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Congo Queen, DC3-hoppning
Fyra svenskar i headdown-rekord
CI-konferensen 2011 – stopp för extrem swooping

Tillbakablick
S

Efter ett önskemål av mycket erfarne hopparen Tony
Månson har vi i detta nummer startat en serie där vi
skriver om hoppning i våra grannländer. Först ut är
Finland. Vi kan säkerligen lära oss mycket genom att ta
del av hur fallskärmsförbund i andra länder gör för att
bedriva hoppning. På tävlingssidan finns planer på att
lära av hur andra länder i vår närhet bedriver sina tävlingssatsningar. Det kommer vi med stor sannolikhet
att återkomma till framöver.
Redaktionen har också varit iväg på en liten utflykt
till ett grannland. Vindtunneln i Danmark har testats.
Slutligen vill vi tacka alla er som på olika sätt bidragit till Svensk fallskärmssport under året. Fortsätt bidra
med material och ge oss tips om vad vi ska skriva om
framöver.
God jul och ett hoppfyllt nytt år önskar vi er alla!
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å här under decembermånadens slutfas är det på sin
plats att blicka tillbaka på året som gått. Det har varit ett händelserikt men också allvarstyngt år för svensk
hoppning.
En snabb genomgång av årets tidigare nummer påminner om att vi i våras fick en ny ordförande, Ronny
Modigs. Han har tagit sig an uppgiften på allra största
allvar och inte minst märktes hans ambitioner och planer för förbundet under ordförande- och CI-konferensen i Karlsborg. Att arbeta långsiktigt med strategier
och mål känns helt rätt. Förhoppningsvis kommer vi,
alla medlemmar, att under de kommande åren göra
verklighet av alla goda idéer som kom fram där.
På chefsinstruktörernas sida ägnades en stor del av
helgen åt att diskutera högfartslandningar. Detta med
anledning av de allvarliga skador som inträffat under
året. Vad man kom fram till kan du läsa mer om på sidan 8.
På friflygarsidan har det börjat hända en hel del saker. Vindtunnelträningen har gett resultat och ett stort
gäng svenska friflygare ligger långt framme. Inte minst
sattes ett svenskt rekord i headdown i somras. I det här
numret kan du läsa om ett nytt europeiskt rekord i samma disciplin där flera svenskar deltog. Tyvärr har tävlingsviljan inte varit så stor hos friflygarna under året.
Vi hoppas på en uppryckning under 2012!
För maghopparna ser det lite dystrare ut med rekordplanerna för tillfället. Båda grupperna som planerar att
sätta nytt världsrekord har fått ställa in sina förberedande hopp. Läs mer om vad det beror på på sidan 25.
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Omslaget:
Den vackert bevarade och svenska DC3:an
Congo Queen i roteflygning över Gryttjom för att
fälla hoppare. Läs mer på sidan 18.
Foto: Martin Eidensten.
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Midsommarboogie och Skycamp 2012
Caroline “Cajo” Josefsson från Skånes fallskärmsklubb vill bestämt pusha för Midsommarboogie och Skycamp 2012, ett samarbete mellan Skånes, Stockholms och
Cirrus Göteborgs fallskärmsklubbar. Och det skall hon självklart få tycker vi på Svensk
fallskärmssport, fattas bara annat, stora delar av redaktionen skall ju själva dit:
”Träffa och lär känna fallskärmshoppare från hela Sverige, få stenkoll på din utrustning och de senaste trenderna, träffa tillverkarna som ligger bakom utrustningen
som räddar ditt liv varje hopp, öva upp dina färdigheter genom att hoppa med erfarna organisatörer varje dag, gå på intressanta seminarier och föreläsningar, lär dig
mer om olika discipliner och testa det mesta du än så länge bara drömt om. Sveriges tre bästa hoppflygplan samlas på Skånes fallskärmsklubb och ger alla möjligheter
till sommarens grymmaste vecka!”
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DECEMBER

Datum: Måndag 18 juni - söndag 24 juni.

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

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

APRIL

2012

13-15 april: Hoppledarkursen. Mer
info: www.sff.se

JANUARI
16 januari: Sista dag att skicka in
bidrag till årets filmfestival. Mer
info: www.skydivefilm.se

Bidra till Stockholm Skydive Filmfestival 2012

JUNI

FEBRUARI

18 - 24 juni:
Midsommarboogie/Skycamp på
Everöd. Ett samarbete mellan
Skånes, Stockholms och Cirrus
Göteborgs fallskärmsklubb.

24-27 februari: Tunnelcamp i Prag,
alla discipliner, nybörjare till VFSflygning. Mer info:
www.basementproduction.se

2012 års filmfestival stannar på fastlandet och tar steget in i biosalongen. Själva
festivalen äger rum den 28 januari på Bio Rio i Stockholm och senaste dag för att
skicka in bidrag är den 16 januari 2012.
Bidragen tävlar i kategorierna ”bästa film”, ”bästa foto” och ”bästa skratt eller
humor”. Mer information hittar du på www.skydivefilm.se
Följande regler skall upprätthållas:
• Max sex minuter långt inklusive eftertexter.
• Filmen ska vara klippt i syfte att tävla i filmfestivalen.
• Filmen får inte visas innan filmfestivalen.
• Max ett bidrag per avsändare.
• Eventuella upphovsrättsfrågor löses av bidragslämnaren.
• I bidraget måste en ansvarig utgivare framgå.

26 maj - 2 juni: CF-2 camp med
Romme Rotation, Rommehed DZ,
Borlänge. Mer info:
danondrejka@gmail.com

28 januari: Stockholm Skydive Film
Festival. Mer info:
www.skydivefilm.se

24-26 februari: BAS-KURS. Mer info:
www.sff.se

Flygplan: Turbo Beaver, PAC, Twin Otter och TigerOlle.

1-2 juni: Anders Sandvik Memorial,
tävling i CF-2 sekvens. Mer info:
danondrejka@gmail.com

Ny köp- och säljsida – skydiversshop.com
Nyblivna hopparen Raul Riffo var i början av året på jakt efter en begagnad utrustning och upplevde att de annonsmarknader som fanns var begränsande både för köpare och säljare. Lösningen blev att utveckla en egen där det går att ha flera bilder i
en annons samt att det är enkelt att ändra information i annonsen eller helt enkelt ta
bort den efter försäljning.
Sajten är helt ideell och Raul tar gärna emot hjälp från de som vill hjälpa till att
göra den ännu bättre. Allt är uppe och fungerar men det finns fortfarande saker att
göra. Hans nästa steg är att ändra layouten och få in lite snygga fallskärmsbilder
samt att översätta sidan till engelska för att göra den tydligare för hoppare i våra
grannländer. www.skydiversshop.com är adressen.

JULI
26 - 29 juli: SM i regi av FKCG

MARS

AUGUSTI

14-18 mars: Kursledarkursen. Mer
info: www.sff.se

28 juli - 5 augusti: MYGGBUGIT. Mer
info: ordforande@ofsk.net

15-18 mars: Hoppmästarkursen. Mer
info: www.sff.se

DECEMBER

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

29 november - 10 december: VM i
Dubai.

Romme Rotation gör comeback
Efter en kort tids sjukdom avled Hans
”Falken” Falkeman den 20 november 2011
på Banglamungs sjukhus i Thailand där han
bott de senaste åren.
”Falken” var utan tvekan en av Sveriges
riktigt stora fallskärmsprofiler som inte
lämnande någon oberörd. Med hundra och
åter hundra vänner i världens fallskärmsgemenskap, var han en iögonfallande färgklick på hoppfält både i Sverige och utomlands, främst under 70-, 80- och 90-talen.
Hans hemmaklubb var Göteborgs fallskärmsklubb. Falken blev 69 år. Flyg fritt!

Pelle Lindqvis

Hans ”Falken” Falkeman ur tiden

Kalottformationslaget Romme Rotation som tagit flera VM- och världscupmedaljer i
CF4 rotation, kalottformation, kommer att satsa igen. Deras målsättning är medalj
på VM nästa år. Laget består av Mikael Andersson, Dan Ondrejka, Thomas Biehl,
Jimmy Sandberg och Tomas Salberg.

I förra numret publicerade SFS en bild föreställandes Johannes Bergfors swoopandes in över FKCG:s hoppfält i Näsinge. Fotografen Magnus
Våge hade skickat in bilden till redaktionen med en uttrycklig önskan om
att den skulle placeras på fram- eller baksidan.
Redaktionen valde att illustrera Petters viktiga text om att swoopskadorna måste stoppas med nämnda bild.
Magnus Våge blev ledsen och förbannad när han såg resultatet.
Redaktionen vill därför be Magnus om ursäkt för att hans bild användes på ett sätt som han inte önskade. Vi beklagar också den felaktiga
stavningen av efternamnet.
Samtidigt vill vi också understryka att vi förbehåller oss rätten att redigera, storleksförändra, beskära och placera insänt material på det
sätt vi finner lämpligast och bedömer som bäst för tidningens helhet.
Det är inte ovanligt att bilder skickas in till oss med en önskan om att
de ska placeras på framsidan. I framtiden kommer redaktionen att se
över sina rutiner för att ett liknande missförstånd inte ska uppstå.
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Ballonghoppning untanför Enköping i oktober med Mikael
Belenki och Björn Gunnelöf. Hoppande fotograf Tomas Almbo.
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Tomas Almbo

Rättelse

Joackim Johansson

LÖSRYCKT

Fallskärmsbild vann fototävling
Joackim Johanssons fallskärmsbild tog hem första priset
i Dayviews fototävling ”världens bästa plats”. Joackims
bild fick 870 röster jämfört med bilden som tog andra
plats med 573 röster.
Som motivation till sin egen bästa plats skrev Joackim:
”Den här platsen är den mest underbara på hela jorden,
känslan av att hoppa från ett flygplan och falla fritt över
en minut med sina vänner är obeskrivlig. Detta är något
alla borde få uppleva. Lycka till hundra procent.”

Rikard Larfors är nästan återställd

Stipendium till tjejer

Fyra månader efter olyckan i Västerås haltar Rikard Larfors när han går, men han kommer att bli helt återställd.
Han har själv inga minnen från hoppet den 20 juli på fallskärmsklubben Aros hoppfält.
En 630-sväng som blev för låg och som han av någon anledning inte avbröt i tid. Han slog
hårt i marken och fick omfattande skador. Lårbenet bröts, bäckenet krossades, revben
gick av, tre kotor trycktes ihop, en lunga punkterades och levern skadades. Dessutom
drabbades han av inre blödningar i bäckenet.
”Det såg inte ut som att jag skulle klara mig. Tack vare att läkarna använde en ny teknik, en kontrastvätska som letade upp trasiga blodådror och lagade dem, klarade jag mig.
Tur att den fanns.”

Nu är det hög tid att ansöka till Florman-fonden, som varje år delar ut stipendier till tjejer inom flygsporten. Sista ansökningsdag
är 31 januari 2012.
Hoppare som tilldelats stipendiet är: Annika Burström 2010,
Emma Eriksson 2009, Jenny Rosén 2008, Karin Lien-Olofsson
2006, Team Svea (militära damlandslaget) 2004, 4Pleasure
2002 och 1999, samt Ann-Christine Mörtberg och Lena Lundahl båda år 1999.
För mer information, sök efter ”Bertil Flormans fond”, till exempel på Google, eller gå direkt till www.flygsport.se och klicka
dig vidare därifrån.
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SM nästa år hålls hos FKCG
Stefan Flink

Låg nedsövd länge
Efter olyckan låg han nedsövd i en och en halv vecka. När han vaknade upp var han kraftigt medicinerad och befann sig i ett töcken. Han hallucinerade och var inte sig själv på ytterligare ett antal veckor. Han var medveten om att han varit med om en fallskärmsolycka
och slagit i backen.
”Olyckan blev en väckarklocka.
Jag har gått med på att risken finns
där. Att drabbas själv blir ändå ett
uppvaknande. Hoppas att den kan
få andra att också tänka till framöver.”
Han hade efter olyckan ett långt
samtal med Petter Alfsson-Thoor.
Att det nu ska införas någon form
av utbildning för att få göra multiroterande högfartssvängar tycker Larfors är helt rätt väg att gå.
”Det blir fler och fler som gör
högfartssvängar. Utrustningarna
blir allt mindre och hopparna får
mer kunskap. Det kommer alltid att
finnas de som gör misstag.”
Efter jul börjar Larfors jobba som
gymnasielärare i Västerås. Nästa
säsong är han tillbaka i luften. Men
om han gör fler högfartslandningar
har han inte bestämt sig för ännu.
”Jag får se hur det känns.”
Rikard Larfors i aktion. Bilden är från 2009.

SM 2012 kommer gå av stapeln 26 till 29 juli hos fallskärmsklubben Cirrus Göteborg, FKCG. Robert Rydén, som var tävlingschef för SM 2011 i Gryttjom, har tagit på sig rollen igen. Alla
grenar är klara utom swooping där de väntar på att få ett godkänt område för grenen, det beslutet kommer att vara taget innan årsskiftet.

