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Årets största möte
Tysk vindtunnel hetast i vinter
Swoopa en backe – ground launch!
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Tiden går fort...
…när man har roligt. Eller hur? För visst har
väl sä songen 2009 varit rätt fin, trots finanskris, svininfluensa och rekordlåga medlemstal inom hoppningen?
Men vi reser oss på nio va?
Tar tag i det här under 2010 och ser framåt.
Gör fler hopp, säljer massor av tandem och rekryterar mängder med glada nya hoppare och
får dem att inse vilken fantastisk sport vi faktiskt sysslar med! Okej, då säger vi så!
Ska vi vara ärliga så har tiden gått lite väl
fort för oss i redaktionen sedan vi gav ut det
förra numret. Vi drabbades av sjukdom i slutet
av 2009 och för första gången sedan 1995
kom tidningen inte ut i tid före jul. Vi brukar
jobba på i ur och skur, oavsett vad som inträffar men den här gången gick det inte. Vi ber
om ursäkt för det och hoppas att du har överseende med att 2009 års nr 5 landar i din brevlåda först nu.
Men nu ska vi inte fokusera för mycket på
oss. Här har ni ju ett rykande färskt nummer
av senaste nytt i Fallskärmssverige och resten
av världen.
Vi har fått en ny medarbetare: Mia Spillman
som vikarierar för Anna Oscarson under ett
par nummer av hennes mammaledighet. Läs
mer om Mia på sida 9.

Mia har varit på konferens också, vad man
pratade om och kom fram till på årets CI- och
ordförandekonferens kan ni läsa om på sidorna 7, 8 och 9.
Har du funderat på hur det funkar när en
hoppare skadat sig och får sin olycka kommenterad i tidningen? På sida 17 kan du se
vilket svar Karim Mostafa fick från RI och sin
CI efter att inte ha känt igen sig i sin
incidentrapport.
Och så kommer en riktig rysare: del två på
Micke Hartmans vansinniga Nära ögat-historia kan ni läsa på sidorna 28-29.
Puh. Den storyn är inget för nervklena.
Om ni kommer på något som ni vill läsa
mer om under det kommande året, tveka inte
att höra av er till oss på redaktionen! Inget är
för stort eller för litet för oss att ta en titt på!

Svensk Fallskärmssport, ISSN 0280-11-X,
är Svenska fallskärmsförbundets tidning
och distribueras med fem nummer per år
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Omslaget:
Johan Hellencreutz, Fallskärmsklubben
Aros, i väderbiten exit över Johannisbergs
flygplats i september 2009.
Foto: Ludvig Åkesson.
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LÖSRYCKT
Nytt momsförslag kan slå hårt
Fallskärmshoppning är inte bara festligt och trevligt, i och med att alla klubbar tillhör föreningar så
får man på köpet också ta hand om mindre actionfyllda uppgifter.
I höst har det lämnats en momsutredning till finansdepartementet. EU har under flera år kritiserat att Sverige haft ideella föreningar, till exempel idrottsföreningar, undantagna från att debitera
och redovisa moms på bland annat uthyrning av lokaler, servering och försäljning av varor och tjänster. Enligt det nya förslaget ska detta ändras från 2011.
”Utredningen föreslår att endast föreningar som har mer än 250 000 kronor i årlig momspliktig
intäkt ska tvingas redovisa moms. Därmed klarar sig en hel del föreningar. Men många kommer
över den gränsen och får både ökade kostnader och ett tidskrävande arbete med att fylla i krångliga momsblanketter”, säger Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber på förbundets hemsida. Riksidrottsförbundet ska efter att ha gått igenom rapporten lämna in ett remissvar.

Nya datum för NM och SM 2010

Börja planera för
Basic Camp 2010…
Nu är planeringen inför 2010 års camp i full gång.
Lägret är till för alla som vill lära sig hoppa på mage
och värma upp inför sommaren, för den som siktar på
att kunna vara med på storblobbor i sommar eller fortsätta sina fyrmannakunskaper mot svindlande höjder.
Som vanligt kommer man att bjuda in både utländska
och svenska coacher.
Nytt är att det går att skicka in en icke bindande intresseanmälan redan nu på info@basiccamp.se.
Det underlättar för organisatörerna att veta hur
många coacher de behöver respektive vecka. Det går
självklart att boka upp sig på en eller båda veckorna.

På grund av kollisioner med tävlingar i andra nordiska länder har datum för Nordiska mästerskapen och Svenska Mästerskapen i FS, friflygning och VFS flyttats till 16-21 augusti (21 är reservdag). Platsen är densamma, Stockholms fallskärmsklubb i Gryttjom. Mer information kommer på
www.skydivesm.se. Mejla tävlingsarrangörerna på nm@skydivesm.se (frågor om NM) eller
sm@skydivesm.se (frågor om SM).

■
■

Eli dog inte i BASE-hopp

… och för Flajflaj
i Elsinore, USA

I förra numret av Svensk Fallskärmssport kunde vi berätta att friflygarveteranen Eli Thompson omkommit i schweiziska alperna i augusti.
Uppgiften att han förolyckades i ett BASE-hopp stämmer dock inte. Hoppet skedde ur helikopter
med vanlig fallskärmsutrustning i alpmiljö, varpå Eli med sin vingoverall flög för nära ett berg och
slog i det. SFS redaktion beklagar missförståndet.

Ruben Hamberg
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MAJ
FEBRUARI

13-16 maj: Kristi himmelsfärds-läger i vindtunneln i
Bottrop, Tyskland. Mer info: flygfritt@gmail.com

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.

20-23 maj: Examinering av AFF-instruktörer. Plats ej klart.
Mer info från din klubbs CI.

28 feb-12 mars: Flajflaj 1, friflygarläger i Elsinore,
Kalifornien. Mer info: flygfritt@gmail.com

JUNI
5-6 juni: Svenska cupen 1, Aros.

MARS

12-13 juni: SM i swoop/canopy piloting, Sundsvall.

11-13 mars: European Paraski Championship,
Bellamonte, Italien.

JULI

28 mars-9 april: Flajflaj 2, friflygarläger i Elsinore,
Kalifornien. Mer info: flygfritt@gmail.com
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Snart drar Flajflaj-gänget till USA igen, närmare bestämt
28 februari till 12 mars samt 28 mars till 9 april.
Vill du hänga på till Kaliforniens varma sol och byta ut
Sverigeslasket mot lite Elsinore-bränna, hör av dig på
flygfritt@gmail.com.

Nya rekord satta
■ Christopher Gay, Elizabeth Godwin och Mark Gregory
från USA har satt nytt rekord i tvåmanna kalottformation. Med sina 23 formationer på 60 sekunder slog de
det tidigare rekordet från 11 september 2008, som var
20 formationer. Rekordet sattes i Kaohsiung, Kina, 20
juli förra året.

■ Fransyskan Deborah Ferrand-Plat satte nytt europeiskt precisionsrekord den 10 augusti.
Efter sex omgångar hade hon endast 2 cm och slog
därmed både det gamla europarekordet på 6 cm (Ljudmyla Zemska, Ukraina) och världsrekordet som var 3 cm
(Olga Lepezina, Ryssland).

2010
25-28 mars: Hoppmästarkurs på Bosön utanför
Stockholm. Mer info från din klubbs CI.

Camp 2 kommer gå under vecka 22, 31/5-5/6.
Mer information kommer på www.basiccamp.se och
via mail till er som skickar en intresseanmälan.

■ Storformationsrekord sattes även i Ryssland i juli,
närmare bestämt den 8:e, när 160 ryssar hoppade ihop
över Kolomna.

på gång

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

Camp 1 kommer gå under vecka 21, 24/5-29/5.

3-4 juli: Svenska cupen 2, FKCG.
15-27 juli: Militära VM i Buochs, Schweiz. Mer info
www.cism-milsport.org
31 juli-6 aug: VM i FS, CF och artistiska grenar i
Tatarstan, Ryssland. Mer info www.2010.skyjump.ru

APRIL

AUGUSTI

2-4 april: Påskläger i vindtunneln i Bottrop, Tyskland.
Mer info: flygfritt@gmail.com

14-15 aug: SM i CF (kalottformation) och precision,
Söderhamn.

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.

16-21 aug: SM och NM i friflygning, VFS och FS,
Gryttjom/SF. Mer info: www.skydivesm.se
E-postkontakt: sm2010@skydive.se respektive
nm2010@skydive.se

26 april–2 maj: Preliminär tidpunkt för AFF-träningsläger i
vindtunneln i Bedford, England.

28 aug-4 sep: VM i stil och precision, Niksic, Monte negro. Mer info http://events.fai.org/calendar

Många hoppare
vill bli instruktörer
RI Petter Alfsson-Thoor meddelar att klubbarna har
rekryterat helt fenomenalt till vinterns SFF-kurser.
Han har blivit tvungen att utöka kurskapaciteten på
både hoppmästar- och hoppledarkursen.
I mitten av december var det anmält:
■ 104 stycken BAS-kursdeltagare.
■ 40 stycken HM-kandidater
■ 66 stycken HL-aspiranter
■ 12 stycken till kursledarkursen
■ 12 stycken AFF-kandidater
■ 5 stycken tandemaspiranter.
Det betyder att hela 15 procent av Sveriges aktiva
hoppare vill bli vidareutbildade nästa år!
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Cold Steel till
Peter Nilsson
Peter Nilsson, SF, får 2009 års The Cold Steel Award
för sitt hängivna arbete med att utveckla den svenska
friflygningen, i luften och i vindtunneln.
I motiveringen står bland annat ”Genom sina fleråriga läger i Kalifornien under vinterhalvåret har han
hjälpt många av dagens svenska friflygare att höja sin
kunskapsnivå och utveckla sin hoppning.”
Peter Nilsson är en av skaparna bakom Flajflaj-lägren
i Kalifornien och dessutom Sveriges första friflygarcoach
i tunnel. Den här vintern bor han i Bottrop, Tyskland
och arbetar heltid som tunnelcoach och lägerarrangör.
Läs mer om friflygning i vindtunnel på sidorna 14-15.
Utmärkelsen The Cold Steel Award delas ut till minne
av Lukas Knutsson, föregångare inom fallskärmshoppning och BASE-hoppning, som omkom i en olycka i
Schweiz i oktober 2002. Lukas Knutsson startade bland
annat Basic Camp i Sverige efter att ha arbetat som professionell hoppare i USA i många år. Stiftelsen Lukas
Knutssons minnesfond delar ut The Cold Steel Award
årligen, för enastående insatser inom fallskärmshoppning och/eller BASE. Läs mer om fonden och Lukas
Knutsson på www.lukieland.se
Boel Stier

Peter Nilsson som vi är vana att se honom – med äkta vindtunnelfrisyr.

Foto: Jenny Norin

Dags att förnya licensen
Här får du tips om vad som
är bra att tänka på när du
ska förnya din licens inför
2010. Var ute i god tid, betala rätt summa till din
klubbs konto och var noga
med att kontrollera din
adress och andra personliga uppgifter.
Text

Boel Stier

När du förnyar din licens inför säsongen 2010: tänk på att uppge rätt
postadress så att din licens och dina
nummer av Svensk Fallskärmssport
skickas till rätt plats. Den uppmaningen kommer från vår riksinstruktör Petter Alfsson-Thoor som
fortsätter:
”Skynet 2, som vi använder i år,
fungerar riktigt bra. Ha lite tålamod
bara, det är fortfarande ett nytt system men det är väldigt mycket bättre, och ger snabbare resultat, än den
gamla pappershanteringen. Samtidigt innebär det att varje medlem
numera måste ta ett större ansvar

Svensk Fallskärmssport nr 5, 2009

och kontrollera att alla personliga
uppgifter verkligen stämmer”.
Petter säger att han tar på sig ansvaret för att det inte alltid fungerade klockrent med förnyelserna inför
förra säsongen, med den första versionen av Skynet.
”Jag forcerade fram systemet en
aning så att vi skulle börja ta det i
bruk och ibland blev det fel, licenser

skickades till fel adress med mera.
Men nu fungerar det mycket bättre
och de som får problem idag är oftast de som inte har någon e-post adress inlagd”.
Du som inte har inloggningsuppgifter sedan förra året, eller om
du vill ändra e-postadress, hör av
dig till Petter på förbundets kansli
genom att mejla till licens@sff.se.

Petter lägger också till:
”Alla förstår inte att den egna
klubbens chefsinstruktör måste godkänna ansökan innan jag kan ordna
licensen”.
Med andra ord: Räkna med några veckors hanteringstid innan du
får ditt plastkort hem i brevlådan.
Bra att tänka på om du till exempel
ska hoppa utomlands i vinter.

Så här gör du för att förnya din licens
■ Gå in på http://skynet2.sff.se/
Logga in.
Har du glömt ditt lösenord eller användarnamn gör du som följer: Skriv ditt Licensnummer/Medlemsnummer som
användarnamn.
Ange ”glömt” som lösenord. Då skickas ett nytt lösenord ut till din e-post adress som ligger i systemet. (Glöm inte
att kolla din skräppost).
Om fel e-postadress är inlagd, om e-postadress saknas eller om du inte vet ditt licensnummer, skickar du ett mejl
till licens@sff.se där du uppger personnummer, namn, klubb och den e-postadress du vill registrera i systemet.
■ När du är inloggad:
Kontrollera adressuppgifterna.
Ansök om din licensgrad och eventuella instruktörsbehörigheter. (AFF betyder inte att man gick AFF-kurs som elev
utan det är en instruktörsgrad.)
Kontrollera att ansökan sker i rätt klubb.
Kontrollera alla uppgifter en gång till.
Ansök!
Innan du kan få licensen postad till dig måste din chefsinstruktör godkänna din ansökan. För att du ska få en godkänd ansökan måste du ha betalat in klubbavgiften (se din klubbs hemsida) och medlemsavgiften i förbundet (2 000
kr) till det konto din klubb använder. Lycka till!
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Några ord från…

Årets s
I slutet på varje verksamhetsår anordnas
en förbundskonferens, där chefsinstruktörer och ordföranden från Sveriges alla
hoppklubbar samlas för att diskutera vad
som har hänt under det gångna året.

H

östen och vintern är konferenstid,
både Svenska fallskärsförbundet
och Svenska flygsportförbundet, FSF,
har haft möte. SFF hade ordförandeoch CI-konferens och FSF förbundskonferens.
Det är skillnad i arbete märkte jag,
SFF arbetade i presentationsprogrammet
Powerpoint, FSF i Powerpoint och med
overheadprojektor. Vad skulle vi göra
utan Powerpoint? Nog om detta.
Det första jag vill göra är att tacka för
det engagemang som visades på konferensen i Karlsborg. Eftersom jag var med
i ordförandegruppen känner jag till den
bäst, men enligt riksinstruktören Petter
Alfsson-Thoor var det även fart och fläkt
på CI-gruppen i sammanträdesrummet
intill.
Jag upplevde att alla klubbar såg väldigt klart på hur läget var i klubben,
men det fanns även optimism och det
märktes tydligast på söndagen. Det var
enligt mig väldigt konstruktivt, utan
”upplåsta siffror”.

V

ill också framföra ett tack till Petter
men även till Alf Ingesson-Thoor
för det arbete de gjorde för konferensens
genomförande. Tacket gäller också FSF:s
Jonny Carlén och Bengt Lindgren
Det hände för övrigt även en sak som
jag aldrig tidigare varit med om: en person anmälde sig frivilligt att föra notat
på ordförandemötet, heder åt Fredrik
Winzell från Gotlands fallskärmsklubb
för det engagemanget.
Samtliga som var med mötet och som
lämnade sin e-postadress till Fredrik har
fått noteringarna från ordförandekonferensen hemsänt.

