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Bardagi vann SM i FS4
Swoopskadorna måste stoppas
Let’s play rec – kreativt filmläger

Diskussionslystna
hoppare
Det har varit en del diskussioner på Skydive-listan på
sistone. Alltså den mejllista där en stor del av Sveriges
hoppare är med.
Aktiviteten på den här listan är väldigt varierande.
Den brukar öka när hoppningen minskar. Ibland går
det långa perioder när det bara skickas något enstaka
mejl där någon vill sälja sin utrustning eller vill ha tips
på hoppfält i något visst land. Men så kan det komma
ett mejl som på bara några timmar genererar tjugotals
svar. Det är då Skydive-listan är som bäst, tycker vi.
Tonen kan visserligen vara rätt hård ibland. Och
visst händer det att mejlandet kan gå till överdrift. Vissa
saker reds kanske inte ut bäst på en mejllista. Men det
är intressant att följa dessa debatter. I redaktionen är vi
överens om att det är bra att det diskuteras. Många
gånger är det sådana diskussioner som inspirerar oss att
skriva om saker.
Styrelsen använder sig inte av Skydive-listan som sin
formella informationskanal. Men vi på Svensk Fallskärmssports redaktion brukar använda den för att efterfråga allt från Nära ögat-historier till Fönster mot
hoppsverige-bilder. Är du inte med än så gå med! Titta
på http://www.gof.se/mailman/listinfo/skydive för att
läsa mer och anmäla dig.
Ett av få tillfällen där representanter från Sveriges alla
klubbar träffas och diskuterar i verkliga livet är chefsinstruktörs- och ordförandekonferensen. Förhoppningsvis tar alla klubbar chansen och deltar på den i november. Den nya styrelsen har mycket intressant på
gång så vi har förväntningar på att årets konferens blir
något utöver det vanliga.
Det ska också bli intressant att se om kvalitén på filmerna i årets filmfestival kommer att höjas i vinter. I

det här numret kan du läsa om det filmläger som hölls i
Gryttjom i somras. Att hoppfilmer kan vara mer än
bara coola frifallsrörelser till häftig musik var något initiativtagarna till lägret ville förmedla.
Inte långt efter filmlägret arrangerades svenska mästerskapen i frifallsgrenarna i Gryttjom. Stockholms fallskärmsklubb har stått som värdar tre år i rad. En delvis
oroande trend är att de tävlande bara blir färre och
proffsigare. Visst är det bra att nivån på svensk tävlingshoppning är hög, men när inga nybörjarlag vågar ställa
upp innebär det att tillväxten är hotad.
Två ur svenska mästarlaget i tiomanna speedformation, Monica Paulsson och Fredrik ”Vesslan” Wesslen,
tycker att fler ska våga sig på att tävla i deras gren. Läs
mer och låt dig övertygas på sidan 22.
Vi har ju också haft svenska hoppare representerade i
flera världscuper i år. Hur det gick i FS4, precision och
swooping kan du också läsa om i detta nummer.
Till sist vill vi bara önska alla läsare en mysig höst
med många givande diskussioner om svensk fallskärmshoppnings framtid.
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Kalendariet 2011.
Lösryckt. Händelser, notiser,
annat av vikt eller icke.
Ordförandespalten, Ronny
Modigs.
SM i FS, FF och speed.
Let’s play rec! Filmläger i Gryttjom,
visuellt spännande resultat.
Riksinstruktör Petter AlfssonThoor – anmäl dig till kurs!
Nu är det nog.
Swoopskadorna måste stoppas.
Världscupen i FS, Bardagi
nådde sitt mål.
Världscupen i swooping. Inga
medaljer men riktigt roligt.
Världscupen i precision.
Magnus Falk är nöjd.
Fönster mot hoppsverige.
Kalottkollisioner.
En dödsfälla som kan undvikas.
Tiomanna speedformation.
En tävlingsform för alla.
Euro big way. Socialt
men regnigt läger i Polen.
Försvarsinfo.
Nära ögat.
Oväntad smäll i frifall.
Incidentrapporter. Tre
felfunktioner som kunnats undvikas.
Nyfiken på Schwede
Picnic-boogie. Svåra
formationer för speciellt inbjudna.
Pryltorget.
Nödhopp i Örebro.
Kontakta SFF!
Bakfotot.

Omslaget:
Aerobatic á la kalottformation. Mötley
CReW, FK Dala, skaffar extra poäng under tävlingen Anders Sandvik Memorial.
Foto: Niklas Stjärnqvist
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LÖSRYCKT
FGCC arrangerade läger och tävling

Ruben Hamberg
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Fallskärmsklubben Gävle Crew Club har haft läger för kalottformations- och precisionshoppare på Rommehed i Borlänge. Där medverkade hoppare från Sverige och
Finland och lägret avslutades med tävling i CF2 sekvens, Anders Sandvik Memorial.
Tre lag ställde upp, varav FGCC:s nya lag med Jonas Nilsson, Lars Eriksson och
David Forsman (video), var ett av dem. Dessutom så poppade det upp sex nya precisionshoppare, vilket är mycket glädjande. På plats fanns även swooparen Thomas
”Tummen” Biehl, som tränade hårt inför SM.
Det var som vanligt FGCC:s sportchef Dan Ondrejka, som höll i lägret. För CF-hopparna ingick förutom att hoppa, även noggrann debriefing av videon på respektive
hopp. Man inspirerades dessutom genom seminarier i teambuilding, fysträning och
regelkunskap med Elisabet Petterson, som är delegat i IPC (Internationella Fallskärmsförbundet) och en mycket eftertraktad FAI-domare.
Veckan avslutades med en CF2 sekvenstävling, Anders Sandvik Memorial, i åtta
omgångar, varav det sämsta resultatet får tas bort ur totalpoängen. Ilmasirkus, de
finska mästarna från Tammerfors, inledde starkt och kunde ganska enkelt ta hem
segern. Mötley CReW, FK
Dalas egna ess, hade med
Anders Sandvik memorial, CF2
en reserv och kunde inte
konkurrera ordentligt med
Lag, klubb
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R6 totalt
finnarna. Ilmasirkus tange1. Ilmasirkus, Tammerfors
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rade också det finska re2. Mötley CReW, FK Dala
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27
kordet med en 8-poängare
i sjätte rundan.

2011-12
2011

NOVEMBER

3-6 november: Tunnelcamp i
Bedford med Bardagi. Mer
info: www.teambardagi.se
eller tunnel@teambardagi.se
12-13 november: Svenska
fallskärmsförbundets CI- och
ordförandekonferens, Karlsborg.
Mer info, e-post ri@sff.se
18-21 november: Tunnelcamp i Prag,
alla discipliner, nybörjare till VFS
flygning. Mer info:
www.basementproduction.se

2012
FEBRUARI
24-26 februari: Bas-kurs. Mer info:
www.sff.se
MARS
14-18 mars: Kursledarkurs i SFF:s
regi. Mer info: www.sff.se
15-18 mars: Hoppmästarkurs i SFF:s
regi. Mer info: www.sff.se

DECEMBER

18-30 mars: FlajFlaj nummer 10. Mer
info: flygfritt@gmail.com

16 december - 5 januari: Hoppning i
Sevilla, Spanien. Mer info:
www.basementproduction.se

APRIL

27 december - 6 januari:FS
SkillsCamp i DeLand, USA.
Bardagi coachar. Mer info:
seth.privat@stuntgruppen.se

13-15 april: Hoppledarkurs i SFF:s
regi. Mer info: www.sff.se
28 juli - 5 augusti: Myggbugit. Mer
info: lars.eklund@ofsk.net

Ingemar Eriksson

Kalottkollision i Norge med dödlig utgång
Vårt västra grannland har även det drabbats av ett tragiskt dödsfall
inom fallskärmshoppning i år. Den 17 augusti kolliderade två rutinerade
hoppare med varandra under fallskärm på Tönsberg fallskärmsklubbs
fält Jarlsberg. Annan Forbes Hennies fallskärm hamnade i snabb rotation efter kollisionen och han slog så hårt i marken att hans liv inte gick
att rädda. Den andre hopparen, Paal Martin Vagle, lyckades landa normalt men han var svårt skadad. Han tillstånd var ett tag kritiskt.
Enligt norske riksinstruktören Jan Wang har läget stabiliserat sig för
Paal Martin Vagle men han är fortfarande kvar på sjukhuset och ska genomgå ytterligare operationer. ”Vi vet därför inte hur stor den permanenta skadan kommer att bli ännu”, säger Jan Wang.
Några detaljer om händelseförloppet vill han inte ge innan utredningen är klar. Cypreserna ska skickas till Airtec för avläsning. Utredningsteamet ska också gå igenom videomaterialet som finns. Paal Martin
Vagle ska skriva ner sin bild av händelseförloppet och därefter ska de
prata med honom om vad som hände.

Ilmasirkus från Tammerfors vann Anders Sandvik memorial.

Norra distriktsmästerskapet
DM norra arrangerades på Rommehed av FK Dala och FGCC den 9 september.
Speed-precisionen lockade flest deltagare och är nu Sveriges näst största precisionstävling efter FK Aros klubbmästerskap. Fem klubbar och totalt 28 hoppare
var med. Man hann med att göra tre DM-grenar, VFS2, FS2 och nyss nämnda
speed-precision.
Speed-precisionen genomfördes med alla typer av skärmar, utan speciella precisionsskärmar, typ Foil eller Classic. Genomgående är swooparna ganska duktiga på
att nudda disken. Segern gick till Jonas Nilsson, FGCC, som var på disken alla tre
hoppen. Han vann enkelt över Micke Andersson och Tummen Biehl från samma
klubb. Kristian Grau, FKD, överraskade mest av de nyare hopparna.
Två lag kom till start i FS2. Tummen Biehl och Cecilia Burström, FGCC, lyckades
göra riktigt många poäng efter att ha tränat sig yra i skallen och vann tävlingen.
För första gången tävlades det i VFS2. Det lag som ställde upp, ”Ingen Aning”,
verkade heller inte ha någon större aning om vad det gick ut på, att sätta så många
poäng som möjligt. Fredrik Bylund och bröderna Hellström har dock lovat fler poäng
DM norra
under 2012.

Alexandra Moudiou och Jocke Melin från Stockholms fallskärmsklubb
har varit hjälpinstruktörer till Lennart Vestbom vid tre tillfällen i år och
utbildat cirka 50 nya A-certare
i ”materiel- och utrustningskunskap med packcertikfikat”.
”Kurserna hölls på Mohed
och Gryttjom och de har gjort
ett mycket proffsigt arbete
med kursdeltagarna”, berättar
Lennart.
”Kurserna spred sig över
minst två hela dagar, i högt
tempo och med stora krav på deltagarna. De båda har gjort ett pedagogiskt och metodiskt jobb och gått in på detaljnivå hur man packar en
fallskärm och hur reservdragsproceduren går till. Kursledarna tog i
med hårdhandskarna och vissa fick packa om sin fallskärm många
många gånger och fick alltså ta den tid de behövde. När det sedan kom
till teoriprovet så fick kursdeltagarna inte titta i kursboken efter svaren
som man vanligtvis får, utan det var något kursdeltagarna skulle veta
utantill. Ett sådant engagemang är helt klart värt att uppmärksammas”,
avslutar Vestbom.
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Lennart Vestbom

Utbildning med hårda tag

F S2
Lag, klubb

R1

R2

totalt

1. Brain Busted, FGCC
2. Lilla Grau, FKD

19
7

11
7

30 p
14 p

V FS 2
Lag, klubb

R1

1. Ingen Aning, FKD

totalt

2

2p

S pe e dP r e c i s i o n
Namn, Klubb

R1

R3

Totalt

1. Jonas Nilsson, FGCC

0,06 0,04 0,15

R2

0,25

2. Thomas Biehl, FGCC

0,12 0,14 0,43

0,69

3. Mikael Andersson, FGCC 0,05 0,04 1,80

Ingen aning, FK Dala. Johnny Hellström,
Fredrik Bylund och coachen Sas Bali.

1,89

4. Kristian Grau, FKD

0,15 10,00 0,36

10,51

5. Lars Eriksson, FGCC

3,02 2,89 6,56

12,47
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XRW – dockar vingoverall under kalott

Kristian Nilsson landar på Skavstas nya infart.

Brian Drake

Gränserna flyttas hela tiden
framåt i den här sporten.
Det senaste är XRW eller extrem RW. Det går ut på att
docka en hoppare under kalott med en frifallande vingoverallhoppare. I Lodi, Kalifornien, genomfördes nyligen
den spektakulära formationen du kan se på bilden.
Jhonathan Florez syns till
vänster, TJ Landgren under
kalott och Mike Swanson till
höger. Vingoverallhopparen
Brian Drake agerar surfbräda och har också tagit bilden.
”Vi beräknade och planerade hela hoppet in i minsta detalj och lyckades faktiskt sätta den här på första försöket”, säger Jhonathan Florez.
”Jag var rädd att min benvinge skulle hamna i turbulens från ’surfen’ eller kalottflygaren men överraskande nog var formationen hur
stabil som helst och vi flög
den i ungefär 20 sekunder.”
TJ Langren flög en tungt lastad Vx 69.
Jhonathan Florez poängterar att dessa formationer
inte bör prövas av vem som
helst. De är väldigt komplicerade och kräver stor skicklighet av såväl vingoverallhoppare som kalottflygare.

Fallskärmsuppvisning
vid Skavsta flygplats
Den 23 september invigdes Skavsta
flygplats sin nya infartsväg med en fallskärmsuppvisning. Det var Trafikverket
som ringde Nyköpings fallskärmsklubb,
som har sitt hoppfält bredvid flygplatsen,
och frågade om det fanns några fallskärmshoppare som ville hjälpa till med att
”landa projektet”. På plats inför invigningen
var representanter från både Trafikverket,
Nyköpings kommun och Skavsta flygplats
som alla höll tal inför ett 70-tal åskådare
innan fyra fallskärmshoppare singlade ner
från himlen och landade på den nya vägen. Skavsta flygplats var jättenöjda och
tacksamma för uppvisningen.

Fastnade på fjäll
Den 5 augusti hoppade en grupp på tio
personer ut ur ett flygplan över Aurland i
Norge. En man från gruppen fastnade på
en fjällvägg och befarades vara skadad.
Polisen larmades vid lunchtid och under
eftermiddagen hämtades han ned av
räddningspersonal med helikopter.

