Nya ompackningsregler
Nytt kvinnligt världsrekord
Vi blir färre – men inte bara sämre

Utrotningshotad
– är det så man bäst beskriver den svenska hopparen
av idag? Visserligen är det ingen nyhet att vi blir allt
färre. Men när det stod klart för oss i redaktionen att vi
var tillbaka på 1975 års medlemssiffror (se SFS nr 3 i år)
bestämde vi oss för att fördjupa oss lite mer i ämnet.
Varför blev det så här, och vad kan vi göra åt det?
Den frågan har vi ställt till hoppare från olika håll i
landet, med allt mellan 300 och 6 000 hopp, killar och
tjejer med mellan ett och 36 år i sporten. På sidorna
16-17 kan du läsa vad de tycker och tror. Där kan du
också läsa om varför Dalas elevsiffror är bättre än genomsnittet i landet, och varför den nuvarande förbundsstyrelsen inte drivit vidare projektet New deal.
Men trots kristiderna hoppar, satsar och presterar
svenska hoppare en massa, inte bara i vårt eget land
utan även internationellt. Helén Samuelsson från Aros
var med på det nya kvinnliga världsrekordet i september. På sidan 18 och framåt berättar hon hur det kändes att vara en av de 181 hopparna i den historiska formationen över Kalifornien.
Läs också viktig information om de nya ompackningsreglerna på sidan 6 – nu ska vi inte packa om reserven varje halvår utan en reservompackning håller i
ett helt år.
Att både ompackningscykler och år trillar förbi i en
rasande fart, det vet man i Aros, där medlemmarna firade klubbens 40-årsjubileum nyligen. Mia Spillman
från nämnda klubb skriver om festligheterna på sidorna 14 och 15. Mia är ett välkommet nytillskott i redaktionen sedan Anna Oscarson tagit mammaledigt i
ett par nummer.

Hur hårt ska man spänna bröstremmen egentligen?
Många kommer nog att spänna den lite hårdare efter
att ha läst en otäck nära-ögat-historia på sidan 20. Kanske kan berättelsen väcka debatt bland landets instruktörer om hur elevriggarnas sele egentligen ska sitta.
Vi bjuder också på FS-landslaget Evolutions berättelse från världscupen i Tjeckien. En helt okej prestation drogs ner av en kraschad exit – men laget är ändå
nöjda efter att ha slagit svenskt rekord i somras. Läs
mer på sidan 24.
I det här numret har vi varit på besök hos Fallskärmsklubben SYD, en grogrund för många elitsatsande FS-lag och en plats med god gemenskap sedan
27 år tillbaka. Vi får också läsa om en utflyttad skåning som har gjort 3 700 hopp på tio år, är ett av landets hopp i swooping och en uppskattad instruktör.
Intervjun med Stefan Burström hittar du på sidan 28.
Nu lider det snart mot jul. Vi hörs igen med ett sista nummer innan året är till ända – skicka gärna in
dina synpunkter, artikelförslag och bilder till oss. Passa
på att använda din egen fallskärmstidning, det är dig
vi är till för.
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Lösryckt. Händelser, notiser,
annat av vikt eller icke.
Kalendariet 2009-2010.

SFF info – Ordföranden Bo Olsson.
Förlängd ommpackningstid för
reserver. Kontakta SFF! Alla
kontaktvägar till SFF.
Tävling. DM norra. Fallsvenskan
avgjord. Speedformation 2009.
Frivilliginfo – utelandning, Kebnekaiseövning och taktikkurs.
Riksinstruktör Petter AlfssonThoor: Hur kan vi ställa krav?.
Incidentrapporter – kalottkollision,
utelandning och låg sväng.
Över 300 firade Aros
40-årsjubileum.
Medlemsantalet: Vi blir färre –
men inte bara sämre.
Nytt kvinnligt världsrekord – 181.
Helén var med!
Nära ögat – to be continued...

Fritt uttryckt – Uno Alpfors
om tävlandet och sporten.
Fönster mot hoppsverige!

Världscupen 2009
– Evolution missade finalplatsen.
Magiskt i Norge – Go Vertical.

Svenskarna fortsätter
ta plats på swoopkartan.
Nyfiken på Stefan.

Klubbsvepet –
Fallskärmsklubben Syd.
Turkeyträning + KM = lyckat.
Pryltorget.

Omslaget:
Från det nya världsrekordet i storformation
för kvinnor. Jump For The Cause, Kalifornien i
september 2009. Läs mer på sidan 18!
Foto: Willy Boeykens, www.skycam.be
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Stöd från SISU
– men inte i väst
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Genom SISU Idrottsutbildarna finns det möjlighet att
få tillgång till resurser som kan hjälpa din klubb, inte
minst ekonomiska bidrag som ni kan ansöka om för
utbildnings- och utvecklingsprojekt.
Läs på www.sisuidrottsutbildarna.se under Organisation. Där kan du komma i kontakt med ditt lokala
SISU-distrikt.
Inför 2010 har Västra Götalandsregionens kulturnämnd beslutat att dra in SISU-bidragen, något som
har mötts av protester, inte minst av SISU Idrottsutbildarna i Västergötland och Väst. På Riksidrottsförbundets hemsida citeras Staffan Lindmark, kanslichef
på Västergötlands Fotbollförbund i Skövde: ”Att regionens kulturnämnd har beslutat sig för att dra in allt
stöd till SISU Idrottsutbildarna kommer att slå hårt
mot de mindre idrottsföreningarna på landsbygden.”

Ryska segrar på militära VM

på gång

2009/10
NOVEMBER

Militära VM, där man tävlar i precision, stil och FS,
gick av stapeln i Lucenek, Slovakien 15-22 augusti i
år.
På den individuella sidan tog ryssen D Maximov
hem precisionssegern bland männen medan hans
landsmaninna O Mikhalchuk blev kvinnlig guldmedaljör.
Den individuella stiltävlingen kammades hem av fransmannen P Valois bland herrarna och I Avbelj från Slovenien bland damerna.
Tjeckerna vann herrarnas lagprecisionstävling och
Ryssland vann damernas lagprecision. På FS-sidan
blev det belgiskt herrguld medan fransyskorna rodde
hem damernas guldmedalj.
Läs mer om tävlingen och se alla resultat på
http://airportlucenec.lcdc.sk, klicka på WMPC.

Eli Thompson död
En av hoppningens världsstjärnor på friflygarsidan, Eli
Thompson, omkom i en baseolycka med vingoverall i
schweiziska Lauterbrunnen den 28 augusti i år. Han lämnar efter sig frun Sarah Farooqui, två döttrar och den son
hans fru väntade vid olyckstillfället.
Eli föddes 1973 och hann göra över 15 000 hopp sedan han började hoppa som nittonåring.
Mellan åren 1997 och 2000 vann hann och friflygarlaget Flyboyz åtskilliga priser i tävlingar som Space Games
och SSI Pro Tour. Flyboyz var ett av de första riktiga friflygarlagen och medlemmarna (förutom Eli själv Fritz
Pfnür och Mike Ortiz) gjorde över fyratusen laghopp tillsammans. De släppte den egna filmen Party mix och
finns också med i hoppfilmerna Good stuff och Crosswind.
På senare år var Eli
programledare för Stunt
Junkies på Discovery
Channel. Han gjorde
dessutom stuntinsatser i
spelfilmer som Austin
Powers III och Cutaway.
Eli var med på alla
större headdown-formationsrekord, från 18mannan i Perris Valley
2002 till 108-mannan i
Chicago i augusti i år
och var i flera fall en av
organisatörerna bakom
rekorden.
För många svenskar
är han bekant från Friflajfestivalerna i Skånes
fallskärmsklubb 2001Eli Thompson, Friflajfestivalen 2001
2003.

14-15 nov: Ordförande/CI-möte i Karlsborg.
27-29 okt: NordicFlight ”Mega camp”,
Tunnelläger i Bottrop, Tyskland. Mer info, eposta till: flygfritt@gmail.com

DECEMBER
2-4 dec: Tunnelcamp i Bottrop, Tyskland. Eposta till flygfritt@gmail.com för mer info
och bokning.
19 dec-4 januari: Exotic freefly – friflygarläger
på Hawaii. Mer info, e-posta till:
flygfritt@gmail.com

LOK-stöd för unga hoppare
Från Riksidrottsförbundet RF kan man ansöka om så
kallat LOK-stöd. LOK står för lokalt aktivitetsstöd och
meningen med det är att stödja ungdomsverksamhet
för föreningsmedlemmar upp till 20 år.
Man ansöker via Riksidrottsförbundets webbtjänst
Idrott Online Klubb. Ansökan för nästa höst ska komma in senast 15 februari, så börja fila på ansökningarna redan nu. Titta på www.rf.se under Ekonomi &
Bidrag/LOK-stöd.

FEBRUARI

Världsrekord i FS: 45 poäng

19-21 feb: BAS-kurs på Bosön, Stockholm.
Påbyggnadskurs om säkerhet och attityd
för dig som är ny i sporten. Mer info från din
klubbs CI.

Laget Spaceland Force satte nytt världsrekord på US
Nationals den 14 oktober: 45 poäng på en och samma runda inom arbetstiden 35 sekunder! Det var på
runda sex det smällde till. Medlemmarna i Spaceland
Force är Sverigebekante Shannon Pilcher och hans
lagkompisar Gary Beyer, Christopher Bobo, Eric Boyd
och Thomas Hughes. De slog det tidigare rekordet på
44 poäng som sattes på VM i augusti förra året av
de ryska lagen Black Cat Team och Team Extreme.
Här ser du rekordhoppet: www.uspanationals.com/
WorldRecord2009-SpacelandForce-1.wmv

MARS
24-28 mars: Kursledarkurs på Bosön utanför
Stockholm. Mer info från din klubbs CI.
25-28 mars: Hoppmästarkurs på Bosön utanför
Stockholm. Mer info från din klubbs CI.

APRIL
9-11 april: Hoppledarkurs på Bosön utanför
Stockholm. Mer info från din klubbs CI.
28 april–2 maj: Tandemkurs för instruktörer.
Plats ej klart. Mer info från din klubbs CI.
26 april–2 maj, cirka: Preliminär tidpunkt för
AFF-träningsläger i vindtunneln i Bedford,
England.

MAJ
20-23 maj: Examinering av AFF-instruktörer.
Plats ej klart. Mer info från din klubbs CI.
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Seminarium om luftrummet
Svenska Flygsportförbundet håller luftrumsseminarium på Airport hotel Arlanda 28 november. För mer
info om arrangemanget, se www.flygsport.se.

Eli Thompson, SFS omslag nr 4, 2001. Foto Hans Berggren.

SFF-konferens i Karlsborg
Helgen 14-15 november är det dags för den årliga ordförande- och CI-konferensen i Karlsborg. I år kommer det
att bli mycket fokus på tävling. Se till att din klubb är representerad! Självklart berättar vi vad som hände på konferensen i Svensk Fallskärmssport nr 5.
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Hans Berggren

Ruben Hamberg

LÖSRYCKT

Michael Lönnberg

LÖSRYCKT
Vinn flygsports fototävling

Förnya licensen inför 2010 redan nu

Förra året vann hopparen Michael Lönnberg, Örebro fallskärmsklubb, första
pris i Flygsportförbundets fototävling med en bild på ett tandemekipage som
lämnar flygplanet.
Nu är det dags att
utse 2009 års
bästa flygsportbild.
Passa på, prissumman är 10 000
kronor. Sista dag
för inlämnande av
bilder är 15 november 2009.
Mer info och regler hittar du under ”Nyheter” på
Svenska Flygsportsförbundets
hemsida
Michael Lönnberg, ÖFK, vann 2008 års fototävling med den
www.flygsport.se
här bilden. Nu är det dags att skicka in bidrag för 2009!

Redan från 1 november i år kan du
förnya din licens inför säsongen
2010. Det är särskilt smart att vara
ute i god tid om du vill ha ditt certifikat
i handen tidigt på året, eftersom kansliet är stängt mellan 9 december och
7 januari.
Som vanligt måste du betala medlemsavgiften till både förbundet och
Redan nu kan du förnya din licens.
din klubb genom din klubb. Den exakta
summan får du från din klubbstyrelse
och pengarna ska betalas in till din klubbs konto. Själva administrationen
kring förnyelsen gör du på http://skynet2.sff.se
Har du glömt ditt lösenord eller användarnamn skriver du ditt licensnummer/medlemsnummer som användarnamn. Skriv ”glömt” som lösenord.
Då skickas ett nytt lösenord ut till din e-postadress som finns i systemet sedan tidigare. Får du ingen bekräftelse så titta först i skräppost-mappen!
Om fel e-postadress är inlagd i systemet eller om du inte vet ditt licensnummer, skickar du ett mejl till licens@sff.se där du uppger personnummer, namn, klubb och din rätta e-postadress.
När du sedan är inloggad: kontrollera adressuppgifterna – det är till den
adressen ditt certifikat skickas. Ansök om den licensgrad du ska ha och
eventuella instruktörsbehörigheter. AFF är inget du ska kryssa i om du gått
AFF-utbildningen som elev utan det gäller AFF-instruktörer som ska förnya
sin behörighet. Kontrollera också att din ansökan görs i rätt klubb.
Var ute i god tid, dina uppgifter skickas först till din chefsinstruktör, CI, innan hon eller han godkänner den och skickar till förbundets kansli. Lycka till!

Helen Lennartsson

Idrottslyftet för ungdomsprojekt

Stefan Nilsson, SÖFK visar ett annorlunda idrottslyft
med hjälp av SUFK:s Ulrika Nyberg. För unga hoppare
finns pengar att söka under namnet Idrottslyftet.

Har ni projekt i din
klubb som riktar sig
till unga hoppare, upp
till 25 år? Då kan ni
ansöka om bidrag
från Idrottslyftet, en
av Riksidrottsförbundets satsningar för
att få fler ungdomar
att idrotta. Sista dag
för ansökan är 30 april 2010 och du ansöker genom ett formulär du hittar på
www.flygsport.se
under Stöd till medlemmar.

Nytt hastighetsrekord i swooping
Jason Moledzki från Kanada är numera – återigen – regerande världsmästare i hastighetsswooping, meddelar FAI. Han lyckades flyga genom banan
på 2,166 sekunder i Wainfleet, Ontario, Kanada i augusti i år och slog därmed amerikanen Greg Windmillers rådande rekord från november 2008
på 2,333 sekunder.
Swoopingbanans längd är 70 meter vilket för det nya världsrekordet innebär en genomsnitthastighet på 116,3 km/h.
Det svenska rekordet innehas av Stefan Burström och är 2,690 sekunder (93,7 km/h)

SUFK & SÖFK satsar sensuellt
Text

Mirijam Geyerhofer

Foto

Helene Lennartsson

S

ka man samla in pengar till sin klubb
så är alla sätt bra. Killarna i Sundsvalls
och Söderhamns fallskärmsklubbar tyck-

te att en nakenkalender skulle vara en bra
produkt att sälja och frågade tjejerna om
de ville göra en gemensam kalender.
”Men sen ångrade de
sig och tyckte de att de
kanske skulle vara känsligt
om det var tjejer med, så
de gjorde en med bara killar istället. Vi härsknade
till och bestämde oss för
att göra en egen, utan att
de visste något”, berättar
Ullis Nyberg från Sundsvalls fallskärmsklubb.
Sagt och gjort, under
klubbarnas gemensamma
40-årsfirande smög tjejgänget iväg och tog lite

snygga bilder. Utan kläder, men med fallskärmsutrustning.
Hur naket är det?

”Man ser ju inget, bröstremmen täcker
ju… ja, och så är bilderna tagna i rätt
vinklar. Man vet vad som är där men
ändå inget”, säger Ullis.
Resultatet av tjejernas fotosession, en
kalender för 2010, finns att beställa hos
Hanna Viklander via e-post: hviklander@hotmail.com. Pris 140 kronor.
Vill man istället ha en killkalender så
finns de att köpa på Swedish Skydive Filmfestival i januari. Orkar man inte vänta
till dess kan man höra av sig till Jens Eklöf på ordf@frittfall.com för att köpa ett
exemplar. Årets julklapp kanske?
■

Tjejerna slänger kläderna för att samla pengar till klubben! Från vänster Aline Larsson, Helena Rågefeldt, Filippa Ohlsson, Hanna Sahlin, Kicki Andermyr, Ullis Nyberg
och Hanna Viklander.
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Några ord från…

Förlängd om

Den första oktober förlängdes ompack-

N

u har den mest intensiva hoppsäsongen börjat att lida mot sitt
slut. Då kan man till exempel börja kolla
årets verksamhet. Nådde vi de mål som
planerades för 2009?
Det är inte fel att kolla i backspegeln.
Detta gäller i stort all verksamhet.
Nästa steg är att fundera på framtiden
och man kan börja med 2010. Då kan
man exempelvis börja med frågan: Varför finns vi ? Svaret måste bli, tycker jag,
för att hoppa fallskärm.
Automatiskt kommer det följdfrågor:
vad behövs, hur rekryterar vi medlemmar, hur bedriver vi tävlingar för att få
acceptans i samhället om att det är en
sport vi håller på med?
Som ”lök på laxen” måste man även
tänka på ekonomin – vilket är viktigast,
flygplan eller en elegant klubbstuga?

