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SM 2009
Sommarlägret en succé
Svenskar på friflygarrekord

Hösten på ingång
… men än finns det tid för många fina hösthopp innan det är dags att lägga riggen på hyllan. Som vanligt
handlar detta sensommarnummer mycket om tävling,
bland annat kan ni läsa om hur den svenska fallskärmseliten gjorde upp på SM på sidorna 21-25, och kolla
in hur bra det gick för svenskarna som åkte hela vägen
ner till Taiwan för att ställa upp på World games –
även kallat lilla OS – på sidan nio.
Tävlandet är viktigt för sporten och får oss att sträva
efter nya mål och utvecklas, något som bidrar till att
även sporten gör det.
MEN! Tyvärr kan vi – som ni kan se på nästa sida –
redovisa riktigt dystra siffror gällande vår sports utvecklingskurva och vi är nu nere på samma medlemsantal som i mitten av 70-talet.
Varför är det så? Det är ju helt sjukt! Hur kan vi –
som älskar vår sport så mycket – vara så dåliga på att
ragga nytt folk till fälten? Och varför är vi så dåliga på
att behålla de nya hoppare vi får dit? Det är en fråga vi
måste ta på allvar innan vi helt går under. Har du idéer
på hur vi kan vända trenden, eller om du tror att du
vet vad som orsakat detta jättetapp, hör av dig till oss
på redaktionen!
Men vänner, nu släpper vi den tråkiga biten ett slag
och fokuserar på det roliga! För trots att vi bara är
drygt 1400 hoppare i Sverige så har vi i alla fall grymt
kul när vi utövar vår sport, eller hur? Det tycker i alla
fall Fredrik Hedén som på sidorna 16-17 berättar om
hur han var med och nästan satte världsrekord i head-

down. Blir du sugen på att själv se ditt namn i framtidens rekordböcker kan du läsa Sven Mörtbergs spännande resonemang och tips på hur du blir uttagen till
en rejäl storblobba på sida tio.
Bläddra vidare till sidorna 18-19-20 och läsa om ett
riktigt välorganiserat sommarläger, ett boogie som gav
många sköna sommarminnen för deltagarna att leva på
under vintern. Och vill du inte leva på minnen allena,
kan du på notissidorna se vad grabbarna i FlajFlaj planerar inför kommande lågsäsong. Vad sägs om att skippa mormors köttbullar och Kalle Anka till förmån för
att hoppa fallskärm över Hawaii?
Mycket roligt som väntar med andra ord, trots att
den svenska sommaren börjar dra sig mot sitt slut!
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SFF info – Ordförande Bo Olsson.
Kurvan fortsätter nedåt, inte sedan 1975 har vi varit så få.
Kalendariet 2009.

Lösryckt. Händelser, notiser,
annat av vikt eller icke.
Brons i CF på World Air Games.

Fina svenska placeringar
på lilla OS, World Games.
500-mannan – tufft
komma med på världsrekordet.
Dubbelt 40-årskalas i
Sundsvall och Söderhamn.
Riksinstruktör Petter AlfssonThoor: Att göra som vi själva säger.
Incidentrapporter. Otäck händelse
med automatlina. Voltad tandem.
Sekvensläger för
friflygare på Näsinge.
Svenskar på friflygarrekord
– nu tresiffriga formationer.
Sommar, sol och kontrollerat kaos
– årets sommarläger en succé.
SM 2009
– FS och friflygning.
SM 2009
– resultat från alla grenar.
SM 2009 – precision,
dödsryckning eller nystart?
Svenska cupen med
nytt svenskt rekord. Frivilliginfo.
Nyfiken på
Mark Wemhöner.
Sponsring
– kanske något för dig?
Pulse – ny skärm
i mellanregistret.
Pryltorget.
Årets friflygarvecka i Gryttjom.
Kontakta SFF!
Alla kontaktvägar till SFF.

Omslaget:
Svenske Fredrik Hedén var med på 106mannan över Chicago i augusti. Världsrekordet
var bara två hoppare större. Mer på sidan 16!
Foto: Brian Buckland
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KOLUMNTITEL

Några ord från…

Kurvan

– inte seda
tt skriva i Svensk Fallskärmssport är
inte lätt. Jag vill ju att det ska handla
om något som är viktigt för förbundet
och klubbarna. Den här gången är ett
tema dock lätt att plocka fram: tävling.
SFF:s styrelse både niger och bockar
för de resultat som gjordes i World Air
Games 2009 i Turin i juni samt The
World Games 2009 Taiwan i juli. Tävlande som deltog i Turin var Jimmy
Sandberg, Dan Ondrejka, Thomas
Biehl, Micke Andersson och Sigge Klintman i kalottformationslaget Romme Rotation. De placerade sig på tredje plats
med 129 poäng, bara sju poäng efter
segraren Ryssland! Jens Thögersen, SFK,
representerade Sverige i swooping och
placerade sig på en hedrande fjärdeplats.

A

ästa tävling var World Games 2009
i Kaohsiung Taiwan. Där var åter
Romme Ration i luften, denna gång i
CF2 sekvens genom Mikael Andersson,
Dan Ondrejka och Jimmy Sandberg. De
placerade sig på en mycket hedrande
femteplats och satte svenskt rekord två
gånger, först med tolv poäng och därefter tretton poäng. Även Jens Thögersen
var där, i grenen swooping och knep en
fin sjätteplats. I friflygning representerades vi av Zero – Mik Stier, Anders Sundin och Joakim Wetterfors – som även
de lade beslag på en femteplats.
Viktigt är att de tävlandes resultat
skall ses mot bakgrunden av att de tävlade mot de stora nationerna, vilka bland
annat har ekonomier som inte är jämförbara med Svenska Fallskärmsförbundets.

N

K Dala var värd för svenska mästerskapen i precision den 17-18 juli och
klubben måste ha dansat soldansen, vädret var perfekt i två dagar. Slutresultatet
blev att Anders Karlsson blev SM-mästare individuellt. Roligt var också att två
juniorhoppare deltog, Jens Olsson och
Emma Eriksson.
Stockholms fallskärmsklubb välkomnade till svenska mästerskapen i FS4,
FS8 och friflygning. Vädret hade ställt
till det så att Gryttjomfältet inte kunde
användas och man flyttade därför till
Gävle-Sandvikens flygplats. SM-mästare

F

i FS4 blev Evolution (öppna klassen)
och Lime (intermediate-klassen), i FS8
Activ8 och i friflygning Zero. Jag vill
tacka de arrangerade klubbarna för det
arbete som lagts ner för att kunna genomföra SM. Tackar också alla tävlande,
domare, piloter och funktionärer. Utan
er – inget SM.
ör att tävla på internationella arenor
krävs mycket av både de tävlande
och förbundet. För att komma upp på
elitnivå krävs både intresse, ambition
samt mål och framförallt pengar. Riksidrottsförbundet, RF, har ansökt om att
göra en förbundsövergripande elitsatsning. Den skall vara flerårig och uppgå
till cirka 135 miljoner. Eftersom vi ingår
som grenförbund i Svenska Flygsportförbundet är det där elitsatsningens pengar
kommer att kanaliseras. För att vi i SFF,
skall kunna ta del av dem krävs att vi gör
en verksamhetsplanering med underrubriken ”elitutveckling”. Det arbetet ska
och måste utföras av respektive grenansvarig och de som skall tävla på elitnivå.
Man kan tycka vad som helst om det
sättet att arbeta, men ekonomin bestämmer. Ingen planering, inga pengar. RF
kräver att få veta att pengarna hamnar på
rätt ställe.

F

u till något annat, den 14-15 november kommer ett ordförandeoch CI-möte att genomföras, troligtvis
på Bosön. Mer info kommer. När det
gäller ordförandemötet kommer ett av
ämnena att vara SFF-tävlande.

N

Bo Olsson
ordförande i
Svenska Fallskärmsförbundet

Svenska Fallskärmsförbundet • Sjöhagsvägen 2 • 721 32 Västerås
Telefon mobil: 0708-21 96 37 • E-post: ordforande@sff.se
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Medlemssiffrorna som visar hur många registrerade hoppare vi är i landet just nu är inget
annat än katastrofala. Vi är omkring 1400
personer och så få har vi inte varit sedan mitten av sjuttiotalet. Men tillsammans kan vi
vända trenden.
Text

Boel Stier

Foto

Arne Nilsson

i är alla fallskärmshoppare och har en gång förälskat
oss i vår sport. Vi har alla känt magin när vi lämnar ett
flygplan och känner frifallsvinden. Visst älskar vi vår sport,
från pulsen i dörren till glädjen efter en bra landning?
Men lika härligt som det är att hoppa fallskärm, lika
konstigt är det att inte fler förstår hur kul vi har det.

V

Ledsamma medlemssiffror

Medlemssiffrorna som visar hur många vi hoppare är i landet just nu är ledsam läsning. Trenden har varit sjunkande
länge och det har varit ett återkommande diskussionsämne
på våra gemensamma konferenser hur vi ska få medlemssiffrorna att vända uppåt. I skrivande stund i slutet av augusti är vi tillbaka på 1975 års nivå med 1 440 medlemmar,
efter att ha varit uppe och över 4 000-strecket i början av
90-talet.
Det här är förstås väldigt nedslående. Utan medlemmar
dör sporten. Vi behöver medlemstillväxten för att hoppningen ska kunna dras runt i klubbarna och för att vi över
huvud taget ska ha något slags verksamhetsbudget såväl i
klubbarna som i förbundet.
Vad vi kan göra

Men inget blir bättre av att hänga läpp. Nu är det dags att
samla våra krafter och på allvar fundera igenom vad vi kan
göra tillsammans.
Tänk om alla vi 1 440 medlemmar sålde varsitt tandemhopp innan säsongen var slut. Vi vet ju att tandemhoppningen inte bara är en inkomstkälla utan även ett viktigt
tillfälle för oss att ragga nya elever.
Eller om vi alla bestämde oss för att delta i, alternativt
arrangera, någon av följande aktiviteter innan året var slut:
• Att ordna ett informationsmöte i närmsta stad för att
rekrytera elever.
• Att stå i ett bås på en mässa under vintern, prata om vår
sport och rekrytera elever.
• Anordna en nybörjarhelg för nybakade hoppare, så att vi
behåller och värnar om våra så oerhört viktiga nytillskott
i sporten.
Den sista aktiviteten eller evenemanget får du fylla i alternativt hitta på själv.
Skriv gärna till oss och berätta vad du tycker att vi kan
göra för att bli fler! Mejla oss gärna på boel@sff.se,
anna.o@sff.se eller mirijam@sff.se
■
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fortsätter nedåt

”

an 1975 har vi varit så få

”
Stylist: Michael Alpfors. Foto: Arne Nilsson.

Nu är det dags att samla
våra krafter och på allvar
fundera igenom vad vi kan
göra tillsammans.

4 270
år 1993

”New deal”,
år 2007

1 586,
år 1976
Vad hände vid toppar och dalar – där kurvan gör en
stor ändring i riktningen? Och vad kan vi göra för att
vända trenden? Skriv till SFS och säg din mening!
(E-postadresser på sidan tre.)
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Tyska tunnelresor

Stäng av din Vigil!

NordicFlight är projektnamnet under vilket Peter
Nilsson bland annat arrangerar lägerresor. Under
hösten och vintern 2009/2010 är flertalet datum
spikade för tunnelresor till tyska Bottrop, se kalendariet till vänster för mer info.
För att få mer information om de evenemang
som arrangeras av NordicFlight, skicka en intresseanmälan till flygfritt@gmail.com
Peter Nilsson kommer att bo i Bottrop i höst och
hjälper gärna till om någon har särskilda önskemål
eller frågor kring tunnelflygningen där. Det finns fler
datum än de som står i kalendariet, så det är bara
att höra av sig om man är intresserad, men har
andra önskemål om datum eller upplägg.
NordigFlight jobbar för att få upp info på en hemsida så snart som möjligt. Den kommer så småningom upp på NordicFlight.net

Företaget bakom AAD:n Vigil vill uppmana alla sina
användare att stänga av sin efter att ha använt den
på fältet, speciellt om det är en höjdskillnad på mer
än 45 meter mellan hoppklubben och stället man ska
till när hoppningen är slut.
Om du glömmer att stänga av den, kolla detta innan du börjar hoppa igen:
• Om den är avstängd, slå på den.
• Om den fortfarande är på, stäng av och starta
upp den så att den hittar rätt referens igen.
Det här gäller alltså om du glömmer att slå av den
innan du lämnar fältet med din utrustning, eller om
du hoppar på ett annat fält än du gjorde sist.
Om du stannar och hoppar på samma fält behöver
du inte stänga av den, den slås av automatiskt efter
14 timmar. (Men det kan vara bra att göra det ändå,
så att de 14 timmarna inte råkar inträffa mitt i din
andra hoppdag!)
För mer detaljerad information, kolla din manual.
Du kan alltid ladda ner den senast uppdaterade manualen på www.vigil.aero/downloads.

Flyg med de bästa

på gång

2009

I oktober och november kommer Peter Nilsson köra
två mega-läger i tunneln i tyska Bottrop. Till lägren
har de tagit in gästcoacher i både FS och FF.
På första lägret, 16–18 oktober, coachar Joey
Jones (DeLand Majik) och Håvard Flaat (Skywalkers
/ Nordic 8). På läger två, 27–29 november, coachar Joey Jones och Timur Asanov (Freezone).
Varje lägerplats innebär 60 minuter coachad flygning, två nätters boende på hotell Ruhrstadt, del i
hyrbil och en DVD med all flygning. Pris: 950 Euro.
Resan dit tillkommer.
För mer info eller bokning, kontakta Peter Nilsson på: flygfritt@gmail.com

Stefan Burström swoop-tvåa
Svenskarna håller stilen i swooping, rapporterar Lennart Vestbom. Vid European Swooping Tours finaltävling i Bussloo, Holland, hamnade de tre svenskarna
bland de 12 bästa av 21 deltagare. Tyvärr gjorde de
starka vindarna att bara två av nio omgångar kunde
genomföras, två distansrundor.
Stefan Burström, SF, blir bara säkrare för varje tävling och tog andraplatsen efter spanjoren Pablo Hernandez. ”Tummen” Biehl, FKD, hade i sin första swooptävling häng på världsmästare Jay Moledzki, bara
2,70 m bakom. Marcus Jögi, NYFK, gjorde okej ifrån
sig efter grundstötningen i Klavotny, Tjeckien, för två
veckor sedan. Resultat:
1. Pablo Hernandez, Spanien, 175 poäng

Magnus Falk i Slovenien

2. Stefan Burström, Sverige, 163,7

Svenske Magnus Falk var med på den andra deltävlingen, av sex totalt, i världscupen i precision. Tävlingen ägde rum i Bled i Slovenien mellan 26 och
28 juli. Magnus Falk slutade på en 122:a totalplacering bland manliga seniorer och juniorer.

3. Peter Kallehave, Danmark, 130,3
8. Jay Moledzki, Kanada, 89,7
9. Thomas Biehl, Sverige, 87,2
12. Marcus Jögi, Sverige, 67,9

SEPTEMBER

23-25 sep: Tunnelläger i Bottrop, Tyskland. Maila
flygfritt@gmail.com för mer info och bokning.
25-27 sep: Tunnelläger i Bottrop, Tyskland. Maila
flygfritt@gmail.com för mer info och bokning.
OKTOBER
8-11 okt: Tunnelcamp i Bedford, England. För
info: www.teamevolution.se
16-18 okt: NordicFlight “Mega camp”, tunnelläger i Bottrop, Tyskland. flygfritt@gmail.com
NOVEMBER
4-6 nov: Tunnelcamp i Bottrop, Tyskland. Maila
flygfritt@gmail.com för mer info och bokning.
5-8 nov: Tunnelcamp i Bedford, England. För
info: www.teamevolution.se
14-15 nov: Ordförande/CI-möte på Bosön.
27-29 okt: NordicFlight “Mega camp”, tunnelläger i Bottrop, Tyskland. flygfritt@gmail.com

Nya kunskaper på FS14-helg

Stefan Flink

30 sep: Hopp för Fallsvenskan omgång 4 ska
vara inlämnade, www.sff.se under Tävling/
Fallsvenskan.

Mark Wemhöner anordnade en helg för att hoppa
14-mannaformationer i FK Aros 17-19 juli. Totalt
gjordes 13 hopp av varierande svårighetsgrad och utformning. Hoppningen började med lite enklare formationer för att låta alla få känna på hur gruppen
skulle fungera och för att ge hopparna en chans att
vänja sig vid tempot och fallhastigheten.
”Det gick väldigt bra för gruppen och vi gjorde 3-4
poäng på varje hopp”, säger Mark. ”För varje hopp
blev det lite svårare, med mer komplexitet i formationerna. Alla hopp som gick bra gjordes bara en gång och hopp som det
fanns saker att förbättra på togs om
ytterligare en gång. Målet med lägret
var att ge alla deltagare en kul helg.
Jag tror målet uppnåddes med råge,
alla verkade ha väldigt kul och jag
tror många lärde sig en hel del nytt.”

