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Tandemhoppet som gick fel
Från DeLand till Elsinore – den stora hoppresan
Utökad vingbelastningskurva – nu till 1 000 hopp

Sommar...
... sommar, sommar!
Ibland känns det som att man skulle vilja trycka på
paus. När det här skrivs är vi redan mitt inne i juni. Det
grönskar och blommar för fullt, veckohoppningen är i
full gång på flera klubbar. Vi är alltså mitt uppe i den
allra bästa tiden för svensk fallskärmshoppning.
Inför det här numret var en av oss redaktörer på första parkett när ett dramatiskt reservdrag ägde rum. Det
kan ni läsa mer om på sidorna 14-15.
Självklart vill vi alla minska antalet olyckor och skador. Som ett led i den ambitionen har riksinstruktören
tillsammans med utbildnings- och säkerhetskommittén
i Svenska Fallskärmsförbundet tagit fram några nya regler. De gäller vingbelastningskurvan, den så kallade
Jesper-kurvan, och regler kring hur högfartslandningar
ska genomföras. Många suckar och stönar när nya regler kommer på tal, men kan reglerna hindra oss och
våra kompisar från att skadas allvarligt eller i värsta fall
mista livet, så är det något vi får ta.
Och i det ena fallet så lättas ju faktiskt reglerna upp
lite. På senaste CI-konferensen beslutades att bara hoppare som tävlingstränar i swooping tillåts göra mer än
270 graders roterande sväng inför landningen. Vilka
som nu tillåts göra de så kallade multirotationslandningarna berättar vi mer om på sidan 13.
På ett annat område där det kan bli tal om regellättnader är när det handlar om fallskärmshoppning och
diabetes. I dag är det inte tillåtet för en person som har
diabetes att börja hoppa fallskärm. Finns det någon anledning att ha en sådan regel? Det håller forskarna
Anton Westman och Mohammad Yousef att ta reda på.
SFS var med när de gjorde ett annorlunda experiment
i våras.

En annan studie som har gjorts är den Linn-Therese R.
Solbakken från Norge ligger bakom. Ämnet är mycket
intressant: hur vi fallskärmshoppare hanterar de risker
som finns i vår sport. Varje fallskärmshoppare ställs inför frågan ”Är det värt det?” Överväger det roliga med
fallskärmshoppningen de risker jag utsätter mig för när
jag kastar mig ut från flygplanet? För väldigt många har
svaret på den frågan blivit nej. Andra av oss kanske resonerar som detta nummers Nyfiken på-person.
Nu väntar sillen, den nykokta färskpotatisen och
nubben. Det är midsommar och någon pausknapp har
i alla fall inte vi i redaktionen lyckats hitta ännu så njut
av sommaren i fulla drag. Ta gärna fram kameran och
dokumentera dina upplevelser. Vi vill som vanligt ha
in allehanda bidrag till nästa nummer.
Glad midsommar!
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Kalendariet. Lösryckt,
notiser om smått och gott.
Ordförandespalten,
Ronny Modigs.
Hoppa med diabetes,
svenskt forskningsexperiment
Från DeLand till Elsinore
– den stora hoppresan i USA.
Swedish freefly mafia – friflygningen marscherar framåt
Riksinstruktören, Petter
Alfsson-Thoor, om beslutshöjd.
Lättade restriktioner på högfartslandningar.
Det är nog dags att dö nu
– tandemhoppet som gick fel.
Börja tävla-helger inspirerar.
Intermediate-klassen –
där allt tävlande börjar.
Fönster mot hoppsverige.
I tunneln med Bardagi
– Sky Force!
Utökad vingbelastningskurva
ska göra sporten säkrare.
Good vibes på Nya Zeeland.
Det händer inte mig –
norsk studie på hoppare.
Pylonrace under
årets Snorbroms.
Nyfiken på Marcus Jögi.
Hoppning i våra
grannländer – Danmark.
Så kontaktar du folk i SFF.
Bakfotot!

Omslaget:
Det finns myckat man kan göra i
väntan på fallskärmsväder. Två av de estniska
deltagarna på Basic camp i Gyttjom, Viido
Naruskberg och Martin Jöesaar.
Foto: Tomas Almbo.
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LÖSRYCKT
Världsrekordförsök i friflygning
Till minne av

Folke ”Palle” Sandahl

Sandra Waessman

En försynt
knackning på
dörren innan den
öppnas, en liten
man med stora
glasögon, oklanderligt klädd i slips
och kavaj bärandes på en större
portfölj modell
äldre tittar in i
salen där ett tjugotal kursledaraspiranter satt
bänkade.

I maj deltog Karl Jensen från Stockholms fallskärmsklubb
i en uttagning till världsrekordförsöket i headdown som genomförs i Chicago i augusti. Uttagningarna ägde rum i Skydive Elsinore, han blev uttagen och är därmed en av tre
svenskar som får vara med. De andra två är Petter Jönsson och Peter Nilsson.
Världsrekordförsöket görs i slutet av Skydive Chicagos
stora boogie Summerfest, 1-4 augusti. Planen är att försöka sig på åtminstone en 120-manna men det kan bli något
större om flygkapaciteten tillåter. Nu gällande världsrekord
är en 108-manna som sattes på 2009 års Summerfest.

Svenska cupen 1 regnade bort

– Är detta möjligen Svenska Fallskärmsförbundet? frågade han artigt, uppmanade.
Palle hade gjort sin entré i SFF. Tuffa skygoods tittade misstänksamt och lite undrande.
Tre timmar senare älskade de honom. Palles förmåga att entusiasmera och fängsla sina
åhörare hade återigen rönt framgång. Nu inleddes ett samarbete mellan SFF och Palle
som varade under många år där blivande kursledare fick en helt ny syn på vad utbildning
och inlärning samt stress handlade om.
Palle föddes 25 januari 1929 och har haft en lång historia i Flygvapnet som pilot, flyglärare och utvecklare av pedagogik. Han engagerade sig tidigt i att förändra flygpedagogiken genom att ge flygeleven ansvar och utmönstra den gamla gallringsprincipen som
bara skapade rädsla och ögontjäneri. Läraren blev tränare och fadder istället för utmönstrare och kontrollant. Under många år var Palle knuten till Försvarets forskningsanstalt
FOA, numera FOI, där han var verksam inom det pedagogiska området och skrev mängder av artiklar. För detta blev han flitigt belönad och uppmärksammad och fick ta emot
pris av kungen.
Palle levde sitt liv själv men var aldrig ensam, det fanns en varm familj i form av syster
och syskonbarn samt många goda vänner. Att höra Palle tacka för maten vid en middag
och berömma det fina köttstycket, enbart efter betraktande av uttrycken hos de övriga
middagsgästerna var en höjdare då alla visste att han var vegetarian. Det var vid sådana
tillfällen hans humoristiska ådra blomstrade.
Ett av Palles favoritcitat var det pedagogiska postulatet: ”Den enda som kan skapa inlärning är den enskilde deltagaren, allt en handledare kan göra är att skapa de bästa yttre
förutsättningarna.” Palle förde vidare sin pedagogik och sitt kunnande inom mental träning – eller psykisk beredskapsträning, som han kallade den – både till det längre KLLOKprogrammet inom försvarsmakten men även till idrottsvärlden (bland annat SFF) och
olika organisationer.
I böckerna Pedagogiska grunder samt Chefen och ledarskapet har Palle medverkat
med artiklar om pedagogik, mental träning och etik. Om någon undrar var den fina
modellen ”stresskonen” kommer ifrån, så har ni svaret där. I filmen Stress utan press,
som handlar om flygutbildning visas på ett föredömligt sätt vilken inverkan stress har
på en elev. Filmen var Palles, från idé till manus. Skådespelare som Ulf Brunnberg med
flera medverkar.
Palle hade vid sidan av sitt pedagogiska arbete även ett stort intresse för klassisk musik. Hans hembygd Vänersborg låg honom varmt om hjärtat och vid hans begravning
den 25 maj, i ett strålande sommarväder, hedrade Flygvapnet honom med en fyrgrupp
SK 60, flygvapnets jetskolflygplan, vilka genomförde en ”Missing Man”-flygning över
Vänersborgs kyrka mitt i centrala staden.
En fantastisk stor man i en liten kropp har flugit vidare efter 83 år på den här jorden.

Svenska cupen 1 skulle hållas i Stockholms fallskärmsklubbs regi i Gryttjom 2-3 juni. Fyra FS4-lag var anmälda:
Bardagi, Cado och Euforia från hemmaklubben samt Fire
från fallskärmsklubben Aros. Tyvärr var det ohoppbar väderlek under lördagen och efter lagens önskemål ställde
man därför in tävlingen.

Bermudaboogiet är tillbaka
Är du ny i sporten och önskar att du varit med på den
gamla goda tiden? Eller är du en gammal räv som tycker
att dagens fallskärmshoppare är alltför bortskämda och
bekväma? Oavsett vilket så är Bermuda 2012 något för
dig – ett boogie med hoppningen och hopparna i centrum!
Årets boogie blir det första någonsin på Linköpings fallskärmsklubbs ”nya” fält, långflärs-paradiset Skärstad –
komplett med röda stugor och gröna gräsmattor. Samt
blå himmel, lovar Linköpingsfolket förhoppningsfullt.
Bermuda 2012 bjuder på maghoppning, friflygning, inhopp
på Varamo strand, paraplydrinkar, grillning, blåbärspaj,
temafest, militärtält och mycket mer. Hoppningen sker ur
Skånes Beaver som tar 10 hoppare till 4 000 meter på 15
minuter. Datumen är måndag 30 juli till fredag 3 augusti.
Mer info på Facebook (sök på ”Bermuda 2012 @LFK”).
Kontaktperson är Viktor Zetterström, som du når på
e-post: viktorzetterstrom@gmail.com.

Justering statistik i förra SFS
I förra numret av SFS hade vi ett uppslag med siffror
över antal hopp, reservdrag- och skadestatistik för 2011.
Där redovisade vi även antalet hopp klubbvis från det senaste decenniet.
Tyvärr smög det sig in ett fel. Statistiken för Fallskärmsklubben Gävle CrewClub (FGCC) fanns inte med i det originaldokument vi använde som grund för vår sammanställning och ingen uppmärksammade bristen. Redaktionen
tvår sina händer, vi borde sett det. Men allt vi kan göra nu
är att be om ursäkt, samt justera siffrorna inför kommande statistikgenomgångar. Vilket nu är gjort.
De rätta antalet hopp för FGCC är fyra hopp under 2010
och 64 hopp under 2011. Det ökar i sin tur sammanlagda
antal hopp (alla typer) i landet till 81 271 stycken för 2011.

Alf Ingesson-Thor, Ola Jameson och Stefan Dahlberg

4

Svensk Fallskärmssport nr 2, 2012

Hans Berggren

LÖSRYCKT
Vi var på AFF-examineringen

Elof Wecksell

2012!

Överst från vänster: Johannes Bergfors (kamera), Mark Wemhöner (support),
Magnus Våge (kamera), Niklas Berg (kamera), Andreas Ibsén (kamera), Christian
Bengtsson (examinator), Ola Jameson (examinator), Jens Grahn (examinator), Oskar
Segerström (kamera), Jonas Gyllenpanzar (hoppledare), Stefan Flink (kamera),
Stefan Burström (examinator), Petter Alfsson-Thoor (riksinstruktör). Knästående:
Grattis säger vi till Fredrik Hedén, Juan Cifuentes, Jonas Sjöberg, Cecilia Cöster,
Robert Alasuutari, Matti Sepponen, Fredrik Olsson som alla nu är AFF-instruktörer!

Snygg uppvisning för många unga lirare
Den 26-27 maj ägde SN-bollen rum i Nyköping, en fotbollsturnering med 1600 fotbollsspelare. På plats var Nyköpings fallskärmsklubb som visade upp sig från sin bästa sida. Förutom att uppvisningshoppare landade snyggt med både flagga och rök på
fotbollsplanen sålde NYFK-hopparna in klubben, berättade om sporten och delade ut
flyers. Bara kort efter att siste man landat strömmar de små fotbollsspelarna fram
med nyfikna frågor och en undran om hur en fallskärm egentligen känns.
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JUNI
18/6-24/6: Skycamp och
midsommarboogie på Everöd
som arrangeras av Skånes
fallskärmsklubb, fallskärmsklubben Cirrus Göteborg och
Stockholms fallskärmsklubb.
Flygplan: Beaver, Pac, Twin Otter
och Cessna 206. Info:
www.skydiveskane.se

Skydive Sweden ökar sin satsning och har börjat sponsra lag och individuella som
främjar och utvecklar sporten. Årets Skydive Sweden Team är: Petter Jönsson,
Malin Sjödin, Janne Latvala,Tommy Gustavsson, Nico Emanuelsson och Jens
Lindström. På bilden saknas Petter Jönsson.

AUGUSTI

25-29/6: Börja tävla-helg i Näsinge,
FKCG. Anmälan görs till Camilla
Pakka: pakkac@gmail.com

7-12/8: Bird babes boogie i Gryttjom,
Stockholms fallskärmsklubb. Mer
info: carolinamallwitz@gmail.com

JULI

20-26/8: King Boogie i Näsinge hos
fallskärmsklubben Cirrus
Göteborg, kontakt:
swebase031@gmail.com

2-8/7 Vingoverallvecka i Näsinge,
FKCG. E-post för mer info:
Ludvig.akeson@gmail.com
9-13/7: Big Way Camp hos
Stockholms fallskärmsklubb i
Gryttjom, organisatör är Edward
”Bushman” Andersson. Mer info:
www.bigwaysweden.com
9-13/7: Träningsvecka hos Fallskärmsklubben Aros, kontakt:
ordf@fkaros.se
11-21/7: Bänkås Family Week hos
Sundsvalls fallskärmsklubb,
kontakt: ordf@frifall.com
17-21/7: Sekvensen + Beech på
besök hos fallskärmsklubben
Cirrus Göteborg, mer info:
www.hoppafallskarm.nu
26-29/7: SM hos fallskärmsklubben
Cirrus Göteborg, kontakt: Robert
Rydén tavlingschef@skydivesm.se
28/7 - 5/8: Myggbugit hos
Östersunds fallskärmsklubb,
kontakt: ordforande@ofsk.net

Robert Rydén rwmedia.se

30/7-3/8: Klubb-boogie hos
fallskärmsklubben Cirrus
Göteborg i Näsinge,
www.hoppafallskarm.nu

25-29/6: Friflygarläger hos
Stockholms fallskärmsklubb,
kontakt: Cornelia Franzén och
Carolina Mallwitz, e-post
carolinamallwitz@gmail.com

2-6/7: VFS-läger hos Stockholms
fallskärmsklubb, kontakt:
boel@boel.se

Skydive Sweden sponsrar tävlande

30/6-3/8: Bermudaboogie på
Linköpings fallskärmsklubbs
hoppfält Skärstad. Skåneklubbens
Bäver flyger. Kontakta Viktor
Zetterström för mer info:
viktorzetterstrom@gmail.com

7-11/8: Angle Week, kontakt:
angleweek@gmail.com

27/8-2/9: Världscupen och
Europeiska mästerskapen i FS
och de artistiska grenarna i
Prostejov, Tjeckien. Mer info:
www.ec2012prostejov.info/
SEPTEMBER
14-16/9: NM i friflygning och VFS i
Gryttjom, Stockholms fallskärmsklubb. Kontakt: boel@boel.se
15-16/9: SM i speedformation hos
fallskärmsklubben Aros, kontakt:
ordf@fkaros.se
29/9: FS4-scramblen hos Fallskärmsklubben Aros, kontakt:
ordf@fkaros.se
OKTOBER
13/10: KM i precision hos Fallskärmsklubben Aros, kontakt:
ordf@fkaros.se
DECEMBER
29/11-10/12: VM i Dubai.