Det var mycket som skulle avhandlas
och ett ämne som jag tycker är väldigt
viktigt är FSF organisationsutredning
samt deras framtidsarbete.
Egentligen handlar mycket om att
hålla kostnaderna i schack, det gäller att
hitta samordningsformer eftersom vi är
åtta förbund som är medlemmar och det
kan finnas rationaliseringseffekter.
En sak tror jag på, Svenska fallskärmsförbundet måste vara med i Svenska
flygsportsförbundet. Motivet är bland
annat att vi själva inte kan klara av att
täcka allt som krävs för att driva vår
verksamhet.

L

ite förbundsinfo: Vi är 1 500 hoppare och har gjort 70 900 hopp i år.
När det gäller förbundets ekonomi så är
den positiv. De flesta av de oklara fakturor som fanns, reglerades på mötet i
Karlsborg.
Jag vill också gratulera Söderhamns
fallskärmsklubb som fick 17 000 kronor
i anläggningsbidrag från Riksidrottsförbundet. Det visar på vikten av att söka
bidrag om det finns möjlighet till det.
En god regel i det sammanhanget är alltså: bättre en ansökan för mycket, än en
för lite.

Bo Olsson
ordförande i
Svenska Fallskärmsförbundet

D

en 6-8 november genomförde
Svenska flygsportförbundet sin årliga grenförbundskonferens. Från Svenska fallskärmsförbundet var Annika Burström, Fredrik von Schmalensée och
undertecknad representerade.
Svenska Fallskärmsförbundet • Sjöhagsvägen 2 • 721 32 Västerås
Telefon mobil: 0708-21 96 37 • E-post: ordforande@sff.se

Text

Mia Spillman

Foto

Anders Nyqvist

Förbundskonferensen hölls 2009 den 14-15 november
i Karlsborg. Ett fyrtiotal personer fanns närvarande,
representerande chefsinstruktörer, ordföranden och domare från närmare tjugo av landets klubbar. Liksom på
förra årets förbundskonferens nämndes instruktörsbristen som en av anledningarna till att hoppningen minskar.
Flygplansstrul pekades också ut som en av anledningarna till att landets klubbar i år har hoppat mindre
än tidigare år. Sju av landets klubbar har drabbats av
någon form av flygplanshaveri under året.
Fler än så har haft problem med CAMO, som är ett
nytt flygvärdighetsintyg. Exempelvis har Gotlandsklubbens Cessna 182 stått på backen sedan i juli till direkt
följd av det.
Betydligt mindre hoppning 2009

Konferensen inleddes på CI-sidan med en genomgång
av det gångna året, då de närvarande chefsinstruktörerna fick berätta vad som har hänt i den egna hemmaklubben och hur verksamheten flyter på.
Det konstaterades att många klubbar har hoppat betydligt mindre i år än tidigare år, och flygplansstrul
samt utarbetade instruktörer nämndes som två anledningar till detta. Flertalet klubbars representanter kommenterade med att de få instruktörerna som finns får
dra ett alltför stort lass. Vad kan vi som medlemmar,
styrelser och klubbar göra för att inte slita ut våra instruktörer?
Östersunds fallskärmsklubbs chefsinstruktör, Svante
Lundgren, kommenterade även att vi kanske inte alltid
har i åtanke att många elever märker av när instruktörerna på fältet är utbrända av att bära en alltför tung arbetsbörda. Att instruktörstid ger färdiga fallskärmshoppare är ett faktum. Nya, färdiga fallskärmshoppare är
vår framtid. Varför månar vi då inte mer om de instruktörer vi har?
Mycket statistik på schemat

Som varje år bestod mycket tid av genomgångar av statistik. Året som passerat, 2009, har sett ut som följande:
Vi gjorde 70 882 hopp under 2009. Totalt var vi
1 501 förnyade medlemmar i Svenska Fallskärmsförbundet, och under året har vi ökat med 438 nya medlemmar. Vi har bedrivit verksamhet i 15 klubbar runtom i Sverige, vilket kan jämföras med 24 aktiva klubbar
1990.
Forts. nästa uppslag
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SFF INFO

s största möte

Förbundskonferensen hölls i Karlsborg i mitten av november.

KONTAKTA

SFF!

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

Klubbens fadder i styrelsen

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

har något annat ärende som rör den egna klubben

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

vänd dig till din klubbs fadder i styrelsen.

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

Stefan Nilsson, kassor@sff.se

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

Kansliet
Besöksadress: Sjöhagsvägen 2
Postadress: 721 32 Västerås
Telefon: 021-41 41 10
Fax: 021-41 541 19
E-post: info@sff.se
Riksinstruktören
Petter Alfsson-Thoor
Telefon: 021-41 41 10
E-post: ri@sff.se
www.sff.se
På hemsidan hittar du bland annat information om
SFF, nyheter och styrelseprotokoll samta fakta om
bestämmelser och material.
Beställ material på SFF:s kansli
• PR-film, inspelad 2006,
för att ha i marknadsföringssyfte.
• Drogteststickor.
• Skade- och tillbudsformulär.
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Har du synpunkter, frågor, saknar information eller

•

Skånes Fallskärmsklubb (SF)

•

Fallskärmsklubben Upp & hoppa (FKUoH)

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

Mårten Nordlander, marten@sff.se

Suppleant: vakant

•

Stockholms Fallskärmsklubb (SF)

Adjungerad ledamot med ansvar för miljöfrågor:
Annika Burström, e-post: annika@sff.se

•

Örebro Fallskärmsklubb ÖFK

Vill du veta mer om:
Skatter och avtal: Lina Gardlow, lina@sff.se
Ekonomi: Stefan Nilsson, kassor@sff.se

Bo Olsson, ordforande@sff.se
•

Gotlands Fallskärmsklubb (GOF)

•

Nyköpings Fallskärmsklubb (NYFK)

•

Västergötlands Fallskärmsklubb (VFK)

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

Ann Ljusberg, ann@sff.se

Ledarskapsfrågor: Ann Ljusberg, ann@sff.se

•

Östersunds Fallskärmsklubb (ÖSFK)

•

Fallskärmsklubben Dala (FKD)

•

Linköpings Fallskärmsklubb (LFK)

PR & information: Fredrik von Schmalensee,
schmalensee@sff.se
Förbundsjurist, allmänrättsliga frågor,
avtal, försäkringar, tävling: Håkan Dahlquist,
hakan@sff.se

Fredrik von Schmalensée, schmalensee@sff.se

Tävling, försvars- och luftrumsfrågor:
Mårten Nordlander, marten@sff.se
Materialkommittén: Mårten Jansson,
marten@martenjansson.com
Utbildnings- och säkerhetskommittén:
Petter Alfsson-Thoor, ri@sff.se

•

Umeå Fallskärmsklubb (UFK)

•

Sundsvalls Fallskärmsklubb (SUFK)

•

Söderhamns Fallskärmsklubb (SÖFK)

Bo Olsson, ordforande@sff.se
•

Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg (FKCG)

•

Fallskärmsklubben Aros (FKA)

•

Arvika Fallskärmsklubb (AFSK)

Tävlingskommittén:
Håkan Dahlquist, hakan@sff.se

Håkan Dahlquist, hakan@sff.se
•

Halmstads Fallskärmsklubb (HFSK)

Flygsportförbundets luftrumsgrupp:
Mårten Nordlander, marten@sff.se

•

Smålands Fallskärmsklubb (FHS)

•

Fallskärmsklubben Syd (FKS)
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SFF INFO
riktlinjer för kvalitetssäkring av fallskärmsklubb lagts till.
Under paragrafen ”Frifallsfotografering” finns alla grenar som kan filmas
nämnda, istället för att informationen
skall finns under respektive gren. Den reviderade upplagan av Svenska Bestämmelser Fallskärmssport trädde i kraft den
1 januari i år.
Diskussion om D-licens

Stefan Nilsson, kassör i SFF och ordförande i Skånes Fallskärmsklubb.

”

Till direkt följd av att många klubbar har
övergått från konventionella kurser till
AFF, har antalet tandemexitar varit fler
än antalet elevhopp i år.

Om en elev bryter fotleden nästa år, och
inte har kängor eller fotledsskydd, så har vi
alla misslyckats något fruktansvärt.

”

Dock har antalet elever inte förändrats
nämnvärt.
Flertalet klubbar har märkt av att intresset för kurser är som störst när hösten
och vintern börjar närma sig.
Nya skoregler för elever
■ Regler för skor för elever har ändrats till att inkludera rekommendationen ”Sko med dämpande sula kan kompletteras
med fotledsskydd.”. Att elever skall använda skor som skyddar
fotlederna är en gammal regel, men instruktörer behöver påminnas om detta. Bland de vanligaste skadorna hos elever
återfinnes fotledsskador.
Att få våra elever att använda skor som ger stadga åt fotlederna, samt att rekommendera fotledsskydd, är ett enkelt
sätt att förebygga skador som lätt skulle kunna undvikas.
Vi behöver vara rädda om våra elever, eller som Petter
Alfson-Thoor uttryckte det: ”Om en elev bryter fotleden nästa
år, och inte har kängor eller fotledsskydd så har vi alla misslyckats något fruktansvärt.”.
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Ett tråkigt besked är att vi har blivit
en klubb färre i Sverige. Arvika fallskärmsklubb har under året haft 20 förnyade medlemmar, men har dock inte
haft kapacitet att fylla sin Cessna 205.
Flygplanet är därför nu sålt och klubbstugan inlöst av kommunen. Arvika har
under 2009 haft totalt två hoppdagar, då
de har betat av redan sålda tandemhopp.
Originalet till SBF borta

I november 2006 kraschade Svenska Fallskärmsförbundets hemsida. Med detta
förlorades originalet av Svenska Bestämmelser Fallskärmssport (SBF). Vid tillfället fanns ingen backup, vilket nu har
ändrats. Under det gångna året har SBF
reviderats, och en backup har skapats.
Tidigare har det varit svårt att navigera i häftet. Man har fått slå på tre olika
ställen för att hitta det man söker, men
det är nu ändrat.
Enklare att hitta rätt

Grundläggande bestämmelser har krympt
från att vara 59 sidor, till att vara 42 sidor. Under titeln ”Allmänna villkor”
finns numera alla grundläggande villkor.
Bestämmelser för luftfartyg och förare
är inte längre utspritt på flertalet sidor,
utan sammanställt, för att vara enklare
att hitta.
Bestämmelserna gäller för alla luftfartyg – luftballong, helikopter samt flygplan. Regler för hopp med en så kallad
Vladiball har tillkommit, och likaså har

Reglerna för licensgrader har enligt vissa
varit något otydliga. På CI-sidan diskuterades detta. Bland annat ifrågasattes antalet hopp per licensgrad. För att erhålla
en D-licens krävs det idag 400 hopp,
men trots detta är kravet för att hoppa
med en vingoverall satt till 500 hopp.
Ett förslag som dök upp var att alla regler skall vara relaterade till licensgraderna.
Dock ifrågasattes förslaget snabbt,
grundat på frågan ”Är vi verkligen erfarna när vi har en D-licens i handen?”.
Eftersom kravet på D-licens för höghöjdshoppning har blivit föråldrat, har
detta sänkts till att numera vara ett Clicens krav.
Kravet på D-licens härstammar från
tiden då den innebar att ha gjort knappt
hälften av vad licensen idag kräver.
Sektionen ”Fallskärmsutrustning” i
SBF:en är numera omdisponerad. ”Fallskärmsmateriel” hänvisar hädanefter till
materielhandboken, och även underhåll
av utrustning har flyttats dit.
Obligatorisk säkerhetsdag

I England har man sedan flertalet år tillbaka en obligatorisk safety day i början
på varje år. Tanken är att det skall engagera och aktivera redan innan hoppstart.
I Karlsborg diskuterades möjligheten
att ha något liknande här i Sverige. Några av klubbarna runt om i landet har redan en dag om året som ägnas åt att
hänga i sele, uppdatera instruktörer samt
informera övriga medlemmar om årets
verksamhet. De klubbar som har en säsongsstart för sina medlemmar talar alla
varmt om detta.

Ny sektion i SBF
■ ”Riktlinjer för kvalitetssäkring av
fallskärmsklubb” är en ny sektion
som har tillkommit i SBF. Det syftar
till kontroll av dokumentation och
funktion av olika verksamheter på
Sveriges fallskärmsklubbar. Bland
annat ingår att kontrollera att instruktioner för hoppledare, hoppmästare, piloter, chefsinstruktörer
med flera är uppdaterade och att instruktionerna finns på klubben.
Listan består totalt av 17 punkter
som skall kontrolleras.
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Fakta CAMO
■ CAMO är ett nytt flygvärdighetsintyg, som har gett flertalet av landets fallskärmsklubbar problem under det gångna året.
CAMO står för ”Continuing Airworthiness Management Organisation”, och har
tillkommit eftersom det tidigare luftvärdighetsbeviset, LVB, har ändrats. LVB har
varit tidsbegränsat, men har numera obegränsad giltighetstid.Till följd av detta
införs ett nytt granskningsbevis, Airworthiness Review Certificate, ARC, vilket behöver förnyas med ett till tre års mellanrum. Granskningen av luftvärdigheten utförs av en behörig organisation, i detta fallet CAMO eller luftfartsstyrelsen. Därefter utfärdas ett ARC.
Källa: www.luftfartsstyrelsen.se.

Idén fick ett positivt gensvar, och
chefsinstruktörerna skickades hem för
att fundera på hur detta rent praktiskt
skulle kunna genomföras i de olika klubbarna runtom i landet.
Datum för 2010 års instruktörsutbildningar är satta, och intresset för att
gå kurser är enormt. Både hoppmästarkursen samt hoppledarkursen är fyllda,
och BAS-kursen samt kursledarkursen
har endast ett fåtal platser kvar.
I skrivande stund finns det dessutom
tre anmälda till tandeminstruktörskursen och nio anmälda till tunnelresan för
AFF-utbildningen.
I samband med att SBF har reviderats,
har kraven för att gå AFF-instruktörsutbildningen ändrats. För att få bli AFFinstruktör krävs numera att kursdeltagaren har D-licens, är godkänd på hoppmästarutbildningen samt har minst 500
hopp och åtta timmars ackumulerad frifallstid.
Praktiskt på hoppledarkursen
Det framkom att förbundet önskar att
införa något slags praktiskt moment under hoppledarkursen för att skapa säkerhet hos dem som utbildas.
Hoppledarkursen bedrivs idag som en
teoretisk utbildning, där praktik sker på
hemmaklubben innan kursen startar.
Praktiken består av att verka tillsammans
med en erfaren hoppledare under ett antal verksamhetsdagar, då lokala regler
och rutiner lärs ut.
Därefter tar förbundet vid och utbildar på ett teoretiskt plan. Att införa ett
praktiskt moment i kursen ger en chans
att testa stresstålighet och lämplighet hos
de blivande hoppledarna, samt att ge
dem en chans att visa vad de kan innan
de blir tilldelade hoppledardagar i sina
hemmaklubbar.
Anmälan till de olika kurserna görs
via respektive klubb, som i sin tur anmäler till Svenska Fallskärmsförbundet. För
att kunna gå en kurs krävs att man är
förnyad för det år som kursen genomförs
för att SFF skall kunna fakturera varje
enskild klubb för deras kursdeltagare.