DECEMBER

19 dec-4 januari: Exotic freefly – friflygarläger på
Hawaii. flygfritt@gmail.com
JANUARI
30-31 jan: X3M och Sweden Skydive Filmfestival
2010. För mer info e-posta: x3m@4000m.se
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Från vänster: Fredrik Ganze, Ulf Anderzon, Annica Carlsson, Reine Lønnelid,
Helen Samuelsson, Tim Samuelsson, Ida
Samuelsson, Filippa Ebesjö och Yasmina
Merzoug. Främre raden: Siv Lindgren,
Jonas Gyllenpanzar, Mark Wemhöner,
Mats Svensson och Juan Cifuentes. Video och bakom kameran: Stefan Flink.

Stefan Flink

2-4 dec: Tunnelcamp i Bottrop, Tyskland. Maila
flygfritt@gmail.com för mer info och bokning.
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Ny svensk fallskärmslåt

Vill man på snabbast möjliga vis få sin pansarvagn skickad någonstans så är
kärran C-17 Globemaster ett ganska säkert kort. Nu har det första av tre
plan kommit till basen i Ungern. De två andra beräknas bli levererade under
september och oktober.

Redaktionen på Svensk Fallskärmssport fick
ett mail: ”Mitt namn är Jonay och jag är en
artist, producent och songwriter från
Örebro. Jag vill tipsa om min nya låt med titeln ’Skydiving’, som är tillgänglig för fri nedladdning och som kan vara av intresse för
skydivers runt om i landet. Historien bakom
låten är följande:
Jag kände för en utmaning i mitt låtskrivande och ville testa något helt nytt. Jag valde ut ett beat som jag producerat, och i
samarbete med en av de största sidorna på
nätet, Jamendo, lät jag deras medlemmar bestämma handlingen i min nya låt.
Alternativen att välja mellan var: Skydiving, Cellphone, Traffic Lights, Headphones, Barchair, Briefcase och Sofa.
Efter avslutad omröstning fick skydiving flest röster. När demokratin hade
sagt sitt var det bara att sätta igång med skapandet. Men eftersom jag aldrig
testat skydiving, och inte hade planer på att göra det heller (höjdrädd), började
jag göra research på olika skydiving communities. Efter att skydivers runt världen delat med sig information och erfarenheter var nästa steg att försöka få
ihop det till en bra låttext. Efter en viss tids bearbetning är låten nu klar och förhoppningsvis faller den dig i smaken Med vänlig hälsning, Jonay”.
Du kan ladda ned resultatet från Jonays hemsida: www.jona y. c o m

www.globalsecurity.org

Enormt transportplan på plats

Totalt 25 svenska försvarsanställda och deras familjer ska bo i anslutning
till basen där ÖB Sverker Göransson var med vid flygplansceremonin.
”Det är ett plan som lastar otroligt mycket och som gör att vi snabbt kan
skicka förstärkningar till exempelvis Afghanistan”, sa han där.
30 fordon ska ner till Afghanistan och den svenska styrkan i Mazar-e-Sharif, bland annat pansar- och personterrängbilar, vilka enligt mil.se kan lastas i
C-17 och flyga direkt från Sverige till flygbasen i det svenska området i
Afghanistan.
Totalt tolv nationer är med och köper in och bemannar de tre planen Bulgarien, Estland, Finland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien,
Slovenien, Sverige, Ungern samt USA.

SF tackar hjälpsamma kompisklubbar
Stockholms Fallskärmsklubb har råkat ut för en mängd flygplansproblem i år,
inte minst när landningsstället på klubbens Twin Otter bröts av i början av sommaren. Genom klubbens styrelse vill Stockholms Fallskärmsklubb rikta följande
tack till alla som ställt upp och hjälpt dem under säsongen:
”Stort tack till fallskärmssverige! Stockholms Fallskärmsklubb vill tacka alla
fallskärmsklubbar som hjälpt till efter att vårt kära plan Erik-Erik havererat i början av juni. Ett speciellt tack till Aros, Söderhamn och Dala som hyrt ut sina
plan och på så sätt hjälp oss att bedriva hoppverksamhet i Gryttjom.”

Tunnelläger med Evolution i höst
Landslaget i FS4, Evolution, arrangerar två tunnelläger under hösten. De riktar
sig både till nybörjare och gamla rävar, för dig som vill slipa din frifallsteknik, för
dig som vill ha coachad fyrmannahoppning eller om du bara är ute efter att ha
kul. Lägren äger rum 8-11 oktober och 5-8 november och kostar 8 200 kr per
coachad timme. Läs mer på www.teamevolution.se

Sök pengar genom idrottslyftet
www.globalsecurity.org

För tredje året i rad går det nu att söka pengar från Riksidrottsförbundets Idrottslyftet. Det handlar om ungdomsverksamhet. Idrottslyftet är en fortsättning
på de medel som samlades under begreppet Handslaget tidigare. Huvudsyftet
med satsningen är att få barn och ungdomar att idrotta längre upp i åldrarna
och några av vägarna är att utveckla verksamhetens egna ledare och att samarbeta med skolan. Ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv tillämpas också
på ansökningarna. Mer info: www.rf.se

Kaliforniens varma sol...

… och Hawaiiboogie

Europaresolution om luftrumsfrågor

FlajFlaj fortsätter att locka bleka skandinaver
till soliga Kalifornien under vinterhalvåret.
Flajflaj 1 kommer gå av stapeln 28 februari till
12 mars och Flajflaj 2 från 27 mars till 9 april. Platsen är som vanligt Elsinore.
Coachar gör bland andra Peter Nilsson (Trinity / Nordic 8), Andy Malciodi (SoCal converge / Elsinore Echelon), Håvard Flaat (Skywalkers / Nordic 8), Petter Jönsson (Divine /
Nordic 8), Janne Latvala (Divine / Nordic 8)
och Mikael Rengstedt (Heroes / Nordic 8).

För den som inte tycker att Kalifornen är exotiskt nog finns chansen att
åka på friflygarläger på Hawaii över
jul och nyår. Där satsas på atmonauti, hybrider, bollar med mera. Minimikrav 300 hopp. Begränsat antal platser, så först till kvarn. Datum är 19
december till 4 januari och bokade
coacher är än så länge Peter Nilsson, Richard “Rille” Johansson och
Andy Malchiodi.

Är du intresserad av hur ärenden kring luftrummet och miljöhänsyn
hanteras inom EU? Här är en resolution som kan vara värd att läsa.
Här finns bra formuleringar kring hur hänsyn bör tas både till luftfarten och miljöhänsynen, formuleringar som kan användas av klubbarna i arbetet med miljöhänsyn av olika slag: www.europarl.europa.eu

VRW i tunnel
Några duktiga svenska friflygare, Fredrik Hedén som du kan läsa om i artikeln om friflygarrekord i det här numret, Peter Nilsson och några till från svenska lagen Trinity och
Divine samt de norska friflygarlagen Skywalkers och Serenity har gått ihop och startat
projektet Nordic 8. Gruppen består av två VRW/VFS-lag, som ska träna fyrmanna i
tunneln i Bottrop, Tyskland, under vintern.
Gruppen vill gärna ha tillskott av fler intresserade friflygare. Planen är att träna i tunneln en gång per månad under tiden framöver. Kontakta dem genom Peter Nilssons
mejladress: flygfritt@gmail.com
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Tobias Alsiö swoop-tolva i Tyskland
Tobias Alsiö, FKA, tävlade i slutet av juli i Fehrbellin, Tyskland, där de
tyska mästerskapen avgjordes. Han lyckades bra i tre av hoppen – av
totalt fem rundor. Hans andra zonprecisionshopp gav 93,24 poäng
av max 100. 3,67 i hastighetsgrenen är också ett toppresultat. Totalt blev det en 12:e plats av 36 deltagare. Läs mer och se alla resultat under ”News” på www.german-swoop-team.de

Halmstad hoppar på hemmaplan
Efter att ha stått utan eget flygplan under förra säsongen driver
Halmstad i år hoppning i egen regi och skriver på hemsidan att de
har fått igång ett bra samarbete med både F14 och Länsstyrelsen
för minskande av ”störande flygverksamhet” över Halmstad. Man
hoppar de flesta onsdagar och fredagar i september samt söndagar
i oktober. För exakta datum och info, kolla hemsidan: www.hfsk.se
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Jimmy Sandberg

Brons
i CF på
World Air
Games

Jens Thögersen på väg genom tävlingsbanan i ett av
sina hopp i grenen distans.

Den 6-14 juni i år arrangerades den gigantiska flygsporttävlingen World Air Games
i Turin, Italien. På plats fanns våra svenska tävlande i Romme Rotation som tog en
bronsmedalj i kalottformation och Jens Thögersen som plockade hem en fin fjärdeplats i swooping, även kallat canopy piloting.
Text

Boel Stier

Foto

Jimmy Sandberg

ag är väldigt nöjd”, säger Jens Thögersen, SFK, om sin insats i Italien.
Och det är inte förvånande, ingen
svensk swoopare har någonsin gjort så
bra ifrån sig på en större internationell
tävling, även om Göran Schwarz flög till

J

sig en mäkta fin silvermedalj i delgrenen
zonprecision och en total femteplacering
på VM 2008. Däremot var Jens själv
överraskad av resultaten eftersom han
knappt haft en budget att träna för i år.
”När jag kom till Italien hade jag den

lägsta hoppmängden dittills under året
någonsin, under någon av mina aktiva
säsonger. Min ambition var att göra en
stabil tävling och hålla mig på en jämn
nivå. Därför flög jag ganska defensivt.”
Det hjälpte honom att ha goda marginaler, träffa startportarna hela tiden och
helt enkelt inte riskera resultaten. En fjärdeplats i totalplacering och brons i delgrenen zonprecision blev belöningen.
Jens Thögersen fortsätter med tävlandet, för ”den där medaljen” vill han förstås ta hem i framtiden.
Romme Rotation från Dalaklubben,
vars fyrmanna rotationsgäng tidigare tagit två VM-silver och varit väldigt sugna
på ett guld, åkte också till Italien utan
att ha så mycket träning i bagaget. Det
här är troligen deras sista år som lag och
som Dan Ondrejka i laget säger:
”Vi har gjort 21-poängare på träning
och det hade varit roligt att få tangera
världsrekordet på tävling innan vi slutar.”
Nu blev det inte så men det blev tre
19- och en 20-poängare. De hade tuffa
förhållanden med mycket turbulent väder som gjorde att alla lag, inklusive
topplagen, hade minst en riktigt dålig
omgång. De guldtippade ryssarna fick
många att tappa hakan när de gjorde en
11-poängare i sjätte omgången och det
blev en riktigt spännande tävling. Vårt
svenska lag slutade på en hedervärd
bronsplats.
Nästa år ska de inte tävla men däremot åka runt i landet, ordna prova-påläger och coacha med målet att rekrytera
nya aktiva i kalottformationsgrenen.
Mer om World Air Games, anordnat
vartannat år, på www.wag2009.com ■
Nedan: Romme Rotation mottar sin bronsmedalj.
Från vänster: Micke Andersson, Thomas Biehl,
Jimmy Sandberg och Sigge Klintman. Sittande på
knä är Jens Thögersen i landslagstruppen, han
var stand in för Dan Ondrejka som var tvungen
att resa vidare före prisutdelningen.

Resultat World Air Games 2009, Turin, Italien
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CF4

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

Totalt

1. Ryssland

19

20

20

21

18

11x

18

20

136

2. Frankrike

20

18

20

19

18

18

17x

20

133

3. Sverige

19

20

19

17

18

17

19

4x

129

4. Vitryssland

18

18

10

0x

14

14

18

18

110

Distans

Zonprecision

1. Jason Moledzki, Kanada

263,737

256,774

292,307

Totalt
812,818

2. Ian Bobo, USA

271,485

263,334

261,079

795,898

3. Francisco Neri, Venezuela

290,602

209,586

242,947

743,135

4. Jens Thögersen, Sverige

225,483

229,310

245,602

700,395

5. Marat Leiras, Brasilien

258,982

214,161

205,401

678,544

6. Shannon Pilcher, USA

257,740

248,574

158,241

664,555

7. Pete Allum, Italien

214,805

228,783

186,354

629,942

8. Brent Henderson, Kanada

231,002

288,077

96,336

615,415

9. Pablo Hernandez, Spanien

273,254

239,451

88,094

600,799

10. Rob McMillan, Australien

244,354

215,734

113,095

573,183

11. Nick Batsch, USA

261,022

100,090

196,336

557,448

12. Chris Teague, Sydafrika

157,528

250,331

128,570

536,429

13. Riccardo Paganelli, Italien

199,097

123,657

126,006

448,760

14. Greg Windmiller, USA

122,558

220,279

60,621

403,458

15. Robert Kruger, Sydafrika

127,098

162,115

67,764

356,977

Privat arkiv

Hastighet

Jimmy Sandberg

Swooping/Canopy piloting

Jens Thögersen gör segergest efter ett bra resultat i
distansgrenen. Romme Rotation stod vid 100-metersskylten och hojtade så att han
fick lite hjälp på slutet!
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plats när det var dags för miniOS i Taiwan 14-21 juli. World
Games är ett jättejippo med
strax över trettio sporter som
kandiderar till OS-status och

Jimmy Sandberg

Tre svenska landslag var på

Fina svenska
placeringar på

tävlingen är näst störst i världen. Den svenska truppen tog
hem två femteplatser i friflygning och kalottformation, inklusive två nya svenska rekord i
den sistnämnda grenen, och en
sjätteplats i swooping.
Text

Boel Stier

Foto

Jimmy Sandberg

verige hade tävlande i tre av fem fallskärmsgrenar. Två lag slutade på en
femteplats och vi fick en sjätteplats i
swooping. Det innebär att vi hävdar oss
bra i elitsammanhang. Till World Games
kommer man nämligen inte om man inte
presterat bland de sex bästa nationerna
på VM året innan.
Jens Thögersen representerade swooping medan Romme Rotation tävlade i
tvåmanna kalottformation och Zero i friflygning. De fallskärmsgrenar där vi inte
var representerade var precision och FS4.
World Games är på flera sätt en show.
Målet är att visa upp respektive idrott inför OS-kommittén och på sikt, naturligtvis, uppnå OS-status.
”Det gjorde att man ville vara positiv
och bjussa på sig själv inför all publik”,
säger Anders Sundin från Zero. ”Invigningen kändes som en OS-invigning
med 50 000 i publiken. Där stod vi mitt
i allt ihop när det exloderade runt oss av
kamerablixtar, fyrverkerier, musik och
publikjubel. Helt magiskt.”
Han fortsätter:
”När vi landade kunde vi höra tusentals åskådare jubla och på väg ut från läktaren var det fullt pådrag med både poliser och funktionärer. Folk sträckte fram
armar, t-shirts och block för att vi skulle
skriva autografer.”
World Games arrangeras under den
internationella OS-kommitténs beskydd
och det sitter OS-ringar överallt, på flaggor och skyltar.

LILLA

OS

S

Nöjda friflygare

Anders Sundin berättar att hans lag Zero
var väldigt nöjda med sin insats på tävlingen, särskilt med tanke på att de fått
så lite träningstid under säsongen.
”Våra träningsveckor i Sverige regnade
i princip bort. Nu var vi trots det uppe
och nosade på fjärdeplatsen, som till slut
gick till amerikanerna. Med fler hopp i
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Privat arkiv

Romme Rotations fyrmanna rotationslag har haft stora framgångar
internationellt med två VM-silver. Här
är deras tvåmanna sekvenslag som
satte flera svenska rekord i Taiwan.

bagaget hade vi kunnat ge dem en bättre
match. Men det var roligt att vi trots bristen på träning låg närmare dem än vi
gjorde på VM förra året. Det känns också som att vi genom en bra insats varit
med och etablerat friflygningen som en
stark tävlingsgren i det här sammanhanget. Plus att det var ett jättebra gäng och
enormt bra sammanhållning mellan oss,
Romme Rotation och Jens Thögersen.”
Nya CF2-rekord

Romme Rotations tvåmanna sekvenslag
(till skillnad från det mer erfarna fyrmanna rotationslaget som vunnit två VM-silver 2004 och 2006) består av Dan Ondrejka, Micke Andersson och Jimmy
Sandberg på video.
De inledde tävlingen bra med ett
svenskt rekord, tolv poäng på en omgång. Omgång tre blev sämre med bara
åtta poäng, men i runda fyra blev det

nytt svenskt rekord med tretton poäng.
Övriga rundor knep de tio poäng på och
fick totalt ihop en femteplacering.
Brons i zonprecision

Jens Thögersen, som swoopade sig till en
otroligt fin fjärdeplats på World Air Games i Italien i juni 2009 lyckades, precis
som där, få en fin bronsplacering i delgrenen zonprecision. Men i övrigt är han
inte lika nöjd med sin insats i Taiwan.
”Det var väldigt varmt och mycket
termik och det förändrar flygningen en

Svenska landslagstruppen i Taiwan:
Jimmy Sandberg,
Mik Stier, Dan
Ondrejka, Jocke
Wetterfors, Anders Sundin, Jens
Thögersen och
Micke Andersson.

forts. på sidan 12

World Games – störst efter OS
World Games lär vara världens näst största idrottsevenemang
efter OS. Det samlar strax över 30 idrotter som inte har OS-status. 2009 års World Games var de åttonde i ordningen och genomfördes 14-26 juli 2009 i Kaohsiung, Taiwan. Över 4 800 deltagare från 105 länder tävlade i 32 olika sporter. Läs mer på
www.worldgames2009.tw och www.worldgames-iwga.org
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Tufft komma med på
världsrekordet

I januari är det förövning inför kommande världsrekordförsök. 2011 är planen att försöka göra en 500-manna.
För den som vill vara med är det hög tid att skicka in ansökan men vad krävs egentligen för att få vara med?
Text

Anna Oscarson

Foto

Hans Berggren

uvarande rekordet är en 400-manna
som sattes i Thailand 2006. Då var
uthoppshöjden 7 200 meter men den här
gången kommer man att behöva gå högre. När 100 hoppare till ska vara med
kommer man att behöva bryta tidigare
utan att förkorta arbetstiden. Det tar
dessutom längre tid att få ut alla ur flygplanen. Därför kommer det att krävas
syrgas även i luften. Små, smidiga syrgasflaskor har tagits fram (som du kunde
läsa om i förra numret). Dessa ska provas
under försöket i januari där planen är att
göra ett 252-manna sekvenshopp.
En bas på 60 hoppare är redan uttagen och ska träna ihop sig i höst. Vanligtvis tar det flera dagar tills basen får till
det. Nu är förhoppningen att basens
samarbete sitter direkt när det är dags.