10-åring vann tandem

Robert Rydén

Under en friluftsdag för skolelever i Gävle
fick olika sporter chansen att presentera
sig. På plats var Fallskärm Gefle som lottade ut ett tandemhopp. Det var många
elever som anmälde sig till tävlingen men
lotten hamnade på 10-årige Ludvig Khön.
Några veckor senare löste han in vinsten
på Rörbergs flygplats. När han väl kom
ner på marken berättade Ludvig för pressen att hoppet ut från planet var det mest
läskiga och det bästa med hoppet.
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Från kraftledning till C-cert
Ingen har väl missat bilden från förra året, när en
elev från Östersunds fallskärmsklubb miste kontrollen över sin fallskärm och blev hängande i en kraftledning? Nu, ett år senare, är samme man klubbens flitigaste hoppare. 150 hopp har det blivit denna säsong och han siktar på C-cert.
Förra årets incident har bidragit till att han är väldigt försiktig och noggrann, därför var han inte rädd
när han skulle hoppa efter det. Han har till och med
fått sin fru att göra ett tandemhopp.

SM i kalottformation
Svenska mästerskapen i CF2 sekvens kunde genomföras på en dag i FK Dalas regi. Speciellt stora insatser gjorde hoppledaren Helen Johannesson och
piloten Andreas Lundmark som flög 23 lifter. Pia
Berggren var domare tillsammans med Anders Wallinder, videoredigerade gjorde Jimmy Bergsten.

SM CF2 sekvens 2011
Lag, klubb

R1

R2

R3

R4

R5

R6

totalt

1. Mötley CReW, FKD

3*

9

6

7

6

7

35 p

2. 3G, FGCC

6

0*

5

6

6

6

29 p **

3. Entangled, FGCC

5*

6

5

6

6

6

29 p **

4. Pågarna, SYD

1

0*

1

2

2

0

6p

* Sämsta runda tas bort.
** Tiebreak på bästa 6-poängsrunda: 3G 45,06 sekunder och Entangled
45,75 sekunder.
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Några ord från…

å har hösten gjort sitt intåg på allvar och jag hoppas
att ni alla har haft en kanonbra hoppsommar.
För fallskärmshoppningen i Sverige har det tyvärr varit
en riktigt mörk sommar. En dödsolycka och flera allvarliga olyckor som medfört att några kamrater har skadat sig
för livet. Det är inte bara tråkigt, det är helt oacceptabelt!
Här har vi mycket att göra. Det finns uppenbarligen
mycket som vi kan bli bättre på för att minska riskerna i
en redan av naturen riskfylld sport. Är det utbildningen,
utrustningen eller kulturen och attityden som ligger bakom sommarens olyckor? Det blir en viktig uppgift för
oss tillsammans. Riksinstruktören är naturligtvis den som
leder arbetet mot säkrare hoppning.

SM me

D

et här berör oss alla, även dig som tycker att du är
en konservativ hoppare och aldrig utsätter dig för
risker. Det är våra kamrater som skadar sig, och det har vi
alla ansvar för. Vår sport får ett rykte om sig att vara
olycksdrabbad och det tar mycket lång tid att tvätta bort.
En annan aspekt som drabbar oss alla när våra kamrater
skadar sig är att är vår försäkringskostnad tyvärr ökar.
Det drabbar dig direkt, genom ökade licensavgifter.
I skrivande stund planerar vi för fullt för förbundskonferensen som går av stapeln i Karlsborg i mitten av november. Där samlar vi alla som på ett eller annat sätt är
engagerade på förbundsnivå, ordföranden och chefsinstruktörerna från klubbarna. Vi har mycket viktigt att diskutera, bland annat arbetet med att ta fram en gemensam
framtida strategi. Jag ser verkligen fram emot en engagerande konferens och att träffa er alla som tillsammans drar
ett tungt ideellt lass för att få svensk hoppning framåt.

D

tt område vi behöver bli bättre på i framtiden är att
värna vår miljö. Här har vi under några år byggt en
bra plattform för att hantera våra utsläpp. Så kom ihåg
att det går att klimatkompensera för era hopp, även i efterhand!
Avslutningsvis vill jag uppmärksamma att har vi haft
flera SM sedan senast och jag vill gratulera våra nya
svenska mästare och mästarinnor i Bardagi, Altair, Active8-9-10, Fredrik von
Schmalensée och Mötley
CReW. Stort grattis!

E

Ronny Modigs
ordförande i
Svenska Fallskärmsförbundet
Svenska Fallskärmsförbundet
Sjöhagsvägen 2 • 721 32 Västerås
E-post: ordforande@sff.se
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I de svenska mästerskapen för frifallsgrenarna var det få tävlande
som ställde upp i år, men de höll mycket hög klass. ”SM var litet
men naggande gott”, sammanfattar chefsdomaren Lova Bannister.
Text

Virginia Åslund

Foto

Robert Rydén

nder två dagar i augusti anordnade
Stockholms fallskärmsklubb de
svenska mästerskapen i grenarna formationshoppning, friflygning, och speedhoppning. Skillnaden från tidigare år var
att man i år var lite sent ute med planeringen. Inbjudan gick ut två veckor innan tävlingen och man visste inte hur
många lag som skulle delta förrän ganska
sent.
Men trots det var det ett mycket lyckat mästerskap. Riktig trevlig stämning
och bra flyt med lifter. Det var bara det
svenska vädret som gjorde ett par timmars uppehåll en gång.

U

Gamla och nya tävlande

Lottningen skedde på söndagskvällen för
samtliga grenar innan första tävlingsdagen på måndagen. Det var både gamla
rävar och nya satsande lag som deltog
och samtliga tävlande höll hög klass.
I år har det generellt varit dåligt med
friflygarlag däremot, något Lova tror beror på de nya tävlingsreglerna som avskräcker friflygarna. Domarpanelen höll
på att ställa in friflygningen eftersom det
först bara var ett tävlande lag, Divine
från FKCG. Då bildade det enda VFSlaget som ställde upp friflygarlaget Altair
så att grenen kunde genomföras.
Det blev såklart stressigt att delta i två
grenar, men trots det vann Altair med
1,9 poängs skillnad och har blivit meddelade att de kan få åka till Dubai som
friflygarlandslag 2012 – förutsatt att de
bestämmer sig för en satsning som motsvarar riktlinjerna.
Formationslagen imponerar

I FS4 var fem lag anmälda: AROS Fire,
Bardagi, Blue Spirits, CADO och Stock-

holm RW5. I och med bra flyt med lifter
hann alla formationslag göra sju av tio
rundor redan på första dagen.
Det var väldigt jämnt mellan Stockholmslagen Bardagi och Blue Spirits under alla rundor. Men på tisdagen, efter
att de återstående tre rundorna hade
hoppats, kunde tävlingen avgöras. Bardagi vann med 166 poäng följt av Blue Spirits som fick ihop 155 poäng. Trea kom
Stockholm RW5, fyra CADO och på
femte plats kom AROS Fire. Trots sista
plats var det AROS Fire som imponerade
mest på Lova.
”AROS Fire är ett nybildat lag från i
år och de är jätteduktiga. De satsar stenhårt och är fallskärmssportens nya
hopp”, menar Lova.
Även de gamla rävarna, som mest tävlar för skojs skull, imponerar fortfarande.
”Jag bara stod och gapade när jag såg
Stockholm RW5 hoppa” fortsätter Lova.
Snabba hoppare

Tävlingschef för detta mästerskap var
Robert Rydén. Han blev tillfrågad av
Stockholmsklubben med kort varsel om
han ville ställa upp och så blev det. Som
tävlingschef var han den sammanhållande länken mellan lagen och domare.
”Jag hade aldrig tidigare gjort något
liknande men det var väldigt lättsamt för
en ny person att komma in i det”, säger
Robert.
Att det var roligt att vara tävlingschef
var inte bara på grund av den sköna stämningen som var på Gryttjom, utan även
för att det var väldigt spännande att följa
tävlingsgrenarna som var så jämna i år.
Allra tajtast var det nog i speedhoppningen. Där var det endast två personer
som tävlade: Daniel Hagström från
Svensk Fallskärmssport nr 4, 2011

ed hög klass

Placering, lag, klubb

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

1. Bardagi, SF

20

23

12

15

14

14

19

19

15

15

totalt
166

2. Blue Spirits

19

19

12

16

13

15

16

15

15

15

155

3. Stockholm RW5, SF

14

18

12

14

14

12

12

14

12

15

138

4. CADO

12

14

9

9

9

10

13

10

9

11

106

5. AROS Fire, FKA

9

10

10

11

8

7

10

10

10

11

96

Bardagi: Johan Edvall, Rikard Rodensjö, Niklas
Rodensjö, Seth Ericson och Micke Kaulanen

Robert Rydén

Svenska flaggan och rök avslutade
årets svenska mästerskap.
Bardagis 166 poäng räckte
till en trygg seger.

Resultat speed
Placering, namn, klubb

Resultat friflygning

Umeå och Fredrik von Schmalensée från
Stockholmsklubben. Efter de sju rundorna kunde medelhastigheten för de båda
tävlande räknas ut. Vinnaren blev precis
som förra året Fredrik von Schmalensée
med en medelhastighet på 416,195 kilometer i timmen. Daniel Hagström hoppade jämnt hela vägen och hans medelhastighet låg på 397,625 kilometer i timmen.

Placering

R1

R2

R3

R4

R5

totalt

1. Altair, SF

5,9

7,0

6,1

5,2

6,5

30,7

2. Divine, FKCG 5,6

5,8

6,0

6,0

4,0

27,4

R2

R3

R4

R5

R6

1. Fredrik von Schmalensée, SF OB

R1

394,29

411,29

OB

414,97

422,34

416,19

2. Daniel Hagström, UFK

396,00

389,73

OB

395,35

400,97

397,62

395,92

snitthastighet

OB betyder underkänd mätning av hastigheten

Fredrik von Schmalensée, snabbast.
Altair: Peter Nilsson, Karl Jensen
och Fredrik Johansson (video).

Hoppas på fler tävlande
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Robert Rydén

Domarna ser redan fram emot SM nästa
år och hoppas på att fler nybörjare vågar
ta steget till att börja tävla.
”Man lär sig så mycket och utvecklas
verkligen som hoppare i tävlingar. Det är
också så vi kan föra sporten framåt, få pengar och hålla den levande”, säger Lova. ■

Robert Rydén

Robert Rydén

Resultat FS4

7

Let’s play
Trots att det är så många som filmar i fallskärmssverige är
alla filmer som görs väldigt lika varandra. Gryttjoms första
filmläger försökte inspirera till nytänkande och det blev en
succé med intressanta föreläsningar, zombier och galna

Martin Eidensten

idéer. Det finns redan planer för en repris nästa sommar.
Text

Robert Rydén

Foto

Martin Eidensten, Robert Rydén, Peter Törnestam

rec

Skybloods Johanna Säfsten,
David Bringner och Anton Westman.

nder en vecka i augusti hölls det ett
filmläger i Gryttjom. Arbetsnamnet
var Let’s play rec och målet var både att
göra en annorlunda fallskärmsfilm och
att lära ut teknikerna kring hur filmning
och redigering fungerar. Grundare för
denna underbara idé var Anton Westman
som tillsammans med Pär Forsman, Peter
Törnestam och David Bengtsson höll i
trådarna.

U

Röd tråd?

Lägret började med att alla gemensamt
skulle spåna fram veckans innehåll och
på detta sätt finna någon slags röd tråd
tillsammans. Det gjordes och det var nästan så tavlan inte räckte till när alla kom
med tips och idéer. Resultatet efter den
första förmiddagen var en enorm mindmap i olika färger.
Få hopp

Måndagen var gråtung, så att fortsätta
planeringen inomhus föll sig naturligt.
Det blev även en lift på kvällen vilket var
en bra chans för förstagångsbesökare att
få se Gryttjom från ovan. Under tisdag
och onsdag så var vädret bättre men lägerdeltagarna blev ändå kvar på marken
på grund av service på klubbens flygplan.

Robert Ryden

Så kläder testades, det byggdes pappersväggar och sminkades.
Det hölls också föreläsningar om filmoch fototekniker. David Bengtsson pratade om filmteknik och vikten av att filma
med mjuka övergångar och vinklar för
att ögat på lättaste sätt ska kunna följa
med. Hans Berggren pratade om utrustning för frifallsfotografering och visade
intressanta filmer och reklamklipp samt
förklarade hur man tänkt och jobbat för
att lyckas med projekten. Peter Törnestam och Olle Pettersson pratade om redigering och vad rätt tänk i denna del av produktionen gör för det färdiga resultatet.
Det är inte alltid vad man ser på filmen som var med framför kameran.
Slutprodukten

Hur gick det då med planerna från första
dagens mind-map? Det började som en
zombiefilm med tanken att människor
utanför sporten tycker att vi är lite konstiga och läskiga. Vi börjar hoppa fallskärm och ju längre in i gemenskapen
man kommer desto mer hänger man på
fältet och avskärmas från ett normalt
Svensson-liv, som taget ur "Cut Away”.
Men att få ihop skräck, glädje, zombier och rök gick inte enligt planerna och

Robert Ryden

Skybloods-instruktörerna
Anton Westman och Johanna Säfsten med Martin
Eidensten som AFF elev.

det blev fyra nya inriktningar innan vi
till slut hade en ny reklamfilm för fallskärmshoppning. Martin Eidensten var
huvudperson, och vilken skådespelare,
utan att se det minsta ansträngd ut skiftade han mellan rädsla och glädje av att
få hoppa.
Lets play rec blev ett mycket lyckat läger och planerna ritades upp för en fortsättning 2012. Många filmar och redigerar inom fallskärmssporten, så varför inte
gå ihop och göra ett större projekt tillsammans? 2012 får visa om dessa planer
blir besannade.
■

Johanna Säfsten,
Anton Westman och
David Bringner.

Anton Westman och
Johanna Säfsten som
flygande skybloods.

Robert Ryden

Peter Törnestam

Matrixeffekt med massor av GoPros.
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Anmäl dig till
förbundskurs!
Riksinstruktören
Petter Alfsson-Thoor

ngen ljummen dagg och inga maskrosor mellan tårna längre, sommaren är slut för den här gången. Det är småkallt och långt till nästa
sommar. Väntar gör diskussioner om odiskade kaffekoppar vid kommande årsmöten för alla som inte känner att vinterhoppningen är det
som får en att överleva det mörka halvåret.
För SFF är den här halvan av året högsäsong vad gäller utbildningar
och planering inför kommande säsong. Jag hoppas verkligen att ni där
ute i klubbarna känner att ni vill förkovra er och anmäler er till vårens
kurser. Det står en hop med ivriga och utbildningshungriga förbundsinstruktörer och väntar för att få ta sig an er i både BAS- och instruktörskurser.

