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Svenskar i Dubai
Nya rekord i head down
Bilaga – tävlingspoolen 2011

Förändring
örändringens vind blåser. Inte bara har Svenska fallskärmsförbundet fått en ny ordförande. Redaktionen håller också på att få en ny sammansättning eftersom både Mirijam Geyerhofer och Mia Spillman har
valt att kliva ur. Vi tackar dem så hjärtligt för det arbete
och det engagemang de har lagt ner och önskar dem
lycka till i framtiden.
Boel Stier har hoppat in som vikarie i detta nummer
och vilka som gör Anna Oscarson sällskap i redaktionen
i framtiden var vid detta nummers pressläggning inte
helt fastställt.

F

oppsäsongen har smugit igång på flera håll i landet. I år har styrelsen gjort det möjligt för oss att
lätta det dåliga miljösamvetet lite. Den som vill kan klimatkompensera sina fallskärmshopp genom att betala
några kronor extra per hopp.
Hur vi tacklar miljöfrågan kommer enligt vår nye
ordförande vara direkt avgörande för om vi kommer att
kunna fortsätta hoppa från flygplan i framtiden.
Vem är han då, Ronny Modigs, som efterträder Bosse Olsson? En presentation av honom bjuder vi på i detta nummer – och ytterligare ett tillskott i styrelsen, suppleanten Jens Eklöf, kan du också läsa om på följande
sida. De båda valdes in på riksstämman, ett möte där
viss dramatik utspelade sig och den heta potatisen tävlingsfonden åter var uppe på agendan.

H

gås igenom. På tal om friflygning – kolla mittuppslaget
– där kan du inspireras av de friflygarrekord som satts
under vintern där flera svenskar deltagit.
ycket är på gång på västkusten. Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg anordnar flera läger i sommar på Näsinge. Bland annat ett läger för vinkelflygning där tipsen i friflygarskolan kan komma väl till pass.
I Halmstad pågår förberedelserna för fullt inför SMveckan där precision och swooping ska ingå. Ett unikt
tillfälle att marknadsföra vår sport.
Några av våra bästa swoopare var till Dubai och tävlade i januari. Hur det gick för dem kan du uppdatera
dig om på sidan åtta.
Har du själv tänkt tävla i år? I så fall gör du klokt i
att läsa om de regeländringar som beslutades på IPCmötet, se sidan 24.

M

örändringar kan kännas jobbiga när invanda mönster och strukturer bryts. Men utan förändring sker
ingen utveckling. Vi hoppas att förändringarna både
inom förbundsstyrelsen och här i redaktionen ska leda
till positiva saker.
Ni är som alltid välkomna att höra av er med synpunkter och förslag.

F

V

i fortsätter med friflygarskolan där Peter Nilsson
den här gången instruerar hur tracking går till.
Magtrack, ryggtrack och grunderna till vinkelflygning
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Rekord i head down – Kalifornien
58, med flera svenskar.
Gästskribenten
– en olycka händer så lätt.
Voss Ventus
– ett norskt drömprojekt.
Tävlingskartan ritas om
Frivilliginfo – vill du
också till Libyen?.
Liftchef i varje lift.
PIA-symposiet.
Kutta kamera eller montage.
Nyfiken på Stefan Nilsson.
Nära ögat för
Tobias Sjöberg...
Filmfestivalen går iland.
Pryltorget. Kontakta SFF! Alla
kontaktvägar till SFF.

Omslaget:
Johan Karlsson sträcker ut under
distansgrenen på Dubai International
Championships i swooping i januari.
Foto: Anders Strandberg.
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Bunge flygfält, Gotland

2011
MAJ

Inställt: Skycamp på Gotland, midsommar

12-15 maj: Tjejcamp hos FK Aros.
Coacher är bland andra Åsah Helenius
och Annica Carlsson. Anmälan görs till
anna.o@sff.se

Det blir inget Skycamp i år. Anledningen är att för få personer har anmält intresse för att hjälpa till med organisationen.
Planen var att arrangera lägret på Gotland under midsommarveckan.

13-15 maj: Precisionstävling. Adriatic
parachuting cup, Bar, Montenegro.

30 maj-3 juni: Basic camp i Gryttjom.
Info.basiccamp@gmail.com
28 maj-4 juni: CF2 sekvens-läger,
Romme, Borlänge. Coach Dan
Ondrejka. dano@fgcc.nu

16-17 juli: Nordic babes weekend,
friflygarläger för tjejer. Näsinge.
www.hoppafallskarm.nu
17-24 juli: Militära World Games i FS, stil
och precision i Brasilien.
18-22 juli: Friflygarläger hos FK Aros.
Coacher är Peter Nilsson, Tim
Samuelsson och Kalle Gustafsson.
www.fkaros.se
25-29 juli: Boogievecka hos FK Aros.

JUNI
28 maj-6 juni: CF2-sekvensläger på
Rommehed. Lägret avslutas med en
tävling. Kontakt: dano@fgcc.nu
6-10 juni: 6-10 juni: The Swedish Freefly
Mafia Advance freefly camp, krav på
att kunna flyga headup och
headdown. Anmälan och info:
tsfm.camps@googlemail.com och
www.hoppafallskarm.nu
11-12 juni: Svenska cupen 1 hos FK Aros.

1-7 augusti: Världscup i FS, VFS,
friflygning och freestyle, Saarlouis,
Tyskland.
5-7 augusti: Europatouren i precision,
deltävling 5, Belluno, Italien.
30 juli-7 augusti: Myggbugit hos
Östersunds fallskärmsklubb.
www.ofsk.net

24-26 juni: Deltävling 3 i Europatouren i
precision, Bled, Slovenien.

12-14 augusti: Gryttstock, 70talsinspirerat boogie i Gryttjom, SF.
www.skydive.se

27 juni-1 juli: Friflygarläger i Gryttjom, SF.
Kontakt: carolinamallwitz@gmail.com,
hemsida: www.skydive.se
JULI
4-8 juli: Sekvensläger i Näsinge som
FKCG arrangerar för speciellt
inbjudna. Extra flygplan, en Beech,
finns på plats så det är gott om plats i
lifterna. E-posta: ns2011@nordic8.com

15-19 augusti: Studio Gryttjom, Let´s play
rec. Filmläger hos SF. www.skydive.se
18-28 augusti: EM i precision, Kikinda,
Serbien.
22-26 augusti: KING Boogie ASS i
Näsinge, läger för massa rolig
hoppning, inhopp, rökhopp, tubhopp
och så vidare. Info:
kingboogieass@gmail.com eller
hoppafallskarm.nu
22-27 augusti: Världscup i swooping,
Klatovy, Tjeckien.

4-8 juli samt 11-15 juli:
Storformationshoppning i Gryttjom
med Edvard ”Bushman” Andersson,
Patrick Passe och Nadja från finska
Tigers. www.skydive.se

29-30 augusti: SM i FS, VFS och
friflygning, Gryttjom.

8-10 juli: Europatouren i precision,
deltävling 4, Altenstadt, Tyskland.

23-25 september: Europatour i precision,
deltävling 6, Locarno, Schweiz.

4-10 juli: Viking Wingsuit camp 4-6 juli
basic, 7-10 juli avancerat, Näsinge. För
info e-posta: mlibelt@gmail.com

25 september: FS4 Scramble hos FK
Aros.

6-17 juli: Bänkås family week hos
Sundsvalls fallskärmsklubb.
www.frifall.com

OKTOBER

11-15 juli: Angle week. Deltagare på alla
nivåer kan lära sig flyga i vinkel.
Näsinge. Info och anmälan:
webase031@gmail.com
11-17 juli: Småland anordnar hoppvecka
på Öland.

Ett FS-läger för enbart tjejer kommer att hållas hos FK Aros 12-15 maj. Start
torsdag kväll. Det framgångsrika damlaget 4Pleasure brukade arrangera liknande läger under deras aktiva tid. Något som var mycket uppskattat. Senast
ett tjejcamp i FS anordnades var 2003.
Coacha kommer bland annat Åsah Helenius och Annica Carlsson att göra.
De hoppar ihop i laget Fire. Åsah har tävlat i VM med laget Jumpers och Annica har mångårig tävlingserfarenhet inom FS4. Senast hoppade hon med laget Chili.
Det kommer också att bli en föreläsning om mental träning under lägret.
För anmälan och mer info, kontakta Anna Oscarson, e-post: anna.o@sff.se

AUGUSTI

18 juni: Pingstscramble hos FK Aros.
Lottade åttamannalag ska bygga en
stjärna så snabbt som möjligt i luften.
www.fkaros.se

27 juni-3 juli: SM-veckan i Halmstad med
precision och swooping.

Ruben Hamberg

25-31 juli: 20-årsfirande för Cypres i
Prostejov, Tjeckien. Ett boogie med
flera flygplan, gratis coachning och
mycket party bland annat

Tjejcamp i FS efter åtta år

SEPTEMBER

17-22 oktober: Rekordförsök i nordisk
storformation i Perris Valley, USA.
Minst en 125-manna ska sättas är
planen. Norske Pål Bergan , danska
Kate Cooper-Jensen, finske Pekka
Kurtz, svenske Sven Mörtberg och
finske Markku Teivainen organiserar.
www.scandicbigway.com

Gunlög Edgren till elitfrågor
Efter att SFF under lång tid saknat någon person som är ansvarig för elitfrågor har det blivit klart att Gunlög
Edgren, SF, tar på sig den rollen. Eftersom vi är anslutna till Riksidrottsförbundet finns det mycket bra saker vi får ta
del av i form av utbildning och inte minst
pengar.
Gunlög Edgren har själv tävlat på elitnivå i FS4 och har följt tävlandet på nära
håll i många år genom att närvara på internationella mästerskap som svenskarnas ”head of delegation” bland annat.

Nicklas Lellky

26-29 maj: The Swedish Freefly MafiaBasic, friflygarläger för nybörjare med
en till en-coachning, Anmälan och info:
tsfm.camps@googlemail.com

Halmstad vill ha hjälp med SM
Som vi berättade i förra numret kommer Halmstad fallskärmsklubb att arrangera SM i swooping och precision under SM-veckan i Halmstad veckan efter
midsommar. Klubben är i behov av hjälp av för att kunna genomföra tävlingen
på bästa sätt. Den som känner sig manad får mer än gärna höra av sig till
Zeljko Tanaskovic på e-post zeljko@comhem.se

Tre nya kursledare utbildade
Siv Lindgren, FKCG, Tobias Sjöberg, SFK och Jens Eklöf, SöFK har blivit kursledare. Årets kursledarkull var ovanligt liten och RI Petter Alfsson Thoor tror
att det kan bero på att kursledarkravet har slopats för AFF-instruktörer. På
det sättet utbildas inte massa kursledare som egentligen inte vill hålla kurser
för nya elever. Men med tanke på att det vid det senaste CI-mötet var många
klubbar som uttalade att de hade brist på kursledare kan det tyckas vara en
oroande utveckling att fler inte känner sig lockade av KL-rollen.

LÖSRYCKT
Kurs till kalottinstruktör

Skandinaviskt storformationsrekord

Nu har boken Flyga fallskärm funnits i tre säsonger och kursmaterialet för kalottkurser i
boken har till och med använts längre än så.
Alla klubbar är inte lika drivna när det gäller
att anordna kalottkurser för sina medlemmar, men trots allt anordnas dessa kurser
på flertalet klubbar varje år.
Däremot är det lite trögt att rekrytera
nya kalottinstruktörer. Som det är just nu
finns det ingen formell utbildning för den
som vill bli kalottinstruktör, utan den som
är intresserad får helt enkelt be sin chefsinstruktör om lov och sen köra på om CI
anser honom eller henne vara lämplig.
Men det ska bli ändring på den saken.
Flyga fallskärm-bokens redaktör Boel Stier initierade ett möte i vintras med riksinstruktör
Petter Alfsson-Thoor och ett antal av de mest aktiva kalottinstruktörerna i landet. Resultatet av mötet blev ett första utkast till utbildningsplan för en
kalottinstruktörs-utbildning i Svenska Fallskärmsförbundets regi. Tanken är nu
att de blivande instruktörsutbildarna snarast ska enas om ett datum för en första kurs i vår eller sommar. Håll utkik på förbundets hemsida: www.sff.se

Det går nu att anmäla sig till de skandinaviska rekordförsöken i storformation som kommer att genomföras 17-22 oktober i Perris Valley, USA. Organisatörerna hoppas på att få ihop en 150-manna eller en ännu större
formation. Minimum är en 125-manna. Norske Pål Bergan , danska Kate
Cooper-Jensen, finske Pekka Kurtz, svenske Sven Mörtberg och finske
Markku Teivainen organiserar. www.scandicbigway.com

Vildmarksmässan
Oscar Cottrell, SFK, och Junior Asante, SF, gjorde reklam för vår sport på
den årliga Vildmarksmässan i Stockholm, 10-13 mars i år.
Fredrik von Schmalensée ur förbundsstyrelsen stod för organiseringen.

Argus hoppstoppad
Materielkommittén, MK, har beslutat att införa hoppstopp på räddningsutlösaren Aviacom Argus tills vidare. Anledningen är att det de senaste åren har rapporterats om flera fall där räddningsutlösaren misslyckats med att fullständigt
klippa av reservloopen vid aktivering.
En dödsolycka i Polen 2009 berodde på detta och Aviacom skickade då ut en
uppmaning om att alla ”cutters” tillverkade fram till och med augusti 2007 skulle
bytas ut mot en ny typ. Felet har dock rapporterats finnas kvar även hos de nya.
Flera riggtillverkare har nu beslutat att det är förbjudet att montera Aviacom
Argus i deras system. Därför har MK beslutat hoppstopp i Sverige oavsett vilket
system räddningsutlösaren sitter monterad i.
MK kommer nu att undersöka detta vidare och därefter komma med eventuella uppdateringar. Argus har blivit populär hos swoopare eftersom den kan ställas in speciellt för detta. Enligt Mårten
Jansson, ordförande i
MK, är det ett fåtal
svenska hoppare som
hoppar med Argus och
därmed är drabbade.

Norman Kent om kamera i frifall
Den erfarne frifallsfilmaren och –fotografen Norman Kent vars bilder du
sett många gånger i denna tidning (i detta nummer, se sidan 18) har gett
ut en instruktionsdvd. Den heter ”Aerial camera” och är drygt fyra timmar
lång. Förutom tips på vad man ska tänka på när man ska välja utrustning
innehåller den tekniska tips om inställningar och tar upp hur du bäst filmar
alla tänkbara situationer inom fallskärmshoppning. Säkerhetsaspekter tas
också upp liksom vad en frifallsfotograf ska tänka på för att skydda sin
kropp från skador.

Klacken 80 år
Niklas Ladberg

Under våren har fallskärmshoppning synts på tv i samband med Körslagets trailer. Bardagimedlemmen och stuntmannen Seth Ericson har varit involverad och
fallskärmssverige har lånat
ut sina riggar till produktionen.
”Storslaget. Gåshud. Tillsammans. Det var orden
trailern skulle förmedla. Tidigare har vi oftast byggt
på kör-slaget, det vill säga
tävlingen. Låten som handlar om att musiken tar oss
högre passar också med
känslan av att hoppa fallskärm. Så det är parallellerna mellan musik och fallskärmshopp som vi har
försökt förmedla”, säger
Niklas Ladberg på TV4.
Att använda fallskärmshoppning har visat sig vara
ett lyckat grepp. Trailern
har stuckit ut och synts
och dessutom gett höga
tittarsiffror.
På bilden syns Andreas
Johnson i studion.

Martin Eidesten

Hoppning lockar tittare till Körslaget

SFS vill gratulera Lennart ”Klacken”
Klackenberg som fyllde 80 år i februari och fortfarande är aktiv hoppare.
Han började hoppa 1977 i Stockholms
fallskärmsklubb och har hunnit göra
2 900 hopp.
Det han gillar med hoppningen är
kicken, prestationen och njutningen i
luften främst under det fria fallet. Men
också umgänget med människorna på
fältet: ”Det är nyttigt och roligt att träffa och umgås med yngre människor.
Folk är hemskt hyggliga.”
Klacken var med och satte rekord för några år sedan. En formation med
30 hoppare där alla var över 60 år. Han var också inbjuden till ett rekord
för 70-åringar men åkte aldrig. Nu är han åter inbjuden till ett rekord för
hoppare som passerat 80-strecket men han har inte bestämt sig om han
ska åka. Antalet hoppaktiva 80-åringar är inte så många i världen så tanken är att försöka få ihop en åttamannaformation.
Fallskärmshoppningen har utvecklats en hel del under de år som Klacken har varit aktiv. Andelen tjejer har ökat. När Klacken började var det bara
2-3 stycken som hoppade.
Han har också varit med om övergången från rundkalott till fyrkantig
skärm. Men en utveckling som han tycker är lite trist är att friflygningen
kommit att dominera så: ”I dag kan det vara svårt att hitta folk som vill
göra FS-formationer.”
Det enda som Klacken ångrar med sin hoppkarriär är att han inte började tidigare.
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Bosse!

