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Skjut höft!
Mycket media på SM i Tylösand
Svenskt friflygarrekord toppade Näsinge

Tung sommar
Lika fantastiskt underbar som den här sporten kan
vara, lika fruktansvärt nattsvart känns det när en av våra
hoppkompisar rycks ifrån oss. Under sex års tid har vi
varit förskonade från dödsfall men den 15 juli hände
det igen. Under veckan som följde efter dödsfallet på
Öland skadade sig Rikard Larfors mycket allvarligt i
Västerås vid en högfartslandning som gick fel. Dessutom inträffade terrordådet i Norge. Mycket på en gång
och det kändes otroligt jobbigt alltihop.
Kanske har sommarens händelser fått en och annan
att börja fundera: ”är det värt det?”. Fallskärmshoppning är tyvärr inte en ofarlig sport. Går det fel så är risken stor att det gör det ordentligt. Alla som har hoppat
några år har om de inte skadat sig själva varit med om
att nära vänner skadat sig allvarligt eller kanske till och
med dött.
En naturlig följd av att ett dödsfall sker och massmedia rapporterar är att omgivningens ifrågasättande ökar.
Extra bekymmersamt blir det då dödsolyckan på Öland
är ett stort mysterium. Vi vet inte vad som föranledde
det låga reservdraget och frågan är om vi någonsin får
veta. Förbundet håller på med en utredning och vi kan
bara vänta och se vad som kommer fram där.
Förhoppningsvis för även de tråkigaste händelserna
med sig något positivt. Att vi blir påminda om att vi
inte är odödliga. Vi tänker lite extra på säkerheten och
blir mer rädda om varandra.
I det här numret kan du läsa om dödsolyckan och
Rikard Larfors allvarliga incident. Vi skriver också om
SM-veckan i Halmstad där swooparen Göran Schwarz
skadade sig under ett tävlingshopp. Men det är inte
bara tråkigheter. Det har varit flera olika hoppveckor
och läger runt om i landet.

I Näsinge blev den så kallade Beechveckan en riktig
succé. Friflygningen tar stora steg framåt på västkusten
och ett nytt svenskt rekord sattes under sekvenslägret.
Där har också varit vingoverallvecka och Angleweek. På
andra sidan av landet gjorde Big way camp comeback.
På tävlingssidan, förutom SM i Halmstad, har vi faktiskt haft ett svenskt fallskärmslag med i OS sedan sist.
Militära OS avgjordes i Brasilien och hur det gick kan
du läsa mer om på sidan 24.
En vältränad hoppare är en bättre hoppare, det är
alla eniga om. Men även om du kanske inte siktar på att
jobba din kropp till OS-form, utan är nöjd med att hålla dig i bra och hoppbart trim kan du ha nytta av artikeln på sidorna 16-17.
Ett par utmärkelser uppmärksammar vi också. Även
om bakgrunden till båda är bortgångna hoppkompisar är
det positivt när inspirerande människor får uppskattning.
Vi i redaktionen vill passa på att sända positiva tankar till er alla hoppare där ute. Ta hand om er själva och
varandra.
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Omslaget:
David Bengtsson testar sitt fotmontage till kameran under midsommarlägret i Söderhamn.
Foto: David Bengtsson
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Erfarna hoppare har i alla år hjälpt varandra att bli bättre kalottflygare. Under 90-talet började man allt mer diskutera behovet av en centraliserad vidareutbildning i kalottflygning och landning. Den främsta anledningen var att de flesta skadorna i vår
sport uppstår under fullt bärande fallskärmar medan grundutbildningen av tradition
har fokuserat mest på frifallet.
Sedan 2006 har kalottkurserna Pilot bas, Pilot hp och Pilot swoop anordnats runt
om i landet, med stöd i boken Flyga fallskärm. Boken fungerar både som en kursbok
för kalottkurserna och är dessutom ett nästa steg efter grundutbildningsboken Hoppa fallskärm.
Men det har hela tiden varit svårt att rekrytera instruktörer till de här kurserna,
eftersom det inte har funnits någon central utbildning av kalottflygarinstruktörer.
Varje klubbs chefsinstruktör har istället fått avgöra vem och vilka som har varit lämpliga nog att hålla sådana kurser.
Men under vintern som gick togs en kursplan för utbildning av kalottflygarinstruktörer fram i förbundets regi och 17-19 juni hölls den första svenska utbildningen av
kalottflygarinstruktörer någonsin. Kursen ägde rum i SF, Gryttjom, kursledarna var
Annika och Stefan Burström samt Mik Stier och deltagarna var Matti Sepponen och
Daniel Olsson, Syd, Johan Karlsson, SF, Martin Olsson, Dala, Rikard Larfors, Aros
och Kristian Nilsson, Nyköping.
Så småningom kommer det att dyka upp en ny bokstav på certifikaten för alla
som har den här instruktörsbehörigheten.

Ruben Hamberg
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De första SFF-utbildade kalottinstruktörerna

AUGUSTI
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
15-19 augusti: Studio Gryttjom, Let´s
play rec. Filmläger hos SF.
www.skydive.se
19-21 augusti: Gryttstock.

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

NOVEMBER
12-13 november: SFF:s CI- och
ordförandekonferens 2011,
Karlsborg.

Dags att landa
Jonas Nilsson och Lars Eriksson
har brutit upp formationen efter sitt
kalottformationsprogram och avslutar hoppet med en solnedgång och
Östersund i bakgrunden.

17 - 21 november: Tunnelläger i Prag,
alla discipliner, mer information
www.basementproduction.se
FEBRUARI, 2012
24-26 februari: SFF:s BAS-kurs, mer
information via www.sff.se
MARS, 2012

17-18 september: Öppna Svenska
Mästerskap i 10-mans
speedformation hos Västerås
fallskärmsklubb. www.fkaros.se
eller vickan@buren.se
23-25 september: Europatour i
precision, deltävling 6, Locarno,
Schweiz.
25 september: FS4 scramble hos
Västerås fallskärmsklubb.

Komiker i luften

14-18 mars: SFF:s kursledarkurs, mer
information via www.sff.se

Magnus Betnér
med tandempilot
Rickard Backne.

15-18 mars: SFF:s hoppmästarkurs,
mer information via www.sff.se
18-31 mars: FlajFlaj nummer 10,
flygfritt@gmail.com
APRIL, 2012
13-15 april: SFF:s hoppledarkurs,
mer information via www.sff.se

Jenny Norin

SEPTEMBER

Magnus Betnér, komiker som
bland annat medverkat i TV4:s
Parlamentet, hoppade tandem
hos Stockholms fallskärmsklubb i
Gryttjom i början av juli. Att han
gillade upplevelsen framgår tydligt på hans hemsida och han
skriver att det är ”bland det härligaste jag varit med om”, och
att han är riktigt sugen på att ta
cert nu så han får hoppa själv.

SM i tiomanna speedformation
Helgen 17-18 september avgörs SM i tiomanna speedformation
på Johannisberg flygfält i Västerås. Det är fallskärmsklubben
Aros som står för arrangemanget som vanligt.
Förra året fick tävlingen inte SM-status eftersom det bara var
Aros-lag anmälda. Flera lag hade hoppare som inte ansökt om
att tävla för annan klubb i rätt tid. Händelsen föranledde att tävlingskommittén har förenklat förfarandet för den som vill ansöka
om att tävla för annan klubb.
Anmälan till SM-tävlingen görs till vickan@buren.se senast
den 6 september.
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Formationen
”Roger rabbit” ur tiomanna-poolen. Komplett uppsättning av
årets formationer finns
i SFS nr 1/2011.
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Robert Rydén

18-21 augusti: SM och NM. FS, FF,
VFS och speed. Hålls hos
Stockholms fallskärmsklubb i
Gryttjom.

Foto: Kuri – Babylon
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Larfors allvarligt skadad vid landning
Fallskärmsklubben Aros chefsinstruktör Rikard Larfors skadade sig allvarligt i en högfartslandning som gick fel på Johannisberg flygfält i Västerås
onsdagen den 20 juli. Av någon anledning hade han inte tillräckligt hög
höjd när han skulle slutföra sin sväng och slog hårt i marken.
”Tur i oturen så var Marcus Jögi på fältet med en akututrustad försvarsbil som innehöll bland annat syrgasutrustning. En läkare som befann
sig på flygklubben kom och hjälpte till och ambulans var snabbt på plats”,
säger Uno Asker som var hoppledare den aktuella dagen.
Rikard Larfors var vid medvetande och kunde berätta var han hade ont.
Det visade sig att skadorna var omfattande. Han bröt lårben, revben och
bäcken, skadade ryggen och punkterade en lunga.
”Skadorna är allvarliga men han kommer att klara sig. Det kommer att
ta tid men han kommer förhoppningsvis att bli helt bra igen.”
Något som de närvarande vid olyckan blev påminda om är vikten av att
ha bra sjukvårdsutrustning på fältet, träna på att agera i liknande situationer och prata om det.
”Första omhändertagandet kan göra stor skillnad. Det är bra med elastiska lindor i sjukvårdsväskan, men en ordentlig sax och helst en oxybox
borde vara obligatorisk utrustning på alla fält.”
Tillförordnad chefsinstruktör i FK Aros är Erik Hamrin.

Nordiskt friflygarrekord
sattes i Spanien
I början av juni sattes ett nytt nordiskt rekord i friflygning, en 39-manna. Det
organiserades av Skywalkers hos Skydive Spain. Från Sverige deltog Nina
Forsberg, Malin Sjödin, Petter Jönsson, Peter Nilsson, Fredrik Johansson,
Fredrik Hedén, Marcus Dahl, Karl Jensen och Martin Olsson.
”Många som deltog hade inte hoppat större än 15-mannor förut så det
blev en häftig upplevelse att hoppa så här stort. Från två plan dessutom”, säger Nina Forsberg, FKCG.

Vindtunneln i Köpenhamn har öppnat
Nya vindtunnlar poppar upp lite här och var. I våras öppnade den som planerats länge i Köpenhamn. Jämfört med vindtunnlarna i Bedford och Bottrop är
den i Köpenhamn mindre och inte fullt så kraftfull. Men enligt hemsidan går
det bra att flyga fyra personer i den. Den ska också enligt uppgift fungera bra
för exempelvis en elev med instruktör.
Diametern på flygområdet i tunneln är 3,6 meter. Jämförelsevis kan nämnas att diametern på flygområdet i Bedfordtunneln är fem meter.
Tunneln har två flygalternativ. Man kan flyga både i en stängd luftkammare
och i öppna luften. Läs mer på: www.airexperience.dk

Kvinna drunknade

Pac krockade med fågel

Tidigt på morgonen den 10 juli drunknade en 47-årig kvinna i en badtunna på
Sundsvalls fallskärmsklubbs hoppfält Bänkås. Kvinnan var nära vän till en av klubbens hoppare.
Direkt när hon hittades påbörjades hjärt- och lungräddning och hon fördes till
sjukhus. Senare på eftermiddagen togs beslutet att stänga av respiratorn i samråd med kvinnans anhöriga eftersom hon fått omfattande hjärnskador.

Skydive Swedens Pac 750 XL som fallskärmsklubben Cirrus Göteborg hoppar ur krockade med en stor fågel i mitten av juli. Det var på basen i flygplanets landningsvarv som kollisionen skedde.
Det blev ett hål i rutan på pilotsidan och piloten fick en rejäl bula i huvudet. Men landningen kunde genomföras utan problem och piloten fick inga
övriga besvär.
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Några ord från…

Oklar
dödsolyckan på
Öland inträffade

J
D

ag hoppas ni har en riktigt skön sommar! Det har jag
med mycket hoppning på schemat.
En dödsolycka inträffade på Öland under Smålands fallskärms-

å har det hänt som inte får hända, en tragisk olycka
med dödlig utgång. Vi har varit förskonade från
dessa under ett antal år som ett resultat av ett idogt säkerhetsarbete. Olyckan leder trots det till reflektion. Reflektion om att vi inte är odödliga och att det inte är en ofarlig sport vi utövar. Detta trots alla rutiner vi har för att
undvika att mänskliga eller materiella fel uppstår.
Mina tankar går först och främst till den förolyckades
anhöriga, men även till hans vänner och till Smålands
fallskärmsklubb. Ta hand om er och ta hand om varandra
i denna svåra stund.
n annan av våra mindre klubbar har visat att det går
att arrangera svenska mästerskap även som liten
klubb. Det är Halmstads fallskärmsklubb som med den
äran har arrangerat SM i precision och swooping. Det genomfördes i år under den alltmer etablerade SM-veckan
där ett antal mindre idrotter samlas och genomför sina
mästerskap. Tack HFSK för att ni vågade och visade att
det går att genomföra tävlingar även som mindre klubb.
Nu får vi utvärdera och se om konceptet med SMveckan är något vi kan bygga vidare på även med andra
grenar. Jag vill samtidigt gratulera Magnus Falk till SMguldet i precision. I swoopingen ställde vädret till bekymmer så att tävlingen tyvärr inte kunde genomföras fullt
ut. Göran Schwarz kammade dock hem de två SM-guld
som delades ut i zonprecision och distans, stort grattis!
På FS4-sidan är det mycket glädjande att se Bardagis
internationella framgångar. Nu senast en hedrande sjätte
plats på EM i Tyskland med imponerande 17,7 i snitt.
Grattis, jag ser fram emot fortsättningen!