V

iktigast är att medlemmarna ställer
upp, det är bra för klubbens utveckling att många gör lite, än att ett litet fåtal gör allt. Min fråga gäller det sistnämnda: Vad händer med klubben om
dessa personer lägger av?
• Det viktigaste är inte vad klubben
kan göra för dig, utan vad kan du
göra för klubben.

L

ite förbundsinfo. Jag har talat med
Jonny Carlén på Flygsportförbundet
om bland annat SISU och klubbarnas
ansökningar till dem. Hittills i år leder
Svenska Fallskärmsförbundet med 7 618
timmar. Medlemsantalet i SFF är cirka
1 600 mot budgeterade 1 700 och antalet hopp totalt i år är cirka 57 000.
Tyvärr har jag kunnat konstatera att
det finns klubbar som inte har gjort rätt
för sig beträffande gamla fordringar.
Känner du att ni har något som är oreglerat, ring Stefan Nilsson, SFF:s kassör.
Jag gjorde den 24 juli 2009 en begäran på ordförandelistan att alla klubbar
skulle sända in aktuella stadgar, protokoll från senaste årsmöte, verksamhetsberättelse samt lista över aktuella styrelsemedlemmar till mig. Men, tyvärr saknas en del.

Väntar på att följande klubbar tar tag i
detta nu: SYD, Gotland, Linköping,
Nyköping, Stockholm, VFK och ÖFK.

månader till att vara ett år. Det innebär en
del förändringar som kan vara bra att lägga på minnet.

H

ar fått e-post från Roland Sterner
på Flygvapen-frivilliga, FVRF. Han
bifogade ett dokument där det berättas
att det bildats en grupp av frivilligorganisationer som har följt Pliktverkets generaldirektör Björn Körlofs arbete med
en utredning som berör frivilligverksamheten, vårpropositionen samt senast
budgetpropositionen för 2010. I dessa
dokument finns olika förslag om hur frivilligorganisationer som stödjer Försvarsmakten skall finansieras med mera.
Allt pekar på mindre stödmedel och
kanske även färre uppdrag på sikt.

A

lf Sandqvist (ordförande i Frivilliga
försvarsorganisationernas samarbetskommitté) bjöd in alla organisationer för att delta i en grupp vars arbetsnamn är COW (coalition of the willing)
Målet för gruppen är att bland annat
kunna reducera kostnader.
Tyvärr hade Alf Sandqvist glömt SFF
och han ställer nu frågan om SFF är intresserad att delta i arbetsgruppen. SFF
styrelse kommer att behandla frågan.

T

ill sist vill SFF:s styrelse påminna att
man kan söka bidrag och stipendier
ur tävlingsfonden. Ansökan skall vara SFF
styrelse tillhanda senast den 1 december
2009. Det är SFF:s styrelse som fattar
beslut om vem eller vilka som skall få bidrag och storleken av detsamma.
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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ningstiden för reserver, från att vara sex

Text

Mia Spillman

Foto

Kjell Påhlsson

F

allskärmsystem kommer hädanefter att delas upp i
två kategorier. Till den första kategorin hör tandemoch elevutrustningar, och till den andra kategorin övriga utrustningar. Övriga utrustningar är de fallskärmssystem som används inom sporthoppningen, det vill
säga vanliga riggar.
Även fallskärmsjournalerna kommer att bytas ut mot
nya orange journaler, och materielhandboken har justerats. Den finns nu uppdaterad för nedladdning på
SFF:s hemsida under fliken medlemsservice,
www.sff.se

Årsbesiktning

Årsbesiktning kommer att ske en gång var tolfte månad
för sportutrustningar. Det skall även göras efter att reservfallskärmen har använts, efter reparationer på systemet och vid eventuella skador på utrustningen.
För tandem och elevutrustningar skall årsbesiktning
ske var sjätte månad.
Viktigt att veta för vanliga utrustningar är att reservompackningen precis som tidigare endast kommer att
vara giltig i sex månader. Därefter skall en delbesiktning
ske för fortsatt luftvärdighet i ytterligare sex månader.
Delbesiktning

Delar av fallskärmssystemet skall besiktigas två gånger
per år. Detta kallas för delbesiktning, och kan tidigast
göras fem månader efter årsbesiktningen samt reservompackningen. Systemet kan endast godkännas för ytterligare sex månader när delbesiktningen sker, och ej
mer än tolv månader totalt från årsbesiktningen.
Kontroller vid delbesiktning

Vid delbesiktningen skall materielen granskas och man
tittar då efter slitage, skador och eventuella modifieringar. Sele, hölje och tillhörande komponenter kontrolleras i den mån det är möjligt, utan att reservhöljet
öppnas.
Om fallskärmssystemet har flera huvudfallskärmar,
bärremmar, piloter eller bagar, skall även de kontrolleras. Om inte det sker stryks eventuella extra kalotter
från fallskärmsjournalen.
Det är upp till den besiktande kontrollanten att säkerställa att utrustningen kan vara luftvärdig i ytterligare sex månader, och att föra in ett nytt datum för sista
hoppdag i journalen efter varje delbesiktning.
■
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SFF INFO

Kjell Påhlsson

mpackningstid för reserver

KONTAKTA

SFF!

• Skade- och tillbudsformulär.
Styrelsen
Ordförande: Bo Olsson, e-post: ordforande@sff.se
Kassör: Stefan Nilsson, e-post: kassor@sff.se
Vice ordförande: Ann Ljusberg, e-post: ann@sff.se
Ledamot: Fredrik von Schmalensée, e-post:
schmalensee@sff.se
Ledamot: Mårten Nordlander, e-post:
marten@sff.se
Suppleant: Håkan Dahlquist, e-post: hakan@sff.se
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.
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Vill du veta mer om:
Skatter och avtal: Kontakta förre ordföranden
Lina Gardlow, lina@sff.se
Ekonomi: Stefan Nilsson, kassor@sff.se
Försvarsfrågor, jämställdhet:
Ann Ljusberg, ann@sff.se
Ledarskapsfrågor: Ann Ljusberg, ann@sff.se
PR & information: Fredrik von Schmalensee,
schmalensee@sff.se

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

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

Mårten Nordlander, marten@sff.se
•
•

Stockholms Fallskärmsklubb (SF)
Örebro Fallskärmsklubb ÖFK

Bo Olsson, ordforande@sff.se
•
•
•

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

Ann Ljusberg, ann@sff.se
•
•
•

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

Fredrik von Schmalensée, schmalensee@sff.se

Förbundsjurist, allmänrättsliga frågor,
avtal, försäkringar, tävling: Håkan Dahlquist,
hakan@sff.se

•
•
•

Tävling, försvars- och luftrumsfrågor:
Mårten Nordlander, marten@sff.se

Bo Olsson, ordforande@sff.se

Materialkommittén: Mårten Jansson,
marten@martenjansson.com
Utbildnings- och säkerhetskommittén:
Petter Alfsson-Thoor, ri@sff.se
Tävlingskommittén:
Håkan Dahlquist, hakan@sff.se

•
•
•

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

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

Håkan Dahlquist, hakan@sff.se
•
•
•

Halmstads Fallskärmsklubb (HFSK)
Smålands Fallskärmsklubb (FHS)
Fallskärmsklubben Syd (FKS)
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TÄVLING

Eric Marsh

Hemmaklubben bäst
Lille, Rickard Örjas och Elof Wecksell
på video. Det skall bli roligt att följa
dem i den fortsatta karriären och det
känns som att de är tillräckligt bra för att
starta på SM nästa år.
Kalottformation nischad gren

Pull-out från FK
Dala segrade CF2
sekvens i både DM
Norra och Anders
Sandvik Memorial.

Att FK Dala har bra CF-hoppare vet vi,
eftersom laget Romme Rotation har tagit VM-medaljer tre gånger de senaste
åren. Inkörsporten till denna spännande
gren, där man öppnar skärmarna direkt
efter uthopp och gör formationer i skärmarna, är CF2 sekvens.
I denna disciplin är FK Dalas hoppare
grymt bra och inga andra klubbar ställde
upp. Jimmy Sandberg från Romme Rotation tog med sig nye Glenn Risander,
Lilla Formation från FK Dala

DM norra i fallskärmshoppning. Bästa klubb
blev som väntat hemmaklubben, som domine-

Formationshoppning med flera lag

rade de flesta grenarna.

Tvåmanna formationshoppning, FS2,
var mest spännande av alla grenar. Det
märks att lagen har utvecklats mycket sedan i fjol. Team Cille, från hemmaklubben, lyckades mycket bra med tajt och
snabb hoppning. Lagmedlemmarna Cecilia Burström och Maria Lille, gjorde
fler än åtta poäng i varje hopp, med en
topp i första omgången på 20 poäng. På
placeringarna efter kom Frukostklubben
med Aline Larsson och Emil Brannestål
från Söderhamns FK och trea Jordfräs
från Östersunds FSK.
I FS4 satte FK Dalas lag ”Lilla Formation” högsta fart från början och snittade
5,3 poäng på de tre rundorna. I laget ingår Cecilia Burström, Lisa Blom, Maria

Text

Lennart Vestbom

Foto

Eric Marsh, Jimmy Sandberg

D

istriktsmästerskapet hölls på Rommeheds flygplats 19-20 september
och 37 hoppare från sex klubbar kom till
start, bland annat från finska Åbo fallskärmsklubb.
Samtliga deltagare hängde på och tävlade i den relativt nya disciplinen speedprecision. Där gäller att prestera så få
poäng som möjligt, där landningspunkten är i form av en ”darttavla”. Mitt i
prick ger noll poäng, upp till en meter
ger en poäng och så vidare.
Där lyckades en västeråshoppare bäst.
Elof Wecksell har tränat mycket i denna
gren under året och vann klart på sju
poäng. Sedan radade FK Dala upp sig på

DM norra 2009, Borlänge
resultat, tre omgångar
poäng

3. FK Dala 1, FKD
FS2

0
poäng

16

1. Team Cille, FKD

43

16

2. Frukostklubben, SÖFK

22

7

2. Peter Ekström, FKD
3. Cecilia Burström, FKD
Precision
1. Johan Bond, FKD
2. Mikael Fält, SF

resultat
1,25 m

6

4. Hur svårt kan det va?, FKD

4

FS4

Lilla Formation från
FK Dala
vann FS4tävlingen
överlägset.

poäng

20,40 m

3. Nicklas Stjärnkvist, FKD (1 omg) 9,19 m
CF2 sekvens

3. Jordfräs, ÖFSK

och överraskade mycket. De hade som
bäst en fyrapoängsrunda, men den blev
bortdömd eftersom exiten inte kom med
på video. De segrade trots det, både på
DM och i minnestävlingen ”Anders
Sandvik Memorial”.
Bra väder och glada hoppare gjorde
DM norra på Romme till en succé! ■

1. Lilla Formation, FKD

16

2. Swank Babies, FKD

4

poäng
Friflygning

1. Pull-out, FKD

3

2. Mutley CReW, FKD

1

Jimmy Sandberg

Speedprecision
1. Elof Wecksell, FKA

Jimmy Sandberg

de närmsta fem platserna, Peter Ekström
kom tvåa och Cecilia Burström trea.

FK Dala stod som arrangör av årets Öppna

poäng

1. Kerberos, FKD
2. Rautakanki Perkele, Åbo
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Dala och Falk
vann Fallsvenskan
Nu är de fyra omgångarna i Fallsvenskan klara
och Dala vann årets klubbseger. Fallsvenskan är
tävlingen där alla kan vara med. Du tävlar hemma
på din egen klubb mot resten av Sverige.

Milan Juric, Jimmy Sandberg

F

K Dala tog sin andra klubbseger i rad
när Fallsvenskan 2009 avgjordes den
sista september. Efter en hård kamp med
Söderhamn FK och FHS Småland så avgjorde man i slutomgången och visade att
klubben med flest antal tävlande vann.
Att dessa tre klubbar ligger i topp beror
på aktiva hoppare som Nicklas Stjärnkvist i FKD, Thomas Isaksson i FHS och
Magnus Falk, precisionshoppare i SÖFK.
Inför årets säsong gjordes åter några
justeringar i Fallsvenskans regelverk för
att anpassa sig till hopparnas önskemål. I
första hand märktes det i förlängda tidsgränser att göra sina hopp. I varje omgång kunde man nu hoppa under en hel
månad, startperioden blev senarelagd till
juni och i hela fyra omgångar.
Den klubb – Dalaklubben – som har
haft flest antal tävlande har också visat
att det är ett vinnarkoncept.
Precision

Våra två ess i precision, Magnus Falk,
SÖFK, som tränar och tävlar ute i Europa, och Micke Alpfors, SFK, är stadiga
gäster i Fallsvenskan. Årets överraskning
är Thomas Isaksson, FHS, som med sin
Classic-skärm presterar diskträffar i nästan varje hopp. Vi kan heller inte glömma att nämna Uno Alpfors, SFK, som
trots stora ryggproblem ställer upp år efter år. I tävlingens sista minut dök även
en annan legendarisk hoppare upp, Bengt
”Prec-Bengan” Karlsson från FHS.
De flesta har dock inte använt specialskärmar utan tävlat med sin vanliga skärm
efter ett höghöjdshopp.
Bästa poängplockare i precision blev
Magnus Falk från SÖFK med 38 poäng,
Michael Alpfors från SFK med 29 och
Thomas Isaksson från FHS med 17.
Tvåmans formationshoppning

FHS-laget Småland 167 gjorde bra
hoppningar i två omgångar och visar att
man är på gång med FS i klubben igen.
HFSK överraskade med att hoppa ur sin
Cessna 205 och visa fina vyer över F-14
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och Tylösand. Det funkar att hoppa ur
ett litet plan också.
I septemberomgången vaknade även
FKD och inte minst SÖFK med de enda
maghopparna av klass i klubben, Aline
Larsson och Emil Brannestål.
Bästa poängplockare i FS2, 19, blev
Madelene Samuelsson, Henric Stodell
och Michael Vernersson, alla från FHS.

Magnus Falk vann
Fallsvenskan individuella tävlingen.

Formationshoppning, FS4

I vanligaste grenen, FS4, vaknade man
till först i slutomgången. Som vanligt
hade FKD lag med, men så poppade en
ny angenäm bekantskap upp, FK Aros.
Man slog ihop KM och Fallsvenskan och
vips fanns det hoppare över till något så
simpelt som FS4 random.
Jag har en känsla av att Elof Wecksell
har ett finger med i spelet. Roligt med
”nya” namn i lagen, som Maria Hinas,
Niklas och Henrik Larsson, samt några
gästhoppare från FKCG, VFK och ÖFSK.
FF2 – tvåmanna friflygning

Ho-ho! Var är ni? Här finns en tvåmannavariant av friflygning som det passar
utmärkt att börja tävla med, för den som
är sugen.
Kalottformation

Med lånade specialskärmar från CReW
Club har FK Dala åter visat att man är
klubb nummer ett i kalottformation.
Jimmy Sandberg från Romme Rotation
passade på att ta med några i luften. Vips
hade man tre lag igång och fixade enkelt
en 10-poängare i klubbtävlingen.
Individuellt

I den individuella tävlingen ligger några
säkra kort i topp. Förhoppningen är att
nya ambitiösa hoppare i framtiden visar
att man kan och vill!
Bästa poängplockare individuellt blev
Magnus Falk från SÖFK med 38 poäng,
Michael Alpfors från SFK med 29, Maria
Lille från FKD med 22 och Rickard Örjas från FKD med 21 poäng totalt. ■

Milan Juric

Lennart Vestbom

Foto

Fallsvenskan 2009 – individuella resultat
Plac., namn, klubb

Totalt, fyra deltävlingar

1. Magnus Falk, SÖFK
2. Michael Alpfors, SFK
3. Maria Lille, FKD
4. Rickard Örjas, FKD
5. Cecilia Burström, FKD
5. Madelene Samuelsson, FHS
5. Henric Stodell, FHS
5. Michael Vernersson (v), FHS
9. Martin Olsson, FKD
9. Thomas Isaksson, FHS
11. Daniel Kivi, FKD
12. Jimmy Sandberg, FKD
12. Peter Ekström, FKD
14. Angelica Sjöholm, FKD
14. Glenn Risander, FKD
14. Andreas Lundmark, FKD
17. Fatima Wickman, FKD
17. Sigge Klintman, FKD
17. Lisa Blom, FKD
20. Erik Hamrin, FKA
20. Lisa Henriksson, FKA
20. Patrik Harrysson, FKA
20. Niklas Larsson, FKA
20. Mats Svensson, HFSK
20. Magnus Larsson, HFSK
20. Peter Alkeryd (v), HFSK
27. Maria Landblom, ÖFSK
28. Aline Larsson, SÖFK

Laget Lilla Formation från Dalarna med fotograf Elof Wecksell under fjärde Fallsvenskan.