Efter årets riksstämma har vårt förbund en ny ordförande, Ronny
Modigs, och en delvis ny styrelse. Stämman samlade ingen stor
Bo Olsson

skara men det var gott om diskussion och debatt ändå. Bland de
fem klubbar som var på plats med rösträtt var det framför allt
FGCC som ville se över tävlingsfondens utformning och andra tävlingsrelaterade frågor.

Text

Boel Stier

e klubbar som fanns på plats på
riksstämman med rösträtt var
FGCC (Fallskärmsklubben Gävle Crew
Club), LFK (Linköpings fallskärmsklubb), SF (Stockholms fallskärmsklubb),
SFK (Skånes fallskärmsklubb) och
Östersunds Fallskärmsklubb (ÖFSK).
Anledningen att endast fem av nitton
klubbar var representerade med rösträtt
var helt enkelt att de var klubbarna som
hade sina representanter på plats.
Till mötesordförande valdes Erik
Hamrin, sekreterare blev kassör Stefan
Nilsson och Jens Eklöf och Markus Andersson justeringsmän. Därefter var det
dags att föredra verksamhetsberättelsen
och årsredovisningen för 2010.
Lennart Vestbom från FGCC ställde
en hel del frågor om tävlingsverksamheten, bland annat om vilka regler som
gällde kring klubb-byten inför tävling
och vem som egentligen fick ge dispens
från de reglerna. Här fick han svaret att
styrelsen skulle utreda den frågan. Han
ställde också frågor om varför elittävlingsfrågorna inte hanterats bättre.
Svaret på den senare frågan från styrelseordförande Bosse Olsson och ledamot Håkan Dahlquist var att man tyvärr
inte fått tag i en person som kunnat axla
ansvaret för elitfrågorna förrän ganska
nyligen, när Gunlög Edgren åtog sig det
uppdraget.

D

vgående ordförande Bosse Olsson tog över klubban
för andra gången 2009, när det fortfarande var ganska skakigt i förbundets styrelse. Efter krisåret 2008 hade vi
under Lina Gardlow som ordförande fått tillbaka stabiliteten men det fanns mycket kvar att göra. Idag har vi en fungerande ekonomi och ett styrelsearbete som har ett momentum och där vi har börjat tänka framåt.
Bosse är ett äkta föreningsproffs som jag kommer att
sakna att jobba med. Han kommer alltid påläst och är
mycket duktig på att sätta saker i perspektiv för mig som
ny ledamot. Dessutom har han en förmåga och vilja att engagera sig. Under dessa år har han lagt väldigt mycket av
sin tid på att jobba å förbundets vägnar. Han har gjort det
för att sporten har betytt mycket för honom och för att
han har velat ge något tillbaka.

A

ör förbundets externa kontakter har han också varit en
utmärkt kontaktyta mot Svenska Flygsportförbundet i
vilket vi genom hans försorg fått ta plats och kommit till
tals. För att inte tala om att han har möjlighet att se tillbaka på många, många år i sporten. Det ger en överblick och
ett historiskt perspektiv som är och har varit en stor och
uppskattad resurs för oss andra.
Så från mig, SFF:s styrelse och hela fallskärmssverige vill
jag tacka Bosse för hans gärning, det var en stor hjälp och
bidrag när det som bäst behövdes! Sedan vill jag personligen säga att jag hoppas få se honom ute på klubben under
de säsonger som kommer!

F

Erik Hamrin
Styrelseledamot
Svenska Fallskärmsförbundet
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Bättre resultat än väntat

Kassör Stefan Nilsson kunde berätta att
årets intäkter låg tolv procent högre än
budget samt att kostnaderna hade minskat med ungefär 200 000 jämfört med
budget. Därmed var resultatet mycket
bättre än någon hade vågat hoppas, med
ett överskott på omkring 800 000 kronor.

Anledningen är dels att fakturan till
försvarsmakten för licenser 2009 inte
kunde skickas förrän i januari 2010, men
också att kurs- och konferensintäkterna
har ökat eftersom fler än förväntat gick
instruktörsutbildningar. På kostnadssidan fanns 100 000 kronor avsatta till
damlaget Jumpers som skulle få sin VMresa betald om de presterade 13 poäng i
snitt. Eftersom målet inte nåddes föll
inte den kostnaden ut.
Linköpings ordförande Markus Andersson frågade varför det hade betalats
ut mer pengar från Riksidrottsförbundet
än budgeterat och varför försäkringssumman blivit lägre än budget. Stefan Nilsson
svarade att det första berodde på ett extra
elitsatsningsbidrag och det andra berodde
på att man betalar försäkringssumman i
förväg. År 2009 betalade vi en försäkringspremie baserat på 1 700 medlemmar men
vi blev bara 1 500. Överskottet betalades
tillbaka i början av 2010.
Christian Schlater som satt med som
representant för FGCC sa att han gärna
hade sett mer detaljerad information om
tävlingsfonden.
E-projektets kostnader ses över

Lennart Vestbom ställde frågan om styrelsens inställning till det så kallade Eprojektet och dess kostnader.
Ordförande Bosse Olsson svarade att
kostnaderna för E-projektet har varit
höga, även om de tidsmässiga vinsterna
såväl för kansli som medlemmar har varit
uppenbara, men att det blir ohållbart att
ha ett system som kostar 100.000 kronor
om året bara för att rulla. Därför har styrelsen bestämt sig för att se över detta.
Erik Hamrin gör nu en utvärdering med
målet att göra en ny kravspecifikation
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styrelse
och se om det går att utveckla delar av
behovet i egen regi.
Lennart Vestbom konstaterade att en
ändring som gjordes i tävlingsfondens
urkund tidigare i år öppnade möjligheten att hela årets resultat inte måste delas
ut till tävlande utan att en valfri summa
kunde låsas i kapitalet istället. Han undrade vem som kunde föreslå en sådan åtgärd och var och när det skulle ske.
Håkan Dahlquist svarade den gängse
gången är att ett sådant förslag kommer

som en proposition från styrelsen eller en
motion från medlemmarna inför en riksstämma.
Revisorn Johan Hansson föredrog revisionsberättelsen, mötet fastställde resultat- och balansräkningen och på frågan
om styrelsen skulle få ansvarsfrihet för
året 2010 blev svaret enhälligt ja.
Två propositioner hade lagts fram
från förbundsstyrelsen. Den ena fastställde licensavgiften för år 2012 till 2100
kronor och den bifölls. Den andra före-

slog att en ordalydelse i förbundets stadgar skulle ändras, nämligen
den som rör kallelsen till riksstämman.
Kallelsen ska gå ut till klubbarna med
post senast fyra veckor före stämman och
det kvarstår. Däremot föreslogs att dagordning och övriga handlingar inte behöver skickas ut med post utan att det skulle räcka att publicera dem på förbundets
hemsida, och att tidsgränsen skulle ändras till senast två veckor före stämman.

Martin Eidensten

Ny
styrelseordförande
Svenska Fallskärmsförbundets nya ordförande
ringde själv valberedningen under vintern och anmälde sitt intresse för att ta över rodret. Det är
anmärkningsvärt i en värld där vi ofta brukar få
leta med ljus och lykta efter dem som ska fylla
våra ansvarsposter.
”Jag tänkte att det vore ett sätt för mig som
brinner för hoppningen att få ge något tillbaka till
sporten. Tidigare har jobbet tagit för mycket
kraft. Men nu kände jag att jag skulle orka och
att jag hade möjligheten.”
Vad vill han då som ordförande?
”Jag är ingen förvaltare utan drivs och stimuleras av utveckling. Jag vill lägga krut på att hitta
en strategi att jobba långsiktigt efter. Så här ser
jag på saken: jag skulle gärna vilja hoppa fallskärm när jag blir pensionär, men jag är inte helt
säker på att jag kommer att kunna göra det,
med den utveckling vi ser i samhället nu.”
Han tror att det är helt avgörande för vår
framtid att vi tänker och agerar långsiktigt – och
att vi gör det gemensamt.
”Vi är ett så litet förbund och vi behöver göra
mer tillsammans. Många klubbar har det svårt
med sin överlevnad med låg elevtillströmning och
miljökrav som driver oss från våra fält. Vi måste
gemensamt diskutera vad som legitimerar oss i
ett långsiktigt perspektiv och hitta en bra väg
framåt för svensk fallskärmshoppning.”
Han har själv hoppat i många klubbar, både
små och stora, genom åren.
”Jag började i Östersund en gång i tiden, fortsatte i Dala och VFK där jag även var vice ordförande en tid. Jag har tävlat för Halmstad, Dala,
Aros, FGCC och VFK. De senaste åren har jag
mest hoppat i Aros och Stockholm, eftersom de
klubbarna har kärror som passar det åttamanna-
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lag jag har tränat och tävlat
med, Active8.”
Med sitt åttamannalag
vann han SM 2009. Han har
också varit AFF-instruktör och
är aktiv tandempilot. Han har
mest hoppat FS men även
provat precision, CF och verkat som instruktörsutbildare.
Han lägger till att det bara
har gått två dagar sedan han
valdes till ordförande och att
han har mycket att sätta sig
in i under våren för att komma in i matchen. Men han vill
snart få igång debatten om legitimitet och överlevnad för de
närmaste tjugo åren.
”Vi behöver rita upp visioner
och lägga upp vår strategi,
sätta upp mål och göra en
plan där målen konkretiseras i
ett antal åtgärder. Och det är
jätteviktigt att alla klubbar är
med på det. Jag tror jätteÅlder: 45
Bor: I Täby utanför Stockholm
mycket på kommunikation,
Började hoppa: 1986
Antal hopp: Drygt 2 000
både externt och internt. I allt
ledarskap måste man kunna
kommunicera vart man är på
Ronny Modigs tror att en av hans styrkor är
väg och förankra det.”
att han inte sitter fast i beroenden. Han kan inte
Och ledarskap är inget som Ronny är ovan vid.
allt om vår förbundshistoria, men han har inte
I sin yrkesroll har han haft olika ledar- och chefsheller så mycket förutfattade meningar.
roller inom försvarets specialförband genom
”Vissa tycker att man ska sitta som ställföreåren. Han var chef för Särskilda skyddsgruppen i
trädande innan man blir chef, men på de premisKarlsborg innan han 2008 flyttade över till förserna tar jag inte ett jobb. Det är viktigt att kunsvarsmaktens ledningsstab där han arbetar med
na ifrågasätta saker och ting.”
■
att koordinera det nordiska samarbetet.

Ronny Modigs
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Ny
styrelsesuppleant

Sara Nordqvist

Jens Eklöf blev ordförande i Sundsvallsklubben bara ett år efter att han började hoppa. I somras rodde han och hans
klubbkamrater hem ett mycket bejublat SM i swooping/canopy piloting i Sundsvall. Och det är just arrangemang, gärna
klubböverskridande, som han vill jobba med i styrelsen.
Numera är han medlem och vice ordförande i Söderhamnsklubben, men han hoppar förstås gärna fortfarande i Sundsvall. Och nu är det alltså dags för engagemang på riksnivå.
Jens Eklöf säger något förvånande att han upplevde elevutbildningen som tråkig. Det var inte förrän han skaffade egen
utrustning och började hoppa själv som han såg utmaningarna.
”Jag vet att det låter konstigt men så är det. Men när jag
såg vilken bredd den här sporten har, med formationshoppning, friflygning och inte minst min favoritsysselsättning
skärmflygning, då blev jag taggad på allvar.”

Jens Eklöf
Ålder: 31
Bor: Älvkarleby utanför Gävle
Började hoppa: 2007
Antal hopp: Runt 300

Förutom att han tidigt blev klubbordförande satt han med i
styrgruppen runt sommarlägret 2009 och tyckte att det var
väldigt roligt: ”Det är i första hand sådant jag ser att jag kan
vara behjälplig med, att kunna vara vara en mer operativ förbundsrepresentant. Nu vet jag inte om det blir något sommarläger i år men om inte annat så är det min förhoppning att vi
får ett 2012.”
Han har också funderingar på någon form av elevveckor arrangerade av förbundet tillsammans med ett antal klubbar.
Detta styrelseproffs till fallskärmshoppare är till vardags
konsult vid den finska firman Etteplan Oyj och om bara en månad blir han pappa för första gången. I sommar kommer han
att ta familjen med sig till Halmstad för att stötta klubbens
åtagande att arrangera SM i kalottgrenarna under Riksidrottsförbundets SM-vecka i slutet av juni.
”Vi gjorde ju hela resan själva i Sundsvall förra året och jag vet
att man behöver vara många, och man behöver be om hjälp.”
De lyckades väldigt bra, kring swoop-SM i Sundsvall fick de
ihop 17 sponsorer som ställde upp med allt ifrån materiel till
rena penningbidrag. Också de erfarenheterna vill han dela
med sig av för att stötta andra att göra liknande satsningar på
just sponsorskap.
”Jag vill motivera och stimulera de som tar på sig sådana
här arrangemang att i större utsträckning visa upp hoppningen både som sport och som något utöver det vanliga.”
■
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I den frågan blev det votering med en
majoritet som biföll förslaget.
Motioner om tävlingsfonden

Tre motioner hade kommit in, varav en,
som föreslog ett upphävande av den 20åriga tidsbegränsningen för riggar och reserver, hade dragits tillbaka. Alla motionerna var undertecknade av FGCC:s
ordförande Tomas Salberg.
De två övriga rörde båda tävlingsfondens stadgar. Den ena föreslog att fondens kapital borde finnas på ett separat
bankkonto, ett krav som fanns i den ursprungliga urkunden men som ändrades
efter 2010 års riksstämma och extra riksstämma. Den motionen avslogs.
Den andra motionen gick ut på att
maximalt 50% av det årliga tillskottet till
tävlingsfonden (1 kr per utfört hopp under året) skulle delas ut och att resten
skulle låsas i kapitalet. Syftet, förklarade
Lennart Vestbom och Christian Schlater,
skulle vara att låta tävlingsfondens pengar växa desto mer på sikt. Deras synpunkt
var att med nuvarande hantering urholkas
kapitalet över tiden istället för att växa.
Även denna motion avslogs. Men det
är inte första gången som dessa tankegångar förs fram från FGCC och kanske
inte sista heller. Man kan se det som två
olika inriktningar: FGCCs förslag skulle
gynna framtidens tävlande på bekostnad
av dagens, och troligen också på bekostnad av den allmänna förbundsbudgeten
eftersom låsandet av en högre summa
skulle kunna leda till behovet att förbundet får låna pengar i bank. Debatten lär
fortsätta.
Förändringar i styrelsen

Sedan var det dags att utse förbundets styrelse för kommande år. Valberedningen
hade fört fram ett förslag till ny ordförande, Ronny Modigs, trots att sittande ordförande Bosse Olsson egentligen var villig
att sitta ett år till. Valberedningen bestod
av Peter Törnestam (SF), John Cargill-Ek
(FKA) och Lennart Vestbom (FGCC).
Valberedningens Peter Törnestam berättade att det faktum att Ronny Modigs

hade erbjudit sitt engagemang för en
längre tid och hade en vision om var förbundet skulle befinna sig om fem år, i
samband med att Bosse Olsson hade gett
intrycket att han var beredd att lämna
plats om en yngre och mer långsiktig
kraft dök upp, låg bakom valberedningens förslag.
Bosse Olsson har sedan 2009 varit
styrelsens ordförande för andra gången
efter att ha innehaft den posten även
åren 1994-2001. Peter Törnestam uttryckte på stämman att han och många
med honom anser att Bosse Olsson har
gjort ett utmärkt arbete i sin ordföranderoll, och att valberedningens jobb inte är
att avsätta folk utan att föreslå en styrelse
som man tror på i ett längre perspektiv.
Efter omröstning med 35 röster för
och 16 mot antogs valberedningens förslag och Ronny Modigs valdes till ny
ordförande. Ny suppleant i styrelsen blir
Jens Eklöf. Ledamöterna Annika Burström
och Erik Hamrin valdes förra året för perioden 2010-11 och ledamöterna Fredrik
von Schmalensée och Stefan Nilsson valdes om för perioden 2011 till 2012.
Som suppleant hade valberedningen
föreslagit Stefan ”Schwede” Andersson,
men riksstämman valde istället att fyllnadsvälja in Håkan Dahlquist på den
posten, med 39 röster för och 12 emot.
Till revisorer 2011 utsågs sittande revisorerna Johan Hansson, Bengt Johansson och suppleanten Ulf Hjalmarsson.
Till valberedningen utsågs ur sittande valberedning John Cargill och Lennart Vestbom medan Annika Burström blev ordinarie medlem istället för suppleant och
Christian Schlater tog suppleantplatsen.
Peter Törnestam som suttit i nuvarande
valberedning lämnade därmed sin plats.
Till slut var det dags att dela ut medel
ur den tidigare så omdiskuterade tävlingsfonden. Landslaget i FS4, Bardagi, fanns
på plats med tre medlemmar för att motta 40 000 kronor. Övriga som får medel
ur fonden 2011 är Divine, friflygarlandslag som tilldelas 25 000 kronor medan
swooparna Thomas Biehl och Johan
Karlsson mottar 10 000 kronor var. ■

Svenska fallskärmsförbundets styrelse 2011
Ordförande: Ronny Modigs, e-post: ordforande@sff.se
Kassör: Stefan Nilsson, e-post: kassor@sff.se
Vice ordförande: Fredrik von Schmalensée,
e-post: schmalensee@sff.se
Ledamot: Annika Burström, e-post: annika@sff.se
Ledamot: Erik Hamrin, e-post: erik.hamrin@gmail.com
Suppleant: Håkan Dahlquist, e-post: hakan@sff.se
Suppleant: Jens Eklöf, e-post: jens.eklof@home.se
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Fem svenskar
swoopade i

Dubai
Mitt i vår vintersäsong var det dags för
swooptävling i Dubai. Fem svenskar var på plats
för att prova sin lycka i en av världens största swoopbanor.
Text

Boel Stier

Foto

Anders Strandberg

ubai är ett påkostat fält som satsar
på att bli bäst på en mängd saker.
Inte minst vill de locka folk och stärka
sitt varumärke med att arrangera stora
tävlingar. Det är här som ett så kallat
”mondial”, en VM-tävling där alla grenar
representeras samtidigt, kommer att äga
rum i december 2012.
Mellan 8 och 16 januari var det dags
för Dubai International Championships
i canopy piloting (swooping), FS och
precision. Fem swoopande svenskar från
olika delar av landet var på plats för att
frottera sig med världseliten och vässa
sina tävlingserfarenheter.

som vädret bara tillät två rundor av under tävlingen. Han rodde ändå hem den
bästa svenska grenplaceringen med sin
sextonde plats i zonprecision medan Johan Karlsson från Arvika tog hem den
bästa totalplaceringen bland svenskarna,
ett hack ovanför Burström på 31:a plats.
Johan Karlsson är ett nytt stjärnskott
inom svensk swooping som vann silver
på landets första SM i canopy piloting i
juni förra året. Han deltog även på norska mästerskapen och placerade sig där på
en sjätteplats. De övriga svenska deltagarna var Tobias Alsiö, Aros och Thomas
Biehl, FGCC samt Anders Brouzell, SF.

