länder.
Flygplan: Tre Twin Otter.

Tränade head down

Hoppkostnad: 24,50 dollar per hopp. Rabatt om man köper fler på samma gång.
Susanna Syrjänen
och Perra Johannesson

Privat arkiv

Perra anlitade en coach tre hopp och filade på
head down-flygning: ”Jag fick många bra tips
som jag sedan kunde träna på själv”, berättar han.

Övrigt: Det ordnades även natthopp och höghöjdshopp från 6 700 meter under boogiet.

Färska svenskar höll igång i Skydive Spain
Elin Kjellberg, Erik Käppi, Jonas Fogelgren och Linda Petersson från FKCG

för de varmaste veckorna på sommaren. Några
mil från detta fält var det tänkt att Skydive Sweden skulle hålla till. Anledningen till att det inte
blev av kan du läsa om på sidan 27.
Erik Käppi blev klar med sin AFF-kurs förra
året och har redan hunnit med 380 hopp efter
utbildningen. Även Patrik är ny i sporten och
hade precis kommit igång när säsongen slutade i
Sverige.
”Jag ville hålla uppe farten till Flajflaj”, förklarar han.
Avancerade nybörjarövningar

Boogiet var mycket bra organiserat och svenskarna hann göra mellan 60 och 100 hopp var
trots att några dagar regnade bort. Jonas och
Erik blev coachade av Fabian Raidel ett hopp
och fick prova på ”väldigt avancerade konster
för att vara hoppare på förstaårsnivå”.

Linda var med på en storformation där siffran 2009 skrevs i luften.
Stället var mycket trevligt med bra möjligheter till boende och trevliga matställen.
Några tips från Patrik till den som funderar
på att besöka Sevilla är att ha växlade pengar
och en parlör tillgänglig redan vid landning eftersom Sevilla på vintern inte riktigt är anpassat
för turister. Vägen till
Elin Kjellberg.
fältet är så dålig att
taxi vägrar köra dit.
En jeep bör hyras och
en extra försäkring rekommenderas.
Patrik hade lite
problem med utrustningen som bagage.
Engelsmännen löste
det genom att checka
in extra sportutrustning och kalla den
golfbag.
■

Erik Käppi, Elin Kjellberg och Jonas Fogelgren tar igen
sig mellan hoppen på Skydive Spain utanför Sevilla.

Fakta Skydive Spain
Datum: 17 december-4 januari.
Hoppkostnad: 20-25 euro.
Coachat hopp: 75 euro, med filmande instruktör. Coachning i friflygning, FS och kalottformation. Det anordnades även några
storformationer.
Coacher: Andy Lovemore, Mike Carpenter,
Jim Harris och Fabian Raidel.

Patrik Sellgren

kydive Spain drivs av samma personer som
ligger bakom Skydive Hibaldstow i Leeds.
S
Verksamheten är igång året runt med undantag

Patrik Sellgren

samt Patrik Sellgren från NYFK åkte på Skydive Spains julboogie i Sevilla.

Flygplan: Tre Dornier G92, tar 15 hoppare
till 4 500 meter på knappt 12 minuter.
Hopparna kom från: Spanien, England, Finland, Norge och Sverige.

James Boole

Cold steel award

Robert Pecnik

Boris Pecnik

till Robert
och Stane

Boris Pecnik

Stane Krajnc

Att först bygga en sak och sedan flyga den är
det bästa som finns”, säger Stane Krajnc, 58 år.
Han och Robert Pecnik tilldelades The Cold
Steel Award 2008 för sina bidrag till den tekniska utvecklingen av skärmar och vingoveraller.
Text

Anna Oscarson

Foto

James Boole, Boris Pecnik

T

Sabine Knutsson
läser upp juryns
motivering.

he Cold Steel Award delades i år ut
för sjunde gången av Stiftelsen Lukas Knutssons minnesfond. Som vanligt
skedde prisutdelningen på Stockholm
Skydive Filmfestival men för första gången gick det inte till svenskar.
Stane Krajnc kommer från Slovenien
och Robert Pecnik från Kroatien.
”De har vigt åratal av sina liv åt att utveckla bättre, säkrare och precisare utrustning för den lilla, men hängivna ska-

ra hoppare som tillsammans utgör den
internationella BASE-miljön. Flertalet av
deras innovationer går att använda även
inom vanlig flygplanshoppning”, står det
i motiveringen till priset.

bra för den som vill hoppa från låga föremål. För fallskärmshoppning har han i
dagsläget två skärmar. En niocellig, elliptisk högprestandaskärm, Radical, samt
sjucelliga allroundskärmen Dragon.

Överraskning

Första vingoverallen

De båda innovatörerna var på plats på
Ålandsfärjan för att ta emot priset.
”Vi visste inte att det här priset fanns
så vi blev mycket överraskade. Det är roligt att någon uppmärksammar och uppskattar det arbete vi har lagt ner”, säger
Stane Krajnc.
Båda vet dock mycket väl vem Lukas
var och fick chansen att träffa honom
några gånger.
”Jag läste tips på nätet som han hade
skrivit om att tracka. Det var väldigt betydelsefullt för mig och gjorde att jag
gick framåt mycket säkerhetsmässigt”, säger Stane Krajnc.

Robert Pecnik startade Birdman tillsammans med Jari Kuosma och är den som
designade den första kommersiella vingoverallen. De delade på sig efter några år
eftersom Jari Kuosma helst ville rikta in
sig på fallskärmshoppare medan Robert
Pecnik mer var inne på vingoveraller för
BASE-hoppare. Han startade företaget
Phoenix-Fly men det har visat sig att hans
vingoveraller också är mycket uppskattade av fallskärmshoppare världen över.
Martin Rosén som är en mycket aktiv
BASE-hoppare var den som gjorde juryn
uppmärksam på årets pristagare. Han ingår dessutom i Pheonix-Flys test-team.
”Robert Pecnik har i tio år tillverkat
vingoveraller som utvecklats från halvfungerande gliddon till fulldugliga attackflyg med full precision.”
För BASE-hoppare är det viktigt att
vingoverallen har ett bra glidtal, det vill
säga att den flyger mycket framåt utan
att förlora så mycket höjd. Fallskärmshoppare som flyger i flock, så kallade
flock dives vill ha vingoveraller där hastigheten enkelt kan regleras.

Specialiserade skärmar

Jenny Rosén

I dag driver Stane Krajnc företaget Atair
tillsammans med sin fru. Han konstruerar företrädesvis BASE-skärmar men har
även gjort en del ”vanliga” fallskärmar,
bland annat ligger han bakom skärmen
Impulse.
Hans fallskärmar kännetecknas av att
de är specialiserade för sitt ändamål. Till
exempel har han tillverkat en skärm i
lättviktsmaterial med liten packvolym
som passar bra för BASE-hoppare som
först ska vandra i tuff terräng innan de
ska göra sitt hopp. Han har också gjort
en skärm där slidern är nere som passar
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Drömtillvaro

Stane och Robert är nära vänner, de hjälper varandra och provflyger varandras
produkter: ”Det är fantastiskt när man

Svensk Fallskärmssport nr 1, 2009

Filmfestival till havs
Årets upplaga av Stockholm Skydive filmfestival hölls ombord på ett
kryssningsfartyg. De 250 deltagarna som hängde med representerade
merparten av Sveriges klubbar.
Text

Anna Oscarson

Foto

Jenny Rosén

E

fter att Peter ”Törna” Törnestam hållit i
trådarna för filmfestivalen i tio år kände
han att det var dags att lämna över stafettpinnen. Carolina Mallwitz var den som fick ta
över det ärofyllda uppdraget. Klubbkompisen
Fredrik von Schmalensée hade under några
års tid haft tanken på att arrangera en kryssning för hoppare och under en efterfest till ett
visionsmöte i oktober började planerna på en
flytande filmfestival att smidas. Sofie Sagfossen involverades också i planeringen.
”Ursprungligen var tanken att det skulle
vara en filmfestival för alla extremsportare, därav namnet – X3M Come Together. Nu fick

Carolina Mallwitz, Fredrik von Schmalensée och Sofie
Sagfossen från Stockholms fallskärmsklubb slet hårt
för filmfestivalkryssningen, resultatet blev mycket gott.

har en idé, bygger något och sedan ser att
det fungerar”.
Stane berättar att han sa upp sig från
ett bra jobb trots att han hade tre barn
för att han hellre ville göra något annat
och startade eget företag.
”Man måste våga ta risker för att nå
sina mål. Innan man nått ett mål ska
man sätta upp ett nytt.”
I dag jobbar Stanes son också i företaget till Stanes stora glädje.
Både Stane och Robert har nya idéer
på ytterligare utveckling av sina produkter men påpekar risken att gå för snabbt
fram. Hopparna måste hinna med och
anpassa sig till nyheterna lite i taget.
Men visst händer det att de får idéer
som inte fungerar. Ofta handlar det om
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vi inte något vidare gensvar från dem den här
gången”, säger Fredrik.
Det visade sig att säljchefen på Birka Paradise var en gammal hoppare från FK Dala.
Han fixade ihop ett bra koncept.
Filmer på nätet

De nio filmbidragen hade lagts ut på nätet i
förväg och alla som hade anmält sig fick också
rösta i förväg.
”Det var för att vi skulle få en bättre kvalitet på själva filmtävlingen. Tidigare år har folk
knappt sett filmerna utan i stället stått och
snackat”, säger Carolina.
Tyvärr var tekniken inte optimal för att
visa film men till nästa år kommer det att åtgärdas. För det är redan bestämt att det blir en
ny kryssning nästa år.
Folke Rydéns film ”Året var 1958” som
gjordes till Stockholms fallskärmsklubbs 50årsjubileum förra året vann både kategorin
bästa film och bästa manus. Pris för bästa foto
gick till Karine Gambarian och Mats Hummel för deras film ”Freezone”.
Personalen på båten var mycket nöjda över
att ha denna stora skara fallskärmshoppare
ombord.
”De tyckte det var kul med ett så stort gäng
som festar bra och där det ändå är så god
stämning. I stället för att bråka tar vi hand om
varandra”, säger Fredrik.
■

små förändringar. De skulle aldrig göra
något som, om det går fel, gör att de riskerar livet.
Utvecklingen fortsätter

Hur kommer då utvecklingen av skärmar
och vingoveraller att se ut i framtiden?
Det kommer, enligt pristagarna, att
bli större specialisering på de olika skärmarna än vad det är i dag. Utvecklingen
av nya material för också utvecklingen
framåt.
Till största delen är de självlärda vad
gäller den vetenskapliga biten bakom sitt
arbete med fallskärmsmateriel. Men de
besitter mycket ingenjörskunskap och
blandar den med intuition för att få fram
bästa möjliga resultat.
■

Folke Rydén, flerfaldigt prisbelönad dokumentärfilmare
och journalist, tog inte helt otippat hem ett par priser.
Hans film ”Året var 1958” utsågs både till bästa film
och fick pris för bästa manus.

Priset för bästa foto gick till Karine Gambarian
och Mats Hummel för deras film ”Freezone”.

Filmfestivalen 2009
Bästa film samt bästa manus: Folke Rydén
för filmen ”Året var 1958”.
Bästa foto: Karine Gambarian och Mats
Hummel för deras film ”Freezone”.

Fakta Lukas Knutsson
Lukas Knutsson var en föregångare inom fallskärmshoppning och
BASE-hoppning som besatt otroligt
mycket kunskap som han gärna
delade med sig av. Det var han
som startade Basic camp vilket
har lett till stor utveckling av den
svenska FS-hoppningen. Han var
också mycket skicklig kalottflygare
och en av de tidigare svenska
swooparna.
Den 11 oktober 2002 omkom han i en BASE-hoppningsolycka
i Schweiz. Till hans minne delas priset ”The Cold Steel Award” ut
till någon som gjort enastående insatser på fallskärms- och/eller
BASE-hoppningens område. Lukas Knutsson kallades ”Cold Steel”
i BASE-sammanhang. Läs mer om Lukas på: www.lukieland.se
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Anders Q

SFF:s RI

En ny
säsong är här!

skärmhoppningens många situationer. Se över din fallskärmsutrustning så att den är i trim. Se över din kropp så att den är i trim. Att
kroppen är öm efter årets första hopphelg är knappast en hemlighet
men det kan mildras med fysisk träning och uppvärmning. Nacke,
rygg och axlar är särskilt utsatta områden.

S

äsongen kryper allt närmare. Det är nu som flitiga medlemmar ute
i klubbarna jobbar som hårdast för att få snurr på maskineriet inför
sommaren 2009.
Under 2009 kommer svensk fallskärmshoppning att få 35 nya
hoppmästare, 40 nya hoppledare, 15 nya kursledare och ytterligare
10-12 nya AFF-instruktöre. Dessutom kommer 100 hoppare att gå
BAS-kurs och förhoppningsvis lär en näve med tandempiloter se klubbarnas ljus framöver.
Det är helt magiskt att klubbarna lyckats krama fram en så rejäl
skara hoppare för vidareutbildning inom fallskärmshoppning. Bra rekryterat.
Kom ihåg att med kurs kommer förberedelse. Att se till att du
kommer väl förberedd till en instruktörskurs hos SFF är en självklarhet. Naturligtvis går du kursen för att lära dig, men för att ge dig själv
en så bra förutsättning som möjligt skall du se till att fullfölja de övningsuppgifter som skickas med kallelserna före kursstart. Då vet
kursledningen vad de har att jobba med och kan förbereda just din
kurs mer i detalj.

F

”

En fallskärmsrullning som görs hyfsat rätt,
kan efter en hård landning vara det som skiljer
en hoppare på bår från en hoppare som går.