I

ar du inte anmält dig till en förbundskurs ännu, gör det! Våren
börjar med BAS-kurs där vi hoppas få se 120 deltagare som bara
pratar fallskärmshoppning under en hel helg mitt i vintern.
Vi ställer vår verksamhet på ända där vi kollar på materiel, ifrågasätter regler och hur vi gör i verkligheten. Allt med målet att bli självtänkande fallskärmshoppare som fattar egna, övervägda beslut baserat på
egen kunskap. Det är kanonkul, och dessutom får du chansen att träffa
nya fallskärmshoppare från hela landet. BAS-kursen går av stapeln 2426 februari med start på fredagskvällen. Platsen är Bosön på Lidingö
utanför Stockholm där alla SFF:s instruktörskurser som inte kräver

H

Fredrik ”91:an” Eriksson

Sveriges chefsinstruktörer
tränas i rullningens ädla
konst, här i Karlsborgs fästnings gamla ridhus. SFF:s
kurser sker dock numera
på Bosön, riksidrottsförbundets moderna anläggning.

hoppning hålls. Anmäl dig till din chefsinstruktör före den 1 december.
Efter det datumet är det ingen garanti att man får plats.
Vill du bli instruktör är det hög tid att börja agera nu. Prata med erfarna instruktörer och ta del av elevverksamheten. Tro på dig själv och se
till att komma förberedd. Hoppledarkandidater, genomför era försteg

10

med 20 timmar HL-praktik. Fallskärmssverige behöver dig och ditt engagemang för att vi skall hålla oss levande.
tterligare ett tecken på vintertid är att det sker en viss ökning i forumaktivitet på diverse mejllistor. Det har inte undgått mig att det
har diskuterats huruvida det ska vara tillåtet för en tandempassagerare
att hoppa med en handmonterad kamera eller inte. SFF ser inte i dagsläget att detta skulle bryta mot SBF så som den är skriven idag. Det är
härligt att det tycks till och utbyts olika syn på hur vår verklighet ter sig
i hoppsverige.
Dock är jag lite småbrydd över att det i det här fallet är en fråga som
är väldigt lätt att distansera sig ifrån som har resulterat i löpmeter med
text. Men när en tandempassagerare för ett år sedan skadade sig så illa i
ryggen att han inte kunde fortsätta sin yrkesbana då ramlade det inte in
några tyckanden med utplockade SBF-referat. Detta trots att hoppet
och landningen utförts i turbulent vind en dag när medelvinden var elva
meter per sekund.
Ska man hoppa tandem i elva meter per sekund? Är inte en tandempassagerare elev? Är det inte sex meter per sekund de första fem hoppen?
Eller hur var det nu man skulle resonera…? Nä det går ju inte tycka något om, då kan det vara för nära ens egen verksamhet och risken att kasta sten i glashus ökar, så då blir det en tystnad och kollektivet låter det
bara vara…

Y

et kan finnas flera viktiga frågor som aktivt kan beröra vårt sätt att
driva fallskärmshoppning. Gör vi som vi tänkt eller sker det en
normglidning? Tar vi en genväg här och där för att det skall passa just
den dagen, sen gör man samma sak en annan dag. Det blir lite i taget
och man märker kanske inte därför att det blir sämre?
Ställ dig själv frågor redan nu. Vad gör vi idag på klubben som går
emot klubbens regler eller styrningar? Vad gör vi idag som går emot
SBF? Har ni oskrivna regler? Vad händer om man bryter mot de oskrivna reglerna? Beror det på vem som bryter mot regeln när det skall tyckas
om det? Fundera på om det berör dig? Varför görs det på det viset?
Gillar du det? Gillar du inte det?
Ta upp frågan med din chefsinstruktör eller dryfta det på annat vis i
klubben för att skapa ett klimat där vi bedriver bra och säker fallskärmshoppning enligt våra riktlinjer.
Ändrar och anpassar vi våra beteenden mot överenskommelser och
riktlinjer av bekvämlighet, okunskap eller av rädsla för att gå mot strömmen? Bara för att sedan acceptera det för att alla andra gör det. Det betyder inte att det är rätt…

D

Med blicken mot skyn,

Petter Alfsson-Thoor
SFF:s riksinstruktör
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Swoopskadorna
Ytterligare en hoppare har skadat sig allvarligt
efter att ha gjort en misslyckad högfartslandning.
Riksinstruktör Petter Alfsson Thoor känner sig nu
tvingad att ta till åtgärder.

Text

Anna Oscarson

Foto

Magnus Wåge

redagen den 30 september skadades
en hoppare på fallskärmsklubben
Syds hoppfält i Eslöv mycket allvarligt.
Han hade genomfört en högfartssväng
som planade ut för lågt och slog i marken väldigt hårt. Det resulterade i ett öppet lårbensbrott och skador på nackkotorna bland annat.
Kort därefter skickade Petter ut ett
mejl till samtliga klubbars ordföranden
och chefsinstruktörer. Uppmaningen var
att samtliga klubbars medlemmar skulle
ta del av informationen.
”Ska vi ha ett system som säger att det
är okej att swoopa med livet som insats?”, undrar han.

F

Nära döden

För att genomföra en högfartslandning
svänger hopparen kraftigt relativt nära
marken. Med detta följer en ökad skaderisk. De två senaste hopparna som skadat
sig i högfartslandningar hade lika gärna
kunnat vara döda om man ser till deras
skador. Rådigt ingripande på olycksplatserna har sannolikt räddat deras liv.
”Hookturns dök upp på 90-talet och
har utforskats sedan dess med många trasiga benpipor i bagaget när antalet rotationsgrader ökat och fallskärmarna blivit
mindre. På senare tid har det dessutom blivit populärt att göra 450-630 graders högfartslandningar”, skriver Petter i sitt mejl.
Onödig manöver?

I tävlingsgrenen swooping har hopparna
ibland en vertikal hastighet på 35 meter
per sekund som planar ut en och en halv
meter över marken eller lägre. Vid tävling görs detta moment alltid över vatten. Petter anser att det är överflödigt för
en hoppare som inte tävlar aktivt inom
grenen att utföra en multiroterande högfartsmanöver.
12

”

Mitt i livet händer det att döden
kommer och tar mått på människan.
Det besöket glöms och livet fortsätter.
Men kostymen sys i det tysta.

– Tomas Tranströmer, Nobelpristagare 2011 –

Attityder och värderingar är en stor
del av problemet tror Petter. Han vill att
vi funderar kring hur vi egentligen resonerar kring hoppningens risker och den
egna förmågan:
• Förstår verkligen den som utför en
högfartslandning vad konsekvenserna
kan bli vid ett misslyckande?
• Lär vi oss av andras misstag?
• Finns förmågan hos den enskilde
hopparen att ta till sig av utvecklande
samtal?

• Är det en rättighet att få swoopa?
Att våga ifrågasätta

Något som Petter vill understryka är vikten
av att våga sätta gränser i verksamheten.
Det handlar inte bara om att följa SBF
utan också om att tänka på sina hoppkamraters bästa. Och att vara en bra förebild.
Petter uppmanar hoppsveriges samtliga hoppare att tänka till kring om det
finns ett klimat ute på klubben som inte
medger att gränssättande samtal förs.
Svensk Fallskärmssport nr 4, 2011

a måste stoppas

Kanske vågar inte en person som själv inte
swoopar ifrågasätta någon som gör det?
Han resonerar kring ”Skygod-syndromet” och skriver att det är något alla
hoppare går igenom och några dessvärre
fastnar i. Det vore önskvärt om klubbens
etablerade och dominanta figurer tar till
sig andra medlemmars upplevelser lite
mer ödmjukt.
Ämnet kommer att tas upp till diskussion på CI-konferensen i Karlsborg
12-13 november.
■
Svensk Fallskärmssport nr 4, 2011
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Bardagi nådde må
Trots en regnig sommar med få
träningshopp och en strulande
kamera under tävlingens bästa
hopp lyckades Bardagi nå sina
mål i världscupen.

Bardagi, exit från en Dornier.

Text

Mikael Kaulanen

Foto

Niklas Rodensjö

rets världscup var i Saarlouis, Tyskland. Som det enda svenska laget
åkte Bardagi dit för att representera Sverige i fyrmanna. Förutom världscupen så
går EM i samma tävling.

Å
Bardagi samlar sig.

Vi åkte ner några dagar innan för att
acklimatisera oss, slippa jetlag och hinna
träna lite ur tävlingsplanet. Planet vi
hoppade ur var en Dornier, ett snabbt,
tvåmotorigt plan som tar 15 hoppare till
3 200 meter på cirka åtta minuter.
Tysk organisation

Tävlingen var väl organiserad med tydliga utrop och bra hopplederi. Vädret var
ungefär lika stabilt som i Sverige, det vill
säga riktigt uselt, men trots det så fick vi
hoppa varje dag. Under några av tävlingsdagarna regnade det konstant fram
till sen eftermiddag innan det blev fart på
utrop, tävlingsnerver och flygplan.
I vår tävling var det 21 lag som ställde
upp. Vårt mål var att ta sjätteplatsen i
EM för att komma till final och få göra
de två sista hoppen i tävlingen, vilka är
semi och final.

14

Vi startade starkt och efter tre riktigt
bra öppningshopp låg vi på femte plats i
EM och sexa med Italien strax efter. Därefter så hade vi inte riktigt samma flyt i
hoppen och Italien gick förbi. Ganska
snart kunde vi se att vi skulle nå finalen i
EM så länge vi gjorde det vi skulle.
Vi lyckades, men Italien var lite bättre
och drog ifrån oss med ytterligare några
poäng.
Bra med två kameror

Vi laddade ordentligt inför sista hoppet
och det blev även vårt bästa i den här
tävlingen. När vi landat och kände oss
ordentligt nöjda så insåg Niklas, vår kamerakille, att fokusen på huvudkameran
hade ballat ur – hela hoppet var helt suddigt! Snabbt som tusan fick han springa
och hitta andra kablar för att kunna
dumpa från sin backup-kamera, en Go-
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ålet i världscupen
Pro. Det var nervöst och vi visste inte
om domarna skulle godkänna det men
det gick vägen. Vi fick en mycket lättad
kamerakille och hamnade på en åttonde
plats i världscupen*.
Årets höjdpunkt

För oss var den här tävlingen höjdpunkten på året och både det vi planerat säsongen efter och tränat till. Tyvärr lyckades vi pricka mycket av Sveriges usla
sommarväder så vi hann inte göra alla
hopp som vi planerat. Trots det så tycker
vi att vi nådde de mål vi satt upp och vi
hoppade riktigt bra.
Frankrike tog hem guldet

Frankrike vann världscupen med sex
poäng över Belgien som kom tvåa. Tyska
A-laget tog lite oväntat hem bronset efter en hård kamp mot ryssarna. Det var
Tysklands första medalj i fyrmanna någonsin och de var helt klart det gladaste
laget. Tyvärr saknades Airspeed och andra topplag från USA för att det skulle bli
en riktigt bra internationell topptävling.
Frankrike behöll sin status som bästa
nation i frifallsgrenar genom att vinna
allt förutom åttamannan. Där vann
Golden Knights från USA.
■

* Efter nio omgångar blev Bardagi åtta, Tyskland 2
slog dem med ett poäng. Men Tyskland 2 var inte
med i EM-finalen (hopp tio) där endast ett landslag
från varje land var med, därför är Sverige sjua i tabellen till höger.

FS4, öppna klassen
R1 R2 R3 R4

R5

R6 R7

R8

R9 R10 Totaltl

1. Frankrike
2. Belgien
3. Tyskland 1
4. Ryssland 1
5. Ryssland 2
6. Italien
7. Sverige
8. Tyskland 2
9. Australien
10. England

22
22
16
18
17
15
15
14
14
11

22
21
15
16
13
17
15
16
13
12

26
24
19
19
20
17
16
17
17
15

25
25
18
16
20
16
14
17
18
16

25
21
16
15
19
19
19
17
16
16

24
23
19
19
18
18
15
17
15
16

24
24
20
19
17
16
17
17
17
16

Placering, nation

R1 R2 R3 R4

R5

R6 R7

R8

R9 R10 Totalt

1. Frankrike
2. Ryssland
3. Norge

16 20
12 21
13 19

16 17
17 14
13 15

19
16
15

20
16
17

19
19
17

17
18
13

17
15
16

Placering, nation

R1 R2 R3 R4

R5

R6 R7

R8

R9 R10 Totalt

Placering, nation

R1 R2 R3 R4

1. USA
2. Frankrike
3. Ryssland

23 18
21 18
17 15

23
23
16

21
19
15

20
21
19

19
17
15

1. Frankrike 1

8,5 9,0 8,7 8,7

2. Frankrike 2

8,1 8,7 8,3 8,3

3. England

8,0 7,8 8,0 8,1

27
27
23
21
21
19
20
18
18
16

23
23
19
19
17
17
17
16
15
16

37
39
31
33
27
28
29
-

255
249
196
195
189
182
177
149
143
134

FS4, damer
28
19
23

189
167
161

resultat 2011
Vertical formationshoppning (VFS)
Placering, nation

R1 R2 R3 R4

R5

R6 R7

R8

1. Frankrike 1

18 20

15 15

23

22

18

16

147

2. Frankrike 2

16 15

11

6

16

19

13

9

105

3. Belgien

10

6

4

8

11

5

5

55

6

Totalt

Friflygning, öppna klassen
Placering, nation

R1 R2 R3 R4

R5

R6 R7

1. Frankrike

8,4 8,2 8,4 8,2

8,4

8,3 8,5

Totalt
58,4

2. Norge

7,9 7,6 8,2 7,9

7,9

8,2 8,4

56,1

3. Ryssland

6,9 6,9 7,4 7,6

8,4

7,7 7,9

52,8

R5

R6 R7

Totalt

8,7

8,6 8,8

61,0

8,3

8,4 8,6

58,7

7,1

8,2 8,3

55,5

Freestyle, öppna klassen

FS8, öppna klassen

Svensk Fallskärmssport nr 4, 2011

Världscupen FS

Placering, nation

18 19
19 18
14 17

25
29
19

-

186
185
147

15

Martin Eiszne

Världscupen i swooping

Martin Eiszne

Marcela Hejiná

Johan Karlsson.