Lyckat tunnelcamp i Prag
I november besökte elva tappra deltagare och två coacher vindtunneln i Prag. Det flögs mage, rygg, sitt och headdown samt
övades fyrmanna och AFF i över 15 timmar under tre dagar.
Lägret arrangerades av Basement Production och coacher var
Jocke ”Jome” Melin och Johan ”Smögen” Edvall.
Nästa läger går av stapeln 22 till 29 februari. Kontakt via epost exit4000m@gmail.com eller gå in på www.basementproduction.se för mer information.
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Några ord från…

ung Bore håller på att ta sitt grepp
kring Svedala. Jag hoppas det inte
hindrar alla er som hoppar hela säsongen.
Vi hade en inspirerande förbundskonferens i mitten av november där många
goda idéer dyftades. Vi tog ytterligare några steg i att utforma en långsiktig strategi
men också för att skapa en framtidsinriktad verksamhetsplan för 2012. Det är något vi jobbar vidare med och redovisar för
beslut på Riksstämman.
Vi var också eniga om att riksstämman
behöver ett ”ansiktslyft” och ett nytt koncept kommer att genomföras i mars. Förhoppningsvis kan det vara ett koncept
som kan vara mer attraktivt och som dessutom blir till en årsfest för hela fallskärmsförbundet, det vill säga för er!
En annan viktig händelse var att rapporten efter sommarens dödsolycka redovisades av riksinstruktören. En grannlaga
utredning som ger oss insikt i vad som
mest sannolikt har orsakat det olyckliga
händelseförloppet. Jag uppmanar er att
läsa den. Hämta utredningen via nätet på:

K

http://dl.dropbox.com/u/50053191/Pressmeddelan
de_SFF_utredning_Ölandsolycka_20111118.pdf

Riksinstruktören var också tillsammans
med alla chefsinstruktörer eniga om att
något måste göras mot bakgrund av de allvarliga landningsolyckor vi har haft i sommar, därav de tillfälliga restriktioner som
införs.
Jag vill till sist passa på att gratulera
våra friflygare som har satt såväl svenskt
som europeiskt rekord. Bra jobbat, grattis!
Vi närmar oss juletid så jag önskar er
alla en riktigt god jul och ett framgångsrikt 2012!
Ronny Modigs
ordförande i
Svenska fallskärmsförbundet

Svenska fallskärmsförbundet
Sjöhagsvägen 2 • 721 32 Västerås
E-post: ordforande@sff.se
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SFF- kon
Framtida strategi
ordförandemötet i
Det var ovanligt mycket fallskärmssnack i fallskärmsjägarskolans
lokaler i Karlsborg den 12-13 november. Ordförandekonferensens
deltagare sattes i kreativt arbete för att snöa in sig på frågor som
hur vi behåller våra medlemmar.
Text

Virginia Åslund

Foto

Martin Eidensten, Anders Nyqvist

arje år efter hoppsäsongens avslut
träffas Sveriges klubbordföranden
och chefsinstruktörer för konferens. För
tredje gången i rad hölls mötet på anrika
fästningen i Karlsborg, hem för bland
annat fallskärmsjägarförbandet.
Så skedde även i år, men nytt för denna gång var att förbundets kommittéer
också bjudits in. Det vill säga tävlingskommittén, materielkommittén, utbildnings- och säkerhetskommittén och den
nyligen bildade försvarskommittén.
Det gångna året diskuterades och
sammanfattades. Tankar och synpunkter
om det kommande delades. Alla klubbar
var representerade och diskussionerna
var många. Syftet med konferensen var
bland annat att komma fram till en långsiktig strategi som ska vara grunden i ett
första utkast för en verksamhetsplan. För
att komma dit hade Svenska fallskärmsförbundets ordförande Ronny Modigs
planerat in kreativa workshops och
gruppdiskussioner på agendan.

V

76 färre medlemmar

Lördagsmorgonen började med en samling och en kort presentation av samtliga
medverkande. Riksinstruktör Petter Alfsson-Thoor gick igenom statistik för hur
det sett ut i år, med fokus på medlemsantalet
Jämfört med förra året har Svenska
fallskärmsförbundet tappat lite medlemmar. I år var vi 1 503 medlemmar mot
förra årets 1 579 medlemmar som totalt
gjorde 79 852 hopp i år. En bekymmersam siffra är att 60 procent av de nya medlemmarna inte förnyar sitt medlemskap i
fallskärmsförbundet.

Hur man behåller medlemmar kom
därmed att bli lite av temat för helgen på
ordförandesidan. Första frågan att fundera på var om vi vill ha fler hoppare eller
vill vi att folk ska hoppa mer.
Andra aktuella frågor var givetvis säkerheten, men det var något som av naturliga skäl diskuterades mer konsekvent
på chefinstruktörssidan. Innan ordföranden och chefsinstruktörerna delade på
sig, hölls en tyst minut för Andreas ”Nisse” Nilsson som omkom i en fallskärmsolycka i somras.
Klassiskt strategitänk

På plats var även Håkan Larsson, en kollega till Ronny Modigs, som höll en presentation om det klassiska strategitänket
som han applicerade på Svenska fallskärmsförbundet. Deltagarna fick fundera på fallskärmsförbundet som varumärke: hur vill vi att Svenska fallskärmsförbundet ska uppfattas utifrån? Idag har
fallskärmshoppning stämpeln som en extremsport, som kommer med en del myter, och tandemverksamheten som en
upplevelse. Vill vi ha kvar den stämpeln
eller vill vi försöka förändra det? Med det
sagt sattes deltagarna i kreativt arbete.
Grupperna skulle tänka fem år fram i
tiden. Scenariot var att Dagens Nyheter
år 2016 skulle ge ut en bilaga med temat
fallskärmshoppning. Grupperna skulle
då göra denna framsida till bilagan och
skapa rubriker. Med uppdraget kom
även några riktlinjer; alla idéer var välkomna och man skulle hitta ett ”ansikte”
för sporten. Under grupparbetet gavs
också tillfället att lära känna nya hoppare
Svensk fallskärmssport nr 5, 2011
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eller att få ett ansikte på någon man hört
talas om.
När förslagen skulle presenteras var
det blandade rubriker, mest orealistiska
sådana men några mer verklighetstrogna.
Endast en grupp av fyra valde en befintlig tävlande fallskärmshoppare som sportens ”ansikte” utåt, resten valde att sätta
nutida idrottare som då bytt sin sport
mot fallskärmshoppning. Förvisso bidrog
skämten till den goda stämningen och
några bra tankar fanns det bland drömrubrikerna.
Sammanfattningsvis kom grupperna
fram till att man ville krossa myterna om
fallskärmshoppning och göra den till lite
av en folksport. Grupperna var överens
om att hoppsverige skulle gynnas av en
stark gemenskap bland klubbarna och
vill få in fler i organisationen.
Att satsa på tävling inom sporten var
självklart. Guldmedaljer var det många,
stora rubriker om. Klimatkompenserade
hopp och om vindtunneln är en för- eller
nackdel för sporten var det enstaka rubriker om. Inte en endaste nyhetsrubrik om
tandemhoppning var med på 2016 DNbilaga om fallskärmshoppning.
Vill satsa på tävlingsverksamheten

Hur man behåller eller ökar medlemmar
inom fallskärmsförbundet var som sagt
en svår nöt att knäcka.
Mycket fokus låg på varför nya hoppare inte fortsätter och frågan om det är
en dålig investering att utbilda elever
som inte fortsätter kom på tal. Anledningar som dyr utrustning och för lite
uppmärksamhet till de nykläckta A-cerSvensk fallskärmssport nr 5, 2011

Martin Eidensten

viktig på
Karlsborg

tarna troddes vara bidragande faktorer
till det sjunkande medlemsantalet.
För att få de nya att hålla sig kvar var
alla eniga om att det borde satsas mer på
tävlingsverksamheten, inom alla nivåer
och grenar. På så sätt skulle de nya hopparna känna att det finns en naturlig
plats för dem i sporten. Med hjälp av övriga klubbmedlemmars uppmuntran
skulle det förhoppningsvis leda till att
fler vill satsa på tävling inom sporten,
och därmed bli kvar i förbundet.
Tävlingsverksamheten är också något
som borde fördelas mer bland klubbarna,
menade man. Det skulle gynna de mindre klubbarna som får tillfälle att organisera och gästas av andra hoppare samtidigt

som de stora klubbarna inte behöver ha
pressen på sig att ordna stora tävlingar
och läger. Den frågan diskuterades flitigt
och både de mindre och större klubbarna
fick ge sin syn på saken. Många kloka
ord och funderingar sades och det verkade finnas ett sug bland de mindre klubbarna att ta på sig att ordna tävlingar.
Ännu är ingenting fastställt och förbundsstyrelsen med övriga inblandade
kommer nu att spåna på en verksamhetsplan som kommer att presenteras på
Riksstämman i mars nästa år. Fler guldmedaljer till nya duktiga fallskärmshoppare kommer förhoppningsvis vara riktiga rubriker i Svensk fallskärmssport
inom en snar framtid!
■

Ingången till Karlsborgs fästning, med
Karl XIV Johans sigill
(f.1763- d.1844).

Mer SFF-konferens på
sidorna 8, 9, 10 och 11

SFF välkomnar alla till riksstämman
2012 med efterföljande fallskärmsgala!
Styrelsen vill att ännu fler ska komma till Riksstämman den 10 mars 2012 och provar därför att köra
ett nytt koncept nästa år. SFF bjuder därför in alla
våra medlemmar till en heldag i Karlsborg!
Vi börjar på förmiddagen med olika arbetsgrupper
och seminarier, det kommer att erbjudas något för
alla oavsett om man är nybörjare eller mer erfaren.
Strategiarbete från förbundskonferensen kommer
att knytas ihop, ett seminarium med en känd fallskärmsprofil hålls och det kommer att finnas möjlighet för kommittéer och arbetsgrupper att träffas.

På eftermiddagen hålls riksstämman som sedan
följs av en oförglömlig Fallskärmsgala med trerättersmiddag, utmärkelser och efterföljande mingel.
Boende finns och hemresa sker på söndagen.
Oavsett om du är ny i sporten eller har varit med
länge hoppas vi att du vill komma och ta del av riksstämman. Vår förhoppning är även att vi tillsammans kommer att göra Sveriges första Fallskärmsgala legendarisk och till ett återkommande evenemang! Mer information om anmälan, plats, tider
och priser kommer på hemsidan, www.sff.se.
●
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På ordförandekonferensen:

Martin Eidensten

Kevin Jernström (SUFK), Linda Larsson (GOF), Nenne Zarorur (SUFK), Kristian Nilsson (NYFK), Mikael Desrér (SYD), Linda Kidman (UFK), Siri Olsson (UFK), Jenny Rosén (SF), Virginia Åslund (SFS),
Kalle Gustafsson (FKA), Anna Oscarson (SFS), Markus Andersson (LFK), Peter Törnestam (SF),

Flygplanets insida, notera den gamla militära riggen med automatutlösning.

Martin Eidensten

Dag Svensson,
Gotlands fallskärmsklubb.

Anders Q

Anders Q

Utanför fästningsområdet är en av FJS:s gamla DC3:or parkerad för gott.

Grupparbete vision: var är vi om fem år?

Riksinstruktören Petter AlfssonThoor redogör för hoppstatistik.

Håkan Larsson, stretegiföreläsare. Främst Ronny
Modigs, SFF:s ordförande.

Anders Q

Anders Q

Diskussionen är fri och det är högt i tak –
Fredrik ”Vesslan”Wesslén argumenterar för sin sak.

Martin Eidensten

Boel Stier, S
arbete om

Martin Eidensten, Svensk
fallskärmssport redaktion.

Kristoffer Wiklund (AFSK), Mats Edström, Henrik Grentzelius, Sven Pettersson (FKD), Martin Olsson (FKD), Dan Ondrejka (FGCC), Mårten Jansson (MK), Anton Eriksson (SFK), Fredrik Wesslén
(FKA), Lotta Ohlsson (FHS), Joakim Marijanovic (ÖFK), Mats Svensson (FHS), Nisse Norlin (NYFK),

På konferensen för chefsinstruktörer:
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Fotokollage av Anders Q
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Fotokollage av Anders Q

Rickard Örnborg (AFSK), Daniel Larsson (SÖFK), Daniel Ingered (HFSK), Thomas Björk (SFK), Nina Forsberg (FKCG), Lars Eklund (ÖFSK), Pelle Andersson (ÖFSK), Håkan Dahlqvist (SFF), Stefan
Nilsson (SFK), Annika Burström (SFF) och Ronny Modigs (SFF).

SFF-konferensen 11

Ordförande Ronny Modigs går igenom tänkt program för kommande riksstämma.

Anna Nordkvist, logistiskt begåvad.

Martin Eidensten

Cock pit, DC3.

Anders Q

Martin Eidensten

Martin Eidensten

– fallskärmsfolk i bilder

Konst, grav och kärv humor på Fallskärmsjägarnas fästningsområde.

Anders Q

Martin Eidensten

SF, redovisar ett gruppmöjlig framtid för SFF.

Fredrik von Schmalensée, vice ordförande i SFF och Anna Oscarson från
Svensk fallskärmssport redaktion.

René Bacchus (SF, MK), Thomas Nyberg (SUFK), Chris Rehn, Peder Nyman (UFK), Tomas Sevén (LFK), Stefan Burström (SF), Niklas Berg (FKCG), Dag Svensson (GOF), Anna Oscarson (SFS), Martin
Eidensten (SFS), Fredrik ”91:an” Eriksson, Åsah Helenius (LFK, USK) och Petter Alfsson Thoor (RI).
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CI - m ö te t :
Dödsolyckan på Öland utredd

RI, Petter Alfsson-Thoor

Dödsolyckan som inträffade på Öland i somras
är nu färdigutredd. Utredarna är inte hundraprocentigt säkra på vad som hände men de
har en teori.

höjd kan Nisse från bromsat läge ha påbörjat en kraftig sväng. Det i sin tur kan
ha medfört att ena sidan av fallskärmen
tappade sin bärighet och skapade en
snabb rotation. Nisses bärlinor och bärremmar hamnade enligt utredarnas teori
i snodd.
Han hade en GoPro-kamera monterad på hjälmen. Den kan ha trasslat in
sig i huvudfallskärmen. På cirka 350 meters höjd kopplade Nisse loss huvudfallskärmen. Montaget slets troligtvis bort i
samband med losskopplingen.
Kan ha tumlat

Text

Anna Oscarson

Foto

Martin Eidensten

målands fallskärmsklubb hade sin årliga hoppvecka på Öland. Andreas
”Nisse” Nilsson gjorde på fredagsmorgonen den 15 juli ett hopp från 1 500 meters höjd med en hoppkompis. De separerade på 1200 meters höjd och Nisse
hängde under fullt utvecklad huvudkalott på cirka 850 meters höjd. Allt var till
synes frid och fröjd. På cirka 550 meters

S

Data som inhämtats från Cyprestillverkaren och analys av Nisses digitala höjdmätare N3 visar att han troligen tumlade
efter losskopplingen. Han drog aldrig reserven utan den aktiverades av Cypresen
på 225 meter. Stängningsloopen till reserven skars med hjälp av den krutdrivna
kniven av på 194 meters höjd.
Enligt vittnesuppgifter från marken
ska reserven ha öppnat långsamt och
streamat, alltså sett ut att ha felfunktio-

Handmonterad kamera på tandempilot kan bli tillåtet
Tre svenska tandempiloter som hoppar mycket
tandem utomlands vill att Svenska fallskärmsförbundet tillåter att tandempiloter hoppar med
handmonterad kamera. En positiv effekt är mer
plats för andra hoppare i planet men farhågor
finns om säkerhetsrisker och sämre filmkvalitet.
De tre hopparna som skickat in förfrågan är Chippe
Lindberg, Ingemar ”Kingmar” Eriksson och Palle Nygren. På vissa hoppfält utomlands är det krav att tandempiloter hoppar med handmonterad kamera, så
kallad ”handy cam”.
Utbildnings- och säkerhetskommittén, USK, har
hanterat frågan och den togs upp på CI-konferensen

i Karlsborg. De två frågorna som RI och USK har
funderat på är om det gör tandemhoppningen farligare och om det finns ett behov.
Närmare filmat
Några fördelar med handmonterad kamera på tandempiloten är att om ingen filmare behövs ger det
utrymme för någon annan hoppare i planet. Speciellt
små klubbar kan se det positiva med detta. När kameran sitter på tandempilotens hand blir dessutom
filmningen närmare.
Nackdelar med förslaget kan vara att filmkvalitén
bedöms bli sämre. Att tandempiloten får ytterligare
ett moment att hålla reda på kan innebära distraktion. Att ha ett föremål på handen kan också innebära att det finns en upphakningsrisk.
Kolla av intresset
USK är på det klara med att om förslaget går igenom kommer det att ställas vissa krav på dem som
får använda handmonterad kamera. Vilka kraven blir
är ännu inte bestämt men några tankar finns. Tandempiloten ska ha gjort ett visst antal tandemhopp,
kameran måste vara liten och ska gå att kutta. Ingen
upphakningsrisk får heller finnas. Nu ska SFF ta reda
på om klubbarna är intresserade av att detta tillåts. I
så fall ska en utbildningsinstruktion också tas fram.