Plac., namn, klubb

38
29
22
21
19
19
19
19
17
17
16
14
14
13
13
13
12
12
12
10
10
10
10
10
10
10
9,7
9

28.
28.
28.
28.
28.
34.
34.
34.
34.
38.
38.
38.
38.
38.
38.
44.
44.
44.
44.
44.
49.
49.
49.
52.
53.
54.
55.
55.

Totalt, fyra deltävlingar

Emil Brannestål, SÖFK
Fredrik Wesslén, FKA
Johanna Forslund, FKA
Tobias Forslund, FKA
Andreas Ibsen, FKA
Elof Wecksell, FKA
Nicklas Stjärnkvist, FKD
Erik Marsh, ÖFSK
Uno Alpfors, SFK
Maria Hinas, FKA
Martin Nyblad, FKA
Vendi Andersson, FKCG
Robert Alasuutari, FKCG
Thomas Lovén, FKD
Dan Tegelberg, ÖFSK
Toby Hellmark, SFK
Jan Abrahamsson, FKA
Henrik Larsson, FKA
Anders Persson, VFK
Robert Rydén, ÖFSK
Johan Bond, FKD
Helen Johannesson, FKD
Henrik van Velthoven, FKD
Tomas Almbo, FKD
Mikael Fält, SF
Patric Englund, FKD
Kristin Hallberg, FKD
Helena Hanses, FKD

9
9
9
9
9
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
4
3
2
1,7
1,7

Klubbtävlingens poäng
Plac., klubb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

FKD
SÖFK
FHS
SFK
ÖFSK
FKA
HFSK
SF

Del 1
8
9
10
7
-

Del 2 Del 3 Del 4 Totalt
7
9
17
10
6
10
-

10
19
-

46
18
3
10
12
18
5
6

61
46
39
30
25
18
15
6z

Jimmy Sandberg

Text
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Active 8-9-10 snabbast
Active 8-9-10, från vänster: Monica Paulsson, Jenny Melander, Maria
Ondracek, Jenny Ekdahl, Bodil Almberg och Helena Hanses. På knä: Ralf
Liljedahl, Ronny Modig, Johan Bond och Torbjörn Eriksson.

skärmsklubben Aros regi. I årets omgång
fanns fyra lag anmälda, och det var en
jämn kamp om medaljplatserna.

Killer Ninja Demons From Hell valde i
sin tur att inte representera någon klubb.
Jämnt mellan silver och brons

Snabbast tid vinner

Text

Mia Spillman

Foto

Elof Wecksell

D

en första helgen i september anordnades det årliga svenska mästerskapet i tiomanna speedformation i fall-

För dig som inte tidigare har kommit i
kontakt med speedformationshoppning,
fungerar det som följande: Varje lag består av tio hoppare och en kameraman.
Uthoppshöjden kan vara från 3 300 till
4 000 meter, och arbetstiden är 40 sekunder. Exiten är ogreppad, och hopparna
står på led inne i planet när de hoppar
ut. Tiden startar när förste hopparen kliver över en dragen linje i planet, och
stannar när alla kommit in i formationen. Det lag som på den snabbaste totala tiden sätter de fyra lottade formationerna vinner tävlingen.
Med i starfältet i år fanns förra årets
segrare, Active 8-9-10, med några förändringar i uppställningen. Aros Sky tävlade för hemmaklubben, Fallskärmsklubben Aros. Lagen Halmstad Finest och

Det blev fyra relativt jämna omgångar,
med Active 8-9-10 i en klar ledning redan från första hoppet. Dock var det en
spännande match om silver och brons
medaljerna mellan lagen Aros Sky och
Halmstads Finest, som det till en början
verkade som att Aros Sky skulle vinna.
Efter att ha missat att sätta en formation
tillföll silvret Halmstad Finest. Killer
Ninja Demons From Hell hamnade på
fjärdeplats efter att även de klarat att sätta tre av fyra formationer.
■
SM speedformation 2009
Lag

totaltid / poäng

1. Active 8-9-10

95 sek / 40

2. Halmstad Finest

126 sek / 40

3. Aros Sky

108 sek / 37

4. Killer Ninja Demons From Hell

149 sek / 36

Tävlingschef: Tobias Alsiö

SFF – en frivillig försvarsorganisation
Som svenska fallskärmshoppare är vi delaktiga i
en av landets 18 frivilliga försvarsorganisationer.
Sammantaget har organisationerna 580 000
medlemmar.
Genom att på frivillig basis rekrytera och utbilda medborgare för uppgifter inom totalförsvaret

Vansinnig variant
av utelandning

10

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.

26 skadade under Kebnekaiseövning
När jägarsoldaterna från I 19 skulle bestiga Kebnekaise under andra veckan i september blåste det en hel
del – stormvindar på 25 sekundmeter med byar av orkanvind på 40 meter i sekunden.
26 av de 150 soldaterna som deltog i den årliga höstövningen behövde läkarvård – och material för
100 000 kronor förstördes. Sju av soldaterna blev så dåliga att de fick flygas ner från berget med helikopter.
”När 22 man blåstes omkull samtidigt vid två tillfällen i Tarfala så är det ju självklart att vi fick byta ut
en del av övningarna”, säger övningsledaren Krister Iseby till Aftonbladet och fortsätter: ”Det blev så här
den här gången, helt enkelt. Och det blev ju en fantastisk sjukvårdsövning!”

Tycker du att det är jobbigt att
landa lite långt från krysset och
gå ett par hundra meter extra till
hangaren? Då kan du vara glad
att du slapp vara med på K3:s
fallskärmsjägarsplutons övning i
början av oktober.
Först fälldes gruppen över Store mosse, tre mil väster om Karlsborg. Efter att ha kämpat sig av
mossen med all utrustning och
samlats för en liten matpaus i
skogen var det dags för nästa lilla
marsch, en nätt promenad på ungefär tre timmar. Sedan kom ån
Tidan. Voilá! Fram med en liten
gummibåt och lite linor och sen
kunde gänget skeppas över den
15 meter breda ån för att fortsätta
övningen.
Tänk på det när ni landar ute
nästa gång!

I början av oktober samlades 25 deltagare på en internationell Gender Field Advisor-kurs på Swedin. GFA
betyder att man jobbar på fältet som rådgivare på taktisk nivå. Med på kursen fanns deltagare som representerar ett stort område inom både civil och militär verksamhet. Under 2010 kommer ytterligare två kurser att hållas. Kurschefen Linda Johansson berättar att intresset varit jättestort och att flera kompetenta
personer som ansökte till kursen tyvärr inte fick plats. ”Det talar om för oss att intresset och behovet av
Gender Advisor ökar internationellt”, säger hon till mil.se.
Under kursen hölls bland annat föreläsningar om folkrätt och trafficking och deltagarna fick höra olika
beskrivningar av fall som de kan komma att stöta på i framtiden. GFA-kursen arrangeras i samarbete mellan Försvarsmakten, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Svenska Polisen, Folke Bernadotteakademin och Kvinna till Kvinna.

Mirijam Geyerhofer

Källa: mil.se

Mirijam Geyerhofer

Sverige håller populär taktik-kurs
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SFF:s RI

K

rav! Kan man ställa krav på en frivillig föreningsmedlem? Kan man
begära att en person som tar ett uppdrag ansvarar för sitt värv?
Ja det kan man! Men det förutsätter att föreningen har satt värde på
uppdraget så att det blir svårt att missköta utan att klubben börjar uttrycka åsikter. Om exempelvis en kassör skulle samla alla fakturor på
hög och komma med klubbkassan i en flyttlåda till föreningens årsmöte,
skulle alla bli mycket frågande till varför kassören inte gjort sitt jobb.
Om samma klubbs ordförande bara satt på sin post utan att tillföra
något och samtidigt sett kassörens obefintliga ansvarstagande, då skulle
medlemmarna bli verkligt upprörda över hur dåligt klubben styrts.
När klubbarnas medlemmar ser hur faciliteter förfaller och skräpas
ner, tycker man det är för jävligt att inget görs åt saken. Att förfallet och
nersmutsningen beror på en själv är det ingen som tänker på när kaffekoppsdiskussionen dyker upp på det årliga föreningsmötet.

M

en när klubbens hoppning drar igång, och de som skall driva dagen och ansvara för verksamheten gör ett mediokert jobb, så accepteras det mer eller mindre. Varför då? Varför är det okej att vara en
kass hoppledare men inte en dålig kassör? Är det för att klubbens ekonomi anses vara den största pucken av dem alla, som bara måste fungera, blåser man klubben så är man körd?
Eller är det för att hopplederi anses vara slöseri med tid när man kunde hoppat själv? Är man därmed förlåten för den mediokra insatsen eftersom man ”tvingats” ställa upp för klubben?
Vem har störst ansvar? Kassör, ordföranden eller hoppledaren?

”

”

På papperet ser det ut som en
kapacitet att köra 150 hoppdagar, men i
praktiken har man kanske bara kapacitet för
60 dagar och man krystar fram ytterligare 40
i dåligt tempo med halvmiserabelt flyt.

För stunden är det den aktiva hoppledaren som bär störst ansvar. Över
tiden har kassören och ordföranden lika tunga ansvar. Vilken uppgift
har störst värde i sitt utförande?
Att ett väl utförd verksamhet med en duglig hoppledare skapar mer
hoppning, effektivare hoppning, billigare hoppning och framförallt säkrare hoppning, är något som är väl känt sedan tidigare. Varför fortsätter
då många klubbar med en halvmesyr till hoppledartjänst?

H

ur skapar man ett högre värde i hoppledartjänsten, den operativa
styrningen och all annan instruktörstjänst? Tillgänglighet och
krav? Kanske det finns för många hoppledare att välja mellan? Kanske vi
har för låga intagningskrav på våra kurser?
Med väldigt många hoppledare kan man i teorin boka upp varje helg
på året med en HL: bra tillgänglighet. Resultatet blir att man har två-tre
dagar per år som hoppledare, de som dyker upp vill säga. På papperet
ser det ut som en kapacitet att köra 150 hoppdagar, men i praktiken har
man kanske bara kapacitet för 60 dagar och man krystar fram ytterligare
40 i dåligt tempo med halvmiserabelt flyt. De hoppledare som faktiskt
dyker upp behöver en och en halv av sina två dagar för att få rullet, sen
är det nästa år som gäller. Man har låga krav.
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Anders Q

Hur kan vi
ställa krav?
Kravet på de som verkar som HL
är varierande. Men i allmänhet är
det en väldigt hög acceptans av arRiksinstruktören
Petter Alfsson-Thoor
bete med låg kvalitet (ett antagande som görs, eftersom de flesta
klubbar inte driver sin verksamhet efter den faktiska kapacitet man skulle kunna ha). Hur kan vi acceptera en låg nivå på den tjänst som styr
hur vår hoppning skall bedrivas?

D

et skall dock nämnas att de hoppledare som är riktigt bra, som har
kapacitet att driva riktigt bra hoppning och gör det, ska inte förväntas göra en större ideell insats än någon annan i klubben. Dags att
välja väg! Hur gör man då?
Man reducerar antalet HL till en enda på klubben. Det är rena astronaututtagningen. Och den som vinner får ett tygmärke till hoppoverallen, så att alla ser upp till en för att man är så fantastiskt kunnig och
oersättlig. Sen skall alla vara glada att man är där och man är jämställd
med vilken nationalhjälte som helst. För det är ju så de flesta vill ha det
idag. Eller? Inte troligt.

O

m nu en högkvalitativ operativ verksamhet motiverades med annat än ren frivillighet skulle kanske kvaliteten öka? Jag säger inte
att det är rätt väg att gå, men väldigt många pekar åt det hållet. Det första argumentet som dyker upp när man börjar rota i frågan om man
skall få ersättning för sin insats är: ”Då blir hoppriserna mycket högre!
Och alla skall till slut ha betalt för allting ...”
Kanske, kanske inte. Om man gör matematiken och räknar ut hur
många lifter som missats för att kärran stått på tomgång och väntat på
missade call och hur ofta man kört med halvfull kärra och långa ilastningar under ett år så skulle slutnotan kunna bli densamma som idag,
men med mycket fler hopp utförda. Och det är ju därför vi finns: för att
hoppa fallskärm. Vi måste skapa förutsättningar för att bedriva säker
och effektiv verksamhet de dagar vi kan hoppa fallskärm.

J

ag värnar om idealiteten och hoppas att den kan frodas ännu längre.
Men när det kommer till funktioner som innebär effektivitet, mycket
hoppning och krav på säkerhet som kan ha direkt konsekvens för människors hälsa, så kanske inte den rena frivilligheten räcker till längre.
Att fallskärmsklubben som förening fortfarande är beroende av det
ideella är tveklöst. Klubbarna är beroende av och består av det underbara sociala fenomen vi hoppare har tillsammans. Att driva föreningen och
det som behövs kring den är en sak. Att bedriva hoppning, alltså det
som gör oss annorlunda jämfört med en orienteringsklubb… det är en
helt annan sak.
Se klubbverksamheten som två spår:
Föreningsspåret, som gör oss till en förening med allt vad det innebär. Detta spår är en stor del som kräver sin insats. Det andra spåret, det
operativa som skapar förutsättningar för säker och effektiv hoppning, är
en lika viktig del. Det är där pengarna kommer in i klubben, och det är
vad som gör att vi har en förening över huvud taget.
Hoppning föder hoppning. Hoppare föder hoppare. Och det finns
inga genvägar till den perfekta hoppdagen.
Med blicken mot skyn
Petter Alfsson-Thoor
SFF:s riksinstruktör
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INCIDENT
Kalottkollision
På 250 meters höjd kolliderar två elever. Kollisionen medför inget trassel
men ger en av hopparna
snodd på huvudfallskärmen som börjar rotera.
Reservdrag genomförs på
cirka 200 meters höjd.
Reserven blir flygande
mycket snabbt tack vare
backupsystemet Skyhook.

Vad hände?
En till synes normal hoppdag med
elever som genomför stegringsplanen. I aktuell lift är det två AFF-elever på ensamnivåer. Som elev är
det inte ovanligt att hänga sist i luften och det var bara de två som
hade luftrummet att dela på.
De båda hopparna flyger nästan
parallellt på medvindslinje med ett
tjugotal meter i höjdskillnad, förskjutet lika mycket i djup.
Den övre hopparen genomför
en 180-graderssväng mellan 250
och 300 meter för att ställa upp
mot vinden. Men precis när svängen är genomförd kolliderar de
båda hopparna där svängande
hoppare träffar höger framkant
och lingrupp på den andra hopparens kalott, men studsar av och
får av momentet några varvs
snodd. Tack vare att klubben bytt
till utrustningar som är försedda
med Skyhook, kom reserven ut
mycket fort – det var mycket låg
höjd. Nu hade hopparen tid att
släppa styrhandtagen och försöka
flära fallskärmen som flugit i tio sekunder.
Hopparen som blir träffad är
det mindre dramatiskt för. Hopparen ställer upp mot vinden och landar utan vidare anmärkning.

”

Varför hände det?

Det behövs bara två för att krocka!
Bara en av hopparna var medve-

ten om att det var flera fallskärmar kvar i luften och att det var
mer än en elev i flygplanet. Den
hoppare som genomförde manövern som föranledde kollisionen
hade inte under någon punkt under hoppet reflekterat över att det
fanns fler hoppare runt omkring.
Och flög således sin fallskärm därefter.
Just att inte ha koll på hur
många som är runtomkring oss är
bland det farligaste som kan hända när vi är i luften. Vikten av att
alltid se åt det håll man tänker
svänga åt, och att se in i svängen,
är flygets A och O. Det börjar redan på marken, att ha koll på hur
många det är i flygplanet och
framförallt hur många som är i
ens egen grupp. Då kan man uppskatta sina flygvägar och sitt manöverområde.
Att som nybörjare ha tillgång till
hela den tankebanken är kanske
lite mycket begärt, men det är
därför vi har instruktörer som hjälper till att påminna om viktiga detaljer som för erfarna ses som en
självklarhet, men för nybörjare är
ett lika stort tankemoment som
att ”ta sig till landningsplatsen”.
Det kan inte sägas nog ofta hur
viktigt det är hur vi flyger våra fallskärmar. Det är en ständig skola.
För alla.