A

tt förbereda sig är ett mantra inom fallskärmshoppning. Man kan
inte öva för mycket före ett fallskärmshopp, det vet vi. Säsongsstarten kommer och det är dags att börja se om sin fallskärmsverksamhet och tänka fallskärmhoppning för att aktivera ryggraden inför fall-

allskärmsrullning. Troligen har många hoppare inte gjort en fallskärmsrullning sedan de ”tvingades” under grundutbildningen.
Men se till att öva på just fallskärmsrullning. Att bli lika ryggmärgsdrillad som en fallskärmsjägare är kanske svårt i civila sammanhang eftersom vi saknar militärens möjligheter och utbildningshjälpmedel.
Dock skall vi vara medvetna om att en fallskärmsrullning som görs
hyfsat rätt, kan efter en hård landning vara det som skiljer en hoppare
på bår från en hoppare som går. Samla ihop ett gäng hoppare och öva
tillsammans för att finslipa kunskaperna före säsongen.
Vidare: Från och med den 1 januari i år har Luftfartsstyrelsen övergått till en ny myndighet, Transportstyrelsen. Myndighetsavtalet som
SFF har i dag är baserat på ett avtal från 1986. Detta ses nu över för
att tillsynen av sporthoppning (regelverk och utbildningar) i Sverige
ska gå till på rätt sätt. Målsättningen är att vi skall ha en tydligare och
rakare kommunikation med vår tillsynsmyndighet Transportstyrelsen
Luftfart. Mer detaljerat om detta kommer att presenteras när vårt
myndighetsansvar är beslutat och i drift.
Just nu är det mycket att göra på SFF:s kansli här i Västerås, i våra
nya lokaler. Förnyelsekuvert med plastbrickor går iväg i stora klasar,
det är bra, riktigt bra! Nu väntar jag bara på de första kurserna som registreras i Skynet av sina kursledare… Då blir allt ännu bättre!
Med blicken mot skyn

Gratis förnyelse utlottad

Kansliet har

Minns ni att det var premiär
för förnyelsen via Skynet förra året? Vi fick dessutom,
om vi villle, besvara några
frågor i en enkät till Anton
Westman, som skriver sin
doktorsavhandling om skador
och olyckor inom fallskärmssporten. I samband med det
lottades en gratis SFF-förnyelse ut bland dem som deltog i enkäten. Vinnaren har nu
dragits och blev Kalle Sundholm, SF.
”Jajamen”, säger Kalle,” jag fick reda på det via telefon på jobbet. Det första jag tänkte var att det var synd
eftersom jag själv redan fixat och betalt allt inför 2009.
Men det ordnar sig nog, det blir väl 2010 eller pengar
på hoppkontot.”

flyttat
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Petter Alfsson-Thoor
SFF:s riksinstruktör

Svenska Fallskärmsförbundets kansli flyttade från Stockholm
till Västerås i början
av januari i år. På bilden syns riksinstruktör Petter Alfsson-Thoor var noggrann med att SBF-pärmen kom
med. Adressen till nya kansliet är:
Sjöhagsvägen 2, 721 32 Västerås.

Gunlög Edgren

”

Riksinstruktören
Petter Alfsson-Thoor

Telefon: 021-41 41 10
Fax 021-41 541 19.
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INCIDENT
RAPPORTER

Sommaren 2009 kom
mer det att skada
sig fallskärmshoppar
i Sverige. De komme
e
r att skada sig på ung
efär samma sätt och
under ungefär sam
ma förutsättningar
som hoppare skadad
sig sommaren 200
e
8.

Alla skador 2008

av Petter Alfsson-Th
oor

Tid i sport: Länge
Erfarenhet: Mycket
erfaren.

Tid i sport: 12 år.

Tid i sport: 1 år.

Erfarenhet: 2400 hopp.

Erfarenhet: Ej uppgett.

Skada: Allvarligt köttsår
på hela vänster arm.

Skada: Brutna revben.

Skada: Brutet ben.

Förlopp: Kolliderade
med sin medhoppare i
samband med drag.

Förlopp: Hookar något
lågt, flyger genom turbulens. Faller igenom och
studsar några meter.

Förlopp: Landar i turbulens. Tar mark i dyk på
ojämn mark.

Tid i sport: 3 år.

Tid i sport: 8 år.

Erfarenhet: 517 hopp.

Erfarenhet: 645 hopp.

Erfarenhet: 901 hopp.

Skada: Köttsår och
blåtira.

Skada: Stukad fot.

Skada: Översträckning i
knäled.

Tid i sport: 6 år.

Förlopp: Kolliderade
med medhoppare i exit.
Tid i sport: 8 år.
Erfarenhet: 1500 hopp.

Förlopp: Ballonghopp.
Landar i nerförsbacke
och sidvind i en fårhage
på grund av korsande
stängsel. Fastnar i en
jordvall i änden av hagen.

Skada: Bruten fot
Förlopp: Normal landning, Sätter foten i en
grop.
Tid i sport: 0.
Erfarenhet: 0.
Skada: Axel ur led
Förlopp: Tandempassagerare, axeln går ur led
i frifall.

Tid i sport: 4 månader.
Erfarenhet: 46 hopp.
Skada: Uttänjda ledband i foten.
Förlopp: Landade i nollvind. Fastnade med foten i gräset, foten vreds
illa.
Tid i sport: 6 år.
Erfarenhet: 497 hopp.

Tid i sport: 6 år.
Erfarenhet: 340 hopp.
Skada: Bruten fot.
Förlopp: Landar på
ojämn mark i turbulens
med gammal urblåst
fallskärm. Fot fastnar i
en grop.

Skada: Benflisa i axeln
slogs av.
Förlopp: Hög flär. Landar i lite dyk och tar
emot sig med armarna,
det knäpper till i axeln.

Erfarenhet: 630 hopp.
Skada: Lårbensfraktur.
Förlopp: Låg 90 graders kroksväng. Fumlar
med styrhandtag och
bakre bärremmar. Hård
markkontakt.
Tid i sport: 1 månad.

Tid i sport: 8 månader.
Skada: Sårskada på
benet.
Förlopp: Blir instabil i
samband med drag av
huvudfallskärm. Trasslar
in sig i huvudfallskärm,
en lina skär in i benet.
Dramatiskt reservdrag
som med tur reder ut
sig trots två fallskärmar
inlindade i varandra.

Erfarenhet: 2 hopp.
Skada: Stukad fot.
Förlopp: Hög flär. Håller
inte ihop benen och rullar inte.
Tid i sport: 0.
Erfarenhet: 0.
Skada: Öm svanskota.
Förlopp: Tandempassagerare landar stumt
med tandem i turbulens.
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Tid i sport: 3 månader.

Tid i sport: 3 år.
Erfarenhet: 42 hopp.
Skada: Benbrott på lårbenshals vid öppning.
Förlopp: Trasslar pilotskärmen runt armen vid
drag, får loss den. Instabil och mycket hård
öppning som bryter av
hopparens lårbenshals,
landar ok.

anske är det du som
kommer
att vara en fallskärms
rappor t
och en siffra i statist
iken. Skador
är något som alltid kom
mer att
finnas i vår sport, båd
e allvarliga
och mindre allvarliga
skador. Det
vi försöker göra med
säkerhetsarbetet är att minime
ra antalet
skador och framföra
llt dödsfall.
De flesta av våra reg
ler finns till
för att hoppare skadat
sig allvarligt eller omkommit.
Fallskärmshoppares
syn på
skador skiljer sig kan
ske från omgivningens. Fundera
på vad en allvarlig skada är för dig.
Fråga sedan en kompis som inte
är

fallskärmshoppare (om
du har
några kvar) hur många
de känner
som har brutit ett ben
eller allvarligare. Sedan funderar
du på hur
många du känner i spo
rten som
har skadat sig allvarli
gt… Vad ska
du göra den här säs
ongen för att
undvika reservdrag och
skada?

J

ag har tagit mig frihete
n att i
kor thet redovisa sam
tliga skador 2008, utan inbörd
es ordning. Läs och lär. Kan
ske kunde
hopparna ha gjor t någ
ot annorlunda för att minska
sina skador
eller ha sluppit skada
sig över huvud taget… Vad tror
du?
■

Erfarenhet: 18 hopp.
Skada: Kotkompression.
Förlopp: Flatspinn. Passerar draghöjd i frifall.
Drar lågt, dubbla kalotter som blir en roterande downplane. Misslyckad rullning.

Förlopp: Slår i vänster
fot hårt i dörrkarmen
vid exit.

Tid i sport: 21 år.
Erfarenhet: 4624
hopp.
Skada: Köttsår och bula
i bakhuvudet.
Förlopp: Tandempilot
skall göra bakåtvolt ur
rampflygplan, slår huvudet i rampen.

Erfarenhet: 33 hopp.
Skada: Magsmärtor
Förlopp: En ”vindpust”
förde fallskärmen från
den tänkta landningsriktningen mot ett hinder.
Hopparen vågade inte
korrigera och brakade
rakt in i ett bord.

Skada: Brutna lårben,
brutet bäcken, bruten
fot, sårskador i ansiktet.
Förlopp: Svänger lågt
på uppvisning för att
undvika publik och några
buskar. Slår ner i ett
trästaket som slår sönder hans kropp.
Tid i sport: 2 veckor.

Erfarenhet: 1 hopp.
Skada: Sträckning i
benet.
Förlopp: Efter reservdrag på första hoppet
missbedöms landning i
nollvind. Tar mark något
hårt.
Tid i sport: 16 år.
Erfarenhet: 2400 hopp.
Skada: Öm fotled och
fotknöl.

Erfarenhet: 43 hopp.
Förlopp: Landar i stark
vind. Dras omkull av huvudfallskärmen och får
foten under kroppen.
Draggar cirka 20 meter.

Erfarenhet: 1000 hopp.
Skada: Öppen fraktur
ovanför fotleden.
Förlopp: Träningshopp i
precision. Landar utanför mattan efter nersvep vid turbulent vind.

Skada: Smärta i höger
axel.

Tid i sport: 12 år.

Förlopp: Ojämn flär, för
mycket vänster. Landar
framåt på höger axel.

Skada: Stukad fotled.

Tid i sport: 2 månader.
Skada: Bruten fot.
Förlopp: Låg flär. Sätter
i fötterna hårt.
Tid i sport: 5 år.
Erfarenhet: 2820 hopp.
Skada: Stukad fotled.
Förlopp: Skall landa på
en precisionsmatta med
högfartskärm. För hög
fart men sätter ner fötterna i mattan ändå. Foten fastnar och vrids illa.

Förlopp: Missbedömde
landningsvarv och kom
lite för långt, blev stressad och glömde flära.
Slår i baken hårt.
Tid i sport: 0.
Erfarenhet: 0.
Skada: Axel ur led.

Tid i sport: Jättelänge.

Erfarenhet: 5 hopp.

Erfarenhet: 54 hopp.
Tid i sport: 1 dag.

Skada: Kotkompression.
Tid i sport: 6 månader.
Skada: Stukad fot.

Tid i sport: 5 år.
Erfarenhet: 600 hopp.

Tid i sport: 1 månad.
Erfarenhet: 24 hopp.

Tid i sport: 8 år.

Förlopp: Landar i byig
vind och knät sträcks åt
fel håll.

K

Erfarenhet: 3000 hopp.
Förlopp: Planar ut för
högt med liten sjucellig
fallskärm efter ett försök till hookturn, farten
tar slut och hopparen
faller igenom.
Tid i sport: 1 vecka.
Erfarenhet: 10 hopp.

Förlopp: Tandempassagerare, i frifall går vänster axel ur led.
Tid i sport: 20 år.
Erfarenhet: 2000 hopp.
Skada: Bruten fot.
Förlopp: Hopparen gör
en låg sväng. Tar emot
sig med en fot som
omedelbart går av.
Tid i sport: 0.
Erfarenhet: 0.
Skada: Handledsfraktur.
Förlopp: Tandempassagerare. Medvindslandning som tippar framåt.
Passageraren tar emot
sig i fallet och handleden går av.

Skada: Fotfraktur.
Förlopp: Får efter lågt
drag dubbla fallskärmar
på rund av att FXC:n aktiveras. Landar de dubbla fallskärmarna och får
en fotfraktur.
Tid i sport: 1 dag.
Erfarenhet: 3 hopp.

Tid i sport: Kort tid.
Erfarenhet: 6 hopp.
Skada: Bruten arm.
Förlopp: Osymmetrisk
flär i sidvind som resulterade i ännu mer fart.
Hopparen försöker rulla
men håller inte in armarna till kroppen.
■
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Packutbildningen förbättrad
Svenska hoppare har för dålig materielkunskap, har vi fått höra de senaste åren. Olika åtgärder har satts in för att försöka få bukt på
detta problem. Att strukturera packutbildningen så att den ser likadan ut i hela landet är en.
Arbetet med att förbättra packutbildningen
påbörjades för ett och ett halvt år sedan. Den
blev slutgiltigt spikad på det senaste kontrollantmötet.

kar. På så sätt kan packutbildningen delas upp.
Hopparen behöver inte ens göra alla delar på
samma klubb. Hopparen får ett utbildningskort där varje genomfört delmoment ska signeras av en kontrollant.
Genomförd packutbildning har sedan en tid
tillbaka varit ett krav för att få B-cert. Nu har
det blivit mer formellt och kommer att skötas
via Skynet.