E

J

ag önskar er en fortsatt bra hoppsommar, var rädd om
dig och hoppa säkert!

klubbs hoppvecka. Andreas ”Nisse” Nilsson kopplade av okänd
anledning loss huvudfallskärmen på för låg höjd. Reserven hann
därför inte utvecklas ordentligt.
Text

Anna Oscarson

Foto

Anders Q, Himmelsdyk

målands fallskärmsklubb anordnar
varje sommar en hoppvecka på Borglanda flygfält på Öland. I år fick veckan
ett mycket tråkigt avslut.
Vid halv tiotiden på förmiddagen fredagen den 15 juli gjorde Andreas ”Nisse”
Nilsson ett hopp tillsammans med en annan hoppare från 1500 meter. Nisse drog
sin fallskärm på normal draghöjd. Någonstans mellan uppskattningsvis 150
och 300 meters höjd kuttades huvudfallskärmen. Räddningsutlösaren aktiverades och reservfallskärmen började vecklas
ut men hann inte bromsa fallet tillräckligt. När Nisse nådde marken var han i
upprest läge. Han visade livstecken efter
landningen men omkom på vägen till eller på sjukhuset.
”Smålands fallskärmsklubbs medlemmar med hoppledare och chefsinstruktör
på plats utförde ett svårt arbete under
stor press under olycksdagen, något de
gjorde exemplariskt”, säger riksinstruktör
Petter Alfsson-Thoor.
Petter åkte själv till Öland tillsammans
med en representant från utbildningsoch säkerhetskommittén och en representant från förbundets krisgrupp. De åkte
ner för att bistå klubben i sitt arbete efter
olyckan och inleda en utredning.

S

Utredning pågår

Ronny Modigs
ordförande i
Svenska Fallskärmsförbundet
Svenska Fallskärmsförbundet
Sjöhagsvägen 2 • 721 32 Västerås
E-post: ordforande@sff.se

6

Fortfarande är det osäkert vad det är som
föranledde händelsen. Nisse som var född
1979 hade gjort cirka 350 hopp. Enligt
klubbkamraterna var han en ”säker” hoppare som hade fräsch utrustning.

”Det är jobbigt att inte veta orsaken till
varför det hände”, säger Charlotta Ohlsson, chefsinstruktör i Smålands fallskärmsklubb.
Petter kan i nuläget inte ge något besked om hur lång tid utredningen beräknas ta. Innan den är färdig kan varken
han eller någon annan i utredningsgruppen uttala sig om några teorier varför
olyckan inträffade.
”Vi samlar fortfarande in information
för att göra en så grundlig utredning som
möjligt. Frågeställningarna är många.
Det kan säkert anses lätt att dra slutsatser
om hur det skulle kunna ha skett, men vi
väljer att gå till botten med alla frågor vi
kan för att försöka komma fram till hur
olyckan kunde ske och vad som hände
under förloppet. Det kommer ta en stund
att göra den här utredningen bra och
SFF använder sina bästa resurser för att
få jobbet gjort ordentligt”, säger Petter.
Utrustningen och hoppdatorer som
Nisse hade med sig under hoppet har
gåtts igenom. Cypresenheten är skickad
till Tyskland för analys. Förhoppningsvis
ska det ge en tydligare bild av hur hoppet
har gått till hastighetsmässigt bland annat.
Det här var det 39:e dödsfallet inom
svensk civil fallskärmshoppning. Senast
ett dödsfall inträffade i samband med
hoppning var 2005 då Anneli Dalström
gjorde en låg sväng i Gryttjom. De hoppare som dog när Östersundsklubbens
flygplan störtade är inte medräknade, eftersom det betecknas som flygplansolycka snarare än fallskärmsolycka. ■
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t varför

Över hela hoppsverige flaggades
det på halv stång den 15 juli.
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Saltstänkt SM på Tyl
fick mycket mediautry

Stefan Burström intervjuas av SVT efter
hoppet som gjorde
honom till silvermedaljör i zonprecision.

Trots skada som resulterade i en ambulansfärd
till sjukhuset tog Göran Schwarz hem dubbla
guld i swooping-SM. Rekordinnehavaren Magnus
Falk tog det efterlängtade guldet i individuell precision. SM-tävlingarna på Tylösand var en del av
SM-veckan och mediabevakningen var stor.
Text

Anna Oscarson

Foto

Johan Kvorming, Anna Oscarson

edlemmarna i Halmstad fallskärmsklubb tvekade i det längsta
om de skulle klara av att genomföra SMtävlingarna i swooping och precision.
Klubben är landets näst minsta och har
bara ett tiotal aktiva medlemmar.
SM-veckan är en satsning av Riksidrottsförbundet tillsammans med Sveriges television. I år avgjordes sommar-

M

8

veckan i Halmstad och 20 idrotter deltog, bland annat kanotpolo, simning,
vindsurfing, triathlon och dragkamp.
Eftersom ambitionen var att hålla
fallskärmstävlingarna ute på stranden på
Tylösand krävdes det att tillstånd söktes
från bland andra polisen och länsstyrelsen. Det fanns också en hel del logistiska
problem att lösa.
Jens Eklöf anlitades som tävlingschef.
Han var med om att arrangera historiens första swoop-SM i Sundsvall förra
året och hade mycket värdefulla tips och
erfarenheter att dela med sig av.
Tidigt på säsongen

På onsdag, efter midsommar, körde tävlingarna igång. Swooptävlingen inleddes
med distansdisciplinen. Deltagarna hade
lite problem med att träffa rätt i gaten
(portarna) och många hopp blev därför
underkända.

”Både i år och förra året avgjordes
SM tidigt på säsongen. Det betyder att
alla gör fler misstag än vad som hade
gjorts om tävlingen hade varit i augusti”, konstaterar Göran Schwarz som tävlar för Stockholms fallskärmsklubb.
Han fick själv till det längsta hoppet
på 97 meter vilket resulterade i SM-guld
i distansdisciplinen. Tobias Alsiö, fallskärmsklubben Aros, lyckades i andra
rundan göra ett hopp på 80 meter. Han
tog därmed silvret och Nico Emanuelsson, fallskärmsklubben Cirrus Göteborg, som gjorde ett knappt två meter
kortare resultat än Tobias Alsiö fick
bronset.
Klassisk precision fascinerar

Det pratas om att precisionshoppningen
är på utdöende. Intresset bland nya hoppare att prova på denna anrika gren är
inte speciellt stort. Däremot är intresset

Svensk Fallskärmssport nr 3, 2011

Anna Oscarson

lösand
ymme
för precisionshoppning från whuffos, alltså icke-hoppare, desto större. Fascinationen är stor inför hur man kan lyckas träffa
en två centimeter liten prick när man hoppar ut flera hundra meter upp i luften.
Nu är det visserligen inte alla som
lyckas träffa den där lilla pricken som
även kallas dead center (DC) och ger resultatet noll centimeter. Magnus Falk,
FGCC, hade inför SM varit och tävlat i
en europacuptävling i Slovenien. Där
avslutade han tävlingen med att sätta tre
nollor i rad vilket betydde en förbättring
av hans eget svenska rekord.
I första tävlingshoppet på Tylösand
lyckades han sätta ännu en nolla. De internationella tävlingsreglerna säger att
om en tävling genomförs inom 14 dagar
får man fortsätta där den sista avslutades. Magnus Falk trodde först att han
förbättrat sitt svenska rekord ytterligare
men det visade sig senare att resultatet
inte var giltigt eftersom det skett träningshopp däremellan.
”Det var tråkigt att det blev så. Om
jag hade vetat att det inte räknades om
jag gjorde ett inhopp hade jag aldrig
gjort det”, säger Magnus Falk.
Stark inledning

Elof Wecksell, FGCC, gör här ett träningshopp inför tävlingen. I det första tävlingshoppet lyckades han för första gången i karriären
sätta en nolla. Och det gjorde han i sandaler!

Johan Kvorming

Trots att Magnus Falk var innehavare av
det svenska rekordet hade han inför årets
SM aldrig tagit SM-guld i precision.
Han inledde alltså tävlingen starkt. Efter
nollan i första hoppet blev det en centimeter i både andra och tredje omgången. I fjärde hoppet blev det en sjua. Det
gjorde att regerande svenske mästaren
Anders ”Raggarn” Carlsson, Linköpings
fallskärmsklubb, och flerfaldige svenske
mästaren Michael Alpfors, Skånes fallskärmsklubb, kunde knappa in. Det
skulle senare visa sig att resultatet efter
fyra omgångar också blev slutresultatet.
”Skönt att jag lyckades vinna efter all
träning jag har lagt ner. Det hade varit
roligare om jag hade fått göra det med
en komplett runda men vädret är svårt
att göra något åt.”
SVT bevakade

SVT satsar stort på att bevaka SM-veckan. De hade inte möjlighet att direktsända från alla sporter utan vissa gjorde
de bandade inslag ifrån som sedan visades under den samlade SM-sändningen.
Tävlande från SM-veckans alla sporter deltog i en direktsänd presskonferens
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Nicklas Gatevold, Mats Svensson, Daniel ”Frasse” Winell, Sandra Smidelik, Kristoffer Holm, Gabriel Nordeborn, Daniel Ingered, Love Nordström, Anna Oscarson, Mikaela Jansson, Max Rasmusson och Peter Alkeryd kämpade hårt för att genomföra SM-tävlingarna på Tylösand.
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SM TYLÖSAND
alltså samma år som Jovan föddes. Sedan
dess har Tony Månson tävlat i 46 svenska
mästerskap. Tillsammans med sitt lag
Linköping fick han ännu en guldmedalj
till samlingarna eftersom laget tog hem
segern i årets lagprecision.

Anna Oscarson

Inslag på Sportnytt

som visades på SVT Play. Fallskärmshoppning representerades av veteranen
Tony Månson och den då regerande
svenske swoopmästaren Thomas ”Tummen” Biehl. SVT-profilen Jovan Radomir fascinerades över att Tony Månson
började hoppa fallskärm redan 1963,

Johan Kvorming

Johan Kvorming

SVT höll en direktsänd
presskonferens där alla
SM-veckans sporter
deltog. Här intervjuas
Thomas ”Tummen”
Biehl och Tony Månson
av Jovan Radomir.

Mediabevakningen var stor. Flera tidningar besökte tävlingsplatsen, Sveriges
Radio Halland direktsände därifrån,
Hallandsposten gjorde webb-tv och hade
vädret varit bättre under fredagen och
lördagen skulle både Radiosporten och
TV4 ha bevakat tävlingarna.
Det är inte varje dag fallskärmshoppning visas på Sportnytt. Tråkigt nog var
det en skada som föranledde uppmärksamheten.
I första omgången av swoopingens
zonprecision som kördes på torsdagen
landade Göran Schwarz olyckligt. Själva
hoppet såg helt normalt ut och likaså
landningen men Göran kände direkt att
något hänt med ryggen och påkallade
tävlingsorganisationens uppmärksamhet.
Livräddare var snabbt på plats och en
ambulans mötte upp. Efter röntgen visade det sig att han drabbats av en kotkompression.
Händelsen inträffade medan SVT
stod och filmade.
Starka
vindar

Tre av deltagarna fick
avbryta
omgången.
Eftersom
vindarna

tilltog i styrka fick tävlandet brytas för
dagen. Varken på fredagen eller lördagen
kunde det swoopas något mer. Rikard
Larfors, Sebastian Andersson och Max
Bond som inte hade fått göra något hopp
i zonprecision meddelade huvuddomaren att de lämnade tävlingen och godkände att de tilldelades resultatet noll. På
så sätt kunde medaljer delas ut även i
zonprecision. Göran Schwarz fick ytterligare ett guld och Stefan Burström silver.
Ingen av de övriga deltagarna som hoppade lyckades ta något poäng.
Förutom sina två guldmedaljer utsågs
Göran Schwarz av domarna att få ta emot
ett pris under en hyllningsceremoni på
Lilla torg i Halmstad. En person från
varje idrott var utsedd och från simningen var det självaste Therese Alshammar.
För högt pris?