Stor bana och full prispott

Freestyle som testgren

Stefan Burström, SF, säger att arrangemanget var jättebra: ”Swoopbanan, ’ponden’, är den största jag har sett, någonstans i trakterna 110 gånger 40 meter,
tror jag.
Som grädde på moset fanns också en
ordentlig prispott med många klirrande
slantar till topp-presterarna. Medaljer
och pengar gick till bland andra Jonathan Tagle, USA, som vann hela tävlingen
och vinnarna i respektive delgren: Shannon Pilcher, USA i distans, Jay Moledzki, Kanada i zonprecision och Marat
Leirat, Brasilien i hastighet.
Stefan berättar att han brukar prestera
starkast i grenen zonprecison, en delgren

På tävlingen i Dubai testade man också
en fjärde delgren, freestyle, en gren som
arrangörerna hoppas ska komma med
som ordinarie delgren till VM 2012. Tre
av svenskarna deltog i den, Stefan Burström kom på 37:e plats, Johan Karlsson
på 49:e plats och Thomas ”Tummen”
Biehl på 78:e plats.
”Tummen” hade lite problem med detaljen vattenkontakt, det var därför han
fick nollor i båda sina rundor, berättar
Stefan.
”För att en freestyle-runda ska räknas
krävs det nämligen att man har vattenkontakt när man gör sitt trick”, förklarar
han, och fortsätter:

D
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”Freestyle var faktiskt inte så svårt som
det verkar. Det är inte bara att göra ett
coolt move på vattnet som räknas utan
man bedöms även efter hur man gör inflyning, svängteknik och landning. Jag
som gör 630 graders sväng inför landningen plockade många sköna poäng för
att jag är van att göra lugna inflygningar
och en lugnt utförd 630. Att sedan stå på
benen efter landningen gav också extrapoäng. Däremot är det svårt att vara med
i toppen eftersom de som har tränat
mycket freestyle är riktigt grymma!” ■

Ovan: Tobias Alsiö under
deltävlingen speed på
Dubai International
Championships.
På detta nummers omslag: Johan Karlsson under distansgrenen.

Stefan Burström (hö),
Thomas Biehl (vä).

Dubai International Championships
Zonprecision
Placering, namn, land

2011, resultat canopy piloting/swooping
Distans

Hastighet

Pos Poäng

Pos Poäng

Pos Poäng

1 184,000

6 262,421

Totalt

1, Jay Moledzki, Can
2. Jonathan Tagle, USA
3. Marat Leiras, Bra

9 153,615

2 288,573

4

272,556

11 149,219

714,744

31. Johan Karlsson, Sve

4 272,412

1

286,644

40 84,868

708,275

32. Stefan Burström Sve
48. Tobias Alsiö, Sve

23 218,570

31 195,684

16 140,626

499,122

45 176,010

38 181,184

61 54,945

497,82

54. Thomas Biehl, Sve

43 186,822

41 157,820

31 107,637

399,587

81. Anders Brouzell, Sve

51 165,763

75

67,204

80

340,604

80 64,990

70

89,755

154,74

0,000

2

278,072

724,493
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Instruktörer på Baskursen,
bakifrån och från vänster:
Svante Lundberg, Uno Asker,
Jesper Bergstrand, Petter Alfsson
Thoor, Mark Wemhöner, James
Cumberland, Mårten Nordlander,
Magnus Caro, Stefan Burstöm.
Andra raden: Elisabet Wetterlund,
Åsah Helenius, Annika Carlsson,
Erik Marsch, Monica Paulsson.
Längst fram: Martina Nylander,
Annika Burström

bra att börja med
Julia Gramstrup-Christensen från Stockholms fallskärmsklubb var en av drygt 100
nyblivna hoppare som gick Bas-kursen i år. Diskussionerna var intensiva kring huruvida fallskärmshoppning är en farlig sport och hur olyckor och skador kan undvikas.
Text

Julia Gramstrup-Christensen

Foto

Fredrik von Schmalensée

V

i anlände till Bosön, ganska sent på
fredagskvällen den 25 februari. En
hel drös med förväntansfulla och hungriga fallskärmshoppare från Sveriges alla
olika klubbar. Nybörjare, erfarna, unga,
äldre, instruktörer och alla har en helt
underbar sak gemensamt.
Bas-kursen anordnas en gång om året
av Svenska fallskärmsförbundet (SFF)
och de senaste åren har den genomförts
på Bosön, Idrottsfolkhögskolan på Lidingö utanför Stockholm.

”Bas” är en förkortning för Bildning
Av Skydivers och det grundläggande syftet är att man ska få en fördjupad kunskap vad gäller säkerhet och risker inom
sporten. För några år sedan var det tänkt
som en kompletteringskurs till grundkursen, men nu är det rekommenderat
för alla nyexaminerade hoppare och även
ett krav att genomföra den för att kunna
ansöka om B-licens.

Planera hoppet
Kompiskoll
Kontroll över sin utrustning
Utbildning
Riskmedvetenhet
Mental träning
Packa rätt
Prata med erfarna hoppare och instruktörer
• Våga fråga!
Mycket av det vi kom fram till var att
många olyckor och skador sker på grund
av stress och okunskap, det ska vi kunna
undvika genom många små ändringar.

Stark film visades
Högt i tak

Många frågor snurrade i föreläsningssalarna under helgen och RI Petter Alfsson Thoor menade att ”taket är högt”,
vilket visade sig vara sant. Något han
bland annat tog upp var om fallskärmshoppning är farligt vilket blev en fråga
som diskuterades vilt i olika grupper.
Den diskussionen ledde dessutom in
på ämnet skador och hur vi kan undvika
dem. Dels pratade vi om orsakerna till
skador och olyckor och dels tog vi upp
personliga check-listor. En generell lista
som omfattar mycket av slutsatserna av
resonemangen blev som följer:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Kursen innehåller även en film, Bas-filmen, som består av ett antal klipp på olika driftstörningar och felfunktioner som
skett genom åren – där en del leder till
olyckor, skador eller dödsfall. De klippen visades i grupper och det var en speciell atmosfär med mycket jobbiga tankar och känslor som fyllde rummen, men
jag tycker ändå det är bra att man blir
medveten om vilka olyckor som faktiskt
kan ske. Vi måste någonstans förbereda
oss på att det värsta kan hända, om det
inte händer dig så kanske en nära vän eller klubbkamrat. Det talar starkt för att
vi ska ta god hand om varandra.
■
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Från Näsinge liger hela norra Bohuslän inom
räckhåll, inte bara Koster. Här inhopp på Smögen.

Storsatsning på

Näsinge
Näsinge utanför Strömstad är FKCG:s eget sommarställe som blivit allt viktigare för klubben på senare år. I år storsatsas det på
flera läger och hoppveckor, allt från vinkelflygning till avancerad

Text

Anna Oscarson

Foto

Johannes Bergfors

allskärmsklubben Cirrus Göteborg
brukar hålla till på Näsinge några
veckor under somrarna. Redan innan
sammanslagningen hade GFK sommarboogien där. På senare år har FKCG varit
där flera veckor.
”Vanligtvis brukar vi åka hit efter
midsommar och sen vara här i fem veckor framåt men i år tjuvstartar vi säsongen
redan den 26 maj”, säger klubbens ordförande Nina Forsberg.
Flera läger är inbokade. En vecka, 410 juli, förstärks flygkapaciteten med en
Beech-99. Det innebär att det finns kapacitet för 150 hoppare. Beechen tar sig
till höjd på tio minuter och FKCG hoppas på bra väder så att klubbrekordet på
26 lifter på en dag kan slås. Hoppningen
pågår mellan klockan 9 och 20. Det ryktas till och med om att det kanske organiseras ett nakenrekord just den veckan.

F

tian Moxnes, Peter Nilsson, Petter Jönsson med flera har engagerats.
Ett av de största evenemangen är
Nordic Sequentials, organiserat av Malin
Sjödin och Martin Olsson, där både
Norge, Finland och Danmark kommer
att vara representerade förutom Sverige .
”Efter hösten och vårens intensiva tunnlande kommer nivån vara högre än någonsin”, konstaterar Nina.
Nytt för i år är vinkelflygning och lägret Angle week som hålls 11-15 juli. Håvard Flaat berättar vad det handlar om:
"Angle Week kommer att bli en hoppvecka utöver det vanliga. Här kan du lära
dig flyga runt på himlen tillsammans
med andra oavsett nivå. Det kommer att
hoppas en till en, finnas nybörjargrupper, intermediate och utmaningar för
dem som nått avancerad nivå. Fokus ligger på att bli bättre på att flyga i vinkel
med andra!"

Christina Eriksson

vingoverallhoppning.

runt om i landet från både nya och erfarna hoppare att hålla ett läger där vi som
brinner för denna disciplin kan träffas
och lära oss av varandra.”
Förhoppningen är att många duktiga
hoppare både från Sverige och andra länder ska komma till Näsinge denna vecka.
”Näsinge är verkligen sommar för mig!
Gräsbana, packa ute i solen, åka ner till
vattnet som bara är fem minuter från fältet och hoppa från klipporna. Man kan
åka in till Strömstad, äta skaldjurslåda
och dricka rosévin eller varför inte hoppa
in på Koster och sedan sitta och dingla
med benen från bryggan med en kall öl.
Kvällarna är det alltid full underhållning
inne i Strömstad och på en hel del uteställen är vi stammisar”, säger Nina. ■

Hoppledaren på
Näsinge kollar uthopp.

Tid för ett
hopp till, skynda!

Friflygningen intresserar
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Vingflygare vill ha läger

Men de tänkte även bredda sig och köra
ett vingoverallcamp tillsammans med
Martin Libelt från FK Aros.
"Det har tidigare bedrivits vingoveralläger i FKCG men efter ett par års uppehåll så har det vuxit fram en förfrågan

Malin Sjödin

Senaste åren har FKCG mer och mer blivit en friflygarklubb. Intresset har varit
störst för den grenen och flest tävlande
lag har kommit fram där. Även detta år
satsar de på att höja nivån ytterligare.
Coacher som Mike Carpenter, Luis Prinetto, Paulo Perrini, Håvard Flaat, Kris-
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RI

Förståelse
Riksinstruktören
Petter Alfsson-Thoor

örståelse är lika viktigt som regler. Gör vi som vi gör för att det står i
en regelbok eller för att vi vet att det fungerar? Eller gör vi det för att
alla andra gör det?
Vi vill att alla hoppare skall förstå varför vi har riktlinjer och vilken
bakgrund de har. På förbundets BAS-kurs pratar vi mycket om sådant.
Vi vill ha självständigt tänkande fallskärmshoppare som tar aktiva beslut, beslut som baserar sig på verklig och relevant kunskap.
Det är viktigt att vi hjälps åt för att skapa ett klimat där vi odlar förståelsen för vår verksamhet. Den aktiva tanken är lika viktig som våra
riktlinjer. SBF (Svenska bestämmelser fallskärmsverksamhet) och MHB
(Materielhandboken) är de riktlinjer som Transportstyrelsen har gett oss
i uppdrag att upprätthålla och bedriva tillsyn kring. Alla gillar inte SBF,
men de allra flesta följer den ändå, de har genom kunskap och aktiva resonemang funnit att det egentligen inte är så omständligt.

F

et är populärt att dra till med resonemang som att det skulle kunna räcka med ”sunt förnuft”. Jodå, sunt förnuft är kanonbra, men
våra riktlinjer är inte skrivna enbart för den som har sunt förnuft och
tillämpar ett aktivt ställningstagande för sig själv och andra. De är skrivna även för den som inte kan eller vill förstå resonemangen bakom
riktlinjerna, som av olika anledningar anser sig veta bäst eller helt enkelt
bara har en benägenhet att verka utanför accepterade gränsvärden.
Jag kanske svamlar. Men det är detta jag brottas med i mitt uppdrag
som riksinstruktör: balansen mellan att göra vår verksamhet så begriplig, tillgänglig och säker som möjligt och samtidigt rolig att ägna sig åt.
Vi har vissa riktlinjer som är styltiga, men det betyder inte att vi inte
försöker göra något åt dem. Vissa riktlinjer kan eller får vi inte ändra eftersom de är knutna till andra luftfartslagar. Det är klart att det finns de
som anser att vi kan strunta i riktlinjer eller på andra sätt komma runt
dem. Visst... men den som säger så måste också stå för konsekvensen
om det misslyckas.

D

”

Alla gillar inte
SBF, men de
flesta följer den
ändå, de har
genom kunskap
och resonemang
funnit att det
egentligen inte är
så omständligt.
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”

allmänhet har svenska fallskärmshoppare ett mycket gott omdöme
och våra klubbar fungerar bra. Det görs ett digert jobb bland klubbarnas CI:ar, instruktörskårer och klubbmedlemmar med att belysa
kända problem och argumentera för hur vi kan lösa dem. På så sätt tar
vi inom vårt kollektiv hela tiden aktivt ställning till vilka val den enskilde sedan gör i verksamheten. Det är ett ständigt pågående preventivt arbete som har som mål att minska antalet skadade och döda genom att
ge alla hoppare verktyg att göra så riktiga bedömningar som möjligt, i
varje situation.
Har du ett förslag på hur något skulle kunna göras annorlunda i SBF?
Hör av dig till förbundets kansli. Tänk på att vara konkret. Om du kan
tänka dig att resonera kring våra bestämmelser i ett bredare perspektiv
än bara just ditt eget som enskild hoppare, så tar jag gärna diskussionen.

I

V

åren har präglats av ett antal kurser och konferenser. Det började
redan i februari när rikets piloter träffades under två dagar. Samtliga 80 piloter i vår verksamhet blev inbjudna och drygt hälften dök upp.
Målsättningen var att ge våra piloter information om förbundets verksamhet i praktiken och ge dem möjlighet att påverka. Mötet bjöd på flera föreläsningar om ämnen som flygtrafikledning och flygsäkerhet samt
grupparbeten, vars syfte var att skapa förutsättningar för fortsatt samarbete kring flygning av fallskärmshoppare.
Vi måste ta hand om våra piloter och våra piloter måste komma ihåg
åt vem de flyger och varför. Egentligen har vi alla samma uppfattning
om hur det borde vara, men det är ett arbete att försöka få fallskärmshoppare att greppa vilken miljö piloterna jobbar i, samt att förstå hur
begränsningarna för vad enskilda piloter behärskar skiljer sig åt. Se till
att bjuda in samtliga era piloter åtminstone på årets första instruktörsmöte så att de kan få lufta sin del i verksamheten. Utan piloter kan vi
inte hoppa fallskärm!
Det mest konkreta resultatet av pilotmötet var ett enhälligt önskemål
om att få en bättre fungerande hoppmästartjänst/liftchef. För att möta
behovet har SFF numera en liftchefsutbildning på BAS-kursen som ligger grund för klubbars lokalt tillämpade utbildning och som ska se till
att vissa grundfunktioner alltid uppfylls. Mötet fattade också beslut om
att ta fram ett enhetligt utbildningskompendium i fallskärmsverksamhet
för piloter.