Utbildning i block

Ses som minimikrav

Syften och mål med packutbildningen har förtydligats. Den har delats upp i ett antal block
som kan genomföras separat för den som öns-

Det är inget krav att en kontrollant håller i hela
utbildningen utan det kan någon annan utbildad fallskärmspackare göra som kontrollanten

utsett. Däremot ska en kontrollant hålla i examinationen.
”Innehållet i packutbildningen har inte förändrats egentligen”, säger Håkan Sagvik.
”Vi ser det som att packutbildningen är minimikravet på vad hopparen ska kunna och att
den som håller i utbildningen gärna fyller på
med mer innehåll.”
Reaktionerna utifrån landet på den nya
packutbildningen har varit positiva. Mer att
läsa om den och vad den innehåller finns på
förbundets hemsida i materielhandboken. Titta
på www.sff.se under medlemsservice.
Anna Oscarson

Hoppning efter uppehåll, så här gör du!
Nytt år och ny hoppsäsong innebär för de flesta av oss att vi haft kortare eller längre uppehåll
från hoppningen. Vad är det då som gäller?
Beroende på hur mycket du hoppat och hur
långt uppehåll du har haft skiljer sig direktiven
åt. Vi har gjort en liten kort sammanfattning
här. Mer utförliga regler hittar du i Svenska Bestämmelser Fallskärmshoppning, SBF 402.08
som finns att läsa på förbundets hemsida:
www.sff.se
Elev

Under ledning av kursledare ska du repetera reservdragsprocedur och uthopp bland annat.
Beroende på hur långt ditt uppehåll varit och
hur långt du kommit i din utbildning kan det

också bli tal om teorirepetition. Har du gått
AFF- eller konventionell utbildning ser det
också lite olika ut, så vi rekommenderar att du
tar en titt i SBF.

hopp när det ska avgöras hur omfattande repetitionsutbildning som krävs. Detta görs i samråd med chefsinstruktören.
■

A-licens

Om det var mellan två och sex månader sedan
du hoppade ska du göra ett årsförsta. Var det
mer än sex månader sedan ska du göra en teorirepetition, två årsförsta och fem ensamhopp.
Har uppehållet varit längre än två år kan det bli
tal om en hel utbildning, se SBF.
B-, C- och D-licens

Du som haft minst ett halvårs uppehåll och
max två år ska göra ett årsförsta. Har uppehållet varit längre än två år tas hänsyn till antalet

Årsförsta hoppet
Ett årsförsta innebär ett ensamhopp som
sker från lägst 1 500 meter, simulerat drag
av huvudfallskärmen i frifall. Reservdragsförfarande både i frifall och under fallskärm. Draget av huvudfallskärm ska ske
på lägst 1 000 meters höjd. På lägst 500
meters höjd ska du träna på flärad landning med observation på stallpunkten.

Färre nummer av SFS
Att förbundets ekonomi är skral har vi skrivit om i flera nummer av tidningen. Som vi rapporterade i nr 6/08 var en av åtstramningsåtgärderna
som föreslogs på förra årets ordförandekonferens att skära ner antalet
nummer av den här tidningen och krympa utgivningen till fem nummer
per år istället för sex. Nu har den nedskärningen blivit ett faktum.
Vi som sitter i tidningens redaktion (Boel Stier, Anna Oscarson och
Mirijam Geyerhofer) vill gärna passa på att helt partiskt påminna er kära
läsare om att det inte finns något annat arkiv, inget annat kollektivt minne för svensk hoppning än Svensk Fallskärmssport. Det är i Svensk Fallskärmssport man hittar SM-resultaten för tio eller tjugo år sen, uppgifter
om vilka som vunnit filmfestivaler och fototävlingar, vilka ämnen som
diskuterats genom åren och på vilka grunder vår hoppverksamhet tagit
sig olika inriktning. Det är här hoppare kan följa utvecklingen av utbildnings- och materielfrågor, hur säkerhetsdebatterna har förts och det är
här som tricks och tips om frifall och kalottflygning finns samlade. Det
är inte ovanligt att nykomlingar i sporten köper gamla årgångar av tidningen som en informationshandbok.

14

En viktig och
väl fungerande
kanal för svensk
hoppinformation bantas nu
och ges sämre
förutsättningar.
Tänk gärna på
hur det skulle
vara om tidningen inte
fanns. Fundera
på hur den binder oss samman och bidrar till vår bild av att tillhöra en
svensk hoppgemenskap.
Låt oss komma tillbaka till en utgivning med sex nummer per år när
konjunkturen vänder. Och hör gärna av dig till oss som pillar ihop Svensk
Fallskärmssport med tips på hur vi kan göra vårt jobb ännu bättre!
■
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Därför hoppar vi
En vetenskaplig undersökning av varför vi hoppar fallskärm visar att det kan vara
allt ifrån grupptryck till adrenalinjakt som får oss att
börja. Men att vi fortsätter
handlar oftare om njutning,
glädje och att vi söker hanterbar risk för att utvecklas.
Text

Sofie Sagfossen

Illustration

Katti Bauer

V

arför hoppar människor frivilligt
fallskärm? För att det bara är så obeskrivligt roligt tänker jag och säkert
många andra. Men ”fun” räckte inte som
svar på frågan för en grupp amerikanska
forskare i marknadsföring och konsumentbeteende. De ville veta mer om varför vi hoppar fallskärm. Egentligen.
I mitt arbete med min examensuppsats, som också handlar om konsumentbeteende, stötte jag på en akademisk artikel som handlade om konsumtion av
högriskaktiviteter.
Utan att snöa in alltför mycket på akademiska metoder gjordes en undersökning av fenomenet fallskärmshoppning
på ett hoppfält i USA. Den första forskaren började hoppa och gjorde totalt 650
hopp, den andra hoppade inte utan
hängde på hoppfältet och den tredje var
inte en del av fallskärmsvärlden, utan
träffade sina forskarkollegor och genomförde en del intervjuer. Sammanlagt intervjuade de mer än 100 personer, gjorde
35 djupintervjuer, filmade hopp, var
med i planet, bevittnade en olycka med
dödlig utgång etc.
Forskarna menar att för konsumtion
av frivilliga högriskaktiviteter som fallskärmshoppning är det skilda orsaker
som ligger bakom varför man börjar med
fallskärmshoppning och varför man sedan fortsätter att hoppa.
Motiven som ligger bakom varför
människor börjar hoppa är sökandet efter äventyr och spänning. Men en viktig
faktor är även sociala normer. Mer än
hälften av de tillfrågade sa att de hade
vänner, släktingar eller andra i sin närhet
som hoppat eller hoppade. En stor del
började också hoppa i grupp, exempelvis
några klasskompisar, kollegor eller vänner gick ihop och anmälde sig till en
kurs. Fenomenet är känt som gruppolarisering vilket innebär att en svagt positiv
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attityd blir förstärkt i gruppsammanhang
och blir extremt positiv. Det är även så
att känslan av risk upplevs som lägre i
gruppsammanhang, vilket förklarar varför många i denna amerikanska studie
började hoppa tillsammans med andra.
Från överlevnad till njutning

Varför fortsätter vi sedan att hoppa? Det
kommer hela tiden nya utmaningar och
det är en bra gemenskap svarar många av
mina vänner på den frågan. Och det verkar även forskarna ha kommit fram till.
Utmaningen övergår från att våga kliva av planet till att vara nervös för att bemästra tekniken och färdigheterna som
krävs för att hoppet ska bli bra.
”När man är mer nervös för att sabba
ett hopp än för själva hoppet i sig är man
en riktig skydiver”, sade en av hoppare på
hoppfältet i undersökningen.
I början dominerar fokus på säkerhet
och överlevnad, men när färdigheterna
utvecklats och att man litar på sin utrustning övergår hoppning mer i glädje och
njutning, och senare i nästa steg som
forskarna kallar ”flow”. Flow är ett intressant begrepp som används för att beskriva vad mer erfarna hoppare uppnår
vid en hög nivå av risktillvänjning. Flow
inträffar i ett sammanhang där en individ
pressas att utföra sitt yttersta fysiskt och
mentalt men utan att överväldigas. Det
som måste uppnås är en balans mellan
kapacitet och den omgivande situationens krav. Så istället för den ursprungliga
känslan av spänning och adrenalin övergår motivet till att hoppa att uppnå flow.
Riskupplevelsen förändras

Utomstående tenderar att tro att det som
motiverar fallskärmshoppare är risktagandet i sig. Och att ju högre risk som tas
desto mer spänning. Forskarna fann att
detta stämde ganska väl överens bland noviser, men att upplevelsen av risk utvecklas och blir mycket mer komplex i takt
med att erfarenheten blir större. Elever
och oerfarna hoppare tenderar alltså att
likställa risken med spänning och eufori.
Fallskärmshoppare har i tidigare studier jämförts med heroinister eftersom de
utvecklar ett beroende till ett beteende
som förväntas ge ett visst resultat (exempelvis adrenalin), samt senare även får
abstinens. Denna teori ansågs dock vara
bristfällig och kan möjligen bidra till att
förstå varför människor börjar hoppa
fallskärm eller går vidare och börjar hoppa BASE.

Istället menar forskarna i den aktuella artikeln att risk normaliseras med erfarenhet och personen antar en så kallad högriskidentitet. I stadiet som mer erfarna
hoppare befinner sig söker man hanterbar risk där ens egenskaper utmanas. Ickekontrollerbar risk och slump undviks
när det är möjligt.
Vidare finns det så kallade ”edgeworkers”, vilket är mycket erfarna utövare
med en personlig vilja att testa sina och
sammanhangets gränser. Eftersom uppfattningen av gränserna är subjektiva
finns det risk för att ha illusion av kontroll. Resultaten från denna studie, där
de även intervjuat BASE-hoppare och extremklättrare, visade att det inte var så att
det fanns en illusion av kontroll. Det var
bara det att utomstående inte förstod att
edgeworkers accepterar potentiell slumpmässig risk, och har sedan utvecklat en
avancerad kunskapsbas för att hantera
sammanhanget. De som mest troligen
har en illusion av kontroll är de medelerfarna hopparna.
Avslutningsvis kan jag säga att mycket
av det jag trodde sedan tidigare har jag
nu fått mer stöd för, men fick även nya
perspektiv på hur icke-hoppare uppfattar
och förstår fallskärmshoppning.
■

Om du vill läsa hela
artikeln som innehåller mycket mer än
det jag skrivit om,
googla på: ”An Exploration of HighRisk Leisure Consumption Through
Skydiving”. Artikeln
är skriven 1993 av
Richard L. Celsi,
Randall L. Rose och
Thomas W. Leigh.
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Mårten Jansson landar under ett
av inhoppen på stranden Varamon.

Linköpings
fallskärmsklubb
Text

Per Bankvall

Foto

Äsah Helenius

Man kan inte annat än imponeras av Linköpings fallskärmsklubb, LFK. Medlemmarna
har trots de senaste årens bekymmer med
både flygplan och fält kämpat vidare. Framtiden verkar hoppfull.

F

ör snart nio år sedan havererade motorn på klubbens DeHavilland Beaver och LFK klarade sig med nöd och
näppe ifrån att även behöva sälja sin
Cessna 182 för att ha råd att lösa lånen.
En för stunden förmånlig dollarkurs
gjorde att försäljningen av den skadade
fågeln inte fullständigt ruinerade klubben, utan ”bara” placerade oss läskigt
djupt i den rörliga bankkrediten.
Omstart

Hoppfältstypisk scen, även hos LFK: hoppledaren och några
hoppare står och väntar på att planet ska komma in för fällning.
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Något stukade, men inte uppgivna, bestämde sig klubbens medlemmar för att
fixa ett nytt flygplan och klubbens dåvarande flygchef, Mattias Ydreborg, tog itu
med detta. Denna gång ville man ha något mindre dyrbart, som också passade
lånet kommunen var villig att ställa borgen för. Man fann efter en hel del letande
en fin Cessna 206 i Norge som togs hem
till Linköping och konverterades till
hoppning.
Fram till och med nyår 2005 hoppade
LFK på Malmens flygfält i Linköping,

ett centralt beläget militärt flygfält. En
nackdel var att vi inte fick lov att ta in
utländska medborgare. Å andra sidan
fanns två korsande banor á två kilometer
att starta flygplanen på samt nästan oändligt med gräs att landa skärmarna på.
Inte så svårt att komma ner rätt kan tyckas, men jag minns ändå en kurskamrat
som landade ute på sitt första hopp efter
att inte ha sett det enorma bankorset
strax vid sidan av där han hängde… och
det där mörkerhoppet i stark vind där
alla, förutom Håkan Andersson, gick av
alldeles för tidigt och landade ute…
(Själv satt jag vid spakarna då.)
Både mage och huvud

För några år sedan fick vi flyttorder av regeringen i samband med att militära flygskolan kom till stan och vi fann ett nytt
hem på Skärstad flygfält i Motala, cirka
fem mil från Linköping. Sedan sommaren 2006 är det där du finner Linköpings
Fallskärmsklubb, ute bland fälten intill
Vätterns strand. Där finns ett par röda
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KLUBBSVEPET
Linköpings fallskärmsklubb, LFK

Vår tandempilot Håkan Sagvik och passagerare med hela Motala i bakgrunden. Observera den långa
strandlinjen i bakgrunden, det är Varamon där hopparen på bilden till vänster landar.

stugor med en hangar bredvid, och en
gammal ladugård som även den tjänar
som hangar. För tillfället hoppas det ur
vår 182:a samt ibland ur något inhyrt
flygplan eftersom vi inför 2007 valde att
sälja 206:an (den återfinns numera i
Umeå), för att istället sikta på något modernare om ett tag när vi kommit mer i
ordning på Skärstad.
Vi är i dag cirka 80 medlemmar i Linköpings Fallskärmsklubb och klubben
fyllde 35 år förra året. Omkring 30 nya
elever tar vi in i utbildning varje år, och
trots att det är hälften mot vad vi utbildade för några år sedan så får vi i slutändan fortfarande lika många nya turkeys.
Bättre plats för elevhopp och mer instruktörstid har inte helt otippat visat sig
bra för att få eleverna igenom utbildningen. Den vanliga hoppningen är relativt blandad, det hoppas på både mage
och huvud, samt kalottflygs en hel del.
Och så har vi förstås precisionshoppningen som har en lång tradition i LFK,
med en hel radda SM-guld!
Hoppfält med goda grannar

Motala Flygklubb (MFK) som är hemmastadda på Skärstad sedan länge har tagit emot oss med öppna armar och vi har

fått möjlighet att rusta upp delar av husen på gården för att skapa de utrymmen
vi behöver. Manifest, materielrum och
kontor har uppstått under våra första år
på Skärstad och nu senast har vi också
börjat fixa ett lite mer avslappnat rum
med soffor, tv och bar på övervåningen i
den gamla oljeboden.
Relationen med grannar och den övriga omgivningen är bra, vi har inte fått
några klagomål på den ökade verksamheten på fältet och har flera gånger bjudit in grannarna på besök med gott resultat (glögg och pepparkakor den andra
advent har blivit något av en tradition
nu). Till skillnad från en del ”storstadsfolk” så verkar folket kring Motala ha
lättare att se de positiva sidorna av att ha
en fallskärmsklubb i området. Kul! Vi
har också fått nya medlemmar som bor i
närheten.
Framtidstro finns

Det finns en grym gemenskap i LFK,
som gör att inte bara hoppningen är det
som håller medlemmar kvar i klubben.
Vi har många medlemmar som trots att
de bor på andra ställen i landet, fortfarande förnyar sina certifikat i LFK och
kommer och hoppar med oss i Skärstad.