Göran är visserligen glad över sina två
guldmedaljer men har börjat fundera på
om priset var lite väl högt. För två år sedan bröt han båda handlederna vid en
landning. Innan ryggskadan har läkt beräknas det ta åtta smärtsamma veckor.
”Jag kommer nog att ta ett beslut
framåt hösten när jag får veta statusen för
ryggen om jag ska lägga tävlandet på hyllan”, säger han.
Medlemmarna i Halmstad fallskärmsklubb är nöjda att de trots allt genomförde tävlingarna.
”Vi fick jobba hårt och med facit i
hand var det saker vi hade kunnat göra
bättre för att tävlingarna skulle flyta på
smidigare. Men det är otroligt häftigt att
lilla Halmstad fallskärmsklubb har ordnat ett SM”, säger klubbens ordförande
Daniel Ingered.
■

Svenska mästerskapen i lagprecision gick till
Linköping genom Anders ”Raggarn” Carlsson, Tony
Månson och Patricio Matta-Salgado.

Lag

1

2

3

4

Totalt

1. Team Finland

9

21

16

12

58

2. Linköping

21

7

23

23

74

3. Skånes bästa

24

26

18

24

92

4. Fallskärms Gävle CC

16

18

23

36

93

Zon

Poäng

Johan Kvorming

Lagprecision, klassisk
Magnus Falk, i mitten, tog hem det individuella guldet i
precisions-SM. Michael Alpfors och Anders ”Raggarn”
Carlsson hade lika många centimeter totalt men Michael
hade satt två tvåor och Anders bara en som bäst.

Tobias Alsiö, silver, Göran Schwarz, guld och Nico Emanuelsson,
bronsmedaljör på prisutdelningen för swoopingens distansdisciplin.

Individuell precision, klassisk
Namn, klubb

1

2

3

4

1. Jaakko Lautamäki, Finland

1

0

0

2

3

Swooping, zonprecision

2. Magnus Falk, FGCC

0

1

1

7

9

Namn, klubb

3. Reijo Hirvonen, Finland

3

5

0

2

10

1. Göran Schwarz, SF

43

100

4. Michael Alpfors, SFK

3

2

2

4

11

2. Stefan Burström, SF

17

39,535

5. Anders Carlsson, LFK

3

3

3

2

11

3. Tobias Alsiö, FK Aros

0

0

0

6. Patricio Matta-Salgado, LFK

2

1

8

5

16

3. Niklas Emanuelsson, FKCG

0

0

7. Uno Alpfors, SFK

5

8

3

16

32

3. Rikard Larfors, SF

0

0

8. Robert Engström, FGCC

16

1

6

16

39

3. Max Bond, USA

0

9. Elof Wecksell, FGCC

0

16

16

13

45

3. Sebastian Andersson, FKCG

10. Seppo Honkanen, Finland

5

16

16

8

45

11. Tony Månsson, LFK

16

3

12

16

12. Per Thonning, SFK

16

16

13

4

10

Totalt

Swooping, distans
Totalt
100

Namn, klubb

Längd Poäng Längd

Poäng

Totalt

1. Göran Schwarz, SF

97

100

0

0

2. Tobias Alsiö, FK Aros

0

0

80

100

3. Niklas Emanuelsson, FKCG

0

0

78,12

97,65

97,65

0

4. Rikard Larfors, SF

0

0

65,54

81,925

81,925

0

5. Max Bond, USA

1

1,031

0

0

1,031

0

0

6. Sebastian Andersson, FKCG 0

0

0

0

0

0

0

0

6. Jens Lindblad, FKCG

0

0

0

0

0

3. Jens Lindblad, FKCG

0

0

0

6. Stefan Burström, SF

0

0

0

0

0

47

3. Johan Karlsson, AFSK

0

0

0

6. Johan Karlsson, AFSK

0

0

0

0

0

49

3. Thomas Biehl, FGCC

0

0

0

6. Thomas Biehl, FKCG

0

0

0

0

0

39,535

100
100
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RI

Sommaren
står i blom
Riksinstruktören
Petter Alfsson-Thoor

ommaren står i full blom och fallskärmssverige blomstrar, klubbarna
har hoppveckor, helgerna präglas av glädje och umgänge. Men just
nu känner jag mig lite tom. En av våra hopparkompisar har förolyckats i
den sport som jag, vi och många andra runtom i världen brinner väldigt
passionerat för.
Vad som har hänt är ännu oklart och utredningen ligger precis i sin
linda när detta skrivs och jag hoppas vi kommer få lite ljus på hur och
varför den här olyckan inträffade. Tidsperspektivet för utredningen är
ännu oklart. Det är många trådar som skall försöka knytas ihop.

S

”

Sommaren har en bit
kvar och jag hoppas
verkligen att den bjuder på fantastisk fallskärmshoppning när
den är som bäst.

”

Jag känner med de drabbade anhöriga och de vänner som saknar sin
kompis ute på hoppfältet i Feringe vilken Smålands fallskärmsklubb har
som hemmafält.
Organisationen, som bestod till större delen av den aktiva Smålandsklubben, gjorde ett fenomenalt jobb på Öland med sin räddningsinsats
samt efterarbete som följer en allvarlig olycka av den här arten. Att hantera media samtidigt som man försöker hantera sig själv och ta hand om
varandra är mycket krävande, och jag kan inte nog säga att Smålandsklubben skött sig som skolboken för åtgärder vid allvarlig olycka.
yvärr är det här kanske en väckarklocka för några hoppare runtom i
landet. Det kan vara farligt att hoppa fallskärm och man kan dö.
Man skall ha gjort helt klart för sig att man anser att belöningen för ett
fallskärmshopp överväger risken. Senast vi förlorade en kamrat var sommaren 2005. Vi har sedan dess haft ett antal mer eller mindre allvarliga
olyckor. Men inget som är jämförbart med en död kamrat. Ju längre
bort vi kommer från ett dödsfall ju närmare är vi nästa, det har ibland
en tendens att glömmas bort.
Nu kanske någon hoppas att det är lugna gatan ett tag, nu är det lång
tid till nästa gång en hoppare förolyckas. Jag vill att man alltid skall ha
de skador och dödsfall som drabbat våra fallskärmskompisar i åtanke
när vi resonerar kring varför vi gör som vi gör. Nu i detta läge efter en
olycka, är det mycket enklare att förstå och ta till sig vikten av säkerhetstänk och aktiv analys av varför och hur man hoppar fallskärm, det inkluderar hela organisationen.

T

itt jobb som riksinstruktör är bland annat att konstant påminna
oss om att bibehålla tänket och inte slappna av, att aktivt följa
med i trender och normglidningar så vi kan påverka och göra något bra
av saken. Det som är sanning idag kanske inte är sanning om fem år.
Därför vill jag att alla hoppare aldrig stänger av den kritiska knappen
kring både ens egen personliga hoppverksamhet, men även hur organisationens och klubbens attityder är. Det är tråkigt att hamna i läget: ”Jo,
jag visste att det skulle hända… det syntes långa vägar redan innan…”
Min andemening är inte att påstå att den förolyckade hopparen på
något vis varit en osäker hoppare, min andemening är att alla skall tänka
aktivt och inte låta sig glida in i slentrian för att bryskt låta sig påminnas
på bekostnad av någon annan människas liv.

M

ed det sagt: Ta hand om er, ta hand om era kamrater och uppmuntra varandra att verka för härlig, rolig, hisnande och viktigast,
så säker fallskärmshoppning vi bara kan.
Sommaren har en bit kvar och jag hoppas verkligen att den bjuder på
fantastisk fallskärmshoppning när den är som bäst.

M

Hans Berggren

Med blicken mot skyn,

12

Petter Alfsson-Thoor
SFF:s riksinstruktör

Svensk Fallskärmssport nr 3, 2011

Magnus Våge

Friflygarrekord toppade
succévecka på Näsinge

En inhyrd Beech tog tillsammans med
klubbens Pac 750 hopparna smidigt till
höjd och liftköerna växte sig aldrig långa.

Beechveckan på Näsinge blev succé. Två läger som kördes parallellt bidrog till att det

På Näsinge bor de flesta i tält eller
husvagn. Under Beechveckan hade
hela 210 hoppare checkat in.

hoppades mycket och hoppningen höll verkligen hög kvalitet. Att ett svenskt friflygarre-

Anna Oscarson

Foto

Stefan Johansson, Magnus Våge

allskärmsklubben Cirrus Göteborg
storsatsade i år på extra många hoppveckor på Näsinge utanför Strömstad.
Under en vecka i juli hyrdes en Beech in.
Ett supersnabbt plan som lyfter hopparna till 4 000 meter på bara tolv minuter.
”Vi la in två läger under veckan eftersom vi vet att det driver hoppningen. Under andra hoppveckor som till exempel midsommarläger kan det bli lite slött eftersom det blir mycket party på kvällarna”,
säger FKCG:s ordförande Nina Forsberg.
Förutom vingoverallveckan som du
kan läsa om på nästa uppslag kördes ett
sekvensläger för speciellt inbjudna friflygare. Det var också elevhoppning, tandem,
övrig organiserad hoppning och en hel
del ströhoppning. Totalt var 210 hoppare
incheckade och det gjordes 3 018 hopp.
Förutom Beechen hoppades det ur
Skydive Swedens Pac 750XL. Det var
trots mängden hoppare inte långa hoppköer. De flesta bodde i tält och husvag-

F
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nar. Klubben hade hyrt in extra bajamajor och duschar.
Överraskade coacher

Sekvenslägret kördes i år för tredje gången. Malin Sjödin och Martin Olsson låg
bakom och totalt var 75 personer involverade. Deltagarna kom förutom från
Sverige från Norge, Finland, Danmark,
Tyskland och Schweiz.
Sekvenslägret har ökat i storlek för varje år. Deltagarna blir bättre och bättre och
coacherna var överraskade över nivån på
årets läger.
”Det blev en jättebra vecka och coacherna tyckte att det var högre nivå på
vårt sekvensläger än det europeiska sekvenslägret som hölls tidigare i år”, säger
Nina Forsberg.
Tidigare har alltid europeiska friflygare legat långt före de nordiska med anledning av att hoppare i södra Europa
har bättre väderförutsättningar att kunna

hoppa mycket. Tunneln
har möjliggjort för svenskarna, norrmännen och
finnarna att komma ikapp utan att behöva
lägga månader av semester på hoppveckor
utomlands.
forts. på sid 14

Stefan Johansson

Text

Stefan Johansson

kord sattes är inte minst ett bevis på detta.

En av sekvensgrupperna går igenom
sitt hopp på marken.

13

Mike Carpenter

NÄSINGE 2011

Vi var med i det svenska rekordet!
Marcus Dahl, Nina Forsberg, Tommy Gustafsson, Fredrik Hedén, Karl Jensen,
Fredrik Johansson, Tobias Johansson, Petter Jönsson, Janne Latvala, Peter
Nilsson, Per Nissborg, Martin Olsson, Fredrik Panzar, Mikael Rengstedt, Henrik
Runbjörk, Malin Sjödin och Joakim Wetterfors. Foto: Mike Carpenter

Under sekvenslägrets sista
dag sattes svenskt rekord i
friflygning – en 17-manna.
Därmed slogs det norska
rekordet med en person.

forts. från sidan 13

”Nu tycker folk det är roligare att göra
större formationer. Jag har märkt att tävlingsintresset har minskat i vår klubb.
Folk vill bli riktigt bra och vi känner att
vi utvecklas mest genom att hoppa stort
tillsammans. Men jag tror att intresset
för att tävla kommer tillbaka så småningom”, säger Nina Forsberg.
Skulle slå Norge

Angleweek – hoppning i vinkel
Veckan efter Beechveckan
kördes för första gången i Sverige en så kallad ”Angleweek”.
Ett läger där hopparna utvecklas genom att flyga i vinkel.
Många svenska hoppare vet
inte vad som menas med att
flyga i vinkel. Norrmännen har
sysslat med det under rätt
lång tid. Vinkelflygning är en
utveckling av tracking där man
flyger mer brant, och när man
behärskar det kan man flyga i
grupp med andra.
”Genom att flyga i vinkel behärskar man kroppen bättre i
frifall. Man lär sig hur luften
passerar i olika positioner och
kan flyga mer avslappnat”, säger Nina Forsberg.

14

Under Angleweek deltog 33
hoppare och fem coacher. Ungefär hälften var svenskar.
Norske Håvaard Flaat organiserade lägret tillsammans
med Nina Forsberg. Några australiensare och israeler hade
också tagit sig hela vägen till
Näsinge för att vara med.
Deltagarna delades in i olika
grupper i fem olika nivåer, bestående av färska hoppare
med bara några hopp efter utbildningen till riktigt erfarna.
Vinkelflygning är bra att lära
sig oavsett om man helst friflyger eller hoppar FS. Att kunna
tracka bra är en förutsättning
för att kunna hoppa säkert
ihop med andra.
■

Under sekvenslägrets sista dag beslutades
det att ett svenskt rekord skulle försöka

sättas. Tre hopp avsattes och planen var
att göra en 17-manna eftersom Norges
rekord är en 16-manna. Rekordet sattes
redan på andra försöket.
”Vi skulle kunna sätta ett betydligt större rekord för det finns många fler duktiga
friflygare i Sverige men det handlar om att
lyckas samla alla på ett och samma ställe
samtidigt.”
FKCG är mycket nöjda med Beechveckan och det kommer att bli en repris
nästa år.
■

När det är hoppning på Näsinge brukar det göras inhopp på ön Koster. Här avnjuts en middag
på en lokal restaurang efteråt.