J

ust när detta skrivs har BAS-kursen med 121 deltagare precis ägt rum,
en kurs som jag verkligen rekommenderar. Kursen var uppdelad i sex
grupper där målsättningen var att få prata fallskärmshoppning med
mycket högt i tak, och så blev det. Utvärderingarna pekar på mycket
nöjda deltagare. Vi tar med oss erfarenheter för att göra kursen ännu
bättre och jag hoppas verkligen att fler önskar förkovra sig i att prata
fallskärmshoppning mitt i vintern.
Alldeles nyss har dessutom HM- och KL-kurserna rivits av under fyra
dagar på Bosön. 34 av 36 deltagare kunde gå vidare till hemmaklubbens
steg tre och den slutgiltiga examinationen. SFF lovade att skapa förbättrade möjligheter för våra kandidater att lyckas på kursen genom en tydligare instruktion för hur man kan förbereda sig.
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Upphakningar, eller hästskor, är en av mardrömmarna för oss hoppare.
Här är två incidenter med
samma röda tråd men väldigt olika omständigheter.

av Petter Alfsson-Thoor

Händelseförlopp 1:
En erfaren hoppare genomför ett
hopp som fotograf åt ett tandempar. Hoppet går utan anmärkning
till efter utlösning av fallskärm.
Någon del av fallskärmen trasslar in sig i kameramontaget i
samband med utlösning. Fallhastigheten är fortfarande i frifallsfart och huvudet är låst. Hopparen skall precis koppla loss sin
kamerahjälm när stillbildskamerans objektiv slits av belastningen. Huvudfallskärmen är fortfarande mycket tilltrasslad utan
bärighet varför reservdragsprocedur genomförs. Reserv öppnar
utan anmärkning.

RI:s kommentar

”

Bra jobbat. Det är därför vi har
krav på losskopplingsbara hjälmar eller montage. Det är nor-

malfallen när allting går bra vi är
vana vid och därmed argumenterar kring. I det här hoppet gick
det från ett ganska rutinbaserat
hoppande till en situation som
snabbt kunnat eskalera till något
mycket värre. Hopparen som var
utrustad med en hjälm som är
fabrikstillverkad och losskopplingsbar tvekade inte att agera
när problemet identifierats. Nu
hann belastningen bryta av en
del av kameran innan losskoppling genomfördes, hopparen kunde således genomföra sitt reservdrag i ren luft.
Det har på senare tid argumenterats ganska omfattande
hur SBF skall tolkas kring losskopplingsbara system. Formuleringar för att komma undan med
så små medel som möjligt är av
olika anledningar alltmer populärt. I synnerhet bland erfarna
hoppare. Att trycka upp ett spänne låter ju ganska intressant i
teorin, men det skall prövas på
marken innan det godkänns. Det
kan vara svårt att sätta sig in i situationen och hur kroppen beter
sig när huvudet sitter fast under
en spinnande fallskärm. Genom
att pröva systemet på marken
och få en fullgod funktion så slipper vi en massa ”jag visste inte”.
Att göra en halvmesyr till test är
en björntjänst, tänk på det.
■

”

Det skall inte vara prestige i
instruktörskåren. Vi skall vara ödmjuka
inför vår egen och elevernas förmåga på
alla plan. Först då får vi en riktigt bra
utbildningsverksamhet.

Det var en märkbar skillnad på årets instruktörskull i jämförelse med 2010. Naturligtvis var det några som kom oförberedda ur
ett rent plugga-perspektiv, men alla hade kört
ett rejält materielpass. Och det märktes att det
var mycket mer harmoni och trygghet i gruppen kring just ämnet materiel.
KL-kursen var den minsta på länge med
bara tre deltagare. Utan närmare analys kan
man gissa sig till några anledningar: (1) Det
pågår ett generationsskifte ute i klubbarna,
hungern finns för kursledaruppdraget men alla

INCIDENT
RAPPORTER

Händelseförlopp 2:
En elev genomför nivå sex på AFF
utbildningsplan (hopp nummer
sex av sju med instruktör). I samband med drag tappar eleven fallställning och drar ostabilt. Några
linor fastnar runt vänsterfoten
och det börjar rotera kring en
hästsko. Eleven genomför reservdragsprocedur som fungerar. Efter en liten stund i reserven får hopparen loss linorna
kring foten och landar utan anmärkning.

CI:s kommentar
AFF-instruktören såg att eleven
tappade fallställningen vid draget
och hamnade väldigt framåtlutad, piloten fastnade runt foten.
Det borde inte kunna hända om
draget säkrats korrekt. Har genomfört en repetition med instruktören i fråga och överfört
lite tips om hur man löser denna
typ av incidenter innan en hästsko inträffar.

RI:s kommentar
Alla hoppare som genomför fallskärmshopp är utbildade att
överleva själva utanför dörren.
Att vara AFF-instruktör är inte lik-

är ännu inte riktigt där. (2) Det borttagna KLkravet för att bli AFF-instruktör har förmodligen bidragit till de sjunkande sifforna, nu har
vi inte längre AFF-instruktörer som bara går
KL-kursen för att få hoppa AFF. I mina ögon
pekar nu kurssiffran på ett verkligare antal
personer som är intresserade av att hålla
grundkurs.

ställt med att vara en livräddare.
Det kravet kan man inte ställa på
en person som inte har sin elev
fastbunden vid en med fyra stycken metallkrokar.
Däremot kan man ställa kravet
att man skapar förutsättningar
för sig själv som instruktör och
för eleven så att det aldrig skall
behöva ställas på sin spets. Genom att säkra AFF-elevers drag
ger vi dem mer spelrum att komma undan med misstag som annars kunnat få konsekvenser
som i det här fallet, komma undan med ett underkänt hopp
istället för ett hårigt reservdrag
och ett underkänt hopp. Det är
lätt att bli bekväm och låta eleverna få lite spelrum i slutet av
deras utbildningsplan. Men det
är ju naturligtvis då det händer.
Och vi blir tvåa på uppgiften.
Vi måste vara öppna med hur
vi gör och hur vi vill göra, och
framför allt göra som vi kommit
överens om att vi skall göra.
Först då kommer vi att få en
högre nivå på alla. Det skall inte
vara prestige i instruktörskåren.
Vi skall vara ödmjuka inför vår
egen och elevernas förmåga på
alla plan. Först då får vi en riktigt
bra utbildningsverksamhet.
■

en instruktör under en dag eller under en kurs
och skapa dig en uppfattning om vad uppdraget innebär. Och anmäl dig till en kurs. Fler
instruktörer ger oss möjligheter att få in fler
elever och nya hoppare.
Jag hoppas verkligen att 2011 blir ett bra år.
Vi har alla förutsättningar!
Med blicken mot skyn,

ed ovanstående i åtanke vill jag slå ett
slag för instruktörsrollen. Funderar du
på att bli instruktör eller kursledare? Häng på

M

Petter Alfsson-Thoor
SFF:s riksinstruktör

Efter att ha gått igenom ryggflygning och övergångar mellan mage och rygg är det
dags för vår friflygarcoach Peter Nilsson att beskriva olika trackingtekniker. Här får
du repetera magtracken, lära dig grunderna för ryggtracking och dessutom nosa på
en flygstil som kallas för vinkelflygning.
Text

Boel Stier

Foto

Martin Kristensson

M ag t ra ck
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I

den här delen av friflygarskolan tar vi
ett ordentligt kliv ut ur vindtunneln.
För även om tunneln lämpar sig utmärkt
för nästan all grundläggande teknikträning, så har vi här en aspekt av flygningen som är svår att öva medan man faller
rakt ner. Tracking handlar om att ta sig
framåt.
Som alla redan vet är tracking en flygteknik som är enormt viktig rent säkerhetsmässigt. En god trackingteknik ger
oss möjlighet att snabbt förflytta oss bort
från våra hoppkompisar utan att tappa
allt för mycket höjd, så att vi har fritt
omkring oss när det är dags att öppna
skärmen.
Dessutom är tracking en rolig hoppform som kan förena maghoppare och
friflygare i samma hopp. På senare år är
det dessutom allt mer vanligt att man lär
ut head down med utgångspunkt från
tracking, en metod som Peter Nilsson
gillar.
Men vi börjar med den grundläggande magtrackingen.
”Till att börja med är det viktigt att
kunna tracka i en rät linje och veta vart
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man är på väg. Det är inget vidare om
man ger full gas och tror att man rör sig
framåt medan man i själva verket flyger i
cirklar eller kanske är på väg mot en annan grupp med hoppare. När du tränar
på tracking ska du berätta det när du kliver in i planet, för planeringens skull. Ni
ska helst inte vara många grupper som
trackar i samma lift om ni inte kan planera det på ett säkert sätt”, säger Peter
Nilsson.
Den vanligaste planeringen av ett
trackinghopp är att flyga 90 grader ut
från finalriktningen och att träna på
magtracking passar faktiskt väldigt bra i
ensamhopp, eller i små grupper.
”Många tycker att de kan lära sig
tracking genom att vara med på tiomanna sunset-hopp”, säger Peter, ”men det är
inte någon bra idé.”
”Det vill ju till att man har koll på heading och hastighet och är såpass bekväm
i sin track att man kan ha överblick och
se sig omkring. Några av de farligaste
hoppen jag har varit med om har varit
just illa planerade trackinghopp, där brytet har gått fel. Eftersom hopparna ofta
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är utspridda både i nivå och hastighet
framåt är det viktigt att bryta formationen i en solfjäderliknande form, med
gott om höjd. Innan det är dags att dra
måste man se sig om såväl framåt, bakåt,
åt sidorna, ovanför och nedanför sig.”
Grundläggande magtracking

Börja med att repetera grunderna för en
bra magtrack. Utgå ifrån en deltatrack

där du i första skedet behåller svanken.
Börja med att ha både armar och ben relativt brett isär och sträck på dem. Fötterna och händerna pekar bakåt och du
börjar flyga framåt.
Än så länge är den här positionen
ganska lätt att hålla. Nästa steg är att
samla in armar och ben närmare kroppen.
Tänk dig att du ska bli så lång som
möjligt. Sträck ut kroppen. Släpp svanken och lyft upp höfterna. När inte höften längre är din lägsta punkt måste du
vara stark i fötterna och pressa ner dem
mot fartvinden för att behålla kontrollen.
Kraften du hittar i den här motrörelsen
mot fartvinden är det som bär dig framåt
i tracken. Samtidigt formar du överkroppen som om den låg på en stor luftbubbla som du ville hålla tag om.
För att få till en bra magtrack måste
du vara spänd i kroppen. Slappnar du av
händer det lätt att benen börjar gunga
upp och ner och du tappar farten.
Ner i vinkel – nära headdown

När din grundläggande tracking är på
plats kan du experimentera med överkroppens vinkel och känna efter vad som
händer. Om du tänker dig att du ”gräver
ner” huvudet djupare ner mot marken
genom att böja kroppen i höftleden men
utan att tappa den sträckta trackingposi-

forts. på sidan 16

Vink e lf lyg n in g ma g e

15

FRIFLYGARSKOLAN

R y gg t ra ck

forts. från sidan 15

tionen, kommer du att dyka neråt och
framåt. Gå inte för djupt utan känn efter
så att du fortfarande har kontakt med lårens översida mot fartvinden. Se till att
ha ganska brett mellan knäna när du provar det här, så är det lättare att behålla
stabiliteten.
När du har fått till din snabba, spända
trackposition framåt på mage och vill
tracka tillsammans med andra är det bra
att kunna bromsa framåtfarten utan att
lämna trackpositionen och gå tillbaka till
ren magflygning (då sjunker du också
ifrån dina kompisar). Ligg istället kvar
med sträckta armar och ben men bredda
avståndet mellan dem.
”Här börjar vi se likheterna med headdown-flygning”, säger Peter. ”Det är precis så vi gör för att hissa i headdown, vi
brer ut armar och ben för att minska hastigheten i huvudets riktning. Och ju djupare du stoppar huvudet nedåt marken,
desto mer påminner flygtekniken om headdown. När man tänker efter är faktiskt
magtrack inget annat än en snabb bakåtåkning i headdown medan ryggtrack är
en snabb framåtåkning i headdown!”
Om man börjar att lära sig headdown
så här, med magtracking som utgångspunkt, tycker Peter att det blir säkrare än
om man försöker ställa sig och falla med
huvudet rätt ner redan från början.
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Då har man redan övat upp en känsla
för hur det känns att åka bakåt och framåt och kan åtgärda det ifall det behövs.
Ryggtracking

Börja som när du startade din magtrack
– hitta en deltaposition, fast på rygg. Låt
rumpan vara kroppens lägsta punkt och
sträck armar och ben, ganska brett isär.
Håll blicken rätt upp i himlen. Se till att
höften inte hamnar för lågt här, har du
nittio graders vinkel i höftleden är det för
mycket.
För att sedan sätta mer fart på ryggtracken lutar du huvudet bakåt, öppnar
bröstkorgen och samlar in armar och ben
mot kroppen. Arbeta med starka fötter
och vader mot fartvinden medan du lyfter upp höfterna för att få en bågformad
position där du balanserar på samma luftbubbla som du hade under dig i magtracken. I en riktigt maxad ryggtrack
med hög framåtfart bildar kroppen en
båge med huvudet och fötterna som lägsta punkter medan höfterna pekar uppåt.
Låt inte huvudet gå för långt bakåt och
nedåt i bågformens riktning bara, då sjunker du igenom och tappar framåtfart.
Det kan bli lite visuellt förvirrande i
den här positionen och det är svårare att
se marken och hålla heading på rygg än
på mage. När du tränar kan det vara bra

att ha en kompis som trackar bra på
mage och kan flyga ovanför och lite
framför dig för att peka i rätt riktning.
Ta det försiktigt som nybliven ryggtrackare. Gör inte rollar mellan rygg- och
magtracking i bryt innan du känner dig
väldigt säker på vad du gör. I korthet kan
det sägas att många ”tappar” rumpan och
fötterna när de rollar. Det är viktigt att
direkt efter övergången gräva ner fötterna
i fartvinden och lyfta upp höfterna aggressivt så att du inte tappar framåtfarten
och din flacka flygbana.
Bryt inte heller en formation genom
att ryggtracka innan du verkligen behärskar tekniken. Träna i tvåmannagrupper
till att börja med.
När du trackar befinner sig turbulensen över dig och dina trackande kompisar snett bakom och ovanför er, istället
för rakt ovanför er som när ni faller rakt
ner på mage. Tänk på det när ni flyger
tillsammans.
Vinkelflygning på rygg

När du är bekväm i din ryggtrack kan du
göra samma slags smygning ner till headdown som du gjorde från magtracken.
Börja i en lugn track där du har lite bredd
mellan armar och ben. Led rörelsen neråt
genom att luta huvudet bakåt och öppna
upp bröstkorgen fullt. Pressa armarna bakåt mot fartvinden och tänk dig att du ska
hålla tag om en luftbubbla under ryggen.
När överkroppen sjunker ner i en något brantare vinkel är det dags att släppa
pressen på axlar och armar lite. Tänk att
det är dina lår som håller dig kvar i en
trackande position. Hjälp till genom att
”gräva ner” hälarna och vaderna i fartvinden. Ju brantare vinkel du har på överkroppen desto mer får du böja knäna och
släppa fram armarna framför kroppen för
att behålla positionen.
Vinkelflygning, flocking, atmonauti

När du har lärt dig att behärska alla de
här teknikerna: magtracking, ryggtracking och vinkelflygning både på rygg och
mage, så har du en fantastisk verktygslåda för att ha hur kul som helst i luften.
Det som kallas vinkelflygning idag
började med det som kallas ”flocking”.
Då startade man i headdown och lät en
av hopparna leda de övriga mellan olika
flacka och branta lägen, bakåt, framåt
och i svängar och cirklar. Sedan skapade
några duktiga italienska friflygare något
som de kallade ”atmonauti”, en flackare
vinkelflygning.
”Det handlar så mycket om känsla
och gränslös flygning, om rörelser i så
många dimensioner. Och när tekniken
sitter behöver man inte tänka, det bara
händer instinktivt”, säger Peter. ”Det är
helt enkelt något av det roligaste man
kan göra i himlen.”
■
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Hoppa klimatsmart
Ett fallskärmshopp genererar lika mycket koldioxidutsläpp som en bilresa mellan Stockholm och Umeå.
SFF satsar offensivt på miljöarbetet och ger hopparna möjlighet att klimatkompensera sina hopp.
Text

Annika Burström

Illustration

Hella Stening

tt hoppa fallskärm är bland det absolut roligaste som finns och de flesta
av oss vill hoppa så mycket det bara går!
Men vår sport har en baksida, den är inte
särskilt klimatsmart. Vi är många som
vill bidra till ett hållbart samhälle och
göra det vi kan för att det ska bli verklighet – att klimatkompensera är ett sätt att
göra detta på!
Det finns i dagsläget ingenting som
förhindrar hoppare att själva klimatkompensera för sina hopp, men det är lite
knepigt att räkna ut vad det kostar per
hopp, läsa på om olika klimatkompenseringsföretag och bestämma vilket man
vill använda. Därför vill förbundet erbjuda alla hoppare ett enkelt sätt att klimatkompensera som förbundet sköter i samarbete med klubbarna.