RI:s kommentar
Tillbudsrapporterna börjar fungera
allt bättre som rapportsystem, i
dagsläget är hoppare ganska duktiga på att använda dem. Och det
är en hel del nära-missar både i
frifall och under fallskärm: ”Krockade nästan på final”, ”Fick dra upp
fötterna när de möttes på 300
meter”, ”Fick landa sidvind i åkern
när jag väjde för hoppare som
svängde in framför mig” ...
Att kollidera med fallskärm är
livsfarligt. Flyg förutseende på låg
höjd. Om alla kan läsa dina kommande manövrar blir landningsvarvet mycket tryggare. Och glöm
inte: se vart du ska flyga!
●

”

Vindstyrkan på olika
exponeringshöjder är också
avgörande för att ta fram rätt
uthoppspunkt, men kunskapen
om åt vilket håll flygplanet skall
flyga är fundamental.
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RAPPORTER

Utelandning
Hopparen hamnar i en situation där landningsplatsen blir ett val mellan
kass-plats och dåligplats. Valet blev att
snedda över elledningar
till en gräsplätt framför
ett hus, glida en bit och
sedan sopa knäna i gruset och med ömmande
knän ta sig tillbaka.

Låg sväng
Varför hände det?
Hopparen har lämnat en mycket
bra redogörelse, som inte på något sätt är unik i det man ser ute
på hoppfälten vilken helg som
helst. Det börjar vid ilastning. Det
sitter redan en hoppare på HMplatsen och det antas att hopparen vet spotten. I luften får piloten
fel på GPS och får samtidigt en
tankevurpa och vänder på finalen.
När hopparen sedan klättrar ut
som fjärde grupp (tandemvideo),
ges inte nån vidare eftertanke åt
att spotten är fel. Något som upptäcks under fallskärm.

RI:s kommentar
Detta gäller alla hoppare: från elever till tandeminstruktörer. Att
som hoppare i flygplanet inte veta
åtminstone vindriktningen på uthoppshöjd anser jag vara märkligt,
men alltför vanligt. Vindstyrkan på
olika exponeringshöjder är också
avgörande för att ta fram rätt uthoppspunkt, men kunskapen om
åt vilket håll flygplanet skall flyga är
fundamental.
Man förutsätter att nån annan
vet. Ja! Nån annan vet kanske,
men denna andra är kanske inte i
ett sådant läge att man kan knöla
sig fram till dörren i ett trångt flygplan. Därför skall alla veta.
Det är väldigt enkelt att starta
hoppdagen med en brief där man
meddelar dagens väderprognos
och vindar. Vindar ändrar sig under dagen, men då uppdaterar
man informationen både muntligt
och genom att skriva ner den på
exemplevis en whiteboard.
Att piloten fifflar bort GPS och
att det blir en dålig spott är bara
ett bevis på att ovanstående inte
har gjorts. För då hade spottande
hoppare upptäckt att finalen gick
●
åt fel håll.

Med en Velocity 90 gör
hopparen en 270-graders hookturn och upptäcker för sent att det
är för lågt. Försöker rädda sig med bakre bärremmarna, men träffar
marken med hög fart,
studsar i en båge och
landar igen, denna gång
liggande med fruktansvärda ryggsmärtor.

Varför hände det?
”Setup” på 220 meter. Drar ner
främre och räknar sekunderna
innan rotationen påbörjas. Att
det är en mindre fallskärm än
vad som hoppas normalt är som
borta i beräkningen. Konsekvensen blev en bruten rygg. Hopparen hade fått en stark rekommendation att bli coachad inför
kalottbytet, men avböjt.

RI:s kommentar
När en av världens bästa fallskärmspiloter ger råd innan man
skall flyga en nyare snabbare fallskärmstyp kan man undra hur
genomtänkt det är att nonchalera det.
SFF har tillsammans med en
grupp mycket hängivna och kunniga personer skapat en bok
som heter Flyga fallskärm. En
bok som försöker skapa insikt i
möjligheter och begränsningar i
fallskärmsmanövrering och hur vi
tänker under fallskärm. I SBF
finns det reglerat hur inflygning
till nytt fallskärmsystem skall gå
till… med mera. Jag tycker att
det är bra och rimliga styrningar.
Kanske det finns anledning att
strama åt reglerna kring super●
hp-kalotterna ännu mera?
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Över 300 firade Aros
Elof Wecksell

som den 29 mars 1969 gjorde det första
fallskärmshoppet över Johannisbergs
flygfält i Västerås. Hoppet var nummer
fem på utbildningsplanen, och hoppmästaren hette Olof Jonasson. Efter en trädlandning blev det dock Ove Sköld som
tog mark först, och med det hade fallskärmsklubben Aros startat sin historia.
Tre år efter att Göran och Ove tog det
första klivet ut över Västerås, 1972, började Ulf Anderzon att hoppa fallskärm,
idag ägare till Uffes Hopp Shop.
Åren som passerat Otterdalen

Genom åren har en hel del människor
kommit och gått i klubben. En del har
lämnat bestående avtryck, som till exempel Cina Seidefors, som var med om att
skriva och illustrera ”Barnen i Otterdalen”, en serie om klubbens medlemmar.
Inte bara medlemmarna har lämnat avtryck dock, utan även dess flygplan. Inte
minst sedan en av de större kvällstidningarna för många år sedan kunde berätta
om hur en fallskärmsklubb i Västerås
flög med en ”flygande likkista”.
Fyrverkeri och glatt humör

Våren 1969 gjordes det första fallskärmshoppet över Västerås. 40 år
senare, den andra helgen i september,
bjöds det på gott om festligheter när det
var dags för ett efterlängtat jubileum.
Mia Spillman

Foto

Elof Wecksell

Sonny Larsson, legendarisk Aroshoppare,
iklädd en lika legendarisk utrustning: magreserv, rundkalott och
automatlina med rötter
i det militära 60-talet.

D

en 12 september firade fallskärmsklubben Aros 40-årsjubileum. Med
över 300 personer anmälda blev det en
storartad tillställning. Kvällen bjöd på
många skratt, tillbakablickar på åren som
har passerat, efterlängtade återseenden
och tal av några utvalda gäster.

Första hoppet i Västerås

Jubiléet inleddes med en middagsbuffé i
hangaren, som för kvällen hade ställts i
ordning med bord, stolar, bar och storbildsskärm för filmvisning i samband med
de uppskattade talen. Först ut bland talarna var ingen mindre än Göran Lilja,

Jonas Gyllenpanzar

Text

Förutom tal och god mat, bjöd jubileumskvällen även på färgglada fyrverkerier, tätt följt av ett band som spelade till
morgontimmarna. Många hade rest långt
för att vara med, och kommentarerna i
efterhand var översvallande positiva:
både från gamla rävar, aktiva hoppare,
inte fullt så aktiva hoppare samt från
klubbens senaste elevkurs. De senare
bidrog med glatt humör till att göra
kvällen till en fest som sent kommer
att glömmas.
■

Cecilia Gånge och Stefan Andersson minglar
bland de över 300 gästerna på jubileumet.

Ur serieboken Barnen i
Otterdalen, en träffsäker
betraktelse över livet i
en fallskärmsklubb. Text
och bild Cina Seidefors
och Maria Sjödin Bjerke.
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Vi blir färre
Erik Lundh

– men inte bara sämre
Allt färre hoppar fallskärm i
Sverige. En anledning kan vara
att vi inte tar hand om våra elever. Men förr om åren blåstes
medlemssiffrorna också upp av
gigantiska militärkurser och av
att tandemhoppning inte var ett
lika utbrett alternativ till kurser.
Statistiken visar att vi trots allt
har blivit bättre på att behålla
nya elever.
Text

Boel Stier

Foto

Erik Lundh

N

är man djupdyker i medlemsstatistiken och studerar hur många nya
hoppare vi fått, år för år, under de senaste
femton åren är det lätt att bli mörkrädd.
År 1994 började 1887 svenskar hoppa
fallskärm. Förra året hade nytillskottet
krympt till 468. Hur är det möjligt?
Petter Alfsson-Thoor, vår riksinstruktör och förbundskanslist, är den som har
tagit fram siffrorna du ser beskrivas här
nedanför. Han säger att något som”pumpade upp” medlemssiffrorna förr om
åren var de stora prova-på-kurserna för
militärer i flera Norrlandsklubbar. Den
vägen fick vi in många nya medlemmar.
Men flertalet av dem gjorde bara ett par
hopp och försvann sen ut ur statistiken
igen.
En annan teori som förs fram av hoppare vi i tidningsredaktionen talat med är
att vår tandemverksamhet på sätt och vis
stjäl medlemmar av oss. Många av dem
som förr gick en kurs, gjorde ett par
hopp och sen slutade gör idag ett tan-

demhopp istället. På det sättet får vi inte
in dem i medlemsstatistiken.
Tittar man i statistiken finns det faktiskt positiva siffror också. För femton år
sen hade vi färre än 30% av våra nya
hoppare kvar året därpå. Nu ligger den
procentsatsen runt 40% och har varit
uppe och nosat på 44%. Antalet hoppare
som är kvar i sporten två år efter att de
har gått kurs är dessutom märkligt konstant, trots att det är så många färre som
börjar numera. Vi har med andra ord,
trots all kritik vi riktar mot oss själva för
att inte ta tillräckligt bra hand om nybörjare och elever, blivit bättre på just det.
Självklart kan vi bli ännu bättre. När
Ola Jameson var riksinstruktör genomförde han år 2006 en omfattande enkät
bland elever som slutat i sporten. Resultatet talade för sig självt: det var dåligt

Kurvorna till vänster visar hur stor
procent av eleverna i en årskull som
är kvar året därpå
respektive efter två
år. I det avseendet
har vi blivit bättre
de senaste åren,
även om det faktiska antalet blivit
många färre. Hela
44% av 2005 års
elever hoppade
även året därpå.
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bemötande och svårigheter att komma in
i gemenskapen som var den vanligaste
orsaken att eleverna lämnade klubbarna
och hoppningen. Läs mer i Svensk Fallskärmssport nr 6 från 2006.
■

Aros-eleven Dole gör
godkänt på automathopp nummer tre.

Mer om elevantalet på nästa uppslag!

Antalet nya elever har minskat i
genomsnitt med 100 stycken per
år sedan 1994. SFF:s totala
medlemsantal har under
samma period minskat
i takten 120 hoppare per år.

Antalet elever från en årskull som fortsätter nästa
år var 1994 drygt 500,
de senare åren runt 200
stycken. De som är kvar
från en årskull efter två år
är märkligt konstant,
cirka 100-120
hoppare.
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VI BLIR FÄRRE

SFF överger New Deal
– satsar på Skycamp

Medlemsantalet har sjunkit
dramatiskt sedan 70-talet.

För att en elev ska bli fallskärmshoppare krävs det att

Ulf Anderzon, AROS, 3 800
hopp sedan hoppstart 1973:

blir färdig med utbildningen.
Hur blir man det i en klubb som
kanske har för få instruktörer
Helene Samuelsson

1) Vi konkurrerar med oss själva, många utav dem som tidigare gjorde ett, två hopp för
att prova på hoppar idag tandem istället. För 20 år sedan
gjorde vi 200 tandem och
hade 100 elever per år i
AROS, nu gör vi över 1 000
tandem och har 25 elever.

han eller hon först och främst

I

Privat arkiv

Madeleine Hall, FKCG, 1 700
hopp sedan 2001:

Andreas Wennebäck

1) Det finns nog många anledningar till detta. Vi får ju in
massor av elever men vi behåller dem inte.

Caroline Josefsson

Nina Forsberg, FKCG, 450 hopp
sedan hoppstart 2003.
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Mirijam Geyerhofer

juni 2006 blev Mattias Nord ny riksinstruktör. Eftersom högsäsongen för
RI ligger under höst och vinter ägnade
han de lite lugnare sommarmånaderna
till att få sig en bild av hur läget i hoppsverige såg ut.
Resultatet blev New deal, ett projekt
som lanserades under hösten 2006 på
ordförande- och CI-konferensen.

2) Jag tror att Internet is the shit och att vi måste synas ännu
bättre där! Och såklart dela ut flyers och ha montern med
så fort det finns något evenemang där vi skulle kunna hitta
vår framtida hoppare.

1) Tror det är svårare idag för
elever att komma in i gemenskapen. Elever nuförtiden blir
väl omhändertagna under elevkursen men så fort de är färdiga så blir de lämnade ensamma och inga erfarna hoppare
vill hoppa med dem utan folk
har sina grupper de hoppar i.

sar på Skycamp, den förra sat-

Text

Carolina Nilsson, SFK, 600 hopp
sedan hoppstart 2002:

2) Jag tycker vi skulle göra en
enkät till alla som börjat och
fråga varför de inte fortsatte,
snarare än att vi som redan
är bitna bara gissar.

Den nuvarande styrelsen satsade på New deal.

2) Jag tror vi fastnar i mediabruset, borde satsa mer på
marknadsföring, vara bättre på att ha en elevansvarig som
alltid svarar i telefon och planerade kurser i god tid innan
säsongstart med fasta datum.

1) Jag tror att en stor del av problemet ligger i att vi inte lyckas
behålla våra elever. Vi instruktörer har en jätteviktig uppgift att
verkligen ta hand om våra elever! Om man lägger ner lite
mer tid på att pusha, stötta
och träna med eleverna under
och efter kursen, så tror jag
fler kommer att vilja stanna.
Ringa och mejla eleverna hjälper också. Det är skitenkelt att slänga iväg ett massmejl inför helgen till de kurser man hållit i. Det borde alla kursledare göra.

och planproblem?

Tre steg

New deal gjordes i tre steg. Det första var
en instruktörsinventering, där Mattias
kollade upp hur många av klubbarnas instruktörer som var aktiva jämfört med
antalet registrerade. Han undersökte
även vad ett flertal av klubbarna hade för
mål med sin drift och vilken kapacitet de
hade för att nå målet.
Steg nummer två var rekrytering och
utbildning av det antal instruktörer som
krävdes för att sköta just den driften.
Steg tre var sedan att ge ett praktiskt
stöd till klubbarna, bland annat med en
ambulerande instruktörskår som hjälpte
till att utbilda AFF-elever på de ställen
där man inte hade kapaciteten själv.
”De som vi sedan fick färdiga skulle
man stötta för att få dem att hitta sin
plats i klubbarna. Vi har ju ett pensionsbekymmer i sporten, många av de äldre
hopparna försvinner och idén var att vi
skulle fylla på med många nya. Att bara
hålla kvar de gamla är fel väg att gå, man
måste bygga aktivt underifrån”.
Därför fick också de som blev nya
medlemmar 2007 förnya gratis 2008.

Den nya styrelsen har dock
inte fortsatt
med elevutbildningen på det
sättet.
”Det gjordes
en förfrågan till
Petter Alfsson-Thoor.
klubbarna inför
2008 om i vilken omfattning de ville fortsätta och svaret var näst intill obefintligt. Alla tyckte
att det var ett bra projekt men att man
brände ut det sista i kåren”, säger nuvarande RI, Petter Alfsson-Thoor.
Nya styrelsen satsar på Skycamp

Förbundet satsar nu istället på att hålla
Skycamp, ett stort sommarläger med liftkapacitet för upp till 700 hoppare.
Årets sommarläger där elever kunde
komma och hoppa till kraftigt reducerade priser blev en stor succé. Tanken var
att det skulle vara lättare att organisatoriskt samla alla hoppare på samma ställe
istället för att flytta runt. Att klubbarna
skulle kunna grundutbilda sina elever
och att eleverna sedan skulle kunna få
möjlighet att slutföra utbildningen under
lägret. 35 elever var på plats, och 20 blev
klara med utbildningen.
Någon utvärdering av lägret är inte
gjord än men kommer att påbörjas i slutet av oktober enligt Petter AlfssonThoor .
”Vi vet att vi vill fortsätta med Skycamp, men det är lite osäkert hur. Målsättningen kommer att vara den samma:
mycket hoppning, bra hoppning och säker hoppning. Vi ska utbilda elever och
vara jävligt effektiva när vi gör det. Vi
finns ju för att hoppa fallskärm – gräla
om klubbstugor och odiskade kaffekoppar kan man göra en annan gång.
■

Ingen fortsättning

När Mattias Nord slutade som RI lämnade han över New deal till den nya styrelsen. Tanken var att man skulle fortsätta att hålla liv i steg ett och två, alltså
inventeringen och rekryteringen.

Mattias Nord, initiativtagare till New deal.
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Anders Q

2) Vad kan vi göra åt det?

Anders Q

1) Varför har det blivit så här?