Stefan Johansson

Mer om vinkelflygning, se SFS
nr 1/2011.

Sekvenslägret var uppdelat i fem nivåer.
En intermediategrupp och fyra olika
grupper för de mer erfarna. I och med att
sekvensflygningen börjat komma starkt
nu och kunskapsnivån hos friflygarna
stigit är friflygareliten mer intresserad
av att hoppa stort tillsammans och
utvecklas på så sätt. Tävlingsintresset har för tillfället gått ner.
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Sweden wingsuit camp
Den 4-10 juli hölls Sweden Wingsuit Camp i Näsinge. Arrangörerna

pare med minst 500 vingoverallhopp var och
en hel del filmande av tandemhopp och AFF.

bakom lägret hade aldrig tidigare

Varierande kunskapsnivåer

anordnat något liknande och mot

Totalt var arton deltagare anmälda och tillsammans gjorde de 275 hopp. Vissa hade 500 hopp
med vingoverall, för andra var det första gången. Syftet med lägret var att ge alla deltagarna
en chans till utveckling och få möjlighet att utmana den egna förmågan, vilket i sig var en utmaning för killarna som höll i lägret.
”Eftersom det var så varierande kunskapsnivåer och vi ville att alla skulle utvecklas personligen blev hela lägret lite som en testomgång.
Det satte press på oss men vi fick pröva oss
fram helt enkelt”, säger Martin.
Alla hopp var filmade och coachade. Man
gick igenom hoppet och tekniken på marken
innan och när deltagarna kom ner fick de feedback direkt. De hade tur med vädret så det var
bara att hoppa på.
”Under veckan delade vi in oss i grupper
med blandade erfarenhetsnivåer och övade på
horisontella formationer, där de erfarna fick

slutet av veckan satte de svenskt
rekord i vingoverallformation.
Text

Virginia Åslund

Foto

Mikael Söderberg

V

i som hoppar med vingoverall i Sverige är
en relativt liten grupp men vi har märkt
att intresset har ökat och att det finns ett intresse av att lära sig att flyga med vingoverall. När
vi i januari blev tillfrågade av FKCG:s ordförande Nina Forsberg om vi ville hålla ett läger
kände vi att det var ett utmärkt tillfälle att till slut
göra slag i saken”, säger Martin Libelt från FK
Aros, en av arrangörerna till lägret.
Tillsammans med Ludvig Åkeson och Mikael Söderberg från Aros samt Tomas Sevén från
Linköping anordnades det första vingoveralllägret på fyra år. De är alla erfarna vingoverallhop-

svårare platser medan de mindre erfarna fick
lite enklare. Vi avslutade veckan med att de erfarna vingoverallhopparna fick avancera till att
byta platser med varandra i vertikala formationer”, berättar Martin.
Storformation

Mot slutet av veckan byggdes en sjumannaformation som även är Sveriges största dokumenterade vingoverallformation. En av tankarna bakom lägret var att bygga storformationer,
och det är vad man kommer att fokusera på
nästa år.
”Allting gick så fort att vi knappt hann med
allt. Men vi är mycket nöjda med lägret, bra väder hela veckan och inga skador. Erfarenheterna vi fick har vi tagit till oss och nästa års läger
kommer bli ännu bättre”, konstaterar Martin.
Fem hoppare på lägret fick riktigt blodad
tand och kommer att vara med på Vertical
Challenge i North Carolina nu i september.
Det är ett världsrekordsförsök där 36-49
personer ska bygga en vertikal formation,
i form av en diamant.
■

Med vingoverall och sikte på
Kosteröarna utanför Strömstad.
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Martin Mork

En vältränad hoppare

Träna regelbundet, äta rätt och få tillräckligt
många timmars sömn. Det känns självklart och

just till mat, sömn och motion. Under
hela våra hoppkarriärer alltså.

vi har hört det förr. Men hur många sköter de

Konditionsträning stärker

enda egentliga kraven för att hoppa fallskärm?

Det finns många fördelar med motionsträning, det vet vi redan, men det tåls att
påminna om dem. Motion tränar lungorna, cirkulationssystemet och kroppens
viktigaste muskel hjärtat. Löpning är en
mycket enkel form av motion och kräver
minimal utrustning, ett par bra löparskor. Löpning ger en ökad tolerans mot
stötar och tränar konditionen, som gör
dig starkare mentalt.
Det effektivaste sättet att träna löpning är intervallträning. Det beror på att
kroppen anpassar sig för att kunna stå
emot liknande belastningar, efter ett träningspass. Så nästa gång du springer samma löprunda i samma tempo utvecklas
inte konditionen, kroppen är ju van nu.
Därför behövs omväxling och gradvis
upptrappning av tempot.

Text

Virginia Åslund

Foto

Martin Mork

Illustrationer

V

Katti Bauer

i fallskärmshoppare uppmanas jämt
och ständigt att vara uppmärksamma på vår egen och andras utrustning för
säkerhetens skull. Något vi också borde
lägga märke till är hur våra hoppkompisar mår på hoppfältet, även det för säkerhetens skull. Dålig sömn och bortglömda
måltider är inget ovanligt på ett hoppfält,
och kanske inte så enkelt att styra heller.
Förhoppningsvis vet vi själva när vi ska stå
över en lift, men det skadar inte att vara
uppmärksam på våra hoppkompisar ändå.
Något som kanske inte är lika påtagligt på ett hoppfält är hur det ligger till
med motion och träning. För att få hoppa fallskärm krävs, förutom en hälsokontroll, att vi har en normal fysik och följer
de vanliga hälsoråden när det kommer
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viduell, det kan vara allt från 30 sekunder till fem minuter. Exempel: Du joggar
i 90 sekunder (paus) och springer i 90 sekunder (fart). Dessa upprepas så länge
din kapacitet tillåter men fartperioderna
bör vara mellan 15 till 45 minuter totalt.
Enklast är att öka farten för sig, sedan
tiden för sig. Till slut kommer du att nå
en maxgräns på din fart och då börjar du
om från ursprungskapaciteten, men kortar ner pauserna denna gång, till exempel
60 sekunder paus och 90 sekunder fart.
Till slut har du tömt ut din fart- och
ditt tidsförråd. Då börjar du om med ursprungskapaciteten och ökar antal repetitioner. Alternativt springer du i kuperad
terräng i samma tempo 20 till 40 minuter.
Intervallträning är en träning som är
mycket effektiv men också lätt att överträna kroppen med. Med uppvärmning
och nedvarvning bör träningspasset inte
överstiga 60 minuter. Återhämtningen är
minst lika viktig! Det är då som kroppen
tillgodogör sig träningen.

Exempel på intervallträning

Intervallträning är omväxlande låg och
hög fart i en löparrunda. Variablerna är
fart, tid och antal upprepningar.
Ursprungskapaciteten är förstås indi-

Styrketräning förebygger skador

I fallskärmshoppning belastas kroppen
bland annat i formationen, vid draget
och vid landningen. En vältränad kropp
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är en bättre hoppare
tål belastning bättre och har du skadat
dig, läker skadan fortare än om du skulle
varit otränad. Det betyder att du kan hoppa fallskärm igen snabbare, efter din skada.
En gammal skada är bra att träna upp,
då tränar man upp musklerna kring skadan för att inte slita upp den igen. Det
kan till och med vara direkt farligt om
det sker under ett fallskärmshopp.
Hoppare har nack- och ryggbesvär

För snart två år sedan gjordes en undersökning bland fallskärmshoppare om
nack- och ryggbesvär.
Preliminära analyser av svaren visade

att 25 procent av de 658 som besvarat
enkäten har uppgivit att de får nackbesvär vid fallskärmshoppning och att besvären kan relateras till fallskärmens öppningsförlopp.
Drygt hälften av alla som har nackbesvär upplever att fallskärmens öppningsförlopp triggar eller ger nackbesvär
(smärta, värk eller obehag).
Den forskning som pågår nu om fallskärmshoppare och besvären knutna till
fallskärmshoppning kan förhoppningsvis
leda fram till konkreta förslag till att
minska led- och muskelbesvär för just
fallskärmshoppare. I dagsläget rekom-

menderas fysisk aktivitet 30 minuer om
dagen och stabilitetsträning som till exempel pilates eller simning. Dessa typer
av träning rekommenderas både som förebyggande och rehabiliterande.
Huvudsaken är att du tränar och inte
vad du tränar. Och kom ihåg att öva fallskärmsrullningar mellan säsonger, även
erfarna hoppare kan göra sig illa.
■
Källor:
• Istället för doping – Frank Nilsson.
• FYSS - Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling
(www.fyss.se) – Björn Äng och Jenny Nilsson.

Träningsprogram
komponerat av Katrin Vaks, sjukgymnast
Hur man ska styrketräna sin kropp är högst individuellt. En bra tumregel är: träna muskeln till utmattning, det vill säga blir du inte trött blir
du heller inte starkare. Bålstabilitet är viktigt och det är bra att träna
statiskt eftersom det är sådant arbete som finns i många hoppmoment, till exempel tracken. Antal repetitioner känner du av själv, och
med tiden ökar du antal repetitioner.
Och kom ihåg att det är bättre med ett ordentligt styrketräningspass i veckan än tre halvbra pass i veckan.

Övning 1:
Stå på underarmarna med
tårna i golvet och ha
kroppen rak. När du inte
orkar längre står du lite
till. Upprepa tre gånger.

Övning 4:
Ligg på ena sidan med
nedre handen i golvet.
Lyft höften uppåt medan
du har kvar handen och
fötterna mot golvet. Den
andra handen vilar mot
höften. Lyft och sänk
höften upprepade gånger.
Byt sedan sida.

Övning 2:
Utfallssteg framåt, stå och pumpa,
upp och ner. Upprepa flera gånger
med båda benen.

Övning 5:
Situps, både raka och sneda.

Övning 6:

Börja i armhävningsposition.
Lyft ena handen mot taket.
Upprepa rörelsen med båda
händerna flera gånger.
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Illustrationer av Katti Bauer

Övning 3:

Rygglyft. Ligg på
mage. Benen ska
hela tiden ligga
stilla längs med
golvet. Lyft långsamt överkroppen med armarna åt sidan. När du lyfter ska du dra
ihop skulderbladen. Sjunk även ner långsamt, överkroppen ska aldrig
nudda marken utan ska hela tiden lyftas och sjunkas för at ha någon
effekt. För att göra det lite jobbigare kan du hålla händerna framför
dig istället. Eller växla mellan alternativen..
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Östersund med Fröson och Storsjön.

Foto: Robert Rydén

Liftgänget som ska
hoppa över Skärstad.
Foto: Sara Hall Ericson

Noa Fridmark (FK Aros) landar i en åker vid Skärstad och får gå lååångt

Foto: Sara Hall Ericson

Chavez är en av förra årets elever som tagit över Nyköpingsklubbens marka i år. Här serveras hembakade chilenska piroger som måste provas om man är på besök.

Fönster
mot

HOPP
SVERIGE
Skicka bilder!
Foto: Virginia Åslund

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

Foto: Moa Torstensson
Lars Nyström flyger
på sina bootisar.
Foto: Tomas Almbo

Calle Edvaller (NYFK) packar sin omöjliga skärm

Richard Örjas, FKD,
har dragit reserven
under ett nakenhopp
över Tallhed.
Foto: Christer Dahl

Foto: Sara Hall Ericson

Martin Mork

Virginia Åslund
V

irginia gjorde sitt första hopp i Kanada år
2008 efter att ha funderat på att börja
hoppa i cirka fem år. Tyvärr blev det bara ett
hopp med automatlina innan både tid och
pengar tog slut och det skulle dröja ända tills
2010 innan det var dags igen. Denna gång
blev det en AFF-kurs i Nyköpings fallskärmsklubb och den 19 juni gjorde hon sitt första
hopp från 4000 meter. Virginia var förtrollad
och minns hur en klubbkompis sa att det skulle kunna pågå ett världskrig utan att hon
märkte något. Nu pågick det inget världskrig
men hon var lyckligt ovetande om diverse
bröllop som ägde rum samma dag. På grund
av klubbens problem med flygplan under
2010 fick hon hälsa på hos ett par grannklubbar men hon trivs ändå bäst i NYFK.
Virginia har i skrivande stund inte mer än
sju hopp efter sin utbildning men brinner
både för klubben och för sporten. I dagsläget
är hon engagerad som fadder och nästa steg

blir troligen hoppledare. På
längre sikt lockar rollen som
AFF-instruktör, för att verkligen få vara med och ta
hand om eleverna.
Virginia har ett stort intresse av att skriva och såg
även rollen som redaktör för
Svensk Fallskärmssport som
ett bra sätt att lära känna
fler hoppare. Hon har tidigare jobbat på artistbolag
som turnékoordinator och
då skrivit en hel del pressmeddelanden.
Hennes familj varken delar eller förstår henens intresse. I synnerhet hennes
mamma som först var väldigt orolig men sedan, efter uppmuntran från Virginia, frågar
om det är något hon undrar. Nu förstår hon

mer om vad hennes dotter gör och då oroar
hon sig inte lika mycket.
Martin Eidensten

Lina Arvidsson

n y a re d ak tö re r !
Martin Eidensten
M

20

artins mamma hade hoppats på en karriär som ryttare för sin son. Med facit i
hand var det ganska självklart att han skulle bli
fallskärmshoppare istället, med tanke på att
han hoppade fallskärm redan på dagis.
Martin är uppvuxen i Barkarby utanför
Stockholm i en familj som har hästar som största intresse. Martin har ju såklart ridit en del i
sitt liv men fastnade aldrig för det. Han har
velat hoppa fallskärm så länge han kan minnas. Som femåring hoppade han från ribbstolar på dagis med en egen konstruerad fallskärm. År 1997, när Martin var 16 år gammal,
insåg hans föräldrar att han inte skulle bli en
av dem och lät honom gå en AFF-kurs på
Stockholms fallskärmsklubb. Tre år i sporten
blev det innan han blev tvungen att prioritera
annat. Men sedan 2006 har han varit aktiv
medlem i Stockholmsklubben.

utom hoppmästare och
kursledare är han en mycket
engagerad fadder och fadderansvarig. Filmar tandemhopp gör han också. Foto
är ett intresse han har även
utanför hoppfältet. Många
av Martins foton har publicerats i diverse tidningar,
bland annat i Svensk fallskärmssport. När tidningen
sökte nya redaktörer kändes
det naturligt att även skriva
för den. Han planerar på att
bli AFF-instruktör i framtiden, därför att pedagogiken
intresserar honom. Det
skulle även gynna honom på annat sätt, då
han studerar till socionom.