Svensk Fallskärmssport nr 5, 2009

Kraven för att gå de olika kurserna
finns på förbundets hemsida.
Tillbudsrapporterna ökade
Under 2008 års hoppsäsong introducerades tillbudsrapporten. I incidentrapporten har man enbart kunnat rapportera om olyckor och reservdrag. Med
tillbudsrapporten kan man rapportera
om ”nära ögat”-händelser, som inte har
lett till någon olycka.
Syftet är att få en bild utav riskmomenten inom fallskärmshoppningen,
och i längden att kunna förebygga att
farliga situationer uppstår. De vanligaste
som rapporteras via tillbudsrapporterna i
nuläget är frifallskollisioner, låga svängar,
utelandningar i skogsmiljö samt vad som
hade kunnat bli kalottkollisioner, och då
främst på låg höjd.
År 2008 fick Svenska Fallskärmsförbundet in 27 tillbudsrapporter. År 2009
hade antalet ökat till 46.
■

Många viktiga ämnen skulle avhandlas under helgen.

Nu har vi sänkt hoppriset och övernattningsavgiften.
Vi hoppar varje dag hela sommaren!
Nordens fetaste Twin Otter står redo inför sommaren 2010. I år ska den få visa
vad den går för. Basic Camp, Freefly-veckor, Swoop Camp, Big Way, SM och NM.
Dessutom träningsveckor, fester och som vanligt högt tempo i hoppningen.
Hela kalendariet på www.skydive.se. Välkomna!

9
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Råttan i pizzan
– eller historien om de svårkuttade treringarna
Vi på redaktionen har bestämt oss för att granska några
av de många påståenden om fallskärmsutrustningar som
cirkulerar på hoppfälten. Är verkligen vissa riggmodeller
och materieldetaljer så livsfarliga som man kan få höra när
snacket går på packmattan?
I några nummer framöver presenterar vi en väl spridd
myt och låter tre olika kontrollanter ge sin syn på saken.
Text

Boel Stier

Myt 1: ”Bakvända treringar, som på
Atomriggarna, går inte att cutta
i alla lägen”
Helena Sjölander,
SFK:
”Myten” uppkom efter en incident på en
tandemutrustning med bakåtvända treringar
(Materialmeddelande nr 2,
1998). Efter vad
som tros ha varit en baglåsning lossnade inte bärremmarna vid kutt eftersom ekipaget fortfarande låg i horisontellt läge och treringarna
fortfarande låg tätt mot riggen. Efter incidenten förbjöds bakåtvända
treringar på tandemutrustningar.
För att treringarna ska lossa från
varandra måste ringarna vikas ut för
att kunna passera genom varandra. I
ett scenario där du till exempel har
en baglåsning eller en hästsko, och
alltså fortfarande ligger med magen
mot marken, finns en teoretisk risk
att treringarna inte släpper vid en
kutt. Hur vanligt förekommande
det är på sportfallskärmar vet jag
faktiskt inte, men kan tänka mig att
det åtminstone då och då leder tilll
en viss fördröjning av kutten utan
att hopparen är medveten om det.
Håkan
Andersson,
LFK:
Det är troligen
en händelse i
Sverige 1998
som ligger bakom myten. Under ett tandemhopp

10

med ett Atom-system från Parachutes de France, som använde bakåtvända treringar, utvecklades huvudfallskärmen mycket långsamt.
Tandemekipaget blev kvar i horisontellt läge trots att drougen hade
frigjorts och bagen lämnat höljet.
Tandempiloten drog i losskopplingshandtaget och drog därefter reserven.
Eftersom luftmotståndet i drouge
och bag var för litet för att resa upp
ekipaget i vertikalt läge satt huvudbärremmarna kvar i D-ringarna.
Reserven utvecklades utan att
trassla in sig i huvudskärmen som
samtidigt började utvecklas. När
luftmotståndet blivit tillräckligt
stort restes ekipaget i upprättstående
läge varpå huvudskärmens bärremmar släppte och huvudkalotten separerade utan att påverka reservens
utvecklingsförlopp. Ett bakåtvänt
treringssystem fungerar på exakt
samma sätt som ett framåtvänt,
med den enda skillnaden att ringarna vid losskoppling trillar bakåt
istället för framåt, eftersom hela
bärremmen är vänd bakåt.
I de allra flesta fall kopplar man
loss treringarna när man hänger vertikalt under sin felfungerande huvudkalott. Bärremmarna är sträckta
och treringarna har således gott om
utrymme att separera oavsett om de
ska trilla framåt eller bakåt.
I det mera ovanliga fallet att man
vill koppla loss treringarna när man
fortfarande ligger i ett horisontellt
läge (till exempel vid bag-lock) fungerar fortfarande framåtvända treringar utmärkt. Däremot kan den

Så här ser de bakvända treringarna ut på en sportrigg av märket Atom från tillverkaren Parachutes de France.

bakåtvända varianten få problem eftersom bärremmarna fortfarande
ligger tätt mot hopparens kropp ända
upp till mitt på axeln. De bakåtvända
treringarna har då ingen plats att
vika ner sig så att de kan glida igenom nästa ring och losskopplingen
misslyckas.
Problemet syntes tydligt på den
videofilm som finns från incidenten
beskriven ovan. Parachute de France
tillverkar fortfarande riggar med bakåtvända treringar som får hoppas i
Sverige. Hur ska man ställa sig till
det? För det första kan vi konstatera
att treringarna på tandemriggar är
betydligt större än på vanliga riggar.
Det krävs alltså mycket större utrymme för att de ska kunna släppa
jämfört med sportriggarnas treringar. Dessutom är den största treringen på Parachute de Frances sportriggar monterad lite högre upp på axeln,
något som motverkar det beskrivna
problemet eftersom hopparen inte
behöver vara upprest särskilt mycket
förrän treringarna har plats att släppa. Jag känner inte till några incidenter där bakåtvända treringar har
orsaket ett problem av den här typen på en sportutrustning.
Jag ser idag inga problem med
bakåtvända treringar på utrustning-

ar som konstruerats för att ha det,
samtidigt som jag inte heller kan se
någon som helst fördel.
Petter AlfssonThoor, FKA:
Bakåtvända treringssystem fungerar
alldeles utmärkt under förutsättning
att de sitter ihop med rätt komponenter. D-ringarna sitter något högre upp på Atomriggen än på exempelvis Javelinriggen, och därigenom
får den tillräckligt rotationsutrymme för att släppa. Men det är viktigt
att komma ihåg att de två systemen
inte är kompatibla. Att treringar
kärvar ibland vet vi redan, oavsett
om det är bakåtvänt eller inte. Personligen har jag kuttat en baglock
med en Atomrigg. Det gick utmärkt.
Den enda kända bekräftade upphakningen i Sverige med bakåtvända treringar är från slutet av 90-talet, där Atomtillverkaren Parachutes
de France hade bakåtvända bärremmar på tandemriggen. Där fungerade det inte särskilt bra eftersom
ringarna var betydligt större än på
en sportrigg samt att bärremsskyddet gick över så långt att det täckte
ner till stora ringen. Den systemlösningen förbjöds i Sverige då.

Svensk Fallskärmssport nr 5, 2009

SFS 5-2009, layout Q 8.15_Layout 1 2010-02-18 15.27 Sida 11

SFS 5-2009, layout Q 8.15_Layout 1 2010-02-18 15.27 Sida 12

Anders Q

SFF:s RI

Något att
fundera på
Riksinstruktören
Petter Alfsson-Thoor

O

Det ansvaret innebär även att hålla i piskan om det behövs, inte bara
byta flygradion mellan lifter. Att påpeka tydligt för en hoppare som har
ett riskbeteende att det blir konsekvenser av agerandet om man inte justerar sin aktivitet. Att förstå att konsekvensen i bästa fall är att stå på
backen resten av dagen eller i värsta fall, en resa till akuten. Valet eller
förståelsen mellan de båda är inte självklart för en påtalad individ, då
problematiken kanske just är självinsikt.
Ytterligare en metod: Kamrathjälp, verandahäckling och bastudiskussioner. Kärt barn har många namn. Detta är förmodligen den metod
som har störst inverkan på en individ och ger en hoppledares och CI:s
ord mycket mer tyngd.
Vi kan påverka riskerna
Om det finns en styrka bland medlemmarna, däribland instruktörerDet är hårda ord. Och det kan dessvärre bli en sanning om vi inte uppna så påtalas riskbeteenden öppet och så ofta det går. Då skapas en miljö
märksammar att man kan påverka riskerna i vår sport. Vår uppgift som
där man öppet ordar kring sina misstag
fallskärmshoppare är inte bara
för att hindra andra från att upprepa
att skapa sköna fallskärmshopp
dem.
där alla problem försvinner, vi
Det här förutsätter att miljön i klubhar även en uppgift att försöka
ben är just sådan att det är ok att prata
skapa en miljö där vi undviker
Men det har varit motigt för några, motigt på
om sina misstag helt prestigelöst. Om
så pass allvarliga skador att vi
ett sätt som påverkat hela hoppsverige i viss
man får ställa prestige och död mot vatill och med avlider. Hur gör
mån. Flygplansstrul är något som har drabbat randra, vad väljer du?
man det?
Fallskärmhoppning är underbart och
Skall vi fokusera på händelminst sju av landets 15 klubbar.
fullt av glädjeämnen. Men det är så tråser som redan har skett och i
kigt när något händer som vi vet hade
efterhand hela tiden sätta in åtkunnat undvikas, men valde att inte säga
gärder för att förhindra en
ifrån i tid.
upprepning? Ett mycket reaktivt sätt att arbeta, hela tiden på bekostnad av någons hälsa eller i värsta
fall liv.
Omtalade haverier
Om vi kan fokusera på möjligheten att påverka riskbeteenden innan
Ännu en säsong är till ända i svensk fallskärmshistoria. Ute i klubbarna
skadorna händer, borde vi inte göra det då? Jag tycker det! Och det finns har ni jobbat framåt och försökt köra verksamhet. Men det har varit
flera metoder.
motigt för några, motigt på ett sätt som påverkat hela hoppsverige i viss
En metod är att samla in så mycket kunskap om händelser som möjmån. Flygplansstrul är något som har drabbat minst sju av landets 15
ligt, exempelvis genom våra tillbudsrapporter. Det är ett system som
aktiva elevutbildande klubbar. Haverier av olika karaktär har varit några
alltmer används av fallskärmsklubbarna runtom i landet. Ett system
omtalade bekymmer, men mest dominerande är främst tekniska klassifisom på sikt kommer visa var någonstans vi har riskbeteenden, varpå vi
ceringar för flygplansunderhåll som satt käppar i hjulen, klassificeringar
kan sätta in en åtgärd för att hindra att någon råkar illa ut. Tillbudsrapsom egentligen inte har att göra med verklig luftvärdighet.
porterna är mycket bra, men de är ett relativt långsamt sätt att samla in
information och skapa snabba förutsättningar med.
Minska klyftan pilot-hoppare
Det är inte bara flygmekanikens papper vi ska ha koll på i klubbarna.
Chaufförerna som flyger oss till höjd, vi är beroende av dem. Vår hälsa
Att ta ansvar för hoppmiljön
är beroende av dem. Vi pratar mycket om hur vi skall påverka vårt ageEn annan metod har att göra direkt med planerat ledarskap och hur
rande från tidsramen när vi kliver utanför dörren tills vi landar. Men för
verksamheten bedrivs. Jag har redan ordat ett antal gånger kring klubbens sociala arv, tillämpning av bestämmelser och hoppledarens skyldig- att komma till uthoppshöjd är vi helt utlämnade till en ”extern” resurs
som lyder under en helt egen myndighet och är sin egen befälhavare.
heter att hela tiden försöka förutse risker i miljön. Då menar jag att förSFF har visserligen krav på vad piloter skall ha för kvalifikationer och
utse risker bland hopparna och den dagliga verksamheten för att sedan
vad som skall ingå vid inflygning av nya hopp-piloter, men det varierar
driva aktiviteten mot en acceptabel nivå och därefter ansvara för den.

m jag skulle säga: Fallskärmshoppning är en lekplats för vuxna där
vi bara ska ha kul och inte ha några bestraffningar eller begränsningar eftersom alla vet när de gjort något olämpligt. Och disciplinära
åtgärder skapar ovilja att berätta. Så nickar säkert några medhållande.
Men om jag säger så här: Hoppsäsongen 2010 dödas en av dina
kompisar i samband med fallskärmshoppning. Din kompis kommer att
dö av samma anledning som har tagit livet av många andra fallskärmshoppare runtom i världen genom åren.
Nu nickar man inte lika mycket längre…

”

”
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INCIDENT
RAPPORTER

Vid ett CF-läger hoppar
en nybörjare CF-hoppning
med en instruktör. Det
blåser kraftigt i alla luftlager. Den lilla gruppen
fokuserar på CF-hoppet
och märker inte förrän
det är försent att de flugit för långt ut ur vindkonen för att ta sig tillbaka
till hoppfältet.
av Petter Alfsson-Thoor

en nödvändiga utelandningen planeras till en åker. Hopparen uppfattade vindstyrkan som kraftig, och
när landningsproceduren skulle utföras upplevdes det som om fallskärmen inte reagerade på bromsutslaget utan istället föll rakt ner. Det blev
en mycket hård landning och något
knäcktes i foten.

D

Varför hände det?
Vid ett CF-läger är det mycket nytt
för de ovana CF-hopparna att bekanta sig med. Till att börja med är det
en annorlunda utrustning som skall
hanteras, dels rent tekniskt vid utlösningen av fallskärmen, men även den
fysiska manövreringen är annorlunda. Att flyga sin fallskärm nära andra
fallskärmar ställer krav på förmåga
att både manövrera sin fallskärm
med precisa utslag och samtidigt hålla ett öga på vart man är på väg.
RI:s kommentar:
Utrustningsmässigt är utlösningssystemet idag normalt en variant av pullout-system som kräver att hopparen
aktivt drar ut sprinten innan pilotskärmen släpps. Fallskärmarna är
specialanpassade för CF-hoppning.

Specialanpassningen består både av
linornas konfiguration, som innebär
att en hoppare på ett smidigt sätt
ska kunna glida längs med dem utan
att fastna i kaskader, och av särskilda flygegenskaper. CF-fallskärmar är
mycket stabila konstruktioner. Däremot har de en kraftigare vinkel mot
marken för att få robusta flygegenskaper utan att deformeras när man
kommer i kontakt med vingen under
flygning. Nackdelen med denna kraftiga vinkel och de robusta flygegenskaperna är att man kompromissat bort
goda landningsegenskaper.
Dessa landningsegenskaper är
kända sedan tidigare, och det är inte
första gången hoppare blir överraskade av att deras normala landningsteknik inte fungerar under en CF-fallskärm. Därför bör man flyga in sig
på fallskärmen innan man ger sig ut
på äventyr som kan innebära större
risker för en utelandning, något för
framtida nybörjarläger i CF att ta
hänsyn till. Istället för att gå upp och
navigera kring fallskärmar och formationer direkt, ge tid till typinflygning
så att nybörjaren kan hantera flygegenskaperna på rätt sätt när behovet uppstår.
Normalförfarandet vid CF-hoppning
är att en hoppare tar en heading och
ansvarar för den, såvida inte formationen byter konstellation på ett sätt
som kräver att en annan hoppare
håller formationens heading.
Att man flyger åt fel håll har mindre betydelse när det är svag vind. Vid
stark vind är manöverområdet för
alla sorters hoppning mycket smalare. Nu hamnade hopparna utanför
vindkonen, de kunde inte ta sig hem
och landade ute. Om det gjorts ett
inflygningshopp på utrustningen hade
skadan kanske kunnat undvikas. För
vi vet att utelandningar är överrepre●
senterade i skadestatistiken.

hur det hanteras. Ta bort klyftan mellan pilot och hoppare för att få förståelse varför varje utövare gör som man gör.
SFF har tidigare haft årliga pilotchefsmöten med syfte att likrikta vad
som händer i pilotkåren i svenska fallskärmsklubbar. Dessa möten har
fallit undan på senare år. Nu planeras ett nationellt pilotmöte där alla
aktiva fallskärmspiloter kommer bjudas in för att ta del av SFF som organisation samt få tillgång till olika seminarier rörande hoppflygning
samt flygsäkerhet enligt dagens principer.
Realistiska mål på CI-konferensen

På CI-konferensen representerades 15 av 18 klubbar. Samtliga chefsinstruktörer fick en stund på sig för att berätta hur året gått och hur man
ser på sin verksamhet. Det varierar något i hur mycket man har att säga
men sammanfattningsvis verkar svenska fallskärmsklubbar ha börjat nå
sina mål. Det är helt fantastiskt. Målen som är uppsatta är realistiska,
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Förlaga©Jimmy Sandberg. Hopparna på bilden har inget med incidenten att göra.