VI BLIR FÄRRE

Dala satsar på kvalitet
framför kvantitet

Peter Ekström, CI i Dala idag, tror inte på
idén att begränsa antalet elever och tror
inte heller att man på förhand kan avgöra
vilka som kommer att stanna i sporten.
Däremot har klubben sedan 2007, inspirerat av New deal (läs här intill) sett till
att utbilda gott om instruktörer och Peter
talar sig varm för vikten att ha tillräckligt
med instruktörskraft för att kunna lägga
ordentligt med energi på eleverna.
Ytterligare en framgångsfaktor, berättar Peter, har varit en engagerad person i
klubben, vice ordförande Thomas Lovén,
som legat i och hjälpt de nya hopparna
att hitta och köpa rätt utrustning.
Statistiken över hur många elever som
Fallskärmsklubben Dala behållit de senaste åren ser faktiskt något bättre ut än
riksgenomsnittet. Visserligen är det statistiska underlaget lite för tunt, en enda
elev som slutar eller börjar påverkar procentsiffrorna väldigt mycket.
Men det verkar som att Dalaklubben
gjort något rätt, även om sätten varierar.■

lika mycket instruktörstid som
AFF-elever.
Text

Boel Stier

D

Eleverna ska bli sedda

”Vi har sex elevutrustningar i Dala. Därför bestämde vi oss för att bara ta emot
sex elever per kurs. Varje elev skulle bli
sedd och målet var att de skulle göra 1011 hopp de första fyra dagarna på fältet,

Statistiken över hur många elever som procentuellt stannar kvar är lite bättre för Dala än riksgenomsnittet. Det
faktiska antalet nya elever är dock fallande även här: från
70 nybörjare1994 till cirka 15 de senaste åren.

Annica Törling

Dans tankegång var att försöka hitta de
nya klubbkompisarna, de som skulle
stanna kvar i sporten, redan i rekryteringsfasen. Den som sökte sig till sporten
som uttryck för en livskris kunde lika
gärna bli rekommenderad ett tandemhopp, resonerade han.
”Att så många utbildas men inte stannar kvar sliter på instruktörskåren. Dessutom är det ingen investering för framtiden att lägga fyra, fem heldagar på att
utbilda folk som inte blir kvar i sporten.
Då är det roligare att göra tio tandem
om dan istället och på det sättet dra in
pengar till klubben.”
Målet var alltså: de som går kurs ska
bli klara – och stanna.

utbildar konventionellt men försöker se till att varje elev får

1) Jag tror att många finner
det svårt att hinna med en
hobby som fallskärmshoppning, då blir det ju lättare att
springa till gymmet på lunchrasten. Att sporten också
faktiskt blivit mycket dyrare
på senare år gör det också
lättare att prioritera annat,
typ resa till Thailand som alla
svennebananer gör.
2) Jag tror att vi måste jobba hårdare med att väcka intresse
för sporten genom att synas i fler sammanhang: promota i
skolor med coola fallskärmsklipp och flyersutdelning och ge
tandemhopp till stora svenska bloggare och offentliga personer som är vår länk till den stora massan människor.
En dokusåpa på en fallskärmsklubb skulle absolut väcka
intresse. Intrigerna, nakenheten, såpabana, skakande husvagnar och roofdiving skulle ju lätt vara bra TV!

Terje Frydenlund, f.d. FRI,
6 000 hopp sedan hoppstart 1979.
1) Denna fråga är enligt min
åsikt rätt ointressant. Nästan som att fråga varför
man har blivit blöt efter en
promenad i regnväder utan
paraply.
2) Receptet heter fallskärmsuppvisningar. Fyll därför planet ett par gånger i veckan
och bjud på gratis fallskärmsuppvisningar i samband med utomhuskonserter,
marknader, eller hoppa helt enkelt in på en badstrand en
solig varm sommarkväll.
Precis som Facebook, MSN och Google gör så måste
man bjuda på något gratis för att locka till sig köpare. På
Frifallskolan gjorde vi en mängd gratisuppvisningar varje år
och bokningarna till både kurser och tandem ökade markant efter varje framträdande.

Mikael Lampe

En ny instruktörskull

för att behålla eleverna. Dala

Yvonne Kossek, SF, 300 hopp
sedan hoppstart 2008.

Mats Pallin, UFK, 1 350 hopp
sedan hoppstart 1980.
1) Kanske är tandemhoppningen en av orsakerna. Vill man
prova på och känna hur det
är att falla fritt är det så enkelt att göra ett tandemhopp. Tidigare gick man
kanske en kurs istället och
kom in i sporten på ett annat sätt. Eller kanske är det
så enkelt att utbudet av aktiviteter och vad man kan sysselsätta sig med på fritiden
är så mycket större idag än för 20 år sedan.

Privat arkiv

Att styra folk rätt

naste åren provat ny pedagogik

Anders Q

an Ondrejka, som många känner
till från elitlaget i kalottformation,
Romme Rotation, var chefsinstruktör i
Dalaklubben 2004. Under hans ledning
bestämde sig klubben för att prova ett
nytt grepp kring elevrekrytering och utbildning.
”Jag hade lagt märke till att även om
vi fyllde kurserna med 10-15 elever, fortsatte bara en av tio. Om ens det.”

så att vi hade fått
de flesta över tröskeln, och att de
skulle vara klara
inom tre månader,” säger Dan
Ondrejka.
Blev det ett
Dan Ondrejka.
lyckat experiment?
”Ja, det är min uppfattning att vi fick
fler elever som stannade. Jag tror att ungefär 50% blev klara 2004 och 2005.”
Johan Bond är instruktör i Dalaklubben sedan många år. Han säger att de i
stora drag fortsätter med samma metod.
”En av tankarna med det nya konceptet var att kombinera den konventionella
utbildningens fördelar – att man tillbringar mycket tid på fältet och får kompisar – med AFF-utbildningens fördelar
– att man har mycket tid med sin instruktör under utbildningen.”

I Dalaklubben har man de se-

2) Vi skulle behöva fler läger, organiserade hopphelger som
just handlar om det. Att de nya eleverna får hoppa med fler
erfarna och lite rolig hoppning med lite speedstar osv.

2) Jag tror att det gäller att nå ut till dem som är riktigt unga,
18-25 kanske. Vi skulle kunna marknadsföra oss i högstadium och gymnasieskolor. Vi kan införa rejäla rabatter på
ett andra tandemhopp och kanske även sänka priserna på
att gå kurs.
Enkät av Boel Stier och Mirijam Geyerhofer
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Nytt kvinnligt

världsrekord
Den 21-27 september sattes ett nytt kvinnligt världsrekord i
storformation i Perris Valley i Kalifornien. Med 181 hoppare i
formationen, var det 30 personer fler än i det gamla rekordet.
Text

Mia Spillman

Foto

Willy Boeykens

P

å plats i Perris Valley för att sätta ett
nytt världsrekord fanns hoppare från
totalt 31 länder. Sverige representerades i
år av Helén Samuelsson, som är hemmahörande i Fallskärmsklubben Aros.
Evenemanget sponsrades som tidigare
av en ideell fallskärmsorganisation vid

Privat arkiv

Helén Samuelsson
från FKA, med i det
nya världsrekordet.
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namn Jump For The Cause, vars mål är
att samla in pengar till forskning kring
bröstcancer. Årets rekordförsök drog in
hisnande 900 000 dollar, mer än något

annat evenemang i organisationens historia. Pengarna kommer att gå till City Of
Hope, en cancerförening i Los Angeles.
Stora insatser lyfte kvinnorna

Perris Valleys fallskärmscenter är det största hoppfältet i Nordamerika, och tillhandahöll inte mindre än nio flygplan
för att kunna ta deltagarna upp till 5 000
meters höjd. Bland flygplanen fanns
Twin Otter samt Skyvan representerade,
för att nämna några. På grund av extrahöjden fanns syrgas tillgängligt i alla flygplanen från 4 000 meters höjd.
På plats för att föreviga rekordhoppen
fanns inte mindre än sju kamerahoppare,
samt en imponerande lista på organisatörer. En av de mest kända bland svenska
hoppare är Kate Cooper-Jensen, som
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jobbar professionellt med att organisera
olika event inom sporten, och då främst
storformationer. Hon har närmare 9 000
hopp i bagaget, och ett flertal världsrekord i storformation. Kate leder även uttagningen till World Team som ligger bakom de senaste rekorden i Thailand, med
en 500-manna planerad till 2011.
Träning för att nå målet

Under de första två dygnen delades deltagarna upp i fyra grupper, med uppemot
60 hoppare i varje. I den första gruppen
fanns basen samt de som var reserver, och
i de övriga grupperna fanns deltagarna i
de olika sektionerna av formationen.
Målet med att hoppa något mindre
formationer till att börja med, var att försöka hitta en gemensam fallhastighet,

forts. på sidan 21
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Illustration Hella Stening

Nära ögat!
av Micke Hartman

Del 1:
ten att man inte behövde ha speciellt spänd
bröstrem. Idag har jag i princip alla instruktörsgrader som finns och har fortfarande inte
ändrat på min inställning till bröstremmen.
Trots att jag har arbetat ganska hårt på
att övertyga resterande instruktörskår så händer det än idag
att jag ser elever som
går ut till planet,
med en bröstrem
som en hängmatta.
Då blir man rätt kall
inombords.

J

ag påbörjade som nittonåring den konventionella utbildningen i juni 1999. Jag var väldigt
entusiastisk och tyckte allt var jättespännande.
Att vara på hoppfältet och kolla på andra
hoppares videofilmer och landningar
kändes nästan som om jag hade
hamnat i ett hemligt sällskap
vars trollkonster hade lyckats hemlighållas från omvärlden. Hade jag kommit
till Xaviers skola för mutanter, Hogwarts eller kanske
rent utav Jedi-skolan?
På den här tiden så var
det många hoppmästare
som hade fått för sig att
bröstremmen inte skulle vara så spänd, eftersom man då inte skulle kunna svanka. Jag och
många andra elever gick alltså till planet med
bröstremmar hängande som hängmattor från
vardera sida om basremmarna. Som elev så litar man ju blint på sina instruktörer även om ett
visst kritiskt tänkande alltid bör finnas. Jag kommer ihåg flertalet gånger som man under säkerhetskollen lossade på min bröstrem eftersom
jag enligt deras syn hade spänt den alldeles för
hårt.
Till en början gick utbildningen bra. Automathoppen gjordes med JAD och jag tror knappast
att jag gjorde speciellt bra ifrån mig rent uthoppsmässigt, men kom i alla fall vidare och blev
godkänd ända tills det var dags för utbildningshopp nummer sju. Där blev jag underkänd på
grund av att jag inte varit helt stabil i uthoppet.
Det hände dock inget speciellt den gången. Inte
heller kommande försök. Det var inte förrän det
var dags för det fjärde försöket som jag skulle
sättas på prov.

J

ag hoppar ut ur planet, men hamnar på rygg.
Snabbt prioriterar jag precis som jag hade
lärt mig. Dra! Jag ser fjäderpiloten flyga upp
mellan mina ben och strax efter kastas jag iväg.
Mina ben slängs runt och av kraften fortsätter
jag att snurra runt trekvarts varv tills min ena
fot krokar sig fast runt en av bärremmarna. Det-

R

ta gör att jag i det här läget är placerad med huvudet mot marken och det enda som håller mig
kvar i riggen är basremmarna mot mina axlar.
Olyckligtvis så håller min hängmatteliknande
bröstrem inte ihop basremmarna och jag glider
snabbt igenom dem. Axlarna passerar basremmarna och jag är på väg ut ur selen. Instinktivt
kastar jag ut armarna för att inte helt skiljas från
riggen. Där, på tusen meters höjd hänger jag nu
upp och ner i armvecken, stirrandes rätt ner
mot marken och kan knappt röra på nåt annat
än på huvudet.
Va fan gör man nu, tänker jag? Det här scenariot har man ju inte direkt blivit utbildad för.

E

fter att ha klurat en stund så lyckas jag till
slut lirka ut foten och sparka mig runt de
resterande 180 graderna. Det första jag gör är
att dra åt bröstremmen. Min lilla volt gjorde dock
att jag fick en så kallad ”voltad kalott”, även om
det var jag själv som stod för det mesta av voltandet. Skärmen flög dock hur bra som helst och
jag hade inga problem att styra ner och landa.
I efterhand försökte jag påvisa risken för flera
av mina instruktörer, men upplevde tyvärr inte
att jag fick speciellt mycket gehör. Det jag fick
höra var att risken att ramla ut ur selen var så li-

isk brukar defineras som sannolikheten för att en
viss händelse inträffar
multiplicerat med konsekvensen av att denna
händelse inträffar. Om en risk bör tas så bör behållningen av att ta risken alltså vara övervägande. En erfaren hoppare ska i normala fall inte behöva dra sin fallskärm i ett instabilt läge. Denne
erfarna har förhoppningsvis greppat konsten om
att falla stabilt till skillnad från elever som med
betydligt högre frekvens drar fallskärmen i mer
eller mindre instabila lägen. Bröstremmens funktion är således desto viktigare för en oerfaren
hoppare eftersom sannolikheten att dra instabilt
är desto större.
Jag förespråkar absolut inte att man ska dra
åt bröstremmen till lungorna kollapsar, eller att
vi på något annat sätt hindras, vare sig det är
motorisk eller respiratoriskt. Att inte kunna andas är dåligt, och om man inte kan svanka när
man hoppar fallskärm så är ju inte det heller något vidare. Frågan verkar dock fortfarande
kvarstå: är vår fallskärmsutrustning verkligen så
märkligt konstruerad att vi måste välja på att sitta säkert i selen, eller på att kunna svanka?
Det här försöket till att utföra ett korrekt hopp
nummer sju kan tyckas obehagligt, men det var
ingenting emot vad som skulle ske i mitt nästkommande försök... men det får ni läsa om i
nästa nummer!

To be continued...

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

publicera sådana. Sänd din ”nära-ögat-historia” till oss
så kanske den kommer i tryck tillsammans med en snygg
illustration! E-posta till: mirijam@sff.se
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FRITT UTTRYCKT
Har du en åsikt du vill uttrycka i
ord eller bild? Skriv till Svensk Fallskärmssport och berätta. Beröm
någon, skäll på något eller opponera dig mot knasiga regler och byråkrati. Låt hela hoppsverige höra!
Du får gärna använda en signa-

Uno Alpfors, Skånes fallskärmsklubb:

Tävlandet
och sporten

tur, men vi på redaktionen vill veta

har en framtid om
vi aktiverar oss

vem du är innan vi publicerar.
Adresser och telefonnummer till
redaktionen finns på sidan tre.

in uppfattning är att hobby och idrott
ska vara fylld av glädje. Vanlig hoppning kan ge spänning och glädje, medan
tävling går ut på att träna mot ett mål.
Största glädjen enligt mig är när man
når sina mål vid tävling eller uppvisning och
när slit och uppoffring applåderas av publik
och medtävlande.
För att detta ska lyckas krävs att klubbarna har en aktiv tävlingsverksamhet. Det
innebär med andra ord planerad träning
då klubben stöttar med olika resurser och
sätter upp mål för klubbens tävlande. Dagens klubbar har knappast som största eller högsta mål att bli den bästa tävlingsklubben och jag ser heller ingen strävan
hos enskilda individer efter att bli bäste tävlingshoppare i klubben.
Dagens klubbar har heller inga tävlingschefer som samordnar klubb- och SFF:s
tränings- och tävlingsaktiviteter i landet.
Prioriteringar krävs av SFF då vi inte har
resurser att ställa upp med landslag i alla
grenar. Vad jag känner till finns inga kontakter eller möten där man möts och diskuterar tränings- och tävlingsaktiviteter.

M

FF är med i Riksidrottsförbundet för att
få bedriva sin verksamhet. Det innebär
att vi ska tävla, inte bara skojhoppa. Detta
är det si och så med i flera klubbar. Dels
för att det har överlåtits på den enskilde
hopparen om han eller hon vill sätta ihop
ett lag inom någon gren.
Ofta får de som vill tävla fixa detta själva,
då klubbarna sällan orkar göra något för
att få fram tränare vid den vardagliga hoppningen. Det finns en HL och en manifestor,
sedan får hopparna klara sig själva.

S

Detta ger ingen utveckling i positiv
riktning, varken för klubben eller för SFF.
Finns det tävlingsmålsättningar i klubben
som sponsras på olika sätt växer både
glädjen med hoppandet och kvantiteter av
alla slag. En klubb som lyckas nå framgångar – små som stora – kommer snabbt att
känna glädje och dessutom växer verksamheten när man ser framgångar.
verige är ett litet fallskärmsland som
inte har något bra system för att utnyttja ”gamla” tävlingshoppare som tränare, vilket man annars gör i många andra
sporter. Vidare saknas ibland rätt utrustning för att rätt träning ska kunna bedrivas. Brist på kunnig personal är det största hindret i de flesta klubbar, för rätt
tävlingsträning. Det är tid att SFF startar
upp tränarutbildningen igen och ser ödmjukt på detta.
Vid årets SM i precision var det elva deltagare plus två juniorer vilket är en tredjedel mot DM i södra distriktet. En fullständig katastrof egentligen. Glädjande var att
deltagare och funktionärer satte sig ner efteråt och gav förslag till regeländringar som
SFF får verkställa så att vi underlättar tävlandet på olika sätt. Det går inte att arbeta
efter regler som är gjorda för stora tävlingar som VM, när SM är mindre än en klubbtävling på 70- och 80-talen.