A

Klimatkompensera i SkyWin

I samarbete med Jesper Löfberg, som utvecklat SkyWin, håller därför en funktion i SkyWin att tas fram, Jesper utvecklar klimatkompenseringstillägget Pro
Bono för förbundet. Klimatkompenseringstillägget kommer att distribueras
gratis till alla klubbar som använder SkyWin och klubbarna uppmanas därför att
uppgradera sina SkyWin-program så att
denna funktion enkelt kan läggas till.
Förhoppningen är att detta kommer att
tas väl emot på klubbarna och utav hopparna!
Klimatkompenseringen är helt frivillig
och betalas av hopparen själv. Man väljer
att klimatkompensera för så få – eller så
många – hopp som man själv vill. Antingen bestämmer man sig i början av
året och lägger in det i sina personliga inställningar, eller så väljer man klimatkompensering per hopp varefter man
hoppar. Man kan också välja att i slutet
av säsongen kompensera för så många
hopp som man känner för. Förbundet
har klimatkompenserat för alla tävlingshopp som utfördes under SM 2010, vilket generade cirka sex ton koldioxid.

tala utsläppet från en full
lift (illastning, taxning,
flygtid upp och ner igen
samt landning), detta delades sedan med det antal
hoppare som en full lift
tar. Ett fallskärmshopp i
Sverige släpper ut olika
mycket koldioxid beroende på vilken klubb hoppet
utförs i. Detta beror på
klubbarnas olika förutsättningar; flygplanstyp,
flygeffektivitet och så vidare. För att få ett svenskt
snittutsläpp per hopp
som speglar verkligheten
viktades klubbarnas totala
antal hopp per år in i beräkningen. Det är även
möjligt för klubbarna att
själva beräkna sina utsläpp och sedan använda
sig av de siffrorna istället
för den framtagna schablonsiffran för Sverige.
Ett genomsnittligt fallskärmshopp i Sverige från
4 000 meter släpper ut cirka 15 kilo koldioxid och ett genomsnittslåghöjdshopp
(1 000-1 500 m) genererar cirka 7,5 kilo
koldioxid.
Att greppa vad 15 kilo koldioxid innebär kan ju vara lite knepigt, att jämföra
med andra utsläpp kan därför vara till
hjälp. En bil som är klassad som miljöbil
får släppa ut max 119 gram koldioxid
per kilometer. Om man åker i en fullsatt
miljöbil kan man på samma utsläpp som
ett fallskärmshopp genererar, åka 65 mil
– eller från Umeå till Stockholm. Utsläppen från tio fallskärmshopp tar dig 650
mil i miljöbil – vilket kan jämföras med
Stockholm-Peking fågelvägen. 100 hopp
är en resa runt jorden plus ytterligare ett
halvt varv runt – men vem vill ut och
resa när man kan falla fritt?
Gagnar klimatprojekt

Genomsnittsligt utsläpp beräknat

Ett snittutsläpp av koldioxid per hopp
har räknats ut genom att beräkna det to-
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Det finns olika företag att klimatkompensera hos, förbundet har valt att samarbeta med Tricorona. Hos Tricorona

kostar det 215 kr plus moms för att klimatkompensera för ett ton koldioxid.
Kostnaden för ett genomsnittligt fullhöjdshopp i Sverige blir således fyra kronor och för ett låghöjdshopp två kronor.
Tricorona arbetar med att utveckla
olika typer av projekt inom FN:s system
Clean Development Mechanism, CDM.
CDM är en del av Kyotoprotokollet och
går ut på finansiera högkvalitativa, småskaliga klimatprojekt i utvecklingsländer
som består av antingen förnybar energiproduktion eller av energieffektiviseringar. Pengarna som du betalar för ditt klimatkompenserade hopp går till ett av
dessa projekt vilket leder till en minskning som motsvarar de utsläpp som ditt
fallskärmshopp genererat. Du tar på så
sätt ansvar för den klimatpåverkan du
har genererat och bidrar samtidigt till
hållbar utveckling i u-länder!
Kolla in på www.sff.se där vi laddat
upp SFF:s nya Miljöledningssystem och
annan info om vårt miljöarbete!
■
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Nytt rekord i head down

damer 41
I slutet av november i anslutning till Thanksgiving-helgen sattes ett nytt världsrekord i head down av enbart kvinnor i Arizona. Två svenska tjejer var med på
uppvärmningen inför rekordförsöken – Malin Sjödin
från FKCG och Cornelia Franzén från SF.
Evenemanget anordnades av Amy Chmelecki,
Sara Curtis, Melissa Nelson och Kimberly Winslow.
Malin Sjödin var med länge under rekordförsöken
men fick inte chansen just det hoppet rekordet satt.
Det nya rekordet var en 41-kvinnaformation som
sattes under rekordförsökens andra dag.
Foto: Norman Kent Productions

Nordic 8: Martin Olsson, Janne Latvala, Tommy Gustavsson, Petter Jönsson och Peter Nilsson.
Fredrik Heden, ej på bild, deltog också på 58-mannan.

Nytt rekord i head down

Kalifornien 58
Under november åkte en svensk delegation till Kalifornien
för att delta i ett rekordförsök. Flest personer, på huvudet, i
frifall, över delstaten, någonsin. Det var målet.
Text: Martin Olsson

Foto: Montana Powell

Sverige var representerat genom Fredrik Heden, Petter Jönsson, Janne Latvala, Peter Nilsson och Martin Olsson, samtliga
medlemmar i Nordic 8. Anledningen till att så många svenskar
fanns på plats är till stor del Peter Nilssons förtjänst i och
med de goda kontakterna han byggt upp efter många år av
coachande i Elsinore.
Kalifornien är en stor delstat och har en mycket levande
hoppkultur i allmänhet och friflygarkultur i synnerhet. Det tidigare rekordet var 53 personer, vilket redan det är en av de
största formationerna i headdown någonsin. Det krävs mycket
för att sätta nya rekord i Kalifornien.
Försöket arrangerades av medlemmarna i världsmästarlaget SoCal Converge, det vill säga Andy Malchiodi, Matt Lewis

forts. på sidan 20

Montana Powel

forts. från sidan 19

och Travis Fienhage. De fick även
hjälp av David Gershfeld. Platsen för
arrangemanget var Perris Valley
Skydiving.
På hopp nummer tre den andra
dagen satt en 58 manna. 57 personer flög i cirka 10 sekunder väntande på en sista flygare som hamnat
på fel sida om formationen. Tack
vare en heroisk insats lyckades den
tyska hopparen, som nu går under
pseudonymet Captain Carvealott,
hitta sin slot, ta sina grepp och flyga
positionen under cirka två sekunder.
Samtliga fem närvarande svenskar
var med på rekordhoppet och eftersom det tidigare rekordet var 53 visade det sig att Sverige skulle göra
hela skillnaden.
Jag passade på att ställa lite frågor till Andy Malchiodi om hans syn
på rekordet.
Varför bestämde ni er för
att genomföra ett rekordförsök?
”För att ge duktiga regionala och
andra intresserade hoppare ett mål
att sikta på och för att ge friflygare
möjligheten att hoppa riktigt stort
även när det inte arrangeras världsrekord.”
Hur lång tid tar det att
arrangera den här typen av event?
Det har tagit hela året, 2010. Utöver själva rekordförsöket har vi
även arrangerat tre ”skill camps”.
Som organisatörer hade vi mycket
som vi också behövde förbereda oss
på och lägren innan var avgörande
för att vi skulle lyckas.

Efter exit, 58-manna.
Separation 58-manna.

Vad var den största utmaningen?
Det som förmodligen var svårast var
att få folk att faktiskt garantera att
de dyker upp. Det är svårt att förbereda sig logistiskt när du inte vet säkert hur många som du förbereder
dig för.
Vad var den största
belöningen som arrangör?
Den största belöningen var att faktiskt lyckas med målet samtidigt
som de flesta deltagarna hade liten
eller ingen erfarenhet av stora formationer. Det var en otrolig prestation av alla deltagare och det var
fantastiskt att se den tillfredsställelse som alla gav uttryck för. Det var
verkligen en laginsats på alla sätt.
Kommer ni att göra det igen?
Jag är säker på att vi kommer göra
det igen men det är oklart när. Det
kommer dock helt klart vara ett år
då det inte ordnas något världsrekordförsök.

Montana Powel

Vad är dina planer för
den närmsta framtiden?
Laget (SoCal Converge) har tagit ett
avbrott i tävlandet. Jag och de andra satsar istället för tillfället på att
uppfylla andra mål i livet. Vi kommer
dock fortsätta att arrangera events
och coacha som SoCal Converge. Vi
får helt enkelt vänta och se vad
●
framtiden har att bjuda.
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Gästskribenten:

En olycka
händer så lätt
Maria Hoff Olsson
Fallskärmsklubben Syd

et var den 27 maj förra året, och jag skulle precis sluta jobba
för dagen när jag fick en fråga om jag ville komma ut till
hoppfältet och göra ett par hopp. Jag hade inte tänkt hoppa den dagen, då jag var totalt slut i kropp och knopp samt behövde åka och
handla mat. Men riggen låg ju såklart i bilen, och det började klia i
kroppen, så jag tog bilen ut till hoppfältet hos Fallskärmsklubben
Syd ändå. Det blev snabbt på med grejerna, och in i Bävern.
Vädret just den dagen var inte det roligaste, och vi gick inte upp
så högt. Om jag inte minns helt fel fick vi strax under 3 000 meter.
Jag hoppade av för åttionde gången och friflög lite, och drog min
skärm som vanligt på ettusen meters höjd.
Shit… plötsligt började allt snurra i en himla fart! Jag kollade
upp och undrade vad som stod på, men allt såg ut att vara i sin ordning. Jag fattade noll av vad som hände, så jag tog tag i bärremmarna för att få kalotten att sluta rotera och tittar upp igen, men finner
inget som såg fel ut då heller. Så snart jag släppte taget om bärremmarna började kalotten att rotera igen.
”Nej, nu kuttar jag!” tänkte jag, och påbörjade proceduren. Se,
ta. Se, ta. Kutta, dra.
Och jag drog... Och drog... Men kutthandtaget satt så hårt fast i
kardborren att jag inte fick loss det! Där och då började paniken
komma krypandes – rätt rejält också.
Jag tog åter tag i bärremmarna för att försöka få stopp på snurrandet, och kollar höjdmätaren som visar 600 meter. Där hänger
jag ovanför en järnväg som ligger nära fältet, med darrande armar
och mjölksyra som aldrig förr. Med hjälp av bärremmarna styrde
jag mot fältet, och hade bara två saker i tankarna: Inte släppa bärremmarna, för då kommer det att spinna, och jag måste ta mig hem
och landa.

J

ag hinner precis styra upp över fältet och ställa upp mot vinden,
men sedan orkade tydligen inte min hjärna med mer – hur man
flärar fanns plötsligt inte med i registret längre. Med armar darrande som asplöv och svaga som tändstickor tar jag tag i främre bärremmarna, kalotten fullkomligt dyker nedåt, och svänger samtidigt
90 grader åt motsatta hållet... Rakt ner i backen.
För en kort stund blev allt svart, och när jag sedan vaknade upp
smärtade det enormt i höger fot, och jag kunde inte resa mig. Tack
och lov var vännerna och hoppledaren snabbt på plats för att hjälpa
mig. Chockad som jag var sa jag till dem att de absolut inte fick
ringa efter en ambulans, då jag nog ”bara hade stukat foten lite”.
Trodde jag, ja...
Väl på akuten visar det sig att jag har fått en fraktur på utsidan av
foten. En månad efter besöket på akuten hittade dock läkarna ytterligare en fraktur som de tydligen hade missat första gången, och det
hela slutade med en akut operation. Fyra skruvar, gips och en fot
som inte fick belastas på tre månader blev resultatet.
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Privat arkiv

D

om om jag inte var olycksdrabbad nog så hände det omöjliga
strax innan de tre månaderna hade passerat – jag trillar med
kryckorna hemma i vardagsrummet och lyckas med den otroliga
bedriften att bryta ytterligare ett ben nedanför knät!
Där och då kändes det som om jag dog inombords. Olyckan resulterade i ytterligare en operation, en skruv till i benet och två nya
månader i rullstol.

S

u undrar du förstås om vi kom fram till varför kalotten roterade? Det visade sig att den övre infästningen till ena styrhandtaget hade lossnat, medan den undre infästningen satt kvar. Det
hela såg från min synvinkel helt normalt ut, med andra ord. Många
gånger har jag retat mig på varför jag bara inte tog tag i styrhandtagen och drog ner dem – då hade ju allting varit löst.
Varför jag inte lossade kutthandtaget? Jag drog utåt och framåt
på något märkligt sätt, och inte med den där ”knycken” man bör
ha. Då blev det mycket trögare, samtidigt som kroppen roterade
och befann sig i en konstig ställning i luften.

N

V

ad har jag lärt mig av detta då? Det är inte bara att känna på
kutthandtaget och rabbla ramsan när man kuttar – det gäller
att ta i och dra. Kutthandtaget är kanske lätt att få loss från reservdragsselen när man hänger där i klubbstugan, men det är inte alltid
lika enkelt när man är lite klen och kanske drar åt aningens fel håll.
Jag har även lärt mig att aldrig mer hoppa fallskärm om jag vet med
mig att jag är trött, sliten eller stressad.
●
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Voss Vent
– ett norskt
drömprojekt

Voss Ventus kallar de sig, tre norska doldisar
som utan att tillhöra ett tävlande lag är några
av Nordens bästa friflygare. Istället har de
skaffat sig tunga sponsorer, flyger massor med
tunnel och arrangerar evenemang. Till hösten
tas det första spadtaget i Norges första vindtunnel i Voss, ett projekt som delvis drivits
ScottPlamer.

fram av den här trion.

Text

Boel Stier

Foto

Scott Plamer, Boel Stier

et låter som något många av oss
dagdrömt om någon gång: att det
ska dyka upp en välvillig sponsor som säger: ”Gör det du tycker är kul och är bra
på så betalar jag. Ha så roligt!”
Det kanske är en viss förenkling, men
något i den stilen hände två norska och
en till Norge invandrad dansk hoppare
för inte så länge sen. Och de är naturligtvis inte vilka som helst heller, för då hade
det där förstås aldrig inträffat.
Voss Ventus består av erfarne hopparen och instruktören Björn Magne Bryn,
den norskboende dansken och flerfaldige
freestyleguldmedaljören Martin Kristensen och ett relativt nytt stjärnskott på
den norska friflygarhimlen, Camilla Ha-

D

Boel Stier

Björn Magne Bryn,
Martin Kristensen
och Camilla Hagen.
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gen. Deras hemmaklubb är Skydive Voss,
strax öster om norska Bergen.
På rätt plats i rätt tid

Camilla berättar: ”Björn och jag startade
vårt lag 2008 och hyrde in Martin som
både deltagare och coach. Tillsammans
kände vi att det var en bra konstellation
där vi kunde få mycket att hända. Precis i
samma veva knöt Björn kontakt med
mobiloperatören One Call, som skulle
bli vår sponsor från och med våren 2009.
Vi lyckades vara på rätt plats i rätt tid.”
Hon förklarar att One Call redan tidigare har använt extremsportsammanhang
för att förstärka sitt varumärke. Bland annat är företaget en av finansiärerna bakom
en norsk tv-serie som heter 71 grader nord
där kändisar tävlar om vem som bäst klarar tuffa utmaningar i extrema miljöer.
”Genom att vara ’deras’ lag, kan vi förse dem med fina stillbilder och rörliga
bilder med fokus på friflygning, stunts
och swooping bland bergen.”
Björn, Camilla och Martin ser till att
synas i medierna med sin hoppning, arrangera evenemang och framför allt bli
riktigt skickliga i luften, allt inom ramen
för sponsorskapet. Att de dessutom brinner för att utforska nya flygstilar och för

att sprida kunskapen om flygning i tunnel och i luften är förstås bara en bonus.
”Vi satsar mycket på vinkelflygning,
som är Martins ”bebis” och evenemanget
Nordic Meet som han har skapat, där
särskilt inbjudna hoppare en gång om
året utforskar vinkelflygningens möjligheter i himlen. Ett i sanning spektakulärt
flygsätt”, tycker vi!
Tunnelbygge startar i höst

Allt det här har inneburit en hel del
hoppning men framför allt väldigt mycket tunnelflygning för trion. Självklart har
de tagit med ledningen för sponsorföretaget till tunneln i tyska Bottrop och samtidigt passat på att intressera dem för planerna på att bygga en vindtunnel i Voss.
Och i slutet av förra året blev det klart
att de första spadtagen till tunnelbygget
tas i höst!
Camilla berättar att Voss-tunneln i
första hand byggs med sikte på äventyrsturismen i området. Enligt uppgift lockas
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tus

Martin ler mot kameran medan han,
Björn och Camilla undersöker vinkelflygningens möjligheter.

omkring 10 000 besökare dit varje kvartal av det smörgåsbord av rafting, mountainbiking, kajakpaddling, skidåkning
och fallskärmshoppning, med mycket
mera, som ryms i den lilla staden mitt
bland fjordar och stupande berg.
■
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Voss Ventus i vinkel.
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Tävlingskartan ritas om

www.hansberggren.se

Nu är det inte längre hastighet
och poäng som räknas i friflygarnas obligatoriska rundor, utan
precision och kontroll. Här Zero
i ett poängplockarögonblick.