N

Många har sökt

Hans Berggren

Sven Mörtberg
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Sven Mörtberg har även denna gång fått
förtroendet att vara kapten och är därför
delaktig i uttagningsprocessen.
Uttagning pågår och nära 800 ansökningar har kommit in.
”Det är bra med både erfarna hoppare som
varit med på de tidigare rekorden och nya”, säger Sven.
Det finns inga formella krav på vad
hopparna ska ha presterat för att bli uttagna. Men Sven berättar att storformationshoppning har fått sig ett uppsving i övriga
världen på senare år så det finns betydligt

fler hoppare med tunga meriter att välja
bland än det finns platser. I Sverige har vi
tyvärr dock inte sett samma trend.
En viktig egenskap för att platsa i rekordformationen är att ha ett lugnt sinnelag, tålamod och inte hetsa upp sig.
Man ska inte bli nervös även fast pressen
blir stor. Det gäller att prestera varje gång
och inte göra misstag.
Den som vill vara med måste skaffa
sig erfarenhet genom att delta i stora formationer (100+) eller vara tävlingshoppare på världselitnivå.
Tålmodiga hoppare

Något annat som uttagningsteamet värdesätter är personer som tillför gruppen
energi. De vill inte ha dem som klagar
trots att hoppen dirtas gång på gång i 30gradig värme.
Bara för att Sven kommer från Sverige
innebär inte det att svenska hoppare har
lättare att bli uttagna. Alla hoppare
poängsätts efter bland annat meriter, tävlingserfarenhet, referenser med mera.
Därefter gör uttagningsteamet under
Kate Coopers ledning en världsranking
och föreslår vilka de 500 (eller 252 för
World Team 2010) högst rankade hopparna är för BJ Worth som har det slutgiltiga avgörandet vilka som tas ut.
Anledningen till att Sven blivit uttagen att vara kapten för femte gången är
att han visat att han är bra på att utvärde-

Separation från ett av 400mannaförsöken 2006.

ra hopp, se folk och har lyckats ta ut rätt
folk till de tidigare rekorden.
”Jag tittar alltid på folk när jag är ute
på fältet. Genom att titta på hopp på video gör jag bedömning av hur de utvecklas och hur mottagliga de är för coachning och kritik.”
Största någonsin?

Kanske blir 500-mannan det största rekord som kommer att göras. Att göra
ännu större blir komplicerat och dessutom finns det risk att allmänhetens ökande miljömedvetenhet kommer att sätta
käppar i hjulet framöver.
World Team som arrangerar världsrekorden har skapat mycket kompetens efter hand. Det krävs en jätteorganisation
runt omkring för att få allt att klaffa.
Sven ser mycket fram emot det.
”Det är unikt och en fantastisk grej att
få vara med om ett världsrekord. Jag ryser när jag tänker på det.”
För den som är intresserad att vara
med men inte blev uttagen eller sökte till
252:mannan finns det ytterligare en möjlighet. Ny ansökningsomgång kommer
att ske under våren 2010. Läs mer under
www.theworldteam.com
■

Svensk Fallskärmssport nr 3, 2009

I år är det 40 år sedan fallskärmsklubbarna i Sundsvall
och Söderhamn bildades. Det
firades med ett jubileumsboogie
där deltagarna bland annat kunde prova på den nya heta amerikanska fallskärmsgrenen
”The Big Banana Drop”.
Text

Mirijam Geyerhofer

Foto

Helen Lennartsson

undsvalls Söderhamns fallskärmsklubb bildades 1969. Klubben kom
senare att dela på sig och skapa de två
fallskärmsklubbarna som finns idag. Redan från början hade de ett samarbete,
vilket idag är starkare än någonsin.
Detta firades med ett jubileumsboogie
den 8-19 juli på klubben i Mohed där
man fick till riktigt mycket hoppning
trots lite dåligt väder i början.
”Hoppningen kom igång först på fredagen efter två dagars regn. Då lyfte vi
den sista liften klockan 23.30, sen blev
det för mörkt. Men det fanns folk till fler
lifter”, säger Jens Eklöf, ordförande i
Sundsvalls fallskärmsklubb.
Resten av boogiet var vädret bra, något väderavbrott runt lunch vissa dagar
men annars fullt hoppbart. På plats på
fältet fanns ett 60-tal glada hoppare och
ungefär 20 lika glada norrmän som tagit
med sig hela familjen i husvagn.
”Vi har en lång historia med hopparna från fallskärmsklubben i Bodö, de har
kommit till Sundsvall i över 20 år. I år
följde de med oss till Söderhamn och jubileet”, berättar Jens.

S

Rolig banantävling

Totalt under veckan blev det drygt 1 300
hopp från en PAC 750 XL, och så Kozzan såklart, Söderhamns Cessna 207.
Det var inte inplanerat några större
formationer eller rekordförsök utan planen var att ha roligt och hoppa så mycket
som möjligt. Både Sundsvall och Bodö
har en lång tradition av formationshoppning så det var maghoppningen som dominerade, även om det både fanns friflygare och någon enstaka vinghoppare
bland deltagarna.
Ett spännande inslag var en ny tävlingsgren, influerad av våra hoppkamrater på andra sidan Atlanten – The Big
Banana Drop.
”Hängandes under kalott ska man
släppa en banan innan 300 meters höjd
och försöka få den att landa rätt i en
poängzon på marken. Det var en utmaning att hoppa ut med en banan, vissa
hade satt den under bröstremmen vilket
blev bara mos”, berättar Jens – som tilllägger att det var han själv som blev
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Dubbelt
40-årskalas
klubbarnas bananmästare, trots hårt och
skoningslöst motstånd av prechopparen
och veteranen Gunnar Nyberg.
Inga veterantandem

PACen var det plan som man under boogiet satsade mest på att få upp hoppare i,
medan Kozzan tog hand om eleverna.
Det var också många gamla privatflygare
på besök så det stod många små flygmaskiner på fältet.
Under veckan var det planerat för veterantandem, att före detta medlemmar
eller personer med någon form av tillhörighet till klubbarna skulle få hoppa tandem för endast en tusenlapp. Intresset var
stort men tyvärr gick det inte att genomföra eftersom PACen var tvungen att
lämna Mohed tidigt på lördagen eftersom det var dåligt väder på gång i Göteborg.

Hoppare och besökare
utanför den himmelsblå
hangaren i Mohed.

Den ceremoniella
avtackningen av
säsongens elorgel.

Eric Skyttberg mottar det ärofyllda
”Trädkramarpriset”.

Trädkramarpris för trädlandning

Sista lördagen på boogiet hölls själva jubileumsmiddagen. Liveband spelade och
man hade bjudit in folk från klubbarnas
historia. Ungefär 160 vuxna och 20 barn
deltog i grillbuffén på Mohedsgården.
Tre herrar från den forna klubben
kom oanmälda och hade med sig en
hjälm. Det visade sig vara den första hjälmen som någon gång varit med om en
trädlandning på klubben, och nu skulle
den få gå som vandringpris.
”I år gick Trädkramarpriset till Eric
Skyttberg som i maj kramade en talltopp
ute på Mohed, vilket borde vara helt omöjligt. Det var fullt pådrag men Eric klarade
sig lyckligtvis utan skador”, berättar Jens.
Under boogiet fick en stukad fot stå
för hela olycksstatistiken och man klara-

SÖFK och SUFK-samarbetet
Det är 14 mil mellan klubbarna och hoppningen delas upp beroende på årstid. Till exempel startar och slutar säsongen i Söderhamn på grund av att Sundsvall har en gräsbana. Klubbarna arbetar dessutom för ett flygplanssamarbete, det är alltså bara
hoppning på en klubb åt gången. Vid årsmötet på vintern bestäms det när Kozzan ska besöka Sundsvall. I år har kärran flyttats veckovis. Priser och rabattsystem är identiska oavsett i vilken klubb man förnyar.
Det nuvarande samarbetet påbörjades under förra säsongen
och i år har det kommit igång mer. Klubbarna ser både en förlängning och förbättring av samarbetet och ska bland annat utbilda piloter tillsammans.
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Anders Q

SFF:S RI

ATT GÖRA
som vi själva säger
Riksinstruktören
Petter Alfsson-Thoor

Det kan låta lite dagis men, våra nya hoppare kommer bara att göra
et är nu, när säsongen kommit en bra bit på vägen som kreativisom vi säger om vi själva gör som vi säger.
teten börjar flöda som mest. Vinterslitets mödor är sedan länge
bortglömda och man börjar fundera över saker som behöver göras till
nästa långa sommar.
ag kan inte acceptera att vi i klubbarna forcerar fram verksamhet
Dessvärre är det även en bit in på säsongen som det glöms bort vad
utan att alla ingredienser är uppfyllda. Det kommer att komma en
som sades på de där instruktörsmötena. Man börjar vrida och vända
dag när vi står med en händelse där fingrar börjar pekas och ansvar skall
på metoder som tidigare har bestämts för att få
delas ut. Den dagen vill jag slippa behöva lägga
verksamheten att flyta bättre. Det är förvisso så
avigsidan till grundat på att man tagit genvägar i
det normalt fungerar, man står lite stelbent inledverksamheten – onödiga risker utanför registret.
Och glöm inte… bugi…
ningsvis och med tiden som man blir varm i kläSFF och dess riktlinjer skyddar oss så länge vi
det är då magin flödar!
derna så börjar man ta genvägar och friheter för
håller oss inom ramen för vad vi har sagt att vi skall
att man anser sig ha koll på läget. Frågan är om
göra, den dagen vi slutar med det, kanske vi väljer
man har det?
bort vår framtid som sport.

D

”

J

”
A

vslutningsvis vill jag tacka all de hoppare som kom till Söderhamn
och gjorde Skycamp till ett sommarläger av klass. Jag vill tacka
alla de instruktörer som färdigutbildade över 20 nya elever på en vecka
som dominerades av sol, sol och åter sol.
Jag vill även tacka alla de medlemmar i fallskärmssverige som brinner för sin klubb, visar engagemang en osinande kärlek till denna fantastiska sport vi kallar fallskärmshoppning.
Och glöm inte… bugi… det är då magin flödar!
Med blicken mot skyn,
Petter Alfsson-Thoor
SFF:s riksinstruktör

tt ha koll på läget. Vad betyder det? Betyder det att man tagit alla
tänkbara relevanta sannolika situationer i beaktande, med en för
ändamålet korrekt riskbedömning och en rimlig ansvarsanalys? Kanske en sammanfattande inte helt verklighetsmålande bild, men troligtvis ändå så man vill se det, från min sida sett. Nu ser ju inte världen
riktigt ut så.
Att börja ta sig friheter kring bestämmelser och kunskap. Friheter
som enbart grundar sig på egna behov, går ju inte direkt hand i hand
med föregångsmannaskapet. För det är det som det till slut handlar
om. Attityder och värderingar kring hur vi bedriver hoppning och varför gränsvärden ligger där de ligger, följs åt genom åren just med hjälp
av föregångsmannaskap.

A

hel del. Förhållandena kring landningsytorna var också ganska svåra. Här visade
det sig tydligare än i Italien att jag inte
haft möjlighet att träna så mycket i år

World gamesforts. från sidan 9

och jag klantade mig lite. Det tog lite för
lång tid att komma på hur långt ifrån
startportarna jag skulle starta och avsluta
min rotation.”

Resultat World Games 2009, Kaohsiung, Taiwan
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Trots missnöjet lyckades han flyga till
sig en sjätteplats totalt. Och man kan utan
tvekan säga att alla svenskar gjorde bra insatser på denna gigantiska tillställning.■

Precision

R1

R6

Totalt

1. Tyskland, Stefan Wiesner

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

R2

R3

0,01 0,02

0,09

2. Slovakien, Robert Juris

0,02

0,01 0,03

0,01 0,02

0,09

3. Ryssland, Liubov Ekshikeeva

0,06 0,02 0,01 0,02

0,01 0,02

0,14

0

R4

Friflygning

R1

R2

R3

R4

R5

R 6 Totalt

FS4

R1

R2

R3

R4

R 5 Totalt

4. Australien, Tibor Glesk

0,01 0,06 0,02

1. Frankrike

8,3

8,2

8,6

8,7

8,6

9,0

51,4

1. USA

22

29

23

23

44

141

5. Ungern, Istvan Asztalos

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

0

R5

0,03 0,04

0,16

0,01 0,01

0,23

2. Norge

8,6

8,4

8,6

8,7

7,7

8,7

50,7

2. Ryssland

20

27

20

19

39

125

5. Polen, Jacek Piotr Klus

0,06 0,02 0,06 0,03

0,04 0,02

0,23

3. Storbritannien

7,5

7,4

7,9

8,0

6,5

7,9

45,2

3. Frankrike

18

24

20

22

37

121

6. Ryssland, Olga Lepezina

0,16 0,01 0,01 0,02

0,01 0,02

0,23

4. USA

6,3

7,7

7,1

7,1

6,8

7,3

42,3

4. Belgien

22

21

16

19

41

119

7. Tjeckien, Tibor Jirousek

0,07

0

5. Sverige

6,9

6,1

6,9

6,9

5,7

7,0

39,5

5. Kanada

19

21

18

19

38

115

8. Finland, Ville Kajala

0,03

0

6. Ryssland

6,1

6,1

6,4

6,2

5,7

5,8

36,3

6. Norge

14

24

19

17

35

109

9. Taipei, I-lung Pan

0,12 0,03

Zonprec2 Zonprec tot

0,01

0,15 0,01

0,24

0,04 0,05

0

0,03 0,16

0,31

0,1

0,02 0,11

0,42

0,04

Swooping (Canopy piloting)

Zonprec1

Distans1

Distans2

Distans tot

Speed1

Speed2

Speed tot

1. Kanada, Jason Moledzki

100

100

1

100

99,924

1

100

100

1

599,924

Totalt

2. USA, Nicholas Batsch

85,185

56,756

2

66,819

93,700

6

100

66,533

3

468,993

3. Brasilien, Marat Leiras

0

71,621

8

71,644

97,643

3

78,226

98,788

2

416,922

0

43,243

9

90,395

100

2

83,536

64,726

4

381,900

CF2 sekvens

R1

R2

R3

R4

R5

R 6 Totalt

1. USA

x15

15

15

23

15

16

84

4. Australien, Robert McMillan

2. Ryssland

13

19

x12

21

13

14

80

5. Italien, Pete Allum

97,530

0

6

74,796

87,768

5

74,046

40,841

7

374,981

3. Australien

13

16

x12

18

12

12

71

6. Sverige, Jens Thögersen

56,790

54,054

3

80,805

78,461

7

45,260

54,401

9

369,771

4. Frankrike

11

13

11

15

11

x9

61

7. Spanien, Pablo Hernandez

33,333

43,243

7

69,357

97,117

4

85,140

35,048

6

363,238

5. Sverige

12

10

x8

13

10

10

55

8. Storbritannien, Dean Smith

43,209

55,405

5

65,125

0

9

69,598

73,877

5

307,214

6. Tyskland

9

8

x7

8

8

10

43

9. Sydafrika, Robert Scott Kruger

0

100

4

76,328

0

8

80,400

30,995

8

287,723
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Förtroende är bra,
kontroll är bättre

INCIDENT
RAPPORTER

av Petter Alfsson-Thoor

Losskopplad automatlina

Voltad tandemskärm

En nybörjarkurs lastar i flygplanet
- en Cessna 182. Tre elever och
en hoppmästare. Flygplanstypen
kräver att automatlinorna krokas
i redan på marken. Hoppmästaren krokar i enligt den rutin som
denne har för fällning från flygplanstypen. På vägen upp till höjd
kontrollerar HM att automatlinorna sitter i rätt ordning och att de
är fästa i flygplanet.
Planen är att fälla alla tre elever på en final. De första två eleverna kommer av utan vidare anmärkning.
Elev nummer tre manövrerar
sig i flygplanet för uthopp, klättrar ut på stöttan. Hoppmästaren
ger klartecken för hopp. Eleven
gör ett bra uthopp.
Hoppmästaren ser till sin fasa
att ingen fallskärm kommer ut
och felet är uppenbart. Automatlinan med krok har följt med eleven ut genom dörren istället för
att aktivera huvudfallskärmen.
Eleven som vid det här laget
har förväntat sig en fallskärm,
börjar se sig kring och upptäcker
en blå fladdrande automatlina
som inte alls borde vara där.
Eleven blir i detta läge ostabil
och påbörjar procedur för reservdrag. Det tar en stund att
komma till skott med reservdraget av flera skäl, men eleven agerar och löser ut nödproceduren
och hänger i reservfallskärmen
mellan 300 till 400 meter.
Under reserven är eleven
mycket klar i sitt agerande, trots
den låga höjden och inför den nu
stundande utelandningen kontrolleras vindriktning med hjälp av
flaggor på en tomt och landning
sker odramatiskt på ett fält en
bit bort från hoppfältet.