S

och även ge relevanta målsättningar för
nya hoppare så att de inte tappar gnistan.
Klubbarna måste också hjälpa dessa
tävlingschefer och klubbtränare med vettiga resurser som gynnar klubben och dess
1

”

”

Vid årets SM i precision var det elva
deltagare plus två juniorer vilket är en
tredjedel mot DM i södra distriktet. En
fullständig katastrof egentligen.

målsättningar. Jag tror på satsning eller
stöd till klubbens lag i olika discipliner.
Finns inte lag måste enskilda satsande
hoppare uppmuntras på bästa sätt.
Be SFF satsa på utbildning av tränare
igen, samt att tävlingsmöten återkommer i
förbundet.
Köp in några bra äldre skärmar som elever kan låna efter utbildningsplanen för att
pröva precision eller CRW. Eleverna som
blir klara behöver hjälp med rätt utrustning
när de ska köpa eget. Finns det utrustning
att låna billigt så stannar fler kvar tror jag!
Se till att alla klubbar tävlar och kräv fördelar för dem som gör det! Glädjen att vinna är lika stor i alla sporter. Börjar vi åter
tävla så växer vår sport fortare än Ni tror.
Uno Alpfors, D-22

FF borde arbeta mer aktivt för att få
fler att börja tävla. Ett steg är att be
klubbarna att utse tävlingsansvariga och
gärna be kunniga hoppare att fungera som
bollplank eller tränare för de mer oerfarna
hoppare. En tränare kan hjälpa till med råd

S

( Från funktionären på ett bortblåst SM
1964 i Rinkaby. Debutant på SM 1966
med rundkalott på Flugebyn och siste man
på årets SM i precision. Men jag gillar
fortfarande att sikta på ”pricken”! )

forts. från sidan 19

samt att få en chans att öva på att bryta
och tracka iväg. Mycket tid spenderades
även på rullbrädor för att ge en klar bild
av hur var och en av deltagarna skulle ta
sig till sin plats i formationen efter exit.
Vindarna var ett hinder

Värmen i Kalifornien var jobbig att
handskas med för de deltagare som inte
var vana. Temperaturen gick mot 35
grader större delen av tiden. Till följd av
det började dagarna tidigt, medan det
fortfarande var svalt ute. Även vindarna
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var problematiska en del av tiden, när de
berömda Santa Ana-vindarna satte fart,
en torr het luftmassa från öknen ut över
Stilla havet. Med undantag för ett och
annat väderuppehåll kunde dock träningen fortlöpa som planerat.
Redan under dag tre gjordes två hopp
med alla 180 deltagarna.
Nytt världsrekord

Klockan 04:30 svensk tid, den 26 september kunde organisationen Jump For
The Cause stolt annonsera att ett nytt

världsrekord var satt. Planen var att ha
180 hoppare i formationen, men resultatet blev istället häpnadsväckande 181
personer, en person mer än det var planerat för.
Tidigare har tre världsrekordförsök
som detta anordnats. År 1999 var 119
kvinnor med och satte det dåvarande
världsrekordet. År 2002 ökade siffran till
131 för att tre år senare bygga på ytterligare 20 till 151. Och nu, år 2009, är
världsrekordet i kvinnlig storformation
hela 181.
■
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Tim Samuelsson hoppar
med en vladiball i Aros.
Foto Elof Wecksell.

Fantastiskt att flyg
moln tycker Annet

Foto Johannes Kle

Fint väder i Nyköping inspirerade
Erre Demirörs och Olof Hedenstedt
till att göra ett trackinghopp.
Foto Johannes Klefbohm.

Jenny Åhlén har
precis hoppat uppvisning. Då blir
man så här nöjd!
Foto Elof Wecksell.
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Fönster
mot

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

ga fallskärm bland
tte Andersson.

efbohm.

Fyrmannalaget Aquila drar
av en formation från Aros
Caravan, under en träningshelg i Västerås.
Foto Stefan Flink.

Oskar Segerström
flyger fallskärm över
Johannisbergs flygfält
i Västerås, med Mälaren i bakgrunden.
Foto Ludvig Åkeson.
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Glada hoppare som skall
upp och hoppa fyrmanna över Borlänge, under
distriktsmästerskapen
den 19-20 september.
Foto Jimmy Sandberg.
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TÄVLING

Världscupen 2009
”Det märks att fransmännen har tränat
ihop sig. På VM nästa år kommer de att
vara en stark konkurrent till amerikanerna i Arizona Airspeed som inte förlorat
på tre år. Hayabusa har en ny medlem i
laget och satsar på att toppa inför kommande VM. Italienarna (med Basic Campcoacherna Steve Hamilton och Pete Allum) hade velat ha ett högre snitt men
var glatt överraskade att de fick bronset
framför ryssarna som precis som vanligt
hoppade ojämnt.”
I åttamanna FS stod fransmännen för
det enda verkliga topplaget, eftersom amerikanska mästerskapen US Nationals krockade i tid med världscupen.
I freestyle var det första gången de sammanslagna herr- och damklasserna tävlade mot varandra och finska laget Hekla
vann guldet. De har vunnit guld flera gånger förut men inte i mixad klass utan då i
damklassen. Nu lade de två franska lag bakom sig i toppen. Tremanna friflygning
vanns av engelsmännen och även där var
det franska lag på silver- och bronsplats.

Världscupen 2009,
svenska landslaget i
FS4, Evolution.

Svenska SM-mästarna i FS4, Evolution, tävlade på världscupen i Tjeckien i början
av september. En kraschad exit kostade dem en eventuell finalplats. Fransmän-

Evolution inte nöjda

nen vann FS4 medan friflygarguldet gick till britter och finska freestylelaget

Om det egna lagets prestation säger Micke
Kaulanen att nöjda, det är de inte.
”Det var en långsam lottning, åtta av
tio exitar var block, vilket generellt gör
att man hinner med färre poäng. Lottningen var ändå bra för oss eftersom vi
tränat mer blockteknik än snabba randoms. Först gjorde vi fyra bra hopp och
lågt jämnt med norrmännen och finnarna. I fyra hopp var det en spännande tävling om vem av oss som skulle vinna sjätteplatsen på EM och därmed komma till
final. I hopp fem kraschade vi exiten och
missade vår chans. Vi tappade för många
poäng för att kunna komma ikapp finnarna samtidigt som de drog ifrån.”

Hekla vann sin första guldmedalj i den nya, mixade klassen.
Text

Boel Stier

Foto

Niklas Rodensjö

Micke Kaulanen från Evolution berättar
att tävlingen var välorganiserad. Hoppningen bedrevs ur tre LET410-flygplan
på ett gigantiskt fält där ingen behövde
vara orolig för att landa ute.

V

ärldscupen i FS och friflygning
2009 arrangerades i tjeckiska Prostejov mellan 30 augusti och 6 september. På plats var våra svenska representanter, SM-vinnarna i FS4, Evolution
från SF. Även SM-mästarna i friflygning,
Zero, hade kvalificerat sig men förbundets tävlingsbudget räckte inte till att
skicka dem till två tävlingar i år och de
hade själva valt World Games i Taiwan
framför Tjeckien.

Fransmän i FS-toppen

Fransmännen vann guldet i FS4, följda av
belgiska Hayabusa och därefter Italien.
”Fransmännen hoppade väldigt övertygande”, berättar Micke och fortsätter:

Resultat världscupen Tjeckien 2009
Friflygning

FS4

Placering, nation

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

Totalt

Placering, nation

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R 10

1. Storbritannien

8,4

7,4

8,5

8,6

7,7

8,7

8,5

57,8

1. Frankrike: Aerodyne Maubeuge

23

24

21

26

23

30

20

20

22

31

2. Frankrike

4,8

6,5

8,7

8,4

6,5

8,5

8,6

52,0

2. Hayabusa, Belgien

21

23

19

24

22

29

16

19

25

31

229

3. Frankrike

6,6

7,7

6,7

6,6

5,2

6,8

6,9

46,5

3. Sinapsi, Italien

20

21

19

22

22

28

18

19

18

27

214

18. Evolution, Sverige

14

14

13

16

9

16

13

13

(ej till final)

Placering, nation

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R 10

1. Aerokart Maubeuge, Frankrike

19

19

19

21

22

25

15

16

21

27

204

2. Chicas, Spanien

16

16

15

16

15

20

13

15

16

21

163

3. Incognito, Spanien

16

15

14

16

12

22

13

14

17

22

161

Freestyle

240

108

FS4 damklass

Placering, nation

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

Totalt

1. Finland

8.2

7.2

8.2

8.2

8.1

8.3

8.3

56.5

2. Frankrike

8,2

7,2

8,0

8,1

8,2

8,1

8,2

56,0

3. Frankrike

7,9

8,1

7,9

8,0

8,2

7,9

7,9

55,9

Placering, nation

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

Totalt

Placering, nation

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R 10

1. Arizona Arsenal, USA

28

10

13

19

19

27

23

24

163

1. Aerodyne Maubeuge, Frankrike

18

16

19

12

22

17

19

18

15

17

173

2. Team 4 Speed Brienne, Frankrike

24

11

12

17

18

27

18

24

151

2. EADS, Spanien

13

14

16

12

14

11

16

16

10

17

139

3. Outbreak of Bad Lts

10

6

9

7

10

16

9

14

81

3. Crystal Contour, Ryssland

14

11

9

10

10

12

13

15

10

11

115

VFS4

24

Totalt

Totalt

FS8
Totalt
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Rekordhelg med förhinder

Sista helgen i augusti var det
rekordhelg i Vårgårda. Diverse
klubbrekord skulle bättras på
och hoppare från hela landet
var där för att göra det möjligt.
Text

Mia Spillman

Foto

Stefan Johansson

S

ommaren 2008 gjorde Sundsvallsklubben 26 lifter under ett dygn, med
en inlånad Pac 750XL från FKCG. Det
var inte bara ett rekord för Sundsvall,
utan även för planet.
Med vanligtvis hårda restriktioner i
Vårgårda har det varit omöjligt att försöka ta tillbaka rekordet tidigare. En helg
om året får det dock gå obegränsat med
lifter mellan klockan 08-21. Rent tekniskt skulle det under den tiden vara
möjligt att göra 50 lifter, om bara omständigheterna tillåter.
Många rekord att slå

Delar av FKCG styrelse var med om att
organisera rekordhelgen. Bland de ansvariga fanns Nico Emanuelsson, Robert
Alasuutari, Martin Gustavsson och Nina
Forsberg med. Planen för lördagen var
att börja helgen med en sexmanna speedformationstävling för att ge alla, oavsett
erfarenhetsnivå, en chans att vara med.
Anledningen, säger han, är delvis att laget har gjort för få hopp i år, delvis den
nya dörren i LET 410-maskinerna som
tävlingen gick ur.
”Vi gjorde i alla fall två bra hopp av de
rundor vi hade kvar, så att vi avslutade på
vår normala nivå.”
Laget upphör

Laget Evolution upphör nu, trots att medlemmarna från början planerade en tvåårssatsning 2009-10. Anledningen är att
privata och ekonomiska skäl förändrats
för två av lagmedlemmarna, Felix Wallberg och Emil Einarsson. Det är sånt
som händer, men det innebär också att
lagmedlemmarna inte kan skörda frukterna av vad de investerat i år.
”I början på säsongen bestämde vi tillsammans med vår coach Joey Jones att
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Därefter skulle rekordförsök ske i storformation på mage, rygg, headdown, kvinnligt head down, head up samt i track.
Det var tänkt att bli en helg med
mycket liv och rörelse, men omständigheterna ville annat.
Vädret hindrade nya rekerd

Trots mycket planerade och organiserande var inte vädergudarna på klubbens
sida. Lagom till rekordhelgen drog det in
regn, moln och starka vindar. I luckorna
mellan allt regn lyckades det dock gå att
få upp 36 lifter till sist, om än utspritt
över två dagar.
Vid några tillfällen befann sig båda
planen i luften för att öka tempot, vilket
aldrig förr har varit möjligt i Vårgårda.
Bara det i sig är ett nytt rekord.
Med vindar på tio meter per sekund
var det heller inte den lättaste uppgiften
att landa på fältet, men hopparna gjorde
bra ifrån sig med fina inflygningar.
målet skulle vara VM 2010, så vi lade
upp träningen därefter. Vi tränade in en
ny blockteknik och det tar tid innan sånt
sätter sig och ger utdelning. Dessutom
blev våra planerade 200 hopp i år bara
omkring 110, mest på grund av dåligt
väder,” förklarar Micke Kaulanen.
Med andra ord har laget förmodligen
hoppat sämre det här året än de hade
gjort om de hade gjort en ettårssatsning
och inte förändrat så mycket i sin teknik.
”Därför känns det skönt att vi slog det
svenska poängrekordet på Svenska cupen.
Det innebär att vi i alla fall lämnar något
efter oss för kommande lag att sikta på.”
Resterande lagmedlemmar, ska inte de
hitta nya lagkompisar och starta ett nytt
lag då?
”Vi vet inte det ännu, utan kikar runt
och funderar just nu,” säger Micke.

Totalt fanns det som mest upp mot 60
hoppare på plats, av de 80 som det var
planerat för från början.
Till följd av det dåliga vädret och de
ogynnsamma vindarna drog sig många
ur de olika rekordförsöken, vilket gjorde
att lifterna istället fylldes med lite mer ledigt organiserade hoppare.
Festligheter

Som sig bör avslutades helgen i Vårgårda
med god mat och dryck . Det var en del
besvikna miner som lämnade fältet under
söndagen, efter att ha sett helgen regna
och blåsa bort. Men FKCG har inte gett
upp hoppet om att slå Sundsvalls rekord.
”Vi kommer att ta revansch nästa år,
och försöka oss på en ny rekordhelg”, säger Nina Forsberg, ordförande i FKCG.
Då kommer det bland annat att göras ett
försök att slå det nuvarande nordiska rekordet i head down för kvinnor, som nu
är fem och innehas av Norge.
■

Han säger att något de funderar på är att
eventuellt dra ihop ett tunnellag som åker
till vindtunneln och tränar ihop.
■

Den nya dörren i
LET 410-planen
orsakade problem
för svenskarna.

Läs mer om världscupen i Tjeckien på nätet:
www.ec2009.info
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i Norge

Andreas Henrikson, SF, rapporterar om
gudomligt vackra omgivningar och inspirerande hoppning i vårt västra grannland, närmare
bestämt hoppfältet i Voss under friflygarboogiet Go Vertical i somras. Fram för mer
nordisk gemenskap i luften, tycker Andreas.
Text

Andreas Henrikson

Foto

Espen M Høst

M

Bilden:
Norrmännen har blivit
experter på avancerade vinkelhopp. På Go
Vertical får alla med
tillräcklig kunskapsnivå hänga med.
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an blir nästan lite avundsjuk när
man kommer till friflygarboogiet
Go Vertical i Voss, en timmes biltur från
Bergen. Inte så mycket för att det är gudomligt vackert eller för att dom lånar
in två helt fantastiskt snabba och bekväma flygplan, Beech 99 och King Air 90.
Inte heller för att man under det här lägret hoppar från 4 700 meter varje hopp.
De har å andra sidan ett pyttigt landningsområde, det är svindyrt att hoppa,
det tar mer än ett halvt dygn att köra bil
dit, det går inte att laga mat själv och hotell är nästan billigare än att bo på fältet.
Däremot blir man gränslöst motiverad
att hoppa och man lyfter sig flera snäpp i
sin hoppning bara av att vara där. Varför?
Motiverande miljö

För det första så saknas inget i organisationen av lägret. Som nämnt tidigare är

flygplanen fantastiska, frifallen känns
ändlösa, inhoppen magiska, hopporganisatörerna übermotiverade, och när kvällsfilmen är färdigsnurrad vill man bara gå
upp så tidigt som möjligt nästa morgon
och hoppa ännu mer. Det andra som motiverar är de övriga 150 hopparna, flest
norrmän, men ungefär ett tiotal nationer
finns representerade.
Veckan börjar med fest på lördagen,
incheckning och slöhoppning på söndagen för att sen dra igång på riktigt på
måndagen. Då får man ta hand om sig
själv lite grann. Även om ganska få ansikten var bekanta går det ganska snabbt att
lista ut vilka som organiserar och alla ver-

kar vilja att man ska vara med och hoppa
med just dem.
Taggade och duktiga hoppare

Givetvis får man se till sin egen kapacitet
när man väljer vilka grupper och vad för
typ av hopp man hakar på men man kan
nästan förutsätta att man egentligen kan
prestera mer än vad man tror. Fokus och
motivation är på topp när man slänger sig
ut på ett sätt som i alla fall inte jag är van
vid. Inte för att det på något sätt gäller något utan bara för att man vet att man är
omgiven av supertaggade och jätteduktiga hoppare.
Det var lite som att sitta vid sidan av
under sekvenslägret och bara klippa fantastiska filmsnuttar fast nu var man plötsligt med i filmen själv.
Under veckan gjorde jag 25 hopp, och
när jag inte gick omkring och valde bland
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TÄVLING

Svenskarna fortsätter ta plats på
En silvermedalj och alla svens-

Ian Bobo.

kar på topp tolv. Det är ett
schysst facit för Sverige efter
sommarens finalhelg på European swooping tour.
Text

Mirijam Geyerhofer, Lennart Vestbom

Foto

Francisco Neri

E

uropean swooping tour är egentligen
inte en tour på riktigt, utan ett sätt
för arrangörerna att få fler utomeuropeiska hoppare att komma och tävla i Europa.
Istället för att ha deltävlingarna utspridda under sommaren kördes de i år
under tre helger i rad för att underlätta
för långväga tävlande.
Deltävling ett gick av stapeln i Klatovy, Tjeckien den 14-16 augusti. Deltävling nummer två som gjordes i Swartberg, Belgien, var även Belgiens
motsvarighet till SM och den tredje deltävlingen i Bussloo, Holland, räknades
alltså som en slags finalhelg trots att den
mer var en avslutning på touren.