I båda grenarna får lagen inte bara
poäng för själva rörelserna utan även för
hur man inleder hoppet, hur man löser
övergångarna mellan rörelserna och hur
man avslutar hoppet. Allt detta sista står
för hela 20% av hoppets poäng, medan
vardera rörelse står för var sin 20%-ig
del. En plan på hur laget har satt ihop
sina obligatoriska hopp ska lämnas in till
domarna före tävling.
De här förändringarna har kommit
som önskemål från hopparna själva, säger
Pia Berggren och då menar hon de elitlagen som är representerade på internationella tävlingar, där det hålls möten mellan tävlande, domare och ledare för de
tekniska kommittéerna varje år.
Anledningen är att man vill särskilja
de artistiska grenarna från FS och VFS
och lyfta fram det som är särskilt kännetecknande för just dem.
VFS: fler rundor och större pool

Under tävlingsåret 2011 kommer vi att få se en hel del stora förändringar. Den internationella fallskärmskommitténs möte tidigare i år bestämde bland annat att de FSliknande poänginslagen i friflygning försvinner. Från och med nu går man tillbaka till en
rent artistisk bedömning. De friflygare som vill jaga poäng får gå över till VFS istället.
Text

Boel Stier

Foto

www.hansberggren.se

I

PC, den internationella fallskärmskommittén, träffas en gång varje vinter för sätta ramarna för den kommande
tävlingssäsongen. Regler och formalia diskuteras, men även tekniska specifikationer
och vilka tider och platser som ska gälla
för framtida internationella tävlingar.
Pia Berggren, svensk domare som har
varit engagerad i det internationella IPCarbetet under många år och som bland annat är chef för domarkommittén, var förstås på plats när årets möte arrangerades i
Bar i Montenegro den 29 och 30 januari.
Det märks att det är ett världscupår i
år, säger hon. Det brukar ju vara väldigt
lite ändringar i regler och tävlingspooler
när det är VM-år, medan man passar på
att testa lite nya saker när det är värlscup.
Det finns alltså en hel del nyheter på
tävlingsfronten. Det mest anmärkningsTvå svenskar inom IPC
Två svenskar sitter med på hög nivå inom IPC (International Parachuting Committée). Pia Berggren är ordförande för domarkommittén och sitter även med i både CF-kommittén och kommittén
för allmänna tävlingsregler ”sporting code section 5” medan Elisabeth Pettersson är medlem i kommittéerna för de artistiska grenarna och för teknik- och säkerhetsfrågor. Elisabeth Pettersson är
dessutom ordförande för vårt svenska förbunds tävlingskommitté.
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värda är nog förändringarna i de artistiska grenarna, friflygning och freestyle.
De artistiska grenarna särskiljs

Friflygningens obligatoriska hopp bestod
på 90-talet och en bit in på 2000-talet av
en serie lottade rörelser som bedömdes
efter hur precist och kontrollerat de utfördes. Under de senaste sju åren har utvecklingen gått i en FS-liknande riktning.
De obligatoriska hoppen har bestått av
en lottning som bygger på poäng, precis
som FS. Hur tjusigt eller kontrollerat
man har utfört rörelserna har inte varit
av intresse, bara om formationerna har
suttit och hur många poäng man har
kunnat klämma in inom arbetstiden.
Nu tar man så att säga ett kliv bakåt
igen när den så kallade speedrundan försvinner. De förutbestämda rörelserna ska
utföras så exakt och tekniskt väl som möjligt, och visas fullständigt på bild. Men
det är bara fyra rörelser per hopp som ska
visas upp, här finns ingen poängjakt.
Ett tillägg till detta är att rörelserna inte
ska göras i en lottad ordning. Istället får lagen sätta ihop dem i den ordning de önskar. Det gäller även freestyle, som aldrig
har haft någon speedrunda och där förändringen därmed inte heller är lika stor.

På VFS-sidan, den vertikala formationshoppningen där friflygare gör poänghopp
à la FS i fyrmannalag, utökas antalet formationer i tävlingspoolen betydligt.
Anledningen är att man kommer att
lotta hoppen så att de innehåller 5, alternativt 6 formationer istället för 4, alternativt 5. Antalet omgångar per tävling
ökar också från 6 till 8. Och då behövs
helt enkelt fler formationer i poolen.
När det gäller lottningen för VFS och
FS har det också skrivits in i reglerna att
lottningen ska göras publikt, så att deltagarna kan vara med och se hela proceduren. Under de senare åren har man övergett publik lottning och istället låtit
datorn göra jobbet på förhand och sedan
rätt och slätt presenterat resultatet vid
briefingen som föregår en tävling.
Men hopparna saknade dels spänningen och tyckte också att det kändes bra att
se att lottningen faktiskt gjordes korrekt.
Inom FS har block 1 ändrats och ett
nytt block: block 13 i den nya poolen (se
tävlingsinlagan i mitten av det här numret) tillkommit. Anledningen är att två
block inte ska sluta och börja på exakt
samma formation.
Gemensamma swoop-signaler

Inom canopy piloting (swooping) har
man kommit överens om en uppsättning
standardsignaler som domarna ska använda på alla tävlingar när det är fråga
om huruvida en tävlande landar stående,
får en nolla eller nuddar vatten.
Hittills har det använts lite olika signaler på olika tävlingar. På det här viset
blir det tydligare både för de tävlande
och för publiken.
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FÖRSVARSINFO

Svenska fallskärmsförbundet
– en frivillig försvarsorganisation
Som svenska fallskärmshoppare är vi delaktiga i
en av landets 23 frivilliga försvarsorganisationer.
Sammantaget har organisationerna 706 000
medlemmar. Genom att på frivillig basis rekrytera och utbilda medborgare för uppgifter inom totalförsvaret bidrar fallskärmssverige till landets
beredskap.
Vi som ingår i frivilliga försvarsorganisationerna ses som en viktig resurs av Försvarsmakten.

Genom vår kurs- och utbildningsverksamhet bibehåller och höjer vi bland annat kompetensen hos
krigsplacerade personer. Av värde för försvaret
är också att vi har tillkommit på medborgares
egna initiativ och är fristående i förhållande till
såväl andra frivilligorganisationer som till Försvarsmakten.
Under den här vinjetten presenterar vi regelbundet försvarsinformation.

Den 1 juli förra året försvann den allmänna värnplikten. Samtidigt
lanserades kampanjen ”Har du vad som krävs för att ha en åsikt?”. Med
den ville Försvarsmakten få unga människor att fundera över försvarets
roll för värden som fred, frihet och demokrati.
Men rekryteringstakten är för låg. När värnplikten är avskaffad behöver man rekrytera 4000 per år men enligt uppgifter i Svenska Dagbladet under hösten har resultatet bara legat omkring en tredjedel av de
behövda antalen.
Nyligen riktades dessutom en hel del kritik mot det nya kravet på
alla försvarsanställda att vara beredda på utlandstjänst. Strax över 400
personer lämnade föra året organisationen för att de inte ville skriva på
ett nytt kontrakt med utlandstjänstgöring som en inskriven möjlighet.
Andra tycker att det är rätt, eftersom det är utomlands som svenska
soldater för närvarande gör de mest kraftfulla insatserna. I Afghanistan
har svenskar riskerat och till och med vid ett flertal tillfällen mist sina
liv de senaste åren och i skrivande stund har Sverige nyss skickat Gripenplan till Libyen.
De pro-demokratiska revolterna i Nordafrika har bidragit till att rita
om den geopolitiska kartan och nyligen stod NATO-chefen Anders
Fogh Rasmussen på besök i Sverige och sa att vi är välkomna in i deras
krets bara vi knackar på dörren.
Mycket talar för att det kommer att vara den internationella tjänstgöringen som formar framtidens svenska soldater och försvar.

Frn: http://verkligheten.forsvarsmakten.se

Vill du också åka till Libyen?

När det här numret av vår tidning når dig med posten har antagningstiden för den grundläggande militärutbildningen – den 10 april –
redan passerats. Men allt pekar på att det finns gott om plats även nästa
gång. Årets rekryteringskampanj hette Välkommen till vår verklighet
och den här gången var Försvarsmaktens syfte att visa upp en för många
okänd verklighet. Produktionsbolaget Blue Sky, med svenska hopparen
Peter Degerfeldt, ligger delvis bakom reklamfilmerna, och en del av
materielet kan ses på länken http://verkligheten.forsvarsmakten.se
Det återstår att se om den mer verklighetsanknutna kampanjen fick
bättre tag om 15-25-åringarna därute.
Boel Stier

Man har också bestämt att center-zon-linorna
på banan ska ha en annan färg än övriga linor för
att synas tydligare.
En diskussion har förts om att införa en fjärde
delgren, freestyle, inom swoopingen, som idag
omfattar tre grenar: hastighet, längd och zonprecision. Freestyle består av rena tricks.
”Det blev inget beslut om det nu men frågan
kommer nog upp igen inför 2012. En av de krafter som pressar på och gärna vill ha igenom förändringen är Dubai som arrangerar VM 2012”,
berättar Pia.
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VM och till och med ett så kallat ”mondial” –
en internationell tävling med alla fallskärmsgrenar representerade samtidigt och på samma plats
– kommer att äga rum i Dubai 2012. Tidpunkten är ett avsteg från det brukliga. Istället för att
äga rum under sensommaren är den förlagd till
vinterhalvåret (29 november-10 december) och
det har att göra med när på året väderförutsättningarna är de bästa just där.
Blir det inte lite märkligt för våra svenska
landslag att åka på den största tävlingen utanför
säsongen, när svenska hoppare ofta är lite rostiga?

”Det kan man kanske tycka. Men nu är det ju
annonserat så alla lag har god tid att anpassa sig
till de förutsättningarna”, säger Pia.
Ytterligare en nyhet som röstades fram på årets
IPC-möte är att organisatörer av internationella
tävlingar måste använda ett domarsystem som är
godkänt av IPC. IPC genomför en budrunda vart
tredje år där tillverkare av domarsystem får komma med anbud. CamScore är det system som organisatörer ska använda från och med 2012. Sverige har under vintern införskaffat en mindre version
av systemet till kommande svenska tävlingar. ■
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Pilotkrav: liftchef i varje lift

Foto: Sara Hall Ericson

ning för att hopparen ska ha ordentlig koll på de
lokala förutsättningarna och rutinerna.
För de hoppare som redan gått Baskursen genomför chefsinstruktören även det grundläggande passet. Till en början kommer liftchefsbehörigheten inte skrivas in på certet utan listor på
vilka som har genomgått liftchefsutbildning förs
på respektive klubb.

Nytt för i år är att varje hoppflygplan som lyfter
med hoppare i Sverige ska ha en liftchef. Detta
var ett önskemål som framkom vid det pilotmöte som hölls på Bosön i februari.
Piloterna anser att det är ett problem när ingen hoppmästare utsetts för att ha kontakt med

piloten. Ibland kan det till och med vara så att
det inte finns någon utbildad HM i liften. För
att komma tillrätta med detta beslutades det att
liftchefer ska utbildas. Ett grundläggande pass
genomförs på Baskursen. Sedan gör chefsinstruktören i respektive klubb en lokal utbild-

Liftchefens uppgifter är:
1. Upprätta kontakt med piloten så att denne
vet vem som är liftchef.
2. Räkna in enligt loadsheet och rapportera till
piloten.
3. Orientera eventuella gäster om lastrutiner
samt specifika nödrutiner.
4. Fördela uthoppsordning.
5. Placering i flygplanet.
6. Ansvar för att första uthoppspunkt kontrolleras.
7. Bedöma om väderförutsättningarna tillåter
hopp.
8. Nödprocedurer.
Liftchefen rycker in om ingen hoppmästare
finns tillgänglig. Om en elev finns i planet måste det finnas en hoppmästare eller instruktör.
Det är hoppledaren som utser liftchefen.
Boel Stier

Fallskärmstillverkarnas stora mässa PIA-symposiet
inriktar sig allt mer mot det militära för varje gång
den hålls. Och enligt Kjell Påhlsson från Uffes
Hoppshop som var på plats presenterades inga
direkta nyheter på sportfallskärmssidan.
Text och foto

Anna Oscarson

P

IA är en förkortning för Parachute
Industry Association. Vartannat år
hålls en mässa där nyheter presenteras,
föredrag hålls och fallskärmsfolk från
hela världen träffas. I år hölls mässan för
tredje gången i Reno, Nevada.
”Det är ett trist ställe och bidrog nog

till att det var en ganska avslagen tillställning”, säger Kjell Påhlsson.
Uffes Hoppshop säljer utrustning
både till sportfallskärmshoppare och till
militären och brukar därför besöka mässan varje gång. I år var antalet utställare
färre än vanligt. Den stora tillverkaren
PD (Performance Designs) hade ett
ganska litet bås och hade inte så mycket
nytt att visa upp.
Tillverkaren Sunpath släpper sin gamla Javelin, Javelin Classic, alltså den modellen som kom före Odyssey till ett något lägre pris.
”Modellen har till exempel ingen Skyhook och är till för folk som gillade gamla Javelin bättre.”
Airtec som tillverkar Cypres fyller 20
år i år och kommer att släppa en begränsad upplaga förgyllda räddningsutlösare.
Nyheter möter motstånd

Cookie composites nya
integralhjälm G2 har ett
gel som stötdämpare.
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Kjell Påhlsson berättar att en anledning
till att vi inte får se så många nya grejer
på marknaden är att köparna inte är så
sugna på att vara först med att prova nya

Anna Oscarson

Få nyheter på PIA-symposiet

Kjell Påhlsson

grejer. Man vill dessutom vara säker på
att det finns ett andrahandsvärde den dagen man bestämmer sig för att sälja.
På hjälmsidan har tillverkaren Cookie
composites tagit fram en ny integralhjälm
– G2, som i och för sig funnits att köpa
på marknaden ett tag redan. Hjälmen har
ett nytt dämpmaterial i form av en gel
som hårdnar när den utsätts för en stöt.
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Kutta kamera eller montage
En regelnyhet för kameraflygare i år är att du kan välja om losskopplingsysstemet ska gälla bara kameramontaget eller hela kamerahjälmen. Det viktiga är att du har möjlighet att koppla loss dig
från en upphakning – när fallskärmslinor fastnar i eller runt kame-

Text

Boel Stier

Foto

Mik Stier

ågra formuleringar i vår gemensamma regelsamling SBF har förändrats
när det gäller kamerahjälmar och losskopplingssystem. Numera kan du välja
om du ska ha möjlighet att koppla bort
hela kamerahjälmen eller bara själva kameramontaget.
Det viktiga är trots allt att du ska ha
ett losskopplingssystem, om det finns
den minsta risk för upphakning, och att
hjälmen och losskopplingssystemet då
också ska vara godkända av din klubbs
chefsinstruktör. Och det är inga nyheter,
även om riksinstruktör Petter AlfssonThoor säger att det har funnits många
missförstånd på det här området:
Många har trott att om bara kameran
är tillräckligt liten så gäller inte de här reglerna. Men det är fel. Så fort det föreligger en upphakningsrisk ska hjälmen eller
montaget vara kuttbart.
De minsta kamerorna, som den allt
mer populära GoPro, innebär en stor
upphakningsrisk om de monteras utanpå

N

hjälmen utan särskilda kameraboxar med
släta kanter.
”De ser ju ut som en knap, en sån där
fästanordning för båt-tampar”, säger Petter Alfsson-Thoor. ”De sticker verkligen
ut och utgör utan tvekan en risk att linor
ska fastna i dem under öppningsförloppet.”
Han är också mån om att alla ska förstå att ett losskopplingssystem inte är
detsamma som att man bara knäpper
upp hakfästet till kamerahjälmen eller att
man tänker sig att man river bort själva
kamerafästet, om man skulle hamna i en
upphakningssituation.
Det är därför det står i SBF-texten (se
här nedanför) att man ska pröva sitt system. ”Losskopplingssystemet skall provas
på marken. Detta görs genom att en person anbringar en dragande/ lyftande
kraft på hjälmen/montaget samtidigt
som hjälmen/montaget losskopplas av
fotografen.”
Har du inte testat det här så gör det.