Ålder: 36 år (etablerad 1973).
Hoppfält: Skärstad (Motala).
Antal medlemmar: cirka 80.
Utbildningsform: Konventionell
(eventuellt AFF under 2009).
Antal hopp per år: cirka 2 500.
Flygplan: Cessna 182 (SE-FXB,
”Kryssberra”, Sveriges finaste
182:a för hoppning?).
Hopptider: Helger från april till
september, även torsdag kväll
under juni och augusti samt ett
par hoppveckor under juli.
Faciliteter: Klubbstuga på Skärstad med
enklare kök samt samlingslokal och
några sängar. Klubbstuga i Linköping
(vid Malmens flygfält) med stort kök,
bar och sällskapsytor, dusch och bastu.
Hemsida: www.skydivelfk.com

Det är också det som gör att föreningen
klarat sig så väl trots en del hinder på vägen. Närmast i tiden ligger hangarbygge,
sedan förhoppningsvis bättre övernattnings- och packlokal med duschar och så
ett nytt flygplan som ger oss 4 000 meter
och bättre förutsättningar för laghoppning. Även om det kan synas vara rätt
stora grejer att fixa så känns det verkligen inte som en fråga om det kommer
att bli så, utan bara en fråga om när!
Så kom gärna ut till Skärstad någon
solig helg i sommar så får ni se hur vi har
det. Fester med brasa är det rätt gott om,
och trevliga blir de alltid...
■

Per (artikelförfattaren)
och Ellinor Bankvall i full
färd med att renovera.
Mängden skräp på golvet skvallrar något om
vilken omfattande renovering det faktiskt var av
övervåningen i stugan.

Motala flygklubb och
LFK har ett utmärkt
samarbete, en förutsättning för att kunna dela
fält på ett säkert sätt.

LFK:s ordförande Jonas ”Homer” Fransson står
framför klubbstugan i Skärstad, en riktig idyll.
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Megaflo
Att vi i Sverige är ganska gröna inom
vingoverallflygningen är inget hinder för att
vara med och sätta världsrekord. Här berättar Martin Libelt om hur det gick till när han
var med och satte en 71-manna flockdive
över Lake Elsinore i november.
Martin Libelt
Matt Hoover, Norman Kent

Matt Hoover

Text
Foto
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m någon förra julen hade sagt till
mig att jag om tio månader skulle
delta i världens första och dessutom största vingoverallrekord så hade
jag troligtvis hävdat att de tappat förståndet och blivit galna. Men otroligt nog så
fick jag möjligheten att delta.
Precis som min goda vän Jocke Forasetto har jag haft ett mål med hoppningen ända sen den dagen jag fick mitt Acert, nämligen att få dra på mig en
vingoverall och få känna hur det känns
att glida fram kring molnen.
Förra julen var vi ett blandat gäng
som beslöt oss att åka söderut till Empuria och tillbringa julen i lite varmare klimat. Innan resan hade jag bara gjort ett
par enstaka vingoverallhopp så man kan
säga att grunden för världsrekordet lades
under vistelsen i Spanien. Till min hjälp
hade jag Henny Wiggers som de första
hoppen flög bredvid mig och i frifall coachade mig på ett sätt som kan jämföras
med AFF. Dessutom var en av medlemmarna från Birdmans Top gun Team på
plats och filmade nästan varje hopp vilket var helt ovärderligt.
Under detta läger föddes även idén att
dra ihop ett vingoveralläger framåt våren
som var öppet för alla oavsett tidigare erfarenheter. Majlägret visade sig dessutom
vara ett av de kvalificeringsläger som under året skulle hållas runt om i världen
för världsrekordet.
Jag och Tomas Sevén som båda hoppar i LFK lyckades kvalificera oss och senare under sommaren fick även Ludvig
Åkesson en plats på rekordet. Tyvärr kunde inte de andra följa med så jag reste själv.
På sätt och vis finns det en viss charm
att resa iväg på egen hand, att resa i
grupp leder ofta till att alla måste anpassa
sig till vad gruppen vill och samtidigt blir
det lätt att hålla sig inom sin grupp.

Matt Hoover

ck
O

genom hela rekordet. Innan vi kom dit
mailades en fyra sidor lång lista ut över
vad som var tillåtet och vad som kunde
leda till att man kunde bli petad från rekordförsöket. Gula och röda kort tillämpades där ett gult kort ansågs som en varning medan ett rött kort innebar att man
blev av med sin plats i rekordet. Vad jag
vet var det två personer som blev utbytta.

Just detta höga säkerhetstänk skapade
en väldig trygghetskänsla som var nödvändig i och med att det var få som hade
gjort formationer större än tjugo.
Fyra Twin Otter användes. Samlingen
var klockan halv sju varje morgon för att
kunna lasta in första liften prick sju.
Arrangörerna hade varit snälla nog att
stå för frukosten varje dag men amerika-

Stort säkerhetstänkande

Privat arkiv

Själva rekordet hölls i Lake Elsinore i Kalifornien 8-12 november.
Allt var väldigt väl organiserat och säkerheten var någonting som betonades

Svenska Martin Libelt och 70
andra vingoverallhoppare marktränar.
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Norman Kent

MEGAFLOCK

nerna har en lite annan syn på dagens
viktigaste mål, muffins, banan och kaffe
dukades upp men efter lite klagomål
stärktes den dock upp mot slutet.
Formationen bestod av fyra grupper
som ur var sitt flygplan byggde upp sin
del av formationen. De två första dagarna ägnades åt att bygga ihop de enskilda
grupperna för att sedan dag tre koppla
ihop samtliga grupper och börja jobba på
att få ihop 71-mannan.
Rätt position viktig

Norman Kent

Flygningen var ett konstant korrigerande
för att hålla sin plats i formationen, rut-

20

mönstret skulle vara symmetriskt och det
krävdes att man hela tiden såg till att hålla position i förhållande till framförvarande men nästan ännu viktigare att man
låg rätt med de linjer som löpte 45 grader till vänster och höger om en.
Det andra stora problemet var att få
vingarna på formationen att hålla raka
linjer. Tanken från början var att ett rutnät skulle läggas över hela formationen
där varje hoppare skulle befinna sig inom
sin box på tre gånger tre meter för att få
in rekordet i Guinness rekordbok. Detta
visade sig bli en omöjlighet i och med att
det till och med var svårt att få alla att
hamna på sin markering när vi tränade
hela hoppet på marken.
Till slut beslutade organisatörerna att
skippa rutnätet och istället fokusera på att
få en symmetrisk formation. I snitt gjordes fem hopp om dagen, vilket kanske
inte låter mycket, men varje hopp föregicks av cirka 30 minuters dirt-dive där
alla grupper deltog med utrustning för att
memorera kringliggande hoppares färger.
Långa dagar på fältet

och en var ansvarig för att att man fick i
sig tillräckligt med energi och vätska.
Dagarna blev väldigt långa i och med
väckning runt halv sex varje morgon och
att man sällan kom tillbaka till hotellet
före åtta på kvällen. Ett antal kvällar
sponsrade Team I´l Vision med middag
vilket gav tillfälle till lite samkväm även
om det aldrig var frågan om fest i och
med de tidiga morgnarna.
De sista två dagarna satt formationen
nästan varje hopp och frustrationen växte
bland deltagarna över att en av vingarna
inte kunde få en rak form. Men efter lite
förflyttningar och en grupp väldigt ivriga
fotografer fastnade formationen på bild.
Alla blev helt euforiska när Jeff Nobelkopf, chefsorganisatör tillika bas, tillkännagav att vi hade lyckats flyga en symmetrisk 71-manna vingoverallformation.
Nån galen amerikan fick därefter för
sig att han skulle bjuda alla hoppare plus
kameramän på ett sista hopp. Det var
troligen det bästa hoppet under hela resan, all press släppte, alla slappnade av
och det blev ett helt fantastiskt hopp med
vacker solnedgång som bakgrund. ■

Efter hoppet debriefade två grupper medan de andra grupperna packade för att
sedan ha en gemensam genomgång med
film. Lunch organiserades inte utan var

Om du vill veta mer om vingoverallhoppning i Sverige, kolla vilka helger Wingsuit Sweden anordnar
coachning eller få kontakt med någon för att ställa
frågor om grenen, gå in på www.wingsuit.com
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Fönster
mot

HOPP
SVERIGE
Skicka bilder!

Dan Magdesjö från LFK njuter av sommaren 2008.
Foto: Sara Hall Ericson

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

Niklas Olsson lånar de vuxnas
hoppleksaker i Söderhamn
medan Emelie Samuelsson
avundsjukt tittar på.
Foto: Helen Lennartsson
Tre av Smålandsklubben FHS medlemmar har kul i tunneln i Bedford, januari
2009. Foto: Björn Olsson

Gauthier Fleutot, FKCG, med himmel
kring fötterna. Foto: Martin Gustafsson

Lindha Jönskog landar på Optands
flygfält utanför Östersund efter sitt
första manuella drag den 27 juli
2008! Foto: Lars Eklund
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Alla Sveriges hopp-priser oc
Nu är det dags att förnya licensen
om du tillhör dem som ännu inte
kommit till skott. För dig som väljer
mellan flera klubbar att förnya i, eller för dig som bara är allmänt nyfiken, har vi sammanställt en lista
över vad det kostar att hoppa i
Sveriges klubbar sommaren 2009.
Text och sammanställning

P

riserna i tabellen här nedanför är baserade på
klubbarnas egna uppgifter i januari 2009. I
några fall kan priserna komma att höjas på
grund av fördyrande flygplansreparationer eller
liknande åtgärder. För den senaste informationen, se aktuell klubbs hemsida. Vissa har priserna publicerade där, om inte annat så hittar du
kontaktpersoner att fråga den vägen.
Observera att ”full höjd” kan betyda 3000
meter i en klubb och 4000 meter i en annan.

Antalet hopp man har möjlighet att göra i en
klubb per dag varierar förstås också mycket. I
vissa klubbar tillkommer dessutom en daglig facilitetsavgift för övernattande icke-medlemmar.
Vi har valt att inte redovisa vilka priser som
gäller för olika uthoppshöjder eftersom det hade
blivit för utrymmeskrävande. I de fall där det
står "ingen uppgift" i priskolumnen hade inte
klubben hunnit fastställa sina priser för säsongen
2009 när den här tidningen gick i tryck.
■

Boel Stier

Sommarlägret
närmar sig!
laneringen och arbetet kring SFF:s stora sommarläger är i full gång. Platsen för boogiet är
Söderhamn och Helsinge Airport (tidigare F15).
Där finns alla faciliteter som kan tänkas behövas
och förutsättningarna är goda för ett sjudundrande
evenemang. Tiden blir 19 – 27 juni, incheckningen
börjar den 18 juni.
För att lyckas få ihop tidernas bästa sommarläger sedan 1996 efterlyser riksinstruktören Petter Alfsson-Thoor såväl instruktörer som hungriga
föreningssjälar. Kontakta din klubbansvarige och
anteckna dig för en insats. I organisationen finns
bland andra Jens Eklöf (SUFK), Mattias Nord (SF)
samt Niklas ”Turbo” Eklöf (FKCG).
Fyra stora flygplan kommer att finnas under
veckan så att det ska gå att göra stora formationer och för att alla ska få hoppa mycket. En Caravan, en Twin Otter och en PAC 750XL lyfter oss...
och det fjärde flygplanet blir en överraskning.
Elevverksamheten får ett eget flygplan och manifest för ett smidigare flöde. Såväl AFF som konventionella elever är varmt välkomna.
Coacher inom formationshoppning, friflygning
och vingoverall kommer att finnas på plats. En

P
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Sommarläger!
• 19 - 27 juni
• Söderhamn
• Helsinge Airport

kamerapool finns att tillgå i anslutning till
coachningen. Pack- och pilotkurser samt traditionella föreläsningar i diverse ämnen kommer att hållas under veckan.
Ett område upprättas för husvagnar och
tält, där campare får tillgång till el och bajamajor. På området finns både vandrarhem
och hotell med sammanlagt 350 bäddplatser
och organisationen kommer att förhandla om
en rabatterad boendekostnad för hoppare
som deltar i sommarlägret. Alla deltagare
måste dock ombesörja sitt eget boende.
Frukost och lunch serveras mot betalning
och till dem som önskar. Baren och öltältet
ger förutsättningar för det obligatoriska tillhållet under kvällstid, där även uppträdande
och annan underhållning utlovas.
Sommarlägrets hemsida hittar du på
http://skycamp.se där en anmälningstjänst
finns, och där du även kan se vilka av dina
vänner som redan anmält sig. Håll utkik efter
nyheter och uppdateringar allt eftersom arbetet fortskrider. Missa inte årets höjdpunkt
– vi ses i Söderhamn!
■
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ch klubbrabatter året 2009

Fullt pris,
full höjd, ickemedlemmar
130 kr

Fullt pris,
full höjd,
medlemmar

Inga rabatter i dagsläget.

100 kr (engångsavgift 1500 kr) eller 0 kr (engångsavgift 8500 kr), gäller
både klubbmedlemmar och icke-klubbmedlemmar.