Under den första deltävlingen kämpade
43 tävlande under näst intill perfekta förhållanden i sol och svaga vindar. Guldet
togs av Jonathan Tagle från PD-teamet,
Grim Swinnen från Belgien fick silvret
och bronset gick till österrikaren Wuzi
Wagner.
I Swartberg var det också jämt i toppen
ända till slutet. Efter två dagars tävlande
fick Michael Vogeleer (Belgien) kliva
högst upp på pallen, följd av spanjoren
Pablo Hernandez och amerikanen Albert
Berchtold.

swoopkartan
Stefan Burström, SF, blir bara säkrare
och säkrare för varje tävling och tog andEuropean swooping tour

Sverige höll fanan högt

Vid finaltävlingen i Bussloo, Holland, så
hamnade de tre svenskarna bland de tolv
bästa av 21 deltagare. Tyvärr så gjorde de
starka vindarna att endast två av nio omgångar kunde genomföras.

godbitarna av orgade hopp hakade jag på
nån annan som hade nåt kul på gång eller bara filmade något hopp från utsidan.
Vilket nästan var det enda som inte var
så vanligt. Vem vill inte vara inne i smeten här, liksom...
Grymma norrmän

Norrmän är nog bättre än vad vi är på att
hoppa, inbillar jag mig i alla fall. Eller kanske är det bara så att man anpassar sig till
sina omgivningar. Med små landnings-
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Placering, namn

poäng

1. Pablo Hernandez, Spanien

175,0

2. Stefan Burström, Sverige

163,7

3. Peter Kallehave, Danmark

130,3

9. Thomas Biehl, Sverige

87,2

12. Marcus Jögi, Sverige

67,9

områden och höga hopp-priser får man
se till att bli grym på att flyga skärm och
göra det mesta av varje hopp.
Men de är nog lite bättre också, och
det som slog mig vid flera tillfällen var
att antalet svenskar kunde räknas på en
hand. Även om det är dyrt att hoppa i
Norge så är ett läger som Go Vertical väl
värt ett besök med den potential för utveckling och upplevelse det erbjuder.
Det andra som slog mig är att jag under sommaren från flera håll upplevt en

raplatsen efter superspanjoren Pablo Hernandez, och var bäst i andra rundan.
”Tummen” Biehl, FKD, hade i sin första swooptävling häng på världsmästaren
Jay Moledzki, bara 2,70 meter bakom.
Marcus Jögi, NYFK, gjorde okej ifrån
sig efter grundstötningen i Klatovy två
veckor tidigare och sammantaget kan
man säga att det ser bra ut för svensk
swooping.
■

motvilja mot att norska hoppare kommer
till Sverige, hoppar billigt och tar upp
plats. Vi ska vara glada att vi har något
att ge våra fjällflygande grannar och dessutom suga åt oss allt vi kan från dem vad
gäller kunskap, engagemang och hoppglädje. Jag vågar påstå att något av det
bästa som hänt hoppningen i Norden
under året är de tio friflygande norrmän
och svenskar som lierat sig för att ta sin
och andras hoppning till en helt ny nivå.
Heja Nordic 8!
■
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Francisco Neri

Jämnt i toppen
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NYFIKEN PÅ

Stefan
Han började hoppa år 2000. Året därpå gjorde han osannolika 470 hopp och endast
fem år senare var han med och satte fyrahundramannan i Thailand. Nu är han fått en
ny favoritgren och är uppe och nosar på topplaceringarna i europacupen i swooping.
Läs om Stefan Burström, mannen som aldrig vill sluta lära sig nya saker.
Text

Mirijam Geyerhofer

Foto

Annika Burström

edan 1900-talet övergick till ett nytt sekel har det hänt mycket i Stefans liv. Efter att ha provat på ett tandemhopp under en resa i USA 1999 var han fast. När han
året därpå började hoppa blev han precis så biten som han hade trott och lyckades göra nästan
500 hopp under sin andra säsong.
”Jag gled lite på en räkmacka och hade både
tiden och pengarna just då. Det går ju om man
är på fältet precis hela tiden. Jag hade även några hoppveckor i Spanien. Fast fokus låg nog snarare på kvantitet än på kvalitet. Hade man istället gjort hälften så många hopp, fast med coach,
så hade man blivit dubbelt så bra”, säger han.
Till en början hoppade Stefan i SYD där han
gick sin kurs. Han kände direkt att han ville
tävla och hoppade i ett par olika fyrmannakonstellationer under sin tid i Skåne.
”Jag har nog lite av en tävlingsmänniska. Jag
har dels tävlat i beachvolley men gillar att tävla
inom andra genrer också, jag är ju en datanörd.
Det är lättare att ha ett mål helt enkelt, det är
skillnad på att dra ihop ett gäng och bara hoppa
i två veckor, eller på att träna de där två veckorna inför en cup, eller SM. Det blir naturligare
med träningen på det sättet”.

STEFAN
BURSTRÖM

S

Har gjort 300-400 friflygarhopp

Att Stefan efter något år förnyade i grannklubben SFK gjorde inte att han blev omvänd och
började frfilyga, trots att de legendariska Friflajfestivalerna hölls precis i samma veva.
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Ålder: 35
Familj: Frun Annika och henns sköldpadda Tobbe i Stockholm, lillebror och föräldrar i Skåne.
Bor: I Stockholm men kommer från Alberta
utanför Lund.
Antal hopp: Cirka 3 700.
År i sporten: Tio.
Läser just nu: Influencer – the power to change
anything.
Favoritgodis: Sådana där gelékörsbärsgrejer
med socker på.
Älsklingsdjur: Katter.
Bästa resmålet för hoppning: Sydafrika, som
att åka och bo på en lyxbungalow i Thailand,
fast med en swoop-pond bredvid.
Bästa resmålet om man inte ska hoppa: Zanzibar, där var vi senast, en klar upplevelse.
Fallskärmsförebild: Shannon Pilcher, hoppade
tidigare i DeLand Majiks och numera medlem i
PD-teamet, jag har haft honom som coach
några gånger.

Visst, han har gjort mellan trehundra och fyrahundra friflygarhopp men halkade ganska
snabbt tillbaks till att ligga på mage igen.
”Jag var med på Friflaj under ett par år och
hoppade mycket friflygning då. Men sista festivalen drogs det ihop någon slags hybridhopp-
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Suzanne Bejås

NYFIKEN PÅ

Stefan började med fyrmanna tidigt i sin hoppkarriär. Här med laget
Tsunami från Fallskärmsklubben Syd i
Eslöv 2001. Från vänster: Stefan Burström,
Andréas Ekström,
Peter Adermalm och
Jerker Hansson.

ning så då hoppade jag ju på magen hela
det boogiet också, ha ha.”
Att han sedan satsade allt på maghoppningen har han ingen förklaring till,
förutom att det är lätt att bli vanemänniska och göra sådant man redan kan.
”Det fanns väl ingen direkt anledning
till varför, utan det var nog snarare bara
att det blev så. Det blev mycket mage
från början och jag ville hela tiden bli
bättre. Har man nått en viss nivå på
mage och sedan provar på friflygning så
inser man ju att man är kass och då är
det lätt att gå tillbaks till maghoppningen igen”, säger Stefan och skrattar.
Var med och satte världsrekord

Stefan Burström kommer swoopandes i
kvällssolen utanför
Söderhamn i somras.

Stefan körde ganska mycket storformation, bland annat var han på Big way-läger i USA och 2005 sökte han en plats i
World Team. Han blev uppringd av Sven
Mörtberg som var en av dem som höll i
uttagningarna. En person hade hoppat av
och Stefan kunde få ta den platsen.

”Japp, det var ett schysst bananskal”,
konstaterar Stefan som inte hade några
som helst jantetankar inför att vara med
och bygga den gigantiska thai-blobban.
”Nej de tankarna hade jag bara haft
innan jag bestämde mig för att söka. Det
är klart att jag kanske var lite tveksam,
men jag kände aldrig att ’oj, vad har jag
gett mig in på?’. På big way i USA gjorde
jag det jag blev tillsagd att göra och ser
man på det rent krasst så är det inte jättestor skillnad mot att hoppa 50-manna
sekvens med massa poäng. Det finns en
plan för vad man ska göra och den planen är inte så jättekomplicerad. Det
handlar om att kunna prestera under
press, oavsett om det är en 400-manna
eller en volleybollmatch. När jag väl fick
besked var det inte en tanke på att tacka
nej. I Thailand tänkte jag i och för sig
’hur har jag hamnat här?’ men träffade
ganska snart många jag hade hoppat med
tidigare och jag visste ju att jag var lika
bra som de.”

Sven Mörtberg, lagkapten under
400-mans världsrekordet:
Stefan är som
hoppare lugn och
ambitiös. Det var
dessa egenskaper, förutom hans
hopptekniska färdigheter, som var
avgörande för att
han blev uttagen
till World Team
och sedan fick vara med på världsrekordet. Under de allra sista dagarna,
när nervpressen blev stor och "rekordyxan" började vina, visade Stefan att
han var just så pålitlig och en sån bra
lagkamrat som krävs.
Vid ett annat tillfälle var jag examinator när Stefan skulle bli AFF-instruktör. Under kursen utmärkte sig Stefan
genom att vara mycket väl påläst och
förberedd inför uppgiften – egenskaper som förtjänar respekt och sammanfattar min bild av fallskärmshopparen Stefan.

Svårt att bli uttagen

För att få hoppa stora formationer måste
man ha hoppat – just det – stora formationer. Lite av ett moment 22 kan tyckas,
speciellt i Sverige där de riktigt stora försöken lyser med sin frånvaro eftersom vi
inte har så jättestora plan att skryta med.
Annat var det på Herculesboogienas
tid, då fylldes den svenska himlen av
hoppare. Stefan hade som störst hoppat
en 89-manna innan rekordförsöket men
många svenskar har inte möjlighet att
komma upp i den storleken på hemmaplan längre.
”Som svensk utan Hercules är det
svårt att visa upp vad man kan men det

innebär inte att man inte har de flygskickligheter som krävs. Många svenskar
skulle lätt platsa rent tekniskt men på
pappret har de inte rätt meriter. Vi hamnar tyvärr lite orättvist långt ner på listan, kollar man på världsrekordet så var
hälften amerikaner, men om man ser till
alla världens hoppare är ju inte hälften av
de bästa från USA.
Satsar på kalottflygning

Nu för tiden är det kalottflygning som
gäller. Och det är klart, har man varit
med och satt världens största formation
är det svårt att slå det på hemmaplan.
Dessutom tycker Stefan att det för ofta
kan bli lite oorganiserat.
”Jag kliver ofta åt sidan om det blir
stort på klubben, det krävs en bra plan.
Det funkar inte att lägga ut en lista och
låta de 20 första som skriver på vara med.
Man måste träna. Om det presenteras
som ’vi är ett gäng, men vet inte vilka,
och vi har ingen plan, men ändå’, då står
jag gärna över. Då kör jag hellre swooping där jag har mer potential.”
Och potential har han. De senaste
åren har han klättrat på rankingen och i

Andréas Ekström, f.d. lagkompis:

Johannes Bergfors

Stefan hade väl runt 200 hopp när vi
startade vårt FS4-lag Tsunami i SYD
2001. Vi hade laget under två år och
Stefan var alltid väldigt fokuserad och
tävlingsinriktad.
Han lärde sig väldigt snabbt och ville
alltid lära sig mer om allt. Jag kommer
också ihåg att han alltid var glad för att
hjälpa andra hoppare och berätta hur
de skulle göra för att bli duktigare.
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år nådde han nästan hela vägen till högsta pallplatsen på European swoop tour,
men fick nöja sig med ett silver.
”Det var rent tekniskt en svår tävling
med svåra förutsättningar, man fick verkligen jobba sig till resultaten, så det var
jag väldigt nöjd med.”
Prisad instruktör

En egenskap som Stefan har och som
återkommer när man pratar med folk om
honom, är hans tydliga intresse dels för
att lära sig, men också för att lära andra.
Han tror att det kommer från den första
hopptiden när han fick chansen att träffa
diverse skygods och legender på sitt lilla
hemmafält. Nu är han både hoppledare,
hoppmästare, kursledare, AFF- och kalottinstruktör. Det enda som saknas är
tandem, men det är han egentligen, fast
han slutade efter tre år för att få mer tid
till annat.
Vad är det som är roligt
med att vara instruktör?
”Det slog mig när jag började hoppa, att
de man träffade var riktigt grymma. Det
kom ju folk till vår klubb som var världsmästare, och man fick träffa Adrian Nicholas och medlemmarna i DeLand Majik! Man kände att man fick så mycket av
erfarna hoppare i början som man aldrig
skulle ha fått i andra sporter och jag vet
att jag kan föra vidare det som jag lärt
mig. Nu är jag inget superess men kan
ändå lära ut mycket.”
Och att han är bra på att lära ut, det
håller Stockholms fallskärmklubb med
Annika Burström, Stefans fru:
Stefan har en
stor kunskapsaptit, han vill förstå
hur och varför saker fungerar. Jag
tycker att det är
en av hans starkaste sidor och
jag tror att det är
därför han blir bra på det mesta som
han ger sig på.
Han har både kapacitet och vilja att
omsätta sina teorier i praktiken och
om han vill göra eller lära sig något
går han in för det fullt ut.
När det gäller fallskärmshoppning
är det inte mycket Stefan inte vet.
Han är en fantastisk instruktör, han
ser de där småsakerna som många
missar men är de som ställer till med
problem för eleven. Tack vare det har
han hjälpt en hel del elever att komma vidare i utbildningen.
Han är balanserad, självklar och
lugn. Han är den person som jag har
roligast med oavsett vad vi gör; hoppar fallskärm, åker skidor eller tar en
drink på stan.
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Annika Burström

NYFIKEN PÅ
om. Förra året blev han vald till ”Årets instruktör”, något han blev jätteglad över.
”Speciellt gillade jag motiveringen, att
jag är lika engagerad både före, under och
efter kursen.”
Stefan tycker att de flesta kan bli instruktörer, och att det inte bara handlar
om hur man är som person eftersom alla
är olika.
”Man märker när man klickar, eller
inte, med sina elever. Lika väl som att vi
är olika som instruktörer, är de vi ska bemöta olika. Men det krävs så klart en viss
grundkunskap så upp till den nivån får
man ju nå innan man kan gå vidare till
instruktör. Baskunskap om hoppning
och utrustning, simultankapacitet, men
det där är luddigt så det är svårt att peka
på, men vissa kanske måste bli mer naturliga i sin hoppning.”
Hur menar du då?
”Till exempel inom AFF, du ska inte tänka på vad du gör i luften, inte behöva fokusera på din flygning och hur du ska
göra för att ta dig dit du vill. Som folk
som är duktiga på att filma tandem, de
tänker inte på hur de ligger i luften, de
bara tar sig dit de ska. Kämpar man med
flygningen har man mindre kapacitet att
ta den bra bilden sen när man kommer
fram.”
Stefan är även kalottinstruktör och
tycker att mycket av biten kring att flyga
sin skärm tidigare har blivit åsidosatt i
utbildningen, trots att det är under kalott de flesta olyckor sker.
”Kalottflygningen är en stor del som
vi missat tidigare, folk slutar med hoppningen för att det är läskigt att landa och
man ger inte folk verktyg till att lära sig
flyga och landa sin kalott. Trots allt kan
man se att vi slår oss oftast när vi landar.
Landningen kan man ju inte undvika
och då tycker jag att det är kul att fokusera på den delen. Folk som är rädda för
att landa tycker att hoppningen skoj först
när de känner att ’det är jag som bestämmer, inte skärmen’, säger han.
Svårslaget att hoppa med frun

Nästa år tänker Stefan satsa ännu mer på
hoppningen. Dels på swoopingen men
han vill även köra ordentlig fyrmanna.
När jag pratar med honom har han
precis kommit hem till Stockholm från
en resa till San Francisco via Japan. Ingen
hoppresa den här gången, utan jobb.
Stockholm har varit Stefans nya hem sedan förra hösten då han efter några års
pendlande flyttade ihop med Annika
som också hoppar och som han träffade
på Herculesboogiet 04. De är gifta sedan
ett och ett halvt år och hoppar även ihop.
Och med dels tävlandet och alla jobbresor blir det ett himla farande, så det är

tur att han har en fru som delar hans stora intresse, och att de kan umgås på fältet
också.
”Vi har hoppat lite fyrmanna ihop,
och hon är också AFF-instruktör så vi
hoppar mycket AFF tillsammans. Man
jobbar bra ihop, vi vet precis var vi har
varandra. Det är verkligen svårslaget att
hoppa med någon man känner så väl.