Ur SBF om frifallsfotografering
8.3.1. Frifallsfotograf skall vara försedd
med akustisk höjdvarnare i hjälmen. Kommentar: Tidigare stod det ”Kamerahjälmen skall vara försedd med akustisk höjdvarnare.” Det är alltså viktigt att den
akustiska höjdvarnaren sitter så placerad
att fotografen kan höra den.
8.3.2. Hjälmen/montaget skall så långt
som möjligt vara fritt från vassa kanter
och utstickande hörn. Hjälmen/montaget
skall vara försett med ett losskopplingssystem.
Losskopplingssystemet skall provas på
marken. Detta görs genom att en person
anbringar en dragande/ lyftande kraft på
hjälmen/montaget samtidigt som hjälmen/montaget losskopplas av fotografen. Hjälmen eller montagets losskopp-

lingssystem skall ej vara beroende av belastningsriktning för full funktion. Losskopplingssystem bör kunna aktiveras med
en hand, dock oberoende av vilken hand.
Ur skadesynpunkt bör vikten på hjälmen
ej överstiga 4 kg. Dessutom bör höga
och framtunga montage undvikas då detta ger en ökad belastning på nacken i
öppningsögonblicket.
Kommentar: Tidigare stod det ”hjälmen” och nu står det istället ”hjälmen/montaget” eftersom det kan vara
antingen hela hjälmen eller bara montaget som är losskopplingsbart.
Andra tillägg är formuleringen om att
losskopplingssystemet ska fungera fullt ut
oavsett belastningsriktning och att det
bör kunna aktiveras med en hand.

Källa: Svenska Bestämmelser Fallskärmsverksamhet, kapitel 402:08, upplaga 2011

När det gäller hjälmar för fallskärmshoppning
så finns det inga krav på vad de ska klara. Motorcykelhjälmar, ridhjälmar och andra hjälmar utsätts för rigorösa tester och måste stå emot ett
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Mik Stier

rans eller montagets utstickande delar.

Annars vet du inte om du kan lita på ditt
system om och när du hamnar i en skarp
och obehaglig situation där det är ont
om både bärande tyg och höjd. Det måste fungera även under hög belastning,
som om du till exempel halvligger under
en spinnande snodd med höga centrifugalkrafter.
För att losskopplingssystemet ska vara
värt namnet ska det också räcka med att
du använder en enda hand för att hitta
det och aktivera det. Tänk på att ditt huvud kanske är låst i en viss position så att
du inte kan se handtaget utan måste
kunna hitta det utan hjälp av ögonen.
Det är också värt att påminna om att
varje kamerahjälm med tillhörande losskopplingssystem ska godkännas av din
klubbs chefsinstruktör.
”Vi kan inte hålla på och typgodkänna hjälmar och montage på central nivå”,
säger Petter Alfsson-Thoor, ”det kommer
för mycket nytt på marknaden, för ofta,
för att det skulle fungera. Men CI kan
alltid avgöra om det föreligger en upphakningsrisk eller inte och om ett system
är okej.”
■

visst våld för att få säljas på marknaden. För civila
hopphjälmar finns inga sådana normer.
”Det är för liten marknad. Ingen skulle vilja
betala 10 000 kronor för en hjälm. De flesta fall-

Hur liten en kamera än
är så finns det ändå en
upphakningsrisk så
länge det finns utstickande delar som linor kan
fastna runt. Då krävs ett
losskopplingssystem.

skärmshoppare är dessutom mer intresserade av
att ha snygg och liten utrustning än det som är
säkert,” konstaterar Kjell Påhlsson.
Nästa PIA-symposium hålls i Florida 2013. ■
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Stefan
I 27 år har han varit ordförande för Skånes fallskärmsklubb, de senaste tre har
han också styrt upp ekonomin i SFF.
Stefan Nilsson har hoppat så länge att han minns hur naket det kändes första
gången han inte hade reserven på magen.

Text

Anna Oscarson

Foto

Anders Nyqvist

STEFAN
NILSSON

I

ganska precis halva sitt liv har
Stefan Nilsson varit ordförande för
Skåneklubben. När han åtog sig
uppdraget 1984 hade han dessutom redan hunnit sitta några år i klubbens
styrelse. Men i år lämnade han över
ordförandeklubban.
”Det var svårt att meddela valberedningen att jag inte skulle ställa upp för
omval i år. Men det är bra om den som
sitter i styrelsen är mycket ute på fältet
och på senare år har det inte blivit så
många hopp för mig.”
Stefans fallskärmskarriär startade i
och med att han gjorde lumpen på
Fallskärmsjägarskolan i Karlsborg. En
instruktör från Skånes fallskärmsklubb
gick i Stefans kurs. Han undrade om
det fanns intresse hos de värnpliktiga
att gå en omskolningskurs för att ta civilt fallskärmscert. Intresset var stort
men den dagen det var dags för kursen
var det bara Stefan som dök upp.
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Ålder: 55 år.
Familj: Gift med Anna, sonen Johan född
1987, rottweilern Hannibal.
Bor: Malmö.
Klubb: Skånes fallskärmsklubb.
Antal hopp: 1200.
Hoppat sedan: 1977.
Yrke: Egen företagare och delägare i företaget Malmö Ljus & Kraft. De sysslar med
elinstallationer, tillverkning av automatikutrustningar och ställverk. Företaget har
20 anställda.
Intressen vid sidan av hoppningen: Motionsidrott, är idrottsintresserad överlag.
Har på senare år börjat åka Vasaloppet
och har planer på att göra en Svensk klassiker som förutom Vasaloppet innehåller
Vätternrundan, Vansbrosimningen och
Lidingöloppet: alla ordentliga kraftprov.
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Johan Nilsson, son till Stefan

Bröt benet

Stefan packar, året
är 1980 och magreservernas tid är över:
”kändes naket en tid˝
uttrycker han det.

Skånes Flygsportförbund arrangerade en
flygsportdag på Viarps
flygplats i Landskrona
2008, där de olika
flygsporterna visade upp
sig. På bilden är från
vänster, Percy Kristersson, Claus Freitag (pilot), Staffan Linde, Carolina Nilsson, Stefan
Nilsson, Ulrika Hannervik, Joar Stenqvist och
Jenny Fransson.

Den 16 april 1977 gjorde han sitt första civila hopp. Då hade han gjort 25 militärhopp från 350 meters höjd innan.
Skåning i själ och hjärta

Fallskärmskarriären började lite trevande.
Sommaren 1977 gjorde Stefan fyra hopp,
samma sak året därpå. Först 1979 kom
han igång ordentligt. Han mer eller
mindre bodde ute på fältet.
”Om jag inte var ute på fältet en helg
kändes det som en katastrof.”
Stefan är född och uppvuxen i Malmö.
Där har han också bott hela sitt liv med
undantag för lumpentiden på FJS i Karlsborg och Boden, en vinters FN-tjänst på
Cypern och reservofficersutbildning i
Umeå.
Han har hela sin hoppkarriär varit Skånes fallskärmsklubb trogen och inte känt
något större behov av att åka på andra
ställen och hoppa.
Sin fru Anna träffade Stefan också på
hoppfältet 1979. Hon gjorde nio hopp
men blev aldrig riktigt biten.

Fram till 1981 hoppade Stefan så mycket
han bara kunde. Men under en uppvisning på LV4 i Malmö fastnade han med
foten i ett kaninhål och bröt benet. Efter
hoppuppvisningen skulle Röda korset ha
en övning. Stefan blev deras skarpa övningsobjekt.
”’Det gjorde du bra’, sa de till mig.”
Röda kors-medlemmarna lastade upp
Stefan på en för kort bår så benet stack
utanför. De visste inte hur de skulle köra
till sjukhuset så Stefan fick lotsa dem rätt
i sitt smärtfyllda tillstånd.
Skadan gav Stefan en nyttig insikt.
Dessförinnan hade han resonerat som så
att han själv aldrig skulle kunna bli skadad. Under sina första år i sporten bevittnade han ett par riktigt tragiska incidenter. Den första var 1979 då Bengt Olsson
förolyckades på Rinkaby. Året därpå störtade flygplanet med tre danska hoppare
och SFK:s pilot under ett påskboogie på
samma fält. Danskarna hade ett annat
utlösningssystem på sina utrustningar.
En av hopparnas fallskärm vådautlöstes
och la sig över planets stabbe vilket resulterade i att bakpartiet slets loss.
Tävlade i SM

Som tredje hoppare i Skånes historia blev
Stefan tandempilot 1987. På den här tiden var tandemhoppningen inte samma
industri som den är i dag och Stefan brukade göra ungefär tre tandemhopp per
dag. När nya tandempiloter började dyka
upp i mitten av 90-talet slutade Stefan.
Den allra största delen av sin hoppkarriär har han ägnat åt den så kallade
skojhoppningen. Inför att Skånes fallskärmsklubb skulle anordna SM 2003
började han träna precision och ställde
upp i tävlingen. Precisionstävlandet höll
han på med fram till 2008. Då han precisionstränade på Everöd en varm dag i
början av juni hamnade han på sidan av
en termikblåsa. Han sjönk rakt ner från
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10-15 meters höjd och bröt samma ben
igen som den där uppvisningsdagen 17
år tidigare.
Skånes fallskärmsklubb har varit framgångsrik i precisionshoppning och Stefan
har varit med och tagit silver- och bronsmedaljer i lagprecision.
God kamratanda

Stefan har hållit på med fallskärmshoppning i drygt 30 år och har inga planer på
att lägga av. Den goda kamratandan är
en starkt bidragande orsak. Något han
inte upplevt i andra sporter.
”Det kommer hela tiden in nya generationer i sporten men jag tycker man får
lika bra kontakt med den som är 20 år
yngre.”
Något annat som han tror har varit betydelsefullt och bidragit till hans uthålliga
engagemang är att han alltid har lyckats
hålla hoppningen på en lagom nivå.
På de här 30 åren har det hänt mycket
utvecklingsmässigt i sporten. Stefan har
upplevt rundkalotternas och magreservernas tid.
Bo Olsson, f.d. styrelsekollega
”Stefan är en lugn
person som sällan
blir förbannad. Han
är en bra kamrat
och har god kunskap
om föreningsliv.
Det är bra att ha
en sådan person
som Stefan i styrelsen. Han tilldelas Flygsportförbundets
guldmedalj i år för lång och trogen
tjänst som ordförande i SFK. Vi gick förresten samma instruktörskurs en gång
i tiden – men det kommer jag inte ihåg.”

Anders Q

Certifikaten
– innan plastkorten.

”Som pappa har
han alltid funnits
där och varit min
förebild. Vi gillar
båda att sporta
och är sportintresserade generellt. När jag var
liten tyckte jag
det var häftigt att han hoppade fallskärm men sedan jag föddes har han
inte hållit på med hoppningen så extremt mycket.
Som person är han ordningsam,
trygg i sig själv och omtänksam. Han
har ett stort tålamod och är en ledare. Inte den som står och skriker
utan snarare den tyste ledaren. Hans
inställning är att allt går att lösa. När
han tar sig an något gör han det till
hundra procent och vill alltid slutföra.
Jag ser honom som en godmodig
lugn björn. Han är aktiv men sätter
sig sedan och lutar sig tillbaka med
en GT.”
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”Då kändes det säkrare att ha reserven
på magen. Jag kommer ihåg att första
hoppen jag gjorde med reserven på ryggen kände jag mig naken.”
Utmanande uppgifter

Under sin ordförandetid har han också
varit med om mycket. Den första utmaningen kom då kontraktet på Rinkabyfältet sades upp. Den 1 januari 1985 flyttade de över hela verksamheten till
Everöd. Bullerklagomål uppstod och det
blev mycket jobb. Till en början fick de
bara hoppa varannan söndag men restriktionerna löstes upp allt eftersom. Nu
är det bara på kristna högtider som långfredag och pingstafton till exempel som
de inte får hoppa.
Ett stort projekt som Stefan var med
och drev var när klubben bestämde sig
Per Svenson, god vän
”Stefan och jag har
känt varandra i en
jäkla massa år nu.
Det som förde oss
samman var ju naturligtvis fallskärmshoppningen. Det har
dessutom blivit så
att vi har en hel del affärer tillsammans
inom arbetslivet också.
Hoppningen la jag själv på hyllan för
några år sedan, men vi är ett gäng
gamla hoppare som håller stor kontakt
via en ekonomisk förening i form av en
aktieklubb, där Stefan också självklart
är ordförande .
Under min tid inom hoppningen så
var jag också lite engagerad i föreningsverksamheten, i form av funktionärsoch styrelsejobb. Var även chefsinstruktör i Skånes Fallskärmsklubb i några år.
Två av de stora posterna i en fallskärmsklubb är just ordförandeskapet
och chefsinstruktörsarbetet, vilket leder
till ett mycket och tätt samarbete.
Det var ju främst under denna period
som man verkligen såg vilken styrka det
är för en förening att ha en kille som
Stefan involverad, då speciellt som ordförande.
Allt han gör, gör han grundligt och
genomtänkt. Mycket av den typen av
klubbarbete görs ju i det dolda. Många
medlemmar har ingen aning om det
utan tycker att det är helt ointressant
och inte har något med fallskärmshoppning att göra. Det är en viss typ av
människor som verkligen förstår vikten
av ett stabilt ledarskap och ett stabilt
föreningsstyre, och inte tvekar för att
arbeta för det. Dessa människor kallar
vi för eldsjälar, och Stefan är verkligen
en av dem.
Och det gäller nog i allt han bestämmer för att göra.
För mig är Stefan en kille som jag
trivs med att ha i närheten och gärna
dricker en, eller två, gin & tonic med.”
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för att köpa Beavern 1989. De gick då
från att vara en Cessnaklubb.
När de köpte Beavern fick de rådet av
banken att teckna lånet i utländsk valuta.
Några år senare stod det klart att det inte
var tillåtet. När de skulle teckna om det
visade det sig att det tidigare lånet var en
förlustaffär. Alla amorteringar hade ätits
upp och de stod på ruta ett.
De hade dessutom ständiga problem
med planets motor.
”Vi drog oss för att göra den större investering som krävdes för att köpa en ny.
Vi gjorde det 2005 och så här i efterhand
kan vi konstatera att vi hade tjänat på att
göra det tidigare.”
När de tre miljonerna skulle fram för
att köpa den nya motorn gick de till banken men de skulle bara få låna hälften.
Då gick Stefan till banken som han anlitar med sitt företag. Där fick han utan
problem låna hela beloppet.
Den nya motorn har inneburit kortare
lifttider och stora besparingar. De hade
räknat på att bli skuldfria efter tio år men
har i princip klarat det på halva tiden.
Minus har blivit plus

Efter en lång och trogen tjänst i SFK:s
styrelse hade man kunnat tro att Stefan
skulle vilja dra sig tillbaka. Kanske var
det därför Katti Bauer som satt i valberedningen för tre år sedan trodde att han
skojade när han erbjöd sig att ställa upp
som Svenska Fallskärmsförbundets kassör. Nu har han suttit tre år i styrelsen
där och ställer upp för omval.
”Det har varit givande år. Man ser allt
från en annan sida när man sitter i förbundet. Det är andra problem än i en
klubbstyrelse.”
Under Stefans tid som kassör har förbundets ekonomi förbättrats rejält. För-

sta året gick SFF en halv miljon kronor
minus. Förra året blev det ett ordentligt
överskott. Faktorer som ligger bakom det
är bland annat att organisationen har setts
över och kansliet flyttats till Västerås. ■

Stefan mot dead
center under SM
i precision 2006.

Nedan: 1987 startade Stefan tillsammans med tre andra hoppare i SFK
en herrklubb för att behålla kontakten med dem som slutar hoppa. Ganska
snart blev det även en aktieklubb med namnet VTB. För att bli invald medlem finns där olika kriterier varav ett är att man skall ha hoppat fallskärm.
”När aktieklubben startade bestämde vi, att när vi hade ett ansenligt nettovinstbelopp skulle vi åka till Hawaii. Hösten 2009 nåde vi beloppet Då
ställde vi frågan, varför ska vi till Hawaii? Kanske finns det något bättre?
Det blev en skräddarsydd 18 dagar lång resa till Sydafrika hösten 2010
för klubbens åtta medlemmar. Vi fick uppleva många minnesvärda saker
som The Big Five, se när havssköldpaddor lägger ägg och dyka i hajbur med
vithajar runt oss till exempel. Vill man veta mer förde vi hela resan på
www.resdagboken.se och den hette VTB-SA.”
Översta raden från vänster: Peter Linders, Per Svenson, Lasse "Finja"
Jönsson, Mikael Johansson, Stefan Nilsson och Mikael Nyberg. Nedre
raden: Kennet "Bebban" Bjärnung och Christian Barlöf.
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Hella Stening

Nära ögat!
av Tobias Sjöberg, SFK

D

en här helgen var lärorik på många sätt. Annika och Stefan Burström var nere på Skånes fallskärmsklubb och höll kalottkurs och jag
var en av de deltagande. Det blev en del hopp
under helgen och jag var ganska sliten på söndagen. Vi blev klara rätt tidigt på eftermiddagen så
jag passade på att filma lite tandem. Några hopp
senare så tänkte jag packa ihop mina grejer och
köra hem när det dök upp ett tandempax till.
Jag kände mig lite trött och var halvt som
halvt osäker på om jag orkade, men tog ändå
beslutet att hoppa. I frifall gick allt som planerat,
kanske en något sen final bara. Efter att tandemekipaget hade dragit skärmen vände jag tillbaka
på mage och såg att fältet var ganska långt borta. Jag var snabb att dra min skärm, för snabb
om jag får säga det själv, och detta resulterade i
ett slarvigt drag. Jag skäms när jag säger det,
men jag frångick mina principer om hur jag ligger vid drag när jag hoppar med kameraoverall
och kamera. Det som hände därefter gick väldigt snabbt.