Olycklig utelandning under CF

”

Dessa landningsegenskaper är
kända sedan tidigare, och det är
inte första gången hoppare blir
överraskade av att deras normala
landningsteknik inte fungerar
under en CF-fallskärm.

”

man skapar utbildningsförutsättningar för de mål man har. Och framförallt har man börjat genomföra sina målbilder på grund av att man
har kapaciteten till det. Istället för att fantasiplanera in 50 elever har
man sagt 10 elever. Resultatet är sju färdiga av tio rekryterade. I små
klubbar är det nästan två lifter till på fältet. Jättebra jobbat.
Jag hoppas svensk hoppning kan fortsätta i denna anda, då blir vi
långsamt men säkert fler och fler i klubbarna. Vi blir gladare och gladare
om resurserna inte är uppumpade av luftkurser som inte genererar några
färdiga hoppare.
Fortsätt så fallskärmssverige, ni är grymma.
Med blicken mot skyn,
Petter Alfsson-Thoor
SFF:s riksinstruktör
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Tysk vindtunnel h
Friflygningen är på stark framåtmarsch i Sverige. Att som
friflygare åka utomlands för att flyga tunnel har även det
blivit allt vanligare.
Det som tidigare har varit ett träningsredskap för
främst magflygare används numera frekvent av friflygare
från runtom i Norden.
Text

Mia Spillman, Peter Nilsson, Joakim Merlin

Foto

Alexandra Moudiou

Medlemmarna i friflygargruppen
Nordic 8 är några som har insett
värdet i att flyga tunnel för att utvecklas. Intresset har varit stort runt
hoppsverige för den här mystiska åttan, men få har en klar bild utav vad
det egentligen är. Peter Nilsson, som
tidigare har hoppat med friflygarlaget Trinity och som är hemmahörande i Stockholms fallskärmsklubb, är en av initiativtagarna bakom Nordic 8.
Han har i ett mail till redaktionen berättat mer om gruppen.

headdown, som arrangerades i Chicago under hösten.
Efter några lyckade flygpass i
tunneln var både Peter och Fredrik
övertygade om att det var fyrmanna
VFS de ville satsa på framöver. ”Det
gick så pass bra att vi ville ha mer”,
skriver Peter till redaktionen. ”Jag
och Rille (Richard Johansson,
NYFK) har ju hoppat lag en stund,
så för mig var han given.”
De fann Janne Latvala, och med
det var det första utav två fyrmanna
grupper född.

Fyrmanna friflyg

Två fyrmannalag

Tillsammans med Fredrik Hedén,
hemmahörande i Skånes fallskärmsklubb, besökte Peter vindtunneln i
Bottrop, Tyskland, i juli 2009. På
plats fanns även Andy Malchiodi
och Boris Nebe, som de tillsammans
flög vertikal formationshoppning
med, eller VFS som det även kallas.
Boris Nebe är för de flesta svenska
hoppare ett relativt okänt namn.
Han är en av grundarna av vindtunneln i Bottrop, och har varit
med under hela utvecklings- och
konstruktionsprocessen. Han har
många års erfarenhet som tävlande
friflygare, tandeminstruktör, kameraman och vindtunnelinstruktör,
och till meriterna kan tilläggas att
han bland annat har deltagit i
World Air Games 2001. Andy Malchiodi, å andra sidan, har gjort sig
ett namn i Sverige efter att ha varit
med som instruktör under förra
årets friflygarläger i Gryttjom, samt
på sekvenslägret som anordnades av
FKCG under sommaren.
Intressant att veta är att Andy
under det gångna året, för andra
året i rad, vann amerikanska mästerskapen i tremanna friflygning med
laget SoCal Converge. Han deltog
även i 108-manna världsrekordet i

Vid det laget var intresset för fyrmanna friflygning i tunneln stort.
Eftersom ingen grupp kunde vara
större än fyra individer bildades
snart ytterligare en fyrmanna.
De två lagen fick namnen Nordic
8 West och Nordic 8 East. Martin
Olsson och Petter Jönsson, båda
från FKCG, anslöt sig till norrmännen Håvard Flaat och Bent Kristoffer Onshus för att bilda Nordic 8
West, medan Peters Nilssons grupp
kallar sig för Nordic 8 East.
På kamera finns Mikael ”Rainy”
Rengstedt samt Tommy Gustavsson,
båda hemmahörande i FKCG.
”Egentligen var vi (inklusive kameramännen, red anmärkning) tio,
men Nordic 8 klingar för bra för att
bytas ut” skriver Peter.

14

Tolv personer i tunneln

Efter ett tag ville även Mikael Reng stedt få ta lite grepp i tunneln. Joakim Melin, SF, och Fredrik Johansson från FKCG klev då in och flög
med honom. De tog även in en gästspelande friflygare. ”Så nu är vi tolv,
och vi vill gärna bli fler” säger Peter.
”Det är tolv av Skandinaviens mest
motiverade och positiva flygare. Det
ger mig mycket inspiration…”.

I nuläget tränat Nordic 8 i tunneln i Bottrop ungefär en gång i
månaden.
Datum för kommande tunnelläger finns på gruppens sida på Facebook. För de som är intresserade av
att utvecklas som friflygare finns
möjligheten att åka ner till Tyskland
för att flyga samtidigt som Nordic
8. Mer information finns, förutom
på Facebook, även på gruppens
hemsida som är under konstruktion.
”Till stor del har vi vindtunnlarna att tacka för genombrotten som
sker inom fallskärmshoppningen

idag. Det gäller både för magflygning och friflygning. Tunnlarna ger
oss en chans att se och tänka ”outside the box”, som det brukar heta.
Tack vare att Nordic 8 har kunnat
träna i Bottrop kommer det till nästa år att finnas otroligt många starka
formationshoppare som kan bygga
vertikala formationer.
Det har vi aldrig haft i Norden
tidigare, och vi väntar med spänning på att få se hur det kommande
■
året kommer att se ut för dem.
Fotnot: I Kalendariet på sidan 4 finns
fler datum för tunnelläger.
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el hetast i vinter

Skillsträning på låg nivå! Det är skillnad på att träna några kilometer upp i luften och ett par decimeter från ett golv. Här visar Peter Nilsson och Jocke Melin hur det går till.

”Sjukt bra sätt att bygga starka skills när det gäller statisk flygning”
■ Vad har du för tankar kring Nordic 8?
■ Vad är målet med Nordic 8?
Peter Nilsson, SF, 3 800 hopp, 60-70 timmar i tunnel.
”Mina personliga tankar med Nordic 8 är att det är billig tunneltid, samt att det är ett
sjukt bra sätt att snabbt bygga starka skills, när det gäller statisk flygning”.
”Min personliga målsättning är inte att tävla i fyrmanna, utan att kunna vara med i
större och mer krävande hopp i grupper av olika storlekar. Men visst kommer vi nog
på NM om det nu bjuds på VFS där. Vi kommer säkert att hoppa en del ihop och se
hur det går”.

■ För mer information om Nordic 8 samt tunneln i Bottrop, surfa in på www.nordic8.com (under konstruktion) eller www.indoor-skydiving.com. Båda finns även på Facebook. Använd sökorden ’Nordic 8’ samt ’Indoor Skydiving’ för att hitta rätt.

Svensk Fallskärmssport nr 5, 2009
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Mia – vikarie med nylonfetisch
och drömmar om att bli journalist
Eftersom Anna Oscarson
har tagit lite mammaledigt
från SFS, har jag hoppat in
för henne i några nummer
av tidningen.
Det är ett nöje att tillsammans med duktiga
människor som Boel,
Mirijam och Anders få
arbeta fram nya och spännande nummer av Svensk
Fallskärmssport.
De som har besökt Västerås, och
fallskärmsklubben Aros, har med
stor sannolikhet träffat mig i förbifarten. Jag heter Mia Spillman, förutom för mor och far, som tyckte
att Maria var ett fint dopnamn. Det
tyckte dock inte vännerna som har
sagt Mia så långt tillbaka som minnet sträcker sig. Jag är 20 år gammal, och relativt nyligen utflugen
från föräldrahemmet och gymnasiet.

struktör och en bruten och gipsad
handled (definitivt inte världens
bästa idé). Tur var det då att föräldrarna befann sig 16 000 mil bort,
hemma i Sverige. De var väl kanske
inte helt nöjda… Till skillnad från
mig som var fast direkt.
Har snart 500 hopp

Våren 2006 var jag hemma i Västerås igen, och anmälde mig till en
kurs i fallskärmsklubben Aros. Det
var lilla, blyga jag… Och fyra värnpliktiga killar som gick den kursen.
Efter att ha gjort hisnande 44
hopp, varav 19 var automathopp,
på den konventionella kursen fick
jag till sist min A-licens, och lyckan
var gjord. Det var i mitten av juni
2006. Två månader senare trillade
det ned en B-licens i brevlådan, och
knappa tio månader in på hoppkarriären hade den bytts ut mot ett C.
I april månad går jag nu in på
min fjärde säsong som fallskärmshoppare, med strax över 500 loggade fallskärmshopp att nöjt se tillbaka på.

Började på Nya Zeeland

Hoppningen har funnits i mitt liv
sedan 2005, då jag bodde ett år som
utbytesstudent i Nya Zeeland – landet man inte kan besöka utan att
testa att hoppa fallskärm. Sagt och
gjort, mitt första fallskärmshopp
gjorde jag i Taupo, femton år gammal, med en irländsk tandemin-

Älskar kaffe

Jag är den där lilla tjejen som när
jag inte sitter i manifestet antingen
står hoppledare, packar fallskärmar
åt andra eller dricker på tok för
mycket kaffe och pratar strunt med
folket som kommer och går på fallskärmsklubben Aros veranda.

Mia Spilman, vikarierande redaktör på SFS.

Foto: Jonas Gyllenpanzar

Tillsammans med mitt underbara FS4 lag, Aquila, får jag även
gjort en del hopp när jag inte far
omkring som en yr höna och ska
försöka uträtta diverse uppgifter lite
här och där och varstans.
Med min så kallade ”nylonfetisch” (tackar Desirée Edén och
en hel bunt andra vänner för den
beskrivningen) kommer det förhoppningsvis att bli en rigger av
mig framöver. Det är målet just nu.
Det, och en högskoleutbildning
– kanske till journalist? Vem vet.

Det var kort om mig. Att jobba
med Svensk Fallskärmssport är både
otroligt roligt och väldigt lärorikt.
Jag hoppas att alla ni som läser tidningen är lika nöjda med den som
jag är. Den finns till för er, för alla
klubbar från norr till syd, för alla
medlemmar – skygods och elever,
instruktörer och kaffehoppare, inbitna magflygare och lekfulla friflygare, kalottkrockare och precisionshoppare.
Vi på redaktionen hade inte kunnat göra SFS utan hjälp från alla er.

Mikael Rengstedt

Åtta babes satte tunnelrekord i Bottrop

Deltagarna på tunnellägret Nordic Babes där rekordet sattes. Övre raden: Kristin Karthum Hansen, Elise Thorgrimsen, Sara Eriksson, Malin Sjödin, Erika Segerström, Anna Howerski, Tilda Järbel, Caroline Josefsson, Sofie Sagfossen, Nina Forsberg, Boel Stier
(med Felix). Nedre raden: Camilla Hagen, Jenny Norin, Cornelia Franzén, Jenny Holmqvist, Cecilia Cöster, Fanny Våge.
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Under Nordic Babes, ett vindtunnelläger
för friflygande nordiska tjejer i tyska Bottrop, sattes ett nytt rekord den 23 januari
i år. Åtta kvinnliga flygare satte en stjärna
i headdown i tunneln.
Arrangemanget Nordic Babes kom till
efter en idé av svenska Cornelia Franzén,
SF, som organiserade en helg för friflygande
tjejer i Gryttjom i slutet av september. Ett
nätverk hade redan börjat byggas sedan säsongens rekordhelg i FKCG, Vårgårda, i
augusti, när några tjejer slog sig samman
för att sätta rekord i head down och head
up. Den gången lät rekorden vänta på sig,
men gruppen växer och frodas, med målet
att friflygande tjejer ska kunna hoppa tillsammans och lära av varandra.
Boel Stier
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Incidentrapport
– hur går den till?
I augusti 2009 var Karim Mostafa från Skånes fallskärmsklubb med om en
otäck olycka. Han kom för lågt i en hook och bröt ryggen. När han några månader senare fick hem tidningen där hans incidentrapport var med kände han
inte igen sig i beskrivningen av sin olycka.
Vi på Svensk Fallskärmssport tyckte att det skulle vara en bra idé att låta
hoppare runt om i landet få veta hur det går till när en incidentrapport görs.
skärm jag hoppar. Jag känner inte
igen mig i detta, och det fick mig
att undra över hur det går till när
artiklarna med incidentrapporter
skrivs.
Hur fungerar det med kontakt
mellan RI, CI och hoppare till exempel? Vilka kontaktas för en
kommentar till notisen i Svensk
fallskärmssport? Pratar man med
hopparen som varit med om incidenten? Sedan jag började hoppa
har jag läst Svensk Fallskärmssport

och tagit del av incidentrapporter,
men har ingen klar bild av hur dessa skrivs och förmedlas. Säkert
finns det fler hoppare i landet som
också tänkt på detta, och kanske
kan mina funderingar lyfta en diskussion kring hur vi kommunicerar
våra skador och incidenter.
Vill även passa på att tacka alla fina
vänner som stöttat mig efter olyckan, ni betyder mycket!
Hoppas vi ses 2010!

Jenny Gustafsson

Hej Svensk fallskärmssport!
Karim här, hoppare från Skåne som
bröt ryggen i en landningsolycka
i slutet av sommaren. Såg i förra
numret att min olycka togs upp
som en incidentrapport och har
några tankar kring detta som jag
gärna delar med mig av.
Blev förvånad och besviken då jag
läste det som skrevs om olyckan,
det låter som att jag är en arrogant
och ignorant typ som inte vill bli
coachad eller tänker på vilken

Karim Mostafa, SFK.

Jens Thögersen, CI SFK

Petter Alfsson Thoor, RI

Det är tråkigt att Karim känner så efter att läst ha
SFS. Men jag förstår också att han gör det. Vi måste
ha i åtanke att rapporterna som skrivs är sakliga och
undersökande. Eventuella känslor i samband med
olyckor är ofta ganska ointressant i själva incidentrapporten.
Vad gäller frågan: ”Hur fungerar det med kontakt
mellan RI, CI och hoppare till exempel?” så går det till
så här:
1) Hopparen skriver incidentrapport.
2) HL skriver på och skickar till CI.
3) CI skriver på samt kommenterar vad som kan ha föranlett olyckan och
vad som kan förebygga framtida olyckor.
4) Slutligen kommer incidentrapporten till RI som gör sammanställning
och vidare granskning.