Under ett tandemhopp konstaterar tandempiloten efter draget
att fallskärmen är voltad och därmed ostyrbar. Reservdrag genomförs utan anmärkning.

Olycklig kedja av händelser
Det är uppenbart att eleven hoppade ut ur flygplanet utan att automatlinan är fastkrokad i flygplanet. Varför var den inte det? SFF
RI och representant för USK (utbildning och säkerhets kommittén) åkte till aktuellt hoppfällt för
att genomföra en utredning på
ett extraordinärt reservdrag.
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Efter att ha talat med alla inblandade samt kontrollerat berörd materiel och metod som användes kan SFF:s utredning
varken säga att hoppmästaren
undgick att kroka i automatlinan,
eller säga att hoppmästaren krokade i automatlinan.
Någonstans mellan att hoppmästaren kontrollerat alla automatlinor på vägen upp till höjd
och punkten för exit har automatlinan kopplats loss från flygplanet. SFF utredning fann att det
finns ett läge där krokens beskaffenhet och dess läge kunde påverkas så den krokades ur av
misstag. Att det var det som
hände, skulle kunna bedömas
som en mycket slumpmässig
händelse, dock skall påpekas att
SFF:s utredning återskapade att
”trampa” ur kroken från dess
fästpunkt vid flera tillfällen.
Sammantaget med berörda instruktörer så finner SFF:s utredning att det inte finns någon 100
procent klarhet vad som orsakat
detta, men att kompetensen hos
instruktören gör det mer sannolikt att det var en mycket olycklig
kedja av händelser som fick automatlinan att krokas loss utan
HM:s vetskap.

RI:s kommentar.
Olympiskt klantigt! Hur svårt skall
det vara som tandempilot att genomföra en korrekt linkoll vid
packning? Efter att ha blivit utvärderad av flygpsykologer, genomfört svindyra försvarsmekanismtest och alla möjliga medicinska
och fackmässiga bedömningar
för att få behörigheten tandem-

”

”

Hoppmästaren ser till sin fasa att ingen
fallskärm kommer ut och felet är uppenbart.
Automatlinan med krok har följt med eleven ut
genom dörren istället för att aktivera
huvudfallskärmen.

Bristfällig materiel
Bristfällig materiel är en faktor
som kan ha påverkat händelseförloppet. Automatlinan på berörd rigg var åtgången och något
slapp men inte att anse som extrem, dock kunde låstappen haka
fast sig i ett mellanläge där det
ser ut att vara låst utan att vara
det. Åtgärd: Se över samtliga
automatlinor i klubben.
Antalet elever på finalen
På grund av miljöskäl gör man
endast en final på 1000 meter,
och det är ytterligare en faktor
som kan ha lett fram till den här
händelsen. Att fälla tre automathoppare på en final kräver både
mycket drillade elever, men framför allt en mycket väldrillad hoppmästare. En Cessna 182 är ett
litet flygplan och det är mycket

pilot så packar man en tandemutrustning med voltade linor…
Nu var det inte samma tandempilot vilken räddade livet på
sig själv och sin passagerare
som hade packat fallskärmen.
Det var en annan tandempilot
som packat vars kommentar efter reservdraget var… ” tror du
det var packrelaterat?”.
Låt det aldrig bli mer bråttom
vid packning än att du kan se alla
moment helt klart. När vi utbildar
instruktörer frågar vi ”vad är skillnaden mellan att titta och se?”
Skärpning!

begränsat utrymme att röra sig
på vilket gör drillen för alla inblandade betydligt viktigare.
Det blir stressigt och kapaciteten för att kontrollera alla punkter räcker kanske inte till. Den
här gången var det inte ett par
gogglar i pannan på eleven, det
var utlösningen till fallskärmen
som saknades. Åtgärd: Om man
har fattat beslutet att en styck fi-

nal gäller på 1000 meter, då
måste CI se till att alla som skall
genomföra fällningen har kapacitet att göra det. Man måste öva
in alla rörelsescheman och kontrollpunkter som hoppmästare så
de sitter i ryggmärgen samtidigt
som man aktivt kontrollerar vad
man har gjort.
Alla måste känna igen sig, sär■
skilt eleverna.
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Boel Stier

Sekvensläger
för friflygare

Deltagarna marktränar inför ett av hoppen, coachade
av Andy Malchiodi, kortast i rocken men med flest hopp

I månadsskiftet juni-juli hölls det första
svenska sekvenslägret för friflygare över
natursköna Näsinge på västkusten. Ledde
det hela gjorde coachen Andy Malchiodi,
en av världens just nu bästa friflygare.
Text och foto

Boel Stier

riflygningen i världen går framåt med
stormsteg. Något som utvecklats i en
brant kurva de senaste åren är de större
formationsrekorden. Världsrekorden har
i rask takt gått från en 53-manna 2005,
över en 69-manna 2007, till en 108manna i år (läs mer på sidan 16-17).

F

Markträning med bebis
gick också bra, tyckte
mamma Madeleine Hall
med lille Albin.

I Sverige har det inte gjorts så mycket
större formationer, och de som har gjorts
har aldrig organiserats nämnvärt utan varit resultatet av skojhopp bland kompisar.
Men i år arrangerades det första sekvenslägret för friflygare mellan 29 juni och 3
juli. Värd för det hela var FKCG på sitt
sommarfält i Näsinge, som den här veckan bjöd på tropisk hetta. Coach på lägret
var Andy Malchiodi från USA, som förra
hösten vann US Nationals i tremanna friflygning med sitt lag SoCal Converge och
som dessutom var med på 108-mannan i
augusti i år. Tillsammans med veteranen
Eli Thompson ansvarade han för flera
uttagningsläger inför världsrekordet i
Perris Valley, Kalifornien.

hur man kontrollerar att man är på rätt
nivå och hur man bäst bryter från en
större headdown-formation, gjordes
upprepade försök att sätta en svensk 13manna. Det lyckades inte den här gången men nu är suget på svensk sekvenshoppning väckt och förhoppningsvis kan
det bli mer – och större – av den varan
kommande säsonger.
■

Nära – men inget rekord

Boel Stie

Målet för lägret var att göra lite större
formationer i head down och eventuellt
head up. Ganska snart under lägrets gång
stod det klart att alla ville sätta ett svenskt
rekord, särskilt som norrmännen gjorde
en 12-manna tidigare i juni och eftersom
det inte i dagsläget finns något officiellt
svenskt rekord i friflygningsformation.
Deltagarna hade bjudits in av arrangörerna Mikael Rengstedt och undertecknad bland de svenska hoppare som är eller varit aktiva i lag de senaste två åren.
Förutom att drilla grundläggande tekniker som hur man flyger in på sin plats,
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Coach på lägret var Andy Malchiodi, USA
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Svenskar på

friflygarrekord
I sommar har det satts två stora friflygarrekord. I Empuria
Brava gjordes en 51-manna headdown där svenske Fredrik
Hedén var med. Han var på plats även när det nya världsrekordet, en 108-manna, sattes i Chicago i augusti. Fredrik fick inte
vara med på rekordet men är den ende svensk som hittills flugit
en 106-manna i headdown, detta nummers omslagsbild.
Text

Boel Stier

Foto

Norman Kent, Babylon

kånske Fredrik Hedén från SFK har
under sommaren satt svenskt rekord
genom att vara med på några av världens
största friflygarformationer. Den 9 juni
var han med på Europarekordet i Empuriabrava, en 51-manna headdownformation.

S

Nästan världsrekord
Det europeiska friflygarrekordet med 51 hoppare över Empuria Brava
sattes den 9 juni i år.

I augusti tog han sig med på världsrekordförsöket i Skydive Chicago, fick ett av sitt
livs roligaste hoppveckor och var med på

en 106-manna headdownformation men
fick kliva åt sidan när det gällde det slutliga rekordhoppet, en 108-manna.
”Tja”, säger Fredrik, ”det har gjorts
sex friflygarformationer i världen större
än 70 man och jag har haft turen att få
vara med på tre av dem. Jag var med och
satte världens första tresiffriga friflygarformation, en 101-manna. För bara några år sen trodde man att det var en omöjlighet. Sen blev det 106-mannan och det
var bara två personers skillnad mot det
hopp som skulle gjort mig förevigad i
Guiness rekordbok. ’Close Mr Hedén,
but no cigar’ skulle man kunna säga.”
Fast han är nästan lika glad för det
och säger att träningshoppen som ledde
fram till uttagningen var den i särklass
bästa hoppning han varit med om.
”Alla, och då menar jag verkligen alla,
hotshots var där. Vi gjorde mellan tiooch tjugotvåmannor med allt från tre till
tio poäng. Det var magiska hopp.”
Franska stilen hårdare

Babylon

När han jämför organisationen kring rekordförsöken uppfattar han att amerikanerna var mer vana som storformationsarrangörer men också att det var en lite
hårdare stil i Empuria Brava.
”De var inte så smidiga när det kom
till att kutta folk, inte lika bra på att peppa som amerikanerna. Kanske är det den
franska stilen att stå framför tv:n vid genomgången, och skrika ut att vissa är
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FF108

Norman Kent

Världsrekordhoppet den 3 augusti 2008 över Skydive
Chicago där 108 friflygare skriver in sig i historieböckerna.
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de yngre kända friflygarcoacherna som
Mike Carpenter och David Gershfeld.
Svenskt VRW-lag på G

Inspirerad efter sommaren diskuterar
Fredrik Hedén just nu med några vänner
i sporten att starta ett VRW-lag, formationshoppning i friflygarpositioner, att
tunnla med under vintern. Det är bland
annat medlemmar ur de svenska lagen
Divine och Trinity och norska Skywalkers som ska köra ihop.
Vem vet, det kanske dyker upp fler
svenska VRW-lag under vintern? Faktum
är i alla fall att Fredrik Hedén är en av få
svenskar med tung erfarenhet av större
friflygarformationer. En ytterligare svensk
(som också ingår i tunnellaget) är Peter
Nilsson, SF, som var med på träningshoppen inför Europarekordet. Även om
han inte tog sig hela vägen till 51-mannan fick även han göra riktigt fina hopp,
inte minst några 70-mannor som gjordes
när man försökte slå 51-mannarekordet.

”Att sitta på bänken med 55 andra
hoppare av den kalibern kan man inte
deppa över”, säger Peter. ”Och sen fick
jag vara med på tre försök på 70-mannor
och de hoppen kommer jag alltid att
minnas.”
■

Fredrik Hedén med
svenska flaggan på riggen är redo i dörren
inför en 70-manna under träningen inför rekordet i Chicago.

Babylon

livsfarliga och inte har där att göra...
Men oavsett hur det sköttes så låg det
självklart säkerhetstänkande bakom.”
Han berättar att alla de rekordförsök
och träningshopp han gjorde under sommaren kändes säkra, mer än han hade
trott i förväg.
”Jag trodde att det skulle vara riktigt
läskigt att flyga hundramannor men det
kändes supersafe. De hoppen bröts i fyra
vågor, där första gänget stack på 6 500
fot och trackade till 4 000 fot, varpå nästa våg trackade fem sekunder och drog
direkt, därefter en våg som trackade från
5 000 fot och drog på 3 000 fot varpå
nästa trackade fem sekunder och drog direkt. Det var god separation både vertikalt och horisontellt och allt var väldigt
genomtänkt, både i USA och i Empuria.”
På frågan om vad som var det coolaste
med hela rekordförsöksituationen säger
han att det var häftigt att få flyga i samma
formation som många av de bästa: från
Omar Alhegelan och Mike Swanson till
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Sommar, sol och
kontrollerat kaos
Årets sommarläger
en succé
Den 19-27 juni anordnade Svenska Fallskärmsförbundet årets stora höjdpunkt.
Sommarlägret, eller SkyCamp som det
kom att heta, drog till sig över 300 anmälningar från hela landet. Med tre flygplan
att tillgå, ett enormt fält och vackert väder
utlovat för majoriteten av tiden, hade läg-

Alla exit-tekniker
prövades under
veckan. Här utförs
”ljuset” av Staffan
Lundin, AFSK. En
väl beprövad teknik inom gymnastikvärlden.

ret alla chanser att bli en enorm succé.

Text

Mia Spillman

Foto

Åsah Helenius

R

edan i början utav året hade en
planeringsgrupp satts samman,
vars syfte var att organisera lägret från ruta
ett. Allt ifrån att hitta ett fält till flygplan,
logi, marka och manifest skulle styras
upp av en relativt liten grupp individer.
Sena möten, besök till Söderhamn,
timslånga telefonmöten och enorma
mängder mejl avlöste i många månader
varandra. Allt för att ge hoppare från
hela Sverige en oförglömlig vecka.
Efter en relativt händelselös vår, slog
sedan motgångarna till med full kraft. Efter mycket arbete nekades lägret att få ett

alkoholtillstånd från Söderhamns kommun, vilket innebar att planerna på att
kunna servera alla hoppares favoritdryck,
fick läggas ned. När sedan Stockholms
fallskärmsklubbs Twin Otter havererade
strax innan lägrets start, stod förbundslägret helt plötsligt med ett plan färre än
beräknat. Ett febrilt arbete inleddes för
att hitta ett nytt plan för att ersätta Twin
Ottern, men till ingen lycka. Eftersom
inga andra plan fanns att tillgå i ett så
sent skede, fick Skydive Swedens två
PAC-750XL samt Aros Cessna 208 Caravan helt enkelt räcka. I slutändan visa-

Det är viktigt att
markträna hoppen
så att alla vet vart
de ska. I mitten på
knä organisatören
Joey Jones.

de det sig fungera alldeles utmärkt att endast ha tre flygplan på plats. De täckte behoven, med rimliga liftköer.
Populärt med storformationer

Lägrets första dag kan beskrivas med två
ord: kontrollerat kaos. Rutiner som hade
tagits fram under de gångna månaderna,
visade sig inte fungera så bra som det var
tänkt, och tekniken strulade. Planeringsgruppen, som kändes igen på sina blåa
SkyCrew tröjor, jobbade febrilt på att få
allt att fungera som det skulle, samtidigt
som hundratals hoppare från hela Sverige vällde in till Söderhamn.
18

forts. på sidan 20

Mycket folk utanför
flygplanet, metoden
för att snabbt få folk
på rätt plats i luften.

Fin utsikt som kameraman,
båda PAC:arna och en
massor av redo hoppare.

Fatima Wickman, FKD,
rättar till buffen som halkat ner för ögonen. Rikard Rodensjö, en av organisatörerna, ser på.

Långa dagar och fina formationer.
Ännu en 40-manna över F15 Söderhamn på väg att bli komplett.

Guldläge för eleverna

Fly by efter storformation med två
PAC XL och en
Cessna Caravan.

Sekvenshoppning
med Joey Jones.