Nico Emanuelsson.

Några av Sveriges swoopare spenderade de sista augustidagarna med skön värme i
Tjeckien. Det blev inga medaljer men riktigt roligt hade de på världscupen i swooping.

Text

Virginia Åslund

Foto

Martin Eiszne

S

woopare från hela världen hade samlats för att kora den bästa av dem alla.
Från Sverige åkte Nico Emanuelsson, Stefan Burström, Tobias Alsiö och Johan
Karlsson till Klatovy i Tjeckien, för att
delta i Pink Canopy Skydive Open,
världscupen i swooping.

Resultat swooping, alla delgrenar
Kombinerat

Zonprecision

1. Nicholas Batsch, USA

1. Jonathan Tagel, USA

2. Jonathan Tagel, USA

2. Jason Moleszki, Kanada

3. Jason Moleszki, Kanada

3. Pablo Hernandez, Spanien

36. Stefan Burström, Sverige

18. Tobias Alsiö, Sverige

43. Tobias Alsiö, Sverige

24. Johan Karlsson, Sverige

61. Johan Karlsson, Sverige

32. Stefan Burström, Sverige

92. Nico Emanuelsson, Sverige

98. Nico Emanuelsson, Sverige

Hastighet

Distans

1. Nicholas Batsch, USA

1. Nicholas Batsch, USA

2. Jonathan Tagel, USA

2. Patrick Boulongne, Frankrike

3. Curt Bartholomew, USA

3. Jason Moleszki, Kanada

51. Stefan Burström, Sverige

43. Johan Karlsson, Sverige

68. Tobias Alsiö, Sverige

61. Tobias Alsiö, Sverige

85. Nico Emanuelsson, Sverige

69. Nico Emanuelsson, Sverige

96. Johan Karlsson, Sverige

71. Stefan Burström, Sverige
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lära mig av de andra. Det var som sagt
hög klass på deltagarna och säkerhetstänket var inspirerande,” säger Nico.

Över 100 deltagare

Väl organiserat

På plats var över 100 deltagare. Och riktigt duktiga sådana med högt säkerhetstänk.
”Det var jättekul att komma dit och se
alla dessa duktiga swoopare. Det är en
sport där man tänjer på gränserna och
det är inte helt ovanligt med skador på
swooptävlnigar. Men det var ingen som
skadade sig här. Folk avbröt i tid och tappade poäng hellre än att chansa,” berättar
Nico Emanuelsson.

Guldmedaljen gick till amerikanen Nicholas Batsch. För de svenska swooparna
gick det bäst för Stefan Burström som
hamnade på 36:e plats. Tobias Alsiö landade på 43:e plats, Johan Karlsson på 61:a
och Nico Emanuelsson på 92:a plats.
”Jag är lite besviken men jag var nöjd
med en del av mina rundor i alla fall.
Men det var en rolig tävling och vi svenskar hejade ju på varandra,” säger Nico.
Varför tävlingen var så rolig var inte
bara för att riktigt duktiga swoopare
hade samlats på ett och samma ställe.
Ponden för swooparna bidrog också, den
var byggd för ändamålet och med bra
grus att landa på. Även organisationen
höll hög klass.
”Det kan vara den bästa banan i Europa. Organisationen var kanonbra och
huvudspråket var engelska så all information gick fram smidigt och det var aldrig
några missförstånd,” avslutar Nico. ■

Inspirerande tävling

För Nico var det den första internationella tävlingen på två år som han deltog i.
Och redan på första dagen kände han sig
lite osäker.
”Jag kände att jag hade tränat för lite
när jag stod och tittade på de andra när de
swoopade. Det har däremot blivit många
tandemhopp för mig denna säsong. Men
jag passade på att ta in av allt jag såg och
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Världscupen i precision
Hårdsatsande precisionshopparen Magnus Falk
satsar på att en dag stå
på prispallen. Det blev inte
så i år, men han är nöjd
med denna säsong ändå.

Text

Virginia Åslund

Foto

Milan Juric

eltävlingarna i precisionsvärldscupen har sträckt sig över våren och
sommaren runt om i Europa. Bor man i
Skandinavien är det inte alltid enkelt att
ta sig runt i resten av Europa, utan att
spendera en massa tid på själva resandet.
Magnus deltog i tre deltävlingar av
sex. De gånger han inte var med fick resten av lagmedlemmarna i KFSC Kärnten, som bor i Österrike, nöja sig med en
ersättare. Magnus har hoppat med detta
lag sedan 2007. Han kom i kontakt med
dem när han bodde i Österrike.
”Jag hade inte tid att ställa upp i alla
deltävlingar. Jag hade dessutom tävlat vid
tre andra tillfällen tidigare i år. Och så
kostar det en del också,” säger Magnus.

D

Tränar hårt

Magnus höll sitt löfte om att han skulle
göra minst 300 hopp denna säsong. Han
började redan första helgen i mars med
att skotta snö på hoppfältet och lägga
fram sin utrustning. Och sedan dess har
han hoppat så mycket han kunnat. Av de
cirka 350 hopp han gjort denna säsong,
var två av dem skojhopp.
Han är den som tränar mest av alla i
sitt lag. Magnus har till och med installerat en så kallad ”precisionsgunga” på jobbet. Det är ett bungyrep som sitter fast i
taket och leder ner till en sele så han kan
studsa fram och tillbaka för att träna på
fotisättningen... och detta 15-30 minuter
varje dag, fem dagar i veckan.
Finslipar på detaljerna

Det Magnus jobbar hårdast på är att få
till skärmflygningen inför landning som
varit ett problem han brottats med länge.
”Man får kämpa för varje framsteg.
Det tar ett tag innan man hittar sin teknik men till slut faller det på plats. Det är
små marginaler i denna gren och en
nyckfull vindpust kan förstöra tävlingen
för en. Jag har sett många riktigt duktiga
hoppare som fått dåliga resultat av just
nyckfulla vindpustar. Så man måste fin-

Svensk Fallskärmssport nr 4, 2011

slipa på detaljerna så att de sitter. Det är
tur att jag är envis,” berättar Magnus.
Nöjd med tävlingssäsongen

Den sista deltävlingen i Locarno, Schweiz
var han med på. Där hamnade Magnus
på 56:e plats av totalt 159 tävlande. Även
om det inte gick som han hoppats är han
ändå nöjd med tävlingssäsongen. Magnus vet att ett mål som att ta en världscupmedalj kan ta tid, så han jagar vidare
tills han kommer dit.
”Det är kul och trevligt att åka runt
och tävla. Jag har över 5 500 hopp men
tycker det är lika roligt varje gång. Det är
en sport med många komplicerade moment och jag vill ständigt förbättra mina
resultat,” säger Magnus.
■

”Jag har över 5 500 hopp
men tycker det är lika roligt varje gång. Det är en
sport med många komplicerade moment och jag
vill ständigt förbättra mina
resultat,” säger Magnus.
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Tobias Johansson
är på väg till planet
på Everödsfältet
med en Vladiboll.
En boll som används i första
hand av friflygare.

Fallskärmsväntning under
SM-veckan på Tylösand. Precisionshopparen Mikael Alpfors och domaren Pia Berggren har båda ett förflutet
inom simningen och många
gemensamma bekanta.

Foto: Karim Mostafa

Patrik Selhag väntar ut en åskskur över
Tierp i sitt vindskydd. Foto: Anders Nyqvist

Foto: Bo Olsson

Penny Robertson hänger i sin elevskärm på väg ner
från ett AFF-hopp på FK Aros, den 10 september i år.
Penny är en av de elever som har det lite tuffare uppe i
luften. Hon har försökt att klara nivå fyra flera gånger.
När den här bilden skickades in hade det inte riktigt velat sig ännu. Men hon är envis, och viljan finns där. Det
Foto: Daniel Johansson
kommer hon att gå långt med!

Fönster
mot

HOPP
SVERIGE
Skicka bilder!

Vad kan få en att dra på smilbanden
mer än ett riktigt lyckat fallskärmshopp? Här är det Fredrik Panzar som
Foto: Karim Mostafa
landar på Everöd.

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.

Fyrmanslaget RW5 sprider kärlek och fred på årets Gryttstock,
den återkommande hippiefesten på de psykedeliska ängarna utanför Tierp. Peter Törnestam, Ulf Liljenbäck med nyrakad bröstkorg,
Martin Bäcklin och Mats Olofsson.
Foto: Maria Ängarp

Multisked. Ville Jacobsson, Tim
Douglas, Johannes Bergfors
och Paula Liljegren tar igen sig
på Everöd.
Foto: Karim Mostafa

Reservdragsträning på Gryttjom inför allra första hoppet.
Instruktör Mikael Hartman får
Solveig Alsterborg att agera.
Foto: Anders Nyqvist

Kalottkollisioner
– en dödsfälla som kan undvikas

Kalotterna blir allt
mindre och snabbare.
Varje år dör flera fallskärmshoppare runt
om i världen av kalottkollisioner. Sebastian
Andersson från FKCG
tipsar om hur dessa
olyckor kan undvikas.

Text

Sebastian Andersson

Foto

Sara Hall Ericson

n gång i tiden dog hoppare av att utrustningen inte fungerade korrekt,
folk gjorde fel när de skulle utlösa skärmen eller så gjorde de inte ens något försök att lösa ut den av en eller annan anledning. Med bättre utrustning och användande av räddningsutlösare har sådana dödsfall minskat avsevärt.
Men ändå dör allt för många hoppare
varje år av bland annat kalottkollisioner.
På Dropzone.com finns dödsolyckor från
hela världen presenterade.
Kalottkollisioner kan ske strax efter
öppning, medan man leker i kalott eller i
landningsvarvet. Gemensamt för dem
alla är att hopparna inte har sett varandra. Hoppare som har haft fler hopp än de
flesta svenska hoppare har orsakat kollisioner, så skicklighet räcker inte alltid.
Orsakerna är många, men oftast går de
att undvika.

E

Om artikelförfattaren
Namn: Sebastian
Andersson.
Klubb: Fallskärmsklubben Cirrus
Göteborg, FKCG.
Började hoppa: 1998.
Antal hopp: 900 -1000.
Flyger: Scirocco 77
och Safire 2 119.
Behörigheter: Hoppledare och hoppmästare.
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Begränsat synfält

Vi människor har rätt dålig syn och observationsförmåga. Vi har en blind fläck

där vi inte ser något, men hjärnan hjälper
oss genom att fylla i luckorna med vad
den tror att vi ser. Oftast har hjärnan
rätt, men dyker det upp något oväntat så
ser vi inte det alla gånger.
Vi ser saker som är till sidan om oss
bättre jämfört med uppåt och nedåt (därav 16:9 förhållandet på moderna TVapparater). Som hoppare har vi dessutom
en skärm över oss vilket gör det omöjligt
att se uppåt. En slider i nacken gör det
dessutom svårare att se bakåt och snett
nedåt. Vi har bärremmar som också
blockerar delar av synfältet och händer
på styrhandtagen som kan vara i vägen.
Många skärmar har färger som smälter
in i bakgrunden.
Beroende på hur mycket det blåser på
höjd respektive draghöjd, vindriktningar
och flygplanets fällningshastighet väntar
man olika länge innan man hoppar efter
nästa grupp för att minska risken att landa i deras öppna kalotter. Att bara gå efter hur mycket det blåser på höjd kan
ibland bli fel. Bra spottingprogram räk-

nar ut en lämplig tid baserat på många
parametrar, till exempel Mats Bohlinssons SpotIt är ett sådant program.
Planera och håll uppsikt

Har man rätt tid från föregående grupp
kan man ändå orsaka en kollision på två
sätt. Man bryter tidigt, trackar länge i
flygriktningen eller någon i gruppen innan flyger i flygriktningen före ens skärm
har öppnat.
Man kan också hålla dåligt avstånd till
en av sina ”tracking-grannar”, antingen
att båda trackar långsamt och inte kommer långt eller att man har likartad riktning. En sned öppning på det gör att
man snabbt närmar sig varandra.
Detta undviker man enklast genom att
planera hoppet efter förmåga, att hålla
uppsikt i tracken på sina båda grannar
och efter öppningen fortsätta hålla samma riktning som i tracken i några sekunder tills man har koll på sina trackinggrannars kalotter – vid en sned öppning styr
man tillbaka med bakre bärremmarna.
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KALOTTKOLLISIONER

Kolla före spiralsväng

När det är dags för lek tittar vi oftast för
högt upp när vi svänger och våra kalotter
dyker. Vi är vana vid att bara svänga runt
på en plan yta, inte att vi samtidigt åker
nedåt. När vi gör en spiral har vi oftast
missat stora delar av himlen bakom och
under oss, delar där det kan dölja sig en
närmande hoppare. Det krävs en långsam
360-graderssväng innan en spiral om man
vill vara säkrare, där man verkligen anstränger sig för att se de andra hopparna.
Att göra en spiral mitt över landningsplatsen är att inbjuda till en kollision.
Vad som då oftast räddar oss är tur. Betydligt oftare än skicklighet!
Viktigt med aktiv hoppledare

När vi lekt färdigt och skall flyga in och
landa koncentreras trafiken. Vi måste ha
mycket mer tur för att klara oss eller helt
enkelt hålla oss till bra regler.
Att vi alla landar i samma riktning underlättar. Men flyger vi inte förutsägbart
räcker inte det, att blanda landningssätt
ökar också risken.
Gamla sättet att landa som första hoppare fungerar bra när det blåser mycket,
men bara då. När det är vindstilla och
första hopparen gör en kroklandning, då
vet man först väldigt sent vilken riktning
det är meningen att landa i. Det gör att
man inte kan flyga en förutsägbar medvind, bas och final.
Alla andra måste kanske sent planera
om sin inflygning, det blir stress och risken att missa andra ökar. Någon kan
missa vilken riktning det var och helt
plötsligt landar folk i alla riktningar. Risken för kollisioner eller att någon svänger
sig i backen när de tvingas väja, ökar
markant.
Att undvika sådana kollisioner är enkelt med en aktiv hoppledare. Denne
lägger ut ett T och alla landar efter det,
oavsett hur vinden blåser. Vid tävlingar i
swooping landas det i upp till sju meter
per sekunds medvind med riktigt små
kalotter. Elever utan större erfarenhet
landar inte sällan utan skador i medvind.
Så om de största och minsta kalotterna kan landas i medvind och sidvind så
kan nog alla det.
Vi kommer alla överens om det är höger- eller vänstervarv in mot final och
flyger sedan en tydlig medvind, bas och
final. Ser man att kalotten framför svänger, vet man vad som är på gång och kan
göra samma sak om det behövs.
Som hoppledare kan det ibland vara
lätt att glömma att ändra till ett T när
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vinden minskar. Ett lätt sätt att komma
runt det är att ha ett T hela tiden. T fungerar nämligen bra även när det blåser
mycket och risken att någon nybörjare
glömmer av att ”jaga tomten” vid landning minskar.