Av Martins cirka 800 hopp är de flesta friflygarhopp och headdown är en favorit. För-

Det är knappast någon idé att få familjen
eller flickvännen till hoppfältet. Men däremot

har han hört hur mamma talar gott och stolt
om honom som fallskärmshoppare. Men aldrig till honom.
Virginia Åslund

Svensk Fallskärmssport nr 3, 2011

Mats Malmgren

Norrlandsboogie
– lyckat grannsamarbete
När vetskapen om att Skycamp på Gotland ställts in nådde
Söderhamnsklubbens medlemmar bestämde de sig för
Stockholms fallskärmsklubbs inhyrda AN28 fick hoppningen att flyta
på smidigt. Även Twin Ottern fanns
att tillgå vid behov. Cessnan som
Söderhamn hyr av Sundsvall användes för att fälla automatelever.

att väcka liv i planerna på ett Norrlandsboogie.
”Vi såg det som en möjlighet att förbättra relationen med Stockholms
fallskärmsklubb”, säger Daniel

Ola Hansson, Mats Malmgren

öderhamns fallskärmsklubb har för tillfället bara 20 medlemmar och hyr en
Cessna 182 av Sundsvall. För att kunna arrangera ett midsommarboogie som skulle
kunna leva upp till namnet krävdes alltså
mer lyftkraft.
Kontakt togs med grannen i söder som
ställde upp med både AN28 och Twin Otter. Stockholmsklubben skötte hoppningen
och Söderhamnarna logistik, boende, mat
och fest.
145 deltagare från åtta klubbar slöt upp.
Det gjordes 1 000 hopp från onsdag till söndag under midsommarveckan.
”Det flöt på bra. Vi hade bara ett reservdrag och inga skador”, säger Daniel Larsson,
ordförande i Söderhamns fallskärmsklubb.
Landningsområdena hade delats upp och
ilastningen flyttats till banänden. Trots den
extra promenaden var det ingen som klagade.

S

Flygande blommor

På midsommarafton landade hoppare på
stranden vid en liten sjö där hembygdsföreningen anordnade officiellt midsommarfi-

rande. Hopparna hade knutit fast blommor
vid fötterna, dessa fästes sedan på midsommarstången.
”Som vanligt var det någon hoppare som
landade i vattnet och blev blöt.”
På midsommaraftons kväll underhöll livebandet RocknRoll Allstars. En riktig scen
hade byggts upp och en ordentlig ljudanläggning fanns att tillgå. Övriga kvällar uppträdde trubadurer för hopparna som packade.
Under midsommardagen kom hoppningen igång lite senare, både med anledning av
vädret och att många var lite trötta efter festen kvällen innan. Men det gjorde inte så
mycket för kvällen och natten bjöd på midnattshoppning. Sista liften gick vid midnatt.
Det var lite halvskumt men långt ifrån
mörkt.
Planer fanns inför boogiet att hoppa
rundkalott men det blev aldrig av.
Istället försökte Söderhamnshopparna sig
på att göra formationer de inte klarar med
sitt lilla plan.
”Det gjordes några försök med 8-10mannor med blandat resultat.”
■

I hangaren hade en riktig scen ställts iordning.
Där uppträdde bandet RocknRoll Allstars under
midsommaraftonen och trubadurer övriga kvällar.

Mats Malmgren

Anna Oscarson

Foto

Klassiskt fallskärmsboende. Söderhamns fallskärmsklubb fixade markservicen och
stockholmarna hoppningen.

Mats Malmgren

Text

Mats Malmgren

Larsson.

Ola Hansson

Norrlandsboogiet i Söderhamn var ett samarbete mellan
Söderhamns fallskärmsklubb och Stockholms fallskärmsklubb. Det lockade 145 deltagare från åtta klubbar.
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Thomas Lovén

Big
Way
2011
ett Big way-läger i Gryttjom. Den här gången med
coacherna Nadja Lönnroth, Robert Chromy och Edward "Bushman" Anderson. Målet var sätta en Rubick-formation i slutet av lägret med tyvärr var det
inte möjligt eftersom bara ett flygplan var i drift.
Text

Martin Eidensten

Foto

Martin Eidensten, Thomas Lovén, Anders Nyqvist

rots att lägrets datum sattes ganska
sent så hittade 32 deltagare till
Gryttjoms bigway-läger. Det är ganska få
om man jämför med tidigare år. Varje
morgon delades dessa in i två mindre
grupper och tanken var att de skulle öva
tekniker och förbereda sig för att göra

T

till med vinklarna och håller strukturen
på plats.
Endast ett flygplan

De två flygplanen som skulle användas
var den inhyrda AN28:an och Stockholms fallskärmsklubbs egen Twin Otter,
Erik-Erik. Tyvärr fick lägret endast möjlighet att använda båda flygplanen på

Debrief av
28-manna.

Mats Andersson

Nadja Lönnroth, en
av organisatörerna,
väntar på att få ge en
key under dirtdivet.

större formationer med båda flygplanen
senare på dagen. Det fungerade bra och
med mindre formationer hann grupperna ta fler poäng i luften. De kunde även
öva att bygga basen till slutmålet: Rubick-formationen. Det är en mycket svår
formation med många bortvända positioner. Den som har en sådan saknar referens och måste lita på att andra hjälper

Anders Q, Himmelsdyk

Mellan den 11 och 15 juli var det återigen dags för

Ett av de få hopp
som kunde göras
med två flygplan.

22

Svensk Fallskärmssport nr 3, 2011

BIG WAY 2011
Exit 14-manna från
Twin Otterns.

Juan Cifuentes, deltagare
Klubb: Fallskärmsklubben Aros.
Antal hopp: 850.

Thomas Lovén

Juan har deltagit på tre Big way-läger i
Gryttjom, ett i Polen och fyra 14-manshoppningar i Aros. Han tycker att årets
Big way står sig bra i jämförelse med
de andra han har varit med på. Självklart tyckte han att det var trist att det
var problem med Twin Ottern men han tycker samtidigt att det
var kul att hoppa 14-manna.
”Det roliga med 14-manna är att man tar flera poäng och även
block ibland. Jag fick en riktig nytändning av lägret och vill nu gärna hoppa lag igen!”
Nästa resa för Juan blir till Polen där han ska vara med på en
125-manna.

Den som vill hoppa med Nadja,
Chromy och Bushman innan dess kan
åka till Florida i vinter där de organiserar
ett liknande läger på Bushmans hemmaklubb Z-hills.
■
Anders Q, Himmelsdyk

måndagen eftersom Erik-Erik slutade
flyga vid lunchtid på tisdagen. En avluftningsventil skulle bytas och turbinen synas. Det avverkades förhållandevis
snabbt och flygplanet var i luften redan
runt lunchtid på lördagen, men tyvärr
var det inte snabbt nog för bigway-lägret
som resten av veckan fick fortsätta i sina
mindre grupper.
Trots flygplansproblem och lite skiftande väder blev det ett lyckat läger. Manifest, hoppledare, piloter och coacher
var synkade och alla deltagare fick runt
30 hopp var.

Datumet för nästa år är redan satt till
den 9 juli och samtliga coacher är överens om att det kommer att bli större och
bättre på alla sätt.

Piloten Klasse testkör Twin Otterns motorer.

Thomas Lovén

Nästa år
14-manna
Snowflake.

Thomas Lovén

Anders Q, Himmelsdyk

Exitträning ur
följekärran.

14-manna, tredje poäng.
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Hemmaklubb:
Parachuting Club
of Finland.

Martin Eidensten

Hemmaklubb:
Skydive DeLand.

Antal hopp:
2 612.

Edward ”Bushman” Anderson
Martin Eidensten

Organisatörer

Antal hopp:
över 11 500.

Nadja Lönnroth
Martin Eidensten

Robert Chromy

Antal hopp:
över 10 000.
Hemmaklubb:
Skydive De Land och
Zephyrhills, Florida.
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Peter Wirenstedt

Bra insats av

Laget MILFS består av Fredrik Wesslén, Ronny Modigs, Mårten Nordlander,
Henrik Olsén och Peter Wirenstedt på
kamera. När Peter låg sjuk hoppade
Fredrik Bäckström in och filmade.

Sverige i miltära OS
Trots feberfrossa, bara fyra månaders träning
och en ny lagmedlem lyckades militära fallskärmslandslaget med en fullt godkänd insats i
militära OS som avgjordes i Brasilien i juli.
”Med tanke på förutsättningarna är vi jättenöjda”, säger Fredrik ”Vesslan” Wesslén.
Text

Anna Oscarson

Foto

Peter Wirenstedt, Fredrik Wesslén

ilitära OS avgörs vart fjärde år och
då samlas alla militära grenar på
ett och samma ställe. För fyra år sedan
gick tävlingen i Indien. Militära fallskärmslaget MILFS som startade sin satsning 2006 deltog då. Målet med satsningen var att ta medalj i Brasilien i år.
Men 2009 beslutade det svenska försvaret att fallskärmshoppning inte längre
skulle vara en försvarsidrott.

M

Tävla på arbetstid

Laget fortsatte hoppa civilt ett tag och
tog silver på SM 2009 men därefter lades
lagsatsningen ner. I vintras blev de ändå
tillfrågade om de ville åka och tävla på
militära OS. Träningen skulle de få bekosta själva men resan och tävlingsavgiften stod arbetsgivaren för. De skulle också få göra detta på arbetstid.
”Vi lämnade in en träningsplan som

bestod av fyra timmar tunnel och 40 laghopp. Med det uppskattade vi att vi skulle vara tillräckligt bra för att nå upp till
ungefär samma resultat som i Indien”, säger Vesslan.
Då skrapade laget ihop 16 poäng i
snitt och kom bland de tio bästa. Arbetsgivaren tyckte det lät bra och fyra månader hade laget på sig att komma i OSform.
Ronny Modigs kom in ny i laget. Han
har på sista tiden hoppat mest åttamanna
men tack vare hårt slit lyckades han komma in bra i fyrmannahoppningen igen.
Svåra förutsättningar

Organisationen var inget vidare. Information saknades. Två dagar fick de vänta på
fältet utan att få hoppa. Dessutom blev
lagmedlemmarna sjuka en efter en. Det
var alltid någon som låg i feberfrossa.

Militära tävlingspoolen i fyrmanshoppning speciell
I militär fallskärmshoppning skiljer sig tävlingspoolen en del från den civila. Alla uthopp görs i en stjärna. Randompoolen är likadan föutom M (stjärna) som militärt är en Caterpillar. Poolen har bara åtta
block. Hoppen är alltid uppbyggda enligt stjärna-random-random-block och alltid som fempoängsrunda.

Fredrik Wesslén

Bilden: Vid medaljutdelningen hoppade en från
varje land in med flagga i stadion. MILFS och
danskarna försökte förtvivlat fixa fram en Norgeflagga, med tanke på tragedin som nyss hänt där.
Norge var inte själva med och tävlade i hoppning.
”Vi hade en på gång från Rio, 16 mil bort. En
överste skulle ta med den men hann inte. Men
väl framme så tog brassarna upp den på medaljutdelningen.... Fint gjort,” säger Vesslan.
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Resultat militära OS, FS4
Placering, nation

1

6

totalt

snitt

1. Belgien

43 29 35 35

2

3

4

34 34

5

210

35,0

2. Tyskland

40 30 32 32

29 29

192

32,0

3. USA

34 28 35 28

28 32

185

30,8

13. Sverige

19 16 20 18

15 16

104

17,3
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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.