Under sommarlägrets tio dagar var det guldläge att bli klara
för de 35 elever som kommit från klubbarna i Dala, Linköping, Nyköping, Skåne, Sundsvall, Söderhamn, Umeå, Västerås, Örebro, Östersund och Cirrus-Göteborg. Av lätt förklarliga skäl var det fler från de närliggande klubbarna, än de som
hade lite längre att åka, till exempel FKCG:s enstaka elev.
Efter 286 elevhopp, gjorda med hjälp av tiotalet instruktörer blev till slut 20 elever helt klara med sin utbildning. I slutet av veckan var det faktiskt fler instruktörer än elever på
plats, så möjligheten att bli klar fanns hela tiden. Men vädret
tog ut sin rätt: 27 till 30 grader varmt och gassande sol varje dag, var faktiskt mer än vad många klarade av. Två hopp om
dagen var tydligen den rätta doseringen för många elever.
Utrustningen som fanns på plats hade ställts till förfogande från flera klubbar och det syntes vilka av dem som oftare
utbildade AFF-elever. Det vore något att tänka på inför ett läger nästa år, att tillse att utrustning, framför allt AFF-dugliga
overaller finns på plats. Men en succé blev det – med roliga
och duktiga elever som gjorde sitt bästa för att kollra bort
oss instruktörer!”
Stefan ”Schwede” Andersson
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Åsah Helenius

forts. från sidan 18

Fallskärmsromantik
i motljus, 40-manna, vardagsmat på
Sky Camp 2009

Jobbet och slitet kvarstod under hela
veckan, då det hela tiden var något som
var tvunget att ändras. Ilastningsplatsen
flyttades flera gånger, likaså manifestet
och incheckningsområdet. Till sist lyckades gruppen skapa en balans i kaoset,
och rutinerna började rulla som de skulle.
Duktiga coacher

100-årscase i hangaren

Mycket av det som hände under veckan,
kom att förevigas i kvällsfilmerna. Under
de första tre dagarna var det Micke Liljeholm från TV4, som filmade, klippte
och redigerade filmerna. När han sedan
blev tvungen att lämna lägret, var det
Kristian Nilsson och Johannes Bergfors
som tog över, och såg till att lägrets alla
deltagare fick något att skratta och jubla
åt efter den gångna dagen.
Skratt och jubel blev det även när tre
av lägrets deltagare tillsammans fyllde
100 år, och firade med case i hangaren,
för alla lägrets deltagare.

att slå under kommande år. Vädergudarna var även de på vår sida, med solsken
och lugna vindar mest hela tiden, trots
en regnig första dag.
För Svenska Fallskärmsförbundet var
lägret en jättesatsning, med osäker utgång. Ett särskilt stort tack skall riktas till
Petter Alfson-Thoor, för sitt engagemang,
och för att han valde att tro att lägret faktiskt skulle vara möjligt att genomföra.
Ett lika stort tack skall även riktas till
Mårten Norlander, som kämpade envist,
inte minst för att eleverna skulle bli uppmärksammade samt tas väl omhand.
Slutligen bör ytterligare applåder gå
till alla övriga i SkyCrew, Helsinge Flygstaden, hoppledarna, coacherna, manifestpersonalen, piloterna och alla ni andra som hjälpte till under sommarlägret.
Några nämnda, men ingen glömd. ■

Lyckad jättesatsning

Så här i efterhand kan det konstateras att
lägret, trots en del strul, blev riktigt lyckat. Det gjordes totalt 4 111 hopp, utan
ett enda reservdrag. Det i sig är otroligt
imponerande, och alla som befann sig i
Söderhamn ska ha en stor eloge för det.
Det är statistik som kommer att bli svår

Anders Q

Anders Q

Petter Alfson-Thoor,
engagerad lägerchef
som valde tron att
lägret faktisk gick
att genomföra.

Långt ifrån allt under sommarlägret var
strul och jobb dock. Med ett antal duktiga coacher på plats, som kunde lära ut
allt ifrån hur man gör en snygg headdown-exit, till hur man gör storformationer, fanns det aldrig en tråkig stund. Laget Evolution, med Joey Jones i spetsen,
samt Ronny Modig och Mark Wemhöner coachade allt ifrån fyrmannor till en
36-manna som satt i hela 13 sekunder,
och ett 42-manna försök, som tyvärr inte
satt. För majoriteten av hopparna som
var med och hoppade lite större formationer, blev det också de största formationerna de någonsin hade varit med på.

Bland friflygarcoacherna fanns Ramona
Bengtsson, Hermine Iacobaeus, Peter
Nilsson och Anders ”Bengan” Bengtsson
på plats, för att ge ivriga hoppare en inblick i friflygarnas spännande värld.
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Mårten Norlander, hoppledare under årets
Skycamp, ett läger som kan stoltsera med en imponerande statistik på noll felfunktioner.
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FS
och
friflygning

Text

Lennart Vestbom

Foto

Niclas ”Busen” Olofsson

Årets SM för FS och de artistiska grenarna gick på Rörbergs flygplats väster om
Gävle. Tävlingen flyttades i all
hast av arrangören Stockholms fallskärmsklubb, eftersom man inte vågade använda
den blöta spåriga gräsbanan

örbergs flygfält, där Söderhamns FK och SF
brukar hålla till ibland, blev ett riktigt bra alternativ till Gryttjom utanför Tierp. Det var bra
och snabbt agerat av SF:s SM-grupp med Carolina
Mallwitz i spetsen som tävlingsledare. Gävlebygdens flygklubb lånade ut sin klubbstuga med kort
varsel och både hos dem och hos Valbo flygklubb
blev det invasion av hoppare. Klubblokaler och
gräsytor blev till campingplats och sovbaracker.
Fältet är perfekt att tävla på och det skulle inte förvåna om det passar för nästa sommarläger.

R

på Gryttjomfältet.
Bland de 70 hoppare som
gjorde upp om medaljerna,
fanns förutom alla svenska lagen även ProTeam från Finland och Whadever, en finskestnisk kombination.
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Friflygarna kämpade om VM-plats

Tre lag ställde upp i friflyningen: Zero från SF,
samt Divine och Infinity som båda har FKCG som
hemmaklubb.
Jetlaggade Zero från SF (Anders Sundin, Mik
Stier och Joakim Wetterfors på video), startade
mycket bra, trots en viss trötthet efter sitt gästspel
på World Games i Kaohsiung, Taiwan.

Evolution i ett träningshopp
över Gryttjom.

”Där nådde vi ett av årets stora mål, att vinna
över USA i någon runda”, säger Mik Stier med ett
stort leende.
”Det har gått väldigt bra för oss de senaste åren
med bland annat två SM-guld och vi har tävlat en
del utomlands. Vårt mål var att vinna igen och
komma före våra största konkurrenter, Divine från
Göteborg. Vinnaren fick en verklig morot, man
skulle bli uttagen att tävla på VM 2010”, säger Anders Sundin.
På de tre första rundorna hade Zero hoppat till
sig ett tvåpoängsförsprång till Divine. Inga vidare
toppresultat presterades, men laget malde på och
visade att man kommer långt via baskunskaper.
Divine (Janne Latvala, Petter Jönsson och Tommy Gustafsson på video), kämpade hela tiden för
att komma ikapp. Laget har inte haft råd att genomföra några läger utomlands, utan några resor
till Airkix och tre veckor i Näsinge har stått på programmet. Två av dessa veckor regnade bort. Det
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SM
Joakim Wetterfors
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Kul i luften tycker Zeros Mik
Stier och Anders Sundin,
svenska mästare i friflygning.

obligatoriska femte hoppet gick kanonbra för dem.
”Vi kunde inte höja oss så att vi kom
ikapp Zero. Då behövs mer träning. Vi ser
gärna att SFF flyttar fram SM till i slutet
av augusti. Då kan vi träna mer och det på
hemmaplan. Som det är nu uppmuntras
hoppning och tunneltid utomlands, när
vi verkligen behöver öka antalet hopp i
Sverige istället”, säger Janne Latvala.
Efter de sju omgångarna låg Zero 3,4
poäng före. Därmed tog laget hem inte
bara guldet, utan även den åtråvärda
platsen till nästa VM som går av stapeln i
början av augusti 2010 i Menzelinsk, Tatarstan, Ryssland.

obligatoriska hoppen var däremot en katastrof, så där behövs mer träning!
Det låga antalet tävlande på årets SM
beror nog på flera saker, men det är säkert ebb i kassan för alla de aktiva som
varit med de senaste två åren.
Åttamannan mycket jämn

Även i år kom det lag till åtttamanatävlingen, FS8: Lag 08 från SF och Active8
från FKA. Det är glädjande med lag i
den grenen så att kunskaperna underhålls. Det är ju lite svårare att hålla ihop
nio personer och några reserver än att få
en fyrmanna att funka.
Det blev en mycket jämn tävling som
avgjordes först i semifinalen. Båda lagen
fick göra en del omhopp, vilket tog på

krafterna. Den nya regeln om omhopp
på grund av ”meteorologiska skäl” blev
flitigt utnyttjad. Det är domarna som avgör när omhopp skall ske, oftast är det
regndroppar eller imma på videokamerans lins som gör att hela eller delar av
hoppet inte syns. I sista hoppet fick man
dessutom sänka uthoppshöjden på grund
av lägre molnbas och då fick man bara
30 sekunders arbetstid mot de normala
50 sekunderna. Det gjorde att Lag 08
inte hade en suck att ta igen det försprång Active8 skapat.
Träning med resultat

”Vi är jättenöjda med vår prestation”, säger en glad Johan Bond i Active8.

Infinity klev upp en klass
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Hans Berggren

Emil Einarsson, Evolution,
diskuterar ett hopp med
coach Joey Jones, världsmästare i FS4 2004.

Hans Berggren

Det tredje laget, Infinity, från FKCG,
anmälde sig till intermediate-klassen,
men klev upp till öppna klassen eftersom
de annars inte haft några motståndare.
Nina Forsberg och Malin Sjödin med rutinerade kameramannen Mikael ”Rainy”
Rengstedt överraskade mycket positivt.
De har fått träna i en kalasbra friflygarmiljö och det har lyft dem ordentligt. De

Active8, FK Dala, snyggt arbetat
under block 17, ”Buzzard – Buzzard”.
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SM

Laget startades upp för några år sedan,
som ett hobbylag för att få kvalitativt bra
hoppning.
”Vi började tävla förra året och var
med på både SM och Svenska cupen. Vi
har varit flera gånger i Bedford, London,
och tränat i vindtunneln och så har vi varit i spanska Empuriabrava. Dit tog vi
med vår brittiske coach och nio dagar
med coachad träning i Spanien har gett
resultat”, fortsätter han.
Lag 08 (Gunlög Edgren, Sabine
Knutsson, Jenny Bäcklin, Karin Lien, Peter Törnestam, Jens Åström, Mats Olofsson, Martin Askelin och Niclas ”Busen”
Olofsson på video) under ledning av
Mats Olofsson gjorde en del missar och
var lite besvikna: ”Vi behöver träna mer”,
säger Mats, och revanschlustan syntes
tydligt.
Evolution svenska mästare igen

Lennart Vestbom

SM-guldet i fyrmanna, FS4, tog Mikael
Kaulanen och laget Evolution från SF.
Han är med för första året i detta framgångsrika lag, som startade på Gryttjom
förra året.
”Hopplottningen på den här tävlingen
var långsam, det vill säga det är krångliga

S.P.C. 10, FK Aros, tvåa i FS4. Adam Stålsmeden,
Henrik Eriksson, Mårten Norlander och Fredrik
Wesslén. Knästående: Daniel Åström (video).
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och svåra formationer”, säger Mikael
Kaulanen.
”Vi gjorde några riktigt bra rundor
och blev därmed bästa svenska lag. Lite
småmissar här och där gjorde att vi inte
hann ikapp det finska mästarlaget ProTeam. De var helt enkelt bättre och jämnare än vi. De tävlade i öppna SM-klassen
och kan inte bli svenska mästare, så SMguldet från Riksidrottsförbundet blev
vårt ändå”, fortsätter han.
Tyvärr har Evolution bara hunnit med
70 träningshopp i år, vilket är lite. Istället
har de besökt vindtunneln i Bedford, och
tränat över 15 timmar. Inte speciellt billigt, men ett måste för att hänga med i
toppen.
De hade sin tränare, Joey Jones, på
plats under SM på Rörberg.
”Det betyder mycket att ha en rutinerad coach”, säger Emil Einarsson, en annan i laget. ”Han blev världsmästare med
USA 2004 och har tagit med sig denna
erfarenhet samt en del nya saker som han
vill prova för att se om FS-hoppningen
kan utvecklas.”
I och med Evolutions förstaplats är
VM-platsen deras: ”Ja, i och med segern
så blir vi uttagna till VM i Ryssland
2010”, säger en glad Micke Kaulanen.
”Om vi hamnar någonstans mellan
tionde och trettonde plats ser vi det som
en framgång. De professionella lagen är
helt enkelt för bra.”
Under försommaren har Evolution
även kvalat in till höstens EM, tillika
World Cup, som går i Tjeckien.
”Då kommer inte alla nationer, men
toppnationerna kommer istället med sina
tre, fyra bästa lag. Så konkurrensen blir
nästan värre än på VM”, menar Micke.
Tajt om andraplatsen

Tre andra lag överraskade positivt och då
tänker man i första hand på TopGun,
LFK, som startade laget i vintras. Med
två rutinerade FS-hoppare och tre oprövade kort i Jonas Fransson, Jonas Karlsson och fotografen Johannes Klefbohm,
presterade man jättebra och hade 11,7 i
snitt. Totalt bara tre poäng efter S.P.C.
10 från FKA. Det tidigare militära landslaget består av rutinerade hoppare samt
en kalkon, Fredrik Wesslén, som efter
silvret var bärgat var mycket rörd. Bra
jobbat Wesslan!
Tjejerna i Jumpers, FKA, gjorde också
en godkänd insats, 9,1 poäng i snitt. Det
behövs dock mer träning för att kvala in
till VM 2010, där det krävs närmare 14
poäng för att kunna konkurrera med nationerna som ligger på placering 6 till 10.
Alla dessa lag hade tagit med sig sin
coach Sara Smith som är världsmästare
med det brittiska damlaget... och det gav
ju utdelning.

TopGun, LFK, SM-brons i
FS4. Johan Fransson, Håkan Sagvik, Johan Karlsson och Seth Ericsson.
Knästående: Sara Smith
(coach) och Johannes Klefbohm (video).

I intermediate-klassen sköt två lag ut
sig den sista veckan och Lime från SF
blev utan konkurrenter. 6,7 blev snittet
och man toppade med att nå den magiska gränsen på 10 poäng i runda fyra.
Nya domare

Domarna skötte sig bra, som vanligt.
Snabba bedömningar gör allt mer intressant och och ger en ökad känsla av att
det är kamp.
Speciellt trevligt är det att det fanns
några nya elevdomare, vilket är ett måste
för att vi skall kunna göra fler tävlingar.
Lova Kvarnsmyr är nu nationell domare i
de artistiska grenarna. Henke Andersson
och Percy Kristersson är nu klara nationella domare i FS och sedan så blev Zippo elevdomare i FS.
Bra PR mot allmänheten

Både lokaltidningarna och de lokala radio- och TV-stationerna fanns på plats
under tisdagen och vi fick mycket utrymme där. Roligt också att vi börjar
komma in mer och mer på sportsidorna.
Många whuffos sökte sig även ut till
Rörberg för att stilla sin nyfikenhet. De
bjöds påpassligt in för att se på när hopparna packar och dessutom kunde de
kolla in hoppen på storbildsvideon.
Totalt blev det ett bra och snabbt SM,
som SF skall ha en stor eloge för. En helt
ny funktionärsstab har trätt fram och
åter bevisat att ideellt arbete regerar! ■
Lennart Vestbom

Lennart Vestbom

Finska ProTeam, etta i öppna FS4. Outi Pohjola,
Kalle Pohjola, Eija Suvala, Laura Miettinen. Knä:
Kimmo Pohjola och Mikko Kajala (video).

Lennart Vestbom

09

Tävlingschefen
Carolina Mallwitz.
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Resultat

Evolution, svenska mästare i år igen, efter sista hoppet på SM.
Emil Einarsson, Rikard Rodensjö, Felix Wallberg, Niklas Rodensjö
och Mikael Kaulanen.

SM

Zero, svenska friflygarmästare för tredje året i rad.
Mik Stier, Anders Sundin och Joakim Wetterfors (video).

Lennart Vestbom

2009

Lennart Vestbom

FS4, öppna klassen

Friflygning, öppna klassen

Placering, lag, klubb

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

1. Pro-Team, NLU Finland

15

15

13

16

16

13

21

13

23

13

totalt

2. Evolution, SF

13

15

15

14

14

12

20

11

18

14

146

3. S.P.C. 10,

11

11

13

13

12

11

12

9

16

12

120

4. TopGun,

12

12

9

13

11

8

14

10

17

11

117

5. Team Jumpers,

9

10

9

10

10

6

9

7

12

9

91

6. Whadever,

8

4

7

8

9

9

10

7

13

9

84

7. Fly4Fun,

8

7

7

8

6

4

7

6

10

5

68

158

FS4, intermediate

Placering, lag, klubb

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

totalt

1. Zero, SF

7,2

6,5

7,4

7,3

5,7

7,2

7,5

48,8

2. Divine, FKCG

6,5

5,2

6,4

7

6,1

7,1

7,2

45,5

3. Infinity, FKCG

5,1

0

5,0

4,9

2,0

5,2

5,5

27,7

Placering, lag, klubb
1. Lime, SF

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

6

5

7

10

7

7

5

7

7

6

Totalt
67

Precision, junior-SM
Placering, namn

Totalt
104

2. Emma Eriksson

123

Segrare i FS8 2009: Bakre raden: Tomas Salberg (video), Jenny
Melander, Ronny Modigs, Bodil Almberg och Johan Bond. Främre raden:
Jenny Ekdahl, Maria Ondracek, Torbjörn Eriksson och Helena Hanses.

Elof Wecksell

Lennart Vestbom

Johan Bond

1. Jens Olsson

Bakre raden från vänster:
Percy Kristersson, Henrik Andersson, Zeljko ”Zippo” Prajz, Lova Kvarnsmyr och Anders
Wallinder. Framför: Elisabeth Pettersson och Zeljko Tanaskovic. Elevdomare under träning
var Lova Kvarnsmyr (artistiska), Henrik Andersson (FS) och Percy Kristersson (FS).