Stefan är ute på
många hopp- och
jobbresor men ibland
tar han äkta semester. På bilden favoritresmålet Zanzibar.

Man blir aldrig galen av
att vara så mycket ihop?
”Jo, det blir man”, säger Stefan och skrattar. ”Men man får hitta rätt sätt att kombinera. Det kan ju vara lite jobbigt när vi
tränar swooping ihop, det kan vara svårt
att veta vilken roll man ska spela om det
går dåligt. Från en coach vill man alltid
höra ’du måste göra så här och så här istället’ men när det är någon man lever
tillsammans med vill man kanske bara
höra ’det går bättre nästa gång’ och få
en kram, haha”.
■
Stefans hoppkarriär
1999: Första hoppet, ett
tandem i USA.

2006: Var med i World Team,
400-manna i Thailand.

2000: Tog A-cert.
2001: Gjorde 470 hopp!

2007: Fyra på svenska cupen i
swooping.

2004: AFF-instruktör, Hoppade storformation i USA
med bl.a. Guy Wright.

2008: Tvåa på inofficiella SM i
swooping, svenskt rekord i momentet hastighet i Sydafrika (2,69 s).

2005: Mer storformationshoppning i USA.

2009: Tvåa i finalen på European
Swoop Tour.
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Några mil från Malmö ligger Eslöv där
Fallskärmsklubben SYD huserar. Det
flacka skånska landskapet med Ringsjöarna i bakgrunden breder ut sig under videofotograf Martin Christiansson
och Johnny Olsson med passagerare.

Fallskärmsklubben

Syd
Text

Mia Spillman och Johanna Nihlén

Foto

Johnny Olsson, Andréas Ekström

Knappt fyra mil från Malmö, på ett flygfält
utanför Eslöv, ligger Fallskärmsklubben Syd.
En klubb med stark gemenskap, och en vilja
att växa.

F

allskärmsklubben Syd har funnits sedan 1982. Hoppningen började i
mindre skala på ett fält strax norr om
Sturup, och flyttade till Eslöv först 1985.
På den tiden användes en Cessna 205 för
att komma upp på höjd – ett flygplan
som gick under smeknamnet Ester efter
sin beteckning SE-EST. För att utöka kapaciteten hos den stadigt växande klubben bestämdes att ett flygplan till skulle
köpas in, och efter en del sökande hittade
man en Cessna 172 .
Efter tre år på Eslövs flygplats bidrog
dock byggandet av en ny väg till att klubben var tvungen att flytta. Efter sju år på
diverse olika fält, 1995, hittade verksamheten tillbaka till Eslöv där Fallskärmsklubben Syd finns idag.

Johanna Nihlén

Många flygplansaffärer

Under det gångna året har mycket tid och engagemang
gått till att renovera FK Syds hangar och packlokal.
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Åren innan verksamheten hittade tillbaka
till Eslöv köpte klubben ytterligare ett
plan, en Cessna 206 som hade kapacitet
att stiga till 4 000 meter.
Tre flygplan var dock för mycket, och
klubbens Cessna 172 såldes. Men med

ett medlemsantal som fortsatte att växa
blev även en Cessna 206 snabbt för liten
för verksamheten, och diskussionen startade om att införskaffa en större kärra.
Sagt och gjort, 1996 landade en AN2
från Litauen på Eslöv, med möjlighet att
lyfta 15 hoppare till höjd. Återigen blev
en flygflotta beståendes av tre flygplan
alltför stort för klubben, och den då legendariska Ester såldes.
I maj månad i år hälsades även FK Aros
gamla trotjänare ”Cylen”, en Cessna 182,
välkommen till SYD efter att AN2:an tagits ur bruk. Som ersättning för det rymliga biplanet hyrde klubben en Pac 750
XL från Skydive Sweden.
Lyft för faciliteterna

Fallskärmsklubben Syd har en hangar i
anslutning till flygfältet samt en klubbstuga med möjlighet till övernattning.
Under den gångna säsongen har hangaren fått sig ett rejält lyft i samband med
att en samling eldsjälar från klubben avsatte tid för att måla och röja upp utrymmet som hoppningen drivs från.
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Andréas Ekström

KLUBBSVEPET
Fallskärmsklubben Syd, SYD

Ålder: 27 år, bildades 1982.
Hoppfält: Eslöv.
Utbildningsform: Konventionell och AFF.
Flygplan: Cessna 182. Hyr
även en Pac750XL från
Skydive Sweden.
Faciliteter: Hangar, packutrymme, klubbstuga, sängplatser.
Hemsida: www.skydivesyd.se

Föredrar att utbilda AFF

Under året har klubben haft kurser vid
sju tillfällen. I nuläget erbjuder klubben
både konventionell utbildning med automatisk utlösning de första hoppen och
AFF-utbildning.
Men klubben rekommenderar alla intressenter som vill börja hoppa att välja
AFF-utbildningen. Förmodligen kommer därför den konventionella utbildningen på sikt helt att försvinna i SYD.
Framgångsrika FS4-lag

Det tidigare landslaget i FS4, 42, hade
under sin aktiva tid hemmaplan i SYD.
Laget bestod – med några smärre ändringar genom åren – av Joar Stenqvist,
Johnny Olsson, Andreas Wittbom och
Jens Thögersen med Fredrik Johnsson
som kameraman.
Laget började träna ihop 2003 och
braverade bland annat genom att ta hem
ett brons på svenska mästerskapen 2004,
och guldet redan året därpå.
Hösten 2007 valde medlemmarna i
lag 42 att gå skilda vägar, men efter en
ihärdig övertalningskampanj från Johnny
Olsson sattes ett nytt lag ihop. Det nya
laget kom att heta Blue Spirits, och bestod av Johnny Olsson, Jens Thögersen,
Johnny Andersson samt Ulf Liljebäck,
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med Staffan Linde på kamera. Som kortsiktigt mål fanns att tävla i SM, och att
få representera Sverige på VM i Frankrike 2008, och som långsiktigt mål fanns
att bli det lag som har snittat högst på en
tävling i landet någonsin.
I SM 2008 förlorade dock Blue Spirits
SM-guldet med knapp marginal, mot
det då nybildade Stockholmslaget Evolution. Men det långsiktiga målet tog de
hem, efter att ha gjort imponerande 27
poäng på en runda under tävlingen.
Blue Spirits är inte aktiva i nuläget.
Imponerande prestationer

Fallskärmsklubben Syds chefsinstruktör,
Johnny Olsson, började sin hoppkarriär
när han gick en kurs 1985. Han utmärker sig idag som en av de få hoppare i
Sverige som har en bra bit över 6 000
hopp i ryggen.
Johnny har bland annat även världsrekordet i storformation i Thailand 2006
som merit, där över 400 hoppare från
runt om världen deltog. Men för många
känns han främst igen från satsningen
med laget Blue Spirits.

Det framgångsrika FS4laget 42 var under sin aktiva period hemmahörande i
Syd. Från vänster Joar
Stenqvist, Johnny Olsson,
Fredrik Johnsson (kamera), Andreas Wittbom
samt Jens Thögersen.

För den som är intresserad av att åka och
hoppa i Syd finns en kalender på klubbens hemsida, med de datum man har
hoppning. Alla är välkomna, såväl A-certare som skygods.
Stark gemenskap

”Att gemenskapen i klubben är stark råder det inga tvivel om”, kommenterar
Johanna Nihlén. ”Skratt och historier
ljuder i hangaren när nöjda hoppare
packar ihop, efter ännu en fin dag hos
Fallskärmsklubben Syd.”
■

En varm sommardag
med klarblå himmel
inbjöd till ett kalsonghopp ur en inhyrd Pac
750 XL. Från vänster
Johnny Trane, Andreas
Hellström, Johanna
Nihlén, Gustav Carlsson, Fredrik Olsson.
Längst ned sitter
Axel Gyllenkrok.

Säsong i Eslöv

Säsongen i Eslöv pågår normalt varje
helg mellan april och oktober när vädret
tillåter. Och i något enstaka fall förekommer även kvällshoppningen under
veckorna. Om intresse finns hos hopparna förlängs dock säsongen, till dess att
kylan tar över.
”Förra året gick den sista liften för
året den 21 november, men då med lite
svalare luft på höjd”, säger en av klubbens medlemmar glatt.

Jonas Olsson

Att det endast finns gräsbanor bidrar till
att det inte finns så mycket lufttrafik att
ta hänsyn till på fältet. Det är ett stort
fält, med mycket öppna ytor runt om,
vilket gör Eslöv till en utmärkt plats för
elevhoppning. Under den delen av året
man hoppar finns det även uppklippta
områden som uppskattas av precisionshoppare.

Foto 42

6 oktober 2009: Tur i oturen! Piloten klarade sig helt oskadd och kunde ta sig ut själv när Cylen inte
nådde fram till landningsbanan och kraschade nosstället. ”Jag höll låg fart för att vänta in ett annat
plan. I efterhand visade det sig vara alldeles för låg fart”, säger piloten. Till följd av skadorna på flygplanskroppen kommer planet tyvärr att skrotas inom en snar framtid.
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(20 sep) Säljer min Spectre 150 från 2001. Den har gått
cirka 450 hopp. Pris: cirka 6.000:- Hör av dig till Ida
Samuelsson, telefon: 0705-847632, e-post: samuelsson.ida@hotmail.com

PRYLT O R G E T

(22 sep) Säljer min hjälm och min videokamera. Huset
är konstruerat för kameran så jag säljer helst allt komplett. Kamerahuset öppnas snabbt och enkelt vilket är
mycket smidigt då man snabbt vill kunna se vad man
filmat. Detta ingår: Videokamera Sony DCR-PC109,
vidvinkel Sony VLC-0625 S x0.6, kameraväska med extraband, TV-kabel, firewire-kabel, usb-kabel, hjälm Z1
Evo (omkrets ca 56 cm). Pris: 3.200:- (prutat och klart).
Hör av dig till Johannes, telefon: 070 - 238 26 18, epost: hannez6@hotmail.com

å Pryltorget sätter vi ut radannonser av privat ägda ting som anknyter till hoppning. Införandet är gratis för medlemmar i SFF eller prenumeranter av SFS. De
flesta annonserna är plockade färskvaror från den elektroniska anslagstavlan Skydivelistan (skydive@list.gof.se) och kan därför vara inaktuella (införandedatum inom
första parentesen). Du kan självklart skicka din radannons direkt till oss på tidningen,
skicka till Himmelsdyk (de som gör iordning text och bild inför tryckningen), eller till
redaktörerna. Adresser, faxar, e-postar och telefoner finns på sidan tre. Sätt ut pris
om du säljer! Du kan skicka utan tanke på pressläggningstider. Under produktionen
fylls Pryltorget på så länge plats finns tills vi lämnar för tryckning.

P

S Ä L J E S
(20 sep) Crossfire2 129 sqft från 2007-03 säljes. 275
hopp. Prasslig som fan och fräscha vectranlinor. Den
ultimata skärmen med världens bästa öppningar. Lätt

på främre och bra flär på bakre. Pris: 10.000:- eller
högstbjudande. Kontakta Per Nissborg (VFK), telefon:
0768-69 91 62, e-post: ordf@vfk.org

(24 sep) Säljer två overaller. Blå FS-overall, äldre modell
men ytterst lite använd, pris 500:- Blåvit FF-overall i
svart, blått och vit med batikaktigt mönster på armar
och ben, skapligt använd men i fint skick utan skavanker, pris 800:- Båda overallerna sitter bra på mig, 185
cm, 80 kg. Något större person kan få plats i FF overallen medan FS overallen är tajt. Säljer även en gammal
analog Dytter som går för 400:-, och en packmatta (liten, för bara riggen), 100:- Alltihop finns i Linköping,
kan skickas mot fraktkostnad. Kontakta Jonathan
Ahlqvist, e-post: jonah819@student.liu.se

(27 sep) Lite äldre baserigg säljes. Det är en Hummit
velcrorigg (all velcro är bytta) med en CR Mojo 220 med
helt nya linor. Tre piloter följer med. En 38:a och en 42:a
för korta frifall och kanske en vanlig för längre frifall typ
Norge. Riggen passar en person på ca 175 cm. Pris
5.000:- Johan Bond, e-post: johan.bond@telia.com

K Ö P E S
(22 sep) Finns det möjligtvis någon som inte behöver
sin Cypres 2:a längre så hör av dig till Tobias Johansson, telefon: 0738 29 75 54, e-post: void.tj@gmail.com
(24 sep) Cameye 2 köpes. Kontakta Jonathan Ahlqvist,
e-post: jonah819@student.liu.se
(15 okt) Hoppklar rigg köpes med nån rolig skärm storlek 190 sqf och reserv i liknande storlek. Riggen ska ha
RSL samt Cypres. Jag är 165 lång och atletiskt byggd
:-) Max 25.000:- Kontakta Peter Bjällerhag, telefon:
0703-05 72 78, e-post: emil_erik@hotmail.com
(25 okt) Söker en integralhjälm. någon som har lust att
sälja en? Petter Jönsson, FKCG, e-post: swebase031@gmail.com

Turkeyträning + KM = lyckat
Den 25-27 september arrangerade fallskärmsklubben Aros en lyckad kombination av turkeyhelg och klubbmästerskap (KM) i FS4. En tävling som trots väder och vind gick i hamn och
tog tillvara på klubbens alla förmågor, precis
som ett KM ska göra.
Text

Niklas Larsson

Foto

Elof Wecksell

D

et började med tanken att anordna
en turkeyhelg där nya hoppare skulle bli vassare inom FS och sporras att hitta ett mål med sin fallskärmshoppning.
Med ungefär två veckor kvar till den aktuella helgen och i princip lika många
anmälda, dök idén upp: varför inte forma det kommande klubbmästerskapet i
FS4 så att alla kunde vara med och samtidigt få ut nåt lärorikt utav det?
Medlemmarna i laget Team Jumpers
(Anneleé Karlström, Jenny Rosén, Karin
Ringnér och Åsah Helenius) som tidigare
fått ansvaret för turkeyhelgen, satte nu
igång att arbeta med klubbmästerskapet
och Tobias Alsiö klurade på ett handikappsystem som skulle göra tävlingen lite
mer intressant oavsett hur lagbildningarna kom att se ut.
Fredagen startade med ett seminarium
som tog upp grundprinciperna
inom FS4 och lottning gjordes
för tävlingens fjärde och sista
omgång. De tre första omgångarna togs från Fallsvenskan 4.
På så vis kunde deltagande lag
vara med i både Fallsvenskan
och klubbmästerskapet – två
flugor i en smäll.
Så var det dags för tävling!
Fyra lag med varierande erfarenhet, från bara ett par enstaka
hopp efter utbildning till en

bra bit över tusen hopp. Men om något
var klart jämställt mellan lagen, var det
nivån på markträningen mellan omgångarna. Team Jumpers bidrog med förstklassig coachning, från att slipa randoms
och block på rullbrädorna till att träna
exitar i attrappen.
Tävlingsdagen, som kantades av ihållande hård vind och turbulens, resulterade i ett par timmars tävlingsuppehåll
men fyra omgångar och en gemensam
live-dömning på kvällen gick att genomföra. På delad förstaplats stod lag Helan
(Anders Persson, Jan Abrahamsson, Henrik Larsson, Robert Rydén) och Brudlaget (Maria Hinas, Martin Nyblad, Robert Alasuutari, Vendi Andersson).
Team Jumpers och alla deltagare i FK
Aros klubbmästerskap i FS4 2009 ska ha
ett stort tack!
■

Laget Vikur drar ut en ”meeker”
som byggdes om till blocket
”monopod till monopod”.

Karin Ringnér coachar lag
Helan på rullbrädorna i packen.
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Posttidning B
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Suède

Självporträtt över Johannisberg, Västerås.
Foto: Johan Hallencreutz