Artikeln skrivs riktat till en grupp hoppare, inte en
individ. Att någon anser sig träffad är oundvikligt,
eftersom rapporten har grund i en händelse som
gäller en eller flera individer vilka kommer att känna igen sig mer eller mindre. Hopparen som varit
inblandad vidtalas inte alltid då de som sker oftast
inte är en unik händelse. Inte ens att någon skadar
sig allvarligt i samband med exempelvis en högfartslandning. För det är dessvärre så, att samma
sorts händelser drabbar i stort sett samma sorts
hoppare under liknande förhållanden.
Från min sida är det lätt att bli cynisk och det kan kanske speglas något i mina kommentarer. Och att den person det handlar om här känner
sig besviken och felciterad är naturligtvis olyckligt om det är på det viset.
Samtidigt kan det vara hoppare som passar perfekt på kommentarerna,
men ändå inte håller med. Skador är fruktansvärda, det sätter spår i resten av en hoppares liv, ofta även efter hoppkarriären är avslutad. Jag lider med dem som gjort sig illa, jag vet hur illa det kan gå och hur lång vägen är tillbaka. Men jag tänker aldrig linda in skadehändelser eller
liknande i bomull och påstå att de händer alla. För det gör det inte. Det
finns inga ”olyckor”.
Allt kan påverkas med rätt förutsättningar.
Vi skall inte hymla med skador och om man råkar göra bort sig, tvärt
om. Vi skall belysa det. Belyser vi inte faktumet att vår sport kan vara farlig och att vi kan påverka farligheten i vår sport i sättet vi utövar den på,
så stagnerar vi.
Belyser vi inte farligheten kan det ge scenariot med en massa hoppare
vilka lever i en förnekande bubbla om att det inte händer mig.
2005 dog en Svensk hoppare vid övning till högfartslandning. Just nu
finns det en hel generation hoppare som aldrig varit fallskärmshoppare
när en av ens hoppkompisar har omkommit. Det är lätt att glömma det.
Det är med den ryggsäcken jag försöker påverka att det inte sker
igen…

”Pratar man med hopparen som varit med om incidenten”?
Nej, hopparen skriver själv incidentrapporten.
”Jag är en arrogant och ignorant typ som inte vill bli coachad eller tänker
på vilken skärm jag hoppar”
Karim fick samma råd som väldigt många andra hoppare har fått av mig,
både sådana som har mindre erfarenhet än vad jag har, och många som väldigt hög erfarenhet. Jag rekommenderade Karim att avsätta flera dagar
med coach för fallskärmsflygning så att man lär sig grunderna ordentligt. En
stark rekommendation var swooplägret i Gryttjom, en bättre start hade han
inte kunnat få i mina ögon.
Ifall grunderna inte sitter till hundra procent i den skärm man flyger idag
så är det inte så bra att byta ner sig i dels storlek och skärmtyp, detta ger
en procentuellt väldigt kraftig prestandaökning som kan vara livsfarlig för den
oerfarne. Den absolut viktigaste kunskapen att besitta ifall man skall lära sig
att öka hastigheten är att också lära sig att ta stopp på den, i detta fall rädda livet på sig själv.
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Kalott över m
Ground launchare blickar ut över schweiziska Egelberg. Foto: Privat

Sugen på att få lite ny luft under vingarna, kombinera
hoppningen med skidåkning eller bara göra något skoj
under lågsäsong?
Ta en kurs i ground launching.
Swooping och BASE i ett, säger de som provat.
Text

Mirijam Geyerhofer

Foto

Lena Jones, Privat

Ground launch, eller speedflying
som det också kallas, är den ultimata kombinationen av swoop och
BASE.
”På grund av spänningen när
man kastar sig ut kombinerat med
utmaningen att swoopa”, enligt
Joey Jones, fallskärmshoppare som
även håller kurser i ground launch.
Om man gör samma sak, fast på
snö med skidor, kallas det för speedriding och utövas mest av skidåkare
som vill nå bra snöställen som annars kan vara svåra att komma åt.
När ett åk är slut tar man helt enkelt skärmen till ett nytt ställe.
Har man inte turen att bo nära
ett schysst fjäll eller en snötäkt alp
får man hålla till godo med att bara
ha skor på fötterna, och då fokuserar man huvudsakligen på själva kalottflygningen.
Vad är det för skillnad på GLutrustning och en vanlig fallskärmsutrustning?
”Första skillnaden är selen. Kalotten sitter fast vid höften ungefär
som vid paragliding. Det ger bättre
kontroll av kalotten. Den är också
lite annorlunda. Bland annat är cellerna och nosen förstärkta vilket gör
att vingen lättare blir fylld av luft”.
Du behöver alltså en riktig utrustning för att hålla på. Ska du ut

18

med skidor på så kan du tekniskt
sett ha en fallskärmsutrustning, förutsatt att du kommer upp i den fart
som behövs för att ta luft, men Joey
Jones rekommenderar starkt att
man har riktigt utrustning ändå.
Det är nämligen inte så lätt som det
ser ut, utan kan vara riktigt farligt.
Har tre olika delar

Han poängterar att det är som med
de flesta riskfyllda grejer: det är lite
upp till var och en hur säkert det
blir i slutänden. Han delar upp flygningen i tre delar.
1) Starten. Här får piloten själv
se över väder och vindförhållanden
för att förvissa sig om att det funkar
till den erfarenhet man har. Man
ska springa väldigt snabbt nedför en
brant backe som kan vara rätt snårig
och stenig. Ramlar man så gör man
så klart illa sig.
2) Flygningen. Hur nära du kan
flyga marken och hindren är upp till
dig och hur duktig du är. Men att
krocka med någonting – stenar, träd
och så vidare – kan resultera i väldigt svåra skador. Rekommenderas
alltså inte.
3) Landningen. Vingarna flyger
väldigt mycket som vanliga kalotter,
med samma faror. Sedan ändras ju
landningsområdena hela tiden vil-

Speedflying i Norrland, Joey Jones kastar sig ut i Klövsjö, Jämtland.

ket medför en ökad risk att skada
sig eftersom man inte har full koll
på stället man ska landa på.
Men det svåraste är ändå att kunna läsa av vinden enligt Joey.
”Vindförhållandena bland bergen kan vara väldigt svåra med
mycket osynlig turbulens. Det är
förmodligen den största faran. Det

här är inte en sport man provar på
utan erfaren guide eller erfarenhet
från paragliding”.
Är det stor skillnad i flygteknik
eller vad kan man ta med sig i
kunskapsväg till hoppningen när
man flyger sin vanliga kalott?
”Att flyga en vinge är att flyga en
vinge. Den enda stora skillnaden är
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r marken
Hej hopp Annika Burström,
som gick en kurs i ground
launch i Klövsjö i september.
Varför ville du gå kursen?
”Jag har börjat swoopa nu och tycker att
det är kul med skärmflygningen, nästan
ännu roligare än frifall. Så jag ville lära
mig mer och prova något annat än bara
att hoppa fallskärm”, säger Annika.
Första dagen gick ut på att få förståelse för hur skärmen fungerar. De kollade också launchpunkter, landningar och
fokuserade mycket på springstarten.
Andra dagen var det dags för Annika att
börja launcha själv.
Hur? Jo, genom att springa allt vad
man kunde utför en brant slänt.
Var det läskigt?
”Ja, det var jättejätteläskigt, mycket
värre än jag trodde. Man fick ju satsa
rätt bra för att komma ut för det där lilla stupet. De första två gångerna ramlade jag, det var brant och mycket sten.
Jag var jätterädd, det var mycket läskigare än att hoppa fallskärm”, säger Annika
och skrattar.
Vilka borde testa på GL?
”Alla som är intresserade av att flyga
mer skärm och av att flyga nära backen
och träden. Och det var roligt att man
fick vara elev på nytt.”
Sugen på att gå
en GL-kurs?

Kolla in filmerna på YouTube
att du sitter fast i höfterna. Att flyga en
kalott i så extrem omgivning gör att du
blir mycket mer medveten om rådande
förhållanden. Du kan förvänta dig en
ökad kunskap, speciellt om turbulens
och hur den påverkar din kalott samt att
landa på många olika områden. Detta
kombinerat med mycket tid under skärmen gör folk till bättre kalottflygare”. ■

Svensk Fallskärmssport nr 5, 2009

■ Var hittar man utrustningen? GL-utrustning finns att köpa på
de flesta ställen som säljer fallskärmsutrustning. En komplett utrustning i stil med den Joey har kostar runt 14 000 kronor. De finns i
storlek mellan 75 och 150 kvadratfot.
■ Sugen på att kolla in sporten?
Videos från läger i USA finns på YouTube, sök på ”fluidsky”.
Det finns också filmer från Åre, sök på ”speedflying Åre”.
Massor av mer material hittar du om du söker på ”speed riding”
och ”speed flying”.

■ Joey själv anordnar kurser under
höstarna i jämtländska Klövsjö.
Mycket fokus kommer att ligga på
erfarenheten av att flyga högprestandakalott.
■ Inför 2010 års kurser är rekommendationen minst 400 hopp.
Varje kurs kommer att ha fyra platser, två för personer med fler än 200
hopp med en 150 sqf skärm eller
mindre, och två platser för personer
med fler än 200 hopp med en 135
sqf skärm eller mindre.
■ Kontakta Joey på
genfx@gate.net, eller på Facebook,
sök Joey Jones.
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Nära ögat!
av Micke Hartman

Del 2: del ett finns i SFS nummer 4-09
förra numret av SFS fick ni läsa om hur det
var när jag efter flera försök att utföra ett stabilt hopp nummer sju, drog skärmen i ryggläge,
fastnade med foten i bärremmarna och var väldigt nära att ramla ur riggen på grund av en dåligt spänd bröstrem. I det här numret berättar
jag om mitt nästföljande försök till att få ett godkänt hopp sju.

och inom loppet av några sekunder kastas jag
runt skärmen i horisontalplanet. G-krafterna är
nu väldigt påtagliga och min fot känns som om
den är på väg att snöras av likt en eunucks
pung.
Jag kollar på höjdmätaren. Femhundra meter!
Nu börjar jag på allvar inse den potentiellt dödliga situationen jag befinner mig i. Tiden sedan jag
lämnade planet kan inte vara mycket mer än en
halvminut och då var den större delen av tiden
hängandes i en rakt flygande till en svagt roterande skärm. Nu ligger skärmen redan i väldigt
kraftigt dyk och jag inser att tiden som är kvar
inte på långa vägar räcker till för att jag ska hinna ta mig loss.

Jag sliter fram kniven och sträcker mig så
långt jag kan för att skära av linorna som håller
huvudfallskärmen fast i min högerfot. Men jag
slits nu i två olika riktningar av de båda fallskärmarna – och det är helt omöjligt att nå lintrasslet som håller huvudfallskärmen fast vid min fot.
Till skillnad från de tidigare hängmatteliknande
bröstremmarna så är det numera jag som påminner mest om en hängmatta mellan de två
aha... då satt man där i planet igen... Laddad
skärmarna. Att hålla ihop och inta fallskärmsför ännu ett hopp. Vi kommer snabbt upp på
ställning är också det en fysisk omöjlighet när
tusen meter och hoppmästaren ber mig ställa
ena benet slits utåt i en horisontal riktning.
mig i dörren. Efter ett tag känner jag en klapp på
Med en hästsko, snodd på reserven, och en
benet och hör hoppmästaren skrika GÅ! Jag
halv downplane som inte går att kutta närmar
hoppar ut ur flygplanet, men uthoppet är tyvärr
jag mig nu hastigt marken. Jag sliter i panik så
inte helt perfekt och högerbenet tar välhårt jag kan utan resultat. Vid bara
digt mycket av fartvinden vilket resultenågra meters höjd tar jag tag i de bakrar i en rotation när jag drar handtaget
re bärremmarna på reserven för att
Jag slits nu i två olika riktningar av de
och fjäderpiloten sticker iväg. De första
försöka bromsa fallet så mycket som
linslagen dras ut från bagen och samtibåda fallskärmarna – och det är helt
möjligt. Detta har dock ingen märkbar
digt känner jag linor som stramar åt
effekt. Med vänsterfoten neråt och höomöjligt att nå lintrasslet som håller
runt foten och jag kastas bakåt. Efter en
gerfoten rakt ut så slår jag nu i markort stund blir det tyst och skärmen har
huvudfallskärmen fast vid min fot.
ken och försöker så gott det går att
vecklats ut. Jag befinner mig ännu en
rulla. Det blir tyst...
gång hängandes upp och ner på tusen
meters höjd.
olen strålar ner på mitt ansikte, vetefältet
Tro det eller ej, men vid det här tillfället så ler
svajar lätt i vinden och det tar några sekunjag faktiskt lite inombords åt att jag än en gång
der innan jag reflekterar över att jag faktiskt har
eservdragsproceduren? Hmm... Eftersom libefinner mig i detta, enligt vissa, extremt sällsynlandat. Det är över... och uppenbarligen lever jag
norna och bärremmarna som gick mellan fota scenario. Bröstremmen är ordentligt åtdrafortfarande... är jag skadad? Näe, det känns fakten och treringarna slackade förstår jag att lossgen och jag känner basremmarna trycka hårt
tiskt helt okej och allt verkar sitta där det ska.
kopplingen förmodligen inte kommer att fungera.
mot mina axlar. Det finns här ingen tillstymmelse
Jag försöker resa mig upp, men då känner jag
Men det går under inga omständigheter att lantill att skiljas från selen, vilket självklart känns
en kraftig smärta i vänsterfoten.
da så här! Jag måste riskera dubbla kalotter!
rätt bra. Dessutom så känns det även som om
Min hoppmästare hade direkt efter mitt utMen hur var det nu man gjorde?
jag börjar vänja mig vid att hänga upp och ner,
hopp hoppat efter och låg cirklandes runt mig
Reservdragsproceduren var som bortblåst!
trots att det bara hänt en gång tidigare.
under hela händelseförloppet. Strax efter att jag
Helvete, inte nu, tänker jag. Men från långt bak i
landat kom han snabbt framspringande med
aja, tänker jag. Nu är det väl bara att sparka
ryggmärken letar sig någonting fram och efter
enorma koögon.
sig runt, precis som förra gången. Hmm...
nån sekund hör jag mig uttala denna extremt tjaEftersom han vid den tidpunkten utbildade sig
Det ser faktiskt inte riktigt ut som det gjorde förtiga ramsa. Se, ta, se, ta, dra, dra!
till läkare fick han ett utmärkt tillfälle att utföra
ra gången när foten bara hade krokat sig runt
Det klingar till vid treringarna och jag känner i
en skarp läkarundersökning. Strax därefter komen bärrem. Nu är nämligen linor snodda runt foryggen hur fjäderpiloten till reserven skjuts ut.
mer det mer och mer folk till platsen och jag blir
ten och jag drar mig uppåt för att närmare inJag hör hur reservfallskärmen tar luft och den
skjutsad tillbaka till klubbstugan som endast ligspektera hur jag ska kunna trassla mig ut.
utvecklas snett ovanför mitt huvud. Huvudfallger några hundra meter bort.
Det ser tyvärr inte helt enkelt ut, och samtiskärmen sitter tyvärr fortfarande kvar på foten.