Rättelse: flygplansköpet var Småland
Tyvärr fick vi ett klubbnamn om bakfoten i förra Svensk Fallskärmssport.
Det är Smålands fallskärmsklubb som har beställt en GA8 Turbo Airvan
och inte fallskärmsklubben SYD som det stod i en notis. Ursäkta!

Svensk Fallskärmssport nr 2, 2012

5

Några ord från…

Hoppa m
svensk forskning
I Solna, längst bort i en källare på Karolinska sjukhuset,
står en stor tryckkammare. I den har det utförts experiment
på ”fallskärmshoppare” med och utan diabetes. Allt började

i skall bli bättre på att kommunicera! Som en del av
vår nya strategi har vi under vintern arbetat med att
ta fram en kommunikationsstrategi. Ett stort tack till
Boel Stier och Jenny Rosén som har gjort ett kanonjobb.
Kommunikationsstrategin är nu beslutad och innehåller
även en kommunikationsplan och en webbstrategi.
I Svenska Fallskärmsförbundets styrelse är det CarlOskar Bohlin och Erik Hamrin som tar ledningen för
att få en ny kommunikationsplattform på plats, vilket
naturligtvis inte sker över en natt. Vill du hjälpa till att
utforma vår nya kommunikationsplattform tar du kontakt med dem, de behöver ditt stöd.

V

en nya styrelsen har kommit igång bra och förutom ovan nämnda ansvarsområden jobbar Carolina Nilsson med miljöfrågor, även hon behöver stöd
för att få miljönätverket på fötter. Miljöfrågorna blir
bara viktigare och viktigare och målet är som beskrevs
i förra numret ett miljöcertifierat SFF år 2016.
Robert Rydén har i styrelsen ansvaret för tävling och
är den som skall leda en arbetsgrupp som ska se över hur
vi kan förbättra vårt sätt att driva tävlingsverksamheten.
Syftet är att öka antalet tävlande och samtidigt använda
tävlingar för att sporten skall synas mer. Är du villig att
delta i denna översyn tar du kontakt med Robert.

D

å tal om tävling så har Börja tävla-helgerna kommit
igång riktigt bra. De ingår i vår tävlingssatsning och
syftar till att få fler tävlande. Fokus är på er som har Atill C-cert. Det är en riktigt bra möjlighet att utvecklas
som hoppare med stöd av våra erfarna tävlingshoppare.
Ta den chansen!
För övrigt vill jag slå ett slag för våra turkeys, våra nybörjare. Hon och han är vår framtid och dina kommande
hoppkamrater. Hoppa med dem och se till att de utvecklas till engagerade hoppare, vänner och medlemmar.
Ha en riktigt skön hoppsommar!

P

med att en gammal sanning ifrågasattes.
Text och foto

Virginia Åslund

dag får en diabetiker inte börja hoppa
fallskärm. För att diabetes i framtiden
inte ska vara ett hinder för att börja med
sporten krävs såklart en del forskning
kring ämnet. Och den har precis börjat.

I

Risken nu ifrågasatt

Idag får en diabetiker inte hoppa fallskärm
på grund av risken att bli medvetslös i
frifall, som är en effekt av att blodsockret
kan svänga kraftigt. Har man fått diabetes efter att man började med sporten får
man, med godkännande från en läkare,
fortsätta hoppa. Men man får inte vara
instruktör, tandempilot eller på något sätt
ansvara för en annan fallskärmshoppare.
Det var på en läkarkonferens med temat ”diabetes och riskidrotter” som detta
ifrågasattes. Diabetesläkarna menade att
den risken är extremt liten nuförtiden, i
alla fall för de personer som sköter sin
diabetes.
På marknaden finns nu en mätutrustning som mäter och registrerar blodsockervärden en gång i minuten och som

är så liten att man kan bära den med sig.
Som när man hoppar fallskärm till exempel. Om det nu bara fanns någon som
kunde ta på sig att utreda diabetes och
fallskärmshoppning lite närmare.
Lägligt nog var ST-läkaren och hopparen från Stockholmsklubben Anton
Westman på plats och han bestämde sig
för att göra ett forskningsexperiment.
Tillsammans med ST-läkaren Mohammad Yousef har han nu spenderat en hel
helg i underjorden vid Karolinska sjukhusets tryckkammare. Där har de simulerat fallskärmshopp.

Simulerad flygtur

Experimentet gick ut på att mäta blodsockervärden på försökspersoner i tryckkammaren. Under helgen använde de
den för att simulera flygturen upp mot
4 000 meter med ett vänteläge på 30 minuter. Det är så länge en människa kan
vara ovanför 3 000 meter innan syreupptagningsförmågan försämras.

Ronny Modigs
ordförande i
Svenska Fallskärmsförbundet
Svenska Fallskärmsförbundet
Sjöhagsvägen 2 • 721 32 Västerås
E-post: ordforande@sff.se
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Forskarparet Anton Westman och Mohammad Yousef efter en intensiv helg av ”fallskärmshoppning”.
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med diabetes
visar vägen

Under simuleringen agerade Anton
Westman hoppmästare. Här i utrustningen som användes bakom
stängda tryckkammardörrar.

Under simuleringen fick försökspersonerna sockervärdet, syreupptagningsförmågan, blodtrycket och pulsen mätt. De
fick också göra ett arbetsminnestest genom att upprepa sifferkombinationer för
att se hur väl de kunde minnas ny information.
För tidigt att säga

Forskningsexperimentet var lyckat men
intensivt berättar forskarparet. Många

siffror och mätvärden ska nu analyseras
och utöver det ska en psykolog säga sitt
om arbetsminnestestet. Ännu är det alldeles för tidigt att säga någonting om resultatet.
”Hade det varit på riktigt hade det varit en hoppdag utan större problem. Endast en incident inträffade och det hade
snarare med individens egen påverkan än
med miljön att göra”, kunde Mohammad Yousef i alla fall säga.

På tryckkammarens ena sida finns spakar som reglerade trycket under hela ”hoppet”. Varje omgång tog
42 minuter och då registrerades blodsockervärden, puls, blodtryck och syreupptagningsförmågan.
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Resultatet kommer så småningom att
redovisas i både fallskärms- och diabetesvärlden.
■
Vad är diabetes?
Diabetes är en ämnesomsättningssjukdom. Cellerna i våra kroppar behöver
energi som vi får från
socker via blodet. För att
blodet ska kunna tillföra
socker till cellen behövs
hormonet insulin. En frisk
människa producerar insulin vilket en diabetiker
inte gör. Om en diabetiker
inte tillsätter insulin på
egen hand stannar sockret kvar i blodet som leder
till höga sockervärden.
Har man för höga sockervärden känner man sig
trött i både kroppen och
huvudet. Det gäller även
om man har för låga sockervärden i blodet, som
kan bero på att man inte
fått i sig tillräckligt med
mat eller fått i sig för
mycket insulin.

Den blå ringen är
den internationella symbolen för
diabetes.

Den cirka två centimeter stora
mätutrustningen som sattes i buken hos försökspersonerna. Denna
lilla plastbit mäter blodsockervärdet en gång i minuten.
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Från DeLand till
de n s t o r a ho p p r es a n
g e no m U S A

Paula Zielinski

Paula Zielinski och Niklas Carlberg under en scootertur på Saint Kitts i Västindien. Bilden är tagen en månad
innan de kom till USA där den stora hoppresan tog vid.

Två gotlänningar avslutade sin sju månader
långa seglats med ett hoppäventyr i USA.
Utrustningar inhandlades, ett flertal hoppfält i landets södra delar besöktes och 250
hopp samt lite tunnelflygning hanns med.
Text

Niklas Carlberg

Foto

Brent Witt

en här resan började egentligen sju
månader innan den här artikeln tar
vid. Då handlade resan inte så mycket
om fallskärmshoppning utan mer om
segling då jag och min resekamrat tillika
exflickvän Paula Zielinski faktiskt seglade
från Gotland till Florida. Vi lämnar dock
den delen helt och hoppar istället in i en
Ford van från 1993 som vi just köpt i
Fort Myers, Florida, för 1650 amerikanska dollar. Första stoppet på fallskärmsresan blir i DeLand.
Via en iPhone-app hittade vi enkelt
till hoppfältet. Klockan var ganska mycket på onsdagskvällen så det enda som var
öppet var den lokala skydive-puben. Vi
tog ett par öl där och pratade med några
lokala hoppare. I DeLand finns inget bunk-

D
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house så det var bra att bilen var sovbar.
En soffa i den kunde fällas ner till säng.

och jag visste verkligen att jag inte köpte
någon gris i en säck.

Köpte utrustningar

Träffade svensk AFF-instruktör

Ingen av oss hade någon utrustning så vi
hade planerat att börja resan med att
köpa varsin komplett fallskärmsutrustning. Med facit i hand så var verkligen
DeLand rätt ställe att börja på. Det visade sig vara gångavstånd till i princip allt.
Precis i anslutning till hoppfältet ligger
fyra olika riggtillverkare, fyra olika fallskärmstillverkare, tre olika större butiker
liknande Uffes hoppshop, klädtillverkare, hjälmtillverkare och amerikanska importören av en välkänd räddningsutlösare. Kort och gott så var vi inte det minsta
oroliga att inte hitta det vi letade efter.
Vi blev väl mottagna överallt, vi fick
rundturer på fabrikerna där man visade
produktion, kvalitetskontroller, utveckling och svarade på alla frågor vi kunde
tänkas ha. Jag la beslag på ett gäng demoutrustningar och började provhoppa. Totalt gjorde jag nästan 60 hopp med olika
demoutrustningar innan jag till slut bestämt mig. Det kändes tryggt och bra

DeLand är verkligen en fabrik som
formligen spottar ut hoppare från 08:00
på morgonen till solnedgång. Inte en
enda dag var det problem att få upp flygplan, som minst flög två Twin Otter. Det
här var en klar kontrast till Gotlands fallskärmsklubb…
Paula hade turen att springa på Robbin Havasi från Aros, vilket gjorde att
hon kunde göra sin AFF-nivå sju som
hon hade kvar. Jag fick glatt släppa henne på de sista tre hoppen och vips så var
A-licensen fixad! (Vi väntar fortfarande
på case.)
Efter tre veckor i DeLand kände vi oss
färdighoppade och färdigshoppade så vi
begav oss vidare mot Zephyrhills eller Zhills som de flesta verkar skriva och säga.
Kontrasten var påfallande. En Twin Otter
hölls knappt rullande och det var i princip inga lag som tränade. Spottarna var
halvdana och hoppen lite dyrare. På plussidan kan nämnas att här finns en swoopSvensk Fallskärmssport nr 2, 2012

l Elsinore
San Fransisco

Yosemite

Las Vegas

Dallas

Los Angeles

Växellådan i bilen gav upp efter problem med kylningen. Niklas och Paula blev inte bara av med transportmedel utan även ett smidigt boende.

Elsinore
Eloy

Van Horn

New Orleans
DeLand

Spaceland
Zephyrhills

Fort Myers

Saint Kitts

Öde parkeringsplats

Efter bara en knapp vecka fortsatte vi
västerut. Vårt nästa hoppfält skulle bli
Skydive Spaceland utanför Houston,
Texas. Det är ganska långt dit från Florida så vi hann med en hel del turistande
på vägen med New Orleans som höjdpunkt. En lärdom som vi dragit är att
när man ska bege sig in i större städer så
är det ganska smidigt, bekvämt och säkert med hotell. Över nästan hela USA
går det att hitta bra hotell i attraktiva delar av intressanta städer om man kommer
måndag till torsdag. På helgen stiger priserna oftast till det fyrdubbla eller mer.
New Orleans var coolt! Vi åkte ångbåt på Mississippi, drack ”huge ass beers” på Bourbon Street och allt annat
man ska göra som turist.
Efter ett tag utan fallskärmshoppning
var det dags att dra vidare till Skydive
Spaceland. När vi kom dit trodde vi först
att vi kommit fel. Det var fredagskväll
och på helgen skulle det vara bigwaycamp. Vi hade läst om hoppfältet på deras hemsida och förväntningarna var
höga. Planen var att gå in på lokala skydive-puben, ta en öl och känna av stämningen när vi kom fram.
Istället stod vi på en grusig parkeringsplats ute i ingenstans. När hoppSvensk Fallskärmssport nr 2, 2012

ningen är slut för dagen på Spaceland så
låser de och släcker. Det finns förvisso
ett öde bunkhouse av inte alls dålig standard men mysfaktorn var noll. Men nu
var vi ju ändå där och lite skulle man väl
ändå hoppa! Nästa dag kom istället förvåningen åt andra hållet, hoppningen
var fantastisk! Det fanns hur mycket
skojhoppare som helst och de var verkligen inbjudande. Dessutom var de fantastiskt duktiga hoppare och tyckte inte
alls att det var en ”börda” att dra med en
rookie-friflygare som jag.
Jag har märkt, både under min resa i
USA och på senare år i Sverige, att när
man börjar bli duktig så tar man gärna
betalt för att hoppa med andra. Har
man dessutom vunnit ett eller flera mästerskap så kostar coachningen mer. På
det sättet var Spaceland en dröm. Det
var med blandade intryck och känslor
jag åkte därifrån och vidare mot Dallas.

av oss var så speciellt intresserade av det
och vi beslutade oss för att åka vidare.
Vidare var Eloy och Skydive Arizona.
Skräckliknande filmscenario

Efter någon dags körning och diverse kylarproblem så gav växellådan upp. Mitt i
öknen i sydvästra Texas ligger en håla
som heter Van Horn. Van Horn ser verkligen ut som en sådan öde håla man ser i
västernfilmer från 60-talet, ett sånt ställe
man aldrig skulle vilja bo i och aldrig vilja få problem med bilen i. Filmen Uturn cirkulerade i bakhuvudet, där Sean
Penn får problem med bilen i en håla
mitt i öknen. Alla dör i den filmen…

Niklas Carlberg har
under sin tre månader långa hoppresa i
USA hunnit med 250
hopp och fått uppleva väldigt mycket.