•

Håll tillräckligt med avstånd mellan grupperna i planet.

•

Håll koll på flygriktning och andra hoppare under tracken.

•

Går du av först, flyg inte i finalriktningen innan den andra gruppens skärmar har öppnats.

Olika landningsfält

•

Innan du börjar leka och spiralsvänga, gör en långsam 360graderssväng och kontrollera att det inte finns någon i vägen.

•

Gör inte spiralsvängar precis över landningsplatsen.

•

Gör krysset till ett T så det inte uppstår osäkerhet om vilken
landningsriktning som gäller.

•

Ha olika landningsplatser för de som landar på rak final och de
som högfartslandar.

En ökande frekvens av kalottkollisioner
är de som sker när någon kroksvänger in
i en som landar på rak final. Det händer
främst när någon krokar mer än 90 grader.
Olika delar av himlen är som sagt olika svåra att se. Den som fortfarande är på
sin medvind eller bas med en långsam
kalott kan lätt vara under den som med
en snabbare kalott gör en större kroksväng. Vid 180-graderskrokar är det väldigt svårt att se den som är bakom och
under, därför är det direkt olämpligt att
göra en 180-graderskrok på samma plats
där andra kan tänkas landa på andra sätt.
Vid en 270-graderskrok kan man missa någon som flyger sin bas. En 270-graderskrok kan ta femton sekunder från
början till markhöjd, en tid då mycket av
koncentrationen riktas mot landningsplatsen. Även en stor skärm rör sig långa
sträckor på dessa femton sekunder, vilket
gör att man oftast tittar för nära när man
letar efter andra kalotter.
Dessa faktorer gör att det enda säkra
sättet är att ha olika landningsplatser för
de som gör mer än 90-graderskrokar och
de som inte gör det.
En 270-graderskrok kan börja på 230
meter, en 630-krok på 300 meter eller
högre. Det är därför även viktigt att inte
flyga över det området om man inte tänker landa där. Blandar man även olika
höjder så är det viktigt att de som landar
där pratar ihop sig om landningsordning

Tips hur du undviker kalottkollision

och håller koll på varandra – samt avbryter kroken om man inte hittar de andra.
Mindre kalotter och fler grupper

En orsak till att kalottkollisioner ökar
hänger förmodligen samman med att det
idag flygs mindre kalotter än tidigare. De
flyger snabbare, dyker fortare och därmed flyger vi längre sträckor på kortare
tid. Vår reaktionsförmåga och observationsförmåga har däremot inte ändrats.
En tidigare nära ögat historia skulle med
en mindre kalott varit en kollision.
En annan orsak kan vara att vi idag
oftare är fler grupper per final vilket gör
att vi inte kan vänta lite extra framför föregående grupp. Det är lättare att ha koll
på den egna gruppen än vännerna från
tidigare och senare grupper.
■
Förklaring av ord:
Krok eller kroksväng – från engelskans hook turn.
En högfartslandning där hopparen svänger kraftigt för att bygga upp fart inför landningen.
Grop – den runda grusgrop som varit precisionshopparnas landningsyta. Ligger ofta centralt på
hoppfältet och flygplanets final går ofta över den.
Spiral – flera 360-graderssvängar i en följd där hopparen förlorar mycket höjd.

Foton och montage: Anders Q

Hoppar man före gropen, skall man
inte heller flyga i riktning mot gropen innan nästa grupps skärmar är öppna utan
se till att man har tillräckligt avstånd.

”Att undvika kollisioner vid landningen är enkelt med en aktiv hoppledare. Denne lägger ut ett T och
alla landar efter det, oavsett hur vinden blåser”, menar artikelförfattaren Sebastian Andersson.
(Observera att hopparna på bilden inte har med verkligheten att göra. Bilden är ett fotomontage.)
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tiomanna speedformation
– en fartfylld utmaning
För tio år sedan var det 17 lag anmälda till SM i tiomanna speedformation.
De flesta av Sveriges klubbar hade fixat ihop ett lag. Förra året fick grenen

Active 8-9-10 tränar line-up.

uppgiften inom maxtiden placerar sig det
lag med flest hoppare inne bäst.

inte ens SM-status. Monica Paulsson och Fredrik ”Vesslan” Wesslén från

Rolig tävlingsform

laget Active 8-9-10 vill väcka liv i den fartfyllda grenen igen.

Att det är en fantastiskt rolig tävlingsform
är Monica och Vesslan överens om. Det
riktigt lyser ur ögonen på dem när de berättar om hur de kastar sig ut för att inte
komma för långt efter hopparen framför.
”Det är så kul att tävla och gemenskapen i laget är något speciellt”, säger Monica som har tävlat i grenen i många år i
lite olika lag. Det har dessutom blivit totalt tio medaljer i grenen varav sex SMguld.
På senare år har tråkigt nog antalet lag
minskat drastiskt på SM. Monica har
mött en rätt stor skepsis mot grenen
bland andra hoppare.
”Många tror att det är SM i speedstar
men det är ju helt fel. Vissa av formationerna är väldigt komplicerade.”
Monica och Vesslan vill tipsa mindre
klubbar om att anmäla lag. Även om
klubben inte lyckas få ihop ett helt lag så
kan man fylla upp med hoppare från
andra klubbar. SFF har ändrat reglerna
när det gäller att tävla för annan klubb.
Förfarandet är nu väldigt enkelt.
Detta gjordes efter att strul uppstod
förra året då några lag hade medlemmar

Text

Anna Oscarson

Foto

Anna Oscarson, Amanda Gyllenpanzar, Glenn Risander

tiomanna speedformation är det som
namnet avslöjar tio hoppare som så
snabbt som möjligt ska bygga en förutbestämd formation. Formationspoolen har
ändrats till i år. Den innehåller tolv olika
formationer, varav fyra av dessa lottas
fram kvällen innan tävlingsstart. Tävling-

I

Tiomans speedformation 2011, resultat
Lottning
Lag, klubb

omg 1
Box
Score

1

2

omg 3
Star

3

1. Active 8-9-10, FGCC

23,91/10

27,95/10

18,51/10

3. All-In, FKA

29,79/10

24,31/10

23,79/10

2. Fast Scones, SFK

26,79/10

4. Team Fallskärmscenter, FKA 40,00/8

Box Score

22

omg 2

Trapped
Bear

Trapped Bear

25,98/10
29,47/10

Star

omg 4

Compressed
Donut
4

Totalt

22,40/10

19,35/10

89,71/40

23,68/10

98,84/40

22,99/10

26,54/10

104,42/40

23,13/10

115,58/38

Compressed Donut

en genomförs på fyra hopp, en ny formation för varje hopp.
Inne i planet ska hopparna befinna sig
bakom en linje som är dragen från flygplansdörrens främre kant och 45 grader
in i planet. Inte en endaste liten kroppsdel får befinna sig över den linjen för då
börjar tiden att ticka. När första hoppare
börjar passera linjen startas klockan.
Hopparna får inte greppa varandra i
uthoppet utan ska en och en lämna planet så snabbt som möjligt. Formationen
byggs och ska sitta i tre sekunder för att
den ska vara giltig. Klockan stannas när
formationen är komplett med tio hoppare och det lag som har klarat att bygga de
fyra formationerna på sammanlagt kortast tid vinner.
Om laget inte klarar att bygga formationen inom 40 sekunder räknar domarna hur många hoppare som har kommit
in. Är det sedan flera lag som inte klarat
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Anna Oscarson

Hårda exitar, tät

tt i topp

väntade vinnare i tiomans speedformation
Som väntat kammade de regerande svenska mästarna Active
8-9-10 hem SM-segern i tiomans speedformation. Tävlingen
lockade i år fyra lag och silvermedaljen gick till Skåne.
I år kunde tävlingen åter klassas som ett svenskt mästerskap. Efter förra årets strul med anmälningar om att tävla för
annan klubb som inte hade kommit in i tid fick tävlingen inte
SM-status. Av tradition avgörs alltid denna tävling i Västerås
på Johannisbergs flygfält med FK Aros som arrangörer.
Laget Active 8-9-10 har tidigare tävlat för hemmaklubben
men i år hade de bytt klubb och tävlade för Fallskärm Gefle
Crew Club. I övrigt ställde två Aroslag och ett från Skåne upp.
Elof Wecksell var tävlingschef men mycket av förarbetet låg
Victoria Burén och Elisabeth Wetterlund bakom.
”Hoppningen gick galant. Vädret var bra och resultaten var
jämna. Det var beundransvärt att skojlagen som satts ihop enbart för tävlingen lyckades så bra”, säger Elof.
Inför sista rundan kastades hoppordningen om och det lag
som låg sist fick hoppa först.

Glenn Risander

Active 8-9-10 brukar nyttja tiden efter tävlingsformationen till att i första
hoppet göra en formation som ser ut
som ett A för Active, sedan en åtta,
en nia och slutligen en tia. ”Det ser
bra ut på kvällsfilmen.”

Många tävlande gör rolig fest

Arrangörsklubben FK Aros fixar fotografer till alla lag. ”Man kan se det som ett
orgat 10-waycamp. I många klubbar tilllåter inte flygplanet så stora formationer”, säger Vesslan.
När det var 17 lag anmälda innebar
det alltså 170 tävlanden. Inte minst blev
festen efter tävlingens slut något alldeles
extra med så många hoppare på plats.

Eftersom mycket av ett bra resultat
sitter i exiten och hopparnas flygfärdigheter är det inte en gren som avgörs av
hur mycket laget har haft råd att tunnla.
Det finns ingen tunnel som tar ett tiomannalag där man individuellt kan separera laget med 200 meter mellan alla för
att sedan flyga ihop formationen.
Något som kan vara bra att veta innan
är att det inte är en helt ofarlig gren. Exitarna brukar kunna vara rätt så brutala
och att bli lite mosad får man räkna med.
Monica hoppar alltid med benskydd och
armbågsskydd, vis av tidigare erfarenhet
som kostat ett och annat blåmärke.
Krav för att tävla i
grenen är hård hjälm,
C-licens och räddningsutlösare.
Tänker på
kvällsfilmen

och ner till bryt med att i första hoppet
göra en formation som ser ut som ett A
för Active, sedan en åtta, en nia och slutligen en tia.
”Det ser bra ut på kvällsfilmen.”
Reglerna säger att laget inte får göra
någon formation under återstående tid
som liknar en formation som finns i poolen. Bland de nya formationerna finns en
som liknar en åtta så kanske kan de inte
göra sitt signum längre.
Även om formationerna inte är helt
enkla och tävlingen inte riskfri hoppas
Monica och Vesslan att det inte ska hindra
hoppare ute i landet från att anmäla sig.
”Som en vis man en gång sade: ’Hur
svårt kan det vara att sätta en poäng?’”■

Bakre raden: Jenny
Melander, Helena Hanses, Åsa Nygren, Bodil
Almberg och Monica
Paulsson. Främre raden från vänster: Mark
Wemhöner (reserv),
Johan Hansson, Ronny
Modigs, Torbjörn Eriksson, Johan Bond och
Fredrik Wesslén.

Viktigt med rejäla underbensskydd tycker
Monica Paulsson.

Laget Team Fallskärmscenter FKA bestod av hoppare som på olika sätt är
inblandade i tandemverksamheten i Västerås. En miss i första hoppet blev
för svår att hämta in och laget hamnade sist i tävlingen.
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Anna Oscarson

Amanda Gyllenpanzar

Amanda Gyllenpanzar

Fast Scones, Skånes fallskärmsklubb.

Innan tävlingen lottas
alltså fyra formationer,
en för varje hopp. Laget Active 8-9-10 som
tävlar för FGCC brukar nyttja tiden efter de
har satt formationen

Amanda Gyllenpanzar

Anna Oscarson

som inte ansökt om att tävla för annan
klubb i tid. Det blev alltså inte tillräckligt många lag från olika klubbar som
deltog så tävlingen fick inte SM-status.

Amanda Gyllenpanzar

Active 8-9-10

All-In, Fallskärmsklubben Aros.
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Norman Kent

Socialt men regnigt Bigway
Den större gruppen
lyckades sätta en 113manna i sista hoppet.

hoppare i luften. I sådana sammanhang
måste man räkna med att några kanske
landar ute. Säkerheten fick gå först.
På tisdagen gjorde vi tre hopp, sedan
regnade det mer eller mindre fram till fredag. Vi gjorde ett hopp som nästan satt,
sent på torsdagen, vilket var helt fantastiskt
med tanken på att det var vårt fjärde hopp.
När regnet kommer blir det svårt att
hålla modet uppe och då finns det tid till
Sveriges nationalsport, det vill säga klaga
på allt och alla.
Tränade spanskan

Efter förra årets rosade Euro Bigway i
Polen slöt fler svenskar upp i år. Vädret var
inte det bästa men det gjorde att det fanns
gott om tillfällen att bekanta sig med hoppare från andra länder. Några fina stora
hopp blev det också.
Text

Juan Cifuentes

Foto

Norman Kent, Ida Samuelsson

år deltog tretton svenskar i Euro Bigway i Polen. Sven Mörtberg och Johan
Hansson var organisatörer. Större delen
av speedformationslaget Active 8-9-10
deltog, närmare bestämt Torbjörn Eriksson, Ronny Modigs, Jenny Melander och
Bodil Almberg. Övriga svenskar var
Mark Wemhöner, Christer Helgesson,
Agneta af Bjerkén, Micke Martin, Ida
Samuelsson samt undertecknad. DessuIda Samuelsson

I

tom deltog Maria Ondracek som numera
bor i Danmark.
Vi delades upp i olika grupper, en
125-manna som i själva verket blev en
121-manna på grund av begränsad lyftkapacitet. Det var också två 40-mannagrupper som sedan slogs ihop till en 80manna och två öppna grupper.
Bra organisation igen

Jag var med i 125-mannagruppen. Precis
som förra året ägnades första dagen åt att
orga, dirta, checka in och administrera.
Polackerna hade gjort vissa optimeringar
och det hela kändes ännu mer genomtänkt än förra året.
Vädret på måndagen var sådär och det
blev ingen hoppning för 125-mannagruppen. Vi var laddade och hade ett
”call” som ställdes in eftersom det började bli för mörkt för att ha 121 plus tre

Det var mellan 30-40 olika nationer och
jag passade på att prata spanska med hoppare från Spanien, Colombia, Argentina,
Ecuador och Mexiko. Förutom tillgång
till internet så fanns fussball, så det blev
en och annan landskamp. På finalplats
såg man oftast Ryssland och Spanien.
Märkligt nog gjorde regnet att tillställningen blev mer social och man fick tid
att bekanta sig med andra hoppare från
alla möjliga länder. Till exempel deltog
en kille från Japan och en från Qatar!
Vi åt middag tillsammans på stan,
spelade bowling, shoppade och dödade
tiden medan vi väntade på blå himmel.
Sattes i sista sekunden

När solen kom fram på fredagen var alla
glada igen. Fredagen var reservdag och
några hade åkt hem. Vi blev därför bara
113 hoppare som efter tre försök satte
formationen i sista sekunden. Det kändes så rätt! Så trots att det bara blev åtta
hopp för mig så är jag mycket nöjd även
denna gång.
Åtta hopp, hm… Vän av ordning säger: ”vadå ni satte 121-mannan på sju
hopp, ju!?”
Efter att ha lyckats med 113-mannan
ville jag hoppa mer och frågade om jag
kunde hoppa med 80 mannagruppen
och jag hade turen att få vara med på den

Norman Kent

När uthoppshöjden är
5 300 meter behövs extra
syrgas i planet på väg upp.