I

J

1

”

”
S

R

J

digt lägger jag märke till att skärmen långsamt
börjar svänga åt höger.
Jag tar tag i de intrasslade linorna och försöker med enbart muskelstyrka slita dem av foten,
men konstaterar ganska snabbt att de sitter
som berget. Skärmens rotation ökar nu ganska
kraftigt och jag återgår till att försöka lösa trasslet med analytisk och teknisk upptrasslingsförmåga, men skärmens rotation ökar konstant
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Men det känns som farten avtagit något även
om det fortfarande roterar ordentligt. Jag noterar mellan fem och tio varv snodd på reserven
som tyvärr redan börjar dra sig ner mot en mer
horisontal position.
Det är ännu ingen ren downplane, men jag
känner ändå att det går alldeles för fort neråt
för att det ska kunna bli någonting i närheten av
en hälsosam landning.

en skada jag ådrog mig var endast en stukning i foten. Detta medföljde att det inte blev
någon mer hoppning för mig de närmaste tre
veckorna. Däremot blev jag väldigt duktig på att
köra klubbens nyinköpta gräsklippare.
Och efter tre veckor på gräsklipparen var det
så återigen dags att hoppa. Då med ett stöd
runt fotleden som fortfarande inte var helt åter-

D
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För dig som är ny i sporten: Detta är utan tvekan ett av de sämre sätten att komma in för landning på.

ad kan vi då lära oss av det här? Ingenting kanske, eller massor. Ser man till döds- och skadestatistiken inom svensk fallskärmshoppning kan vi
utläsa följande:
Av totalt 37 dödsfall mellan åren 1964 –2003
så berodde cirka tolv stycken på scenarion liknande

det jag precis berättat om. Grovt räknat utgör det
alltså en tredjedel av det totala antalet dödsfall!
Börjar man sedan gräva vidare i de dödsfall som inträffat, där enbart elever varit inblandade så ser vi
att motsvarande andel är knappt två tredjedelar
(63%)!. Och forskar man ytterligare lite till så ser
man en klar koncentration av dödsfallen (42%) under de första manuella hoppen på den konventionella utbildningen*.
AFF erbjuder en funktion som den konventionella
utbildningen tyvärr helt saknar. Nämligen instruktörer under det fria fallet. Instruktörer som har ett
flertal funktioner. Bland annat hjälper de till med
stabilitet, fallställning och ibland även med utlösningen av fallskärmen.
Funktioner som i högsta grad har med säkerheten att göra. En AFF-instruktör har således en säkerhetsfunktion precis som en räddningsutlösare,
och de är det krav på ända upp till D-cert!

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. 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.

ställd. På vägen upp i planet ler hoppmästaren och
säger:
”Du ser ut som om du är på väg till din egen begravning”.
Det stämde nog väldigt bra in på hur jag kände
mig också. Jag var extremt fokuserad och hade tränat mig till tusen både mentalt och praktiskt för att
genomföra ett stabilt uthopp – samtidigt har jag aldrig någonsin varit så nervös tidigare. Jag hoppade
ut, behöll blicken på vingen, såg tummen upp stickas ut från hoppmästaren och jag kände att jag var
stabil.

V

Illustration: Micke Hartmann

huffon tror nog att den största risken med fallskärmshoppning är att skärmen inte öppnar.
En större risk verkar vara att man inte ens klarar
av ”simskolan” och blir instabil i det fria fallet.
Och med facit i hand kan man fråga sig vad det
är den konventionella utbildningen egentligen erbjuder? Lite torrsim på land och sedan hopp direkt ut
på djupt vatten så får vi se om adepten kan omsätta teori och övning i skarp praktik.
Om inte – Goodbye, you die!

W

*Källa: Fatalities in Swedish skydiving
A. Westman, U. Björnstig / Accident Analysis
and Prevention 37 (2005) 1040–1048.

Nära ögat? Alla vill höra din berättelse...

Svensk Fallskärmssport nr 5, 2009

Sänd din ”nära-ögat-historia” till oss så kanske den kommer i
tryck tillsammans med en snygg illustration! E-posta din upplevelse till: mirijam@sff.se
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Medlemmar i Stockholms fallskärmsklubb njuter det vackra vädret med en picnic på en av fältets packmattor efter avslutad hoppdag.

Foto: Jenny Rosén

Det kan vara förädiskt blött på mar
menterar med orden ”Jag gillar bild

Såhär kul kan ett tandemhopp vara under
Smålands fallskärmsklubbs hoppvecka i
Borgholm på Öland.
Foto: Björn Olsson

Bilden är tagen den 31 oktober, Smålands fallskärmsklubbs sista hoppdagen för året. Dagen bjöd
på bra väder, och det var bara några få grader kallt
på höjd. Islandern, SE-INM, som har varit i klubbens
ägo sedan 1993 är nu såld till Kanada och görs i
skrivandes stund i ordning för resan dit.
Foto: Dan Sjöqvist (flygchef och hoppare FHS)
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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.

örädiskt blött på marken i april, erfarar Tommi Kapraali, som är hemmahörande i Söderhamns fallskärmsklubb. Helen, som förevigade ögonblicket komorden ”Jag gillar bilden. Det gör inte Tommi... Det blev en dyr vurpa.”
Foto: Helen Lennartsson

Sundsvalls fallskärmsklubb började säsongen med att
gästa Mohed i april. Här är några av klubbens mest
aktiva medlemmar samlade: Jens Eklöf, Thomas Nyberg, Chris Rehn, Erik Hamrin, Gunnar Nyberg, Ulrika
Nyberg. Nederst på bilden, sittandes är Hanna Viklander samt hunden Xantos.
Foto: Helen Lennartsson

Sundsvalls fallskärmsklubbs
inhyrda AN2, LY-APV, som
även skämtsamt kallas för
”Kalle Anka-planet”, lyfter
med hoppare från Bänkås
flygfält.
Foto: Jens Eklöf

Svensk Fallskärmssport nr 5, 2009

Mårten Nordlander och Chippe Lindberg, två väldigt koncentrerade hoppledare på
årets skycamp.
Foto: Jens Eklöf
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Hela Aros på KM
Elof Wecksell

Fallskärmsklubben Aros är inte en klubb som associeras med
precisionshoppning.
En gång om året, under oktober månad, är det dock inget snack
om saken – då får varje kameraman, friflygare och maghoppare något gemensamt – klubbmästerskap i precision på Johannisberg.
Text

Niklas Larsson, Mia Spillman

Foto

Elof Wecksell

I

fallskärmsklubben Aros regi anordnar
det årligen återkommande klubbmästerskapet i precisionshoppning i oktober
månad. I år hölls tävlingen lördagen den
tionde oktober.
Det blev en dag fylld av spänning, fart
och fläkt. I startfältet fanns 23 tävlande,
uppdelat på tre klasser: turkey, classic och
HP. Med en klarblå himmel, knappt någon vind att tala om och ett överskott av
blåbärssoppa som försvarsmakten hade
fått över fanns alla förutsättningar för att
det skulle bli en spännande tävling.

kroppsdelar annat än fötterna, som träffar marken, eller då tremeters gränsen
har överskridits. Tack vare Sonny Larsson
och Elof Wecksell, som varit omtänksamma nog att klippa upp en 100 meter
lång pil på fältet som pekade mot tävlingsområdet, var det ingen som hade
några större svårigheter att navigera.
De hopparna som inte var i luften
ställde upp med att mäta avstånd. För de
som inte riktigt tog sig till gropen fanns
laserkikare som fick mäta ut avståndet.
Rutinen avgjorde

Väder och vindar

Klubbmästerskapet i precision är öppet
för alla som vill vara med. Eventuella
vinster går dock endast till medlemmar i
fallskärmsklubben Aros.
I förra årets upplaga av tävlingen var
vädergudarna inte helt med på noterna.
Starka men stadiga vindar gjorde att
chansen att träffa fältet avtog ju större
kalott de tävlande hade. En planerad final gjordes backande under kalott, in
över landningsområdet. Med det i åtanke
var det var knappt att årets tävlande trodde sina ögon när solen sken över Västerås, och vindstruten hängde raklång,
utan den minsta antydan till vind.

Efter fyra avklarade omgångar stod det
klart att rutinerade Ulf Anderzon hade
vunnit stort. Utrustad som en sann precisionshoppare, med tajt overall, Foil och
frapphatt tog han hem första priset i classicklassen, med ett totalt resultat på 15
centimeter. Elof Wecksell vann HP klassen, med en Stiletto 120 och resultatet
åtta meter och 55 centimeter. I turkeyklassen vann Lukas Berndtsson med ett
totalt resultat på 25 meter och 40 centimeter. I enlighet med traditionen delades
gratishopp ut till topp tre i varje klass.
Säsongen avslutad

Klubbmästerskapen i precision avlutade
säsongen i Aros, men än finns chans till

hoppning för de som önskar! Den sista
lördagen i varje månad, till dess att 2010
års säsong kommer igång, anordnar
klubben vinterhoppning.
Fallskärmsklubben Aros önskar alla
hjärtligt välkomna att komma och swoopa snö på Johannisberg under vintern! ■

Utrustad som en
sann precisionshoppare, med tajt overall, Foil och frapphatt
vann rutinerade Ulf
Anderzon i klassiskt.

Tre tävlingsklasser

Tävlingen började strax innan lunch, och
höll på tills solen sökte sig mot horisonten.
De tävlande var uppdelade i tre klasser
efter erfarenhetsgrad. I turkeyklassen tävlade de nyare hopparna, som ännu inte
gjort mer än 100 hopp efter utbildningen. I HP-klassen tävlade alla de som hoppade med högprestandakalotter och classic var en samlingsklass för övriga.

Reglerna för tävlingen är enkla, och lika
för alla tävlande. Uthoppshöjden varierar
från 1 000 till 1 500 meter, och tävlingen
avgörs under fyra omgångar.
Det gäller att stanna kontrollerat
inom tre meter från nedslagsplatsen, med
ett tillägg på en meter för eventuella
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Förutseende nog pekade
en 100 meter lång pil
mot gropen – ingen hade
svårigheter att navigera.
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KOLUMNTITEL
FRITT
UTTRYCKT

Stulen rigg
hittade hem
till Gryttjom
från Litauen
Text

Jocke Melin, Stockholms falskärmsklubb

”Regelverket
dödar spänningen”

Mirijam Geyerhofer

Har du en åsikt? Skriv till Svensk Fallskärmssport! Beröm
Fräcka fallskärmstjuvar på stöld-

någon, skäll på något eller opponera dig mot knasiga regler

turné hade otur när de skulle sälja

och byråkrati. Låt hela hoppsverige höra!

grejerna i Litauen.
På fallskärmsklubben som de

Du får gärna använda en signatur – adresser och telefonnummer till redaktionen finns på sidan tre.

kontaktade blev man misstänksam
och ringde polisen. Och mycket riktigt, grejerna var stulna. I Gryttjom
bland annat.
Under sista helgen i oktober, efter säsongsavslutningsfesten i Gryttjom, slog några superfräcka tjuvar till under småtimmarna.
Trots att klubben var full av folk (som förvisso låg och sov efter kvällens kalas) tog
skurkarna sig in och plockade åt sig fyra riggar och en väska från förvaringsrummet.
En av dem som blev av med sina hoppgrejer var Benjamin Taghavi-Awal, och gissa om
han blev förvånad när han tre veckor senare
fick ett samtal från polisen – i Litauen.
En fallskärmsklubb hade blivit erbjuden
att köpa billiga riggar, men blivit misstänksamma och ringt polisen som mycket riktigt
hittade en del stöldgods hos killarna.
Hur visste de att det var dina grejer?
”Jag har skrivit mitt namn och telefonnummer på bandet som går till freebagen,
ifall jag skulle göra ett reservdrag och den
kom bort”, säger Benjamin.
Ute på nordisk stöldturné?

Förutom Benjamins rigg hittade polisen också ett par elevriggar och en dansk rigg som
också blivit stulen i samma veva, så det verkar som att de fula skurkarna varit ute på
stöldturné.
De andra riggarna har inte kommit tillrätta än, och det verkar inte finnas något hopp i
klubben om att de ska komma tillbaks till
sina rätta ägare, utan man tror att de redan
hunnit bli sålda.
”Man misstänker ju det, men man hoppas
inte. Folk som varit med ett tag borde ju bli
misstänksamma om någon vill sälja billiga
grejer. Men visst, det finns dom som vill göra
klipp också…” säger Benjamin.
Han hade inte hunnit anmäla stölden till
sitt försäkringsbolag innan han fick veta att
riggen var återfunnen, så några nya grejer
hade han inte börjat leta efter.
Men än dröjer det innan han får tillbaks
sin utrustning: ”Jag vet inte när jag får tillbaks den, den får stanna som bevismaterial i
Litauen ett tag till”.
■
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ag vill göra en instickare till
förra tidningens innehåll angående sjunkande medlemsantal.
Har våra medlemmar blivit allt
mer farliga på senare tid? Vilken
typ av medlemmar rekryteras
det, var söker klubbarna sitt folk?
Många söker nog upp hoppningen för spänningens skull, det
gjorde jag. Det känns som vi stöter bort den där farligstämpeln
lite för mycket. Allmänheten förväntar sig att hoppning skall vara
spännande. Jag tycker vi ska ge
dom det i större skala, att våga
visa våra krascher och misstag.
Att berätta att det kan gå fel.
Att stå på en allmän plats och
berätta att vi har minsann regler
mot allt och samtidigt försöka att
rekrytera nya hoppare som förväntar sig lite spänning, i mina
öron klingar det falskt.
Hur vi ser på hoppningen som
sport, är den farlig eller? Kan alla
hoppa?
Hur svarar du på frågan från
ett whuffo: ”Men är inte hoppning
farligt då?” Ditt svar kanske blir:
”Nej då, bara man gör rätt.”
Folk förväntar sig att hoppning
skall vara lite farligt. Ge dom det!

J

ehöver kursledaren stå och
snacka i 30 timmar för att
eleven skall ta sig ner levande om
det skulle strula till sig?

B

satt i system att pressa dom
stackars hopparna som är kvar i
Sverige till bristningsgränsen. Ett
krav på varje individ är att hålla

”

1

Allmänheten förväntar sig att hoppning
ska vara spännande. Jag tycker att vi ska
ge dem det i större skala, att våga visa
våra krascher och misstag.