Mysigt i Dallas

Skydive Dallas är långt ifrån en fabrik.
Det är ett mindre fält med ”bara” en
Twin Otter, toppenfina bunkhouse, väldigt mysig stämning och vänliga människor. Efter att ha träningsfilmat ett tiotal
tandem en långhelg började det regna så
vi åkte in till Dallas för att se på staden.
The Sixth Floor Museum blev höjdpunkten och rekommenderas. Det är alltså
sjätte våningen där Lee Harvey Oswald
ska ha stått för snart 49 år sen, eller inte.
Väl tillbaka på klubben på kvällen tittade vi på vädret och prognosen sa
mycket regn i nästan en vecka till. Ingen

Brent Witt

pond, bunkhouse och lite mer klubbkänsla. Har man otur och behöver landa
ute finns risken att träffa på en alligator.
Här turistade vi lite och besökte Busch
Gardens som är en lyckad kombination
av berg- och dalbanor och djur.
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Brent Witt

Niklas Carlberg luftar
sig över Lake Elsinore
i Kalifornien.

Vi klarade oss lite bättre. Jag var för
all del på väg in i en djup depression när
stans enda bilhandlare köpte bilen för
550 dollar och gav oss skjuts till Greyhoundstationen i El Paso.
Vi lyckades övertala busschauffören
att stanna på avfarten i Eloy och dumpa
av oss. Vi stod där med 17 väskor klockan halv ett på natten och kände oss lätt
hoppfulla…
Faktum är att efter fyra minuter träffade vi en snäll kille med en pickup som
gav oss lift till hoppfältet.
Stort fält utan datorer

Hoppfältet ligger någon halvmil utanför
samhället Eloy. Här var det stort. Det är
det största hoppfältet vi har varit på hittills. Flera på plats sa att det var världens
största. Här finns bunkhouse, bar och
resturang, pool, vindtunnel, ballonghoppning, fem Skyvans och tre Twin
Otter. Men ingen dator. Inga hoppkonton, inga manifesteringsprogram, inga
sådana moderniteter. Biljetter stämplade
på ett nästan rysk-kinesiskt sätt. Ville
man köpa ett block så man fick billigare
hopp, då fick man 50 stämplade biljetter. Tappade man dem var de borta, ingen dator, ingen bokföring, ingen visste
hur många hopp man hade gjort. Så när
som på det lite udda inslaget så var det
toppen i Eloy. Bitvis lite varmt kunde
man tycka, 40 grader ute och nästan 50 i
planet. Jag träffade svenska friflygarna
Petter Jönsson, Peter Nilsson och Kalle
Jensen som var och lagtränade med
svensk packare i form av Hella Stening.
Här passade jag även på att flyga
vindtunnel för första gången. Lagträ10

ningen var över för de svenska friflygarna och Petter som stannade kvar på
grund av en lokal flickvän fick agera
coach. Bokade man inte långt innan fick
man leva med att flyga 23:45, 06:15 och
andra finfina tider. Tunnelflygningen tog
i vart fall ingen tid från hoppningen på
det sättet!
Turistade i Kalifornien

Vi var lite strandsatta och låsta eftersom
vi inte hade bilen kvar. Vi fick i slutändan lift med en hoppare som körde till
Palm Springs. Därifrån blev vi hämtade
av en av Paulas gamla barndomsvänner
som bott utanför Los Angeles i många
år. Det blev två fina veckor i Eloy och
helhetsintrycket är gott! Perfekt ställe att
åka med hela sin klubb till exempel.
När vi kom till Los Angeles blev det
en paus i hoppandet och lite turistande.
Vi hyrde en bil och körde Highway 1
upp till San Fransisco och vidare norrut
för att hälsa på fler gamla bekanta från
fornstora dagar då jag försökte försörja
mig som racerförare. Resan gick vidare
österut till nationalparken Yosemite som
verkligen var häftig och storslagen. Den
rekommenderas varmt men glöm inte
klätterutrustningen!
Vi hann även med Las Vegas, San
Diego och ett par andra ställen innan
det var dags att lämna tillbaka hyrbilen
och ta sig till Elsinore!
Oväntat svenskmöte

Elsinore är ett av de hoppfält jag läst
mest om och hört mest om eftersom
Flajflaj går av stapeln just här. De flesta
jag känner som har varit i Elsinore har

varit där tillsammans med 80 andra
svenskar och bott i bunkhouse tillsammans med sina landsmän. Jag inbillade
mig att jag skulle få en annorlunda upplevelse. Bland det första jag såg när jag
kom fram var Kalle Jensen som ju åkte
hem till Sverige några veckor tidigare
från Eloy. Han stod och pratade med
min gamla kurskamrat Andreas Henriksson, medlem i Stockholms fallskärmsklubb. ”Oväntat”, tänkte jag. Kalle var
där för uttagningen till världsrekordet i
headdown och Andreas var i San Diego
och jobbade på sina pilotbehörigheter.
När jag skriver detta för att hinna
med Fallskärmssports deadline har det
hunnit bli veckan efter uttagningen, jag
är ensam svensk kvar och jag har tre
veckor kvar innan mitt flyg går hem till
Sverige. Jag har hunnit göra drygt 30
hopp i Elsinore och jag trivs. I morgon
ska jag göra mitt första vingoverallhopp i
Elsinores wingsuit-skola. Den känns förvånansvärt seriös jämfört med mycket
annan fallskärmsrelaterad utbildning jag
stött på hittills i USA.
I övrigt så är det ganska lugnt här i Elsinore. En vanlig vardag påminner mycket om Z-hills, svårt att fylla liftar men
mysigt och trevligt. Flera dagar blev det
få eller inga liftar på grund av flygplansproblem och allmänt dålig planering.
Annat säkerhetstänkande

Det börjar bli dags att summera upplevelserna, resan och hoppningen här i
USA. Om vi börjar med människorna så
är nästan alla otroligt trevliga, hjälpsamma och inbjudande. Det är billigare att
äta ute, tanka och göra sådana saker man
typiskt gör på semestern.
Om bilen hade fungerat hade det varit perfekt. Vi har varit här i över tre månader och det hade varit i princip omöjligt och för dyrt att hyra en bil.
Hoppningen är annorlunda mot
hemma och hoppfälten här skiljer sig
mycket åt. Jag känner mig tryggare i Sverige och vi har ett totalt säkerhetstänkande som jag är mycket glad och stolt över.
På de hoppfälten vi var på såg vi själva
många olyckor, alltså inga tredjehandsberättelser. Redan efter våra 20 första
timmar på vårt första hoppfält hade vi
sett en swoopare bryta nacken, en ny
hoppare slå ut nio tänder och bryta en
fot, samt fyra reservdrag.
Jag kanske målar upp en mörk bild
nu, men det är inte så att jag vill avskräcka någon från att åka till USA för
att hoppa, tvärtom. För min egen del så
kom jag hit med 250 hopp och åker
hem med drygt 500. Att man lär sig
mycket på att hoppa mycket är kanske
ingen överraskning för någon.
Ska jag hoppa mer i USA? Absolut! Vi
kanske ses på något hoppfält där i vinter? ■
Svensk Fallskärmssport nr 2, 2012

Swedish freefly mafia
friflygningen
marscherar
framåt
För andra året i rad invaderade The Swedish freefly
mafia Näsinge flygklubb under kristiflygareveckan.
Trettio deltagare från hela Europa var på plats
för att ta del av konceptet ”dynamic freeflying”.
Text

Malin Sjödin

rthuizen
Nathalie van Voo

Affisch av

Privat arkiv

he Swedish freefly mafia är varken
ett basic eller ett avancerat friflygarläger. Det är ett läger för alla som vill
friflyga, oavsett nivå. Huvudsyftet är att
lära ut det mest aktuella sättet att flyga på
samt att möta varje deltagare på den nivå
hen befinner sig. Oavsett om man vill hoppa ensam, med en coach eller i organiserade grupper så finns det något för alla.
Lägret arrangerades av Petter Jönsson
som arbetar med hoppträning professionellt. Han håller även på med tunnelträning i norska Voss Vind och tyska Bottrop under namnet The Swedish freefly
mafia. I anslutning till hoppveckan anordnades även ett tunnelläger. Förutom
Petter coachade andra högklassiga instruktörer som Alex Aimard (Skywalkers)
och Martin Kristensen.
Under hoppveckan fanns också Marius Östensen Sotberg (42 freefly), Malin
Sjödin (Infinity Freefly), Jenny Norin
(Infinity Freefly), Per Nissborg, Johannes
Bergfors och Janne Latvala (Divine freefly) med bland tränarna.

Alex Aimar
d

T

Under lägret pågick en fototävling
som gick ut på att
göra något kreativt
av Petter Jönsson
logotyp för Swedish
freefly mafia.

i hoppvärlden vilket resulterat i att fler
och fler utländska hoppare letar sig dit.
The Swedish freefly mafia var inget undantag och det kom deltagare från hela
Europa för att flyga och lära med oss.

tagarna. Veckan avslutades med det sedvanliga årsförstabesöket på ortens största
nattklubb The Cod.
Lägret präglades av god stämning och
The Swedish freefly mafia har nu fått tillökning av trettio nya medlemmar. ■

Lägret arrangerades
av Petter Jönsson.

Välsignad blå himmel

I Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg
(FKCG) har friflygningen varit på frammarsch under de senaste åren och färdigheterna bara fortsätter att växa. Många av
hopparna i klubben flyger regelbundet
tunnel och är inte rädda för att vigda sina
vyer, eller för att låta sig inspireras och
dela kunskap med flygare runt om i världen. FKCG är både stolt och glad över
trenden, medlemmarna vill växa tillsammans och främja sporten.
FKCG hoppar i Näsinge, beläget strax
utanför Strömstad som bjuder på skärgård
och en fantastisk utsikt över västkusten.
Näsinge har börjat göra sig ett namn ute
Svensk Fallskärmssport nr 2, 2012

Veckan startade med lite sämre väder
men halvvägs in välsignades vi med blå
himmel och succén var ett faktum. Förutom kvalitativ hoppning bjöd veckan på
en mängd andra aktiviteter, bland andra
Kallbadhuset i Strömstad där en kall öl
kunde avnjutas i bastun med panoramavy över havet.
Majoriteten av kvällarna avrundades
med ”band camp” där Björnar Knutsen,
även känd som Jon Bjorn Jovi, stod vid
rodret. Håll utkik efter The Swedish freefly mafia song!
Fototävlingen som arrangerades gav
upphov till många härliga skratt och var
ett mycket uppskattat inslag bland del-

Lisa Mazetta

Färdigheterna växer
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Petter Alfsson-Thoor:

Har du en
beslutshöjd?
ommaren är kort men ack så god. Och det är nu tid att ta vara på
alla idéer som grott under vinterns mörka tyngd.
Vi är en fallskärmsnation som har en väldigt kort säsong. En säsong
som inte alltid ger oss de förutsättningar vi önskar när det gäller väder
och vind. Men om vi försöker skapa oss så goda förutsättningar som
möjligt att lyckas, även när det inte går som vi har tänkt oss, ja då har
vi åtminstone lyckats med det.
Det gäller inte bara att planera sin hoppning på lång sikt, utan även
att vara en hoppare som fattar egna beslut med kort varsel. Det kan
handla om att vara aktiv i att läsa vädret under hoppdagen, men det kan
också vara att bestämma sig för att ta det lite lugnare när man packar.
Inte minst när man plötsligt befinner sig mitt uppe i ett läge som kan
innebära att man måste fatta snabba beslut. Att landa sin fallskärm säkert är ett exempel på det – att proritera att landa säkert – före att landa
på en plats som innebär att man måste trängas med många andra.
Ett annat exempel på snabba beslut och gott val är att lyckas undvika
en utelandning som blir onödigt tajt genom att välja landningsplatsen i
god tid. ”Att ha en plan” brukar vi säga.

S

en vad betyder ”att ha en plan” i verkligheten? För mig är det att
aktivt tänka på och påminna mig om – att ha just en plan. Det
kan låta som ett pretentiöst cirkelresonemang, men faktum är att den
väl förberedde är den som oftast slipper att bli rädd under fallskärmshoppning.
Är du en av oss som använder dig av en beslutshöjd? Med det det
ordet, beslutshöjd, menar jag en förutbestämd höjd där du skall veta
var du skall landa eller genomföra nödprocedur.