Tandem på Nya Zeeland, piloten har handmonterad kamera.
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Anna Oscarson

nen streamer. När Nisse slog i marken
var han i upprest läge och hade händerna
på bärremmarna. Farten var dock mycket
hög. Han visade livstecken efter nedslaget
men dog på sjukhuset en timme senare.
Enligt obduktionsrapporten dog han
sannolikt av skadorna på bröstkorgens
inre organ som han fick vid nedslaget.
Huvudet skadades

Han hade också skador på huvudet som
kan ha uppkommit i samband med att
huvudkalotten losskopplades. Rättsläkaren skriver i sitt utlåtande att ”skadorna
kan ha uppkommit då delar av huvudskärmens linor/sele träffat haka/ansikte i
samband med att den bortkopplats”. Det
kan ha gjort att Nisse tappade medvetandet.
Vid obduktionen upptäcktes också att
han hade hjärtmuskelinflammation. Enligt läkare kan det påverka hjärtrytm,
medvetandegrad och handlingsförmåga.
SFF:s utredare bedömer att olyckan
har tre sannolika orsaker:
• Den kraftiga svängen gjordes med
ett för kraftigt initieringsmoment.
• Kameramontaget kan ha fastnat i
någon del av huvudfallskärmen i samband med losskopplingen. I samband
med det kan Nisse ha blivit tillfälligt
medvetslös och därför inte dragit
reserven.
• Tummel kan ha påverkat
reservens utvecklingsförlopp.
Riktlinjer bör ses över

Nu rekommenderar utredarna att SFF
ser över riktlinjerna för kameramontagens
utformning för att förhindra upphakning
och intrassling. Riktlinjer för utbildning
inför användning av kamerahjälmar, kameramontage och dess losskopplingssystem bör ses över. Dessutom bör upplysning om fallskärmssystems förutsättningar och begränsningar förtydligas.
Nisse hade en kudde som reservhandtag. Förbundet bör se över om det ska
tillåtas i fortsättningen.
Utredningen har gjorts av riksinstruktör Petter Alfsson-Thoor, Fredrik Eriksson från utbildning- och säkerhetskommittén, Kjell Påhlsson som är fallskärmstekniskt sakkunnig och förbundsläkaren
Peter Ullström.
■
Svensk fallskärmssport nr 5, 2011
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STOPP för multirotationer
Martin Eidensten

– s n u r r ig a l a n d n i n g a r ä r i n t e o k e j
CI-mötet har satt ner foten –
snurriga landningar är inte okej.
Svenska hoppare som inte tävlar på elitnivå förbjuds nu att
göra mer än 270 graders sväng
inför landning. Det kom Sveriges chefsinstruktörer fram till
tillsammans med riksinstruktör
Petter Alfsson Thoor under CIkonferensen.
Text

Anna Oscarson

Foto

Martin Eidensten

ed anledning av att det i år inträffat flera allvarliga incidenter där
hoppare skadat sig livshotande efter att
ha gjort så kallade multiroterande högfartslandningar insåg riksinstruktören att
något måste göras. En stor del av årets
CI-konferens ägnades därför åt att diskutera frågan.
Stämningen var stundtals lite hätsk.
Chefsinstruktörerna känner å ena sidan
tryck från sina medlemmar där det på
vissa håll finns en stark ovilja mot att införa nya regler. Å andra sidan inser alla
att om det går att minska risken för att
någon skadar sig allvarligt eller dör så
måste det göras.

M

Extrem enighet

I grupper diskuterades det var gränsen
för extrem högfartslandning och vanlig
högfartslandning går. Det pratades också
om vilka yttre förhållanden som kan vara
gränssättande. Alla grupper var överens
om att en högfartslandning blir extrem
när hopparen svänger mer än ett varv inför landningen. Då tillkommer en huvudvridning som komplicerar det hela ytterligare och risken för misstag ökar.

Chefsinstruktörerna konstaterade att
det är ett problem att hoppare går för
fort fram. Många är självlärda och blir
något av sin egen profet. I kombination
med en ovilja att ta emot feedback från
andra kan resultatet bli förödande.

ran med mållåsning och anser därför att
gater inte bör användas av hoppare som
inte tränar inför tävling. Det bör också
finnas en pond (damm, vattenyta) om
denna träning ska bedrivas.

Enigheten är stor i
Sveriges kår av chefsinstruktörer – krafttag
måste tas i kampen
mot skadorna vid högfartslandningar.

Utbildning tas fram
Fält måste delas upp

Högfartslandningar får heller inte ske på
fält där raka landningar görs utan ska ske
på ett särskilt avgränsat område. I USA,
där de har betydligt färre regler än vi har
i Sverige, har de nyligen infört bestämmelser om att på fält som inte är separerade tillåts max 90 graders svängar. Detta
för att undvika kollisioner.
På svenska fält som inte går att dela
upp i olika landningsområden på ett bra
sätt får inte högfartslandningar göras om
det finns hoppare med på finalen som
ska landa rakt.
”Gater” diskuterades också, alltså den
port som används på tävling som swooparen måste passera för att hoppet ska bli
godkänt. Chefsinstruktörerna tog upp fa-

Nu kommer utbildnings- och säkerhetskommittén tillsammans med Petter att
sätta sig ner och ta fram någon form av
utbildning som swoopare med ambitioner att börja tävla ska genomgå innan de
tillåts göra extrema högfartslandningar. I
det arbetet ska bland annat fastställas hur
många 270 graders högfartslandningar
som ska ha gjorts och hur många år hopparen ska ha i sporten innan det kan bli
aktuellt att gå vidare.
”Vi måste ta fram det här relativt fort.
Det vill säga innan säsongsstart”, säger
Petter.
Den som bryter mot denna regel kan
räkna med att toleransen är mindre än
vid andra förseelser.
■

Hoppmästarutbildningen ändrad
Mindre skärmar tillåts för riktigt stora hoppare
Jesperkurvan har korrigerats. Tidigare
stod det att hoppare som väger 120
kilo med minsta erfarenhet skulle hoppa
med skärmar på 300 kvadratfot. Att få
tag i så stora skärmar har inte varit lätt.
Riksinstruktören har tillsammans med
utbildnings- och säkerhetskommittén tittat på detta och kommit fram till att det
egentligen inte är nödvändigt att de hopparna måste använda så stora skärmar.
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Därför ändras SBF:s vingbelastningskurva till kommande säsong. Den största
skärmen i Jesperkurvan är nu 230 kvadratfot.
Även reglerna för hur stora elevskärmar de största eleverna ska hoppa med
ändras. En elev som väger upp till 105
kilo ska hoppa minst en 280 kvadratfots
skärm. Elever tyngre än 105 kilo ska hoppa minst 300 kvadratfots skärmar.
●

Hoppmästarutbildningen ändras för att bättre motsvara verkligheten. Framöver kommer det inte vara ett krav för de blivande
hoppmästarna att fälla automatelever under steg tre, det vill
säga examineringen. Enbart i klubbar där det utbildas konventionellt behövs det.
Steg tre kommer från och med säsongsstart att innebära att
HM-kandidaterna gör minst tre hopp. De ska förbereda liften vad
gäller ilastning och spottning. Spottningen sker manuellt utan
gps. Efter det ska kandidaten ansvara för tre elever och hoppa
med en av dem per hopp. Tanken är att hoppmästaren efter
utbildningen ska kunna hoppa kontrollerat med elever och ge
dem korrekt feedback.
●
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RI

Petter Alfsson-Thoor:

Om GoPro,
kalottstorlek,
glidningar och normer
Riksinstruktören
Petter Alfsson-Thoor

nledningsvis vill jag tacka Fredrik ”91:an” Eriksson, Kjell Påhlsson,
Peter ”PU” Ullström, Boel Stier och Ola Jameson för deras insatser i
samband med, och under, utredningen av Ölandsolyckan. Jag vill även
ge Charlotta Ohlsson, chefsinstruktör för Smålands fallskärmsklubb, en
eloge för att hon har visat ett synnerligen gott ledarskap i allt som rört
den här händelsen. Det finns säkert de som förtjänar liknande omnämnande som jag personligen inte haft kontakt med, men jag hoppas att ni
finner stöd i gemenskapen över tiden som lider.
Utredningen har kommit fram till sannolika teorier, men den största
sanningen finns kanske i ett minneskort som ligger i en kamera någonstans kring Borglanda flygplats på Öland. Jag vill utifrån våra slutsatser,
och de diskussioner vi hade på CI-konferensen, peka på brister i vårt
system för hur vi accepterar vilken sorts utrustning vi hoppar med och
hur vi förhåller oss till risker innan vi utsätter oss för dem.
Andreas ”Nisse” Nilsson var en vetgirig och säkerhetsmedveten hoppare som var uppskattad och älskad på många sätt i klubben och framför
allt av sin familj. Andreas Nilsson hoppade med nya fräscha grejer som,
så vitt vi kan utröna, har fungerat inom ramen för dess specifikationer.
Att det inte har räckt till är dessvärre en av riskerna man som fallskärmshoppare bör ta ställning till.
Andreas hoppade med en kamera på samma sätt som många andra
hoppar med kamera. Att det kameramontage han använde hade förutsättningar att haka fast sig i något var på ett sätt känt. Diskussionen om
hur kamerahjälmar och kuttsystem skall vara utformade har pågått en
tid och det faktum att just GoPro-montage faktiskt ser ut som en knap
på båtar är något som påtalats tidigare i den här tidningen.

I

GoPro-kameran är smidig på
grund av sin storlek och att
den lätt går att fästa nästan
var som helst. Den har blivit
väldigt populär bland extremsportare. Men vi fallskärmshoppare får aldrig glömma frågan: ”Kan något haka fast?”

Detta gjorde inte Andreas Nilsson till en osäker hoppare. Inte mer
osäker än någon annan hoppare som bestämt sig för att ett kameramontage med den utformningen är bra nog. Det finns en hel del hoppare i
Sverige och världen som tycker att det är en lösning som är bra nog.
Men det gör inte jag.
Det är en normglidning som skett och om vi, över huvud taget, reflekterat kring detta så har vi accepterarat att det är på det här viset.
Andreas Nilsson var helt normal i sin analys eftersom världen han såg
och lärde sig av också tyckte det var normalt. Det vill säga svensk hoppning. Dock så har hela vårt system och lämplig acceptans glidit ifrån de
grundläggande värderingarna om vilka risker det kan innebära att bli
kameraflygare.
Inte längre en lång process

Idag kan du bli en kameraflygare på en timme och reflektioner kring
om du är mogen att börja utforska den ökade risken med kamerahoppning är ofta som bortflugen.
När jag själv en gång i tiden började filma var det en process på ungefär ett år. Från att intresset uppstod till köp av en lätt kamera och vidvinkel för att sedan snickra ihop ett kameramontage som uppfyllde alla
kriterier. Ett montage man stolt visade upp för sin chefsinstruktör som i
sin tur kommenderade ner en i alla möjliga konstiga positioner på marken, ifrågasättande om det inte var ett utstickande hörn här eller där.
Samtidigt som chefsinstruktören engagerat drog i hjälmen i alla möjliga
vinklar för test-kutt. Sedan följde ett förmanande tal där kontakt med
etablerade och kunniga kameraflygare upprättades. Dessa skulle rådfrågas före de första hoppen, som självklart gjordes solo.
Så var det i mitten på 90-talet och det är ändå inte så länge sen. Idag
är tekniken annorlunda men vår hjärna har inte blivit ett dugg bättre
funtad och You Tube-generationen forcerar sitt omdöme, utan eftertanke, med det övriga kollektivets tysta acceptans. Viljan att visa sitt lynne
på diverse sociala medier sker på bekostnad av att något riktigt illa till
slut händer. Och vi säger att det är dags att åtgärda.
Normglidning gällande kalottstorlek och Jesperkurvan

När vi är inne på ämnet normglidning och attityder vill jag ta upp det
synsätt som troligen påverkar oss som organisation mest men som vi gör
minst åt i praktiken. Nämligen tillämpandet av vingbelastningskurvan,
även kallad Jesperkurvan, tabellen som talar om hur tung du maximalt
får vara i förhållande till fallskärmens storlek och dina antal hopp.
Under 90-talet dog och skadade sig hoppare för att de köpte för
snabba fallskärmar i förhållande till sin kompetens. Åtgärden från SFF:s
forts. på sidan 34
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INCIDENT
RAPPORTER
Detta nummers första incidentrapport
visar på risken med att själv fästa något i riggen som kanske inte lossnar i
ett nödläge. Och med hjälp av den andra
kan vi bjuda oss en hel lista med påminnelser om hur vi kan hålla oss på den
säkrare sidan av fallskärmshoppning.

av Petter Alfsson-Thoor

Incident 1
En mycket erfaren hoppare genomförde ett
skärmflygarhopp. Under hoppet flyger hopparen
och en kamrat nära varandra. Kamraten skulle
trampa på toppskinnet av hopparens kalott, en
Velocity av okänd storlek. När kamraten genomför sitt ”steg” på kalotten missbedöms momentet och Velocityn kollapsar och börja spinna.
Hopparen påbörjar nödprocedur och kopplar
loss huvudfallskärmen, men trots utdraget kutthandtag och frikopplade tre-ringar sitter den
kvar vid hopparen eftersom huvudfallskärmens
slider fortfarande sitter fast i sliderhållaren. Det
är först när hopparen sliter hårt i sliderhållaren
som sömmen den sitter fast i brister. Hopparen
faller fri och löser ut reservfallskärmen på cirka
800 meter.