”

Jag vill inte ge elever ”overload
information”. Jag tror inte eleverna kommer att bry sig särskilt
mycket om hur förbundets paraplystruktur fungerar under en felfunktion på deras första hopp under utbildningsplanen.
Trots en säker 30 timmars
markutbildning så har eleverna
den högsta skadestatistiken.
Det svenska regelverket dödar
spänningen i svensk fallskärmshoppning.
Det föreningsliv som vi har i
Sverige är bra, för det håller ner
priserna. Men vi får inte så
många som vill hoppa, det blir

kurser, stå HL, fälla några elever
och vinna tävlingar. Plus att hoppa i massor.
Vad skall vi med låga priser till
om ingen hoppar?
Ingen är superman.
ag har inga färdiga lösningar
men är mest ute efter att
väcka lite tankar. Det brukar heta
att man får vad man betalar för.
Vill jag inte betala för något, då
skall jag inte begära någon kvalité
och då kommer den svenska
hoppningen att trampa vatten
och sakta sjunka.
Jocke Melin

J

Madelene Samuelsson
spanar efter hoppare
som precis har gjort en
exit, 1 500 meter över
Feringe och Smålands
fallskärmsklubb.
Foto: Andreas Nilsson
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Actionfylld helg
i Dalarna
Efter flera veckors fallskärmsväntarväder var det den sista helgen i oktober dags för Fallskärmsklubben Dalas
årliga säsongsavslutning,
Actionweekend.
Alla höll tummarna för att regnet
skulle sluta falla och att den blåa himmeln skulle visa sig mer än vad den
hade gjort tidigare.
Text

Helen Johannesson

Foto

Lars Eklund

Mörkerhoppning skulle inleda Actionweekend
redan under fredagkvällen, och därefter skulle
ballonghoppning fortsätta festhelgen under lördagen.
Om väderguden var på en fallskärmshoppares
sida det vill säga... Torsdagskvällen talade inte för
en lyckad start, men när man under fredagskvällen fick se himmelen färgas rosa av solnedgången
drogs det en lättnadens suck och mörkerhoppningen kunde i alla fall bli av. Tre lifter fylldes
snabbt i Dalas egna Rulle-David och bilar kördes
ut på fältet för att lysa upp fältet. Actionweekend
2009 var igång!
När de frusna mörkerhopparna hade värmt sig
i bastun, och några kalla öl hade fått glida ner i
struparna kunde man avnjuta en god tacobuffé,
samt en väldigt trevlig kväll innan det var dags att
sova några timmar samt hålla tummarna för att
vädret skulle hålla i sig till den stundande ballonghoppningen.
Ballong á la pariserhjul

Det var ett antal trötta men hoppfulla själar som
samlades i packlokalen lördag morgon. Vädret
var på vår sida, med nollvind ute, vilket innebar
att ballongen kunde starta från fältet.
Ballongen restes, första gänget med fyra hoppare gjorde sig redo och följebilen var beredd att
åka efter för att kunna plocka upp och lämna
hoppare. Bilen behövde dock inte åka långt, då
alla hoppare i samtliga lifter kunde landa på fältet. Ballongen gick i princip som ett gigantiskt
pariserhjul. En sådan dag det blev! En sådan helt
perfekt fallskärmshoppardag!
Fly-by för liften

Lördagens höjdpunkt var dock den fly-by som
passagerarna i ballonglift nummer tre fick vara
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Fallskärmshoppning när det är som bäst, inte utan fjärilar
i magen.
Lars Eklund

Aftonbladet ringde och undrade varför det hängde
en person i ett rep under ballongen.
Lars Eklund

med om. Tomas Sevén och Ludvig Åkesson gjorde en förbiflygning i sina vingoveraller, tätt följda av Dalahopparna Daniel Kivi, Sigge Klintman, Martin Olsson och Peter Ekström som gled
förbi med sina skärmar.
Men dagens eloge fick ändå gå till Elof Wecksell som valde att hänga bredvid ballongen tur efter tur fastkopplad i ett snöre som hängde ned
från ballongens topp.
Aftonbladet ringde till och med för att fråga
varför det hängde en människa i ett snöre under
ballongen – hade han ramlat ur, eller vadå?
Halloweenmaskerad

Lördagen övergick från hoppning till maskerad,
och vips fanns där allt från självmordsbombare
till... gigantiska… alltså, hoppare utklädda till
manliga könsorgan. Hippies och lättklädda, ninjas och munkar.
En typisk fallskärmshopparfest där alla möjliga
galna och ännu mer galna saker förgyllde kvällen –
en perfekt avslutning på en perfekt säsong. ■
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SFF – en frivillig försvarsorganisation
Som svenska fallskärmshoppare är vi delaktiga i
en av landets 19 frivilliga försvarsorganisationer.
Sammantaget har organisationerna nästan
580 000 medlemmar*.
Genom att på frivillig basis rekrytera och utbilda medborgare för uppgifter inom totalförsvaret

bidrar fallskärmssverige till landets
beredskap. Vi som ingår i frivilliga försvarsorganisationerna ses som en viktig
resurs av Försvarsmakten.
Under den här vinjetten presenterar
*Källa: FM, frivilliga försvarsvi regelbundet försvarsinformation.
verksamheten, 2009.

Att arbeta på försvarsmakten
– inte bara leka pangpang
Trött på att gå arbetslös i finanskrisens Sverige eller bara sugen på att testa
något nytt? Då kanske Försvarsmakten kan vara din nya arbetsgivare.
”Va? Låtsaskriga? Ligga i fält, äta barr och leka pangpang, nej, det är inget
för mig” kanske du tänker – men av försvarets 18 000 medarbetare i Sverige
och ute i världen är faktiskt 7 000 civilanställda, som exempelvis statsvetare,
mekaniker, språkexperter, ekonomer, hantverkare, idrottskonsulenter och
jurister,
Alla sökbara jobb utannonseras på mil.se/ledigajobb. Det finns både tillsvidareanställningar och vikariat.
Men det ska såklart finnas militärer inom försvaret också, två gånger om
året rekryterar Försvarsmakten till internationella insatser. Om du skickar
ett sms med ordet INSATS till 72311 får du veta när nästa ansökningsperiod börjar. Sms:et kostar ingenting men eventuella operatörsavgifter kan
tillkomma.
Just nu pågår rekryteringen till Nordic Battle Group 2001, du kan ansöka via www.mil.se/sv/Rekrytering och därifrån klicka vidare på ”Sök internationell tjänst”.

Fallskärmsfilm hos försvaret
– på YouTube
Försvarsmakten har en egen sida på YouTube.
På www.youtube.com/swedisharmedforces finns massor av
filmer om vad som pågår i försvaret.
Dagens fallskärmstips: Kolla in klippet ”Four Hercules, 80
soldiers” filmad av inga mindre än vår RI Petter Alfsson Thoor,
samt Hans Berggren och den nu tyvärr bortgångne Adrian Nicholas. Gåshudsgaranti utlovas!
Mirijam Geyerhofer

Skåne bäst i Sverige!
Under värnplikskongressen i Linköping mitten av november
korades Sveriges bästa förband.
Skåne hamnade högst i topp med Södra Skånska Regementet, P7. På andra plats kom Flygflottiljen F 17 i Kallinge och
tredjeplatstagaren, Artilleriregementet A9, kom ganska många
mil därifrån, närmare bestämt Boden.
Priset har delats ut sedan 1997 och baseras på ett antal frågor om de värnpliktigas situation. Värnpliktsrådet dömer också
efter intrycket de fått av förbanden under sina förbandsbesök.

Mirijam Geyerhofer

Mirijam Geyerhofer

Tävlingsschema 2010
Inför tävlingssäsongen 2010 var det ingen
klubb som erbjöd sig att arrangera ett mer storskaligt SM med alla grenar, så som det varit
brukligt förr om åren. Istället kommer det nu
att hållas fyra olika SM-tävlingar i landet under
året.
Det börjar i juni med SM i tävlingsgrenen
swooping, eller canopy piloting, i Sundsvall.
Det är den första swooptävlingen med officiell SM-status som anordnas i Sverige.
Därefter inträffar två SM-tävlingar i följd
i mitten av augusti.

i CF/kalottformation och precisionshoppning i Söderhamn
14-15 augusti och därefter tar SM i FS, VFS
och friflygning vid i Gryttjom.
Vid den senare tävlingen finns det utrymme
för ytterligare en Sverigepremiär, om vi i år för
första gången får se tävlande lag i VFS (vertikal
Först anordnas ett kalott-SM

Magnus Falk siktar på mattan.
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Foto: Niklas Lellky

formationshoppning, där poolen består av formationer i head up och head down).
Tävlingen i Gryttjom är samtidigt ett nordiskt mästerskap i nämnda grenar.
Till slut, i september, är det dags för 10manna speed som enligt traditionen går av stapeln i Fallskärmsklubben Aros.
Boel Stier

Här är alla datum
5-6 juni: Sv cupen 1, FK Aros.
12-13 juni: SM i swooping (canopy piloting) i
Sundsvall.
3-4 juli: Sv cupen 2, FKCG.
16-20 aug: SM och NM i friflygning, VFS och
FS, 16-20 augusti i SF (21 augusti reservdag).
14-15 aug: SM i CF (kalottformation) och
precision, Söderhamn.
4-5 sep: SM i 10-manna speed, FK Aros.
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NYFIKEN PÅ

Linda
När hon började hoppa var hon”den blygaste tjejen på hela jorden.”
Idag är hon professionell fallskärmsfotograf med över 2 000 hopp och
en av mycket få svenska tjejer som tagit tandemlicens.
Och lyckligt nygift sen någon månad tillbaka.
Text

Boel Stier

Foto

Patrik Ingel

ret var 1998 och Linda Ingel var 19 år.
Hon hade precis sett Point break och
tyckte att det såg väldigt häftigt ut med
hoppning. Just då råkade hon höra ett reklaminslag i radio som skulle komma att förändra
hennes liv. Linda ringde och anmälde sig till en
fallskärmskurs i Stockholm fallskärmsklubb.
”Jag var väldigt nervös och väldigt ung. På
den tiden var jag verkligen den blygaste tjejen
på hela jorden och jag förstår inte hur jag vågade anmäla mig. Men jag ville hemskt gärna
hoppa.”
Som så många andra tänkte Linda att hon
skulle ta sitt cert och sen glida vidare i livet.
Hon var i ett skede när det fanns så mycket annat som lockade och hon hade redan resor inplanerade med kompisar utanför sporten. Hade
det inte varit för tisdagspuben som klubben arrangerade under vintern så hade hon kanske
inte tagit upp hoppningen våren därpå. Men på
puben lärde hon känna folk och blev taggad att
fortsätta.
”Jag var sjukt nervös när jag stod på marken
och tänkte igenom vad jag skulle göra inför ett

Å
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LINDA
INGEL
Född: 18 mars 1979 i Täby.
Bor: på Söder i Stockholm.
Familj: gift med Patrik Ingel (tidigare Norlén).
Yrke: jobbar i en så kallad outdoorbutik vintertid, fallskärmshoppare säsongsvis, framför allt
tandemfilmning.
Klubb: FK Aros sedan två år tillbaka, innan dess
Stockholms Fallskärmsklubb.
Antal hopp: 2 300.
Antal BASE-hopp: 190.
Antal tandemhopp: 70.
Antal hopp med kamera: cirka 1 300.
Utrustning: Crossfire 99 och Javelin Odyssey
plus en extra rigg med en Stiletto 120.

hopp. Men så fort planet hade lyft såg jag fram
emot att hoppa av och det blev roligt.”
En viktig ingrediens som gjorde att Linda tog
sitt cert var ett slags envishet.
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2006 utbildade sig Linda till tandempilot. Här gör hon ett av utbildningshoppen, en framåtvolt ur planet ovanför Taupo i Nya Zeeland.
Foto: Patrik Lindholm

Första ballong- och första kamerahoppet, år 2000.
Lillebror var med som barlast.
Foto: Michael Ingel

”Jag hade ju betalat för kursen och
skulle ta certet helt enkelt, det var inget
snack om saken, haha.”
Hungrig på friflygning

När hon började få koll på frifallet, mot
slutet av utbildningen, tyckte hon att det
blev kul på allvar. Linda hoppade hungrigt på, lärde sig friflyga och gjorde 700
hopp de tre första åren.
”Det här var på den tiden som Chroniclesfilmerna rullade på klubben och
det var det som drog allra mest. Det såg
så ballt ut!”
Att hon hade råd med hoppning i så
unga år?
”Jag har alltid sparat pengar och är en
riktig Fröken Spara. Ända sen jag var liten sparade jag mina veckopengar till en
resa. Jag såg framför mig hur jag skulle
resa runt i världen med allt jag ägde i en
ryggsäck.”
Efter studenten jobbade Linda i sin
pappas företag och la undan pengar. I
några år gick sparpengarna till hoppning
men efter ett tre år i sporten började det
där med att resa locka alltmer.
”Jag hade en svacka, tyckte inte att jag
riktigt hade något mål med hoppningen
och ville hellre lägga pengar på att resa
just då. Den säsongen gjorde jag nog
bara trettio hopp.”
Tävling har aldrig varit aktuellt för
Linda, som ”absolut inte är någon tävlingsmänniska”. Däremot sökte hon ett
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sammanhang, rätt kompisar att hoppa
med och något som kunde driva henne.
Och så 2002 hände det ett par saker
som gjorde att hon hittade engagemanget igen. Dels började hon filma tandem
och tyckte att det var jätteroligt. Dels
träffade hon sin Patrik, som sedan oktober i år är hennes äkta make.
Tandemfilm blev utmaning

Tandemfilmningen innebar att hon fick
något att göra och hittade ett mål och ett
sammanhang. Först tyckte hon att det
var ganska svårt.
”Jag hade inte hoppat nåt på mage,
utan låg där med armarna för högt upp
och försökte svanka järnet. Men man
kommer in i det, precis som i allt annat.”
Trots att det har gått sju år sen hon
började jobba med hoppningen tycker
hon fortfarande att det är väldigt roligt.
”Det är otroligt kul med hela exitbiten
när passagerarna är rädda och man får
vara där och filma. Sen lever de upp i frifall. Från början är de rädda och stela,
men så får man kontakt och de börjar
härma vad man gör. Och så får man så
mycket glädje av passagerarna när man
landar. Jag ser det bara som ett jobb de
dagar när det är blåsigt och kallt. Då kan
det vara lite tråkigt, ibland. Annars är det
bara jättekul.”
Och Linda har verkligen levt proffslivet. Hon har inte begränsat sig till att
jobbhoppa här hemma utan har till-
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”Hon är blygsam,
ödmjuk och snäll.
Försiktig på ett
bra sätt. Linda är
väldigt ärlig och
har ett helt otroligt samvete. Hon
kan känna sig
skyldig för saker
som att hon inte har hjälpt till mer i
världen. Sedan vi träffades för sju år
sen har vi rest och bott ihop och det
häftigaste är att hon har stått ut med
mig hela tiden!”

Jonte Wenzel

Patrik Ingel, om sin fru Linda:

bringat fyra säsonger som yrkeshoppare
på hoppfält i Nya Zeeland och en sommarsäsong i norska Voss.
På vintern 2002 hade Linda planerat
att vara ute och resa i sju månader. Hon
gav sig iväg till Australien och en månad
senare kom Patrik dit. Efter ett tag bestämde de sig för att åka till Thailand
istället. De hade hört talas om ett ställe
som heter Ton Sai beach.
Där, vid stranden, finns en 120 meter
hög klippa med överhäng som är som
gjord för att hoppa BASE ifrån. Linda
hade gjort några BASE-hopp tidigare,
men i den här miljön fastnade hon på
allvar, köpte utrustning och gjorde 70
hopp under vintern.
I Ton Sai hittade hon också yogan,
som har blivit en stadig följeslagare i Lindas liv sedan dess. Såpass att hon för några år sedan utbildade sig till yogalärare.

mellan 100 och 200 kunder om dagen
och arbetet är väldigt uppdelat: en som
säljer, en som packar, en som filmar landningen och så vidare. Tandempiloterna
landar, selar av sin skärm och får en ny
skärm och en ny passagerare på en gång.
Det är enkelt att vara packare där, man
får lön varannan vecka på ett lönekonto
och behöver inte springa runt och jaga
betalning av folk. Mattorna är sköna och
krokarna bra.”
Inte mycket skojhoppning

Linda berättar att hon fått lära sig otroligt mycket av alla proffshoppare.
”Många har 10 000 eller till och med
20 000 hopp. Kameraflygarna är grymt
duktiga och bra på att lära ut. Många är
enormt duktiga friflygare också men man
skojhoppar inte så mycket därborta.”
Bland annat därför säger Linda att det
känns charmigt att komma hem till ett
svenskt hoppfält efter en vinter i Nya
Zeeland. Sedan två år tillbaka hoppar
hon och Patrik i Aros.
Och trots att hon har kunnat lägga så
mycket tid på hoppningen har hon fortfarande drömmar kvar.
”Uppvisning är kul, det vill jag göra
mer av. Och så skulle jag skulle gärna ta
upp friflygningen igen. Det är så himla
roligt. Då skulle jag vilja hitta nån som
vill hoppa lika mycket, på ungefär samma nivå. Men nu först i vinter ska jag
bara ladda batterierna – och lära mig
klättra!”

Linda som elev, 1998, i Grttjom hos Stockholms fallskärmsklubb.