M

Riksinstruktören
Petter Alfsson-Thoor

Ta exemplet när du hänger i fallskärm en bit från hoppfältet. Det är
ju inte ovanligt. Du kanske kan ta dig till fältkanten precis bortom den
där skogsridån. Vad gör du? Satsar direkt på att ta dig hem? Pröva då
istället nästa gång att göra som riktigt erfarna hoppare, var förutseende
– smart – och välj snabbt ut en punkt i terrängen där du vill vara på en
viss höjd, för att därifrån kunna ha möjligheten att avbryta och gå till
din alternativa landningsplats.
Om du har en driftstörning, hur länge jobbar du? ”Jag gör tre försök”,
brukar vara ett vanligt svar . Javisst... jovisst... Men på vilken höjd skall
du besluta dig för nödproceduren och genomföra den?
Fundera på om du har gjort klart för dig innan du hoppar vilka beslut du vill ta och var du sätter gränserna för dem. Poängen med det är
att du ger dig mer tid att förbereda dig, så att du hamnar i ett bättre läge
i slutändan.
Det finns alltid något nytt att lära i fallskärmssammanhang. Att ge
sig tiden och tålamodet är inte alltid samma sak, men försöka kan man,
det är min fasta övertygelse.
åren är slut och alla instruktörskurser är i mål. Det är jätteskönt
och det känns mycket trevligt att alla chefsinstruktörer har gjort ett
kanonjobb med att rekrytera alla dessa härliga skydivers att fortbilda sig
inom Svenska Fallskärmsförbundet. BAS-kursen, hoppledarkursen,
hoppmästarkursen och kursledarkursen hölls på Riksidrottsförbundets
fina anläggning på Bosön utanför Stockholm och var alla välbesökta.
Nyligen har även AFF-kursen och tandemkursen avslutats från vilka en
hög med examinerade och entusiastiska instruktörer åkte hem till klubbarna och nu skall ut på fälten för att utbilda och driva ett gott värv!
Men inget av detta skulle kunnat ske om det inte vore för en samling
fantastiska tjejer och killar som sliter passionerat från tidiga morgnar till
sena kvällar när det är ute och håller SFF:s instruktörskurser.
Jag är jätteglad över att få ha förmånen att vara del av detta gäng, att
få leda dem och försöka skapa så goda förutsättningar för inlärning som
bara är möjligt. Vi gör vårt bästa men strävar alltid mot att bli bättre –
så att våra utbildningar skall vara bäst i världen och alltid aktuella efter
rådande kunskaper och fallskärmsklimat. Tack till Uno, Jens, Ola, Eric,
Peter, Maria, Monica, Jesper, Stefan, Annika, Annica, James, Mårten,
91:an, Mattias, Christian, Kaula, Elisabeth, Zoltan, Vesslan, Caro, GP,
Niklas, Fredrik, Forsman, Anton… Och tack till alla er som vill bli
mera fallskärmshoppning.
Nu är det sommar och snart en skön ledighet... härligt härligt!

V

Hans Berggren

Med blicken mot skyn,
Petter Alfsson Thoor
SFF:s riksinstruktör
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Lättade restriktioner
på högfartslandningar
I slutet av förra året togs ett
tillfälligt beslut att högfartslandningar med mer än 270
graders rotation bara var tillåtna för de som aktivt tränade
och tävlade internationellt för
Sverige i swooping.
Från och med den 29/5
blev det återigen tillåtet även
för andra mycket erfarna hoppare. Men för att få göra det
krävs att man redan tidigare
har stor erfarenhet av multirotationer.
Text

Martin Eidensten

Foto

Lars Nyström

yftet med det tillfälliga beslutet 2011
var att skapa betänketid för mer långsiktiga regler.
Riksinstruktören, Petter Alfsson-Thoor,
ansvarar för att vår hoppning inte är oproportionerligt farlig. Tillsammans med
utbildnings- och säkerhetskommittén,
USK, försöker han nu göra det möjligt
för även andra än tävlingshopparna i swooping att högfartslanda med multirotation.
Men nu med högre säkerhetsmedvetenhet.
”Den betänketid som gavs i och med
beslutet 2011 har på ett sätt skapat en
medvetenhet bland de som håller på med
högfartslandning. Den medvetenheten är
ett steg i rätt riktning”, menar Petter.
Lättade restriktioner

Den 29/5 i år blev det tillåtet för hoppare med ”väl etablerade kunskaper” i multirotation att fortsätta som tidigare. Med
”väl etablerade kunskaper” menas att hen
gjort ett antal hundra hopp med multirotation, är konsekvent i sin flygstil och
har en attityd som främjar det höga säkerhetsmedvetande man kan förvänta sig.
Chefinstruktörens, CI:s, bedömning av
enskilda hoppare gäller. Om CI anser sig
sakna förutsättningar att göra en bedömning kan riksinstruktören kopplas in. Hopparen måste vara godkänd och skriftligt
namngiven av chefsinstruktören till riksinstruktören före första multirotationshopp.
Bibehållna restriktioner

Alla högfartslandningar skall ske på ett
särskilt utsett och avgränsat område. Det
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Lars Nyström

S

området skall vara angivet i hoppfältets
instruktion för landningsområden.
Om det av någon anledning inte går
att ha delade landningsområden på hoppfältet skall det framgå av hoppfältets beskrivning av landningsområdet. Alla
hoppare som vistas på fältet måste känna
till vilka landningsregler som gäller.
Innan någon hoppare gör en högfartslandare skall hen först göra sig säker på
att det är fritt luftrum och att det finns
god separation.
Pilot expert på gång

”Det är viktigt att ha kunskap och att
tänka efter före”, menar Petter. ”Att tidigt se att det inte kommer att gå vägen,
och då fatta rätt beslut och göra rätt sak
för att komma undan med kroppen hel.
Det tar tid att lära sig. De som är intres-

serade av snabba fallskärmar och avancerade manövrar måste ges chansen och få
utbildning, både i teknik och i attityd.”
Svenska Fallskärmsförbundet jobbar
för närvarande på en ”pilot expert-kurs”
som ska ta upp just de frågorna. Tanken
är att de hoppare som utför multirotationer är med på regelbundet återkommande seminarier för att lära sig av varandra
och därmed få ”rätt tänk”.
■

Ulf Liljenbäck har en
alldeles egen påfunnen
swoopteknik, ”magical
swoop”, kallar han den.

Separera högfartslandare helt
Riksinstruktören rekommenderar klubbarna att införa 90 graders
sväng som standardiserad maxgräns där det finns olika kategorier av landningstyper med på samma final. I praktiken pekar rekommendationen på önskemål om att separera högfartslandare
helt från övriga hoppare. De hoppare som gör vanliga hopp (till
exempel elever, A- till D-certhoppare och tandem) landar med max
90 graders sväng när de är på samma final. Syftet är att öka säkerheten i landningsvarvet och minska risken för kalottkollisioner.
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Tandemhoppet som gick fel
Den mycket erfarne tandempiloten Johny Åhman trodde att hans sista stund
var kommen. Tandemskärmens ena bärrem hade lossnat och han hittade inte
kutt-handtaget. Skulle räddningsutlösaren skjuta bedömde han risken som
stor att reserven skulle trassla in sig i huvudfallskärmen.
Text och foto

Martin Eidensten

et är en solig majdag på Stockholms
fallskärmsklubbs hoppfält i Gryttjom
när Johny Åhman ska göra sitt fjärde
tandem för dagen. Han har vid detta tillfälle hoppat fallskärm i 26 år och gjort cirka 6 000 hopp. Av dem är 16 reservdrag.
Han har alltid packare eftersom han
inte vill stressa, men denna gång blir det
stressigt i alla fall. Packaren hade börjat
med en annan skärm så när Johny ska
hämta sin är den inte ens påbörjad. Det
blir bråttom, passageraren och fotografen
går till planet medan Johny väntar på sin
skärm. Packaren får ta hjälp att stänga
den och Johny får sedan springa ut.
I planet har han tid att ta det lugnt
och göra sina kontroller. Passagerarens
flickvän som inte har kamerahoppare
med vill hoppa först för att få bilder på
sin exit, så Johny går sist. Han säger till

Lina Arvidsson

D

Text och foto

Martin Eidensten
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fotografen att de kommer att hänga långt
bort och att han ska dra lite högre för att
alla ska komma hem till fältet.
Hittar inte handtagen

Det är en bra passagerare och hoppet
går bra. Johny drar skärmen redan på
1 900 meters höjd.
”I det att jag får linsträck, ser jag hur
vänster bärrem släpper. Jaha, dags att ta
fram all träning, inte mycket att fundera
på.”
Men när Johny ska ta handtagen så
hittar han inga.
”De måste förstås ha åkt upp en bit.
Inte där heller. Tänker jag fel?”
Johny har säkert tränat på att hitta
sina handtag 15 000 gånger. Han följer
basremmen ner men hittar dem inte där
heller. Upp en gång till, en liten bit till.

”De sitter ju ganska högt normalt.”
Men han varken ser eller känner några handtag och har redan bränt tid på att
leta, det börjar kännas besvärligt.
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Peter Törnestam

Den vänstra treringen
är vrängd och loopen
som håller bärremmen
kommer inte att klara
öppningens belastning.

Johny Åhman, tandempiloten.

”Jag undrar om det går tillräckligt fort
för att Cypresen skall skjuta? Men då
åker den ju upp i trasslet, shit.”

Losskoppling

”Om jag inte kan kutta nedifrån måste
jag kutta uppifrån. Så jag tar tag i kuttvajern och börjar trä ur den.”
Strax innan den är ute tittar han på
höjdmätaren och ser att han går förbi
1000 meter, sen får han ut den sista millimetern och hänger under en vacker vit
reservfallskärm på 850 meter.
Orsak

”Packarna hade vrängt en trering som
slet av loopen. Jag såg det inte vid min
kontroll i planet och det höll på att kosta
mig livet. Själv brukar jag säga: innan
hoppet har man gott om tid för kontroll!”
Fotografens tankar

När jag såg hur många grupper som skulle hoppa av på höjd insåg jag att vi skulle
vara långt bort från fältet. Johny sa att
han skulle dra högt. Bra tänkte jag, då
dumpar jag direkt. Eller, inte direkt…
jag måste fortfarande ta mig tid att se att
de får en bra skärm så jag inte får dem i
min om de kopplar loss.

Jag har tänkt den tanken flera gånger,
för hur smart är det egentligen att konsekvent dra under någon?
Jag såg direkt att det blev fel för Johny.
Från en bild till en annan var vänster
bärrem borta och de började rotera väldigt fort med trassel ovanför. Jag la mig
på rygg och ville se att de fick ut reserven
så att jag skulle kunna dra min skärm
ifred. Men ingen losskoppling kom.
Jag insåg då två saker: dels att något
var väldigt fel och dels att jag inte ville
vara i närheten av dem som de snurrade
runt. Jag trackade iväg och fortsatte sedan i skärm åt samma håll. Precis innan
jag landade, långt ifrån fältet, ser jag
både att han fick loss sitt trassel och att
han får ut en reserv.
Så här i efterhand var jag kanske överdrivet mån om att hålla mig ur vägen,
men det såg illa ut. Riktigt illa. Det första jag frågade när bilen hämtade mig var:
”Är alla okej?” Det var de, och först då
slappnade jag av.
Passageraren okej

Passageraren, Johannes Glad, trodde
först att Johny skämtade när allt började
snurra runt. Sedan förstod han att det
var något allvarligt fel. Väl på marken

igen tog han det med
ro. Han tror att det var
värre för hans flickvän
som fick se det utifrån.
På frågan om han skulle
vilja hoppa igen så svarar han ja.
”Jag har ju oddsen på
min sida nu.”
■

Martin Eidensten

Johny börjar inse att det är illa. Han är
van att lösa allt med handtag, ibland
ändrar han ordningen och som sista utväg finns kniven.
”Men vad skall jag ta mig till nu? Bärremmen måste bort!” Det trassel han nu
hade ovanför sig gjorde också att han roterade, cirka ett varv per sekund. Han minns
att han ordagrant sa: ”Det är nog dags att
dö nu”. Som ett sakligt konstaterande.

Martin Eidensten

Trasslet måste bort

Johannes Glad, passageraren.

Riksinstruktören kommenterar
Petter Alfsson-Thoor, SFF:s riksinstruktör kommenterar incidenten till Svensk Fallskärmssport:
”Som riksinstruktör utreder jag
händelsen och har ännu inte kommit till någon slutsats. Så här
långt kan jag säga att det intressanta är inte i första hand att tandeminstruktören missade sin konRI, Petter Alfsson-Thoor.
troll av utrustningen, utan istället
varför han hamnade i det läget till att börja med. Vilka bidragande orsaker kan finnas som gjorde att det blev så bråttom?
Det här är tredje materielorienterade incidenten i tandemsverige sedan 2009, en var i FK Aros och två har varit i Gryttjom. Vid den i Aros, 2009, släppte inte bärremmen och orsakerna liknar de två incidenterna i Gryttjom. Gemensamt är att
båda fälten har stordrift av tandem och behöver stödfunktioner för att behålla tillräcklig säkerhetsmarginal. Jag funderar
för tillfället kring bland annat följande frågor:
• Är tandemverksamheten för stor
i förhållande till kapaciteten?
• Vilka stödfunktioner finns och hur fungerar de?
• Hur är det möjligt att packare missar på
grund av för högt tempo?

Fotograf Martin Eidensten: ”Jag la mig på rygg och
ville se att de fick ut reserven så att jag skulle kunna
dra min skärm ifred. Men ingen losskoppling kom.”
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Det är tandemhoppning vi pratar om, där vi tar med oss andra upp. Ger vi människor föreställningen om att de fått bästa
tänkbara resurser till sitt förfogande när de skall göra sitt tandemhopp, då skall vi även leva upp till den.
Våra riktlinjer och utbildningar är bra. Men det finns inte utrymme för slentrian och normglidning i tandemhoppning. Tandemhoppning är inget man gör med ryggmärgsbeteende, det
är en aktivt tänkande och handlande process som börjar när
man kommer till fältet och slutar när man åker därifrån.
Att inbilla sig något annat är respektlöst mot hela fallskärmssporten och framförallt mot de människor vi tar med upp och
som lägger sitt liv i våra händer.”

15

Börja tävla-helger
inspirerar
Svenska Fallskärmsförbundet att öka
tävlingsintresset.
När den här tidningen gick i tryck
hade Skånes och Stockholms fallskärmsklubbar hunnit genomföra
sina helger.
I Skåne var vädret inte det bästa men
helgen genomfördes efter bästa förmåga
ändå. Fredrik Johnsson som tidigare filmat det framgångsrika FS4-laget 42 förde vidare sina kunskaper till två hungriga
FS-lag.
”I det ena laget var de väldigt gröna,
de hade precis bestämt sig för att hoppa
ihop. Det andra laget hade kört lite tunnel men inte tillsammans.”
På fredagskvällen gick Fredrik igenom
grunderna i fyrmanna. Det var dåligt väder på lördagen och då blev det mest
rullning av randoms. Lagen fick sedan
göra två till tre hopp vardera.
”De verkar tycka att de fick ut vad de
ville. Det lite mer erfarna laget har tänkt
tävla i Svenska cupen.”
Fredrik kommer kanske att filma dem:
”Vi kommer att försöka köra lite mer någon gång framöver så de får lite mer eftersom vädret var dåligt. Det är bra om man
kan lyckas väcka lite tävlingsintresse.” ■

Thomas Björk, Adrian Cederholm, Jesper Forsman och
Marcus Hellberg i laget Tajm,
Skånes fallskärmsklubb, är
sugna på att börja tävla.