Några av svenskarna som deltog. Från vänster Johan Hansson, Micke Martin,
Tobias Eriksson, Juan Cifuentes och Sven Mörtberg. Knästående: Mark Wemhöner, Ronny Modigs, Maria Ondracek, Bodil Almberg och Jenny Melander.
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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.

Ökad kulturförståelse för Afghanistan
Under sex månader ska den svenska enheten i Afghanistan leva tätt
med en bataljon från den afghanska armén. Syftet är att svenskarna ska
stödja den afghanska bataljonens utveckling genom att utbilda, träna,
och fungera som rådgivare åt afghanska officerare och soldater.
Som förberedelse för den kommande uppgiften har svenskarna övat
på troliga scenarion på hemmaplan med hjälp från den afghanska armén. All dialog har skett med tolk för att öva på samtalstekniken. Det

Den 3 september i år var det fallskärmsjägarnas dag. Ett hundratal
före detta fallskärmsjägare möttes
upp i Karlsborg där Fallskärmsjägarskolan har sitt säte. ”Vilja, mod och
uthållighet” har länge varit Fallskärmjägarskolans motto och något
som de än idag stoltserar med.
Deltagarna fick information om
det nya förbandet och deltog i Örnparaden. Det bjöds även på flygplansuppvisning och fallskärmshoppning. Senare mot kvällen fanns
det tid för gamla vänner och gamla
minnen vid det Gamla Lägret med
grillning och bastubad långt in på
natten.

Fallskärmsvingar i brons
Den årliga hopputbildningen har ägt rum i Karlsborg. Under två veckors tid har kadetterna övat på
uthopp, falldrill och landningsövningar som förberedelse för sina två första fallskärmshopp.
Ett av målen med utbildningen var att visa betydelsen av att vara en framgångsman, vilket kadetterna kan ta nytta av om de i framtiden blir ledare och chefer. ”Jag har fått ökad självkännedom och lärt
mig att jag gör rätt i
pressade situationer
när kroppen inte
alltid vill göra det
som hjärnan säger”
säger Daniel Svensson, en av deltagarna. Efter utbildningen deltog kadetterna i en ceremoni där de fick
fallskärmsvingar i
brons av instruktörerna, ett bevis på
att de klarat kursen.

Virginia Åslund

också. Det var hur grymt som helst!
Även på detta hopp fick vi full höjd, 5300 meter (med syrgas), och hoppen skulle ha suttit om
inte killen framför min ”fyramans-line” navigerade bort sig och dockade på andra sidan formatio-
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Virginia Åslund

Virginia Åslund

nen. Så vi låg stilla, disciplinerat och väntade...
på någon som var på fel plats.
Sammanfattningsvis tycker jag att Euro Bigway är ett bra komplement till amerikanska storformationsläger. Man slipper långa resor och

Per Ingemarson

Fallskärmsjägarnas dag

är också nödvändigt att svenskarna skaffar kunskap om det afghanska
folket och deras kultur för att kunna stödja och ge råd på rätt sätt. Om
till exempel en strid skulle uppstå är det viktigt för svenskarna att veta
hur de ska hantera en omkommen afghansk soldat.
Utbildningens olika delar har skett parallellt och om några veckor
ska alla enheter samlas för att öva på delarna samtidigt.

märkligt nog känns Polen mer hemma än USA
för mig. Det är lika bra coacher och det hela
känns mer hemtrevligt. En bidragande trivselfaktor är att ha Johan Hansson och Sven Mörtberg
på plats, att ställa dumma frågor till.
■
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Nära
ögat!
av Insa Wemheuer, SF
ommar och fallskärmshoppning, visst är det
fantastiskt? Det tyckte jag med mina 42
hopp och min nya rigg. Jag hade tränat på att
dyka ikapp och docka, jag hade övat reservdragsproceduren tills klubbkompisarna skrattade
åt mig och nu var det dags: Speedstar! Inte för
första gången, men att säga att jag var erfaren
vore nog att ta i lite för mycket.
Vi var fem stycken. En av mina närmaste kompisar, två tjejer som jag knappt hade hoppat med
och så en kille som jag tränat med dagen innan.
Han höll då en lång föreläsning för mig om hur
viktigt det är att bromsa i tid och var även den
av oss som var mest erfaren med över 300
hopp. Tjejerna gick först, sen jag och sist killarna. Jag kom fram väldigt snabbt och skulle precis ta grepp när det hände.
Killen som jag övat med dagen innan gjorde
en missbedömning. Han kom in för snabbt, lyckades inte svänga av och körde sitt ben rakt i ansiktet på mig. Jag svimmade och minns nästan
ingenting, men enligt de andra började jag tumla
runt, hamnade på rygg och genomförde reflexmässigt hela reservdragsproceduren efter cirka
sex sekunder.

Illustration av Hella Stening

S

ag minns att jag tänkte ”vad fan är det som
händer?” och jag minns ljudet när kardborren på cutkudden drogs loss. Sen vaknade jag till
ordentligt när reservfallskärmen hade kommit
ut. Jag kontrollerade höjden, 2 200 meter, och
insåg att det skulle ta ett tag tills jag kom ner.
Nu började näsblodet spruta, ned på overallen
och till och med upp på gogglarna så att jag
knappt såg något. Jag kände mig svag men tänkte ”jag får inte svimma nu, jag måste landa!”.

J

Och det
gjorde jag, stående precis bredvid gropen men det
har jag inte heller något minne av. Tydligen
såg jag ut som en zombie,
täckt av blod som jag var, men
det hindrade inte mina fantastiska klubbkamrater från att ta hand
om mig och min utrustning.
Medan jag och bästa kompisen åkte
ambulans till sjukhuset så tvättade de min
overall och till och med min rigg! Tjejerna som
hade varit med på hoppet hämtade oss senare
på kvällen från akuten. Resultatet var en bruten
näsa, ett litet sår och hjärnskakning. Dagen efter blev det gruppsamtal innan jag till slut fick
skjuts av en kompis hela vägen hem.
Efteråt undrade många om jag var rädd för
att hoppa nu och icke-hoppare ville dessutom
veta om jag skulle sluta hoppa helt. Svaret är
nej! Jag är inte rädd, jag har ju inte ens gjort
något fel!
Snarare tvärtom: jag har reagerat rätt och
vet nu att jag kan både kan dra min reserv och
landa fastän jag är skadad.

S

å, vad kan man lära sig av en sådan olycka?
Kanske att vara mera försiktig när man hop-

par, särskilt när man är ny. Att bara hoppa med
folk som man känner väl och litar på. Och inga
speedstars före B-Cert. Sist men inte minst:
skaffa hemförsäkring! Jag blev av med allt! Cutoch reservhandtag, freebag, reservpiloten…
Tillsammans med
ompackningen kostade
det hela 5 500 kronor.
Jag fick tre veckors
hoppförbud av läkaren
och visst var jag nervös när det var dags
igen men det räckte
med ett hopp för att
bota rädslan. Det är
faktiskt kul att hoppa
Insa Wemheuer,
fallskärm!
●

dagen efter...

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

publicera sådana. Sänd din ”nära-ögat-historia” till oss så
kanske den kommer i tryck tillsammans med en snygg illustration! E-posta till: anna.oscarson@gmail.com
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INCIDENT
RAPPORTER
Den här gången skall vi titta närmare
på tre typer av felfunktioner, som samtliga borde ha kunnats undvikas.

av Petter Alfsson-Thoor

Incident 1
En mycket erfaren hoppare drar efter ett AFFhopp sin huvudfallskärm på normal draghöjd.
Hopparen flyger den med selen som styrverktyg
och gör inflygning för en högfartslandning. När
hopparen skall släppa bromsarna på cirka 500
meter upptäcker denne att vänster styrlina sitter
fast i RDS-enhetens slideröljett och inte går att
få loss. Hopparen fipplar en stund med problemet men beslutar sig för nödprocedur under
400 meter. Belastningen på huvudfallskärmen är
hög och risken för skador stor om landning hade
försökts. Reserven öppnar och landas utan anmärkning.

Materiel
Hopparens huvudfallskärm är en Velocity competition 96 som lastas med 2,5 pund per kvadratfot. Den är utrustad med en RDS, som står för
”removable deployment system”. Det är en slider
som även pilotfallskärmen och bagen är fäst vid
med en bit lina.
Slidern går att ta bort från de specialdesignade slideröljetterna. När slidern är borttagen lindas den ihop tillsammans med pilotfallskärmen
och bagen och stoppas sedan innanför overallen
eller i en specialsydd ficka.
RDS används normalt på fallskärmar som är
utrustade för högfartslandningar. I första hand
är det elithoppare som har detta när de tränar
för tävling eller tävlar. RDS är en ”aftermarketlösning” för högfartsfallskärmar, alltså i regel inte
något som tillverkarna av huvudfallskärmen har
monterat.
Fallskärmen har även förlängda styrlinor under bromsöglan, för att hopparen skall kunna
dra ner främre bärremmarna så mycket det går
utan att bakkanten av vingen påverkas av att
styrhandtagen dras nedåt. Det betyder att det
slack som blir över när man satt bromsarna är
onormalt långt. Det var det slacket som gjorde
en knut runt öljetten. Se bild.

servdraget. Däremot kan man vara övertygad
att det överblivna slacket vid bromsarna bör fästas upp för att minimera risken för trassel.
Valet av fallskärmen Velocity competition vid
AFF-hoppning – som lastas med 2,5 pund per
kvadratfot och har RDS – är enligt min mening
inte bra. Vid AFF är det inte ovanligt att man
som instruktör drar sin huvudfallskärm på 700
meters höjd. Det är ett känt scenario som sker
med jämna mellanrum för AFF-instruktörer. Att
hoppa en bit in på finalen betyder ofta att man
kommer att hänga en bit från fältet. Det kan förvisso vara kul att göra rackabajsare till landningar med fiffig benföring och vinande linor, men det
är inte självklart att kombinationen AFF och liten
tävlingsfallskärm hör ihop.
Det handlar om marginaler. Alla rekommendationer och riktlinjer är för att ge oss marginaler
när det blir fel. Det är de marginalerna som sedan räddar livet på oss. En högt lastad tävlingsfallskärm som inte flyger som tänkt tappar höjd
väldigt snabbt och kan vara våldsam i sin rotation. Har man dragit på 700 meter så sker troligtvis inte en nödprocedur över 500 meter, troligtvis betydligt lägre.
Marginal vill vi ha. Hänger man en bit från fältet på låg höjd minskar chansen att landa på
hemmafältet och risken ökar för utelandning.
Utelandningar kan vara odramatiska, men små
fallskärmar på tajta utrymmen kan snabbt sabba
en tidigare ganska bra dag. Vi har hoppare som
skadat sig mycket allvarligt med betydligt lugnare
fallskärmar vid utelandningar.

Elof Wicksell

Normalt sker träningshopp för högfartslandningar från 1 500 - 2 000 meter med drag över
1 000 meter, just för att ge tid att planera sin inflygning med största fokus. Den ökade höjden
medger även fippeltid med till exempel RDS. I det
här fallet är det inte säkert att en högre höjd
hade löst problemet med styrlinan. Hopparen
hade dock haft betydligt mer marginal för re-
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Incident 3
Hopparens analys: Drog på normal höjd, någon
form av inte helt definierat skit med linorna, snodd
och rotation. Struntade i att försöka definiera och
kuttade istället. Från minnesbilden kan det ha varit en halv- eller fullvoltad skärm eftersom jag
minns linor som gick från ena sidan till den andra, men med separation. Det var alltså inte en
snodd eller trassel. Båda bromsarna på plats.

CI:s kommentar:
Efter diskussion med hopparen har det framkommit att det med största sannolikhet var packrelaterat. Packaren har eventuellt trätt piloten mellan lingrupper eller linor efter att bagen stängts.
Packningen är inte möjlig att spåra.

Incident 2
En oerfaren hoppare får vådautlösning vid pincheck. Kamraterna i flygplanet hjälps åt att
stänga utrustningen. Hopparen gör sitt hopp och
vid drag av huvudfallskärmen på 1000 meter
händer ingenting. Hopparen gör nödproceduren
och landar utan anmärkning.
Väl på marken kan man se att pilotfallskärmen
är ute men sprinten sitter kvar.

CI:s kommentar:
Lång loop gjorde att sprinten ramlade ut vid pincheck. Tre hoppare hjälptes åt att stänga om,
och säger alla tre att det var rätt stängt och att
pilotlinan gick rätt väg. Efter landning petades
sprinten ur av misstag innan en kontrollant hann
undersöka.