P

å något sätt fick jag linorna runt objektivet på
stillbildskameran och hamnade i upprätt läge

i full hastighet! Min första tanke var att se om
jag kunde känna var det satt fast, men så här i
efterhand minns jag inte om jag kunde känna det
eller inte. Jag kunde inte röra huvudet överhuvudtaget.
Nästa tanke var att jag måste komma loss nu
och få ut en bärande skärm! Jag vet att jag försökte kolla ner och se mina handtag, men det
var lönlöst.
Jag letade upp kutthandtaget med ena handen och exakt samtidigt som jag skulle kutta hjälmen med den andra handen slets objektivet
bort, och linorna kom loss. Men det som fanns
ovanför mig var ett enda trassel och gick inte att
flyga. Reservdraget och landningen genomfördes utan problem och jag kom undan med blotta
förskräckelsen.

M

itt första reservdrag blev omtumlande –
men jag blev en erfarenhet rikare. Troliga
orsaker kan vara turbulens från vingarna på kameraoverallen som gjorde att bagen föll tillbaka
på mig, kanske också att det var för mycket
slack på linorna. Svårt att säga. Men nu vet jag
att jag inte hoppar om jag känner mig trött och

jag slarvar absolut inte vid drag fler gånger! Och
ett kuttsystem på en hjälm med kamera är lika
självklart som en reservskärm.
●

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

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

Fallsvenskan är tillbaka
Fallsvenskan, tävlingen där du tävlar mot hoppare och lag i andra klubbar fast du stannar på
din klubb, är tillbaka efter att ha legat nere en
säsong. Det är Johanna Nihlén från Fallskärmsklubben Syd som har tagit tag i tävlingen.
”Jag ville själv delta i år men tävlingen var
inte igång. I höstas var jag på tävlingsutbildning
och träffade Elisabeth Pettersson som berättade
att de behövde
någon till den
posten. Jag funderade lite och
tycker det är
viktigt att tävlingen kommer
igång. Det är
ett ypperligt
tillfälle att utvecklas för alla
hoppare.”
Johanna Nihlén
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Fallsvenskan pågår under en månad och under hela den perioden kan du göra hopp enligt
en särskild lottning. Sen gäller det att ladda upp
hoppfilmerna på www.fallsvenskan.se så att domarna kan döma via webben.
Första tävlingsomgången drar igång i juni
och redan nu kan du anmäla dig och ditt lag.
Du kan tävla i precision, FS tvåmanna eller fyrmanna, FF tvåmanna, CF tvåmanna samt VFS
tvåmanna.
Tävlingspoolerna finns inom kort på hemsidan, www.fallsvenskan.se där du också kan hitta
mer information om tävlingen.
Johanna ska försöka nå ut till hoppare med
information på mailinglistor, här i tidningen
och via de hon känner: ”Eftersom tävlingen inte
kostar något och alla med A-cert och uppåt kan
vara med så anser jag att det är ett toppentillfälle
att öva och få sina hopp bedömda. Man behöver
ju inte vara ett satsande lag för att vara med.”

publicera sådana. Sänd din ”nära-ögat-historia” till oss så
kanske den kommer i tryck tillsammans med en snygg illustration! E-posta till: anna.oscarson@gmail.com

Så funkar Fallsvenskan
Fallsvenskan är en tävling där alla certifierade
hoppare kan vara med. Man hoppar på sin
hemmaklubb och hoppen bedöms via internet.
Tävlingen består av en individuell tävling och
en klubbtävling. Man kan delta i samtliga grenar i varje omgång, i precision samt i olika lag.
Man får dock bara vara med i en och samma
gren en gång per omgång för att få poäng. Undantag: Videofotografer i FS4, FS2 och CF2
kan filma olika lag och får poäng enligt den bästa placeringen.

Hon ska också kolla med sponsorer och andra
intressenter så att det kanske kan ligga ett litet
pris i potten.
Så tveka inte, alla kan vara med!
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Filmfestivalen går i land
des Stockholm skydive filmfestival till havs. 170 kryssare från hela landet hängde på
men nästa år kommer konceptet troligen att ändras.
Text

Anna Oscarson

Foto

Beth Dacey

tt välkommet avbrott mitt i vintern
där hoppare har haft möjlighet att träffas och få lite inspiration inför kommande hoppsäsong. En hel del nya hoppare
hade anmält sig till årets upplaga. Flera
hade till och med bokat in sig själva utan
att ha någon kompis att dela hytt med.
”Det är ett bevis på att folk känner sig
hemma i gemenskapen”, säger Carolina
Mallwitz och Sofie Sagfossen som tillsammans med Fredrik von Schmalensée och
Martin Eidensten arrangerade det hela.
Kryssningskonceptet har körts i tre år
nu men det kommer troligtvis att ändras
nästa år.
”Kryssning har varit ett kul grepp
men sådana som av olika anledningar

E
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inte vill åka med tycker att det har varit
tråkigt att inte få ta del av filmfestivalen.”
Bergflygning prisades

Filmerna tilldelades i år fyra pris. Bästa
foto gick till David Bengtssom för filmen
Mountainlife.
”Förra året fuskade jag ju till det genom att göra en film där paragliding var
det centrala, men genom att trolla in
hoppning som speglade sig i mina gogglar, så kunde jag liksom smyga in filmen
på festivalen och hävda att jag visst visade upp fallskärmshoppning.”
I årets film flög han sin lilla speedglider
och även om det inte är en fallskärm som
är konstruerad för att hoppa ur flygplan
med, så ser den ut som skärmarna hoppare är vana vid. ”Det är spektakulär flygning som hoppare gillar och förstår. En
bidragande orsak till att jag vann priset för
bästa foto är nog också att jag genom att
starta från marken kan bygga montage
och få till nya vinklar som inte är möjliga
från flygplan. Det i en miljö som skiljer
sig rejält från en åker över Uppland.”
Förra året vann han kategorin bästa musikvideo: ”Det var skönt att knipa bästa
foto i år, som känns som en tyngre klass.”

Beth Dacey

För tredje gången arrangera-

Priset för bästa film utsågs Jumpcut
till som Martin Flink låg bakom. En ny
kategori ”Bästa reklamfilm för sporten”
fick Nordic Sequentials.
Juryns pris gick till filmen Everything
but the jump med motiveringen att filmmakarna tänkt utanför ramarna. Andreas
Henriksson och Mikael Fält låg bakom
den filmen.
■

David Bengtsson var
inte på plats för att ta
emot sitt pris men hade
en fullgod ”stand in”
iförd pappersmask.
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PRYLTORGET

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

P

(3 april) Nu säljer jag mina sista hoppgrejer. Bilder finns
på www.uffeshoppshop.se • Z1 integralhjälm med invändigt dyttermontage och öppningsbart visir. Färg:
marinblå metall. Storlek: Medium. Använd cirka 50
hopp. Pris: 1.450:- (nypris 2.900:-) • Höjdmätare FT50, vinröd, fräscht kardborreband, lite repor på glaset.
Pris: 500:- (nypris 1350:-) • Ny och oanvänd FS-overall från Symbiosis i färg röd, marinblå och ljusgrå. Sydd
efter mig som är 170 cm och normalbyggd. Passar tjejer som har tendens för att gå lätt, tack vare att bootisarna inte är superstora. Pris: 1.500:- (nypris 3.500:-)
Kontakta Maria Cifuentes Vargas, e-post: maria@skydiver.se
(13 april) Hoppklar Cessna 182 till salu. 20 timmar kvar
till översyn, luftvärdigheten går ut i början av juni. Är ni
intresserade kontakta Olof Lindkvist i Fallskärmsklubben Syd, telefon: 0706-48 05 86, e-post: Olof.L@bostream.nu eller olof@skydivesyd.se

K Ö P E S

S Ä L J E S
(1 feb) Säljer en Icon I3 rigg med färgval fire. Smart 120
reserv och Cypres 2. Allt detta är från sommaren 2008
och dessa är i mycket fint skick. Har gjort 350 hopp
med grejerna. Huvudkalotten är en Smart 120 från
1998. Fungerar finfint att även hoppa med kalottstorlekar från ca 100 upptill 135 om det är av intresse istället.
Riggen passar personer runt 180 cm och 80 kg. Kan
köpas som paket eller i delar. Vill framförallt sälja rigg
och reserv om det inte säljs som paket. Grejerna är nybesiktigade å hoppklara. Kontakta Johan "Smögen"
Karlsson, telefon: 0739-28 06 07, e-post: smogen85@gmail.com
(2 feb) Praktiskt taget ny Viso II säljes utan nytt kardborreband (lika bra eftersom de i regel suger). Jag har kvar
mitt gamla som jag kan skicka med kostnadsfritt, men
själv rekommenderar jag att du syr fast den på ett
svettband som du bara drar på innan ilastning. Nypris
(med kardborreband): 2150:- Jag säljer bara enheten,
alltså en Viso II med 8 hopp sammanlagt. Pris 1000:Kontakta Johannes Bergfors, e-post: johannes.bergfors@gmail.com
(3 feb) Säljer diverse utrustning: • Bonehead Optik kamerahjälm, pris: 2.500:- Storlek S. Hoppad med endast
några gånger. • Cookie MXV Kamerahjälm, pris:
2500:- Ohoppad. Storlek S. Medföljande kamerahus för
Sony PC kamera. • Mamba 104, ca 150 hopp. Neongrön, pris: 5.000:- Kontakta Mikael Kaulanen, telefon:
0768-985 522, e-post: kaulanen@gmail.com
(12 feb) Har en Tandemcypress till salu med flera år
kvar och nybytta batterier. För mer info kontakta Johny
Åhman, e-post: johny@rygg.nu

(11 mars) Jag säljer en hel utrustning, antingen hela paketet eller lösa delar: • Velocity storlek 96, från 2007,
ca 500 hopp med nya linor. Pris: 8.500:- • Javelin
Odyssey (helröd med röd, vit, svart logga) från 2003 ca
1.000 hopp, passar ca 170 cm medium-stor person.
Pris: 7000:- • Reserv Techno 98 från 2003, noll hopp:
4.500:- • Cypres 2 från 2006-05 (måste servas) 4.500:• Hjälm, Rawa, röd (medium-ish storlek) 350:- • Kamerahjälm med sidmontage (och platt topp) till en gammal Sony pc5-kamera, Rawa, röd (medium-ish storlek)
350:- • Prodytter, 400:- • Friflygarbyxor, Skywear,
röda med resår i midjan, 100:-? Passar en medium-sized person på ca 170 cm. Allting finns hos mig i Telefonplan. Kontakta Elin Håkansson, 0736-63 77 86, epost: hakansson.elin@gmail.com
(12 mars) Säljer min Velocity 90. Den är ljusblå, med vit
cell nr 2 och 6. Drygt 1000 hopp men i kanonskick.
Runt 100 hopp kvar på linsetet. Pris 5.000:- Kontakta
Palle Nygren, telefon: 0709-65 93 61, e-post: pallenygren@gmail.com
(17 mars) Till Salu: komplett nybörjarrigg från 2008!
Som ny, kun 255 hopp! Besiktad och hoppklar! Rigg:
Wings W19, från 2007. Huvudkalott: PD Spectre 210,
från 2007. Reserv: PD 176R, från 2008. Reddningsutløser: Airtec Cypres 2, från 2008. Pris: 32.000:- Kontakta
Michael Marjala, telefon: 0706-38 27 82 eller int+47-4126 58 11.

(1 feb) Har du en Cypres till salu, så är jag intresserad
av att köpa den. Kontakta Lennart Vestbom, telefon:
073-987 99 89, e-post: lennart.vestbom@swipnet.se
(2 feb) Vill köpa en rigg med Cypres och reserv. Container för typ 135-150 kvadratfot. Inget gammalt junk utan
nåt fräsigt som passar en 160-165 cm lång tjej. Kontakta Anna , e-post: anna_vollmer@hotmail.com
7 feb) Behöver en Cypres – allt av intresse! Spelar ingen
roll om den är ganska ny eller bara har något år kvar.
Kontakta Emmi Holmer, e-post:
emmi.holmer@gmail.com
(15 feb) Är ute efter en reservkalott 150-160 kvadratfot.
Allt kan var av intresse dock inte allt för gammal, max
15 år. Så om du har en i garderoben ta fram den och
gör mig lycklig! Kontakta Arvid Selander, e-post: arvidoxa@gmail.com
(25 mars) Jag söker en Sabre 2 135, eller liknande, i bra
skick. Kontakta Lennart Vestbom, telefon: 073-987 99
89, e-post: lennart.vestbom@swipnet.se

V I L L

H Y R A

(19 mars) Säljer min Gopro Wristmount för HD. Housing
och armband. Helt oanvänd. Nypris 499:-, säljes för
450:-! Kontakta Jocke Italiano Forasetto, telefon: 073358 33 80, e-post: wingsuiter@gmail.com

(5 april) Om det är någon klubb som har elevriggar till
övers i år (som är hoppbara) så är Gotlands Fallskärmsklubb intresserade av att hyra en till tre stycken
året ut. Vi är även intresserade av att köpa en till två begagnade elevcypreser som har något år kvar på nacken. Kontakta Fredrik Winzell, e-post: fredrik@winzell.in

30 mars) Stiletto 107 i gott skick (från -95) men som
skulle trivas bättre med nytt linset, säljes för 1.500:Ingemar Eriksson , e-post: ingemare@hotmail.com

(20 april) Jag har en Cypres att hyra ut. Den håller till
juli. Hyra 500:- Kontakta Fredrik Tengbom , e-post:
fredriktengbom@hotmail.com

KONTAKTA

SFF!

Bild från länge sedan, fortfarande
i luften: Tony Månson tecknad i
Göteborgstidningen (GT), 1972.

Beställ material på SFF:s kansli

Vill du veta mer om:

• PR-film, inspelad 2006,

Skatter och avtal: Kontakta förre ordföranden Lina

för att ha i marknadsföringssyfte.
• Drogteststickor.
• Skade- och tillbudsformulär.
Styrelsen
Ordförande: Ronny Modigs,
e-post: ordforande@sff.se
Kassör: Stefan Nilsson, e-post: kassor@sff.se
Vice ordförande: Fredrik von Schmalensée,
e-post: schmalensee@sff.se
Ledamot: Annika Burström, e-post: annika@sff.se

Gardlow, e-post lina@sff.se
Ekonomi: Stefan Nilsson, e-post kassor@sff.se
PR & information: Fredrik von Schmalensee,
e-post schmalensee@sff.se
Förbundsjurist, allmänrättsliga frågor, avtal, försäkringar, tävling: Håkan Dahlquist, e-post
hakan@sff.se
Miljöfrågor: Annika Burström, annika@sff.se
Materielkommittén: Mårten Jansson,
e-post marten@martenjansson.com

Kansliet

Ledamot: Erik Hamrin,
e-post: erik.hamrin@gmail.com

Utbildnings- och säkerhetskommittén:

Besöksadress: Sjöhagsvägen 2

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

Tävlingskommittén: Elisabet Pettersson,

Postadress: 721 32 Västerås

Suppleant: Jens Eklöf, e-post: jens.eklof@home.se

Telefon: 021-41 41 10

e-post Petter Alfsson-Thoor, ri@sff.se

e-post elisabet.pettersson@comhem.se
Luftrumsfrågor: Mårten Nordlander,

Fax: 021-41 541 19

e-post marten@sff.se

E-post: info@sff.se

Valberedningen:

Riksinstruktören

John Cargill Ek (sammankallande), e-post: jce@jcd.se

www.sff.se

Petter Alfsson-Thoor

Christian Schlater (suppleant),

På hemsidan hittar du bland annat information om

Annika Burström, e-post: annika@sff.se

Telefon: 021-41 41 10
E-post: ri@sff.se
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e-post: schlater@headdown.net
Lennart Vestbom, e-post: lennart@fgcc.nu

SFF, nyheter och styrelseprotokoll samta fakta om
bestämmelser och material.
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