Svenska Fallskärmsförbundets satsning på
Börja tävla-helger har hittills varit lyckad.
”Ett av lagen som deltog hos oss ska
tävla i Svenska cupen”, säger Fredrik
Johnsson som höll i FS-trådarna i Skånes
fallskärmsklubb.
Text

Anna Oscarson

Foto

Fredrik Johnsson

n av fallskärmssveriges målsättningar
för de närmaste åren är att få fler
hoppare att börja tävla. För att vi på sikt
ska få fler medaljer i internationella sammanhang krävs att det fylls på underifrån
med nya hoppare som börjar intressera
sig för tävling. Genom att anordna så
kallade ”Börja tävla-helger” hoppas

E

Rapport från friflygarupplagan i Gryttjom
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I ren inspiration efter helgen spontanbokade jag också en timme
tunnelflygning för att snabbare bli lite bättre. Tunnel är ju bara för kul,
men dessvärre innehåller det också kombinationen både dyrt och beroendeframkallande...
Jag var inte med i något lag innan Börja tävla-helgen och har inte varit
med att bilda något till dags dato. Jag har heller inte anmält mig till någon
tävling. Min plan är i stället att lära mig alla grundpositioner innan det
finns en vits att ställa upp, och jag vet att jag kommer att ställa upp i en
tävling så småningom. Kanske hinner jag till septemberupplagan av Fallsvenskan? Får jobba målmedvetet i sommar!
Johanna Jaakola
Johanna Jaakola,
nöjd med Börja
tävla-helgen på
Gryttjom.

Coacher: Mik Stier, Joakim Wetterfors och Nils Hedström (egentligen
var Nisse coach för Söderhamnsdelen av detta event, men inga deltagare från Söderhamn var med.

Anders Q

Under fredagskvällen samlades vi för introduktion och genomgång av
vad det innebär att tävla. Vi gick också igenom olika typer av tävlingspooler och allmänt vad som är bra att tänka på när man tränar strukturerat inför en tävling och hur man förbereder sig under pågående tävling.
Lördagen bjöd på dåligt väder, så vi satte samman de hopp från tävlingspoolerna som vi skulle göra i våra lag. Det var en hemläxa vi hade fått
på fredag kväll att vara färdig med till på lördagen. Under dagen tittade vi
även på lite friflygningsfilmer som var teoretiskt inriktade.
På söndagen fick vi genomföra hoppen som vi gått igenom på marken
och sedan fick vi feedback på hoppen vi genomfört.
Sammantaget var det en mycket bra helg – framförallt att få insikt från
personer som tävlat och som har goda tips i vad man bör göra och inte
göra när man vill träna mer strukturerat och börja tävla. Jag blev mycket
motiverad att få lite mer struktur på min hoppning och träning i friflygning. Jag startade därför ganska snabbt en Facebook-grupp för likasinnade, det vill säga personer som letar efter friflygare som vill hoppa under
mer ordnade former och konsekvent med samma personer.
Att hoppa med samma folk var för mig den viktigaste insikten under
helgen. Det har lett till att jag numera vet tre personer som jag kan friflyga
med lite mer planerat och som ligger på samma nivå som jag själv.

Deltagare: Raul Riffo, Henrik Raimer,
Johanna Säfsten, Karim Ennasri,
Paul Daniel och Johanna Jaakola
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Intermediateklassen
där allt tävlande
startar

Hur gör man för att hoppningen ska bli ännu roligare?
Och hur utvecklas man på snabbast möjliga vis? Börja
tävla, tipsar Nina Forsberg från FKCG.
Text

Nina Forsberg & Fanny Våge

Foto

Melissa Burr

slutet av sommaren 2008 följde Malin
Sjödin, Fanny Våge och jag Nina Forsberg med de svenska grabbarna (Divine
och Zero) till VM i Frankrike. Vi gjorde
det mest för att det var kul att heja på och
för att få vara med på spektaklet.
Men det var där, en kväll på verandan,
som vi bestämde att vi skulle sätta ihop
ett lag och köra en satsning själva. Vi
döpte laget till Infinity Freefly. I den
stunden kunde vi i stort sett ingenting
om friflygning. Någon av oss hade aldrig
ens testat på det och en annan stoltserade
med en lite halvstabil sittflygning, men
det stoppade inte oss från höga mål.
Vi anmälde oss till något skillcamp
och fick lite coachning och tips av duktiga klubbmedlemmar, och redan nästa år
anmälde vi oss till SM i intermediateklassen. Ingen av oss kunde stå på huvudet så
hela vårt fria program bestod av rygg-

I
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och sittflygning. Tre lag anmälde sig till
intermediateklassen och vi hade fruktansvärt kul tillsammans och delade med
oss av tips på exitar med mera.
Vi fick några ettor och nollor på SM
men lyckades även med några hopp som
gav en högre poäng. Det är ett av mina
bästa minnen inom fallskärmshoppning,
det var ett steg närmare öppna klassen
och till att bli duktigare inom sporten.
Gemensamt mål utvecklar

Jag tror att om man har ett lag och ett
gemensamt mål, utvecklas man så otroligt mycket snabbare än vad man gjort
annars. Så var det i alla fall för oss. Nu,
tre, fyra år senare, slår vi rekord, deltar
och organiserar sekvensläger och fortsätter att tävla. Jag tror att om fler skaffar
sig ett lag och börjar träna och tävla tillsammans kommer ännu fler att accelere-

ra i sin utveckling, och inte minst ha
fantastiskt kul på vägen!
Börja tävla-helg i Näsinge

I år har förbundet gjort en storsatsning
för att hjälpa fler hoppare att börja tävla.
I starten av sin karriär kan man behöva
lite hjälp med träningen, men det är inte
alltid så lätt att få tag på en coach. Därför
har förbundet sponsrat ett par helger med
gratis coachning runt om i landet.
Det finns fortfarande ett tillfälle med
platser kvar. Hoppare från hela landet är
välkomna till Näsinge 25-29/6, där fokus
ligger på de med A- till C-certifikat och
som aldrig tävlat innan. Som sagt, Svenska Fallskärmsförbundet står för alla kostnader, du betalar bara dina egna hopp.
Har du inget lag ännu så anmäler du
dig ensam, du kommer att få hjälp att
sätta ihop ett på plats.
Ta tillfället i akt och prova att tävla!
Intermediateklassen i årets SM kommer
att vara stor, så det kommer att delta
många lag på samma nivå. Tävlingen arrangeras av Fallskärmsklubben Cirrus
Göteborg och går av stapeln torsdag till
lördag 26-28 juli på Vårgårda flygfält.
Anmäl dig på www.skydivesm.se ■

2010 års upplaga av
Infinity Freefly med från
höger Malin Sjödin, Nina
Forsberg och Cornelia
Franzén under ett träningshopp på Vårgårda.
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I packlokalen på SYD har Johanna Nilén
sällskap av Reva, som dessutom har en
matchande rigg! Foto Fredrik Olsson.

SFS redaktions Martin Eidenstens (till höger) 1000:e hopp gjordes över
Gryttjom tillsammans med Mikael Järbel Rengstedt. Foto Henrik Raimer.

En blåsig bild från Nyköping. Tretton meter per sekund blåste det denna dag. Foto Robert Skärlund.

Den alltid glade B
på Gryttjom dirta

Helt plötsligt orkade inte batteriet i planet starta proppellen.
Lägligt nog har Nyköpingshopparna en brandstation i närheten
som råkade vara på plats med en av sina tjusiga brandbilar för
att fylla på poolen. De kunde då koppla AN2:an till brandbilens
batteri och hoppdagen var räddad! Foto Said Zenhari.

Utvecklingen går framåt, på 60-talet siktade man in sina rundkalotter från militärens överskottslager mot ”gropen”, vilket
egentligen är en stor, rund hög med småsten. Gryttjom i slutet av maj 2012. Stockholms fallskärmsklubb har påbörjat
sin… swoop-pond… swoop-grop… vad heter det egentligen?
Foto Martin Eidensten.

Peter Andersson i Söderhamns fallskärmsklubb
förbereder kärran för omregistrering. Bort med
OH-CHU, och in med SE-MGR. Foto Åke Malmgren.

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.

Berge Hurra var extra glad när när hopparna Carolina Mallwitz, Tilda Järbel, Krisitain Aaslund och Henrik Raimer
ade en head up-ring runt honom. I luften blev den dock inte lika bra...men tanken var god! Foto Thomas Isakson.

För ett nyhetsjobb till TV4 togs dessa bilder över
Eslöv på fotograf Fredrik Olsson och tandempilot Olof
Lindqvist i snygg punkhjälm! Foto Johanna Nilén.

Och leker tandempilot Lindqvist med
modellflygplan... eller är det Kozzan?
Foto Fredrik Olsson.

Joakim Carlsson

I tunneln med Team
Bardagi
orce!

Sky F

Team Sky Force:
Jan Forsberg,
Eira Forsberg,
Ylva Forsberg och
Ragna Forsberg.

Flera tunnelcamp har hållits i vår. Som de flesta, efter första gången i en vindtunnel, kände
Ragna Forsberg att det var välspenderad tid.
Och att kroppen var mör. Här har ni Stockholmshopparens redogöresle om sina tunneldagar i ett vårigt Bedford.
Text

Ragna Forsberg

Foto

Joakim Carlsson

örväntningarna var minst sagt på
topp när jag tillsammans med övriga
medlemmar i vårt nystartade FS4-lag lyfter från Skavsta flygplats. Det är mitt

F

tredje år i sporten, så i tre år har jag hört
fallskärmshoppare tala sig varma om tunnelflygning: om hur utvecklingskurvan
som flygare är närmast vertikal, hur ovärderlig tunnelcoachning är och hur man
som ett lag lär sig flyga synkat ihop på ett
sätt som annars skulle ta åratal. Och nu
är det alltså äntligen vår tur att prova
våra vingar i världens största vindtunnel!
När vi landar i Stansted har det hunnit bli midnatt. Även om det är mörkt
kan man dock ana att våren kommit
längre här än i Sverige. Det regnar visserligen, men vägarna kantas av blommande
körsbärsträd och gröna häckar. Med hyrbil tar vi oss den timslånga färden till hotellet i Bedford. Ett typiskt engelskt tegelhus, som taget ur Fawlty Towers.
Efter en kort men god natts sömn och
en ”full English breakfast” är det dags.
Overallen och hjälmen på och in i bilen
där GPS:en navigerar oss mot fängelseområdet där tunneln ligger. När en siloliknande byggnad tornar upp sig bland
åkrarna känner jag hur det pirrar till i magen av förväntan, och kanske en aning
nervositet.
Första tunnelpoäng

Efter en snabb säkerhetsgenomgång och
lite rullning blir det så småningom vår
tur att sätta i öronpropparna och passera
skjutdörren, in i tunnelfoajén. Första
passet går ut på att komma in i flygningen och träna enskilda färdigheter.
Jag hinner se några erfarna flygare innan det blir min tur. Det ser ganska lätt
ut, så när lampan lyser för mig, ställer jag
mig självsäkert i dörren som jag blivit in-

Till minne av

Pia Sellberg
Pia Sellberg, Borlänge, avled den 1 juni
2012 efter en tids sjukdom. Pia gick den
första fallskärmskursen som arrangerades i
Dalarna. Kursen genomfördes under våren
1973 och Pia var således en av pionjärerna
inom fallskärmshoppningen i Dalarna.
Hon gjorde sitt första hopp pingsthelgen
1973 på Tallheds flygfält i Orsa.
På den tiden fanns det ännu ingen fallskärmsklubb i Dalarna utan ansvarig för
hoppningen var instruktören Roland Byström från Östersunds fallskärmsklubb.
Pia gjorde sitt första hopp ur en Cessna
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172 från 600 meters höjd vilken var den
normala uthoppshöjden för automathopp.
Det första hoppet kom långt ifrån att bli
det sista eftersom Pia kom att bli en av de
mest aktiva hopparna i den 1 januari 1975
bildade föreningen Dala fallskärmsklubb,
DFK. Pia tävlade i precision och stilhoppning på både SM- och VM-nivå under 70och 80-talen och var aktiv hoppare fram till
millennieskiftet. Hon gjorde fler än 2000
hopp under sin aktiva karriär och var även
en uppskattad instruktör och en mycket säker uppvisningshoppare.

struerad, lutar mig framåt och… faller pladask. Som en sköldpadda ligger jag på nätet och försöker begripa vad jag gör för fel.
Tunnelråttan visar en massa tecken jag
aldrig sett förut och coachen böjer och
sträcker i armar och ben. Jag ligger oförstående på magen och sprattlar.
Plötsligt händer dock något, kanske jag
börjar slappna av, och jag känner hur jag
lyfts från gallret och – med assistans – faktiskt flyger… Då blinkar blå lampa och
det är dags för näste man, alltså min syster.
Nästa session går dock lite bättre, och
sessionen därefter ändå bättre. Och så
fortsätter det. Med duktiga Team Bardagis otroligt tålmodiga och pedagogiska
hjälp känner vi hur vi utvecklas för varje
minut (1:30 för att vara exakt), och lyckan är stor när vi får förtroendet att flyga
hela laget tillsammans och ta våra första
tunnelpoäng!
Mör i kropp och huvud

Efter tre dagar med totalt över tre timmars effektiv tunneltid är vi alla ganska
möra i kroppen och ännu mer i huvudet.
Det känns ungefär som att ha blivit torktumlad. Ändå är det bara besvikelse jag
känner när jag inser att den enda flygning som är kvar för den här gången är
den mellan Stansted och Skavsta.
De höga förväntningarna jag hade inför tunnelcampet är uppfyllda med råge.
Jag har utvecklats precis så mycket som
jag hade hoppats, men det bästa av allt är
nog att det har varit så otroligt skoj! Diskussionen på hemvägen handlar om hur
vi tekniskt och finansiellt ska kunna lösa
behovet av en tunnel i Sverige.
■

Så här var
det vanligt
att se Pia,
på en uppvisning.
Från invigningen av
svenska
skidspelen
i Falun.