CI:s kommentar:
Hopparens erfarenhet gör att handlandet blir
helt rätt. Att sätta slidern i riggen kunde ha resulterat i att reserven trasslat in sig i huvudfallskärmen, hoppare som fäster slidern bör beakta
att intrassling är möjlig.

RI:s kommentar:
Jag kan inte annat än att hålla med chefsinstruktören. Det var just den här hopparens erfarenhet och i viss mån styrka som gav förutsättningar att lösa följdfelet.
Nu uppkom problemet dock tidigare. Att flyga
nära varandra med högprestandakalotter är
mycket lärorikt och intressant, men att råka provocera fram felfunktioner i sin iver att flyga tajt
eller göra något roligt är lite för mycket. Att flyga
kalottformation (CF) med fallskärmar som är
gjorda för uppgiften ger bättre förutsättningar

att komma undan med en liknande händelse obemärkt. En Velocity är en stabil vinge men den är
känslig för yttre påverkan. Egendrivningen är
närmare 70 km/h och sjunkhastigheten på fullt
uppsläpp ligger kring 15 m/s för de mindre vingarna. Det här är ett exempel på att det krävs väldigt lite för att det skall gå fel fort. Och det skedde trots att det var världselit i kalottformation
som övade.
Följdfelet efter losskoppling är mycket intressant. Du som har en sliderhållare under reservfliken kanske har märkt att den är bortplockad
när riggen kommer tillbaka från ompackning. Det
är för att kontrollanter godkänner luftvärdigheten
utifrån ett systemperspektiv där kompabilitet och
funktion värdesätts. En kontrollant godkänner
inte en sliderhållare under reservfliken för andra
hoppare.
Reserven handlar om vår sista chans. Om vi
inte får ut en fungerande fallskärm i tid dör vi.
Att då sätta en pryl på samma ställe där reserven skall ut kan skapa förutsättningar för ett totalhaveri. Tänk på det.
Den aktuelle hopparen hade sin sliderhållare
fastsydd i nacken och i detta fall kan det ha varit
det som gjorde att det gick bra och att reserven
kunde utlösas på god höjd. En söm är stark men
vilken belastning den skall tåla kan styras genom
trådtyp och sömnad. I det aktuella fallet var det
nog mer tur än planering att den gick att slita
loss. Om det går att göra en riktigt bra lösning
återstår att se.
Idag finns det lösningar med magneter på
marknaden som kanske har en bättre funktion,
även om jag betvivlar om det gjorts ingående
tester för att påstå att det verkligen är så.
Summa summarum, stoppar man någonting
under reservfliken som tillverkaren inte själv har
monterat skall man betrakta sig som en testpilot
på okänt område. Och det är ett dilemma. Vi vill
ta ner slidern, men slidern vill inte vara nere. Vi
vill fästa slidern, men det finns inga klockrena
lösningar som inte innebär att slidern tas bort
helt och hållet (något som i sig kan skapa andra
effekter).
Så tänk till hur smart det verkligen är att knyta fast något i riggen som du inte vet om det
lossnar när du behöver genomföra nödprocedur
●
på låg höjd.

Incident 2

Två typer av fästen för slidern på riggen efter huvudskärmen
är utvecklad. Syftet är att ge skärmen bättre flygegenskaper.

drar stabilt för att skapa bättre förutsättningar
för fallskärmen att komma ut rätt.
Den här hopparen drog sin fallskärm och det
var bra. Att draget av huvudfallskärmen skedde
på så låg höjd att alla marginaler i princip var
förbrukade var mindre bra. Men varför skedde
det just den här hopparen?
•

Vad var det som låg bakom att denne hoppares frifallsklocka inte var kalibrerad?

•

Varför gjordes inte fler höjdkoller efter bryt?

•

Började den onda
cirkeln av händelser verk-

ligen
precis efter brythöjd?
•

Vilken utbildning har hopparen?

•

Hur var dygnsvilan före den dagens
hoppning?

•

Fanns det inslag av alkohol under det
närmaste dygnet före hoppet?

•

Fanns det något annat som kan ha påverkat
hopparens förmåga att bibehålla uppmärksamheten där den verkligen behövdes?

•

Var det första gången någon ställt frågan om
allt stod rätt till?

Kanske jag har fel, men oavsett så är det precis
sådana varningsklockor vi skall leta efter hos oss
själva och vara uppmärksamma på hos våra
kamrater.
Vi håller på med fallskärmshoppning och det
är en farlig lek. Vi måste försäkra oss själva om
att vi är tillräckligt fräscha för uppgiften. Finns
det något som kan störa oss så måste vi utvärdera om det hindrar oss från att fortsätta. Det
●
handlar om självinsikt och miljö.

En oerfaren hoppare gjorde ett FS-hopp med
coach som bröts på 1 500 meter. Hopparen
började tracka och drog sin huvudfallskärm. Huvudfallskärmen är bärande på drygt 200 meter,
men räddningsutlösaren har aktiverat reserven
som lägger sig i en biplane med huvudskärmen.
Hopparen driver mot ett skogsparti, landar i skogen där hopparen klamrar sig fast vid ett träd.
Hopparen inväntar hjäp att komma ner, oskadd.

CI:s kommentar:
Hopparen har gjort en ordentlig debrief med erfarna instruktörer och bedöms som okej att fortsätta hoppa. Hopparen har själv gett sig träningsprogram för att öka sin höjdmedvetenhet.

Johan Bond

RI:s kommentar.
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Dra, dra på rätt höjd, dra stabilt. Om vi inte drar
vår fallskärm dör vi, vi drar på rätt höjd för att
ge oss själva marginaler om något går fel och vi
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Hoppning

Rolf Kuratle

Finlland

Finland kör en annorlunda strategi än vad vi
gör i Sverige. Här har vi kanske hoppvärldens
strängaste regelverk medan finländarna går
motsatt väg. ”Istället för att kontrollera allt litar vi på att hopparna själva tar rätt beslut”,
säger Markku Teivainen.
Text

Anna Oscarson

Foto

Håkan Andersson, Rolf Kuratle

å många sätt är svensk och finsk
hoppning lika. Det säger Markku
Teivainen som är ”Mr Hoppning” i Finland. Han har hoppat en hel del i Sverige
och är en känd organisatör av storformationer bland annat.
Finland har sjutton klubbar, cirka tusen aktiva hoppare och gör drygt 40 000
hopp om året.
”Ni har större plan i Sverige men vi
tänker på ungefär samma sätt”, säger
Markku.
På en ganska grundläggande punkt
har dock grannländerna helt olika strategier. Medan Sverige har styrt upp verksamheten rätt hårt släppte Finland på en
hel del regler för något år sedan. De följer i mångt och mycket det amerikanska
systemet, det vill säga det amerikanska
fallskärmsförbundet USPA:s regler.
”Här är det mer hopparna själva som
sätter reglerna och inte förbundet. Det
verkar fungera”, säger Markku.
Tidigare hade finska hoppfält inte någon hoppledare. Men när hoppningen
ökade började de se behovet av någon
ansvarig person på marken. Nu har de en
”ground person”, men det krävs bara en
endagskurs för att bli sådan.

P

Grundlig utbildning
Håkan Andersson,

Hanko (Hängö), ligger vid Finska viken
cirka tio mil väster
om Helsingfors.
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När det gäller elevutbildning har de både
AFF-utbildning och konventionell utbildningsmetod. Sedan tjugo år tillbaka
håller finnarna ett vinterläger i Florida

varje år. Elever markutbildas i Finland
och innan de tas upp i luften får de träna
upp sina flygfärdigheter i vindtunnel. När
de kommer tillbaka till Finland är de färdiga hoppare.
”Av dessa elever brukar nästan alla
stanna i sporten. Förra vintern hängde
tolv elever med och alla utom en fortsatte. Sju av dem köpte egen utrustning”,
säger Markku.
Håkan Andersson från Linköping är
en erfaren svensk hoppare som brukar
åka till Finland och hoppa varje sommar
sedan flera år tillbaka. Hans intryck av
finsk elevutbildning är att den är väldigt
grundlig och omsorgsfull.
”De tar utbildningen på stort allvar.
Elevens sista hopp är ett halvdagsprojekt
där eleven ska planera hela liften och beräkna uthoppspunkt bland annat. Den
finska utbildningen verkar hålla högre
kvalitet än den svenska”, säger han.
Alla finska instruktörer är i tillägg
USPA-instruktörer.
Klubbar kan slås ihop

Finlands största klubb ligger i Hanko,
svenskt namn Hangö, en vacker ö som
ligger tio mil väster om Helsingfors.
Klubben har stora problem med bullerklagomål och det diskuteras därför om
de tre största klubbarna i Finland ska gå
ihop. Tanken är i så fall att hålla till på
Utti i östra Finland. Där, fjorton mil från
Helsingfors, finns en stor flygplats och
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Håkan Andersson,

Finska banbrytare på flera områden

I en artikel om finsk hoppning måste
också Jari Kuosma nämnas. Det var han
som startade vingoverallföretaget Bird-

Två VM-guld för laget Hekla

När det gäller styrkeförhållandet mellan
FS-hoppare och friflygare i Finland säger
Markku att det är ungefär 50-50.
”Vi har insett att det är dumt att försöka motarbeta varandra som om vi höll
på med två olika sporter. Därför hoppar
ofta mag- och friflygare ihop i hybrider
eller stora formationer.”
I finska mästerskapen deltog i år 104
tävlanden. Inte mindre än tio lag deltog i
FS4 öppen klass, det vill säga den avancerade klassen.
I många av lagsatsningarna har Markku ett finger med i spelet. Håkan berättar
att Markku brukar dra ihop tre taggade
unga hoppare och hoppa med dem som
coach. När de kommit en bit på väg fixar
han in en person som kan ta hans plats.
Flera finska FS4-lag brukar dyka upp
på svenska Basic camp i Gryttjom, exempelvis Pro-team som varit ett hårdsatsande lag under flera år. I år tog de det lugnare och har mest coachat, men laget
deltog ändå på finska mästerskapen.
Ett finskt lag deltog i svenska mästerskapen i precision i år. Laget tog hem segern i den öppna tävlingen.
Finsk-svenskt Ålandsboogie

Samarbetet mellan civil hoppning och
försvarsmakten verkar bättre i Sverige än
i Finland. Markku berättar att de försö-
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Håkan Andersson, LFK.

Planerad vattenlandning i Hankos
småbåtshamn.

Håkan Andersson,

den tilltänkta storklubben skulle ha tre
turbinplan varav två Cessna Caravan.
Hur är det då att komma som svensk
hoppare till Finland?
”Finländare kan upplevas som kärva
och fåordiga men de är otroligt vänliga
och jag har blivit oerhört väl bemött
där”, säger Håkan.
Trots att de har färre regler upplever
han inte att hoppningen där är mindre
säker, utan snarare enklare. Till exempel
är det tillåtet att hoppa från ultralätta
flygplan. De kan också utan krångel genomföra planerade vattenlandningar.
Men de har också en del konstiga regler. Till exempel tillät inte finska myndigheter skjutdörr på Twin Otter som
annars är en vanlig variant när planet används till hoppning. De hade därför en
otymplig dörrlösning med originaldörren
och hopvikt skulle hela dörren rymmas i
dörrhålet. Det medförde att det var väldigt trångt, att head-jamma (det vill säga
hålla fast sig med hjälp av huvudet i dörröppningen) var det inte tal om.

ker få till en dialog och att de verkar vara
på rätt väg.
Innan vi lägger på luren skickar Markku med en hälsning.
”Vi hade ett gemensamt finskt-svenskt
boogie på Åland 1991 och för några år
sedan pratades det om att göra om det.
Jag skulle vilja att vi har ett sådant igen.
Tänk så bra om vi kunde göra något tillsammans och bredda horisonterna!” ■

Håkan Andersson,

Största nordiska headdown-formationen ligger finländarna bakom. Här är den, en 20-manna.

man och under många år drev han utvecklingen inom vingflygningen.
Finsk friflygning ligger på en hög
nivå. Landet har för närvarande det nordiska rekordet i headdown-formation
med en tjugomanna som de satte i år.
Det svenska rekordet är en sjuttonmanna
och det norska är på sexton.

Daniel Axelsson

Cessna Caravan
på Hanko.

Finland
Antal klubbar: Sjutton.
Antal hopp: 40 482 stycken år 2010.
Antal medlemmar: 2 300. Men i
den siffran räknas alla som hoppar
tandem som medlemmar.
Hoppris: Elva euro (100 kronor) för
de lägsta höjderna. 25 euro (225
kronor) för hopp från 4 000 meter.
Utbildning: AFF och konventionell.
Markku Teivainen.
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SFS testar Air Experience

Vindtunneln
i Danmark

Vindtunneln i Köpenhamn har varit igång ett tag.
Hur är den i jämförelse med andra? Hur är det i
en flygtunnel överhuvudtaget? Svensk fallskärmssport har varit i Danmark och testat.
Text

Virginia Åslund och Martin Eidensten

Foto

Martin Eidensten

indtunneln ser en aning futuristisk
ut där den står helt ensam på en
plats långt från allt annat. Brummandet
från tunneln överröstar allt och genom
glasrutan ser vi en människa sväva..
Strax skall vi uppleva den själva.