RI:s kommentar

RI:s kommentar

om en rigg i ett stort flygplan (Hercules) och
göra det fel i stressens hetta. Det blev ett likadant reservdrag där.
Nu började ju det här bekymret betydligt tidigare med en lång loop. Looplängder är ett gissel
och de har en tendens att bli längre. Bekvämlighet får gå före det faktum att systemet verkligen
behöver vara tajt.
Det här var ett onödigt reservdrag som hade
kunnats undvikas med pincheck på marken där
man faktiskt kollar att sprinten sitter fast ordentligt. Det är trist om samma sprint ramlar ut i frifall eller när man precis klättrat ut på flygplanet
före uthoppet…
Hopparen agerade i övrigt bra och hängde
högt i reserven. Det gillar vi.

RI:s kommentar
Jo, det är ju så att jag bläddrade lite i fallskärmsrapporter från en annan klubb, där har de till
och med ett namn för felfunktionen. T-rex. När
man lägger ner bagen i containern så kan piloten
hamna lite under. Istället för att lyfta upp och
börja om så trär man piloten genom linorna för
att det skall bli rätt, det vill säga fel. Resultatet
blir en fallskärm som är helt eller delvis voltad vilket betyder att den inte flyger som den ska.
En grundregel att ta med sig: Om du av någon
anledning behöver trä pilotfallskärmen genom eller runt linor eller bärremmar för att den skall gå
fri när kalotten ligger i bagen, börja om!
En genomtänkt packning med genomförda
egenkontroller som inte sker i hast för att flera
riggar står i kö, eller att man skall skynda sig för
att hinna packa klart till nästa lift, kan ge oss färre fallskärmsrapporter av den här typen.

Det var rätt stängt? Antingen var det rätt stängt
och hopparen hade synnerligen tråkig otur just
det hoppet där sprinten hade ramlat ur, eller så
hade de tre hjälpsamma musketörerna kollektivt
hjärnsläpp och råkade packa om fel. Det sistnämnda har dokumenterat hänt tidigare och det
är inte första gången hoppare har åkt reserv av
just den här anledningen.
Det närmaste alternativet före omstängning
är att följa med flygplanet ner. Det är det säkraste alternativet.
Om man nu skall ge sig på att stänga om en
rigg i ett trångt flygplan bör man göra hela sekvensen rätt och ta det lungt. Jag har personligen sett en osedvanligt rutinerad hoppare och
känd organiastör med tusentals hopp, stänga
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Schwede
Han är en välkänd profil inom fallskärmssverige som
har varit med ända sedan rundkalotternas tid. Men
när Stefan ”Schwede” Andersson inte klarade AFFinstruktörstesterna på första försöket blev det något
av en väckarklocka.
Text

Anna Oscarson

Foto

Stefan Johansson

Namn: Stefan ”Schwede” Andersson.
Klubb: FKCG.
Ålder: Fyller 50 i december vilket ska firas i Thailand.
Familj: Flickvännen Anna-Karin.

I

berättelsen om Schwede, hans liv och
framför allt hans hoppkarriär återkommer ett visst land ett flertal gånger – Tyskland. Inte minst hans smeknamn Schwede
som betyder svensk på tyska vittnar om
kopplingar dit.
Det började med att hans bror började
hoppa i södra Tyskland. Brodern kunde
ordna ett tandemhopp till Schwede när
han skulle komma och hälsa på. Första dagen var det dåligt väder och när vädret sedan blev bra nästa dag hade tandempiloten
åkt till ett annat hoppfält.
”Jag blev sur och bestämde mig för att gå
kurs så snart som möjligt hemma i Sverige.”
Det här var i slutet av 80-talet och innan internet hade slagit igenom. Därför
tog det ett tag för honom att hitta någon
fallskärmsklubb i Sverige.
Nära döden

Schwede som är född och uppvuxen i Göteborg, eller närmare bestämt Sävedalen,
hittade till slut Göteborgs fallskärmsklubb.
Året var 1988 och rundkalotterna var inne
på sin sista säsong.
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Stefan
Andersson

Yrke: Säljare i eget företag, säljer pulsoximetrar till sjukvården.
Började hoppa: 1988 i GFK.
Antal hopp: 2498 varav 421 är AFF-instruktörshopp.
Behörigheter: HM, KL och AFF.
Hoppat i följande länder: Sverige, Norge, Tyskland, Frankrike, Ungern, Usa,
Thailand, Borneo, Schweiz, Italien, Estland, Australien.
Har hoppat ur: DC 3, C 172, C182,
C205, C206, C207, C208, Single Otter, Twin Otter, Skyvan, G222 Fiat
(Mini Herca), DO28, Pilatus Porter,
Hercules C130, Helikopter Bill, Sikorsky, AN 2, AN28, AN 26, DO27, Islander, LET 410, Nomad samt ballonger.
Andra intressen: Flickvännen och den
egna lilla ön utanför Orust.

Han genomförde utbildningen och blev
klar en vecka efter brorsan borta i Tyskland
under våren 1989.
Under sitt nittonde hopp efter utbildningen var han med om något som mycket
väl kunde ha varit det sista han gjorde.
Bröstremmen gick av och det var nära att
han trillade ur selen. Som tur var hade ut-
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NYFIKEN PÅ
Jonas Ulfwi, vän sedan många år:
Schwede är allt
på en och samma gång. Tröttsamt överenergisk, inspirerande, lat, generös, irriterande
envis och alldeles, alldeles...
underbar! Han har åsikter om allt och
ger sig aldrig. Samtidigt ställer han upp
i ur och skur. I hjärtat är han genomsnäll och älskar verkligen vår sport och
människorna där.

En ung Schwede, som
elev i Göteborgs fallskärmsklubb. I bakgrunden klubbens legendariska Pilatus Porter för 8-10 hoppare.
Extremt kort start- och
landningssträcka och
snabb till höjd.

Basträning inför Göteborgsklubbens rekord,
en 23-manna. ”Johan
Ahlburg låg och skrek
till mig hela hoppet att
jag skulle svanka mer.”
Medurs från klockan
tolv Sonny Olausson, Espen Skancke, Johan Alburg, Schwede Andersson, Anders Simonsson
och Farida Fahmy.

rustningen en midjerem och därför slutade incidenten lyckligt.
”Jag var själv lyckligt ovetande om hur
nära döden jag egentligen var. Det fick
jag klart för mig först senare på kvällen
när vi satt och pratade uppe på Loftet,
klubbens samlingslokal på den tiden.”
(Schwede beskrev händelsen mer ingående i ”Nära ögat” SFS nummer 3
2008.)
Han är väldigt social och drar sig inte
för att säga vad han tycker och tänker.
Det tog inte lång tid för honom att komma in i fallskärmsgemenskapen och redan första året som A-certare åkte han
iväg på en hoppresa till Zephyrhills. Där
märkte han att han låg före brorsan som
hoppat ungefär samma antal hopp. Redan på sitt 80:e hopp fick Schwede vara
med och göra en 27-manna från en Hercules.
Deltog i långvarigt klubbrekord

Fallskärmsklubben Aros firade 20-årsjubileum. Göteborgarna på plats tänkte
passa på att sätta ett klubbrekord. Det
blev en 23-manna och Schwede fick vara
med. Andra hoppare fanns på plats som
hade fler hopp men inte tillfrågades.
”Jag låg i basen och Johan Ahlburg låg
och skrek till mig hela hoppet att jag
skulle svanka mer”, minns han.

Formationen satt och är fortfarande
gällande klubbrekord. Troligen kommer
det att stå sig eftersom Göteborgs fallskärmsklubb inte längre finns kvar utan
har slagits ihop med fallskärmsklubben
Cirrus. En sammanslagning som bland
andra Schwede och vännen Jonas Ulfwi
till stora delar låg bakom.
Vackert överraskningsanfall

Det kunde hända på den här tiden att
Göteborgs fallskärmsklubb blev kontaktade när militären skulle träna soldaterna
i att upptäcka hot som kom från luften.
En vacker dag deltog Schwede när de
skulle genomföra en luftlandsättning och
ett överraskningsanfall på det lilla skjutfältet på Styrsö i skärgården.
”Vi gick i knähög dimma ut till planet. Det var lite som den här filmen 'Det
rätta virket' även om den inte hade kommit då.”
På väg till planet kom de överens om
att göra en åttamanna över skärgården.
”Det var underbart fantastiskt, blått
både ovanför och nedanför. Jag visste
inte var jag skulle landa utan flög efter
Anders Helgesson. Det visade sig att jag
inte hade tittat rakt ner, där landningsplatsen var.”
Efteråt blev de hämtade av en torpedbåt och fraktade av militären ut till Säve.
Har rest jorden runt

Schwede hade inte hoppat fallskärm mer
än ett par år när han blev erbjuden jobb i
Tyskland på Erich Jäger Gmbh som områdesansvarig exportsäljare för hela världen. Det var en dröm som gick i uppfyllelse. Han bodde mitt i Europa.
Fallskärmshoppningen var lite annorlunda jämfört med vad han var van vid
från Sverige. Varje helg åkte han 30 mil
enkel väg för att åka till fältet i Freiburg
där han lärt känna några hoppare. De
hade en Cessna 205 med rulldörr. Priserna var också betydligt högre än i Sverige.
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Ett hopp i Sverige kostade 1990 80 kronor och i Tyskland cirka 140 kronor.
Jobbet var intensivt och innebar
mycket resor. Schwede har haft förmånen att få besöka alla jordens kontinenter.
I början tog han med sig riggen på
sina jobbresor men det var inte många
ställen det gick att hoppa på. Åren 19921993 hann han inte hoppa så mycket
och sålde grejerna. Men 1995 blev han
övertalad att anmäla sig till Herculesboogiet och tog en veckas semester innan för
att hoppa in sig. Han hade lånat sin
brors utrustning. Skärmen öppnade hårt
och snabbt vilket resulterade i ordentliga
blåmärken.
”Det funkade inte så jag gick till Thomas Sports och fick låna en Sabre 150.
Jag fick lära mig propacka och det slutade med att jag köpte nya grejer. De hänger med än i dag.”
Tajt gäng hoppade ihop

Vid det här laget hade han lärt känna fler
tyskar och hittade en ny större klubb i
Saulgau som trots att den drevs kommersiellt hade en bra gemenskap.
De var ett gäng på 14-16 personer
som hängde ihop och åkte runt till olika
länder på hoppresor tillsammans. Ofta
fick de med sig några hoppare till och
gjorde 20-mannor. Gänget gjorde någonstans mellan 300 och 400 hopp ihop. De
lärde känna varandra väl både i luften
och på marken.
”Det var underbart. Vi hade otroligt
kul och gjorde roliga hopp. Något jag
My Svelander, AFF-elev:
Schwede var
väldigt stabil
och bra som
AFF-instruktör.
Han har mycket
humor och tar
hand om sina
elever. Jag kände att han verkligen ville att man skulle
klara av det. Det märks att han brinner
för det han gör.
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verkligen kan sakna i dagens hoppning är
känslan av att flyga 10-20-mannor.”
Efter tio år i Tyskland tröttnade
Schwede på landet, korrektheten, pekpinnarna och att inte vara ensam någonstans. Det blev också lite väl intensivt
med allt resande. Han hade planer på att
flytta till Singapore eller Australien men
recessionen i början av 2000-talet satte
stopp för det. Då tänkte han att han
skulle vara ledig ett år men efter ett
knappt halvår blev han headhuntad hem
till Sverige.
Jobbplanerna ändrades

Innan han flyttade hem hann han besöka
ett fantastiskt boogie på Borneo. Den internationella flygplatsen (Kuta Kinabalu)
stängdes av när de hoppade.
Jobbet han hade blivit övertalad att
komma hem till Sverige för var ett nystartat kemiföretag. Utsikterna var goda
att Schwede skulle få bli vd en dag men
efter fem år fick han veta att de hade
ändrat sig. Han bytte då jobb och började i sin fars företag.
Schwede har varit med på sju Herculesboogien och de två senaste har han varit med i arrangörsgruppen som ansvarig
för organisatörer, video och tandem.
Herculesboogiet 2002 ska ha varit det
allra bästa.
”Vi hade 20 organisatörer och bra väder. Det gjordes 140 lifter och folk hoppade slut på sina pengar. Drygt 400 hoppare deltog och det blev vida omtalat.”
Nästa upplaga 2004 var fullbokat redan i maj. 670 hoppare deltog och nästan lika många till var på campet. Det
gjordes inte lika många lifter det här året
och arrangörerna konstaterade i efterhand att antalet hoppare för många.
Många aktörer runt boogiet försökte enligt Schwede skinna organisationen på
pengar. Det gjorde att det blev mycket
merjobb och arrangörerna var helt slutkörda efteråt.

denter. Den enda gången han blivit skadad i samband med hoppning var när han
1990 gjorde en för låg sväng med en stor
skärm. Det resulterade i en bruten fot.
Han har varit med om två nödhopp.
Ett inträffade över Flugebyn vid Karlsborg 2001, från klubbens SkyVan. Efter
att en elev släppts av höll de på att tappa
rampluckan vars fästen lossnat. Två hoppare ramlade ut och rampen stack rakt
ner. Planet stallade. Folk greps av panik,
några hade inte spänt benremmarna. De
hoppade ut på 500 meter över skogen
och hittade ett kalhygge att landa på.
”Kalhyggen ser ut som bra landningsplatser från luften men är inte det egentligen. Som tur var skadade sig ingen. Piloten lyckades landa men var väldigt
skärrad efteråt. Det jag lärde mig efter
den händelsen var att alltid vara färdig
för att hoppa när jag går in i flygplanet.”
Det andra nödhoppet var inte fullt så
dramatiskt. Bensinpumpen hade gått
sönder och hopparna fick kliva av på
1 300 meter precis över Sävefältet.