Pia tog mycket aktiv del i DFK:s interna
arbete och satt i dess styrelse under många
år och bidrog till att föreningens verksamhet kunde expandera och utvecklas. Våra
tankar går till hennes närmaste och särskilt
till sonen Daniel.

Fallskärmsklubben Dala
genom Johan Bond
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INCIDENT
RAPPORTER
Den första incidentrapporten i detta
nummer handlar om en nybliven hoppare som gör ett hopp där hen inte hittar huvudhandtaget. Hopparen blir instabil och räddningsutlösare aktiveras
på låg höjd innan hen hinner aktivera
reserven manuellt. Den räddar därmed hopparens liv.
Den andra incidenten händer när en
mycket erfaren hoppare gör ett ensamhopp efter att ha fällt en elev på
1500 meter. Hopparen får vid öppningen en snodd på huvudfallskärmen,
en Velocity på 96 kvadratfot. Snodden
trappas upp till en kraftig rotation.
av Petter Alfsson-Thoor

Incident 1
Händelsförlopp:
En nybakad hoppare gör sitt första hopp efter
utbildningsplanen. Falldrill från 3 200 meter
går normalt tills draget skall genomföras på
1300 meter. I samband med drag finner hopparen inte handtaget och rotation uppstår. Rotationen övergår till instabilitet där hopparen
gör ytterligare ett försök att finna huvudhandtaget. Hopparen hittar det inte och beslutar sig
för nödprocedur. Den påbörjas – kutthandtaget
dras – men räddningsutlösaren aktiveras i full
frifallshastighet på 225 meter. Hopparen hänger på låg höjd med snodd på reserven, hen
sparkar ut snodden och genomför en bra landning på en åker en bit från hoppfältet.
RI:s kommentar:
Dra – Dra på rätt höjd – Dra stabilt. Vad är
rätt höjd? För huvudfallskärmar är det 700
meter. För reserver är det innan vi träffar marken och gärna med marginal för att reserven
skall hinna öppna. En räddningsutlösare av den
typ den här hopparen använde lämnar lite marginal för att hinna orientera sig under reserv,
om allt går som det ska. Och det gjorde det
den här gången.
Varför hamnade en nybliven A-licenshoppare
i ett instabilt läge och så till den milda grad att
det slår ut ”frifallsklockan”? Med det menar jag
den höjdmedvetenhet som är en kombination
av ”känslan” för hur länge man varit i frifall, i
kombination med visuella intryck i form av horisontens position och vad höjdmätare visar (om
man tittar på den).
Hopparen hade totalt tretton fallskärmshopp
varav tolv var utbildningshopp. Under dessa
tolv utbildningshopp skall man lära sig höjdmedvetenhet, man skall lära sig att dra en fallskärm på rätt höjd, och man skall lära sig att
hålla heading (riktningen). Man skall lära sig att
flyga sin fallskärm så att man kan hantera den
när man hoppar med 20 andra. Och man skall
lära sig att landa så pass bra i sin 260 kvadratfots elevfallskärm att man kan flyga till exempel en 170 kvadrotfots fallskärm lika bra,
åtminstone när det kommer till landningar.
Det här visar hur skör kunskap är. Det visar
också hur viktigt det är att vi ger våra nya hoppare en grundlig utbildning och framförallt kollar att all kunskap finns på plats, och fungerar,
innan de ger sig ut och hoppar på egen hand.
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Att den här hopparen hamnade i ett okontrollerat läge är inte för mig ett underligt scenario eftersom det är en mycket oerfaren fallskärmshoppare vi pratar om. Jag ställer mig
därför frågan om tio hopp verkligen är tillräckligt för att lära sig allt det som krävs för att
vara en hoppare som hoppar på egen hand.
Om det skall vara tillräckligt måste vi ta vårt
ansvar som utbildare och pröva eleven så att
hens kunskapsnivå står sig stark mot de verkliga situationerna som kan uppstå i fallskärmshoppning.
Det tar tid att lära sig höjdmedvetenhet på
känsla. Tills dess är det nödvändigt med aktiv
höjdkontroll och tänkande fallskärmshoppning
för att säkra upp sig själv. Min föregångare,
Mattias Nord sa de visa orden, ”vi skall inte utbilda fallskärmshoppare, vi skall utbilda fallskärmsagerare”. Det säger allt för mig.
Om vi inte gör något så dör vi.
Den aktuella hopparen som nu blev räddad
till livet av en räddningsutlösare, fick av Svenska Fallskärmsförbundet i uppdrag att konsultera vår psykolog för att stämma av att allting
var i sin ordning innan hen kan åka upp och
hoppa igen, efter kompletterande utbildning.
Hopparen är till vår glädje nu återigen en del
av det hoppande fallskärmssverige.
●

Incident 2
Händelsförlopp:
Det här är en avskrivning från rapporten som
jag anser är ett bra exempel på hur vi kan skriva en sådan och därmed ge underlag för att
lära sig själv och andra något av det inträffade.

”

Ensamhopp från 1500 meter efter att ha
fällt en elev. Drag på cirka 1100 meter
varvid jag snabbt konstaterar snodd. Snodden
roterar sakta till en början och jag jobbar på
att lösa problemet. Rotationshastigheten ökar
och efter ett tag roterar det kraftigt. Det blir
uppenbart att jag inte kan sparka ut snodden.
Losskoppling och reservdrag sker i ryggläge.
Hänger i bärande reserv på cirka 600 meter.
Orsak: Måste erkänna det var en fråga om
kroppsställning. Draget var en smula slarvigt.
Egen observation: Jag har ingen RSL (stevenslina) i tron om att jag i ett sådant här läge
skulle vänta och bli stabil innan reservdrag.
Det visar sig att jag inte tänker så. Jag kommer att montera tillbaka RSL igen.

för att man landat i en snodd, vilket är det
vanligaste argumentet som anförs mot RSL.
Jag tycker också det är väldigt intressant
och glädjande att en hoppare med närmare
2 000 hopp gör en reflektion över sitt eget
agerande, och sedan korrigerar förutsättningarna inför sina kommande lägen genom
att installera backupsystem. Bra med tän●
kande hoppare!

”

”

Jag ställer mig därför
frågan om tio hopp verkligen
är tillräckligt för att lära sig
allt det som krävs för att
vara en hoppare som
hoppar på egen hand.

”

CI:s kommentar:
Det skulle vara intressant att undersöka hur
många RSL-lösa hoppare som faktiskt väntar
på att bli stabila efter losskoppling, mot hur
många som gör som den här hopparen och
drar reserven enligt inövat beteende. Just i
åtanke att argumentet ofta hörs från erfarna
hoppare som är mot RSL.
RI:s kommentar:
Diskussionen om stevenslina, RSL, är bra eller
dåligt liknar den som vissa bilförare anför: att
bilbälte och airbag kan strypa eller förgifta en.
Backupsystem är oftast bra saker men är
ingen ersättning för rätt agerande. Minnesvärt
är dock att det är betydligt fler hoppare som
slagit ihjäl sig efter att ha kuttat och dragit reserven för lågt eller inte alls. Då i jämförelse
med antalet hoppare som skadat sig eller dött
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Utökad vingbelastningskurva
ska göra sporten säkrare
För att minska skaderisken och motverka den trend där
oerfarna hoppare tenderar att lasta sina fallskärmar
för mycket har vingbelastningskurvan justerats.
Stark kritik framfördes mot att reglerna infördes
för snabbt och utan förvarning. En vecka senare
kom därför en justering.
Anna Oscarson
Hans Berggren

en 1 juni infördes den nya vingbelastningskurvan, eller Jesperkurvan,
alltså den tabell som visar hur stor fallskärm du bör ha i förhållande till hur
många hopp du har gjort. Gamla Jesperkurvan sträckte sig upp till 500 hopp.
Den infördes för ungefär tolv år sedan.
”Det har på senare år skett ett trendskifte. Hoppare med relativt låg erfarenhet skaffar små fallskärmar med hög prestanda som de inte har kompetens att
hantera riktigt. Risken att skada sig ökar
och det har dessvärre också skett”, säger
Petter Alfsson-Thoor, riksinstruktör i
Svenska Fallskärmsförbundet.

D

Stoppa olyckorna

Vad som anses vara en liten fallskärm
förändras hela tiden. Vingbelastningskurvan har, i motsats till vad som från
början var tänkt, blivit något hopparna
går efter för att få hoppa en så liten fallskärm som möjligt.
På senare tid har ett flertal allvarliga
olyckor skett och RI har nu i samråd
med utbildnings- och säkerhetskommittén (USK) agerat för att stoppa dessa.
Den nya kurvan har utökats till att
gälla upp till 1000 hopp. I arbetet med
att ta fram den har RI tillsammans med
USK samlat information från flera källor. Några av Sveriges och världens bästa
kalottflygare har tillfrågats. Dessutom
har lärdom tagits från vårt västra grannland Norge där en kalottkollision med
dödlig utgång inträffade i somras. Efter
den händelsen har Norge infört en ny
vingbelastningskurva och den nedre halvan har vi i Sverige lånat.
Bryan Burke, chef för världens största
hoppfält Skydive Arizona i USA, har gjort
en analys av skador och dödsolyckor som
skett från 1991 och framåt. Den har också legat till grund för förändringen.
”Vi vill kunna utvecklas som fallskärmspiloter och kunna utmana oss. Men inte
i vilket tempo som helst. Vi vill att man
som hoppare skall var väl förtrogen med

en fallskärmsstorlek innan man byter ner
sig till en mindre. I synnerhet när vingbelastningar börjar öka och kunskap och
erfarenhet är avgörande för att klara av
att hantera fallskärmarna säkert i såväl
normala som onormala situationer.”
Het debatt

En het debatt utbröt och många framförde kritiska synpunkter på att den nya
kurvan införts för snabbt. Att det inte
skett någon som helst förvarning om att
den var på gång gjorde att det teoretiskt

Från och med 1 juni
2012 gäller vingbelastningskurvan alla hoppare
som har 1 000 hopp eller
färre efter utbildningen.
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Total vikt

50

Antal hopp

Översta siffran i rutorna = rekommenderad storlek. Undre siffran, inom parantes = minsta tillåtna storlek. Total vikt = din vikt inklusive all utrustning.
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Text
Foto

sett skulle kunna finnas ett stort antal
hoppare runt om i Sverige som investerat
i en ny fallskärm som de plötsligt inte får
hoppa med.
För att ta reda på hur det
låg till med detta bad RI
alla chefsinstruktörer att
kolla i sina klubbar hur många hoppare
som drabbats. Det visade sig vara 14.
Nya övergångsregler har införts från
och med den 8 juni. De hoppare som berördes av den utökade vingbelastningskurvan får fortsatt förtroende i samråd
med respektive CI att hoppa aktuell fallskärm. Fallskärmen bör dock flygas med
aktiv återhållsamhet till dess att hopparens antal hopp matchar vingbelastningskurvans riktlinjer.
För att få flyga högprestandakalott är
det samma regler som tidigare. För det
krävs minst 300 hopp efter utbildningsplanen och att man har genomfört Pilot
HP-kursen.
■
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Good Vibes
på Nya Zeeland

För vissa räcker det inte med att bara ha fallskärmshoppning som hobby. De bara måste tänka, känna
och andas sporten. Som Liza Arvidsson till exempel.
Text

Virginia Åslund

Foto

Liza Arvidsson

J

ag jobbar väldigt självständigt utan
några bestämda arbetstider, så länge
jag håller mina deadlines är allt lugnt.
Just nu spenderar jag mycket tid framför
datorn men ibland blir det en del möten. Är det fint väder tar jag med mig
datorn ut i solen och tittar på alla som
hoppar. Har jag tid över gör jag själv ett
hopp. En bättre arbetsplats får man leta
efter!”
Det är Liza Arvidssons beskrivning
om sin nuvarande arbetsplats. Hon befinner sig på andra sidan jordklotet, närmare bestämt på Skydive Abel Tasman,
ett hoppfält i staden Motueka på Nya
Zeeland. Där har hon hamnat för att
planera Good Vibes, Nya Zeelands största och populäraste boogie som äger rum
13-19 augusti.
Hoppfält bara för tandem

Liza började med fallskärmshoppningen
på just Nya Zeeland, ett land hon råkade
befinna sig i när hon 2009 var på resande fot. Väl hemma i Sverige började hon
läsa en turismutbildning där en utlands-

Motueka

termin och fyra månaders praktik ingår.
Eftersom hon känner sig hemma på Nya
Zeeland med den vackra naturen och
människor som är duktiga på just turism
blev det ett naturligt val för henne att åka
dit. Och att kunna kombinera studierna
med fallskärmshoppning på heltid var
ytterligare en anledning att åka tillbaka.
Trots att Liza känner sig hemma på
de nya zeeländska hoppfälten saknar hon
den svenska hoppningen, och särskilt
hemmaklubben NYFK som ligger henne
varmt om hjärtat. Att bara åka ut till sin
klubb och hoppa och umgås med hoppkompisar är inte alltid självklart på Nya
Zeeland. De flesta klubbarna där är
nämligen företag som tjänar pengar på
tandemverksamheten. Det händer att
elever och sporthoppare flyttas bort från
lifter för att det inte är lika lönsamt. På
de klubbar som ens tillåter sporthoppare
vill säga.
Det finns dock ett fåtal klubbar på
Nya Zeeland som fortfarande är positivt
inställda till sporthoppare och Skydive
Abel Tasman är en av dem.
”Det var definitivt en av anledningarna till att jag valde just detta hoppfält för
min praktik. Självklart förstår jag att
man vill tjäna pengar och driva en lönsam verksamhet, men det gäller att ha en
balans. Men när inte ens sporthoppare är
tillåtna, då tycker jag det har gått lite för
långt” säger Liza.
Boogie som sticker ut