V

Vi välkomnas av Air Experince personal i den rena och nybyggda receptionen.
Innan vi byter om till illgröna overaller
får vi läsa igenom regler och skriva på.
Vi blev väl omhändertagna av coachen
Lou Davis, en fallskärmshoppare med
nästan tolv år i sporten. En kort instruktionsvideo visades med tydliga instruktioner om hur det går till i tunneln. Även
om det mesta var ganska självklart kändes det ändå skönt att få instruktioner.
Efter det gick Lou igenom de viktigaste delarna från instruktionsvideon igen,
alltså hur inträdet in och utgången ur
tunneln går till. Hon frågade oss om våra
kunskapsnivåer och föreslog lämpliga övningar för oss.
Upplägget blev att vi skulle flyga var
för sig, med Lou som coach, i tvåminuters intervaller varvat med pauser. Lou
gick in först och demonstrerade vad vi
skulle göra. Sedan kunde vi, ”simma” in i
den kalla vindtunneln och flyga.
Virginias upplevelse

Coachen Lou Davis instruerar SFS
Virginia Åslund inför första flygningen.
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Jag har bara gjort fjorton hopp och har
mest hoppat magflygning utan märkvärdigheter. Det var första gången jag provade en vindtunnel och känslan var bekant
med undantaget att jag inte behövde ha
koll på någon höjdmätare. Det var relativt enkelt att flyga och Lou var en mycket bra och förtroendeingivande coach
som gav tydliga instruktioner och bra fe-

edback mellan sessionerna. Hon använde
sig av handsignaler, likadana som inom
fallskärmshoppning.
Under mina övningar övade vi mest
på att hissa och sänka. Om man vill börja hoppa med andra var just den övningen väldigt bra. Det är nästan bättre att
öva på att hissa och sänka i en vindtunnel där man har en stillastående referens
att gå efter.
Efter totalt tio minuters vindtunnelflygning poängterade Lou för mig att
det motsvarar tio frifallshopp. Och det
stämmer ju, jag kände mig redan lite mer
erfaren som hoppare! Även om det inte
är fallskärmshoppning så var det väldigt
roligt och precis lagom svåra övningar för
någon som inte är så erfaren, precis som
jag själv. Det gav mig mycket och jag gör
det gärna igen.
Martins upplevelse

Det första jag måste erkänna är att jag i
min enfald inte tänkte på var att om tunneln tar luft utifrån istället för att vara ett
slutet system så blir det kallt på hösten,
mycket kallt. Även om det säkert inte är
något problem om man tar med sig ett
underställ istället för en extra T-shirt...
Jag måste också säga att jag var väldigt
skeptisk till tunnelns kapacitet eftersom
jag innan pratat med en hoppkompis
som varit där och som hade en del övrigt
att önska av tunnelns effekt. Jag har snart
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1 000 hopp och en och en halv timmes
tunnel och var rädd för att den inte skulle imponera på mig heller.
Men när jag klev ur taxin och såg folk
flyga inne inne i tunneln försvann mina
tvivel och jag ville bara kliva in. För det
är svårt att inte vara glad i en tunnel!
Propellrarna hade nyligen uppgraderats och tunneln håller nu en hastighet av
230 km/h. Den puttade utan några som
helst problem runt mina 80 kilo både på
rygg och mage. Jag hade tyvärr inte kompetensen att prova vare sig headup eller
headdown, men enligt vår coach, Lou,
skulle i alla fall inte headup vara några
problem.
Den enda andra tunnel jag besökt är
den i Bottrop, Tyskland, och jag saknade
lite att kunna sitta och slappa direkt
utanför tunneln och titta in på andra flygare medan man väntar på sin tur. Det,
och temperaturen under vinterhalvåret,
gör att jag troligen skulle betala lite mer
och åka längre för att komma till en med
cirkulerad luft om pengarna fanns. Men
smidigheten att ta sig till Köpenhamn
och Air Experience förhållandevis låga
pris går verkligen inte att klaga på.
En stor lekpark

Alla instruktörer på Air Experience är
inte fallskärmshoppare, som man kanske
föreställer sig. De flesta som kommer och
flyger i vindtunneln har ingenting med
fallskärmshoppning att göra. Air Experience marknadsförs inte primärt mot fallskärmshoppare utan till den som vill
uppleva att vara tyngdlös i några minuter. Det är många svensexor och företagsjippon.
Det är enkelt att boka över nätet men
som fallskärmshoppare som förmodligen
vill ha lite mer än några minuter bör
man ringa och boka tid. Vi fick höra att
det är många hoppare från södra Sverige
som kommer över med sina elever och

flyger några minuter, just för att det är så
nära och effektiv träning för dem.
Vi tog en liten längre paus innan nästa
session med kaffe och en liten pratstund
med Nick Kongsø, en av ägarna till Air
Experience. Han berättade sin vision om
vindtunneln för oss:
När han var liten älskade han att gå på
museum men tyckte det var tråkigt att
han aldrig fick röra eller ta i något. Så
föddes idén att skapa en plats där man
kan både iaktta och uppleva.
Om vädret är bra kan man flyga på
toppen av vindtunneln, ute i det öppna.
Då bidrar även naturscenariot till flygupplevelsen. Därför är det väldigt kallt att
flyga när det är kallt ute, eftersom det är
ett öppet system. Det finns planer på att
bygga en inomhuspool för året-om-surfing och mer därtill. Hela området på tolv
hektar är avsatt för att bli äventyrspark.
Visionen är att de vill erbjuda norra Europas
mest unika och actionfyllda upplevelser.

En sammanfattning

Personalen var inte bara hjälpsamma, de
var också trevliga att ha en pratstund
med. Lokalerna var fina och rena, men
hade inte direkt någon mysfaktor. Vindtunneln ligger en bit utanför Köpenhamn men det är inga större konstigheter
att ta sig dit, vare sig man åker bil eller
med lokaltrafik.
Bor man i södra Sverige kanske vindtunneln i Köpenhamn känns som ett
självklart val, eftersom den ligger nära till
hands. Bor man i övriga Sverige kanske
inte en eller två timmars flygresa spelar
större roll, och då finns det några fler
tunnlar inom räckhåll. Ett plus var att
inom 24 timmar skickar Air Experience
en videolänk till ens e-post där man kan
ladda ner sin flygsession och titta på om
och om igen!
■

Svensk fallskärmssports
Virginia Åslund testar vindtunnel för första gången.

Virginia Åslund.

Fakta om vindtunneln i Danmark
Att ta sig dit: Air Experience ligger i Taastrup, en liten bit utanför
Köpenhamn. Det går både tåg och buss till Taastrup från Kastrup
och centrala Köpenhamn, men inte riktigt hela vägen fram till
vindtunneln. Smidigast är alltså att ta en taxi (ca 120 kronor) från
den centrala tåg- och busstationen i Taastrup. Taxibilarna står i
anslutning till stationen och är inget man måste boka i förväg.
Besök hemsidan: www.airexperience.dk för mer information.

Vindtunnlar i Europa, priser
Cirkapriser i svenska kronor för en timmes flygning i olika tunnlar i
Europa. Om ett lägre pris är angett gäller det ”off peak”-tider. Priserna är tagna från respektive tunnels webbplats i slutet av november 2011 och omvandlat till svenska kronor med Googles valutaomräknare.

Martin Eidensten från Svensk fallskärmssport, hade över en och en
halv timmes tid i vindtunnel innan han här testar danska Air Experience.
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•

Air Experience, Köpenhamn, Danmark: 7 300:- / 6 555:-

•

Airkix, Milton Keynes, England: 7 100:- / 6 620:-

•

Airkix, Manchester, England: 7 740:- / 7 260:-

•

Bodyflight, Bedford, England: 7 370:-

•

Indoor skydiving, Bottrop, Tyskland: 8 285:- / 6 810:-

•

Skydive Arena, Prag: 6 840:-
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Kultstatus!

Congo Que
Sällsynt chans till
retrohoppning i Gryttjom

Stefan Olofsson gjorde sitt tusende hopp ur en DC 3 över Tumba
i Stockholm för fyra år sedan. I år bestämde han sig för att det
var dags igen, denna gång över Gryttjom.
Text

Stefan Olofsson

Foto

Mats Kilander

rån början var planen att utgå från
Vallentuna, flyga till centrala
Stockholm och hoppa av över Gärdet
men det blev enklare att flyga upp planet till Stockholms fallskärmsklubbs
hemmafält i Gryttjom istället. Framför
allt för att det bedrevs ordinarie hoppning vilket förenklade genom att manifest och hopplederi redan fanns på plats.
Men med en timmes ferryflygning,
tur och retur, var det uteslutet att chansa. Så innan jag kunde beordra piloten
Åke Jansson att flyga upp till Gryttjom
ville jag veta att vädret skulle vara bra
och att banan skulle hålla.

F

Vädret höll i sig

Vädret var bra men på grund av en hel
del regn under veckan var landningsbanan blöt, så det blev en del roddande
med piloten i sista minuten innan alla
var överens om att banan skulle hålla
för en DC 3. Den är visserligen betydligt tyngre än ”Erik-Erik”, Stockholmsklubbens TwinOtter, men samtidigt har den större hjul som fördelar
tyngden.

Efter några timmars väntan landade
till slut DC 3:an och parkerade bland
Erik-Erik och två stycken AN 28:or.
Efter en historielektion om planet från
Åke och gruppfoto, var vi äntligen på
väg till höjd. Erik-Erik körde ikapp oss
och passade på att flyga lite rote.
Populärt trots priset

Jag var lite tveksam om jag skulle få ihop
en hel lift på grund av priset som landade på 1 200 kronor. Men det visade
sig att det blev precis de tjugo hoppare
som behövdes. Det är trors allt inte ofta
man har chans att hoppa ur en DC 3!
En av de som fick chansen att hoppa
var Björn Gunnelöf från SF:
”Det var helt fantastiskt, en halvdags
upplevelse som Stefan styrde upp perfekt. Innan vi klev in fick vi en kort historielektion och blev fotograferade vid
planet. Och att sitta i en DC3 som var
med på dagen D i Normandie, flyga
rote med ErikErik och sedan hoppa av
var en once in a lifetime-upplevelse!
Jag får gåshud bara av att tänka på
motorljudet. ”
■

Stöd gärna Vallentuna
Aviatörförening och Stiftelsen Flygande Veteraner i
arbetet med att hålla dessa underbara flygplan i luften! Mer information kan
du hitta på www.dc-3.se

www.dc-3.se

Stöd flygande
veteraner

een
Vi är lyckliga!
Vi som hoppade i DC 3-liften var:
Claes Bertenstam

Uffe Hjalmarsson

Björn Bohman

Magnus Lundahl

Marcus Cardador

Stefan Olofsson

Martin Cardenas

Jens Pettersson

Henric Carlström

Henrik Raimer

Luiz F. Capezzuto

Johan Rex

Mikael Fält

Tina Silfver

Björn Gunnelöf

Kalle Sundholm

Nils Hedström

Peter Törnestam

Paolo Hellsen

Erik Ålander

Foto Rolf Kuratle

Europarekord
i headdown
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Lennart Vestbom

Fradrik Hedén.

Lennart Vestbom

Fredrik Johansson.

Peter Nilsson.

Petter Jönsson.

Lennart Vestbom

En 80-manna headdown-formation sattes den 23 september
2011 i Empuriabrava i Spanien.
Rekordet var nära att lyckas redan på första försöket men sattes till slut på det sjunde och
absolut sista försöket. Förutom
att vara Europarekord för största
headdown-formation var det
även den största formationen
som någonsin gjorts i Spanien.
Fyra svenskar deltog i rekordet, Fredrik Johansson (FKCG),
Fredrik Hedén (SFK), Petter
Jönsson (FKCG) och Peter Nilsson (SF). Samtliga svenskar var
med på alla försöken.
Den nordiska gänget med
svenskar, norskar, finländare
och danskar skötte sig extremt
bra och fick desutom beröm
från organisatörerna.
●
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Julia Hellblom, Johanna Svensson och Susanna Mathiesen byggde ihop denna kreation i Örebro under en helg inför jul. Se hur de tre står i
planet glatt upprymda och nervösa inför uthopp. ”Som alla ser är det självfallet en AN28:a, även om vi från okunniga surmular fått påpekanden om att den liknar en Skyvan”, hälsar de tre skickliga bagarna. Foto Susanna Mathiesen.

Kärlek till alla fallskärmshoppare.
Foto Joackim Johansson.

Klubbmästerskap
Linköpings fallskä

Rickard Backne landar
med tandempassageraren
Matias Björkman.
Foto Gustav Holmer.
En kylig senhöstmorgon från skånska Everöd, Dagen bjöd senare på
perfekta förhållande för precisionträningshopp. Foto Micke Alpfors.
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Fönster
mot

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

Johanna Svensson gör sitt första hopp efter avklarad
konventionell utbildning. Foto Joackim Johansson.

p i alternativ precision i
ärmsklubb. Foto Henric Granberg.
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Ballonghoppning untanför Enköping
i oktober. Foto Kristian Nilsson.
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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.

Fallskärmsjägarutbildningen återupptas nästa år

Anna Oscarson

Oenighet om NBG

Svensk hoppare i Afghanistan

Nordic Battlegroup (NBG) består av soldater från
Sverige, Norge, Finland, Estland och Irland. Det är
EU:s snabbinsatsstyrkor som ska kunna vara på
plats varhelst i världen det behövs där det uppstår
kaos, konflikt eller naturkatastrof.
På senare tid har det diskuterats politiskt om
Sverige ska vara ansvarig nation på nytt. Under det
första halvåret i år ansvarade Sverige för att ha en
snabbinsatsstyrka redo.
Regeringen föreslog att Sverige ska axla ansvaret
igen 2014. Oppositionspartierna avvisade förslaget
men i slutet av november öppnade Socialdemokraterna för att leda en av EU:s stridstrupper nästa
mandatperiod.
Försvarsmakten genomgår just nu stora förändringar. Socialdemokraterna anser att hela konceptet med Nordic Battlegroup bör ses över: ”Bakgrunden är ju att NBG inte har använts i några
operationer. Det här binder upp stora resurser under lång tid”, säger försvarsutskottets ordförande
Peter Hultqvist (S) till Svenska Dagbladet.