Precision, individuellt
Placering, namn, lag

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

1. Anders Carlsson, LFK

1

2

4

0

3

0

0

2

4

2

18

2. Bosse Wall, LFK

3

2

1

4

1

2

4

3

1

1

22

3. Michael Alpfors, Skåne/Mix

3

1

2

0

10

0

2

1

2

3

24

4. Arne Lamberth, LFK

1

4

3

4

2

1

0

4

7

2

28

5. Reijo Hirvonen, Finland/FKD

7

2

5

4

5

1

2

1

1

2

30

6. Magnus Falk, Skåne/Mix

5

6

5

0

16

3

5

4

1

–

45

16

4

5

3

16

7

4

1

3

–

59

8. Pato Matta-Salgado, LFK

7

3

6

16

1

2

8

16

1

–

60

9. Seppo Honkanen, Finland/FKD

3

15

5

16

11

6

5

3

3

–

67

10. Jaako Lautamaki, Finland/FKD 8

13

16

1

4

6

5

14

5

–

72

11. Uno Alpfors, Skåne/Mix

16

16

5

10

16

14

4

16

–

–

97

12. Jens Olsson, Finland/FKD

16

16

6

14

16

4

16

16

–

–

104

7. Tony Månson, LFK

Semi Final Totalt

13. Emma Eriksson, Skåne

16

16

16

16

16

11

16

16

–

–

123

14. Extra 1, Finland/FKD

16

16

16

16

16

16

16

16

–

–

128

15. Extra Skåne, Skåne/Mix

16

16

16

16

16

16

16

16

–

–

128

Precision, lag
Placering, lag

Totalt (åtta rundor individuella resultat)

1. Linköpings fallskärmsklubb, LFK

24

R8

77

2. Finland / Fallskärmsklubben Dala, FKD

262

3. Skånes fallskärmsklubb / Mix

283

FS8
Placering, lag, klubb

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

1. Activ8, FKA

7

5

8

7

9

6

6

9

7

4

totalt
68

2. Lag 08, SF

8

6

6

6

9

6

6

4

6

4

61

Johan Bond

För första gången på
många år blev det ett junior-SM i precision. Etta
Jens Olsson, FKD, och
tvåa Emma Eriksson, SF.

Domarna som dömde

Anders ”Raggarn” Carlsson,
LFK, åter i topp i individuell
precision, silver till Bosse
Wall, LFK, och trea Micke
Alpfors, SFK. Prisutdelare
Helena Johannesson.
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Precision

SM

09

Prisutdelning i lagprecision. På
bilden syns från vänster Seppo
Honkanen, Finland/FKD mix – i
mitten guldmedaljorerna i LFK,
Pato Matta-Salgado, Tony Månsson, Bosse Wall och Anders Carlsson. Till höger bronsmedaljörerna
Emma Erikson, Magnus Falk,
Uno Alpfors och Micke Alpfors.

Johan Bond

– dödsryckning eller nystart?

Unga tävlande ger hopp för sporten trots det kanske lägsta
deltagandet någonsin. Hur ska nu klubbarna jobba för att för
få fler intresserade av sporten?
Lennart Vestbom

Foto

Johan Bond, Curt Kvicker

venska mästerskapen i precision 1718 juli blev en snabbt avklarad historia i och med att arrangören, FK Dala,
hade tur med vädret. Första dagen var det
strålande sol och åtta rundor genomfördes. På finaldagen visade Anders ”Raggarn” Carlsson från LFK att takterna
fortfarande sitter i när han tog sitt fjärde
guld i precision. Det första tog han 1991
och totalt har han nu tolv pallplaceringar
enbart i precision – sedan tillkommer
några i stil, kombinerat och para-ski.
Hoppningen blev lite svår eftersom
det blåste väldigt lite, förutom en enda
vindstöt som gav ett omhopp. Raggarn,
Bosse Wall och Micke Alpfors växlade i

S

ledningen tills omgång fem, där många
fick höga resultat och Micke Alpfors försvann ur guldstriden. Anders Carlsson
fortsatte i suverän stil, och med totalt tre
dead center lades grunden till ett nytt
SM-tecken.
Magnus Falk, vår ende tävlande på
Europa-touren, hade de tungt, som så
ofta på SM. Redan de tre inledande rundorna visade att han skulle få det svårt,
men det räckte i alla fall till en femte placering.
Ungdomar med fighting face

För första gången på många år startade
två unga hoppare, Emma Eriksson (SF)

Jens Olsson på final, den första JSMvinnaren i precision
på många, många år.

Curt Kvicker

Text

forts. på sidan 27
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Svenska cupen med
nytt svenskt rekord

Deltävling 1, 2009, FKA

FS4 intermediate

R1

1. Aquila, FK Aros

7

FS4 öppna klassen

R1

1. Evolution, SF

15

2. TopGun, LFK/NYFK

8

3. Jumpers, FKA

6

Deltävling 2, 2009, SF
Text

Anna Oscarson
FS4, öppna klassen

år genomfördes endast två omgångar
av svenska cupen i stället för tre som
är det vanliga. Anledningen att det bara
anordnas två delcuptävlingar i år var att
förbundets tävlingskommitté konstaterat
att det dels är dålig uppslutning på tävlingarna och dels att vissa lag ansett att
den första delcuptävlingen legat lite väl
tidigt på säsongen.
Första omgången arrangerades av FK
Aros 13-14 juni. På grund av dåligt väder kunde bara en tävlingsrunda genomföras. Tre lag ställde upp i FS4, öppna
klassen, och ett lag i intermediate. Evolution, SF, vann överlägset.

I

Desto bättre väder var det när andra deltävlingen avgjordes i Gryttjom 4-5 juli.
”Organisationen fungerade jättebra och
domarna var väldigt nöjda”, säger Johanna Jaakola, assisterande tävlingsledare.
I den sjätte tävlingsrundan drog Evolution till med nytt svenskt rekord på 29
poäng. De vann även denna deltävling
före Top Gun, LFK/NYFK och Jumpers,
FK Aros, som kom på tredje plats. I FS4
intermediate ställde bara ett lag upp,
samma sak i FS8.
Tre lag ställde upp i friflygningens
intermediateklass i deltävling två. Där
vann Infinity från FKCG.
■

Placering, lag, klubb

R1

R2

R3

R4

R5

R6

totalt

snitt

1. Evolution, SF

14

16

22

16

16

29

113

18,83

2. TopGun, LFK/NYFK

11

11

18

10

10

21

81

13,5

3. Jumpers, FKA

9

9

7

7

8

13

53

8,83

R1

R2

R3

R4

R5

R6

totalt

snitt

4

9

8

5

4

9

38

6,5

R1

R2

R3

R4

R5

R6

5

5

6

7

8

7

FS4, intermediate
Placering, lag, klubb
1. Lime, SF

FS8
Placering, lag, klubb
1. Active8, FKD

totalt

snitt

38

6,33

snitt

Friflygning, intermediate
Placering, lag, klubb

R1

R2

R3

R4

R5

R6

totalt

1. Infinity, FKCG

2,2

5,2

2,7

2,9

3,9

2,3

19,2

3,2

2. Generation Freefly, Mix

1,8

2

1,4

1,7

3,9

2,1

12,9

2,15

3. Integer, SF

0,8

3,1

1,7

0,4

4,6

1,7

12,3

2,05

SFF – en frivillig försvarsorganisation
Som svenska fallskärmshoppare är vi delaktiga i
en av landets 23 frivilliga försvarsorganisationer.
Sammantaget har organisationerna 706 000
medlemmar.
Genom att på frivillig basis rekrytera och utbilda medborgare för uppgifter inom totalförsvaret

Värnpliksnytt i graven
– och upp igen?
I juni föreslog pliktutredningen att tidningen
Värnpliktsnytt ska avvecklas i samband med
att värnplikten försvinner den 1 juli nästa år.
Men inte på riktigt, för det ska komma en ny
ersättare, som ska ha ungefär samma uppdrag,
fast större. Förutom Försvarsmakten ska de
myndigheter som sorterar under Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
också granskas.
I en debattartikel publicerad i DN 24 juli
anser Björn von Sydow (riksdagsledamot, tidigare försvarsminister), Göran Färm (journalist, Europaparlamentariker) och Paula Burrau (kanslichef/presschef, tidigare
pressekreterare vid försvarsdepartementet) att
”Värnplikstnytt är ett bevis för att pennan har
makt” och skriver ”Tidningen har sällan varit
bekväm. Få är de överbefälhavare, generaler
och höga officerare som tagit strid för publikationen. Det krävs kurage att kritisera den
organisation där man själv är en del. Värnpliktsnytt har drivit utvecklingen framåt.”
Mirijam Geyerhofer
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bidrar fallskärmssverige till landets
beredskap. Vi som ingår i frivilliga försvarsorganisationerna ses som en viktig
resurs av Försvarsmakten.
Under den här vinjetten presenterar vi regelbundet försvarsinformation.

Bättre miljö med låtsasrullstensås på båt
Även militären tänker på miljön och nu har örlogsfartyg i utlandstjänst börjat källsortera.
Två osmosaggregat ombord på båtarna gör dricks- och tvättvatten till besättningen.
Enligt maskintjänstechefen Michael Lundström som är miljöansvarig har de kapacitet
för 50 kubikmeter per dygn. Det finns reserver för ett antal dagar också pm det skulle bli
fel på aggregaten eftersom allt färskvatten förvaras i tankar.
Enligt mil.se fungerar aggregaten som en rullstensås fast snabbare. Havsvattnet passerar membran under högt tryck och enbart vattenmolekyler släpps igenom. Salter, mineraler och bakterier filtreras bort. Vattnet blir till och med för rent, för efteråt måste det måste passera ett mineralfilter för att tillsätta lite nyttiga ingredienser.
Och inte blir det någon miljöpåverkan genom tappning av vattnet, alla besättningsmedlemmar har fått en egen plastflaska att fylla på.
Källa: www.mil.se

Samhället kan drabbas av sparkrav
2002 ändrade regeringen det ansvar som Försvarsmakten har eftersom de ansåg att hjälpen vid civil verksamhet begränsade försvarets kärnverksamhet. Det betyder att Försvarsmakten nu inte tar hänsyn till civila behov, som till exempel skogsbränder och översvämningar, när de håller på att se över sin helikopterpark.
”Det kommer inte att finnas lika många helikoptrar, och därmed finns inte samma
möjlighet att hjälpa till från försvarsmakten”, säger Jan-Olof Lind som är regeringens helikopterutredare, till Sveriges Radio.
Källa: sr.se
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Curt Kvicker
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och Jens Olsson (FKD), i junior-SM i
precision. Gränsen för att vara med där
är att fylla högst 22 år under kalenderåret
då tävlingen går. Jens Olsson känsla att
styra in mot precisionsdisken imponerade väldigt – och vilket ”fighting face”
förresten.
Det man frågar sig är då om detta är
en start för den nya generationen precisionshoppare, eller dödsrycket för grenen? Tio svenska hoppare samt tre från
Finland, det måste vara det lägsta antalet
någonsin. Reijo Hirvonen och hans finska vänner fyllde ut tävlingen väl, det ska
sägas – det kanske är dags att samordna
alla nordiska nationsmästerskap?

Stilstudie av Jens
Olsson från FK Dala.

Dålig koll på Fallsvenskan
Jens Olsson,
FK Dala.

Curt Kvicker

Diskussioner fördes efter tävlingen om
vad som behövs för att få fler att tävla i
precision. Engagemang och intresse att
låta nya hoppare få testa att hoppa med
specialutrustningarna är mitt tips. Det
räcker inte med ”läpparnas bekännelser”
och säga rätt saker, förändringen kan
bara ske med hårt jobb ute på hoppfälten. Fallsvenskan har pågått sedan 2004
och en del av de rutinerade precisionsrävarna, förutom Alpforsarna som är exemplariska, har fortfarande ”ingen aning om”
att det fanns en sådan tävling, där man
till och med kan visa upp sig på hemmaplan. Det är vad jag kallar noll-koll! ■

Jobba med tävlingar
I förbundets tävlingskommitté saknas just nu grenansvariga för
såväl precision, kalottformation, FS och swooping (canopy piloting).

Text

Boel Stier

Foto

Helen Lennartsson

örbundets tävlingskommitté arbetar
med att planera tävlingar, se över tävlingsregler, besluta vilka som blir landslag och på vilka grunder samt följa och
stödja de elittävlandes satsningar.
Förutom representanter för domarna
ingår i kommittén en grenansvarig per
tävlingsdisciplin. Den grenansvariga liknar en förbundskapten och är länken mellan de tävlande och förbundet. Det är den
grenansvariga som gör uttagningen av
landslag varje år, som för de tävlandes talan inför förbundet när det gäller budgetfrågor och annat stöd men som också
stämmer av mål och resultat med de tävlande. Dessutom är tävlingsarbetet i förbundet just nu i ett skede där arbetet
med elitsatsningar ska ses över.

F
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Men just nu gapar flera poster i tävlingskommittén tomma: grenansvariga i disciplinerna kalottformation, FS, precision
och swooping saknas.
Låter det här intressant? Är du kunnig
i en av de här grenarna och känner ett
engagemang för att föra tävlandet i grenen framåt? Har du eventuellt tävlat lite
själv eller åtminstone har insyn i hur tävlingar i grenen går till? Då är det kanske
dig förbundet söker.
Hör av dig till tävlingskommitténs
ordförande Håkan Dahlquist på e-post
hakan@sff.se snarast möjligt om du själv
vill ansöka till en av posterna eller lämna
ett förslag på någon du tycker skulle vara
lämplig.
■

Helen Lennartsson

Kanske passar du eller någon du känner?

Emma Eriksson prickar disken
under inseende av förre grenansvarige Lennart Vestbom.
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Mark
FS-hoppare, AFF-instruktör, storformationsorganisatör och coach.
Mark Wemhöner har gjort en snabb karriär inom hoppningen och
har dessutom hunnit med att vara ordförande i Aros.
Text

Anna Oscarson

Foto

Ur privat arkiv

M

ark Wemhöner är engageMARK
rad och lägger ner mycket
W
E
MHÖNER
kraft i det han tar sig för. Så
mycket att det höll på att bli för myckÅlder: 30 år.
et. Efter att ha varit ordförande i fallYrke: IT-nörd.
skärmsklubben Aros kände han att han
var tvungen att ta en paus från förBörjade hoppa: 2003.
eningsarbetet för att ”bara” hoppa och
Antal hopp: 950 med 1000 som mål i år.
hitta tillbaka till glädjen i hoppningen.
Klubb: FK Aros.
Att han skulle börja hoppa fallskärm
Familj: Fyra grymma brorsor, en hel drös
var från början inget han hade någon
brorsbarn, mamma, pappa och flickväntanke på. Mark är uppväxt ute på lannen Ida Samuelsson.
det i byn Rånäs som mellanbarnet i en
Övriga intressen: Mat, vin och sång. Motorskara om fem killar. Redan som ung
sport, snowboard, resa. Socialisera.
kände Mark att Rånäs var alldeles för litet och ambitionerna om något mer
fick honom att flytta till Stockholm direkt när han fyllt 18 och började jobba med IT.
Han hade utbildat sig till kock i gymnasiet och meningen var att han skulle börja jobba i familjens restaurangverksamhet.
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Åsah Helenius

NYFIKEN PÅ

En mycket nöjd Mark
Wehmöner i en komplett 36-manna under
årets sommarläger i Söderhamn. I bakgrunden
syns Martina Nylander
och Yasmina Merzoug.

Hoppning var otänkbart

Hoppningen kom han i kontakt med när
han tidigare jobbade på samma arbetsplats som Erik Lundh, en av medlemmarna i FK Aros.

”Jag tyckte det var helt stört att hoppa
fallskärm.”
I två års tid försökte Erik få Mark att
börja hoppa eftersom han var övertygad
om att hoppning skulle passa honom.
Det var Eriks födelsedagsfest i Västerås
och innan festen satt de satt ute på verandan och fikade när Erik kom och sa till
Mark att han hade chans att göra ett billigt tandemhopp. Mark tänkte att det var
bra att han fick det bortgjort och sedan
kunna säga till alla att det var idiotiskt.
Som du kanske redan har räknat ut så
blev det inte riktigt som han tänkt sig.
”Hoppet var helt underbart.”

Han anmälde sig direkt till en AFFkurs. Eftersom det var höst fick han vänta till februari på nästa kurstillfälle. I maj
2003 var han klar. Hans första utrustning var på väg att få honom att lämna
sin nyvunna kärlek. En Vector-rigg med
en Raven 2 på 248 kvadratfot. Skärmen
är egentligen en reserv. Han såg stjärnor
efter varje drag och tvivlade på om det
verkligen var så kul. Men så fick han låna
en annan hoppares utrustning och allt
var fulländat.
Blev laghoppare

I Aros är FS-hoppning det dominerande
och efter rookietidens första lek och skojhoppning blev han efter 100 hopp tillfrågad om han ville vara med i FS4-laget
Chill Out.
Mark hoppade som tail, de tävlade i
svenska cupen intermedate och Mark var
fast: ”Fyrmanna är bland det roligaste
som finns.”
Året därpå gjordes lagkonstellationen
om och laget Runt 30 formades. Säsongen 2007 hade de en ganska seriös satsning och började hoppa i den öppna
klassen. De flög vindtunnel och gjorde
150 laghopp. De tävlade också SM men
fortsatte inte 2008 eftersom de ville gå
olika vägar.