Har nödhoppat två gånger

Öljett orsakade dödsfall

Schwede har hoppat i många år men har
själv klarat sig ifrån några allvarligare inci-

Under sin hoppkarriär har Schwede varit
på plats vid fyra tillfällen när hoppare har
slagit ihjäl sig. En gång i Ungern, en i
USA, en i Tyskland och en i Sverige. Ingen av gångerna var det någon person som
Schwede hade någon närmare relation
till men självklart var det lika fruktansvärt varje gång.
År 2000 var Schwede och tävlade i en
tiomanna speedformation-tävling i Perris, USA. I ett av de amerikanska lagen
dog en hoppare på grund av att en öljett
som inte var tillräckligt islagen orsakade
trassel. Reserven gick sedan upp i det.
Trots dödsfallet avbröts inte tävlingen.
Schwedes lag vann men ingen kände riktigt för att fira segern.
Dödsfallen har inte fått Schwede att

Jens Grahn, AFF-examinator:
Schwede är en
person som är
väldigt social
och lätt att lära
känna. Han
hade ju lite problem med AFFinstruktörsutbildningen och
fick hemläxa. Men vi körde några hopp
och det gjorde han klockrent bra. Han
fick sig en liten resa! Jag gillar honom
och har förstått att han har hoppat
mycket AFF sedan han blev godkänd.
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tvivla på om han ska fortsätta hoppa. Han
har snarare sett dem som viktiga att dra
lärdom av.
Startade turkeyskola

Tillbaka i Sverige efter Tysklandsåren
hade friflygningen börjat slå igenom på
hemmaplan. Schwede saknade maghoppare att hoppa tillsammans med. Då fick
han en idé om att starta en turkeyskola.
Förhoppningen var att få färdiga elever
att i större utsträckning stanna kvar i
sporten och hoppa mer. Han tyckte att
det var jättekul att hoppa med de färska
hopparna men han utvecklades inte sin
egen hoppning så mycket.
2007 gick han AFF-instuktörsutbildningen. Det var New deal-året när förbundet storsatsade på att utbilda AFF-instruktörer och kullen var rekordstor. En
del av utbildningen genomfördes i Bedfords vindtunnel. Men han klarade inte
examinationen på första försöket.
”Jag var lite för loj och hade inte rätt
teknik när jag skulle stoppa rotationer.”
I slutet av bigway-veckan i Gryttjom
det året bad han examinatorn Jens Grahn
om hjälp att träna på det momentet.
”Jens snurrade som han aldrig hade
gjort förut och var helt yr efteråt. Han
tipsade mig om att gå på kroppen istället
för att försöka få tag i en arm eller ett
ben. Det lyckades och efteråt gratulerade
han mig och sa att jag var godkänd AFFinstruktör. Jag som bara trodde att det
var träning.”
Även om det kändes som ett misslyckande att inte klara AFF-intstruktörsexamineringen på första försöket tycker
Schwede att det har hjälpt honom till rätt
inställning när han ska hoppa med elever.
”Jag har insett att jag verkligen måste
tagga till inför varje hopp. Jag måste göra
allt för varje elev är en person jag ska rädda livet på.”
■

Efter luftlandsättning
och överraskningsanfall
på Styrsös skjutfält:
från vänster Anders
Helgesson, Halgeir Buvang, Sonny Olausson,
Thomas Borlid, Ulf Liljenbäck, Stefan Andersson, Anita Furuseth och
Christina Levinsson.
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Uthopp från en
SkyVan och en
Casa för en formation med två meter långa streamers vid foten.

Picnic
boogie
Text

Virginia Åslund

Foto

Willy Boeykens

Picnic-boogiet är
boogiet som enbart
hoppar storformationer. Och riktigt svåra sådana. Men inte
vem som helst får
vara med.
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et är i mitten av augusti. På ett
hoppfält i Lapalisse, nordväst om
Lyon i Frankrike är det kanonväder. Det
är glada miner och en härlig stämning
bland de cirka etthundra fallskärmshoppare som har samlats där. Det är enbart
skojhoppning som gäller och temat är
storformationer. Men inte vem som helst

D

får vara med. Det krävs både en inbjudan
och en garanti på att man kan prestera.
Tre inbjudna svenskar

Bland alla fransmän, belgare, tyskar och
engelsmän var det tre svenskar som faktiskt blev inbjudna till Picnic-boogie. Ulf
Anderzon från FK Aros, Mats Svensson

från FKCG och Helén Samuelsson från
FK Aros. Helén blev rekommenderad av
en engelsk hoppare och fick därmed en
inbjudan, som hon naturligtvis tackade
ja till.
”De var ett riktigt bra läger! Bra väder,
bra stämning, inga skador och allt flöt på
som det skulle,” sammanfattar hon.

duktig hoppare, han har även mycket
fantasi och vill prova annorlunda formationer”, berättar Helén.
”Side Body Box” är en av de svårare
formationerna att göra. Då gäller det att
alla 36 hittar sin plats snabbt och se till
att det blir snyggt på bild!

XXL Hope Dimond.
Svårigheten ligger i
att endast sex personer tittar inåt, resterande 30 tittar ut
från centrum. Det
gör det svårt att hålla ihop formationen
och flyga på nivå.

Side Body Box, en formation som
mig veterligen inte gjorts med 36
personer förr”, säger Helén.

Bakom lägret stod tre arrangörer, av dem
var det fransmannen Partick Passe som
fokuserade på 36-manna formationer,
som du ser exempel av på bilderna här.
Det var även han som delade in i grupper
och coachade. Före hoppen fick deltagarna prova formationerna på marken, för
att se om de ens var möjliga.
”Han är inte bara en bra coach och en

Skälet till att det ställs höga krav på de
deltagande hopparna är för att garantera
riktigt bra hoppning. Man måste visa för
någon att man kan klara av att hoppa
storformationer bra, och vem denna ”någon” är, är lite oklart. Högst förmodat
någon som har en koppling till Patrick
Passe i alla fall. Det är inte heller helt
tydligt hur man får en inbjudan.
Det får bli en del av hemligheten. ■

Per Kruger

Höga krav på deltagare
Bara 36-mannaformationer

Helen Samuelsson

Enkelt och rättframt?
Det gäller ”bara” att
alla flyger med samma hastighet, hanterar sin plats perfekt och inte för vidare någon kraft
till formationen.
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PRYLTORGET
skick, vit framsida och blå baksida. Har framförallt använts i vindtunneln (ca 8-10 timmar). Säljes för 1.500
kronor. Hör av dig till Anna på , telefon: 0705-138639
eller , e-post: annaliljegren@yahoo.com

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

(5 sep) Bra nybörjarutrustning säljes. Rigg: Javelin J-4,
svart med blå poptop & fjädrar, ca 600 hopp, i mycket
bra skick. Passar bra på mig, 190 cm, 90 kg. Reserv:
PD 176R, 03-98, 0 hopp Huvudkalott: Spectre 230, 0904, ca 300 hopp, kornblå och gul. Cypres, 06-01, nytt

batteri 02-11. Pris: 20.000:- Finns i Stockholm. Kontakta Calle Edvaller, telefon: 072-74 47 26, e-post:
calle.edvaller@gmail.com
(18 sep) Anna säljer nu sin fs-overall. Den är i kanon-

(25 sep) Följande till salu: Javelin-rigg från -00 som sitter bra på mig som är 165 cm lång. Skärmen är en
Spectre 170 från -99. Har gått ca 150 hopp totalt, och
är i bra skick! Tyget känns som nytt och riggen är jättefin! Reserven är en helt ny PD 143. Cypressen är från
07 behöver servas innan nästa säsong. Pris 25.000 kronor. Kontakta Zandra Norman, telefon: 0707-67 40 76 ,
e-post: zandra.norman@gmail.com
(26 sep) Komplett rigg, en wingsuit och en integralhjälm
till salu. • Sparsamt använd Factory diver i klarlackerat
kolfiber. Storlek medium. Som ny! • Skyflyer 3 från
BirdMan, mycket bra skick. • Vector 3 Micron från
2006. Pd-113 reserv också från 2006. Riggen är utrustad med skyhook och Cypres2 från 2008. Nya bärremmar från UPT med Louie Loops från 2011. Huvudkalott:
Ninja2-94 (Mycket bra för kamera, öppnar alltid mjukt
och på heading). Riggen är marinblå med ljusblåa detaljer samt gul/guldiga stripes. Skärmen är gul med röd
mittencell samt röda stabbar. Kontakta Theo
Strömklint, telefon: 070-2742195, e-post:
theo@stromklint.se
(27 sep) Säljer snygg kameraoverall, blå/silver/grå endast gjort ett fåtal hopp. Pris 2.000:- (passar 175-185
cm). Säljer även FS-overall mycket fin, svart med grå
grepp. Pris 1.500:- (passar 165-175). Priser kan diskuteras. Love nordström, e-post: loven_86@hotmail.com
(8 okt) Utförsäljning av följande prylar: • FS-overall,

Bev suit 2.400:- (nypris ca 3.800 kr) • Svart FS-overall
(Bev Competition suit) från November 2010 - använd 1
säsong. Alla tillbehör. Passar 170-180 cm, normal
kroppsbyggnad. • VISO II + OPTIMA II, 3.300 kr (nypris 4.200:-). Använda mindre än ett år. • Javelin NJ,
126R och Cypres, pris 9.500:- • Blå Javelin-rigg med
PD Reserv 126 (båda från 1996) och Cypres från januari
2002 (batteribytt juli 2011). Höft- och bröstringar samt
omsydd för att göra den mer freefly-säker. Selen passar
hoppare ca 170-185 cm. Nybesiktad och nypackad. •
Velocity 90 från 2008, 10.500:- Ca 700 hopp, MHA500linor. • Cookie G2, Medium, 2.400:- Mindre än 1 år
gammal (nypris 3600:-). Extra lins samt svarta metallfästen till linsen. • Reservskärm, Smart 110, 5.500:-,
från 2006, 0 hopp. Kontakta Seth Ericson, telefon: 070693 40 25, e-post: privat@stuntgruppen.se

K Ö P E S

(27 aug) Köpes: komplett rigg med 210 kalott, 190 även
intressant. Letar efter en första rigg. Helst hoppklar,
men allt är av intresse. Skicka gärna en bild och lite info
om riggen, huvudkalotten, reserv, Cypres, antal hopp
etc. Kontakta John Funck, e-post:
johnfunck@hotmail.com
( 27 sep) Har du en 120-130 sqf reserv till salu? Du köper jag den av dig, alt. byter mot, om du vill byta ner dig
till en PD 113R. Kontakta Lennart Vestbom, telefon:
073-987 99 89, e-post: lennart.vestbom@swipnet.se

Det som skulle bli sista liften en söndag kväll i
Örebro visade sig bli den sista liften över huvud
taget för klubbens flygplan. Sofie Sagfossen berättar om kraschlandningen och nödhoppet från
1200 meters höjd.
Text

Sofie Sagfossen

Foto

Privat arkiv

et var söndagen den 28 augusti och
sista liften för kvällen. I planet satt
jag tillsammans med två andra hoppare,
Pontus och George, och tandempiloten
Jocke med passagerare. Inget märkvärdigt hördes från motorn vid taxning eller
på vägen upp.
Jag satt bredvid piloten och pratade
när vi plötsligt hörde en kraftig knall från
motorn. Motorn hade stannat och vi var
på 1 200 meters höjd. Det började lukta
rök och piloten tittade på mig och skrek
”Engine failure!”

D

Alla drog huvudfallskärm
Val av fallskärm vid
nödhopp enligt SBF,
svenska bestämmelser för fallskärmshoppning.

Samtidigt som piloten drog i spakar ropade Jocke ”Öppna dörren!” Pontus drog
snabbt upp den och hoppade ut. Strax
efter hoppade George och jag hörde piloten skrika ”Ut! Ut!”.

Val av fallskärm vid nödhopp på olika höjder
Utlösningssystem

Under 700 meter:

Över 700 meter:

Utdragsrem:

Huvudfallskärm

Huvudfallskärm

J.A.D:

Reservfallskärm

Huvudfallskärm

Manuell:

Reservfallskärm

Huvudfallskärm

AFF-elev

Reservfallskärm

Enligt AFF-instruktör

Tandem

Reservfallskärm

Enligt tandempilot

Övriga

Reservfallskärm

Huvudfallskärm
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Nödhopp med lyckligt slut
Det kändes inte som att planet sjönk
nämnvärt utan mer som att vi slutade stiga och planade ut. Jag hann titta på höjdmätaren, konstaterade att vi var över 1000
meter och tänkte ”bra då drar jag huvudfallskärmen och inte reserven”. Jag kastade mig ut någon sekund efter George och
drog min huvudfallskärm. Samtliga gjorde bedömningen att det var huvudfallskärmen som gällde.
Landade oskadda

När jag hoppat ut började jag se efter var
tandemparet tog vägen och det visade sig
att de hängde en bit bort. Jag började
oroa mig för piloten och började samtidigt försöka flyga åt samma håll som de
övriga hopparna och letade efter ett bra
fält att landa på.
Efter att ha sett en vimpel på marken
fick jag vindriktningen och siktade på ett
gräsfält men insåg att det var mycket elledningar åt olika håll och hoppades att
de andra också såg dem. Jag landade på
ett fält ungefär samtidigt som planet. Jag
såg det inte landa, men sprang de 200
metrarna dit och mötte upp de andra.
Då hade piloten redan tagit sig ut, oskadad men naturligtvis väldigt chockad.

Sofie Sagfossen,
hoppare i Örebro
fallskärmsklubb.

våra egna anhöriga. Tandempiloten Jocke
är även vår chefsinstruktör, och han höll
en redogörelse för vad som hade hänt.
När alla inblandade hade berättat sina
versioner kunde vi efter några timmar
bege oss hemåt. Det kändes skönt att
veta att vi agerade rätt, det vi lärt oss, och
dessutom under sådan stress. De enda
skadorna var tappade handskar och höjdmätare samt oljespill på kläder och riggar. Och så flygplanet förstås. Det var en
Cessna 206 som klubben kallade för
Martin Urban som flugit örebrohopparna i många år. Örebroklubben hyr nu en
AN28 säsongen ut, efter det är det oklart
hur de löser flygplansfrågan.

Sönderslaget flygplan

Vi hade hamnat på ett fält cirka två mil
från hoppfältet. Brandbilar, ambulans
och polis var snabbt på plats. Lite komiskt var att polisen fått larm från folk
som ringt in och trodde att det var något
slags rymningsförsök från Kumlabunkern
som ligger i närheten.
Väl tillbaka på klubben möttes vi av
hoppledaren, tandempassagerarens och

SHK utreder fallet

Eftersom det var en flygplansolycka
kommer fallskärmsförbundet inte att genomföra någon utredning. Däremot
kommer Statens haverikommission
(SHK) att utreda ärendet och fallskärmsförbundet kommer att hjälpa till så gott
det går. En rapport om utredningen är
beräknad att komma till våren.
■
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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

Hoppledaren för dagen hos Skånes fallskärmsklubb får hjälp av Tobias Hellmarks son att räkna skärmar.
Foto: Karim Mostafa