Foto: Privat

En BASE-exit med piloten i handen ovanför
Ton Sai, Thailand, 2009.
Foto: Robin Bouleau

Tog tandemcert
Proffshoppning i Nya Zeeland

Den första vintern utomlands följdes av
flera. I Nya Zeeland hoppade Patrik tandem medan Linda jobbade som packare.
”Det är väldigt annorlunda där. Det är
fabrik, ingen klubbkänsla alls utan när
hoppningen är slut går alla hem. Men
det kan vara ganska skönt när man är där
för att jobba. Samtidigt är allt väldigt
professionellt organiserat. Fälten har

Patrik Norlén och Linda Ingel blev Team Ingel i
Stockholms Stadshus den 10 oktober förra året.
Foto: Jonte Wenzel
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Under vintern 2005-06 kände sig Linda
trött på att packa. Hon fick inte så mycket tandemfilmarjobb heller eftersom fältet prioriterade dem som i förlängningen
ville utbilda sig till tandempiloter.
Hon bestämde sig för att prova hur
det skulle vara att hoppa tandem.
Efter att ha gått klart kursen och gjort
70 tandemhopp tyckte hon att det fick
räcka.
”Det var inte riktigt min grej”, skrattar Linda. ”På ett sätt var det roligt, och
lite läskigt. Men det var lite tungt, och
tempot på tandemhoppningen i Nya
Zeeland är rätt högt. Det passade inte
mig just då. Jag är sugen på att ta upp
det ibland men... jag tror att det är något
som får mogna lite till först.”
Så vad har hänt med den där blyga
unga tjejen som började hoppa för elva år
sen? Hur har hon förändrats?
”På den tiden trodde jag att alla andra
var bättre och hade svaret på allt. Nu har
jag förstått att de flesta är lika vilsna som
jag. Jag är inte lika rädd för nya människor utan mycket tryggare i mig själv, något jag har hoppningen och alla resor att
tacka för. Och så har yogan hjälpt till att
göra mig mer harmonisk.”
■

Skärmen har öppnat
och Linda är på väg
att stoppa tårna i
sanden på Ton Sai,
Thailand, 2009.
Foto: Patrik Ingel
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Tomas Stengård och Jenny Liljegren
lämnar vår 182:a, första året innan vi
registrerade den i Sverige.
Foto: Mats Hemlin

Gotlands
fallskärmsklubb
Text

Dag Svensson och EmmaMaria Karlsson

Gotlands fallskärmsklubb bildades 1978.
Första hoppen gjordes över åkrarna vid
Stafva gård. Där stod vår nuvarande CI tillsammans med morsan, farsan, grannarna
och alla andra ungar och såg hur hopparna en
efter en dunsade i backen, innan vidare trans-

Foto: Privat

port förde flera av dem till Visby lasarett.

Hoppvecka i Stånga sommaren 2008.
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om mest har Gotlandsklubben haft
cirka 30 aktiva medlemmar. GOF:arna
har kunnat hoppa ur Cessna 182, Piper
PA32, Cessna 206 turbo och idag återigen en Cessna 182. Klara dagar kan vi
njuta av utsikten från Gotland till
Öland, fastlandet och Baltikum.
Under de första åren bedrevs hoppning i Bunge (Fårösund) och Visby, men
1992 fick vi tillgång till ett helt nytt litet
hoppfält i Stånga på södra Gotland. Det
första året på Stånga hölls fem hoppveckor i rad och sedan dess har vi försökt få
minst en vecka av lantluft och korkeksgrillning varje sommar.
Under de tre senaste åren har det dock
blivit dyrt och svårt, eftersom gårdsbyggnaden med tillhörande mark och landningsbana är till salu.
Men en midsommar för inte allt för
länge sedan stod där en Twin Otter, en
AN28, en Single Otter och två Cessnor
parkerade. Med rätt köpare och lite tur
står det kanske en påhälsande Twin Otter
där snart igen.

Som alla andra fallskärmsklubbar behöver vi ett eget flygplan. Det har under
årens lopp visat sig vara oerhört problematiskt. Våra flygplansproblem började
på allvar en tid efter att vi hade köpt vår
206:a. Först njöts en fin säsong. Men, sedan uppkom ett mindre fel på motorn.
Vi bestämde oss för att totalrenovera.
En dålig norgehistoria

En norsk flygmekaniker tog hand om
jobbet. När vi fick tillbaka motorn var
något galet. Det tog en hel säsong innan
det norska företaget erkände sitt misstag.
De hade nämligen satt i en oljeventil av
fel storlek i motorn. Till slut kom mekanikern själv till Gotland, plockade av
vingarna och tog med sig hela flygplanet
till Norge.
När vi så småningom – ett och ett
halvt år senare – fick tillbaka flygplanet,
hade klubben fått så dålig ekonomi att en
försäljning var enda utvägen. Istället importerades vår nuvarande 182:a från
Danmark, något som hade varit mycket
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KLUBBSVEPET
Gotlands fallskärmsklubb, GOF

Ålder: Grundades 1978.
Hoppfält: Stånga, Visby och
ibland Bunge på norra
Gotland.
Utbildningsform: AFF.
Flygplan: Cessna 182.
Hemsida: www.gof.se

lättare ifall CAMO hade införts lite tidigare (gemensam EU-standard).
182:an tjänstgjorde en hel säsong och
fungerade finfint, men sedan visade det
sig att någon tidigare mekaniker hade
använt ett felaktigt tätningsmaterial i
motorn. Då var det dags för ännu en
helrenovering. Efter denna andra kostsamma motorrenovering lyckades en för
oss ny (yrkes)pilot knäcka noshjulet vid
en alldeles för hård landning. Planet blev
stående i Stånga.
Nästa säsong började fint, men snart
upptäcktes en läcka. Det droppade bensin från vingen. Den här upptäckten
gjordes under säsongens första tandemvecka. En ny bensintank beställdes från
USA och med nymonterad tank flögs
hoppare mot uppvisning på Öland. Efter
en härlig uppvisning i solnedgången på
vår grannö ringde piloten.
”Förlåt. Jag har nog gjort bort mej lite
grann…”
Piloten hade landat vårt flygplan så
att båda huvudhjulen hade exploderat.
Efter en oplanerad natt på Öland
flögs två hjul dit med helikopter. Därefter har det varit lugnt. Ända tills den där
jävla CAMO:n dök upp.
På grund av att vi saknar ett specifikt
papper på en vakumpump, står vårt flygplan sedan början på juli, fullt flygdugligt utanför klubbstugan, men med flygförbud. Nu funderar vi på hur vi ska
kunna skydda vår kära hoppkärra från
vind, vatten och kyla under vintern, eftersom vi inte kan flytta på henne.
Elever och tandem trots allt

Trots alla flygplansproblem har vi varje
säsong examinerat nya hoppare, i år blev
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Foto: Johan Kristoffersson

det en kull om fem, varav fyra är klara.
Vi har återknutit kontakten med SISU
och funderar på hur vi kan få mer hoppning till oss själva, våra nya och kommande elever. Tandemverksamheten har
under de senaste åren fått en ökad betydelse och vi har valt att koncentrera den
till juli månad, då vi samarbetar med
tandeminstruktörer från övriga Sverige.
Vi åker på läger, både i och utom Sverige. I vinter skall det tunnlas. Och vi jobbar mot egna AFF-instruktörer och tandempiloter. Så vad är det då som gör att
vi, nu helt säkert Sveriges minsta fallskärmsklubb, fortfarande existerar? Kanske sitter styrkan delvis just i vår litenhet. Vi är få. Men vi har varandra väldigt
nära. Och inte helt utan betydelse är det
säkert att vi finns just på Gotland. Mot
alla odds.
Tiomannalaget ”Hela klubben”

Kanske är det tack vare vår litenhet långt
där ute på den där ön som vi alltid känt
så stor sympati från landets övriga klubbar. Vi tycker om att hoppa. Vi tycker
om att festa. Vi är glada. Och det är vi
bra på! Vi när fortfarande en dröm om
att ännu en gång kunna ställa upp med
ett lag i 10-manna speedformation. Vi
har gjort det en gång tidigare, 1995. Då
hette laget ”Hela klubben”. Och det var
ingen överdrift.
Har du någonsin hoppat på Gotland?
Har du någonsin hört Hemlin ropa case
för sjunde gången samma kväll? Har du
någonsin sprungit ångande naken ur Johans mobila bastu? Då vet du också varför Gotalands fallskärmsklubb fortfarande existerar! Och varför vi kommer
fortsätta med det!

Byte till hela däck, influgna
med helikopter till Öland,
efter en inte helt lyckad
landning 2007. Men uppvisningen gick bra!
Foto: Johan Kristoffersson

Så som den lilla klubb vi är idag, där få
människor ska fylla många roller är vi tacksamma för det sköna samarbete och den
fina hjälp som vi har av och med några andra klubbar och individer. Nyfkare,
örebroare, skåningar och stockholmare – ni
är alla även gotlänningar, även om ni inte är
lika långa som Fredrik, lika organiserade
som Senter, lika drivna som Niklas, lika effektiva som Tomas, lika galna som Dag och
Johan, lika hoppsugna som Björn, lika flygkunniga som Jocke eller lika nybastade som
Maria… ses i solnedgången över Visby! ■

Tio sekunder efter bastun. Örebroklubben
är på besök och platsen är Lojsta träsk.

Foto: Privat

Gotländska moln är allt lite extra mjuka! Dag Svensson njuter av frifallet.
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(27 januari) Katana 107 från 2006. Behöver nya linor.
(Linor ohoppbara)
Rikard Larfors, 0735-336731
larfors@hotmail.com

PRY LT O R G E T

(21 januari) Säljer min Viso och Optima för 1500:- styck.
Använda en knapp säsong. Mik Stier,
ifreefly@gmail.com

(27 januari) Icon I2 med reserv från 2004 Passar kalottstorlekar 90 - 120. (Rek 96 - 111) Sydd för person 175
cm 70kg. 15 000:Rikard Larfors, 0735-336731
larfors@hotmail.com

P

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.

(27 januari) Javelin TnJ 98 Passar person 170 - 180 cm
höft/bröstringar, öglor för FF remm i baken om man vill
ha det. PD 113 R 95 Velocity 96 (2002) ca 600 hopp
mycket frächa linor och grejer f.ö. Cypress utgått Säljes
endast komplett. 18 000:-, pris kan disk vid snabb affär
(Finns i västerås)
Sebastian Bari, 0708717703
sebbanbari@hotmail.com
(25 januari) Säljer min Neptune 1, som ny (gjort typ 5
hopp). Nytt batteri, gummiskydd och hjälm-clip. 1700:Mik, ifreefly@gmail.com

S Ä L J E S
(29 januari) Cypres1 tillverkad 01-1999, service 022007, batteri 09-2008
Andreas Lundmark, 070-529 25 63
andreaslundmark@bredband.net

lång och väger 60. I den finns en stiletto 120 (också från
2002) (mindre skärm funkar bra i riggen men inte större)
och en PD 113. Cypresen har två år kvar. Anna Forsebäck, 0730-783338 anna.forseback@eniro.com

(28 januari) Säljer min Javelin Odyssey från 2002, i gott
skick och självklart friflygar-safe. Riggen passar rätt
små personer, sitter som en smäck på mig som är 167

(28 januari) Riggväska Pittz Large Grå/Svart Passar till
större riggar Finns i Uppsala David Olsson Garshasebi,
+46708227584 david@sweetliving.se

(21 januari) Javelin Oddyssey RSK1 från 06/2007 passar ca 180-190cm, Landslagsfärgat (svart med gul/blå),
options (space foam, ringar etc.), ex-lång bröstrem.
Riggen passar en x-brace 86-96 eller vanlig kalott upp
till 120 sqft . Optimum 126 Reserve (03/2007) .::. Cypres2 (06/2003, servad 06/2007) Säljes med eller utan
en Velocity 96 från 03/2007, gul/grå, 500 hopp, strax
under 100 på nya HMA500 linor. kontakta mig för mer
info/bilder. Mik Stier,
ifreefly@gmail.com

(20 januari) Hej! Säljer nu min begagnade CYPRES
från 2001. Den är precis hemkommen får 8-årskontroll
från Tyskland och går hela 2013 ut, alltså fyra säsonger
till. Finns i Linköping. Åsah, asahblasah@hotmail.com

K Ö P E S
(29 januari) jeg søger et phoenix-fly tracking suit height
180 centimeter weight 77 kilo
Lasse schneider Jakobsen, 27634998
lasse_schneider@live.dk
(28 januari) Säljer min Javelin Odyssey från 2002, i gott
skick och självklart friflygar-safe. Riggen passar rätt
små personer, sitter som en smäck på mig som är 167
lång och väger 60. I den finns en stiletto 120 (också från
2002) (mindre skärm funkar bra i riggen men inte större)
och en PD 113. Cypresen har två år kvar.
Anna Forsebäck, 0730-783338
anna.forseback@eniro.com
(28 januari) En komplett rigg med 170 sqf sökes. Jag är
165 cm och väger 60 kg. Ser fram emot att höras :)
Maria, 0735-871123
maria.aune@hotmail.com
(28 januari) Vill köpa: Optimum 143, Speed 150 eller en
X-fast 150. Blå Skyar! / Dag
Dag Svensson, 0708999720, dag@gof.se

Kalott från Ukraina
typgodkänd i Sverige
Nu finns det ännu mer att
välja på när man ska köpa
ny skärm, företaget Skylark
från Ukraina har fått sin
första skärm typgodkänd
i Sverige.
Text och foto

Lennart Vestbom

I

en liten förort i utkanten av
Kiev, nära stora vägen till Borispol International Airport, letade
vi oss in till Skylark i en stor byggnad. Företagets tillverkning sker i
lokaler på 250 kvadratmeter och
det kändes nästan som att komma
in i en lägenhet i ett hyreshus,
ganska trångt. Vi blev mycket
varmt mottagna och fick röra oss i
alla rum, där man steg för steg
tillverkade skärmar och overaller.

Hoppande personal

Skylark startades år 2000 och har
vuxit rejält de senaste åren. Vid
besöket hade man 14 anställda.
En del av personalen är själva
hoppare och ägaren, Dmitri
”Dima” Lukh, är själv med och
testar produkterna. Skylark har ett
nära samarbete med DZ Chayka,
som har sitt hoppfält inte långt
därifrån.
Förutom den ukrainska marknaden har de även återförsäljare,
främst i Östeuropa, men även i
Tyskland. De största marknaderna
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Skylarks kalotter

Tillskärning av en kalott. Många av de som jobbar på Skylark är själva hoppare.

har de i Ukraina och Ryssland,
där de totalt har ett 30-tal återförsäljare. I Sverige känner vi mest
till företaget genom att SkyShop
har haft dem som underleverantörer under några år, men då mest

med overaller och riggväskor.
Och för ett tag sedan godkände
SFF:s materielkommitté deras första skärm för hoppning i Sverige,
den niocelliga allroundkalotten
Magellan.
■

Commodore, niocellig elevskärm med
noll-p på ovansidan och F-111 på
undersidan.
Skipper, sjucellig nybörjare- och allroundskärm i noll-p.
Magellan, niocellig allroundskärm i noll-p.
Odyssey, niocellig hp-skärm i noll-p.
Mer info hittar du på: www.skylark.com eller
hos Svenska Skyshop, Skylarks återförsäljare i
Skandinavien: www.skyshop.se
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Posttidning B
Svensk Fallskärmssport
Himmelsdyk
Box 110
SE-438 23 Landvetter
Suède

Tre glada SFK:are ramlar ur en ballong någonstans över de vackra skånska slätterna.
Foto: Tobias Sjöberg