Åsah Helenius

Sommarlägret i Söderhamn 2009, Mark och
Joey Jones (gående) leder markträningen av
en av de större formationerna.

”Det var inte mitt kall. Jag älskar att
laga mat men det är skillnad att stå i ett
professionellt kök och att bara laga mat
för sig själv och sina vänner.”
Han jobbar därför som nätverks- och
säkerhetstekniker på Nordnet och har
nyligen utsetts till teamleader. Egenskaper han fått med sig från hoppningen har
kommit väl till pass.
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Arrangerade storformationsläger

Samma år blev han sugen att själv fixa
formationshoppning i toppklass. Han
anordnade en helg som han kallade Aros
Challenge dit han bjöd in duktiga FShoppare från hela Sverige för att hoppa
avancerad storformationshoppning. Vädret var inte så bra men det blev en del ro-

”Mark är enormt
driftig. När vi hoppade lag tillsammans var han inte
bara lagets tail
utan även lagets
kock, IT-expert och
grafiska designer.
Dessutom passade han på att bli ordförande i FK Aros under säsongen.
Det var för övrigt ett nöje att hoppa i lag med Mark. Inte för att han
var en ’curling-hoppare’ som tog hand
om mycket runtomkring utan för att
han är en lagspelare med det driv och
fokus som behövs för satsande lag.”

tillbaka otroligt mycket. Att se när de får
känslan man själv en gång hade vid sina
första hopp gör en genuint glad.”
Han har också hunnit uppleva baksidan med att bli för engagerad. Under två
års tid har han varit både vice ordförande
och ordförande i fallskärmsklubben Aros.
”Det är lätt att bli insyltad i saker om
man är driven och risken är att man får
för mycket att göra. Jag har lärt mig att
jag bara ska ta på mig så mycket saker att
jag fortfarande tycker det är kul.”
Vill hitta ett nytt lag

”Vi gjorde Marks
första hopp tillsammans... och
sjöng ’leeeeaving
oooon a jetplane’... sedan bjöd
han på för mycket
White russian.
Mark är en vetgirig känslosam perfektionist som har
ett mycket stort hjärta. Han är dessutom en mycket duglig fallskärmshoppare, tillika instruktör. Men framförallt, en mycket god vän.”

Han skulle extremt gärna hoppa i ett seriöst satsande fyrmannalag igen men inser att det är svårt att få ihop ett lag som
ligger på samma nivå och har samma mål
med sin satsning.
Tills vidare fortsätter han som nu med
att utbilda AFF-elever och organisera lite
olika läger.
Annat han gillar är att resa och äventyrssporter över huvudtaget. Han har varit kors och tvärs över hela världen. Numera när han ska ut och resa får resvalet i
princip styras av om det finns något
hoppfält i närheten.
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Anders Q

Petter Alfsson-Thoor, klubbkamrat:

Marks första hopp var
ett tandem. ””Tänkte att
det var bra att få det
bortgjort och sedan
kunna säga till alla att
det var idiotiskt...”

sport på samma sätt som han gjorde för
hoppningen.
”Det känns fel om man inte hoppat
på ett tag.”
Mark Wemhöner har slutligen en
hälsning till övriga hoppsverige: ”Om det
är någon som behöver hjälp med att organisera till exempel ett 14-mannaläger
är det bara att höra av sig till mig.” ■

Mark gillar att resa
och har varit kors och
tvärs över hela världen. Här Las Vegas.

Mark Wemhöner

Kristoffer Oebius, lagkamrat:

Förra året började han kitesurfa, något
han tyckte var jättekul. När han var yngre körde han crossmotorcykel. Han har
också åkt en hel del bräda genom åren
och varit till Alperna flera gånger. Tidigare har han dock aldrig fastnat för någon

Kräftskiva på FK
Aros veranda.

Privat arkiv

2007 var Mark också med i sitt första Big
way camp i Gryttjom. Han upptäckte en
ny charm med sporten.
”Jag gillar det unika pusslet i storformationshoppning.”
Han åkte på två 50-mannaläger i England och i januari 2008 åkte han på 100mannaläger i USA. Tanken var att det
skulle vara 50 män och 50 kvinnor men
man lyckades inte samla ihop exakt antal
så det blev ”bara” en 97-manna med
hälften kvinnor och hälften män.
Suget efter att göra en 100-manna
fanns kvar så han åkte tillbaka i maj.
Tanken var att göra två 100-mannor med
100 personer i varje formation men det
saknades fyra hoppare. Mark och tre till
blev uttagna att hoppa i båda grupperna.
Han tillhör alltså en liten skara som
gjort två hundramannor back to back på
olika positioner.

liga hopp. I år blev det ingen Aros Challenge på grund av brist på flygplan i fallskärmssverige.
”De bästa lägren är vartannat år så
2010 blir det definitivt av.”
Den här säsongen har han koncentrerat sig mer på att bli AFF-instruktör, coacha och organisera hoppning i stor- och
mellanformationsklassen.
Mark har skickat in ansökan om att få
vara med i kommande världsrekord i storformation, 500-mannan som organiseras
i Thailand 2011. I augusti kommer han
att få besked om han kommer med.
I år blev han färdig AFF-instruktör efter att 2006 utbildat sig till hoppmästare.
”Att vara instruktör är ett bra sätt att
vara kvar i sporten utan mål. Det är dessutom asroligt att få hjälpa människor att
börja göra det man själv älskar. Man får

Privat arkiv

”Jag träffade Mark
för drygt ett år sedan för första
gången. Min första
uppfattning om honom var att han
var lite för kaxig för
min smak. Ibland
missbedömer man.
Fullständigt. I mina ögon är Mark så
lite kaxig man kan bli. Bra självförtroende? Ja. Men Mark är en otroligt
ödmjuk, omtänksam och generös person. Han vill också att saker ska gå
rätt till (vilket ibland till och med kan
ställa till det lite för honom). Sammanfattningsvis skulle jag säga att Mark
är en människa med stort hjärta och
som är grym på att laga mat.”

Anna Oscarson

Ida Samuelsson, flickvän:

Erik Lundh

NYFIKEN PÅ
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Spons – kanske
något för dig?
Björn började hoppa för fyra år sen och i vintras
lyckades han övertala sin chef att få sponsring
på en ny rigg. Han tycker att fler borde våga
fråga. För ett normalstort företag är några tioJohanna Beijersten

tusenlappar småpotatis i marknadsföringsbudgeten och det finns mycket att vinna för både
den anställde och företaget.
Text

Boel Stier

Foto

Johanna Beijersten

idigare i år tog Björn Gunnelöf mod
till sig och frågade sin chef om han
kunde få spons på fallskärmsutrustningen.
”Jag fick i stort sett ja direkt, något
som gjorde mig otroligt överraskad.”
Nu vill han gärna inspirera fler hoppare att våga fråga sina arbetsgivare om
möjligheten till sponsring.
”Många jag har pratat med säger att
de har funderat på saken, men inte vågar
fråga. Det är synd.”
Fast visst måste man tänka till lite i
förväg, intygar Björn. Det är inte bara att
sticka in huvudet till chefen och be om
pengar. Själv förklarade han att en rigg
med företagets logga skulle kunna användas på mässor och evenemang där företaget är med och att man skulle kunna ta
fram fina frifalls- och luftbilder att använda i olika sammanhang.
”Jag förklarade också att en rigg har
en livslängd på tjugo år. Sponsrar man
sin anställde med 20 000 för en sån är
det en kostnad på tusen kronor om året

T

Om Björn Gunnelöf
Ålder: 33 år.
Bor: I Stockholm
Hoppar i: Stockholms Fallskärmsklubb och Fallskärmsklubben Dala.
Började hoppa: 2005.
Antal hopp: Strax över 70.
Familj: Sambo och två barn,
ett och tre år.
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Yrke: Key account manager
på tidningen Vi i Villa.
Bäst med hoppningen: Variationen som finns i sporten. I
år har jag börjat friflyga och
inser att det är större än att
bara vända sig från mage till
sittande. Dessutom är stämningen ute på klubbarna och
kamratskapen inom sporten
suveräna.

för en riktigt bra reklamplats. Det är ju
ingenting.”
Björn fick 20 000 kronor av företaget
och sålde sin tio år gamla, begagnade utrustning för ungefär samma summa.
Pengarna räckte i stort sett till allt han
behövde: en ny rigg med företagsloggan
broderad på sidorna, en ny reservskärm,
en ny räddningsutlösare och en begagnad
huvudkalott. Han behövde bara lägga ut
2 000 kronor ur egen ficka.
Rigg bättre än skärm

Först hade Björn tänkt sig att företagets
namn och logga skulle exponeras i huvudskärmen. Men när han hade tänkt efter ändrade han sig.
”Skärmen är väldigt visuell under en
kort period, just när man hänger där i

luften. Men riggen syns när man packar,
går till planet och rör sig på fältet. För att
inte tala om hur mycket lättare det är att
visa upp en rigg på mässor och evenemang än en stor skärm. Dessutom kan
man ta en större mängd varierade bilder
med en rigg än en skärm. Och den dag
det är dags för mig att byta huvudskärm
kan jag troligen behålla riggen. Annars,
om arbetsgivaren har gått med på att
sponsra och man vill sälja skärmen efter
två år, skulle man lätt få dåligt samvete.”
Att brodera loggan på riggen är dessutom billigare än att sy in den i skärmtyget. Björn säger att det kostar omkring
6 000 kronor att sy i skärmen medan han
betalade omkring 4 000 för brodyr på
riggen. Det kan bli dyrare om man behöver scanna in en logga och brodera efter
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Rickster Powell

Pulse
Ny skärm i mellanregistret

Den nya skärmen Pulse
från Performance Designs bjuder på snälla
öppningar, flack flygning
och kan klämmas ner i
mindre riggar än jämförbara storlekar av
andra huvudskärmar.
Det är en aningen elliptisk niocellare avsedd
för skojhoppare på alla
erfarenhetsnivåer och
bottentyget är gjort av
samma utrymmessnåla
material som används i
reserven Optimum.

Text

Boel Stier

Foto

Rickster Powell

S

eth Ericson från Nyköpings fallskärmsklubb tränade med sitt FS4-lag Top
Gun i DeLand i våras när Uffes Hoppshop och förbundets materielkommitté
bad honom prova den nya skärmen Pulse.
”Jag gjorde strax över 30 hopp med en
skärm i 150 kvadratfots storlek. Den vik-

tigaste frågan var huruvida Pulse skulle
klassas som en högprestandaskärm eller
inte i Sverige. Det behövdes inte så
många hopp för att avgöra att svaret på
den frågan är nej”, berättar Seth.
Det han däremot blev imponerad av
var flygegenskaperna. Han tycker att till-

en bild. I hans fall räckte det med att
riggtillverkaren kunde erbjuda ett typsnitt som liknade det i företagsloggan
och utifrån det återskapa loggan på riggen.
Nu är han jättenöjd med att ha en
skräddarsydd rigg och säger att det är otroligt skönt jämfört med den begagnade
utrustning han hade tidigare. Och hans
koncern-vd är nöjd, han har fått använda
en frifallsbild där Björn ligger och gör
tummen upp i luften i presentationsmaterial, ett kul sätt att bjuda på en snackis
kring ett föredrag.
”Han ska göra ett tandemhopp också”, säger Björn. ”Får man bara en av de

högre cheferna att göra det vill många
underchefer göra likadant.”
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Kraften i ett tandemhopp

Björn tycker att fler företag borde få upp
ögonen för hur tandemhopp kan användas som relationsbyggare, både inom företaget i teambuilding-syfte och riktat
mot kunder.
”Ett tandemhopp glömmer du inte
bort. Att få vara avsändare för någons
första hopp gör ett helt annat avtryck än
att gå på en fotbollsmatch tillsammans.”
Planera in ditt samtal med den som
beslutar om pengar vid ett bra tillfälle.
Björn tog sitt snack med chefen när det

verkarna har lyckats med att konstruera
en skärm som både bär långt och som är
rätt kul att flyga.
”Den är lite, lite elliptisk och ganska
svängsugen men hämtar ändå upp sig relativt snabbt efter en sväng. Man förlorar
också förvånansvärt lite höjd när man
svänger. Efter några hopp försökte jag
provocera den lite i öppningarna genom
att hänga lite snett, men den stack inte
iväg trots det. Den kombinationen gör
att den troligen inte är benägen att ställa
till med problem för en relativt oerfaren
hoppare. Och så är det förstås ett säkerhetsmässigt plus att den bär långt.”
Seth tyckte att den flärade bra men
tillägger att han inte gjort några speciella
manövrar under landningarna för att undersöka fläregenskaperna på djupet.
Han kan intyga att den mycket riktigt
var lättpackad, sydd som den är av så kallat noll-p-tyg i toppskiktet (som släpper
igenom väldigt lite luft och därigenom
har goda flygegenskaper men blir mer
svårpackat) och PD:s nya extra utrymmessnåla version av F111 i botten (ett
tyg som släpper igenom mer luft och
därför är lättare att packa ihop).
Uffe Anderzon på Uffes Hoppshop säger att det särskilda bottentyget gör att
en och samma skärmstorlek kan fungera
i fler riggstorlekar än en liknande skärm
av annan modell. Framför allt kan man
uppnå det många vill, att få en lättare
och mindre rigg men ändå en trygg
skärmstorlek över huvudet.
■

var dags för barhäng efter julfesten. När
svaret blev positivt gick han vidare med
ett förslag på hur det hela kunde se ut. På
riggtillverkarens sajt skapade och färglade
han en rigg och kopierade in en bild på
loggan från företagets hemsida.
Björns viktigaste tips är att först, innan du tar det där snacket med chefen,
fundera på vad just ditt företag kan vinna
på en sponsringsöverenskommelse.
”Kanske kan ni låta riggen hänga i receptionen under veckorna, tillsammans
med lite frifallsbilder? Och så kan ni sy
ihop en överenskommelse om att månadens säljare, eller årets anställde, får ett tandemhopp, eller något sånt. Våga fråga!”■
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PRYLT O R G E T
å Pryltorget sätter vi ut radannonser av privat ägda ting som anknyter till hoppning. Införandet är gratis för medlemmar i SFF eller prenumeranter av SFS. De
flesta annonserna är plockade färskvaror från den elektroniska anslagstavlan Skydivelistan (skydive@list.gof.se) och kan därför vara inaktuella (införandedatum inom
första parentesen). Du kan självklart skicka din radannons direkt till oss på tidningen,
skicka till Himmelsdyk (de som gör iordning text och bild inför tryckningen), eller till
redaktörerna. Adresser, faxar, e-postar och telefoner finns på sidan tre. Sätt ut pris
om du säljer! Du kan skicka utan tanke på pressläggningstider. Under produktionen
fylls Pryltorget på så länge plats finns tills vi lämnar för tryckning.