En svensk hoppare ingår i de styrkor som Sverige har på plats i Afghanistan för fredsbevarande uppgifter. Hopparen har tjänst i SAE ISAF MEDEVAC som är det svenska helikopterbidraget i ISAF-styrkorna. SAE står för Swedish Air Element och MEDEVAC för Medical Evacuation. På grund av säkerhetsskäl väljer hopparen att vara anonym.
Förbandets uppgift är att stå i beredskap 24 timmar om dygnet för att kunna transportera skadade mellan sjukhus i hela norra Afghanistan, något som behövs för att sjukvården
för alla soldater i området ska fungera. Sverige har sällskap av både Norge, Tyskland och
USA som också håller beredskap, men den svenska helikoptern är den mest kvalificerade
av de fyra nationernas med hänsyn
till både sjukvårdspersonal och medicinsk utrustning.
”Mitt jobb som underrättelseofficer i förbandet är att följa verksamheten i norra Afghanistan och
hålla koll på motståndarna och riskerna de skapar. Det tillsammans
med vädret i området och helikoptrarnas status avgör om det är möjligt för de utländska styrkorna att
göra en insats och rädda liv”, berättar den svenske hopparen.

Anna Oscarson
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Martin Eidensten

”Vi är i behov av att förstärka 323:e fallskärmsjägarkompaniet med både soldater,
gruppbefäl och officerare. Samtidigt vill vi
återuppta den gamla traditionen att utbilda
andra förbands soldater och chefer i jägartjänst och därigenom sprida vår kunskap”, säger löjtnant Henrik Hjulström som kommer
att ansvara för den kommande kursen.
För att bli antagen måste den sökande ha
god fysik och kunna pressa sig över det vanliga, skriver försvarsmakten på sin hemsida. Förtest kommer att ske under våren.

Anna Oscarson

Sveriges Försvarsmakt

De senaste tio åren har arméns fallskärmsjägarkurs bara genomförts två gånger. Men i augusti 2012 är det dags igen. Utbildningsort
blir som tidigare K3 i Karlsborg, på samma
plats som Svenska fallskärmsförbundet höll sin
årliga konferens i år (se sidan sex).
Ett syfte med utbildningen är att utbilda,
granska och därefter välja ut framtida befäl
som kan placeras och tjänstgöra vid Fallskärmsjägarskolan. Ett annat syfte är att sprida de
spetskunskaper som arméns fallskärmsjägare
alltid stått för till övriga förband och skolor i
Försvarsmakten.
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Oro stoppar rekordplaner
skulle ha ägt rum i mars i Qatar och P3:s träningshopp inför
500-mannaförsöket i Dubai har
ställts in. Oroligheter i arabländerna gör att flygplanen inte
finns tillgängliga.
Text

Anna Oscarson

om vi tidigare har berättat (SFS nummer två i år) har det planerats på två
olika håll för att slå världsrekordet i storformation. Det har snart gått sex år sedan nuvarande rekordet, en 400-manna,
sattes i Thailand av World Team.
World Team planerade att genomföra
ett rekordförsök i december 2012. Dess-

S

förinnan var två träningsevenemang planerade. I oktober skulle 100-manna basträning ske i Qatar, men den ställdes in.
”Utlovade flygplan togs i anspråk för
humanitär hjälp till främst Libyen”, säger
Sven Mörtberg som är en av kaptenerna i
World Team.
Svenskar uttagna

I mars var det tänkt att ett 288-mans sekvenshopp (fler än en formation under
samma hopp) skulle genomföras i Qatar
som genrep inför världsrekordförsöket.
Oroligheterna i Libyen sätter stopp även
för detta.
Några veckor senare kom samma dystra besked även från Dubai-gänget, P3,
som är en utbrytargrupp från World
Team. Hoppare hade redan tagits ut, däribland svenskarna Torbjörn Eriksson, Jo-

han Hansson, Ulf Liljenbäck, Sven
Mörtberg och Mark Wemhöner.
Tanken var att genomföra en 253manna i Dubai i februari och sedan försöka slå World Teams eventuella nya rekord 2013.
”Det är väldigt tråkigt att storformationerna ställs in men flygplanen behövs
för humanitära insatser. Då går det inte
att gnälla så mycket. Vi hoppas på att
konflikterna löser sig snart”, säger Sven.

Foto Hans Berggren

Både World Teams genrep som

Jakten fortsätter

Även om det ser mörkt ut just nu har
ingen av grupperna helt kastat in handduken. Förhoppningarna och intentionen att genomföra rekordförsöken finns
fortfarande. Så fort det finns flygplan tillgängliga och kontrakterade, kommer rekordjakten att fortsätta.
■

Sven Mörtberg, svensk
kapten i World Team.

Säsongsavslut med ballong i Dala
FK Dalas omtalade säsongsavslutning har gått av stapeln, en
minnesvärd helg med ballonghoppning och maskerad. Jimmy
Bergsten från FK Dala delar med sig av denna händelse.

rån början var tanken att vår årliga
tilldragelse, känt under namnet ”Action weekend”, skulle vara en annorlunda och rolig säsongsavslutning för klubbens medlemmar, men hoppare från hela
Sverige vallfärdar till denna händelse.
Action weekend innebär så mycket mer
än vanlig hoppning och kvällens öl i bastun. Mörkerhoppning, ballonghoppning
och maskerad är några av ingredienserna
i denna bitterljuva avslutning.
Fredagskvällen brukar inleda Action
weekend med mörkerhoppning. Men
den fick tyvärr ställas i denna gång på
grund av låga moln och starka vindar.
Minnena från förra året gjorde sig påminda, då hade vädret nämligen sett till
att röja hela den helgens hoppning.
Stämningen var på halvfart och det var
många dystra ansikten i klubbhuset på
fredagskvällen.

F

Första ballonghoppet för många

På lördagsmorgonen ringde klockan halv
sex och alla dystra ansikten från kvällen
innan hade förändrats till förväntansfulla
leenden. Det var elektricitet i luften,
struten hängde tung och himlen skimrade i rosa och blå nyanser. Fyra lifter var
manifesterade och alla tummar som
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fanns i lokalen hölls hårt för att vädret
skulle stanna hos oss dagen ut för ballonghoppningen.
I de två första lifterna var det endast
fyra stycken som hoppat från en luftballong tidigare, för resten av hopparna var
det första ballonghoppet. Nervositeten
var högst påtaglig när vi satte oss i bilen
på väg mot startplats.
Under första halvan av dagen fick totalt tolv hoppare göra sina första ballonghopp. Träd, staket och vattenlandningar
låg alldeles runt hörnet men alla klarade
sig helskinnade och torra, bara lite barr
och kvistar fastnade i skärmarna.
Dessvärre tilltog vinden under dagen
och hopparna i andra liften hamnade
fem, sex mil från fältet. Planen var att
packa ihop, åka tillbaka och resa ekipaget
igen så att de resterande två lifterna kunde genomföras. Tyvärr gick den planen i
stöpet, vinden hade tagit för mycket fart
och avbrottet var ett faktum.

Jimmy Bergsten

Jimmy Bergsten

Borden var dukade och stämningen
var på topp, trots att hälften av oss inte
fick hoppa. Som alla tidigare år blev det
en maskerad att minnas. På plats hade vi
Cruella De Vil*, voodoodockor, ilskna
amerikanska fotbollsspelare, zombies,
raggare och knuttar. Allt i härlig symbios.
Festen höll på hela natten lång, precis
som det brukar göra. Under tiden låg en
av knuttarna och snusade sött på kudden. Och han vet i skrivande stund fortfarande inte vad som hände den där kvällen
när någon stal hans vackra ögonbryn…
Till dig som inte upplevt Action weekend hos FK Dala, vi ses 2012!
■

Ballong och soluppgång i Dalarna, kan
det bli bättre?

* En påhittad figur ur ”De hundra och en
hundarna” av Dodie Smith (red. not.).

Lyckad maskerad

När det var dags att runda av dagen trotsade några tappra den bitande vinden
och brände av några sista hopp för säsongen. De övriga började ladda inför säsongsfinalen – maskeraden.

Privat arkiv

Text och foto
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Nära ögat!
av Jerry Lindahl, FKCG

E

n mindre vacker dag så skulle jag göra mitt
AFF-hopp nivå sex. Både jag och min instruktör hade tröttnat på att vänta så nu skulle det bli
av, trots väder.
Hoppet går bra men när jag drar min fallskärm är jag i moln. Åtskilliga minuter senare
börjar jag återigen urskilja marken. Låt mig bara
klargöra att man tar sig väldigt långt när man
väger 68 kilo och hänger på halv broms under
en elevkalott i stark medvind.
Vinden var faktiskt så stark att när jag vände
upp så backade jag. Inte allt för bekymrad av
detta var jag, eftersom min omfattande erfarenhet sade mig att vinden avtar längre ner.
fter att ha backat ett bra tag börjar jag dock
bli lite orolig för skogen som kommer närma-

gräset. Som tur var missar jag två stora träd
med nöd och näppe och lyckas få stopp precis
innan huset.
Eller nästan i alla fall. Jag lyckades nämligen
förstöra källarfönstret med foten.

Ä

garen till huset var lyckligt ovetande om detta eftersom han eller hon tydligen var och
semestrade på sydligare breddgrader. Så vi fick
lämna en lapp och efter att ha trasslat ut min
kalott från ena trädet jag precis missat – men
min kalott hamnade i – så är historien så när
som på slut.
Men någon vecka senare dyker det upp ett
väldigt konstigt mejl på vår mejllista om en granne som ringt och undrat ifall någon försöker dra
något slags skämt. Hoppas det löste sig till slut
med fönstret för jag hörde i alla fall inte mer. ●

Illustration av Hella Stening

E

re och närmare bakifrån. Men vinden ska ju avta
längre ner.
Vid ungefär 200 meters höjd driver jag in
över skogen. Nåja det finns i alla fall en glänta
under mig där jag kan landa. Om jag lyckas missa husen i gläntan vill säga. Vinden har till slut
gett sig lite så jag backar inte längre utan åker
rakt ner mot en liten gräsmatta.
Vid trädtoppshöjd är det dock väldigt turbulent
sådana här dagar så min kalott bestämmer sig
självmant för att gräsmattan på andra sidan vägen och elledningarna är en bättre plats att landa på och kastar mig hastigt över till andra sidan gläntan.
Jag sätter hjärtat i halsgropen men kommer
åtminstone ihåg att flära. Den ökade farten min
kalott byggde upp i kastet ser dock till att det blir
långa streck (för att komma från en elevkalott) i

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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Fr i fa l l s f r i e r i !

träna tillsammans på gymmet. Livet tog sedan en
helt annan riktning för ruti-

Jenny Blomqvist

Arbetskamraterna skulle

nerade FKCG-hopparen
Jenny Blomqvist och hennes nyblivna fästman Magnus Ahlstedt. Läs Magnus
egna berättelse här!
Text

Magnus Ahlstedt

Foto

Jenny Blomqvist och Sigrid Johansson

enny och jag jobbar på Volvo Lastvagnar i Göteborg och har träffat på varandra lite då och då under åren. En dag
när vi delade bil till vår provbana berättade hon att hon tillbringat hela sin fyraveckorssemester med att hoppa fallskärm.
What? Hoppat fallskärm? I fyra veckor? Jag blev väldigt överraskad men samtidigt intresserad.
Senare träffades vi på gymmet och beslöt oss för att bli träningskompisar. Det
övergick från träning till något helt annat,
och plötsligt var jag hennes ”whuffo”*.
Tanken på tandemhopp började bita sig
fast och sista arbetsdagen innan semestern stämplade jag ut och åkte direkt till
Näsinge. Strax därefter hoppade jag ur
fallskärmsklubben Cirrus Göteborgs
PAC, fastspänd på Nico Emanuelssons
mage och fick uppleva en underbar tur.
Upp igen? Japp! Det blev till att anmäla sig till fallskärmskurs nummer ett
2011.
Ville fria annorlunda

Efter nästan två år tillsammans hade jag
bestämt mig för att fria till Jenny, men
jag hade inte kommit på något roligt och
för oss speciellt sätt. Något fallskärmsrelaterat vore ju kul, men vad? En dag kom
jag på det: fria i frifall! Yes! Men hur?
Som vi hoppare vet är det inte så lätt
att prata med varandra i 180 kilometer i
timmen. En skylt då? Okej, men var skall
jag gömma den?
En banderoll? Samma där. Även om
jag lyckas få med den upp osedd i planet,
tänk om den blåser bort under frifallet?
Allt detta blev brådskande eftersom
frifallsfrieritanken dök upp på tisdagen
innan årets sista ordinarie hopphelg.
Plötsligt insåg jag att hade lösningen i
handen, bokstavligt talat! Sagt och gjort,
jag skaffade ett par överdragshandskar
och tänkte mig skriva frågan med stort F
utspritt på båda händerna. Shit, höjdmätarens band skymmer ju vänsterhanden.
OK, jag får klämma in all text på högerhanden. Jag tvingades texta med vänster
hand, eftersom handsken satt på höger
hand, och sen kollade jag mot en spegel

ifall det skulle vara läsbart, även på lite
avstånd.
Nervöst i planet

Det blev dagen D! Halvskapligt väder,
seg morgon, skönt att ligga kvar i sängen.
Samtidigt som jag inte ville visa mig misstänkt ivrig ville jag ändå komma iväg så
att vi skulle hinna med hoppet.
Väl på plats i Vårgårda kom vi med i
dagens femte lift och jag försökte leva mig
in i dirtandet av hoppet vi planerade att
göra, fastän jag visste att det skulle bli
väldigt annorlunda än vad Jenny trodde.
Ilastningscall!