Det är därför Good Vibes är Nya Zeelands populäraste boogie gissar Liza. Det
sticker ut från vad hon kallar för ”tandemfabrikerna” och budskapet är enkelt:
detta är ett boogie för sporthoppare av
sporthoppare. Det är elfte året i år som
arrangemanget äger rum och 200 besö-
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kare beräknas komma. Veckan kommer
att erbjuda det mesta inom hoppvärlden.
Allt från att slå nationella rekord i vingoverall och formation till helikopterhoppning och strandlandningar. Även
om konceptet är etablerat och uppskattat
så jobbar Liza med att hitta nya vägar att
göra det både bättre och större.
”Jag skulle gärna göra något liknande
igen. Det är det här jag utbildar mig till
och det jag brinner för – att planera, organisera och se projekt ta form och genomföras. Om det samtidigt är ett fallskärmsevent, ja det gör ju saken bara
ännu roligare!” säger Liza.
Och till den som tänker i liknande banor tillägger hon: ”Det gäller att vara
kreativ och ge alla idéer en chans, även
de galna. Ge inte upp och försök att få
fler människor att engagera sig i ditt projekt. Det blir mycket roligare och dessutom lättare. Sen ska man alltid ha ett
klart mål och syfte. Varför gör vi det här
och vad vill vi få ut av det?”.
Väldigt insnöad

I dagsläget är det bara Good Vibes som
Liza fokuserar på. Hon har varit så inne i
projektet att hon glömde boka om biljetten hem…så det blev en extra dyr resa
till Nya Zeeland men nu är även hemresan bokad i september och hon hoppas
att hon ska hinna med några hopp i Sverige innan säsongens slut.
Kombinationen turism och fallskärmshoppning är något Liza även skulle vilja
jobba med i framtiden men sådana jobb
är det ont om i Sverige. Och just nu är
det faktiskt Sverige som lockar men om
rätt jobb dyker upp utomlands tänker
hon inte tacka nej.
■
Vill du veta mer om boogiet på Nya Zeeland kan du
titta in på hemsidan: www.skydive.co.nz/events
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Ur ”Skygod until Pro
ven Otherwise”
av Linn-Therese R.
Solbakken

Linn-Therese R. Solbakken har gjort en socialantropologisk studie om hur fallskärmshoppare
haneterar de risker som finns i vår sport. Det

Den färdiga rapporten har omslagsbild på Volare Freefly. Tryckeriet
vände dock bilden på deras fina headdown upp och ned. De tänkte
att molnen alltid är ovanför människorna... utdraget är sidorna 4748 ur ”Skygod until Proven Otherwise”. Rapporten i sin helhet kan
du hitta på: https://sites.google.com/site/skydivelinnthesis/

var svårt att skriva om hoppning på ett sätt
som wuffon kan förstå och bitvis var det tungt
att gå in på djupet i så många olyckor.
Text

Martin Eidensten

är Linn-Therese inte hoppar fallskärm så studerar hon socialantropologi. Det är en social vetenskap som
undersöker det sociala sammanhangets
betydelse för hur vi människor förhåller
oss till och tolkar vår omvärld.
När det blev dags för fältarbete bestämde hon sig för att göra något som berörde
fallskärmshoppning och under sex månader pendlade hon mellan tre olika hopp-

N

Resultatet

Linn-Therese R. Solbakken
Började hoppa: 2007.
Antal hopp: cirka 340.
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Berge Bjørlo

Skärm: Sabre2 135.
Ägnar sig mest åt:
Friflygning och tracking. Intresserad av
att bli bättre på att
flyga sin kalott.

fält i i USA. Genom deltagande observation så samlade hon data om hur fallskärmshoppare som grupp förhåller sig
till de risker som vår sport för med sig,
hur vi reagerar när det sker olyckor samt
hur vi motiverar oss själva att fortsätta
hoppa.
”Vad gör de när någon dör? Hur reagerar de när någon skadar sig allvarligt?
Hur ser processen ut?”

Resultatet blev rapporten: ”Skygod until
Proven Otherwise” - Risk, Technology
and Social Control among Skydivers.
”Jag har inte kommit fram till en konkret slutsats att ’så är det’. Men generellt
är fallskärmshoppare väl medvetna om
att de gör något som är farligt samtidigt
som de anser att det inte är farligt för just
dem. För de gör ju inte de felen som han
eller hon gjorde. Till exempel: han hoo-

kade ner sig men det är inget problem
för mig för jag hookar inte, eller han
hookade ner sig för att han började för
lågt och det skulle jag aldrig göra.”
För att göra en sådan rationalisering,
att en viss olycka inte skulle kunna hända
en själv, behövs information.
”Säg att någon skadar sig i en landning så kommer den ständiga frågan att
vara: vad var det som hände?” Först när
vi har svar på det kan våra försvarsmekansimer hjälpa oss att avgöra att det inte
kommer att hända mig.
”Det handlar också om upplärning,
man pratar mycket om olika olyckor för
att skapa en medvetenhet för att de inte
ska ske igen.”
Svårt att skriva för icke hoppare

En av Linn-Thereses svåraste utmaningar
var att beskriva på ett sätt som whuffos*
kan förstå olika situationer, manövrar
Svensk Fallskärmssport nr 2, 2012

Pylonrace under årets Snorbroms
En ordentlig mustasch är ett
krav på den här tillställningen.
Snorbromsen i FK Aros börjar
bli en väl etablerad tradition.
Text

Petter Alfsson-Thoor

Foto

Jörgen Carlsson

ansgrisarnas lustweekend etablerades påsken 2004 och har sedan
dess utsett inte mindre än fem stycken
”Mr Snorbroms”. Planeringen inför årets
batalj började redan 2010 och uppladdningen av deltagarna var fenomenal. Likt
tidigare år var det ett tema som endast
riktiga män kan hantera med värdighet.
Snorbromsens gentlemannaklubb. Kravet är enkelt, läs stadgarna. Odla minst
16 millimeter snorbroms och följ klädkoden med vördnad och respekt.

M

Bevingade lagnamn

Varje Snorbroms präglas av innovativ
fallskärmshoppning där årets hopp var
jakthoppet, som lagvis i grupperna med
de manliga namnen lag Hök och lag Falk
genomförde bland annat ett pylonrace
som förrättades av domarna Mr Snor-

broms 2006 och Mr Snorbroms 2010.
Snorbromsgeneral (undertecknad) och
Mr Snorbroms 2006 herr Mark Wemhöner höll markställningarna och såg till att
herrskapet försågs med förnöjsamheter
under hela spektaklet. Förutom att berömma oss själva genom obligatoriska tal
så såg köksmästare herr Bertil Messing
till att tillsammans med Destillatör herr
Birger Hedman förse manskapet med en
förnämlig helpension som inleddes med

Vinnare av 2012 års
snorbroms blev friherren Jonas af
Gyllenpanzar. Snorbromsgeneral Petter
Alfsson-Thoor, mitten,
övervakar ceremonin.

och utrustningsdetaljer som är självklara
för oss hoppare.
”Det har vart helt för jäkligt! Det värsta var att förklara en hookturn som går
fel. Hur förklarar man det på ett sätt så
en icke hoppare förstår varför han eller
hon slog i marken?”
Eldprovet för Therese kommer på opponeringen, där hon presenterar sin rapport, får bedömning av och kritik på den.
”Det ska bli spännande att se om den
som ska opponera på min rapport har
förstått vad jag har skrivit om.”
Hon tycker också att det ska bli intressant att se hur hoppare reagerar på

den. Alla förenklingar och den nivå som
rapporten har varit tvungen att läggas på
gör att hon har varit tvungen att generalisera mycket.
”Jag skriver ofta att fallskärmshoppare
gör si eller så, även om det i realiteten rör
sig om olika grupper av fallskärmshoppare. Jag har inte kunnat ta med alla de variablerna som för oss hade gett mer mening.”

Whuffo – internt slang (lätt nedvärderande) för en
person som inte hoppar fallskärm. Att någon utomstående står där och försöker klura ut varför vi

håller på med det vi gör: ”Whuffo you jump out of
them airplanes?” Se även översatt till svenska av
Rumpnissarna i Ronja rövardotter! (red. notis)
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Påverkade henne själv

Att ständigt skriva om och fördjupa sig i
olika olyckor påverkade Linn-Therese.
”Jag hade en period när jag tänkte, fan
också...” Och väl medveten om ironin

en brittisk frukost omedelbart efter att
flaggan hissats högtidligt.

22 värdiga och en hund
bevistade årets Mr
Snorbroms i Aros.

Segrare i kilt

Det går ej att redogöra för snorbromsen
i korthet, den måste upplevas. Endast de
mest hängivna är med, och inmätningen
är hård och orättvis. 2014 sker nästa
snorbroms och då skall även snorbromsgeneral herr Calle Jatko närvara då han
vid nådens år av 2012 var tvungen att
förrätta godhet i norra Irak.
Vinnare av 2012 års snorbroms blev
friherren Jonas af Gyllenpanzar som i
äkta kilt och god snorbromsanda visade
prov på de synnerliga egenskaper en Mr
Snorbroms kan behöva. Det skall dock
nämnas att Snorbromsens andra plats
gick med en hårsmån till den likaså välvårdade och på väldigt många vis talangfulle arméofficeren herr Johan Julin.
2014 är det tioårsjubileum och det
kommer att bli något alldeles extra. Endast de värdiga får vara med... ”vita injuste” är ledordet.
■

Friherre Jonas af
Gyllenpanzar i äkta kilt.

tillägger hon: ”...det händer inte mig. Jag
har min utrustning, min utbildning,
mina instruktörer som jag litar på och
jag hoppar med kompisar som jag litar
på. Men jag har börjat reflektera mer, i
synnerhet när det gäller större grupper.
Då ställer jag mig frågan: Är jag skicklig nog? Ibland tackar jag nej, men samtidigt har jag jobbat hårt för att komma
dit jag är idag och jag tänker fortsätta
jobba för att bli bättre, mer kan jag inte
göra. Men visst var det svårt att sitta och
skriva i ett år om allt som går fel.” ■

Rapporten i sin helhet kan du hitta på:
https://sites.google.com/site/skydivelinnthesis/
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Marcus
Trots att hoppning har blivit Marcus Jögis yrke
tycker han inte att det har förtagit hoppglädjen.

Marcus
Jögi

”Det är vansinnigt kul att dela med sig av det
roligaste jag vet”, säger han. Som nionde svensk
har han nått upp till 5 000 hopp.

Född: 1975 i Stockholm.
Uppvuxen i Upplands Väsby.

Text

Anna Oscarson

Familj: Gift, son på 13 månader
och ett barn till på väg.

Foto

Johan Öberg

D

et började med att Marcus Jögi under
sin lumpentid i Arvidsjaur fick erbjudande om att gå en fallskärmskurs där två
hopp ingick. Dessa genomfördes i Luleå
fallskärmsklubb.
”Det var riktigt roligt.”
Men han tog inte tag i det nyvaknade
hoppintresset förrän våren 1996 då han gick
en AFF-kurs på Frifallsskolan i Tullinge.
”Jag var väl ingen stjärna direkt utan
gjorde om tre-fyra hopp på nivå ett till tre.
Men jag tyckte det var kul och bet mig fast.”
De första sex åren gjorde han runt 50
hopp om året och det var egentligen 2002
som hoppkarriären tog fart på allvar. Vid
den tiden fick Frifallsskolan inte längre vara
kvar i Tullinge och Marcus började hoppa i
Nyköpings fallskärmsklubb. Plötsligt fick
han uppleva klubbanda, något som inte ex-
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Bor: Karlsborg.

Yrke: Militär hoppmästare och instruktör.
Har tidigare arbetat som bland annat
bilplåtslagare.
Började hoppa: I Luleå 1994.
Klubb: Har ingen klubblicens eftersom
hans tjänst inom försvarsmakten innebär
hoppning. Han har därför medlemskap
direkt i SFF.
Intressen: Familjen och hoppning.
Antal hopp: Fler än 5 100, varav lite drygt
3 000 är tandemhopp och kamerahopp.

isterade på Frifallsskolan som drevs kommersiellt.
På två år gjorde han 400 hopp i Nyköping. Han tyckte det var riktigt kul att åka
till klubben och hänga där. Tillsammans
med kompisen Mattias Waller friflög han en
hel del. Han utbildade sig till hoppmästare
och började filma tandem. Tandempiloten
Johan ”Jovan” Persson inspirerade honom
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Andy Godfrey
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Jag vet inte när
och hur jag lärde
känna Marcus
men under åren
har vi bland
mycket annat tävlat, hoppat tandem och swoopat tillsammans.
Marcus som hoppare tycker jag är
hoppglad, det vill säga han ställer alltid
upp på en kvällsswoop efter att dagens
tandemjobb är överstökat. Jag tycker
även att han är ett föredöme när det
gäller säkerhet inom sporten.
Av olika anledningar har Marcus fattat tycke för vår lilla slitsamma klubb i
Östersund. Det har resulterat i många
roliga minnen och är ett generöst bidragande till att vår klubb har fortsatt
leva vidare. Varför jag uppskattar Marcus som hoppkompis är nog för att jag
alltid har så grymt roligt i hans närhet
även före och efter hoppningen.
Marcus jobbade i
tre säsonger på
Nya Zealand som
kameraman och
tandempilot.

att själv utbilda sig till tandempilot. Han
genomförde utbildningen år 2004.
”Jovan fick tandemhoppningen att
verka enkel och rolig.”
Hoppade in på VM

Från Australiensiska
mästerskapen i
swooping, 2010.

Marcus har också hoppat en del kalottformation. Han har hoppat tvåmanna sekvens med Romme Rotation och tränat
med dem rätt mycket. Tillsammans med
Svante Lundberg var han ”stand-in-kameraman” för det framgångsrika kalottformationslaget. På VM i Holland 2008
fick han chansen att hoppa in som kameraman i Tomas Salbergs ställe. Därifrån
har han sitt mest minnesvärda hopp.