Mina från andra världskriget oskadliggjord
En mina av tyskt ursprung som innehöll 150
kilo sprängmedel hittades av sportdykare i ett
gammalt vrak fredagen den 8 juli utanför Falsterbo i Skåne. Kustbevakningen larmades och de
tog kontakt med marinens röjdykare.
”Sprängningen gick som planerat och det nära
samarbetet med Kustbevakningen är ovärderligt”,
säger Claes Annvik från fjärde sjöstridsflottiljen.

Under världskrigen fälldes 165 000 minor i
Östersjön. Marinen uppskattar att cirka 30 000
ligger kvar på havsbotten. Skulle du träffa på något som skulle kunna vara en mina ska du absolut inte vidröra objektet. Märk ut platsen och larma räddningstjänsten eller Kustbevakningen.
Källa: www.forsvarsmakten.se

Populärt bli soldat

Övning inför kemiska katastrofer

Försvarsmaktens rekrytering och anställning av
soldater har gått över förväntan. Anställningsbehovet har därför minskats vilket får till följd att
Försvarsmakten kommer att ta in färre rekryter
till omgång tre och fyra av den grundläggande
militärutbildningen, GMU, som startar i höst.
Även en del utbildningsplatser avsedda för Hemvärnet minskas.
De orter som genomför utbildning för omgång tre under perioden 8 augusti 2011 - 28 oktober 2011 är Ledningsregementet i Enköping,
Trängregementet i Skövde och Försvarsmaktens
tekniska skola, FMTS, i Halmstad.
Dessutom genomför Hemvärnet utbildning
på en rad platser i landet.
Det förband som genomför utbildning för
omgång fyra, 26 september - 16 december 2011
är Norrbottens regemente, I 19 i Boden.

Misstanke fanns om att det mycket giftiga ämnet botulinumtoxin
framställdes i en lägenhet, i ett café
pågick olaglig verksamhet och ett
sjukhus som hade blivit beskjutet
låg i ruiner. Det var några av scenarierna som försvarsanställda i Totalsförsvarets skyddscentrum ställdes inför under övningen Precise
Response 2011.
Övningen ägde rum i Kanada
under juli månad och enligt försvarsmaktens hemsida har svenskarna fått erfarenheter som de kommer att ha stor nytta av vid eventuella kommande insatser.
Kanadensarna har ett mobilt kemilaboratorium som togs fram inför OS i Vancouver
2010 för att kunna analysera prover på plats under evenemanget. En kemist från svenska
försvaret fick arbeta i det mobila laboratoriet. Något som han tyckte var mycket givande
och gav många nya idéer som han tar med sig hem till Sverige.

Källa: www.forsvarsmakten.se

Källa: www.forsvarsmakten.se

De hoppade från en Casa C2 95, ett plan som är
stort som en Hercules. Fällningshastigheten var
220 kilometer i timmen. Många fick plats och
det blev flera finaler. Det hände att de kunde få
vänta i planet i 50 minuter.
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MILFS fick ett snitt på 17,3 och hamnade
därmed på 13 plats. Vann gjorde inte helt oväntat
Belgien före Tyskland och USA.
”Flera länder överraskade i år. Till exempel Irland och Qatar. Där visste jag inte ens att det

hoppas fallskärm men pengar gör mycket i den
här sporten. Man kunde se på flera av lagen att
de hade stora fallskärmar och säkert inte hoppat
så mycket. Däremot har de lagt mycket tid i tunneln och var väldigt vassa i frifall.” ■
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Boel Stier uppmärksammas till
minne av Anneli Dalström
mig själv för att jag uppenbarligen inte
hade nått fram till henne under lägret.
Jag är inte säker på om Anneli hade valt
mig till att få utmärkelsen,” säger Boel.

För första gången delas en utmärkelse ut i Anneli
Dalströms namn och den går till initiativtagaren till
boken ”Flyga fallskärm”, Boel Stier.
Text

Virginia Åslund

Den gula boken

Foto

Mikael Gustavsen

Boel fick positiv respons på sina kurser
och läger och sammanställde material till
de så kallade Pilotkurserna. Boel har även
varit initiativtagaren och motorn bakom
den gula boken Flyga fallskärm där Pilotkursernas innehåll finns samlat.
”Jag insåg att det var mycket frifallstekniker man lärde ut. Däremot är vi
sämre på att lära ut skärmflygningen
men skador är ju vanligast just vid landning. Kunskapen fanns inte tillgänglig
någonstans i skrift utan bara i huvudet
hos duktiga hoppare. Därför såg jag till
att många av dessa kunniga kalottflygare
bidrog med sina kunskaper och att vi
kunde göra en bok av det”, säger Boel.

fter Anneli Dalströms olyckshändelse 2005 startades en minnesfond i
hennes namn där syftet är att stödja insatser och engagemang som ökar säkerhetstänket inom fallskärmshoppning.
Från och med i år delar minnesfonden ut
en utmärkelse till en sådan insats. Tillsammans med Annelis föräldrar har minnesfondens styrelse valt att ge den allra
första utmärkelsen till Boel Stier
från Stockholms fallskärmsklubb.

E

Framtidsvisioner
Blandade känslor

Dina synpunkter är viktiga!
Kontakta gärna Boel om du har funderingar och förslag på
Pilotkurserna och Flyga fallskärm-boken på boel@boel.se
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När Boel tog emot
utmärkelsen var
det med blandade känslor.
Samtidigt
som Boel är
tacksam för
att hennes
engagemang
inom kalottflygarkurser har uppmärksammats,
känner hon att hon
kanske inte är rätt person för utmärkelsen.
Anneli var en av deltagarna på det allra första kalottlägret, Tjejer flyger, som
Boel anordnade i Dalarna
2004.
”Jag kände inte henne
personligen men visste
vem hon var. Tjejer är
generellt lite försiktigare
men hon var en person
som tog för sig och gillade
fart,” minns Boel.
Året därpå såg hon Annelis förödande landning på
Gryttjom.
”Jag kunde inte låta bli att
undra om jag hade kunnat förhindra olyckan och anklagade

I dagens läge finns det cirka tio-tjugo
personer, inklusive Boel, som kan hålla
en kalottflygningskurs och klubbarna
själva får ta initiativet till att en kalottkurs blir av. Hittills har klubbarnas chefsinstruktörer själva fått utnämna kalottinstruktörer baserat på erfarenheter men i
år har den första förbundskursen för centralt utbildade kalottinstruktörer hållits.
Ett första viktigt steg på vägen.
”Målet är långt ifrån nått. Jag skulle
gärna vilja se fler, gärna kvinnliga, kalottinstruktörer och att en kalottkurs blir en
naturlig fortsättning efter grundutbildningen. Under det första året som fallskärmshoppare borde man se att till att
de nya hopparna går BAS-kursen, packkursen och en kalottkurs för att öka vetskapen om säkerheten”, säger Boel. ■
Stöd Annelis fond
Bidrag till Anneli Dalströms minnesfond:
bankgironummer 5431-5908

Anneli Dalström
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Vår Nisse

Den 15 juli 2011 omkom Andreas ”Nisse” Nilsson i en fallskärmsolycka på Borglanda flygplats, Borgholm, Öland. Han har nu lämnat
en klubb och vänner i stor sorg och saknad.
Nisse var väldigt aktiv som hoppare och som klubbmedlem, han
arbetade privat som snickare och det gjorde han även på klubben.
Förutom detta var han klubbens PR-ansvarige och styrelsemedlem.
Vi brukade säga att en ”Nisse” i varje fallskärmsklubb skulle få
fallskärmssverige att blomstra. Han var otroligt drivande och hade
ett finger med i nästan all aktivitet som bedrevs på klubben. Den
glädje Nisse spred i klubben är svår att beskriva. Han fick klubbmedlemmar, våra anhöriga, gästhoppare och pax att känna sig välkomna och tog emot alla med öppna armar.
Nisse var den typen av hoppare som aldrig behövde påminnas om
säkerhet, även i Nisses sista fallskärmhopp kändes allt säkert och
”normalt”, därför känns olyckan som ett enda stort varför?
Vi saknar dig så.
Ditt leende glömmer vi aldrig.
Vännerna
“Live today, tomorrow it could be over.” – Nisse

Foto: Madelene Samuelsson
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Caro
Magnus började hoppa på hösten 1987 i Sundsvalls
fallskärmsklubb, han var då 14 år gammal och har hoppat oavbrutet sedan dess. Ibland funderar han på om
det inte är dags att hitta något annat men varje år när
vintern är som värst drömmer han alltid om sommar
och hoppning.
Text

Martin Eidesten

Foto

Ola Hansson

A

llting började med att Magnus mamma var sugen på att börja hoppa och
gick på ett informationsmöte som han följde med på. Allt eftersom mötet fortskred
blev hans mamma mer och mer avskräckt
medan han själv blev mer och mer intresserad och det hela slutade med att det bara
var han som ville gå en kurs. Magnus fick
välja mellan moped och fallskärmskurs, valet var enkelt och det blev en konventionell
kurs i Sundsvalls fallskärmsklubb, som då
kostade 2 500 kronor. Han var helt klart
yngst på klubben, de flesta andra var runt
30, men det fungerade bra.
”Min största bedrövelse var att jag inte
fick köpa alkohol i klubbaren.”
Instruktör tidigt

Magnus blev instruktör redan som 18åring, med ett handskrivet hoppmästar-
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MAGNUS
CARO
Ålder: 38.
Klubb: Sundsvalls fallskärmsklubb.
Familj: Flickvän.
Började hoppa: hösten 1987.
Yrke: Lärare.

kompendium som litteratur. Idag är han
AFF-instruktör och utbildar nya instruktörer i SFF:s regi. Under sina många år i
sporten har han varit med om många stora
förändringar, dels materielmässigt men han
tycker också att vi fallskärmshoppare har
en helt annan syn på säkerhet idag.
”Jag skulle kunna berätta skräckhistorier
från slutet på 80-talet och om du skulle
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”

NYFIKEN PÅ

Jag var 14 år och fattade
inte mycket. Jag tittade på
och gjorde som andra
hoppare gjorde. Jag hade en
tidsenlig syn på säkerhet
och skulle inte säga att jag
var ’säkerhetsmedveten’,
det var ju annorlunda på den
tiden jämfört med idag.
Ibland är jag tveksam till att
man får börja hoppa så
tidigt som 15 men å andra
sidan är jag fortfarande med
efter 20 år.

Klubbens hoppfält Bänkås ligger på Alnön
utanför Sundsvall.

Caro har bästa utsiktsläge i AN2:an, på väg
till inhopp på en av Alnöns stränder.

göra en av de sakerna idag så skulle du
inte få hoppa mer, plastkortet skulle
smälta automatiskt.”
En tid var det till exempel populärt att
stalla sin skärm på alldeles för låg höjd,
när man tänker tillbaka på det idag så var
det helt galet.
”Men det var så då, man hade ett helt
annat sätt att se på säkerhet.”
Magnus minns också den många år
långa diskussionen om det skulle vara

krav på räddningsutlösare och att han
själv inte tyckte att det borde bli det. Sen
ändrade han sig, och i dag tycker han det
är en självklarhet att hoppa med räddningsutlösare.
När riksinstruktör Per Myrin införde
bas-kursen, som Magnus ser lite som
startskottet på det säkerhetstänkande vi
har idag, och efterlyste fler instruktörer
som kunde hjälpa till och hålla dem så
ställde han upp direkt. Idag är bas-kursen

”

en av Magnus ljusglimtar under vinterhalvåret. Han tycker verkligen att det är
roligt att få prata med nyblivna hoppare
och resonera kring alla deras funderingar.
Trots att Magnus nu har nästan alla
bokstäver man kan ha på sitt certifikat så
saknar han packcert. Han gick en materiel- och packkurs 1988 men blev underkänd och säger att han ännu inte har
hämtat sig från det nederlaget.
Många fina upplevelser

Efter 23 år i sporten har Magnus varit
med om en hel del. Sitt häftigaste hopp
gjorde han i Uzbekistan runt jul 1991.
Han och några till flög från Tashkent till
Tommie Larsson, vän
Magnus och jag
har känt varandra
sedan vi var med i
samma gymnasieförening och sedan
dess har vi ett mer
eller mindre gemensamt brottsregister. Vi hänger
fortfarande ihop på nåt sätt trots att vi
inte ens bor i samma stad.
Tidigt fattade jag att hoppningen var
en stor del av Magnus person, särskilt
när han gång på gång försökte ta livet
av mig genom att tvinga in mig i ett litet
flygplan och sa; ”– hoppa nu Tommie,
det är inte så farligt”. Jag gick som tur
är aldrig på det där, så därför kan vi
fortfarande vara vänner.
Men efter mer än tjugo års hoppning
har jag fortfarande inte riktigt förstått
vad som driver Magnus till detta vansinne. Det måste nog vara läraren i honom som vill utbilda och ta vara på alla
nya elever. Eller så är det enda sättet
för honom att få åka med husvagn hela
somrarna och fortfarande vara ”cool”.
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Martina ”Ina” Nylander, vän och
förbundskollega:
Jag träffade
Magnus år
2001 på Bänkås där han
var en av
mina kursledare, men
framförallt min allsmäktige CI.
Han for runt iförd sin röda FS-overall,
hoppade sin röda skärm, tog hand om
alla och flörtade oskyldigt med oss tjejer. Han envisades med att ligga och
packa bredvid oss och tog upp all min
elevpack-plats, eftersom han vägrade
ståpacka. Nio år senare började vi hålla
kurser för förbundet tillsammans och
det gör vi än idag.
Visst har Magnus mer erfarenhet än
jag men vi kompletterar varandra väldigt bra. Magnus är fantastiskt duktig
på att flaxa mellan att vara instruktör,
hoppkompis, att vara glad och att vara
grumsig. Är någonting dåligt så märks
det. För mig är Magnus en person som
alltid har funnits där.