Nej

Ja

Kontant
betalning
på fältet

Ja

Nej

Kortbetalning
på fältet

www.fkaros.se

www.afsk.se

Hopp-priser och klubbrabatter 2009

130 kr

145 kr

Hemsida

Arvika Fallskärmsklubb

165 kr
170 kr

Stockholms Fallskärmsklubb

Smålands Fallskärmsklubb

Skånes Fallskärmsklubb

Nyköpings Fallskärmsklubb

Linköpings Fallskärmsklubb

Halmstad Fallskärmsklubb

Gotlands Fallskärmsklubb

Fallskärmsklubben Syd

Fallskärmsklubben Dala

170 kr

190 kr

170 kr

160 kr

180 kr

150 kr

Ingen uppgift.

200 kr

180 kr

165 kr

190 kr

170 kr

140 kr

180 kr

160 kr

165 kr

130/90 kr. Lilla rabatten kostar 2500 kr och stora rabatten 8000 kr.
Icke-medlemmar kan lösa rabatt mot avgift (ej fastställd vid pressläggning).

130/90 kr. Lilla rabatten kostar 2500 kr och stora rabatten 8000 kr.
Icke-medlemmar kan lösa rabatt mot avgift (ej fastställd vid pressläggning).

133/152 kr för medlemmar mot engångsavgift 7000/3500 kr. Arbetsrabatter på 25-35% av fullpriset för medlemmar. Icke-medlemmar kan
köpa hopp i block: 50 hopp kostar 181 kr hoppet och 100 hopp 171 kr
hoppet.

110 kr. Rabatten kostar 3900 för vanliga medlemmar (öppen även för
icke-medlemmar) och 3000 kr för styrelsemedlemmar, instruktörer m fl.

90 kr (köps av medlem för engångsavgift 6250 kr medan årets elever, styrelsemedlemmar, klubbfunktionärer m fl får ett lägre pris).

150/110 kr mot engångsavgift 1650/4800 kr. Kan bara lösas av den
som gör 4 dagar ideellt klubbarbete, medlem såväl som icke-medlem.

150 kr för medlemmar som arbetar för klubben.

140/110 kr, två rabattsatser som man inte köper sig till utan får genom
insatser i klubben.

115 kr (engångsavgift 2850 kr före 31 jan, 4000 kr efter 31 jan).

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Kommer
2009

Nej

Ja

www.skydivemohed.se

www.frifall.com

www.skydive.se

www.skydiveskane.se

www.nyfk.se

www.skydivelfk.com

www.hfsk.se

www.gof.se

www.frittfall.nu

www.hoppafallskarm.nu

Rabatterat pris

Fallskärmsklubben Aros
170 kr

135/115/100/90 kr mot engångsavgift 2000/4000/6000/8000 kr.
Föregående års elever får ännu bättre rabatt. Rabattsatserna gäller bara
klubbmedlemmar. Efter 1 maj höjs rabattpriserna med 10%.

Klubb

Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg/
Västergötlands fallskärmsklubb

Sundsvalls Fallskärmsklubb

170 kr

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

www.ofsk.net

www.ofkdz.nu

www.ufk.nu

www.vfk.org

www.frifall.nu

www.skydivesyd.se

Söderhamns Fallskärmsklubb

Se Cirrus Göteborg
160 kr (engångsavgift 2000 kr), endast för medlemmar.

Se Cirrus GBG
200 kr

Se Cirrus GBG

Umeå Fallskärmsklubb

170 kr

Västergötlands Fallskärmsklubb

Örebro Fallskärmsklubb

Ingen uppgift.

120 kr. Rabattsatsen kostar 1800 kr. Specialare finns: månadskostnad
3300 mot att du får tillbaka 90 kr per hopp. Gäller både medlemmar och
icke-medlemmar.
Östersunds Fallskärmsklubb
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Våga
& vinn

Snart är hoppsäsongen i
full gång och nu är det dags
att lista ut vad man kan
göra för att få ut maximalt
av pengarna på hoppkontot.
Att börja hoppa i lag kan verka
både läskigt och överambitiöst,
speciellt om man inte varit aktiv
så länge, men det är faktiskt
tvärtom! Med klara mål och
ett gemensamt fokus får du
ut mer av hoppningen än av
att bara göra sporadiska hopp
när andan faller på.
Ramona Bengtsson från Stockholms fallskärmsklubb har frågat
några duktiga hoppare med lagerfarenhet om råd och deras bästa
tips för en rolig lagsäsong.

Tips
– till dig som vill starta ett lag

Aid, friflygning

Skywalkers, friflygning (Norge)
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Marcus ”Junior” Dahl: Ha ett
långsiktigt mål och delmål på
vägen. Delta i så många tävlingar som möjligt. Ha inte för höga förväntningar på de större tävlingarna och skaffa så mycket coaching som möjligt.
Man ska hitta personer som man fungerar tillsammans med, bra
personkemi, ett bra gäng. Genvägen till att snabbt förbättra sin flygning är att tunnla, gärna så tidigt som möjligt. Det är väldigt nyttigt
och man får känslan av att man kan klara av det mesta i luften sedan.
Det är viktigt att man ha roligt hela tiden!

Kristian Moxnes: Försök att hoppa så mycket som möjligt tillsammans. Även om en av er inte kan
så hoppa två och två. Det viktigaste i början är att ha kul i hoppningen. Gillar man att hoppa lag
kommer färdigheten av sig själv.
För att spara tid kan det vara smart att använda sig av en coach.
Om man inte har så många hopp kan jag rekommendera att hoppa
ensam med instruktör kombinerat med att träna själv. Vindtunnel är
också ett ypperligt hjälpmedel för en bra grund.

Privat arkiv

Performers: Kristian Moxnes,
Mathias Holtz.
Kamera: Håvard Flaat.
Antal laghopp: cirka 2 000.
Tunneltid: 50 timmar.
Andrew Lovemore

Skywalkers: Kristian, Mathias och Håvard.

Aid: Marcus, Fredrik och Ludde.

Performers: Marcus Dahl,
Fredrik Hedén.
Kamera: Ludvig Engelbert.
Antal laghopp: cirka 170.
Tunneltid: fem timmar.

Svensk Fallskärmssport nr 1, 2009

Zero Freefly, friflygning

Team Spaï, FS4
Zero: Anders, Joakim och Mik.

Zero

Anders Sundin: Det är viktigt att vara
överrens om målsättningen för vad man
som lag ska åstakomma under lagsatsningen. Hur många laghopp är planerade, när ska man hoppa, hur många timmar i vindtunneln, försäsongs träning i till exempel USA, ska man åka iväg på hoppveckor under säsongen,
vilka tävlingar ska man delta på och placering på dessa, hur mycket ska
man coacha – och så vidare. För oss har det även varit viktigt att diskutera
om alla hopp ska vara träningshopp eller om vi ska ge utrymme till att
göra "skojhopp" under säsongen. Det är viktigt att skapa ett lagdokument
där så mycket som möjligt är nedskrivet både kortsiktigt och långsiktigt
samt att man är överens om detta. Alla i laget har kanske inte exakt samma
förväntningar eller förutsättningar med pengar och ledighet.

Laguppsättning 2005: Micke Kaulanen, Tobias
Alsiö, Ulf Liljenbäck och Lena Erlandsson.
Laguppsättning 2006-2007: Micke Kaulanen,
Tobias Alsiö, Ulf Liljenbäck och Mats Svensson. Daniel Åström på video.
Antal laghopp: cirka 400.

Privat arkiv

Micke Kaulanen

Performers: Anders Sundin, Mik Stier.
Kamera: Joakim Wetterfors.
Antal laghopp: cirka: 1000.
Tunneltid: sju timmar.

Micke Kaulanen (numera i fyrmannalaget Team EVO): Hitta
personer med ungefär samma målsättning. Ambitionsnivå är viktigare än erfarenhetsnivå. Tänk inte kortsiktigt. Se till att du själv
känner dig bekväm med målsättningen som laget kommer överens om. Det behöver inte vara ens bästa kompisar, bara man kommer överens och kan ha roligt ihop när man tränar och tävlar.
Sätt upp rimliga mål så att ni inte blir besvikna, men var inte
rädda för att våga sikta högt. Tävling finns en hel del att prata
om, men det viktigaste är att gå ut, köra på och ha kul. Generellt
är det roligast när laget tar ett kliv uppåt och att man tillsammans
har blivit bättre och tajtare. Det är härligt att känna känslan när
man står i dörren, att man kan lita på att när man hoppar av
kommer man att göra ett superbra hopp tillsammans med kompisar och sedan vara andfådd under skärmen och riktigt lycklig.

Cosmo Freefly, friflygning
Cosmo: Ramona, Cecilia och Erika.

Performers: Erika Segerström,
Cecilia Cöster.
Kamera: Ramona Bengtsson.
Antal laghopp 2008: cirka 140.
Tunneltid: –

Boel Stier, friflygning
Sirocco: Boel Stier och Sofie Lantto.

Team 42, FS4

Joar Stenqvist: Det är viktigt att vara ärlig mot sig själv när man bestämmer hur mycket tid och pengar man vill lägga på en lagsatsning. En bra ide
kan vara att man skriver ner vad man tänkt sig så att man inte blir påverkad av de andra. Ligger målen för långt från varandra kanske man ska leta
efter andra lagkamrater. Sen bör man också skriva någon form av kontrakt
med sina lagmedlemmar, vad man gör om någon blir sjuk när man ska
tunnla eller ska träna och så vidare. Glöm inte det allra viktigaste bara, det
ska vara kul att hoppa lag, inte ett tvång!
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Peter Nilsson

42 (2005): Jens, Andreas, Johnny och Joar.

Center ute: Joar Stenqvist.
Point: Andreas Wittbom.
Tail: Jens Thögersen 04-05,
Magnus Pålsson 06-07.
Center inne: Johnny Ohlsson
04-05, Jens Thögersen 06-07.
Antal laghopp: 745 laghopp,
250 av dem med Magnus.
Tunneltid: cirka 70 timmar.

Det är viktigt att alla inom
laget är tydliga med vad de
vill. Alla lagmedlemmar
kanske inte vill exakt samma sak. Någon kanske vill
satsa på att vinna SM om
tre år medan någon annan
mest vill ha kul kvalitetshoppning och en tredje vill
bli bättre hoppare.
De här målen motsäger
ju inte varandra, åtminstone
inte på kort sikt. Många
gånger går det bra att ha lite
olika mål och ambitionsnivåer, bara det är uttalat mellan lagkompisarna. Då behöver ingen känna sig sviken, besviken eller missförstådd i efterhand. Något annat som det är jätteviktigt att vara
tydlig med är hur mycket tid och pengar man kan och vill avsätta
för den gemensamma hoppningen.
Gör gärna upp om sånt här i skrift. Det man skriver ner är
tydligt. Dessutom kan ingen i efterhand säga att ”jag uppfattade
det inte riktigt så utan jag tolkade det så här...”. Det kanske låter
lite negativt att börja med att säga att man nästan ska skriva ett
avtal ihop. Men det är faktiskt tvärtom. Genom att röja undan
hinder för missförstånd och besvikelser ser ni till att ni bara kan
ha kalaskul när det väl är dags att hoppa!
Oberoende av vilken ambitionsnivå ni har kan det vara bra att
anlita en coach vid något tillfälle, det är alltid intressant att få tips
från någon som inte ingår i laget och dessutom kostnadseffektivt
att slippa uppfinna hjulet igen. Hitta ett sätt att peppa och motivera varandra och vara ärliga på ett respektfullt sätt. Då blir det
kul att hoppa ihop! Vi är ju trots allt otroligt privilegierade, vi
som har möjlighet att kasta oss ut från flygplan och uppleva världen ovanifrån. Och lite coola är vi också. Eller hur?

Hans Berggren

Skriv ner individuella samt gemensamma mål. Besluta vilka
som skall vara performers, detta
för att man skulle kunna specialisera sig så snart som möjligt, till exempel tog Ramona kamerasloten och
därmed kunde jag passa på att under friflygarveckan i Gryttjom be om råd
och tips från coacher som flög kamera i lag.
Jobba för en god laganda och var beredd på motgång, efter regn kommer sol! I motgång gäller det att stötta varandra, i framgång är det bara att
rida på vågen. I de allra flesta lagkonstellationer är det viktigt att man funkar tillsammans. Gemensamt för alla lag är att man vill ha kul tillsammans!

Karin Lien Olofsson

Lag: Nu nerlagda Sirocco
och Mistral.
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En flygtur genom
hopphistorien

Några av våra piloter har sett mer av vår egen historia än de flesta hoppare.
Efter 23 år i Nyköpings fallskärmsklubb har Rune Leindahl flugit 2 200 lifter,
några av dem under VM i Sverige med Golden Knights som passagerare.
Text

Rune Leindahl

Foto

Ur privat arkiv

N
Artikelförfattaren
Rune Leindahl.