P

S Ä L J E S
(20 juni) Till salu: fraphat, som ny, finns i centrala Stockholm. Svart, med röda drag, pris kanske 1.000:-, billigare vid snabb affär. Kontakta Kalle, telefon: 0705564278. e-post: kallejos10@hotmail.com
(22 juni) Fåhoppad PD Vengeance 135 sqft, tillverkad
juli 2000, säljes. Kom till ägo i samband med ett riggköp och har mest legat i garderoben. Färger: Turquoise/Yellow/Silver/Turquoise/Turquoise/Turquoise/Turquoise/Turquoise/Turquoise Pris: kom med ett bud!
Kontakta Christian, FKCG, e-post: christian.b73@gmail.com
(18 juli) Säljer min Sony PC350E, fick ut den från försäkringsbolaget när jag gjorde illa mig och jag uppskattar
att jag har (mark)filmat max 2 timmar med den. Två batterier, alla kablar, en 0.5-lins och kameraväska med
mera. Kom med ett bud! Sami Häkkilä, telefon: 0765-69
24 12, e-post: sami_hakkila@yahoo.se
(21 juli) Säljer världens bästa kamera och kamerahjälm.
Det är en supersafe Cookie-hjälm med alla tillbehör
(cut-system, hus, cameye mm). Kameran är givetvis en
Sony PC1000. Detta ekipage är en av de lättaste på
marknaden och därmed också väldigt mycket bättre för
nacken än många andra. Använd säkert hela 10 gånger.
Pris kan diskuteras. Kontakta Suzanne Bejås, telefon:
0708-65 35 17, e-post: suzanne@engelbertgroup.se
(24 juli) Säljer min Icon och Mamba 104, allt från 2007
och i väldigt bra skick! Icon I1, svart och grå. Mamba
104 , neongrön. Smart 110 reserv. Cypres 2 2007/10.
Har gått ca 80 hopp. Sydd för person 1,85 och normalbyggd. Pris 33 000:- Micke Kaulanen, telefon: 0768-985
522, e-post: kaulanen@gmail.com
(24 juli) Wingsrigg (blå och gul, min gamla Phenixrigg)
säljes. I den finns en fin Stiletto 120 och en oanvänd
113-reserv från PD. Riggen passar mig som är 186/80.
Finpris kan ordnas. Kenneth Eriksson, telefon: 0709-56
58 67, e-post: kenneth.eriksson@vlt.se

(25 juli) Säljes: Pro-track, 1 år, perfekt skick, 2.050:Kontakta Elof Wecksell, telefon: 0768-94 48 99, e-post:
elof@wecksell.se
(13 aug ) En Xaos-27 108 till salu. Den är tillverkad oktober -07 har gått typ 100 hopp. Vit med röda crossbrace. Jag hoppas få 12.000:- för den. Henrik Anderson,
e-post: signthesky@hotmail.com
(16 aug) Har inventerat lite och vill bli av med en del saker. Ser du något intressant hör av dig för mer info eller
bilder. • Blå Javelin 1991-12. PD 143R, 1992-03.
Sabre 135, 1990-12. Cypres, 1997-07. Vet ej hur många
hopp den har gått men en hel del. Besiktad och
hoppklar. Prisidé 2.500:- • Svart Javelin, 1996-12. PD
126R, 1996-12. Stiletto 135, 1996-11. Cypres, 1997-08.
Vet ej hur många hopp den gått men den är i bra skick.
Besiktigad och hoppklar. Prisidé 8.000:- • Svart Javelin, 1995-10. PD 126R, 1995-03. Crossfire 109, 200105. Cypres, 2008-01. Cirka 300 hopp. Besiktigad och
hoppklar. Prisidé 17.000:- • Pro-track 1700:- Optima
1500:- Barigo 400:- Viso 1500:- Fraphat 300:- Intergralhjälm Z1 storlek M, 1.500:- Intergralhjälm Mamba
storlek M, 2.000:- Bonehead öppen hjälm storlek M,
1.500:- Två st FS-overaller (hör av dig för storlek och
modell). Riggväska 300:- Viktbälte 5 kg 300:-. Kontakta
Johan Green, telefon: 0704-86 82 74, e-post:
johan.green@atmaskin.se
(17 aug) Friflygarsäker blå/grå Javelin rigg med orange
huvudkalott (svarta ytterceller och stabbar). Rigg: Javelin (1997-08) Reserv: SuperRaven 218 (1997-06, aldrig
använd). Kalott: Silhouette 210 (2002-11, gått cirka
500-600 hopp). AAD: Cypres (1998-09, dör i slutet av
nästa säsong). Prisidé: 18.000 :- Riggen har en del
stjärnglans bakom sig. Den låg, bland annat, till grund
för Mik Stiers (ZERO) strålande karriär inom FF. • Vinröd FF-overall från Skyshop, använd cirka 20-30 hopp,
sydd för mig som är 194 cm. Prisidé: 1.000:- Allt finns i
Gryttjom för provhoppning. Maila eller ring Piotr kvällstid, telefon: 0708-62 91 79, e-post: pin303@gmail.com
(17 aug) Atom, Techno 128, Cypress 1, allt från -01.
Fina flikar = FF-säker. Passar mig som är 170 väger 65

kg. Ompackad, besiktigad, Cypresen har nytt batteri.
Passar kalotter mellan 120-150 sqf. Pris: 13.500:- Kan
även fås med en Springo 140 för 500:- extra. Kalotten
är en HP, har gått cirka 600 hopp, linbytt för 300 hopp
sedan. Cecilia Cöster, e-post: cecilia.coster@gmail.com
(18 aug) Säljes: Javelin (2008-01), Sabre 2 150 (200711) PD126R (2007-04) Cypres 2 (2007-10). Har gått runt
150 hopp (reserven 0 hopp), allt utplockat i februari
2008. Bröst och höftringar, spacer foam, Skyhook. Riggen passar skärm som är 120-150 sqft. Skärmen är
orange, riggen mörkgrå med blåa, röda och svarta detaljer. Riggen är sydd efter mig, 181 cm och väger 80
kg. Pris 35.000:- Kontakta Anders Johansson, telefon:
0707-94 68 55, e-post: andersskydiver@hotmail.com
(20 aug) Perfa till dej som är ny i sporten. Säljer en Javelin 04-91, med vit Sabre 150, ca 700 hopp, fräscha linor. Reserv PD 143 (05-91). Cypres (02-01). Gamla grejer men i mkt bra skick! Passar dej ca 165-170 lång.
Jag är 160 och det funkar också. Pris 9.500:- Finns att
provhoppa i Gryttjom. Kontakta Hella Stening, telefon:
0704-03 42 88, e-post: hellast@hotmail.com
(23 aug) Säljer min nästan nya videokamera plus hjälm,
endast använt tre hopp. Hjälm vit Rawa, modell Vision,
strl L (små storlekar), cutaway chincup, kamerabox för
Sony HDR-CX6, topmounted. Superlätt, jättefin och
väldigt bekväm (nypris: 3.200:-) Videokamera Sony
HDR-CX6 (nypris 8.900:-). Vidvinkel-lins Raynox HD5050 PRO, levereras med adaptrar för 27 mm, 30 mm,
30,5 mm, 34 mm, 37 mm samt 43 mm (nypris: 1.395:-)
Kontakta Christina "Kitten" Nordlöf, telefon: 0705-08 17
66, e-post: kitten.nordlof@gmail.com
(2 sep) Utrustning för nybliven högprestanda-certifierad
hoppare till salu: Javelin -93. PD Reserv 143 sqft -93.
Stiletto 135 sqft -93. Cypres I från 2000-04. Linor gått
ca 400 hopp. Levereras med nyompackad reserv. Pris
9.500:- Utrustningen finns i Västerås. Kan skickas mot
tillägg för frakt. Niklas Larsson, telefon: 073-255 43 37,
e-post: niklasl87@gmail.com
(8 sep) Äldre grejer i fint skick. Rigg: Javelin - helsvart.
HK: PD 210 - ljusblå. Reserv: PD193. Rigg/HK/reserv
från -94, Cypres från -02. Riggen helt utan anmärkning.
HK har nog gått ganska många hopp genom åren (jag
har hoppat ca 150-200 med den), men den fungerar
just fine. Reserven har gått ett hopp. Sitter nog bäst på
cirka 185 cm normalbyggda hoppare, men sitter bra på
mina 190 cm. Hoppklar och finns i Gryttjom för intresserade. Pris 15.000:- + ett alfapet. Kontakta David
McCann: 0705-27 01 31, e-post: david@mccann.nu
(11 sep) Rigg, Reserv och Cypres 2 säljes, pris komplett 23.900 :- Javelin Odyssey (april -04) TJNK.5, 800
hopp, pris 9.500:- Passar person ca 170 cm. Lämplig
för 135-170 sqf huvudkalott. PD reserve (januari -04)
126 sqf, 0 hopp, pris 8.500:- Cypres 2 (april -04) batteri
bytt februari -08, pris 5.900:- Allt är komplett och reservpackningen är giltig till 30:e oktober. Säljs helst
komplett, men kan även delas. Kontakta Emil Einarsson, telefon: 0703-59 40 38, e-post: emil@mk3d.se
(15 sep) Säljes: Rigg: Atom Legend R, blå/grå, 2005.
Huvudkalott: Electra, 190 sqft, vit, 2004. Reserv: Techno, 190 sqft, 2005. Cypres 1, 1999. Hoppklar. Prisidé
25.000:- Utrustningen finns i Stockholm. Samir –
telefon: 08-744 11 14, e-post: samir.t@softhome.net

Friflygarlägret 09

(16 sep) Har en Mayday 7, fyrkantsreserv på 156 sqft till
salu. Den är tillverkad 29 juli -92 så den har några år
kvar innan 20-årsgränsen. Pris 700:- Kontakta Peter, telefon: 070-385 08 41, e-post: peter.lisa@telia.com

K Ö P E S
(10 juni) Köpes: Rigg med 170 kalott, som ska passa
mig 194 cm/85kg. Andreas Mähler, telefon: 0703-55 24
06, e-post: andreasmahler1@yahoo.se
(20 juni) Är på jakt efter en liten smidig ”riggersymaskin", är även intresserad av riggerverktyg. Kontakta
Nico: 0768-25 85 98, nico@SkydiveSweden.se
(21 juni) Önskar köpa en ej HP-klassad, mjuköppnande
135 kalott som är skonsam mot nacke o passar bra för
film o foto-hopp. Maila Peter Alkeryd:
peteralkeryd@fastmail.fm
(29 juni) Söker en komplett nybörjarutrustning till min
tjej som är ca 174 cm, 66 kg. Gärna en modernare huvudkalott typ Sabre2, Pilot, Spectre eller Silhouette.
Rigg som är friflygarsäker och i bra skick, reserv och
Cypres. Kontakta Peter Johansson; telefon: 0706-58 53
89, e-post: phbjoh@gmail.com
(29 juni) Köpes: RW overall som passar tjej 174 cm 66
kg med grova lår. Kontakta Peter Johansson: telefon:
0706-58 53 89, e-post: phbjoh@gmail.com
(5 juli) Jag söker en huvudkalott till en nykläckt turkeybekant. Den bör vara 170 kvadratfot, i bra skick och
helst någorlunda modern, typ en Sabre 2, Spectre, Silhoutte eller liknande. En gammal hederlig Sabre kan
också funka om det är fräsch. Hör av dig till Håkan Andersson, LFK, telefon: 0761-44 11 25, e-post:
haan@bredband.net
(5 juli) Söker en komplett rigg med 190-kalott. Jag vill
ha bra grejer som kan säljas vidare om ett år eller så när
det är dags att byta ner storleken. Prisklass 15.000:- till
20.000:- för hela kalaset. Kontakta Rickard Svensson,
telefon: 0739-99 94 19, e-post:
Rickard_Svensson@email.com
(21 jui) Har du en Velocity 84 eller 79 att sälja vill jag
gärna köpa den. Jens Lindblad, e-post:
raiden_ff6@msn.com
(25 juli) Köpes: Optima och/eller Viso. Elof Wecksell, telefon: 0768-94 48 99, e-post: elof@wecksell.se
(31 juli) Velocity 84 eller 90 vill jag köpa, gärna billigt –
eller helst byta mot en Katana 97. Kontakta Bengtsson,
e-post: luffarshakt@hotmail.com
(3 aug) Springo 120 sökes! Efter lite nostalgihoppning
med min BT Pro 100 har jag fått mersmak på att flyga
lite franska kvalitetsskärmar! Letar efter en Springo 120.
Har du en till salu eller vet nån som har (borde finnas en
och annan som ligger och skräpar i folks garderober),
så hör av dig! Mats Svensson, FKCG, telefon: 0708-37
77 50, e-post: mats99svensson@gmail.com

US Nationals med sitt lag SoCal Converge förra
hösten.
Mycket teori, mindre hoppning

Årets friflygarvecka i Gryttjom bjöd på
tålamodsprövande väder. Det gav till-

att ge nybörjare men inte riktigt vet hur man gör
på bästa sätt. Det saknas en röd tråd.

fälle för arrangören att odla ny coach-

Nya och gamla coacher

kraft och bjuda på mycket teori.

Nu är inte alltid teori lätt att omvandla till praktik och att tro att man i en handvändning lägger
om riktningen för allt detta är ett tydligt tecken
på hybris.
Min tanke gick ut på att hitta lite nytt folk
med mycket kunnande som aldrig coachat förut,
kombinera det med erfarna coacher med en tydlig progression och pedagogik. Samt dessutom
försöka hitta områden där teoretisk inlärning i
grupp kan komplettera coachning i luften.
I praktiken slutade detta med att vi fick tre
helt nya coacher: Cornelia Franzén, Fredrik
Tengbom och Bent Onshus. De fick sällskap av
Hermine Iacobaeus, Mikael Rengstedt, Jocke
Melin, Richard Johansson och Andy Malchiodi.
Den senare var influgen från USA och tillhör helt
klart friflygningens elit. Bland annat vann han

Text

Andreas Henrikson

ett rum i ett bunkhouse på ett hoppfält i Kalifornien bollades i vintras ett par tankar som till
slut fick som resultat att jag åtog mig uppgiften
att organisera årets friflygarläger i Gryttjom.
Det som i stora drag fastnade i mitt huvud efter bollandet i Lake Elsinore var två saker. Dels
att det saknas kontinuitet inom friflygningen i
Sverige, det vill säga att väldigt mycket kunskap
och erfarenhet håller på att gå förlorad för att
gamla storheter ofrivilligt tappar motivation och
inte hittar tillräckligt med inspiration att föra vidare sitt kunnande. Det andra är den raka motsatsen, nytillskott bland coacher som har mycket

I
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Det hölls fyra olika föredrag under veckan. Tre av
Andy Malchiodi som handlade om teknik, progression och säkerhet och ett av Hans Berggren och Joakim Wetterfors där fokus var frifallsfilm och foto.
Hur blev veckan då? Jodå, mellan regnskurar,
stormvindar, obrukbar bana och vansinnigt låga
moln fick vi ihop ett par hopp på måndagen och
onsdagen samt nästan en hel hoppdag på lördagen.
Stämningen hölls på en beundransvärt hög nivå
och avbrotten utnyttjades till burkpantning, seminarier, städning, film samt badhusbesök i Uppsala.
Det går inte riktigt att lyfta fram någon speciell person under veckan, jag tycker att samtliga
gjorde en enorm insats att hålla humöret uppe
och gnistan vid liv. Även om det bara blev ungefär fyra till fem coachhopp per person så lärde sig
nog alla något – och jag lärde mig massor om att
organisera ett läger.
Nästa år kommer jag att dela upp lägret på två
veckor med 24 deltagare per vecka... Tror jag.
In skygod we believe.
■
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KONTAKTA

SFF!

Styrelsen
Ordförande: Bo Olsson, e-post: ordforande@sff.se

Klubbens fadder i styrelsen

Kassör: Stefan Nilsson, e-post: kassor@sff.se

har något annat ärende som rör den egna klubben

Vice ordförande: Ann Ljusberg, e-post: ann@sff.se

vänd dig till din klubbs fadder i styrelsen.

Ledamot: Fredrik von Schmalensée, e-post:
schmalensee@sff.se

Stefan Nilsson, kassor@sff.se

Ledamot: Mårten Nordlander, e-post:
marten@sff.se

•

Skånes Fallskärmsklubb (SF)

•

Fallskärmsklubben Upp & hoppa (FKUoH)

Suppleant: Håkan Dahlquist, e-post: hakan@sff.se

Mårten Nordlander, marten@sff.se

Suppleant: vakant
Adjungerad ledamot med ansvar för miljöfrågor:
Annika Burström, e-post: annika@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
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 samta fakta om
bestämmelser och material.
Beställ material på SFF:s kansli
• PR-film, inspelad 2006,
för att ha i marknadsföringssyfte.
• Drogteststickor.
• Skade- och tillbudsformulär.
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Har du synpunkter, frågor, saknar information eller

Vill du veta mer om:
Skatter och avtal: Kontakta förre ordföranden
Lina Gardlow, lina@sff.se

•

Stockholms Fallskärmsklubb (SF)

•

Örebro Fallskärmsklubb ÖFK

Bo Olsson, ordforande@sff.se
•

Gotlands Fallskärmsklubb (GOF)

•

Nyköpings Fallskärmsklubb (NYFK)

Ekonomi: Stefan Nilsson, kassor@sff.se

•

Västergötlands Fallskärmsklubb (VFK)

Försvarsfrågor, jämställdhet:
Ann Ljusberg, ann@sff.se

Ann Ljusberg, ann@sff.se

Ledarskapsfrågor: Ann Ljusberg, ann@sff.se
PR & information: Fredrik von Schmalensee,
schmalensee@sff.se
Förbundsjurist, allmänrättsliga frågor,
avtal, försäkringar, tävling: Håkan Dahlquist,
hakan@sff.se
Tävling, försvars- och luftrumsfrågor:
Mårten Nordlander, marten@sff.se

•

Östersunds Fallskärmsklubb (ÖSFK)

•

Fallskärmsklubben Dala (FKD)

•

Linköpings Fallskärmsklubb (LFK)

Fredrik von Schmalensée, schmalensee@sff.se
•

Umeå Fallskärmsklubb (UFK)

•

Sundsvalls Fallskärmsklubb (SUFK)

•

Söderhamns Fallskärmsklubb (SÖFK)

Bo Olsson, ordforande@sff.se

Materialkommittén: Mårten Jansson,
marten@martenjansson.com

•

Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg (FKCG)

Utbildnings- och säkerhetskommittén:
Petter Alfsson-Thoor, ri@sff.se

•

Fallskärmsklubben Aros (FKA)

•

Arvika Fallskärmsklubb (AFSK)

Tävlingskommittén:
Håkan Dahlquist, hakan@sff.se

Håkan Dahlquist, hakan@sff.se
•

Halmstads Fallskärmsklubb (HFSK)

Flygsportförbundets luftrumsgrupp:
Mårten Nordlander, marten@sff.se

•

Smålands Fallskärmsklubb (FHS)

•

Fallskärmsklubben Syd (FKS)
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Posttidning B
Svensk Fallskärmssport
Himmelsdyk
Box 110
SE-438 23 Landvetter
Suède

Svenska mästarna i friflygning – Mik Stier, Anders Sundin och Joakim Wetterfors i Zero – tar skysurfing till en ny nivå.
Foto: Joakim Wetterfors