Chimgan i några ryska helikoptrar med
attackarmar på sidorna. De landade vid
en sjö uppe i bergen, 2 000 meter över
havet, och satte sedan en 20-mannaformation från 5 500 meter med Himalayas
berg runtomkring.
En annan svårglömd syn är det berömda el-caset på Bänkås. Det utfördes
på den tiden då ölflaskor hade aluminiumfolie runt halsen och någon kopplade
ihop dessa med el-stängslet på en närliggande hästhage. Eller helikopterboogiet
på Bänkås i början av 90-talet där ett helikopterhopp endast kostade 45 kronor.

Ola Hansson

NYFIKEN PÅ
flera gånger i Sundsvall och Magnus är
övertygad om den samlade ideella styrkan i fallskärmssverige är större än alla
tänkbara problem.
Sommarlov och hoppning

Utanför hoppningen jobbar Magnus som
högstadielärare, ett yrke som verkligen
passar en fallskärmshoppare i och med
det långa sommarlovet.
De första tio åren av sin hoppkarriär
ägnade Magnus mest åt FS-hoppning men
1997 fick han för sig att han skulle börja
med skysurfing och åkte till USA och
gick en kurs. Det blev tre säsonger hemma i Sverige och ett par träningsveckor i
USA. Men han tyckte att det var ganska
bökigt och eftersom det inte var någon
annan som höll på med det blev det heller aldrig riktigt roligt. Nuförtiden blir
det mest AFF-hopp och tandemfilmning
som både är roligt och behövs i klubben.
Än så länge kan han inte stå på huvudet, men det kanske kommer någon
gång i framtiden.
Utanför hoppningen

När Magnus inte hoppar umgås han med
kompisar både i Sundsvall och i Umeå.
Han reser också väldigt mycket, så gott
som varje jul åker han till varmare
breddgrader. De senaste åren till Thailand men han har även rest jorden runt.
Framtiden

Magnus har sett flera klubbar försvinna
genom åren. Han tycker att det är jättetråkigt, för när det händer så tappas
rekryteringsunderlaget i området. Han
tänker fortsätta att jobba för sin klubb
och målet är såklart att den ska växa och

i framtiden ha ett eget flygplan. I år har
det gått riktigt bra och det är bara att
fortsätta på den inslagna vägen, tillsammans med alla andra drivna hoppare i
Sundsvalls fallskärmsklubb.
■

Sand i sandalerna
för Magnus Caro.

AN2:an flyger
över lågt för att
tacka för sig.

Bröt benet

För tre år sedan bröt Magnus benet i en
dålig landning. Det var tidigt på säsongen, i Mohed, och resultatet av en låg
sväng. Det blev operation och gips i sex
veckor men han var igång och hoppade
igen i mitten på juni.
Trogen sin klubb

Trots att Magnus bor i Umeå har han
alltid varit medlem i, och trogen, Sundsvallsklubben. Mycket har förändrats genom åren, från att inkomsten låg i lifter
med skojhoppare och man kunde köpa
årskort för 2 000 kronor, till ett beroende
av tandemhopp för att få ekonomin att
gå ihop.
Visst har det sett mörkt ut ibland och
en mindre klubb är ganska känslig, försvinner det sex hoppare så är klubben
helt plötsligt i kris. Men i alla klubbar
finns det ett antal eldsjälar som bara inte
ger upp och när det är absolut värst, när
man tror att nu måste de lägga ner så
vänder allt helt plötsligt. Så har det varit
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Skjut höft!
Slappna av
och skjut höft.

Peter Carlsson

Begreppet ”svanka” kanske inte är det bästa för att uppmana
att skjuta bäckenpartiet nedåt. Risk för att skjuta bröstet fram
och höften upp, enligt artikelförfattaren – som på bilden ur boken Hoppa Fallskärm som visar hur man kan falla ”långsamt”.

Är svanka verkligen rätt uttryck för att förklara
hur vi lär elever att falla stabilt?
För tidigare gymnasten Julia GramstrupChristensen uppstod stor förvirring när hon
gick kursen förra året. Du som är instruktör
och hoppmästare gör gott i att läsa den här
tänkvärda artikeln till sista bokstav.
Text

Julia Gramstrup-Christensen

Illustration

Hella Stening

J

ag gick en kurs förra hösten i Stockholms fallskärmsklubb och blev precis
klar med utbildningen innan hoppsäsongen var över. ”Vinka, svanka, tadra” – det var en av de första sakerna vi
fick lära oss under kursen. Vi vinkade
och svankade konstant i fem dagar.
Om någon ropade ut ”reservdrag”,
ställde sig alla upp och körde reservdragsproceduren i kör, där man även svankar
innan drag. Man gjorde som man blev

Slappna av och
skjut höft, helt rätt
grundställning.

Här svankar figuren med bröst och rygg och låter
höften sticka upp, vilket kan leda till en instabil ställning.
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tillsagd. Dessutom står det ju klart och
tydligt i boken. Det mesta under utbildningen kändes ganska logiskt, men just
att alla sa att man skulle ”svanka” var lite
svårt att förstå för mig. Inte själva uttrycket svank, det vet jag som före detta
gymnast vad det innebär, men i de sammanhang det användes och hur fel det
blev när jag gjorde det
Jag kunde inte för mitt liv begripa varför jag inte föll stabilt, fast jag svankade
med alla mina krafter.
Mycket av fallskärmshoppning handlar om att ha kontroll över sin kropp och
därmed sin fallställning, man ska vara
stabil för att få en bra öppning av fallskärmen. Det resonemanget jag vill föra
fram är hur man ska formulera det allra
viktigaste basuttrycket till framför allt
elever och rookies, i alla fall det som
handlar om det fria fallet och kroppspositionerna, nämligen ”svanka” eller ”skjut
höft”.

man alltså genom att ”svanka”, men det
man egentligen gör är att ”skjuta höft”.
Så det man gör är att ta ett djupt andetag, slappnar av och skjuter sin höft
nedåt, alltså raka motsatsen till vad svanka innebär.

Föll inte stabilt

Byt uttryck

Under flera hopp kämpade jag med att
spänna min kropp i den position som jag
trodde var rätt, svanken, men det blev
liksom inte perfekt…
Jag misslyckades med hopp nummer
fyra och kände att jag behövde en ordentlig förklaring, för nu var det inte
längre: ”du ska ha tillräckligt mycket
kunskap för att överleva hoppet”, utan
nu var det att skapa sig en uppfattning av
vad som egentligen händer i luften och
vad sporten innebär.
En väldigt pedagogisk instruktör i SF
satte sig ner med mig och berättade att
man strävar efter ett så stabilt fall som
möjligt och att meningen är att kroppen
ska ha en centrerad tyngdpunkt, det får

Kanske är det faktum att jag är gammal
gymnast som gör mig extra uppmärksam
på denna detalj, men varför använda ett
felaktigt uttryck när man kan lära ut rätt
så alla förstår? ”Slappna av och skjut
höft.” Jag tycker det låter väldigt enkelt
och bra och jag hoppas att det inte bara
är jag som tänkt på detta.
Känslan som min kropp fylldes av när
jag föll helt stabilt var som natt och dag.
Även om jag bara var elev då, så kändes
det som jag kunde klarat av precis allt i
de sekunderna jag föll mot marken och
det är helt underbart att få börja kalla sig

”Svanka?”
Var då? Risk för
missuppfattning.
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Fredrik Eklund

Cado från Stockholms fallskärmsklubb
hoppade jämnt över de sex rundorna
och tappade aldrig greppet om silvret.

Hårdsatsande FS-lag i
Enbart FS4-lag ställde upp
i Svenska cupen hos FK

Svenska cupen

bjöd på fint väder och en
inte helt oväntad vinnare i
form av Bardagi.
Text

Anna Oscarson

Foto

Fredrik Eklund

et verkar ovanligt tunt på tävlingssidan i år. Bara tre FS4-lag hade anmält sig men det är tre verkligt hårdsatsande lag.
Svenska cupen har varit med i European skydiving league som är en del av
National skydiving league (NSL) i tre år
nu. Det innebär att svenska lagen får
mäta sig mot internationella lag eftersom
tävlingarna som körs samma helg har
samma lottning.
Landslaget Bardagi som består av Johan ”Smögen” Edvall, Micke Kaulanen,

Siv Lindgren

D

Fire, från Fallskärmsklubben Aros.
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Rikard Rodensjö och Seth Ericson med
Niklas Rodensjö på kamera hade haft ett
träningsuppehåll inför tävlingarna.
”Det i kombination med en långsam
lottning gjorde att vi ’bara’ fick ett snitt
på 15,3 poäng”, säger Seth Ericson.
Det räckte i alla fall till en klar seger.
Laget Cado med Annika Björnström,
Anders Lundström, Lars Nyström, Alexandros Sannergren och Fredrik Eklund
på kamera fick ihop ett snitt på tio poäng
och hamnade på andra plats.
Vill inspirera

Nystartade Team Fire som inför Svenska
cupen bara hade gjort 25 hopp tillsammans hade ett snitt på 8,5 poäng. Laget
består av Vickan Burén, Annica Carlsson,
Åsah Helenius och Elisabeth Wetterlund.
”Vi lyckades över förväntan under tävlingen med både exitar och block som vi
aldrig tidigare testat tillsammans”, säger
Elisabeth Wetterlund.
Team Fire har som målsättning att
träna och tävla tillsammans i år och nästa
år. Förutom att ha riktigt kul ihop hoppas
de att deras satsning på ett inspirerande
och entusiasmerande sätt ska bidra till att
stärka fallskärmshoppningen, framför allt
på tävlingssidan.
Tävlingen uppmärksammades på NSL:s
hemsida www.skyleague.com. Där presenterades också Arizona Airspeeds resul-

Fredrik Eklund

Aros i juni. En tävling som

tat. Alltså laget där Niklas Hemlin som
är uppvuxen i Sverige är en av medlemmarna. De hade ett snitt på 25 poäng.
Vid prisutdelningen fick Bardagi ett
glädjande besked. Laget tilldelas 32 000
kronor extra i elitstöd i år. Pengarna
kommer från Flygsportförbundet.
”Det var mycket välkommet. Vi hade
diskuterat att vi skulle vilja åka på ett extra tunnelträningsläger till Bedford under
hösten men har varit tvungna att avvakta
i brist på pengar. Nu har vi möjlighet att
göra det och vara ännu bättre förberedda
inför nästa säsong som kommer att bli
extra lång och avslutas med VM i Dubai”, säger Seth Ericson.
■

Bardagi, Stockholms
fallskärmsklubb.