är Nyköpings flygklubb flyttade till
Skavsta 1986 blev vi grannar med
Nyköpings Fallskärmsklubb och jag fick
då frågan om jag ville flyga klubbens flygplan. Självfallet ville jag det.
Flygning av fallskärmshoppare var en
ny upplevelse som krävde sina speciella
knep. Det blev många timmar i SE-EHO.
Speciellt under 1987 då klubben arrangerade VM i fallskärmshoppning och 1992
när klubben var arrangör av öppna nordiska mästerskapen. På NM ochVM flög
jag lag från hela världen, inte minst
USA:s militärlag Golden Knights.
Dyra köp och reparationer

Så småningom hade flygplanets motor
gått sina timmar och klubben såg sig om
efter ett nyare flygplan. Vi hittade då en
nyare modell av samma typ hos Kristianstads fallskärmsklubb. SE-GYR visade sig
ha ett sprucket motorblock och efter
mycket förhandlande och hot fick klubDetta fräscha AN2-exemplar kom
till Nyköpingsklubben 1999.
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ben tillbaka en del pengar för de kostnader de hade haft för att renovera motorn.
1994 köptes ytterligare en Cessna 206
Turbo, SE-KDR. Denna maskin blev
mer eller mindre klubbens ruin, då motorn inte höll för den påfrestande flygningen. Efter ett antal kostsamma reparationer lyckades vi få den såld till Island.
Omkring 1995 fick jag en förfrågan
från fallskärmsklubben om jag ville undersöka vilka flygplan med kapacitet att
ta mer än sex hoppare som kunde vara
aktuella för klubben. Jag hade flera gånger föreslagit klubben att införskaffa en
AN2, eftersom det var den billigaste större flygplanstyp som stod till buds. Det
förslaget var inte så populärt beroende på
att den steg långsamt på höjder högre än
3 500 meter med tio hoppare. Men Cessna-maskinerna bullrade mycket och vi
fick hela tiden klagomål från närboende.
Vi beslutade oss för att hyra en AN2
från en rysk ägare under en säsong. I ap-

Rune Leindahl dyker strax
efter fällning med SE-GYR
i början av 90-talet, planet vars spruckna motorblock orsakade klubben
mycket bekymmer.

ril 1998 anlände flygplanet RA 02182.
Tillsammans med ytterligare två piloter
påbörjade jag inskolning på typen.
AN2:ans ryska charm

AN2:an var en annorlunda bekantskap.
Till en början tyckte jag att den var stel
och besvärlig, men så småningom kom
jag underfund med dess ryska charm. På
hösten sålde klubben sin sista Cessna 206
och då hade jag sammanlagt flugit 595
timmar i klubbens Cessnor.
Att flyga AN2 har varit en av de trevligare händelserna i mitt flygarliv. Att landa en AN2 kräver sin pilot innan man
kommer på knepen, men när man väl
lärt sig dessa kan man utan problem landa flygplanet med full klaff på under 200
meter. Inflygningsfarten är mycket låg
och man sätter ned den med 70 km/tim.
Det svåraste är att lära sig att taxa flygplanet på marken eftersom det kräver god
koordination. Man styr nämligen med

Sommaren 2008 flög Rune Leindahl Skydive
Sweden:s PAC 750 för NYFK:s räkning.
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Hella Stening

Nära ögat!
av Fredrik Jordung (med skärmen på hyllan)
et du inte vad Sluggo och Mr Bill är så kommer här en beskrivning: Två fallskärmshoppare. En greppad och stabil exit. Hoppare Sluggo
drar sin skärm & Mr Bill håller i för allt vad han
är värd i Sluggos sele och bröstrem. Väl flygande
under en kalott ska i teorin Mr Bill (som givetvis
också har en rigg) klättra upp på Sluggos axlar
och dyka av. Som ett ballonghopp, utan ballong!
Som nykläckta skydivers på sent 80-tal var
detta tillsammans med dåtidens ”hotta” filmer
från Wally Gubbins (typ Benny Hill goes skydiving)
bara ett måste. Vi insöp erfarenheter från alla
skygods och från någon som faktiskt också hade
provat det skarpt.
Dagen D hade kommit och vi var så förberedda vi bara kunde, trodde vi. Jag fick den tveksamma äran att vara Mr Bill första gången. Exiten gick bra men öppningen var ingen lek. Vi
dammade ihop som två brödskivor och mina armar och axlar blev säkert tio centimeter längre.
Jag vägrade släppa taget och att klättra upp på
hans axlar var inte att tänka på. Vilken känsla att
sitta där som två stollar mittemot varandra och
bara garva!

V

Avhoppet blev snarare en avglidning samtidigt som min co-pilot stallade skärmen
för att uppnå vindstilla. Härligt!
I nästa hopp var det dags att skifta positioner. Detta försök skapade ett enda minne.
Tio klösmärken från bröstet och neråt och synen
av en Mr Bill som försvann ner mot Moder Jord.
Därefter bestämde vi att den som skulle hoppa av även skulle slå benen runt den andres höft
för att inte ramla av.
Vi gjorde ett nytt försök och det var då det
blev tilltrasslat...
Final på 1 500 meter. Ready, Set, Go! Jag
kände att exiten satt bra, vilket var det första villkoret för att dra skärmen. Jag kastade piloten
samtidigt som Mr Bill tog ett brottargrepp med
benen runt midjan på mig. Jag visste att piloten
var kastad... men ändå tog det säkert tre sekunder innan vi insåg att något var fel, väldigt fel.
Det kom ingen skärm.
Ett redigt tummel ansikte mot ansikte följde
och till min fasa såg jag att min pilotlina gick två
varv runt oss båda och, på topp av det, satt fast
runt min högerfot. Hur vi egentligen kommunice-

rade vet jag inte, att det inte var direkt läge att
dra reserven för någon av oss var uppenbart.
På något sätt krånglade vi oss ur ”pilotpaketet” och så fort vi kommit ifrån varandra kollade
jag höjden och lindade sedan upp piloten från foten. Öppningen var av typen elevkullerbytta och
jag hängde på 900 meter.
Vi landade båda på darriga ben. Och det blev
inte några fler försök på Sluggo och Mr Bill. Jag
vågar inte ens så här tjugo år senare fundera på
vad vi skulle ha gjort om vi inte kommit loss från
varandra.
Lärdom: Hur mycket man än planerar så kan
man inte planera tillräckligt mycket för alla situationer. Vi hade änglavakt. Trots att vi nog inte riktigt förtjänade det.

Nära ögat? Alla vill höra din berättelse...
Vi på SFS vet att det i fallskärmssverige finns hur många
händelser som helst som stannade vid en erfarenhet istället
för att bli incidentrapport, skaderapport eller ännu värre.

bromsar som ansätts med ett bromshandtag på ratten och fördelas med sidroderpedalerna. Metoden är i och för sig inte
unik utan används på många flygplanstyper, till exempel Spitfire, Vampire och
Hoppare ur USA:s militärlag Golden Knights
pratar med Rune Leindahl i Florida någon
gång i slutet av 80-talet. Notera hopparnas
till synes YMCA-inspirerade outfit.

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

Hawker Hunter. Totalt är hela AN2 en
enda stor nostalgiupplevelse för oss som
växt upp när stjärnmotorer var på modet.
Men till slut kom vi till vägs ände
med AN2 där samarbetet med uthyraren
kärvade och kostnaderna steg i höjden.
Sista säsongen blev 2007 och då hade jag
flugit 450 timmar i AN2.
PAC – kortlivad lösning

År 2008 skrevs ett avtal med Skydive
Sweden om att hyra in en PAC 750 för
säsongen 2008. Det innebar att piloterna
var tvungna att konvertera sina behörigheter till Nya Zeeland, eftersom flygplanet inte var godkänt i EU.
Jag hade redan planerat en resa dit, så
jag passade på att göra de skrivningar
som krävdes för luftfartsmyndigheten
när jag ändå var där. Min totala flygtid
på typen blev endast 40 timmar eftersom
avtalet var temporärt och det inte skulle
bli någon fortsättning under 2009.
I skrivande stund har jag sedan jag
började flyga för fallskärmsklubben flugit
1 100 timmar med fallskärmsklubbens
flygplan, cirka 2 200 lifter.
■
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publicera sådana. Sänd din ”nära-ögat-historia” till oss så
kanske den kommer i tryck tillsammans med en snygg illustration! E-posta till: mirijam.geyerhofer@gmail.com

Spaniensatsning inställd
Skydive Sweden förtydligar varför deras Spaniensatsning under vintersäsongen tyvärr inte blev
av. Organisationens ambition var att det skulle
finnas ett skandinaviskt
hoppfält för alla som ville
hoppa och lagträna unMånga hoppare tyckte att boendet var dyrt.
der vinterhalvåret. Fältet
där det hela skulle äga rum var Villamartin i Spanien. Ett avtal
med fältet fanns och flera evenemang och läger var inbokade i kalendern för de första månaderna under 2009.
Ulf Liljenbäck är delägare i företaget Skydive Sweden som äger
de två PAC-plan och en Cessna som FKCG och VFK hoppar ur
sommartid. Enligt honom uppstod flera problem. Det ena var att
de inte lyckades få någon att mot betalning administrera verksamheten, så som de hade tänkt. Det andra var att många hoppare tyckte att boendet var dyrt (hotellet nära fältet kostar från
25 euro per natt och person).
”Med två flygmaskiner, tre med Cessnan, och två säsonger i
bagaget med stora haverier vilket medförde att vi tappade månader med hoppning under den korta säsongen som vi har både under 2007 och 2008 klarade vi helt enkelt inte av ekonomiskt att
chansa på att hopparna skulle komma om vi bara åkte ner med
en maskin. Så, tyvärr bidde det ingenting av detta. Vi har en fortsatt bra dialog med Thomas som äger fältet och kanske vi kan
samla kraft till nästa vinter”, säger Ulf Liljenbäck.
Läs mer på www.skydivesweden.se
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NYFIKEN PÅ

Uffe
”Uffe? Jaha, han som har Uffes hoppshop” kanske du tänker?
Och det stämmer ju. Men vad många kanske inte vet är att han även
har tävlat på VM i både fyrmanna och precision, varit med och satt världsrekord i storformation och dessutom var Sveriges första tandeminstruktör.
Text

Mirijam Geyerhofer

Foto

Helén Samuelsson

lf Anderzon är en av få i landet som lever
på fallskärmshoppningen. Sedan 1981 har
U
han drivit Uffes Hopp Shop i Västerås.
”Från början var det Björn Eriksson som var
chefsinstruktör i Västerås som hade hand om
det där med att ta hem grejer från USA. Jag
packade reserver på den tiden och när han slutade fick jag ta över. Fast då var det ingen affär,
bara typ tre telefonnummer till några killar i
USA, det var ju inte alls lika lätt att få tag i utrustningar då”, berättar Uffe.
Västerås är och har alltid varit hemmaklubben, ända sedan Uffe som niondeklassare tillsammans med fjorton andra valde att ha fallskärmshoppning på schemat i ämnet ”fritt val”.
”Fast det var ju inte så att vi fick hoppa, åldersgränsen var 16 år då så vi fick ligga och
packa och göra fallskärmsrullningar en hel ter-

Svensk Fallskärmssport nr 1, 2009

UFFE
ANDERZON
Ålder: 51.
Klubb: FK Aros, Västerås.
Familj: Frun Helén (cirka 1 400 hopp), sönerna Tim, 20 år (cirka 900 hopp), och
Jack, 18 år (fyra tandem).
Började hoppa: 1973.
Antal hopp: Cirka 3 800.
Gör: Driver Uffes hopp shop tillsammans
med frun Helén Samuelsson. ”Snackar
skit med hoppare hela dagarna”.

min istället. Men så fort jag fyllde år gick jag
kursen, min födelsedag var 12 oktober och nio
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Blue Sky/Peter Degerfeldt

NYFIKEN PÅ

Privat arkiv

Landslaget i fyrmanna FS på VM 1979 i Frankrike. Uffe Anderzon, Örjan Sundin, Bill Andersson,
Peter Andersson och Tomas Rehn. Landslaget
blev även inbjudna på landskamp av Kina, med
obligatoriskt besök på den berömda muren.

Gjorde lumpen på FJS

Under 70-talet var nästan alla instruktörer
gamla hoppare från FJS och Uffe berättar
att han efter allt tjat om fallskärmsjägarskolan gjorde lumpen där 1976-1977.
1976 var också det första året han var
med i SM, och 1977 vann han SM-guld
i precision med det legendariska precisionslaget Gropvraken som förutom Uffe
Uffe om hoppshopen:
”Det började med tre telefonnummer och det enda
som fanns i lager var typ tre höjdmätare och en påse
gummiband, sen tog man hem sånt folk ville ha.
Nu har vi en kombination av försäljning och kontrollantjobb, ingen del hade funkat utan den andra.
1989 fick vi den första egna lokalen, en del av huset vi köpte. Den lokal vi har i dag flyttade vi till år
2000. Det är lite som en verkstad, en stor del av
det vi säljer är ju på postorder. Det är inte som en
sportaffär där man går och tittar och allt ligger fint
på hyllor, det ser mer ut som ett lager. Men man kan
så klart titta och klämma när man är här.
Alex Ingulfsson är kontrollant och har jobbat här i
femton år. Kjell Pålsson, som också är kontrollant
har varit här i tre. Min fru Helén har varit projekt-
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ledare för flera militära fallskärmsprojekt, samtidigt
som hon sköter
företagets administration.
Folk tar inte
hem mer från USA
nu när det är vanligt att åka över, utan fortsätter att handla hos oss.
Det blir oftast billigare, målet är i alla fall att det inte
ska vara dyrare, och så ingår ju en svensk garanti.
Anledningen till att folk har förtroende för oss – vi
kan ju sälja på dem vad som helst – är nog att vi aldrig har tagit chansen att blåsa folk. Målet är att vara
så schyssta som möjligt så att folk fortsätter att rekommendera oss.

Var först med tandem

Fram till 1985 fortsatte Uffe att tävla
men ledsnade lite och började leta efter
nya utmaningar. 1986 blev han landets
första tandempilot.
”Man hörde talas om tandem och
tänkte att det verkade ju fränt. Då köpte
jag en tandemrigg och blev pilot.”
Privat arkiv

dagar senare gjorde jag mitt första hopp.”
Det här var alltså 1973. Liftkapaciteten på den tiden var ljusår ifrån hur det
ser ut i dag och Uffe fick ihop sex hopp
sitt första år. Säsongen därpå, 1974, var
han med på alla Aros hopptillfällen och
fick bara ihop 24 (!) hopp.
Den tredje säsongen, 1975 blev han
färdig med sitt efterlängtade cert.