Jag hade rejäla spaghettiben när det blev
dags att gå ut till planet. Var tionde sekund kände jag efter om handsken jag
gömt i overallens innerficka var kvar, tillsammans med den tillfälliga förlovningsringen.
På 2 000 meter smög jag fram handsken och satte på den över min vanliga
högerhandske. Därefter försökte jag
gömma eller knyta handen om Jenny tittade åt mitt håll. Min kursare Fredrik såg
dock handsken och gjorde tummen upp
till mig. Min initialt kaxiga plan hade varit att visa upp handsken för resten av
planet när Jenny hade klättrat ut, men
nervositeten gjorde det totalt omöjligt.
Viktig exit

Green light! Oh shit, nu gäller det! Mina
normalt usla exitar var tvungna att ta
paus, för här krävdes koncentration. Jenny startade sin hjälmkamera och klättrade ut, kollade att jag var redo och hoppade av. Enligt planen skulle jag vänta en
stund och sedan dyka ikapp, men jag vågade inte vänta speciellt länge. Jag kastade mig ut och gjorde mitt livs bästa exit i
mitt trettionionde och dittills absolut

viktigaste hopp.
Inom kort hade
jag flugit fram till
Jenny där hon låg
och väntade på
en link. Istället
stannade jag strax
innan och visade
upp min högerhand på ungefär 3 000 meters höjd.
”Jenny vill du gifta dig med mig?”
Det tog någon sekund innan hon
hade hunnit läsa och förstå frågan, men
sedan kom en så enormt tydlig och lång
nick att jag fick tårar i ögonen. Vi linkade och fick till ett par riktigt härliga frifallspussar! Sedan låg vi och tittade på varandra några sekunder innan det blev
dags att tracka iväg.
Efter landningen gick jag ner på knä
framför Jenny och upprepade frågan
muntligt. När även detta svar blev ”Ja”
fick hon den provisoriska ringen på fingret. Resten av dagen gick i glädjens tecken och vi firade med en rolig och blöt
halloweenfest tillsammans med våra underbara hoppkompisar i FKCG. Men det
är en helt annan historia.
■

Sigrid Johansson

J

De nyförlovade nere
på marken igen efter
hoppet de sent kommer att glömma.

”Jag hade haft lite funderingar om Magnus hade några planer
på frieri och i så fall när, kanske på resan vi löst pratat om att
göra under hösten. Jag hade ingen som helst tanke på att det
skulle kunna ske under hoppet vi planerat och anade absolut
ingenting. Jag tyckte nog att Magnus hoppade lite väl tidigt eftersom planen var att han skulle öva på att dyka ikapp, men exiten vi övat blev riktigt bra. Men istället för att linka visade han
upp handen som ett stopptecken och jag fick mitt livs överraskning. Det stod något skrivet på handsken och när jag läst frågan var lyckan obeskrivlig. Jag gjorde en så stor och tydlig nick
jag kunde och sedan blev det pusskalas i frifall.
Väl på marken friade Magnus på klassiskt manér på knä och
fick givetvis ja då med och då kunde jag inte längre hålla tillbaka lyckotårarna. Ett bättre frieri än detta hade jag inte kunnat
föreställa mig och att få fira det tillsammans med hoppkompisarna var en extra krydda. Tack!”
Jenny Blomqvist

* whuffo – fallskärmshopparslang för en som inte hoppar (red. not.)
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NYFIKEN PÅ
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NYFIKEN PÅ

Kristian
Kristian är killen som bara skulle ta ett fallskärmscertifikat, göra några hopp och sedan hitta något

Kristian
Nilsson

nytt, som han alltid gör. Efter fyra säsonger börjar
han närma sig tusen hopp och har ibland svårt att
minnas namnen på vännerna utanför hoppfältet.
Tips om fallskärmshoppning är alltid relevant men
språktips undanbedes!

Klubb: Nyköpings fallskärmsklubb
Började hoppa: 2008
Antal hopp: 991

K

ristian jobbar som distriktschef på
Tele2, en yrkesroll han trivs bra i.
Men vägen dit har varit intensiv.
Han började jobba som säljare i butik och
har jobbat sig uppåt. Det innebar mycket
långa dagar, helgjobb och inte så mycket
fritid.
Våren 2008 meddelar ekonomiavdelningen Kristian att han får ta ut en klumpsumma eftersom han inte tagit ut någon
semester på över ett år och rekommenderar
honom att använda årets dagar. Lägligt nog
skulle arbetskollegan Martin Westman gå
en fallskärmskurs i Nyköpings fallskärmsklubbs regi som Kristian gladeligen följde
med på.
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Född: 1983
Bor: Stockholm

”Jag ville ju bli fallskärmsjägare i lumpen men på mönstringen sa man att jag
hade ett överrörligt knä som skulle kunna
skadas om det fick för mycket belastning.
Det fick duga att bli vanlig jägare i Karlsborg, där jag med avundsjuka kunde se
fallskärmsjägarna. Sen glömde jag bort det
och när min kollega frågade om jag skulle
gå kursen med honom kom suget att prova
hoppa fallskärm tillbaka. Men min inställning var att jag bara skulle ta ett certifikat
och göra några få hopp varje år eller eventuellt lägga ner” berättar Kristian.
Efter kursen åkte han till Söderhamns
midsommarboogie och på väg hem ändrade han destination. Han ringde till jobbet
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Robert Rydén

NYFIKEN PÅ

Hopp med automatlina
från i somras när Kristian examinerar som
hoppmästare.

och förlängde semestern och åkte sedan
till friflygarlägret på Stockholmsklubben
istället. 150 hopp blev det totalt första
säsongen och fyra säsonger senare är han
uppe i 991 hopp.
”Jag är besatt. Det är svårt att hitta en
vän i Facebooklistan som inte är hoppare”, säger Kristian.
Ville bli skådespelare

Christofer Evelön

Som många hoppare i
klättrar Kristian när det
inte är hoppsäsong.
Han tror att det gemensamma för hoppning
och klättring är att det
handlar om att vara i en
utsatt situation där
man inte kan tänka på
någonting annat.

30

Kristian hade egentligen planer på att bli
regissör och efter lumpen jobbade han
deltid som redigerare och fick av en
slump rollen i en amerikansk B-actionfilm som heter Stinger. Där spelar han en
soldat som ska skjuta muterade jätteskorpioner på en ubåt. ”Den filmen är så dålig att inte ens jag har sett klart den”,
skrattar Kristian.
Men det väckte passionen för skådespelandet och han läste ett år på Stockholms elementära teaterskola. Kristian

sammanfattar den perioden som svår och
dyster, med en hård och ångestgivande
polsk lärare som följde den ryska skådespelarskolans läroplan. Alltså: beröm var
det som inte kritiserades. Men året på
teaterskolan resulterade i en del roller i
mindre teaterföreställningar.
Skådespelandet gick vidare samtidigt
som det intensiva jobbet som butiksäljare
och Kristian kom till en punkt där han
blev tvungen att välja en av dem för att
överhuvudtaget ha någon som helst fritid. Trots att skådespelandet var en passion var det jobbet som säljare som blev
valet. Och tur är väl det, annars hade
hoppkarriären inte tagit fart på Nyköpings fallskärmsklubb.
Högt säkerhetstänk

Under sina 991 hopp (och ytterligare
600 packjobb) har han inte ett endaste
reservdrag. Han vet inte om det är för att
han är en bra packare eller om han bara
haft tur. En sak är dock säker, han slarvar
aldrig med rutinkoller som pincheck eller handtagskoll. Men han har slagit sig
hårt på en del landningar, främst som
nybörjare och några otäcka hopp har det
ju blivit.
”Jag hade gjort 60-70 hopp kanske
och när jag hängde i skärmen såg jag att
styrlinorna var på de bakre bärremmarna. Jag började få panik och skulle precis
göra reservdragsproceduren tills jag kom
på att det är ju där de ska sitta…jag vet
inte vad som hände i mitt huvud, förmodligen någon typ av kortslutning”, säger Kristian.
Ett bra hoppminne däremot, var från
förra säsongen. Ett helikopterhopp i Voss i
Norge med skärmflygning i dalen. Egentligen var det tusenhoppsgräns men det
fanns en plats över som han fick, för 700
norska kronor.

Jag träffade Kristian i slutet av
förra säsongen
när jag var ny i
sporten. Mitt första intryck var
att jag trodde att
han hade hoppat
fallskärm mycket
längre än vad han har. För att endast
ha hoppat ett fåtal säsonger är han redan mycket erfaren.
Kristian är väldigt mån om att alla
ska trivas på klubben och är dessutom
initiativrik. Han kom till exempel på den
lysande idén att flytta hela manifestet
från ett rum till ett annat klockan 23 en
lördagskväll. Han lyckades trots det engagera de flesta och det blev verkligen
bra (till slut). Förutom att anordna ett
spontant mini-friflygarläger ordnade han
även NYFK:s första kalottflygarkurs, jag
hade förmånen att få vara med.
Just det är kanske det bästa med
Kristian, att han vill dela med sig av sin
erfarenhet. Som framtida ordförande
för NYFK är jag säker på att han kommer att göra ett kanonjobb.

Therese T-rex Jansson

Calle Edvaller, hoppkompis på NYFK

”Det var helt fantastiskt! Jag flög mellan två berg och ner i dalen längs vatten.
Jag var helt lyrisk när jag landade. Helt
klart värt pengarna! Jag minns att jag
tänkte: vad ska jag sälja när jag kommer
hem för att ha råd? Men jag hade drömt
om detta hopp så länge. Allt annat i livet
är bonus nu!”, berättar Kristian med iver.
Ordförande i klubben

Från och med nästa säsong blir Kristian
ordförande i Nyköpings fallskärmsklubb.
Han filmar oftast tandemhopp för att finansiera sin egen hoppning men friflygning är det som är roligast. Så småningom vill han börja tävla i den grenen igen
vilket han inte gjort sedan sin första säsong. Men det gäller att hitta någon som
vill samma sak inom hoppningen. I
framtiden lockar även AFF-instruktörsrollen.
Det var inte många helger han inte
spenderade på hoppfältet vid Skavsta
flygplats och i år höll han sina första kalottkurser med cirka 20 deltagare.
”Jag kunde se utvecklingen hos många
och det var jättekul. Jag kommer att hålla
fler nästa säsong” berättar Kristian.
Varför Kristian är så engagerad i sin
klubb är för att han vill ge tillbaka, för
allt den har gjort för honom.
”Jag är där jag är för att andra har tagit hand om och hjälpt mig. En gång var
jag den enda eleven när det var strul med
flygplanet på Nyköpingsklubben, då körde min instruktör Anton Engstrand mig
hela vägen till Västeråsklubben bara för
att göra några hopp. Då är det svårt att
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Joline Lorant, hoppflickvän på NYFK
En historia med Kristian Bernt Mongo
Nilsson lyder så här: Det är tisdag och
klockan är sent på eftermiddagen och
Kristian har kommit för att hämta mig
ifrån skolan. Vi båda är en aning trötta
och vädret ser minst lika trött och grått
ut som våra humör är för stunden. Vi
skymtar en regnbåge och Kristian blir
genast gladare än gladast och utbrister
”kolla en regnbåge! Wow det är två
stycken! Dubbelregnbåge!”. Jag kommenterar att den är fin och bryr mig
inte mycket mer än så.
Efter iakttagelsen börjar han berätta
en historia om när han var liten där någon hade sagt något om regnbågar och
jag lyssnade lite halvdant på denna historia. Där sitter jag i passagerarsätet
och hör hur Kristian berättar sin historia, samtidigt som min blick faller, utan
att fästa sig på något särskilt, ut genom fönstret.
Efter någon minut börjar jag fundera
på varför i hela friden vi åker så fruktansvärt ryckigt och fort. Jag kommentera inte något direkt men efter ytterligare några sekunders flängande i passagerarsätet, en kass och smått livsfarlig u-sväng med gasen i botten in på
en grusväg så kan jag inte låta bli att
yttra mig: ”Kristian, varför kör vi som
biltjuvar? Brukar vi verkligen åka den
här vägen?
Han tittar snällt på mig, liknande en
hund som gjort matte mycket besviken,
samtidigt som han säger. ”Det sägs att
det finns en skatt där regnbågen tar
slut. Tänk om man hittar den? Man säger att man inte kan hitta regnbågen,
men är det verkligen någon som har
försökt? Jag menar, man vet ju aldrig
om man själv inte har försökt, så jag ville prova och se om det verkligen var
sant”. Jag brister ut i ett pafft skratt
och funderar på om han är så knäpp
att han på riktigt tror att vi ska jaga
regnbågar denna grå tisdag eftermiddag, eller om han bara är Kristian
Bernt Mongo Nilsson?
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”Jag försöker alltid kolla när folk landar och ta del av det. Man ser inte sig
själv och behöver därför andras ögon. Jag
önskar att folk vågade kommentera varandras hoppning mer”, säger Kristian.
Kristian är en flitig läsare av incidentrapporterna. Han gör det för att lära sig
från andras misstag och för att han tycker
det är intressant. Han säger själv att han
försöker vara säkerhetsmedveten men
samtidigt våga utmana sig själv och utvecklas.
”Den dagen kommer att skrämma
mig då fallskärmshoppningen blir en
gammal vana för mig. Jag reagerar när
folk inte respekterar sporten. Det är inte
fel att ta risker men man måste tänka igenom situationen noggrant och vara väl
införstådd i konsekvenserna. Det är alltid
du själv som ansvarar för din egen säkerhet”, resonerar Kristian.
Han hoppas på fler diskussioner i
klubben, oavsett erfarenhetsnivå. Han
vill uppmuntra till att klubbmedlemmarna ska våga ställa frågor och våga uppmärksamma och kommentera varandras
hoppning.
”Det handlar inte om att skälla ut någon utan bara att öka medvetenheten.
Jag uppskattar jättemycket om jag skulle
få tips, oavsett vem det är ifrån. Jag behöver inte ens känna personen. Man är
aldrig för erfaren för tips! Jag tror att
många nya hoppare tänker att det är för
sent att fråga när de inte längre är elever,
även om det uppmuntras, och det vill jag
ändra på. Hoppningen är en ödmjuk
sport där man som ny kan hoppa med
proffs”, säger Kristian.
Själv har han hoppat med dåvarande
friflygarvärldsmästaren Fred Fugen.
”Det var på ett boogie i Spanien och
när jag äntligen hade jobbat upp mod för
att fråga om jag fick hoppa med i hans
organiserade hopp sa han ”Absolut!”.
Och när vi landade frågade han mig om
jag ville hoppa med honom igen, fast
denna gång bara han och jag! I vilken an-

nan sport händer det? Det är som att lira
boll med Zlatan”, säger Kristian.
Uppvuxen i Florida

Kristian ser visserligen svensk ut och har
ett svenskt namn men svenska är inte
hans bekvämaste språk. Han är halvamerikan och halvsvensk och bodde till största del under sin uppväxt i Florida, USA.
När Kristian var femton flyttade han tillbaka till Sverige men familjen talade som
vanligt amerikanska med varandra.
”När en utländsk person flyttar till
Sverige har man överseende med att den
inte kan språket. Så var det inte med
mig. Eftersom jag är halvsvensk förväntade sig alla att jag kunde svenska. Jag kunde lika mycket svenska som en femåring.
Jag hade dessutom missat en hel kultur.
Jag visste inte ens vem Magnus Uggla var
och blev retad för det och mina klasskompisar undrade vilken planet jag var
ifrån”, minns Kristian.
Än idag säger han att han kan säga fel
och gillar inte alls om folk påpekar det.
”Svenska är inte mitt bekvämaste
språk och om jag berättar något viktigt
där poängen framgår tydligt ändå, föredrar jag att inte bli rättad om jag säger ett
ord fel. Det är bara frustrerande att bli
avbruten av den anledningen”, säger
Kristian.
■

En dag på Nyköpings
fallskärmsklubb. Leker
i landning och maglandar som en säl.