Resultat Svenska cupen 2011, FS4
Lag, klubb
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Totalt

Snitt

1. Bardagi, Stockholms fallskärmsklubb

16

11

18

16

15

17

92

15,3

2. Cado, Stockholms fallskärmsklubb

10

10

10

9

10

11

60

10,0

3. Fire, Fallskärmsklubben Aros

9

6

11

7

9

9

51

8,5
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PRYLTORGET

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

(28 juni) PD Spectre 120 säljes. Intresserad av världens,
jag upprepar världens genom tiderna bästa fallskärm?
Lättmanövrerad, blå med två gula stripes och rolig! Går
att provköra i Aros. Kontakta Jocke Forasetto, telefon:
0733 58 33 80, e-post: wingsuiter@gmail.com

S Ä L J E S

(8 juni) Säljer gammal Vector med en Sabre 150 och PD
reserv. Allt från 1992/10 dvs, hoppbar den här säsongen och nästa. Cypresen håller lika länge. Den passar
bäst till hoppare som är något kortare, runt 165 -170
cm. Den är friflygarsäker och har alla dagens säkerhetsdetaljer. Klart fint skick, har nog gått en bra bit under
1000 hopp. Säljes helt hoppklar för 7.500:- Kontakta
Fredrik Tengbom, e-post: fredriktengbom@hotmail.com
(19 juni) Rigg för dej runt 160-170 cm. Vector med både
en PD170 och en Sabre 150. Riggen är komplett med
Cypres och hoppklar. Dessvärre går rigg + reserv ut i
nov (tillverkad 11/92) och Cypresen i mars 2012 (tillverkad mars/00). Men den är besiktigad och hoppklar nu!
En friflygarsäker och fin rigg trots sin ålder. Finns i
Stockholm city eller Gryttjom. (Jag kan köpa tillbaka
den för 3.000:- när den gått ut. Kontakta Fredrik
Tengbom, telefon: 0707-19 67 19,
e-post: fredriktengbom@hotmail.com

(6 juli) Svart och lilarosa Javelin rigg från 1995, Sabre
170 huvudskärm från 1994-12 och PD 143R reserv.
Utgången Cypres som går att använda som inbyte vid
köp av ny Cypres. Utrustningen är alldeles för lite använd och har legat ohoppad hos mig sedan 2007, totalt
har den gått under 500 hopp. Väldigt fräscha grejer. Ej
besiktigad för året. Går att hoppa med till och med december 2014. Grejerna finns i Stockholm / Bro, men
kan tänka mig att svänga förbi Gryttjom eller Västerås.
Pris 8.000:- vid snabb affär kan höjdmätare och hjälm
ingå. Kontakta Michael Eklöf, telefon: 0709-21 42 39,
e-post: michael.eklof@gmail.com
(17 juli) Säljer en rigg som e ompackad o klar för hoppning: Wings (2002-11), Spectre 150 (2002-11),
Technoreserv 140 (2000-11), Cypres (2002-11).
Grejerna har gått cirka 150-170 hopp. Fina fräscha linor
och skärm. Passar hoppare 160-170 cm. Grejerna
finns i Skåne. Pris: 25.000:- Hör av dej till Sofie Alzén,
telefon: 0737-212612, e-post: sofie_alzen@yahoo.se

(22 juli) Javelin-rigg med PD Reserv 126 (båda från
1996) och Cypres från 2002 med helt nytt batteri. Höftoch bröstringar samt omsydd för att göra den mer freefly-säker. Utrustningen är mycket fräsch (kontrollantägd). Selen passar hoppare ca 170-185 cm. Nybesiktad
och nypackad. Pris: 11.500:- • Velocity 96 från 2004.
Skärmen är mycket fräsch och har totalt gått ca 500
hopp. Nu har den dock helt sprillans nya linor.
Pris:13.000:- Kontakta Seth Ericson, telefon:
070-693 40 25, e-post: seth.privat@stuntgruppen.se
(23 juli) Protrack säljes. Kontakta Andréas Ekström,
e-post: andreas.ekstrom@swipnet.se
(2 aug) Säljer komplett friflygarsäker rigg ompackad
och klar för hoppning. Mycket fint skick. Vector 3
(2000-04), svart, gula sömmar, gula & röda fält. Techno
140 (2000-05). Stilletto 150 (2000-03). Cypres (200004). Har gått ca 350 hopp. Reserven noll hopp. Passar
hoppare ca 170-180 cm. Finns i Helsingborg. Pris:
25.000:- Kontakta Björn Wenhov, telefon:
0708-370 610, e-post: bjorn.wenhov@hotmail.com
(3 aug) Säljes ProTrack och Z1 hjälm medium. Protracken
behöver nya batterier. Hjälmen är svart med några smårepor, visiret är fint. Pris: Bjud något till Sami Häkkilä,
telefon: 0706-61 36 47, e-post: sami_hakkila@yahoo.se
(7 aug) Säljer en fräsch, ung och hoppklar rigg med alla
möjliga tillbehör. Skyhook. Sitter skönt. Passar dig som
är 70 kg, 180 cm. Ca 150 hopp. Reserven har ett hopp.
Vector 3 (2008-10), Silhouette 210 (2009-01), PD-193-R
(2008-10), Cypres2 (2009-02). Hela riggen 49.000:Säljer även en Bonehead Mamba hjälm strl L, 2.500:FS-overall som matchar riggen, passar dig som är
omkring 75 kg, 185 cm, pris 2.000:- Barigo höjdmätare
500:- Finns i Helsingborg. Kontakta Dan Girdea, e-post:
dan.girdea@gmail.com

K Ö P E S

(9 juni) Söker en Spectre 135, runt -00 årsmodell. Vad
gäller pris så tänker jag mig någonting runt 5.000:-.
Kontakta Samuel Karlsson, telefon: 0702-23 24 20,
e-post: samuel.karlsson@gmail.com
(15 juni) Vill köpa en komplett utrustning: Rigg för 190
cm. Huvudskärm 170-190. Hoppklar (om endast reserven behöver packas om så kan det lösas) och friflygarsäker. Inte för gammal. Om du sitter inne på endast en
del som passar in på ovan, kan även det vara intressant. Kontakta David McCann, e-post:
david.mccann@live.se
(26 juni) Jag letar efter en 170-kalott. Gärna Silhouette
men det är inget krav. Prisklass 1.000-10.000:Kontakta Tim Ståhle, telefon: 0735-99 55 47,
e-post: stahle1985@hotmail.com
(1 juli) Jag söker en reservfallskärm, PD 160. Kontakta
Tim Ståhle, telefon: 0735-99 55 47, e-post:
stahle1985@hotmail.com
12 juli) Någon som har en hoppklar Cypres elller
Cypres2 att sälja? Kontakta Martin Bäcklin, telefon:
070-601 31 16, e-post: listmartin@gmail.com
(22 juli) Söker en reserv i stl 140-160, t.ex: Smart 140,
PD 143R, PD 160R, Techno 140, 155 eller MicroRaven
150. Kontakta Lennart Vestbom, telefon: 073-987 99
89, e-post: lennart.vestbom@swipnet.se
(23 juli) Viso köpes. Kontakta Henrik Anderson,
e-post: signthesky@hotmail.com
(23 juli) Vill köpa en analog höjdmätare, typ Barigo samt
nån form av dytter. Kontakta John Funck , telefon:
0736 - 18 93 28, e-post: johnfunck@hotmail.com
(29 juli) Jag önskar köpa en Cypres som lever till 201612. Kontakta Peter Ekström, telefon: 0704-42 63 39,
e-post: peterekstrom@hotmail.com
(9 aug) Söker ett riggerkit för en rimlig peng. Kontakta
Patrik Forsberg, e-post: patrikforsberg@hotmail.com

Chris "Douggs" McDougall

PRYLT O R G E T

(21 juli) Säljes: Javelin NJ, 1999, drygt 1000 hopp.
Spectre 120, 2005, cirka 400 hopp, vackert röd med en
gul cell. Reserv PD113, 1999, använd en gång. Mjukt
cut-handtag (kudden finns kvar och kan bytas tillbaka)
Passar en kvinna ca 170, 60 kg. Ingen Cypres tyvärr,
men den gamla följer med och ger rabatt vid köp av en
ny. Besiktigad 2011-05-18 och enligt kontrollanten i
mycket bra skick. Pris: 12.000:Kontakta Barbro Flermoen, telefon: 070-314 18 41,
e-post: babs.f@comhem.se

Cold Steel award

old Steel Award delas ut varje år till
minne av Lukas ”Cold Steel”
Knutsson som omkom 2002. Lukas var
den som bland annat grundade Basic
Camp. Hans utmärkelse delas ut till någon eller några som gjort enastående insatser inom hoppning.

åka ut till ett hoppfält på helgerna kan
jag resa runt i sex månader på ett år och
besöka de mest fantastiska platserna på
jorden och hoppa base eller syssla med
några av de andra tio extremsporter jag
håller på med istället”, säger Douggs.
Douggs intressen har gett honom en
anledning att resa världen över och han
känner sig lyckligt lottad som haft den
möjligheten. Men ett Sverigebesök har
det inte blivit än.
”Problemet är att det finns för många
länder och för lite tid och pengar”, säger
Douggs.

Imponerande meritlista

Annorlunda livsstil

När Douggs fick veta att han fick Cold
Steel Award 2010 blev han otroligt glad.
”Lukas och jag var kompisar en gång i
tiden. Som många andra av mina vänner
gick han bort när han utövade sin passion”, säger Douggs.
Douggs är 35 år gammal och har en
imponerande meritlista. Han har bland
annat över 6 900 fallskärmshopp, över
2 100 base-hopp och har vunnit guld i
formationshoppning i sitt hemland Australien sex gånger.
”Det blir tyvärr inte så mycket vanlig
fallskärmshoppning för min del längre.
För samma summa pengar som jag kan

För de flesta är Douggs livsstil ganska
ovanlig. Han har inget fast jobb och gör
precis det han känner för, varje dag. Han
möter en del fördomar om sin livsstil.
”Det största problemet jag har med
människor är de som försöker tala om
för mig vad jag borde göra istället för att
leva det liv jag gör. Men livet är för kort
för att bekymra sig om vad andra människor tycker om en. Jag gillar att få ut det
mesta av allt jag gör, så enkelt är det.
Människor glömmer att livet inte går i
repris och det kan tas ifrån en när man
minst anar det. Vi borde verkligen uppskatta allt vi har varje dag” säger Douggs.

”Go hard and live the dream” har han tatuerat i
på fötterna. Och det är just det han gör. Möt Cold
Steel Award-vinnaren Chris ”Douggs” McDougall.
Text

Virginia Åslund

Foto

Douggs McDougall

C
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Cold Steel Award, till minne av Lukas Knutsson,
går 2010 till Chris ”Douggs” McDougall.

Själv tycker Douggs inte alls att han är
någon slags förebild eller någon som är
inspirerande. Men det är just så motiveringen löd när han fick Cold Steel Award.
”Jag är bara en helt vanlig kille som
försöker göra så mycket roligt som möjligt! Jag är inte ens bra på allt jag gör, men
jag gör det alltid till hundra procent. Som
sagt, jag är otroligt glad över att ha fått
den här utmärkelsen” säger Douggs.
Cold Steel Award vill också uppmärksamma att Douggs med sin proffsighet
och målmedvetenhet visar att drömmar
inte nödvändigtvist har begränsningar,
oavsett vad man drömmer om.
■
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KONTAKTA

SFF!

Beställ material på SFF:s kansli
• PR-film, inspelad 2006,
för att ha i marknadsföringssyfte.
• Drogteststickor.
• Skade- och tillbudsformulär.

Vill du veta mer om:
Skatter och avtal: Kontakta förre ordföranden Lina
Gardlow, e-post: lina@sff.se
Ekonomi: Stefan Nilsson, e-post: kassor@sff.se
PR & information: Fredrik von Schmalensee,
e-post: schmalensee@sff.se

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

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

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

Förbundsjurist, allmänrättsliga frågor, avtal, försäkringar: Håkan Dahlquist, e-post:
hakan@sff.se
Miljöfrågor: Annika Burström, annika@sff.se
Materielkommittén: Mårten Jansson,
e-post: marten@martenjansson.com
Utbildnings- och säkerhetskommittén:
e-post Petter Alfsson-Thoor: ri@sff.se
Tävlingskommittén: Elisabet Pettersson,
e-post: elisabet.pettersson@comhem.se
Luftrumsfrågor: Mårten Nordlander,

Valberedningen:
Annika Burström, e-post: annika@sff.se
John Cargill Ek (sammankallande), e-post: jce@jcd.se
Christian Schlater (suppleant),
e-post: schlater@headdown.net

e-post: marten@sff.se
Tävling: Jens Eklöf, e-post: jens.eklof@home.se
Flygsportförbundet: Ronny Modigs, e-post:
ordforande@sff.se
och Jens Eklöf, e-post: jens.eklof@home.se

Lennart Vestbom, e-post: lennart@fgcc.nu

www.sff.se
Svenska Fallskärmsförbundet, en frivillig
försvarsorganisation, medlem i Flygsportförbundet och Riksidrottsförbundet.

Transportstyrelsen har till Svenska Fallskärmsförbundet delegerat tillsynen av
sporthoppning med fallskärm i Sverige.

På hemsidan hittar du bland annat information om
SFF, nyheter och styrelseprotokoll samta fakta om
bestämmelser och material.
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Posttidning B
Svensk Fallskärmssport
Himmelsdyk, Box 110
SE-438 23 Landvetter
Suède

På midsommarafton gjordes en elegant 14-manna midsommarstång över Västerås fallskärmsklubb av Uno Asker, Agneta af Bjerkén, Karin Bäckström, Peter Ekström, Fredrik
Ganse, Jonas Gyllenpanzar, Robbin Havasi, Niklas Larsson, Yasmina Merzoug, Rikard Rodensjö, Mark Wemhöner, Fredrik Vesslan Wesslén, Elisabeth Wetterlund och Ludde Åkesson.
Foto: Stefan Flink