Helén Samuelsson

"Favorithoppningen är
trånga uppvisningar,
gärna i dåligt väder.
Det ska vara låg höjd
och mycket vind, det
tycker jag är skoj. Det
är ju en utmaning.'',
säger Uffe. Här hoppar han in på hopparna Johan och Cilla
Hallencreutz bröllop
sommaren 2007.

bestod av Björn Eriksson, Alf Rangren
och Olle Lack. Den sistnämnde en av de
två tappra elever som tillsammans med
Uffe valde att gå utbildningen på riktigt
efter att fritt val-timmarna var slut.
Anledningen till att det gick så snabbt
att bli duktig precisionshoppare förklarar
Uffe så här:
”I allmänhet var folk bättre på precision förr, mycket på grund av att man
inte hade massa olika skärmar. Och på
300 fyrmannahopp landade man 200 i
gropen. Alla landade i gropen på den tiden, nu vill man gärna landa nära klubbstugan istället.”
Efter lumpen följde ett par intensiva
tävlingsår. Från att ha gjort 24 hopp om
året gjorde han nu 300, vann SM i både
precision och fyrmanna och fick representera Sverige på VM i Frankrike 1979,
samma år han gjorde sitt tusende hopp.
”Vi vann SM på 5,1 i snitt men på
VM gick det skitdåligt. Vi hade laget i
två år men splittrades efter det.”

Förutom VM i Frankrike fick Uffe
också se Kina från luften under 70-talets
sista år.
Efter att Mao Zedong dog 1976 ville
Kina ha lite idrottsliga utbyten och bjöd
in Frankrike och Sverige till en landskamp.
Femton personer åkte från Sverige, fem
precisionshoppare, fem RW-hoppare och
fem delegater från Svenska Fallskärmsförbundet.
”Vi var i Kina i en månad. Vi tävlingshoppade väl i en vecka och sedan var det
tre veckors politisk propaganda, allt på
Kinas bekostnad. Vi fick se muren och
industrierna och allt var väldigt styrt,
man fick inte prata med folk som man
ville. Men själva tävlingen gick inte bra,
Kina och Frankrike hade bra lag, mer
som Sverige i dag.

Ilastning inför Sveriges första tandemhopp med
passagerare 1987. ”Sedan fick jag tillsammans
med Kalle Brammås tillstånd att utbilda, vi examinerade kanske de 25 första tandempiloterna i
landet”, berättar Uffe.
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hon började med AFF-hoppningen och
gick färdigt.
Frun som heter Helén Samuelsson
fortsatte hoppa och är fortfarande väldigt
aktiv. Förra året var hon med på Brit
Chicks i Storbritannien som vi skrev om
i förra numret och i år ska hon vara med
på kvinnliga världsrekordet i Perris i Kalifornien i september.
Deras första son Tim föddes 1988 och
son nummer två, Jack, kom två år senare.
Efter det fick hoppningen ta lite mindre
plats i Uffes liv. I alla fall den delen som
utförs i luften, för hoppshopen tog allt
mer tid och blev till slut både aktiebolag
och ett heltidsjobb.
”Jag stod vid ett vägval, jag hade två
ungar och jobbade som elektriker också.
Uffes Hopp Shop blev allt större och jag
fick välja mellan två jobb. Helén var en
stor anledning till att jag vågade köra,
hon fixade mycket praktiskt och har läst
ekonomi. Sedan slutet av 90-talet har det
blivit 60-70 hopp om året för Uffe och
ända tills 2007 fortsatte han tävla med
Gropvraken på SM.
Äldsta sonen Tim har också börjat
hoppa och har kommit upp i runt 900
hopp nu. Det saknas visserligen en plats
för att få ihop ett familjefyrmannalag
men yngsta sonen Jack är tyvärr inte ett
dugg sugen på att ta sista sloten,
”Han säger att han har varit med på
för många Herculesboogien. Men han
har hoppat fyra tandem så han har provat
i alla fall”, säger Uffe.

Helén Samuelsson om Uffe:
Ulf har en positiv natur med
stark tro på att
allting löser sig
till det bästa.
Han är bra på
att vända motgångar till möjligheter. Han
står rakryggad
för sina åsikter men har samtidigt
mycket kompromissvilja. Han är också omtänksam och bryr sig om sin
omgivning, vilket kan visa sig på olika
sätt. Till exempel när det var brist på
reserver... och han sålde min till en
kund som behövde en akut. Som familjefar är han stödjande och strävar
efter att ha glädje i familjelivet.
Vi har haft ett rikt liv tillsammans
med många härliga upplevelser.
Ibland har han en lång startsträcka,
när det gäller att pröva nya saker. Till
exempel vad gäller motorcykelåkning.
Efter att i tio års tid fått höra att
”man inte kan åka motorcykel för
man kan inte äta banan med hjälmen
på” fick jag honom att pröva en kompis endurocykel. Det ledde till att vi en
period hade både enduro- och landsvägsmotorcykel i familjen.

Men vaddå, bara sådär? ”Jag tog kursen i
Brasilien i oktober -86. Det tog två timmar, vi snackade lite, jag gjorde två hopp
och sen var det klart.
Vad kostade det? ”Ingenting, det kostade
de där två hoppen. Det var egentligen
bara en kille som berättade var handtagen satt.”
Efter kursen köpte Uffe en egen tandemrigg och den 17 januari 1987 gjordes
i Västerås Sveriges första tandemhopp.
”På Hercules -85 visade de ju tandem
men det här var det första som var med
en helsvensk tandempilot med pax.”

Privat arkiv

NYFIKEN PÅ

”Vi har bland annat varit i Australien
nyligen och där finns ju massa roliga saker, typ krama en känguru. Det är ju
fränt men man kan inte hålla på med det
i 15 år.”
Jag frågar Uffe vad som gett störst intryck under de 36 år han hoppat men
han tycker inte att det finns något bra
svar på frågan.
”Eftersom jag var 16 när jag började
har det blivit hela mitt liv. Speciellt när
det sedan blev mitt jobb också. Det är
först på senare år som man fått vänner
utanför sporten till exempel, innan umgicks man ju bara med hoppare.
Kan du tycka att du har missat nåt som
lagt så många år på sporten? ”Nej det
tycker jag inte. Jag tycker att alla andra
har missat något.”
■

Långlivade precisionslaget Gropvraken tog
SM-guld redan 1977.
På bilden mycket senare, SM 2003: Tony
Månsson, Robban
Eriksson, Uffe Anderzon, Björn Olsson,
Roine Ellingsson.

En geggig Uffe har
precis gått i mål efter Gotland Grand
Nationals 2007.

Har stort sportintresse

Förutom hoppningen är Uffe även inne
på annan sport, han har gjort Svenska
klassikern, kört Gotland grand nationals
– Sveriges största endurotävling – fyra
gånger och precis börjat en yogakurs på
frun Heléns yogacenter. Men något som
slår hoppningen – eller åtminstone kan
ge samma känsla – finns inte.

Coolt! Kommer du ihåg vem som vågade vara pax? ”Ja, det var min nuvarande
fru. Man raggade upp dem redan då på
det viset”, säger Uffe och skrattar.
”Nej då, vi var tillsammans redan innan, så vi gjorde ett antal tandem innan
Minnesvärda hopp
När Uffe botaniserar bland sina
många hopp, ser han några av dem
som särskilt minnesvärda:
”Ett antal militära hopp från på FJS
höghöjdsutbildning 1995 där vi hoppade från 10 000 meter.”
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Johan Hallencreutz

”Men de roligaste hoppen har jag
gjort på senare år. En fyrmanna med
Tim, Helén och Tims flickvän Maria, är
det roligaste jag gjort så här långt.”

Privat arkiv

”Världsrekordet i storformation på
126 personer i Belgien 1986, jag
var en av tio hoppare från Sverige.”

Uffe som koncentrerad Hercules-hoppmästare på
fallskärmsjägarskolan, FJS.
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Tävling och säkerhet på
hög nivå
I januari samlades fallskärmsdelegater
från hela världen i Västerås. Det var
dags för det årliga IPC-mötet, som bland
annat fattar beslut om internationella
tävlingsregler och sätter samman global
olycksstatistik. Sverige var värdland och
rodde hem ett lyckat arrangemang.

Sverige är väl representerade i IPC. På
bilden Elisabeth Pettersson (tvåa från
höger), medlem i
kommittén för de artistiska tävlingsgrenarna och Pia Berggren, ordförande i
domarkommittén.

D

en sista helgen i januari arrangerade
Svenska Fallskärmsförbundet det
årliga IPC-mötet. Platsen för det hela var
Västerås. IPC, International Parachuting
Commission, är en internationell organisation för alla fallskärmshoppande länder. Inom IPC förs en ständigt pågående
diskussion om hur tävlingar ska gå till
och hur tävlingsreglerna ska se ut. Det
som IPC beslutar följer man inte bara
när man arrangerar VM eller världscuper
utan de reglerna följs även på våra svenska mästerskap.
Starka svenska positioner

Vi svenskar är väl representerade i organisationen med Pia Berggren som ordförande i domarkommittén. Sedan ett par
år tillbaka har Ola Jameson varit ordförande i en annan av IPC:s kommittér,
den som sysslar med teknik och säkerhet.
Där har vi svenskar delat med oss av vår
kunskap om insamling och hantering av
skadestatistik. Ola Jameson avslutar nu
sitt arbete. Ny svensk ”alternate delegate”
inom IPC är Petter Alfsson-Thoor, som
har säkerhetsfrågorna i fokus. Samtidigt
kommer den svenska domaren Elisabeth
Pettersson att leda ett IPC-projekt om säkerhetsstatistik, så förhoppningsvis ska
Sveriges röst forsätta att göra sig gällande
vad gäller säkerhet.
Elisabeth Pettersson fick en förfrågan
om att vara medlem i kommittén för de
artistiska tävlingsgrenarna, men Sveriges
delegatplatser (varje land har två) var
upptagna. Det löstes genom att Island
hade en plats ledig vilket innebär att Elisabet Pettersson sitter i den artistiska
kommittén för Islands räkning. Hon är
också med i kommittén för teknik och
säkerhet. Alltså har Sverige nu inofficiellt
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tre representanter i IPC, vilket förstås ger
oss stora möjligheter att påverka det internationella arbetet kring både tävling
och säkerhet.
Snabba resultat viktigt

Organisationens allmänna strategi diskuterades och man kom fram till att vi
måste anpassa oss för att synas. Tävlingarna måste befinna sig där publiken
finns, vi ska använda live-dömning och
direkta, snabba resultat så långt det är
möjligt och självklart ska vi alltid ta stor
hänsyn till säkerhetsfrågorna kring större
arrangemang.
Under sommaren 2009 äger två stora
tävlingar rum, World Games i Taiwan
och World Air Games i Italien. World
Games samlar alla icke-OS-sporter medan World Air Games är en samlingsplats för flygsporter.
Det rapporterades att samarbetet med
Taiwan varit gott om än med vissa hinder på vägen, medan organisationen i
Italien till mångas förtret både hade sagt
nej till live-dömning (för att det betraktades som för dyrt) och velat halvera antalet tävlingshopp.
Olyckor under bärande skärm

Statistiken som samlas in genom IPC är
än så länge inte lika fullständig eller tillförlitlig som vår svenska rapportering.
Men 41 länder rapporterade kring skador och olyckor under 2008 och där kan
konstateras att det gjordes strax över sex
miljoner hopp under året. Antalet dödsolyckor var 68 och 16 av de omkomna
var elever.
De huvudsakliga orsakerna till olyckor
fortsätter att vara landningsmisstag och
snabba fallskärmar. 32 av dödsolyckorna in-

träffade under minst en fungerande skärm.
Sex dödsolyckor hade medicinska orsaker
och det fick organisationen att besluta att
man ska se över reglerna för att bevilja
hopp för äldre människor.
I sju fall hade hopparen kopplat bort
huvudfallskärmen men inte dragit reserven och två dödsfall var kopplade till tandem.
Anton Westman och Mats Sjölin var
på plats och hade ett mycket uppskattat
föredrag om det forskningsarbete som de
är engagerade i.
Framtida tävlingar

Det fanns flera villiga arrangörer av VM
2010. Från Perris Valley, Kalifornien
fanns en förfrågan om att arrangera ett
”Mondial” med alla grenar representerade. Ryssland ville arrangera VM för FS,
VFS, kalottformation och de artistiska
grenarna medan Montenegro la ett bud
för att arrangera stil och precision. Ryssland och Montenegro vann omröstningen, delvis på grund av kostnadsskäl. Än
så länge finns inga bud om vem som ska
arrangera VM i swooping/canopy piloting 2010.
Bland de ändringar i tävlingsreglerna
som klubbades på mötet fanns att rekord
kan dömas med hjälp av tre domare istället för fem under World Air Games och
World Games. Det fastslogs också att tävlande som vill kan delta både i FS-grenen
och VFS-grenen under samma tävling.
Tävlingspoolen för de olika grenarna
finns på www.fai.org/parachuting, under
fliken ”documents”.
Innan alla delegater och andra mötesdeltagare skiljdes åt kunde man konstatera att det svenska arrangemanget varit
lyckat och uppskattat.
■
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FÖRSVARSINFORMATION

Stor studie av utlandssoldater
Just nu pågår en studie av 780 personer som varit på utlandsuppdrag.
Undersökningen som genomförs av försvaret och sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet ska leda till förbättringar av rekryteringen och urvalet av personal till utlandsstyrkan. Personerna som
deltar har varit på två olika uppdrag. 90 procent av dem är män.
Var fjärde person har drabbats av någon form av problem, antingen
under sin tjänstgöring eller efter hemkomst. Det kan vara allt från en
vrickad fot till personliga kriser och disciplinära problem.
”Vi har tittat på vad som händer när en soldat åker på ett utlandsuppdrag. Det är första gången som det svenska försvaret gör en sådan
här inventering. Det här är en totalundersökning som ska hjälpa För-

svarsmakten att bli en ännu bättre arbetsgivare”, säger Camilla Körner,
psykolog inom Försvarsmaktens HR-centrum till mil.se.
Studien visar också att kvinnor riskerar att drabbas i högre grad än
män, något som märks tydligast i åldersgruppen 26-39 år, där mer än
hälften av kvinnorna har haft någon form av besvär.
”Det handlar ofta om en blandning av sociala, fysiska och psykiska
besvär. Vi kommer att titta närmare på hur vi ska kunna förbättra kvinnornas situation under kommande studier. Det är mycket viktigt att
alla soldater mår bra under sin utlandstjänst”, säger Camilla Körner.
Källa www.mil.se

Nya fyskrav i Försvaret

Första HBT-priset inom Försvaret utdelat

Det fanns tidigare ett fysiskt baskrav för anställda inom Försvarsmakten. Förutom styrka, kondition och skjutprov ingick kartläsning.
Nu är det andra regler, alla anställda, både civila och officerare ska årligen lägga upp en träningsplan som sedan ska utvärderas. Med tre
timmar uppdelat på två pass i i veckan ska de sedan nå sina mål.
Det kommer även att komma ett tilläggskrav
för viss personal. Det varierar mellan de olika befattningarna, en jägare har exempelvis högre krav
än någon i en stabsbefattning.