En fin morgon 05.00 i
Gryttjom hos Stockholms fallskärmsklubb.

Tobias Pontvik

Robert Rydén

inte engagera sig och vilja ge tillbaka”,
berättar Kristian.
”Klubben födde mig och nu behöver
den mig. Jag har besökt många klubbar i
Sverige men Nyköpingsklubben är den
mysigaste”, fortsätter Kristian.
Rollen som ordförande tar han på
största allvar. I somras, tillsammans med
klubbens chefsinstruktör, tog Kristian
fram förslaget att införa fasta landningsriktningar på klubbens avlånga hoppfält.

Said Zenhari

NYFIKEN PÅ
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Många svenskar tävlade i

Dubai
Ett helt gäng svenskar lämnade decembermörkret
här hemma för att delta i Dubais tredje internationella fallskärmsmästerskap. Medaljerna uteblev
men en hel del fina prestationer genomfördes.
Anna Oscarson
Jimmy Sandberg

ennart Vestbom som är engagerad i
tävlingsklubben Fallskärm Gefle
Crew Club, FGCC, har följt tävlingen
med stort intresse hemifrån Sverige.
Klubben hade nämligen hela åtta hoppare på plats.
Magnus Falk var den enda svenska
precisionshopparen. ”Han gjorde en godkänd insats och har tagit ett kliv uppåt. I
hans sämsta hopp fick han sex centimeter. Det är lite för mycket när det finns så
många andra som är väldigt bra”, säger
Lennart Vestbom.
Tjeckien ligger långt fram på precisionssidan. I damklassen är Kina en klass
för sig. Av de femton damerna som gick
till semifinal var sju kinesiskor.
Två svenska lag deltog i kalottformation. Lag 3G som består av Micke Andersson och Sigge Klintvall med Jimmy
Sandberg på kamera placerade sig på fjärde plats i tvåmanna sekvens. Lennart
Vestbom ger även dem godkänt.

L

Emiratet Dubai i Förenade
arabemiraten på Arabiska
halvön. Dubai City har en
imponerande skyline.

Stefan Burström svalkar sig i Dubais hetta.

”Tummen fick till två bra hopp i speed
där ett var riktigt bra på 73 kilometer i timmen.” Det räckte till 26:e plats i delgrenen.
För Tommy Rydberg fick tävlingen ett
tråkigt slut tidigt när han bröt handleden
i ett av de första hoppen. Sebastian Andersson tilldelades gult kort efter att han
plaskat i vattnet rejält.
”Flera svenskar åkte med för att se och
lära. Det tycker jag är skitbra. Att bli bra
tar ett tag och man måste börja någonstans,” avslutar Lennart.
Tre svenska domarna fanns med i den
svenska truppen. Pia Berggren var chefsdomare för FS, Anders Berggren dömde
kalottformation och Zeljko Tanaskovic
FS4 och kalottformation.
■

”De har inte tränat så mycket. Om de
bara tränar lite mer så borde de kunna
höja sitt snitt med tre poäng.”
För Team Entangled som består av
Lars Eriksson och Jonas Nilsson med
Henrik Norin på kamera var det första
gången de var utanför Sverige och tävlade. Laget placerade sig på åttonde plats.
Ryssarna är som vanligt i topp när det
gäller kalottformation.
I swooping deltog sju svenskar. Bäst
placerade sig Stefan Burström. Sammanlagt blev det plats 38. I zonprecision
gjorde han bäst ifrån sig och lyckades
komma på plats 27. Näst bästa svensk
blev Johan Karlsson och tredje bästa
Thomas ”Tummen” Biehl.

Bakgrundsbilden: Nico Emanuelsson fräser strimmor.

Text
Foto

Resultat Dubai, december 2011
Precision individuellt, män
Placering, namn, nation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Dmitry Maximov, Ryssland

2

0

4

0

0

0

0

1

0

10 Totalt, cm
0

7

2. Hynek Tabnos, Tjeckien

0

0

0

1

1

2

0

1

1

1

7

3. Jindrich Vedmoch, Tjeckien

0

1

0

1

2

1

0

0

1

1

7

69. Magnus Falk, Sverige

2

2

6

2

1

0

3

2

-

-

18

Kalottformation, CF2 sekvens
Placering, nation

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Ryssland

20

23

14*

14

23

22

17

22

Totalt
142

2. Australien

19

21

14*

17

23

20

15

20

135
127

3. Frankrike lag 1

17

21

25

15

19

22

13*

18

4. Sverige lag 1

9

8

6*

7

11

11

8

8

62

8. Sverige lag 2

7

7

6

5

8

8

5

7

48

* sämsta resultat räknas bort från totalpoängen.

Swooping

2011 skydive dubai / fazza sky

Placering, namn, nation

32

Plac.
zonprec. poäng

Plac.
distans

poäng

Plac.
hastighet

poäng

Totalt

1. Curtis Bartomolew, USA

1

271,824

9

163,207

4

179,824

614,855

2. Nicholas Batsch, Usa

2

259,801

5

175,412

10

161,187

596,400

3. Jason Moledzki, Kanada

9

215,893

1

195,595

3

182,913

594,401

38. Stefan Burström, Sverige

27

181,509

55

125,294

58

97,564

404,367

58. Johan Karlsson, Sverige

58

126,973

64

118,111

65

80,197

325,281

65. Thomas Biehl, Sverige

86

63,403

73

103,962

26

131,375

298,740

69. Nico Emanuelsson, Sverige

84

63,736

66

117,053

45

112,547

293,336

91. Jens Lindbald, Sverige

94

45,000

72

105,519

91

21,402

171,921

104. Sebastian Andersson, Sverige

101

0

98

41,837

93

0

41,837

105. Tommy Rydberg, Sverige

101

-

101

-

93

0

0
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RI
fortsättning från sidan 12

Riksinstruktören Petter A-Thoor:
sida blev krav på D-licens – 250 hopp vid den tiden – för att hoppa
högprestandaskärmar eller skärmar som belastades med mer än 0,45
kilo per kvadratfot.
Det ledde till att en del av dem som ville hoppa lite snabbare skärmar
inte bytte förrän vid D-licens. Det blev så att några hoppare flög sina
nybörjarkalotter tills exakt 250 hopp för att sedan göra hopp nummer
251 i en het Blue Track. Eftersom denne då manövrerades på samma
sätt som den stora nybörjarkalotten blev följden en hel del allvarliga
landningsolyckor på grund av för låga svängar. Det handlade alltså inte
om några hook-turns utan vanliga låga svängar.
Grandfathers Right

Ur Svenska bestämmelser fallskärmsverksamhet, SBF

Jesperkurvans syfte var att fånga upp problematiken med för snabba
övergångar från stort till litet. Tanken var att man skulle byta ned sig
stegvis, över tid, och hinna känna efter vad man ville göra. SFF ville
också höja D-licenskravet till nuvarande nivå, 400 hopp och två år i
sporten. För att slippa konflikter med den grupp hoppare som hade
HP-kalotter (högprestandakalotter) men inte hade de föreskrivna 400
hoppen valde SFF att tillämpa ”Grandfathers Right”, tillämpad här som
att de som redan flög en HP-kalott fick fortsätta med det. Bestämmelsen om nytt D-licenskrav skulle sättas i bruk först året därpå. Resultatet
blev att en del hoppare ”tolkade” SBF och beställde högprestandakalott
för att de skulle ha en i besittning innan de nya bestämmelserna sattes i
bruk, och således då få hoppa med den. Allt enligt ”Grandfathers Right”…
Men det slutade inte där utan Jesperkurvan fick snart ett eget liv och
idag uppfattas den som en profet som säger åt hoppare vilken storlek de
skall hoppa med. Det första en nybörjare läser in sig på idag är vilken
storlek han eller hon får hoppa med, inte rekommenderad storlek utan
minsta tillåtna. Det är inte heller ovanligt att dessa nybörjare blir glatt
uppmuntrade av sina kamrater som på kort tid i sporten och få hopp
hunnit äga flera olika fallskärmar.
Det finns en grupp hoppare som verkligen har nytta av vingbelastningskurvan och det är de som är väldigt lätta eller väldigt tunga och
kan hjälpas av att flyga rimliga kalottstorlekar för deras vikt. De allra
flesta byter dock ned sig i storlek av en helt annan anledning.

Jag hörde nyligen en anekdot om en riktigt erfaren hoppare i en rätt
stor klubb. Hopparen har flugit de flesta fallskärmstyperna och hoppar
en kalott som är HP men inte extrem, som är runt 135 kvadratfot stor.
Nu har hopparen bestämt sig för att byta till en större fallskärm och blir
då tråkad av sina klubbkamrater för det. Hopparen blir häcklad för att
han vill ha den extra säkerheten som en större kalott betyder och även
om det skedde med glimten i ögat tycker jag att det representerar hela
källan till problemet. Det är ballt att hoppa en mindre fallskärm!

”

Vad är det som är ballt?

Men allvarligt, vad är det som är så ballt med att hoppa en liten fallskärm? Hela den här kalottbytarhysterin börjar få mig att undra om vi
verkligen har helt klart för oss vad vi håller på med. Kan man inte få

”

Jesperkurvan fick snart ett eget liv och
idag uppfattas den som en profet som säger åt
hoppare vilken storlek de skall hoppa med.

hoppa en stor fallskärm om man känner sig tryggare med den och vill
det? Idag skall man gå till minsta möjliga fallskärm och största möjliga
högfartsmanöver på minsta möjliga tid. Det verkar som om en del av
vårt kollektiv inte har greppat att de hoppare som är riktigt bra på att
flyga sina skärmar har kommit dit de är idag genom flera tusentals hopp
och längre tid i sporten än fem år.
Hela historien börjar likna brittiska skidturister i franska Alperna
med de senaste prylarna som i bästa fall kommer vinglandes likt en berusad bredbent tysk med uppknäppt jacka nerför den lokala barnbacken, alternativt sitter de och trånar bredvid ett stort hopp.
Men inget av detta syns på after skin, eller hur?
Vi måste se över hur vi resonerar och vad det får för konsekvenser.
Utbildnings- och säkerhetskommittén, USK, ser bland annat över bestämmelserna för kamerahoppning, men jobbet med attityder ligger på
oss alla. Så länge det anses vara ballt att utan vidare motivering hoppa
en liten fallskärm så är det svårt att jobba med attityden på sikt.
Det börjar med hur de erfarna för sig. Ord som föregångsmannaskap
och tålamod krävs för att skapa förståelse för att det krävs mycket tid
och övning för att bli bra. Om den tiden tas ger man sig själv förutsättningar att överleva sin egen hopparkarriär.
Det kommer alltid att finnas en skillnad i hur riktlinjer är tänkta att
fungera och hur de fungerar i verkligheten, men vi kan ju i alla fall försöka göra skillnaden så liten det går.
Tomten har redan kommit till mig på ett sätt: det verkar som att det
kollektiva medvetandet kanske inte tycker det är helt okej att kräva sin
rätt till högfartslandning i alla lägen. Det känns riktigt bra, nu vet vi vad
vi måste göra på den fronten. Den saken är i sin princip i alla fall klar.
God jul och gott nytt år!

Med blicken mot skyn,

Petter Alfsson-Thoor
SFF:s riksinstruktör

Ovan: Svenska fallskärmsförbundets så kallade Jesperkurva, tabellen som visar hur
tung du maximalt får vara i förhållande till fallskärmens storlek och dina antal hopp.
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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.
• Boken ”Flyga fallskärm”, utbildningsbok
i avancerad fallskärmsmanövrering.
Styrelsen
Ordförande: Ronny Modigs,
e-post: ordforande@sff.se
Kassör: Stefan Nilsson, e-post: kassor@sff.se

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
Förbundsjurist, allmänrättsliga frågor, avtal, försäkringar: Håkan Dahlquist, e-post:
hakan@sff.se
Miljöfrågor: Annika Burström, annika@sff.se

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

Materielkommittén: Mårten Jansson,

Kansliet

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

Utbildnings- och säkerhetskommittén:

Besöksadress: Sjöhagsvägen 2
Postadress: 721 32 Västerås
Telefon: 021-41 41 10
Fax: 021-41 541 19
E-post: info@sff.se

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

Riksinstruktören
Petter Alfsson-Thoor
Telefon: 021-41 41 10
E-post: ri@sff.se

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

e-post: marten@martenjansson.com

e-post Petter Alfsson-Thoor: ri@sff.se
Tävlingskommittén: Elisabet Pettersson,
e-post: elisabet.pettersson@comhem.se

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

Luftrumsfrågor: Mårten Nordlander,

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

Tävling: Annika Burström, annika@sff.se

Christian Schlater (suppleant),
e-post: schlater@headdown.net

Flygsportförbundet: Ronny Modigs, e-post:

e-post: marten@sff.se

ordforande@sff.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

från oss till dig, från hoppare till hoppare – håll elden & hoppet brinnande!

Svenska
fallskärmsförbundet