I samband med sitt årsmöte delade Homo-, bi- och transpersoner i Försvaret, HOF ut pris.
Priset är till för att ”uppmärksamma någon eller några personer eller en organisation som
i sin gärning gjort något för att förbättra HBT-personers situation i Försvarsmakten eller på
något annat vis uppmärksammat HBT-situationen i Försvarsmakten” och de första vinnarna
blev brigadgeneral Bengt Axelsson på Försvarshögskolan (tidigare Högkvarteret) och löjtnant Micael Ekdahl på F17.
”Vi är mycket glada över att på det här sättet kunna visa vår tacksamhet för det som både
Bengt Axelsson och Micael Ekdahl har åstadkommit för HBT-personer i Försvarsmakten.
Det känns bra att vi har så bra stöd både i försvarsledningen och på förband. Vi hoppas att
Axelssons och Ekdahls insatser ska kunna inspirera andra medarbetare i Försvarsmakten att
utföra liknande gärningar”, säger HoF:s ordförande Ulrika Hansson till Pernilla Bökman på
Försvarets hemsida.

Källa www.mil.se

Källa www.mil.se

Ett försök från oss på Himmelsdyk att förmå dig som tvekar med hoppningen…

...att trots allt behålla informationen, känslan och möjligheten att hoppa igen.

Foto Himmelsdyk, omslaget D. Bengtsson

Förnya din licens?
Eller ta en time out?

Svensk Fallskärmssport, SFS, ingår i licensavgiften till Svenska Fallskärmsförbundet. Numret du nu håller i
handen är det sista i avgiften för 2008. För att få hela årgången 2009 – och för att komma igång med
hoppningen – är det nu hög tid för dig att förnya licensen. Då kommer SFS automatiskt i din brevlåda.
När du tar time out, vilken anledning du än har, ger Svensk Fallskärmssport dig möjlighet att enkelt
hänga med i svängarna, hålla känslan vid liv och stimulera dig själv till snar come-back.
Prenumerera på Svensk Fallskärmssport. Betala 349:- till plusgiro 22 15 72-1 eller bankgiro 5650-9433
(Himmelsdyk). Ange ditt namn och din fulla adress. Eller ring och prata med oss, telefon: 031-91 88 01,
fax: 031-91 88 02. E-post: himmelsdyk@telia.com
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PRYLT O R G E T
å Pryltorget publicerar vi 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
(22 jan) En mycket fin och fräsch Mirage G3 MX (200304) sydd för mig som är 181 cm och väger 76 kg. Svart
med en del grått, och lemon små detaljer. Riktigt snygg.
Den kommer med en PD113R (2003-02) reserv. Riggen
har gått ca 250 hopp, reserven 0 hopp. Riggen passar
bra för huvudkalotter från 90-120 sqf. Pris diskuteras.
Som tillval finns även huvudkalott, Impuls 105 eller Impuls Competition 95. Allt finns i Stockholm. Kontakta
Nisse Norin, e-post: nisse@aast.se
(28 januari) Komplett utrustning, pris 13.000:- Rigg Javelin (nov -94, svart, lila). Reserv PD-176R (dec -97).
Huvudfallskärm PD Silhouette 230 (gul, svart, lila). Cypres (maj -98), batteri bytt 23/4-08. Kontakta Patrik
Holmström, 0738-50 1831, e-post: jakt11@hotmail.com
(6 feb) Mirage G4 MX -02 med ”alla options”: höft- och
bröstringar i rostfritt, RSL, padded back, röd-vit tie-dye
m.m. PD Spectre 135 -00 ca 700 hopp, vit med två gröna celler. PD Reserve 126R -92, två hopp. Gul och
snabböppnande. Cypres -00, nyservad och nytt batteri
i januari -09. Ompackad, servad, besiktigad och

hoppklar i januari. Definitivt friflygarsäker – testad i över
500 knyck. Pris 24.000:- Fredrik von Schmalensée:
0708-77 69 66, e-post: schmalensee@gmail.com

(20 feb) Utrustning till salu för 15.000:- Atom rigg 1998,
Electra 170 huvudskärm och Techno reserv. Cypres
som går t.o.m. 2010. Plus annat som är bra att ha till
bra pris. Mikael Söderhagen tel: 0706-57 68 57, e-post:
skysmike@hotmail.com
(22 feb) • Javelin TJN, tillverkad 1998, 1000 hopp, bra
skick. PD 126 reserv, fungerar utmärkt. Riggen passar
huvudkalott upp till 139 och har RSL. Riggen är tillverkad för 175cm, 75kg. Pris 9.000:- • Javelin NJ, tillverkad 2001, 1000 hopp, bra skick. PA 126 reserve, 0
hopp. Vengeance 107, gul och orange, tillverkad 2000,
relined, ca 700 hopp. Cypres som har två år kvar, men
behöver service. Riggen är tillverkad för 165cm, 60 kg.
Jag är villig att dela utrustningen om någon vill köpa
bara container och reserv. Javelin NJ passar för huvudkallot upp till 120. Pris 16.500:- med oservad Cypres.
Fråga för pris på bara rigg och reserv. Kontakta Mackan
Olofsson, e-post: basemackan@hotmail.com, eller Melissa Burr, 0732-47 78 53.
(27 feb) En bra första utrustning: Rigg Atom (-91), huvudkalott Spectre 170 sqf (-98), reserv Mayday 7 (-91),
Cypres (2000-09). Allt i mkt bra skick, fungerar aldeles
utmärkt. Passar en person mellan ca 165-185cm. Grejerna är inte igång nu, kan köpas som det är eller ompackat och klart, bara en fråga om pris. Kan eventuellt
säljas i delar. Maila för mer info till Ida Samuelsson, epost: jag_heter_ida84@hotmail.com

(8 feb) Fin utrustning för erfaren hoppare: Vector 3 Micron 304 (-02). Techno Reserv 98 sqft (-02). Cypres (-02),
batteribyte ska göras 07/09. Crossfire 2, 99 sqft (-03),
nya linor 2008. Riggen har ca 1000 hopp, huvudkalotten 700 hopp. Mycket välvårdad! Jag säljer endast
komplett eller utan huvudkalott. Mejla för bilder, riggen
finns i Stockholm. Kontakta Karine Gambarjan,
0704806220, e-post: karine.gambarjan@gmail.com

(11 mars) Har en husvagn som nu skall säljas. Elpratron
eller gasolvärme, gasolkök. Kylskåp 12 volt, 220 volt eller gasoldrift, kommer att kollas över innan du köper
den, dubbla gasolflaskor finnes. Vagnen finns just nu i
nyköpingsklubben, inreggad men avställd. Ge mej ett
vettigt bud å den e din. Kontakta Janne Stavbom:
0703-74 72 51, e-post: janne.stavbom@spray.se

(11 feb) Komplett utrustning: Mirage G3 (2000-11) med
en Spectra 135 (2001-06), 500 hopp. Reserv PD 126R
(2002-01), noll hopp. Cypres (2002-06). Tillhörande
riggväska, höjdmätare, Z1 hjälm (svart) med Pro-Dytter.
Kameraoverall blå med gula vingar (Merlin) med tillhörande kamerahjälm och inbyggd Cameye. Allt detta för
30.000:- Kontakta Janne Stavbom: 0703-74 72 51, epost: janne.stavbom@spray.se

(22 mars) Atair Impuls 95 competition tillverkad januari
2003 säljes. En lagom stor, ganska rapp och kul HP-kalott som dock är väldigt snäll. Öppnar långsamt och
mjukt, funkar kanon som kamerakalott även för mig
med trasig nacke. Den har gått uppskattningsvis 6-700
hopp men kommer med nybytta, ohoppade linor. Orange och vit. Pris 4.000:- Kontakta Nisse Norin, e-post:
nisse@aast.se

KONTAKTA

SFF!

Styrelsen
Ordförande: Bo Olsson,
e-post: ordforande@sff.se
Kassör: Stefan Nilsson,
e-post: kassor@sff.se
Vice ordförande: Ann Ljusberg,
e-post: ann@sff.se
Ledamot: Fredrik von Schmalensée,
e-post: schmalensee@sff.se
Ledamot: Mårten Nordlander,
e-post: marten@sff.se
Suppleant: Håkan Dahlquist,
e-post: hakan@sff.se

Kansliet
Besöksadress: Sjöhagsvägen 2
Postadress: 721 32 Västerås
Telefon: 021-41 41 10
Fax: 021-41 541 19
E-post: info@sff.se

Vill du veta mer om:
Skatter och avtal, framtidsfrågor: Lina Gardlow,
som gärna kommer till klubben och föreläser.
Ekonomi: Stefan Nilsson, kassor@sff.se
Försvarsfrågor, jämställdhet:
Ann Ljusberg, ann@sff.se
Ledarskapsfrågor: Ann Ljusberg, ann@sff.se

Riksinstruktören
Petter Alfsson-Thoor
Telefon: 021-41 41 10
E-post: ri@sff.se
www.sff.se
På hemsidan hittar du bland annat information
om SFF, nyheter och styrelseprotokoll samt fakta
om bestämmelser och material.
Beställ material på SFF:s kansli
• PR-film, inspelad 2006,
för att ha i marknadsföringssyfte.
• Drogteststickor.
• Skade- och tillbudsformulär.
• Boken Flyga fallskärm
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PR & information: Fredrik von Schmalensée,
schmalensee@gmail.com
Miljöfrågor, försäkringar, allmänrättsliga frågor
och tävling: Håkan Dahlquist, hakan@sff.se
Tävling, försvars- och luftrumsfrågor:
Mårten Nordlander, marten@sff.se
Materialkommittén: Mårten Jansson,
marten@martenjansson.com
Utbildnings- och säkerhetskommittén:
Petter Alfsson-Thoor, ri@sff.se
Tävlingskommittén: Håkan Dahlquist,
hakan@sff.se
Flygsportförbundets luftrumsgrupp:
Mårten Nordlander, marten@sff.se

K Ö P E S
(9 jan) Reserv köpes. Är det någon som har en PD 113
liggandes eller kanske rent utav en Optimum 126:a så
är jag intreserad av att köpa en stycke sådan. Janne
Latvala 0708-94 60 44, e-post: joddela@hotmail.com
(11 jan) Söker en begagnad Cypres med så få år kvar
som möjligt. Har du en att sälja? Kontakta Nilla Östman
på 0708-90 99 22 eller nillaostman@hotmail.com.
(11 jan) Har du en reserv i stl 176-200 sqf, så vill jag
köpa den. Ring Lennart Vestbom på 073-987 99 89 eller maila lennart.vestbom@swipnet.se
(14 jan) Söker en fräsch utrustning som ska passa en
hoppare i flugklass, 60 kg 170 cm lång. Hör av er! Max
25.000:- Robert Hillstedt, e-post: hilla23@hotmail.com
(17 jan) Har du ett LOR2 system till en Atom till salu? I
så fall önskar jag köpa det. Ring Lennart Vestbom på
073-987 99 89 eller maila lennart.vestbom@swipnet.se
(10 feb) Nån som har en gammal Pro-track som ligger
och skräpar och vill sälja till mig? Jenny Rosén, e-post:
jenny@superjenny.com
(27 feb) Runda reserver till elevutrustningar! Någon som
har, eller känner till någon som har, några runda reserver modell större? Till exempel LoPo 26’, Midlite 26’,
Phantom 26’ – 28’ eller SAC 22’. Lennart Vestbom, tele
073-987 99 89 eller maila lennart.vestbom@swipnet.se
(26 mars) På jakt efter en komplett utrustning runt 210
sqft. Om du har nåt som ligger i ett hörn och skräpar,
eller om du har kronofogden i hälarna och behöver
cash, hör av dig till mig! Jag är 177 cm lång och väger
85 kilo. Lars Eklund, telefon: 0761-15 15 88, e-post:
lars063@yahoo.se
(26 mars) Söker 170 sqf huvudkalott, gärna Spectre eller Sabre2 alternativt annan noll-p-skärm. Kontakta Jonas Nylund, e-post: jonas.nylund@ufk.nu

Klubbens fadder i styrelsen
Har du synpunkter, frågor, saknar information eller
har något annat ärende som rör den egna klubben
vänd dig till din klubbs fadder i styrelsen.
Stefan Nilsson, kassor@sff.se
•
•
•

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

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

Stockholms Fallskärmsklubb (SF)
Örebro Fallskärmsklubb ÖFK

(Anna Jacobsson) info@sff.se
•
•
•

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

Ann Ljusberg, ann@sff.se
•
•
•

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

(Lina Gardlow) info@sff.se
•
•
•

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

(Eric Almqvist) info@sff.se
•
•
•

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

Håkan Dahlquist, hakan@sff.se
•
•
•

Halmstads Fallskärmsklubb (HFSK)
Smålands Fallskärmsklubb (FHS)
Fallskärmsklubben Syd (FKS)
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Posttidning B
Svensk Fallskärmssport
Himmelsdyk
Box 110
SE-438 23 Landvetter

Sista hoppet på rekordlägret i vingoverallformation, Kalifornien november 2008. Läs mer på sidan 18!
Foto: Matt Hoover