Det var sista hoppet på tävlingen och
de hade chans på bronsmedalj. I sista liften var Romme Rotation sista lag att
hoppa av. När Marcus klättrat ut för att
hoppa av märkte han att kameran inte
fungerade. Hela laget fick klättra in igen
och de begärde en ny final. Kameran kom
igång och hoppet kunde genomföras.
”Vi tangerade det svenska rekordet
men det räckte inte utan vi förlorade
bronsmedaljen med en poäng.”
Vintern 2006-2007 tillbringade han
på nya zeeländska hoppfältet Taupo. Där
jobbade han sedan som kameraman och
tandeminstruktör under tre säsonger.
”Hoppningen där skiljer sig mycket

privat arkiv

Svante Lundberg, hoppkamrat:

från annan hoppning. Där är det ett riktigt jobb och approachen är helt annan.
Allt handlar om att tjäna pengar och
man tjänar ganska bra.”
Med på BAS-filmen

Ytterligare en gren Marcus har tävlat i är
swooping. Det sysslade han med åren
2008-2010. Själv säger han att han inte
gjorde några superresultat men han lyckades ändå komma på plats 14 i australiensiska mästerskapen.
”Det var zonprecision som jag tyckte
var roligast och där jag gjorde de bästa
resultaten.”
Marcus har skadat sig en gång i samband med hoppning och det var inför en
swooptävling i Tjeckien. Under ett träningshopp kom han in lågt och slog i benen strax innan vattnet. Han studsade ut
i vattnet, ett ledband tänjdes ut och han
fick lite skrapsår.
Men det gick inte riktigt som planerat
en annan gång också, även om det enda
som skadades då var egot. Landningen
finns faktiskt med på BAS-filmen. Marcus svängde ner riktigt ordentligt och
landade i ett vattendrag i Örebro.
Han har inget emot att vara med på
bas-filmen utan tycker bara det är bra
om andra kan lära sig av hans misstag.
Bevittnat flera dödsfall

Rosemary Smith

Själv försöker han tänka på det viset de
gånger han bevittnat allvarliga incidenter
och dödsfall på fältet. År 2001 bevittnade han det fruktansvärda dödsfallet där
en tjej kraschade mot marken utan att ha
fått ut någon fallskärm. Det var på Pirttivouppi-lägrets första dag.
”Då fick jag en riktig tankeställare och
funderade på att sluta hoppa.”

30

Svensk Fallskärmssport nr 2, 2012

Henny Wiggers

NYFIKEN PÅ

Efter att ha funderat fram och tillbaka
beslutade han sig ändå för att fortsätta.
Tyvärr var dödsfallet i Pirttivouppi inte
Göran Schwarz, hoppkamrat:
Att beskriva Marcus med några
få ord är inte
helt enkelt, men
en god sammanfattning skulle bli
”en positivare
och bättre människa får man
helt enkelt leta
efter”.
Han har alltid något finurligt på gång.
När man ser den där lilla extra glimten i
ögat, då är det bara" att hänga på och
hoppas att det är något bra han har
hittat på. Det kan vara allt ifrån en liten
luring på ett hopp, till att åka halva jorden runt för att köpa en glass, eller något annat roligt. I min värld är sådana
grejor uppskattat!
Vänskapen med Marcus är någonting som jag klart uppskattar. Tyvärr
ses vi inte så ofta numera, sedan han
flyttade till Örebro och sedan till Karlsborg. I hans ”nya” liv gjorde han i vissa
avseenden en total ”makeover”. Skaffade flickvän, började jobba, blev med bebisar och gifte sig. Grattis Helena, en
störtskön kille du hookat upp med!
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det enda han skulle bevittna i sin karriär.
På ett hoppfält i USA såg han ytterligare
en tjej slå ihjäl sig och han var på fältet i
Gryttjom den dagen 2005 då Anneli
Dalström svängde för nära marken och
dog av skadorna.
Förra året var han på fallskärmsklubben Aros när Rikard Larfors kraschade.
Han var där för att AFF-utbilda på arbetstid och hade därför med sig en bil
från försvaret. Den var utrustad som en
mindre ambulans och att svårt skadade
Rikard Larfors kunde ges syrgas så snabbt
tros ha bidragit till att han överlevde.
Första gången Marcus träffade Rikard
efter olyckan var på riksstämman i år.
”Det var skönt att se att han repat sig
så bra för det såg väldigt illa ut då det
hänt.”
Marcus är alltså anställd inom Försvarsmakten. De ringde honom för två år
sedan och frågade honom om han kunde
tänka sig en tjänst. Tajmingen kunde inte
vara bättre. Efter tre säsonger på Nya
Zeeland hade han börjat tröttna lite på
det. Han kände också att tiden var mogen för att bilda familj.
Utbildar både militärer och civila

I december 2010 började han i Karlsborg
som militär hoppmästare och instruktör.
Arbetsuppgifterna är väldigt varierande.

Vissa dagar sitter han på sitt kontor och
skriver utbildningsanvisningar. Andra
åker han iväg någonstans för att hoppa i
mörker och utbilda folk att hoppa med
rundkalott. Det händer att han åker till
USA för att utbilda militärer där.
Ibland ska han hoppa med en stor tunna. Landningen är då ganska komplicerad.
”Tunnan hänger i en lina under en,
det är mycket vikt som ska bromsas upp
inför landning.”
Sedan Marcus blev pappa för 13 månader sedan har han minskat ner på den
civila hoppningen. Men han håller igång
tandemhoppningen och brukar hoppa i
Aros. Dessutom utbildar han tandeminstruktörer åt Fallskärmsförbundet.
”Det är jätteroligt att utbilda nya.”
Att hoppa tandem tycker han är vansinnigt kul trots att han har gjort över
3 000 tandemhopp.
”Man får så mycket tillbaka i form av
glada passagerare.”
Som den instruktör han är både i arbetet och för de blivande tandeminstruktörerna undviker han att göra saker komplicerade.
Han beskriver sig själv som en glad person som säger vad han tycker. Hans raka
och ärliga sätt uppskattas dock inte av alla,
speciellt inte av dem som inte tål att höra
en och annan obekväm sanning.
■

Marcus har tränat och
hoppat med CF-laget
Romme Rotation en hel
del. På VM i Holland
2008 fick han hoppa
som kameraman.
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Hoppning i

Danmark

Det är tätt mellan fallskärmsklubbarna i Danmark. Men alla klubbar
har små plan och därför fungerar det inte så bra för danskarna att
lagträna på hemmaplan. Vid event hyrs större plan in och Danska
Fallsärmsförbundet har en aktiv roll i organiserandet av dessa.
Text

Anna Oscarson

Foto

Anders Lau Nielsen, http://theskydivingtube.com

årt platta, rödvita grannland i sydväst har enligt Danska Fallskärmsförbundets hemsida hela 22 klubbar. Alla
har visserligen inte ett eget fält eller flygplan, enligt svenska Maria Ondracek som

V

Hoppning i Danmark
Antal klubbar: 22.
Antal medlemmar: 2 500.
Antal hopp: Cirka 10 000 /år.
Certifikat: C-G, för C krävs 40
hopp, D 100 hopp, E 500
hopp, F 1000 hopp och G
5 000 hopp.
Hoppris: 210 danska kronor
(cirka 255 svenska) för ett
hopp från 4 000 meter.
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Jylland
Köpenhamn

Fyn

Själland
Lolland

sedan några år tillbaka bor i Köpenhamn
och förnyar sin hopplicens i Danmark.
Maria hoppar i fallskärmsklubben DK
och hoppar tillsammans med tre andra i
FS4-laget Airplay. Som du kunde läsa i
förra numret tog de bronsmedalj i vindtunneltävlingen ”World challenge”. De
har nu också genomfört sin första tävling
från flygplan.
Den danska tävlingssatsningen är seriös. Bara på FS-sidan sponsrar förbundet
tre lag. Det satsas också på swooping och
friflygning.
”Till landslaget söker man individuellt
och sedan sätts lagen ihop därefter. Vi
har inte sökt eftersom vi var fyra som vill
hoppa ihop som lag. Men vår målsättning är att slå minst ett av landslagen på
danska mästerskapen.”

Alla danska klubbar har små flygplan,
Cessna 182, 206:or och liknande. Någon
seriös lagträning på hemmaplan är därför inte möjlig för FS-lagen. Men de har
en nyöppnad vindtunnel utanför Köpenhamn som fungerar utmärkt för teknikträning, för FS-fyrmanna alla randoms, ett par block och inte minst frifallskommunikation. När evenemang
anordnas hyrs större flygplan in. Det
händer också att de åker till Tyskland för
att köra skillscamp i FS till exempel.
I övrigt lägger de tränande lagen mycket av sin hoppning på träningsresor utomlands till exempel i Spanien eller USA.
På friflygarsidan ligger Danmark lite
efter Sverige och de övriga nordiska länderna enligt Nina Forsberg, FKCG. Men
det finns tre duktiga hoppare som är på
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packcert. Innan man får hoppa med andra måste man genomgå en utbildning, en
så kallad FS-utcheck. Maria deltog som
instruktör på en sådan för några veckor
sedan.
”Man kollar att nybörjarna är säkra
genom att göra fem till sju hopp tillsammans med dem. Vi gör nivåövningar,
sidglidningar, trackar och svänger, men
viktigast är att eleverna är medvetna om
höjden, har ögonkontakt, överblick och
en okej track för att få hoppa tillsammans med andra.”

Faldskaermsklubben.dk arrangerar två
till tre större boogien
varje år. Ovan från det
årliga Skyvan Boogiet
i september 2011.

Fortfarande ideellt arbete

Casper Madsen öppnar sin fallskärm i eftermiddagssolen över
södra Lolland med utsikt över Kattegatt.

gång och ofta dyker upp på större formationer och lite mer avancerad sekvensflygning.
För några år sedan var Danmark väldigt framgångsrika i freestyle. Mellan
2002 och 2005 tog Martin Kristensen
och Niels Predstrup flera VM-guld med
laget Funkflyz.
Inom storformationshoppning är danskarna väldigt aktiva, förmodligen inspirerade av att ha Kate Cooper Jensen så
nära inpå. Stolta åker de iväg och medverkar i hennes arrangemang, till exempel var omkring tio danskar med till Per-
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Hur ligger det till med ideellt arbete i
Danmark? Den som läste förra avsnittet
om Norge kommer kanske ihåg att där
existerar det i princip inte eftersom hoppfälten drivs kommersiellt. Men i Danmark genomförs fortfarande mycket frivilligt och obetalt arbete. Men förbundet
bekostar exempelvis instruktörernas hopp
på läger.
Något som Maria tycker danskarna
borde ta efter oss i Sverige är hur de hanterar betalningen av hopp. forts. på sidan 34

Bryt av en formation under Skyvan
Boogiet 2011.

ris P3 100-way camp, där 100-mannor
blev kompletta tre gånger i rad för första
gången.
Aktivt förbund

En skillnad mellan hoppningen i Danmark och i Sverige är att förbundet har
en mer aktiv roll i Danmark när det gäller att organisera olika läger. Även om
folk i klubbarna är delaktiga och genomför mycket av arbetet. Läger som anordnas är exempelvis för vingoverallhoppare,
storformationshoppare och rena skillscamp för nybörjare.
Danmark har liksom oss både AFFoch konventionell utbildning. Den lägsta
certgraden som finns i Danmark är Ccert. För att få den måste man göra 40
hopp efter utbildningen och även ha
33

I VÅRA GRANNLÄNDER

En storm tornade
upp sig, så efter
snabb landning
utan hopp puttar
miljömedvetna
hoppare planet till
hangaren.

forts. från sidan 33

”I Danmark betalar man efter hoppdagens slut. De har inget Skywin vilket
gör det besvärligt och det brukar bli
långa köer.”
Hon har dock hört att en förändring
kan vara på gång.
Ingen bastuöl

Stina Cederberg,
i danska militära
landslaget
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Något som Maria saknar i Danmark är
bastun och ölen efter hoppdagens slut.
Väldigt få klubbar har övernattningsmöjligheter och därmed förekommer inte
denna tradition. På de danska klubbar

hon har besökt har hon någon gång fått
sova i klubblokalen och annars i tält eller
hyrd husvagn.
Danskars syn på svenskar är ofta att vi
är överdrivet ivriga att följa lagar och förordningar medan svenskars syn på danskar är tvärtemot. Vi tycker kanske att våra
rödvita grannar för jämnan går runt i ett
ölrus och inte tar livet på så stort allvar.
Men när det gäller regler inom fallskärmshoppning berättar Maria att hennes intryck är att danskarna är väldigt seriösa. De har vissa regler som vi inte har i
Sverige. Till exempel måste man genomgå en utbildning och få en videostämpel i
sin loggbok innan man börjar hoppa
med kamera. Det är också ett generellt
krav på att alla ska hoppa med räddningsutlösare.
Däremot finns det andra regler som vi
har i Sverige som inte finns i Danmark.
När Maria hoppade i Danmark första
gången år 2000 var det inget hjälmkrav.
Det har ändrats men det är fortfarande
bara krav på att friflygare och elever ska
hoppa med hård hjälm.
I Danmark finns en ansvarig instruktör på fältet när det är hoppning, motsvarande vår hoppledare, men Maria har

aldrig varit med om att någon har kollat
hennes grejer.
Har anlagt pond

På Jylland har det byggts en swooppond
i år. Tanken var att förlägga svenska mästerskapen i swooping där tillsammans
med danska mästerskapen i grenen. Men
det blev av olika anledningar inte av.
Danmark har inte lika uttalat samarbete mellan försvaret och den civila hoppningen som vi har i Sverige. Stina Cederberg är med i det militära landslaget.
”Det finns inget formellt samarbete
men de flesta hopparna som är med i militära landslaget är också med i de civila
landslagen. Vi delar därför på flygplan
och coacher till exempel”, säger hon.
De flesta militära hoppare började
som civila, danska Fallskärmsförbundet
utbildar inga militärer i hoppning. Det
militära landslaget är helsponsrat av staten men de har alla andra uppdrag vid sidan av som har högsta prioritet.
Stina har varit med i militära landslaget i precision sedan 2005. Under ett
par år hade de ett damlag i FS4 också.
Hennes målsättning är hög – att bli bland
de fem bästa i världen inom några år. ■
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KONTAKTA

SFF!

Vill du veta mer om:

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

Skatter och avtal: Kontakta förre ordföranden Lina
Gardlow, e-post: lina@sff.se

• Drogteststickor.

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

• Skade- och tillbudsformulär.

Kommunikationsansvarig: Carl-Oskar Bohlin,
e-post: carloskar.bohlin@gmail.com

• Boken ”Flyga fallskärm”, utbildningsbok
i avancerad fallskärmsmanövrering.

Förbundsjurist, allmänrättsliga frågor, avtal,
försäkringar, tävling: Håkan Dahlquist,
e-post: hakan@sff.se

Styrelsen
Ordförande: Ronny Modigs,
e-post: ordforande@sff.se

Miljöfrågor: Carolina Nilsson,
e-post: carolina_nilsson@yahoo.se

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

Materielkommittén: Henrik Grentzelius,
e-post: henrik.grentzelius@comhem.se

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

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

Ronny Modigs,
ordförande.

Stefan Nilsson,
kassör.

Tävlingskommittén: Elisabet Pettersson,
e-post: elisabet.pettersson@comhem.se

Ledamot: Robert Rydén,
e-post: skydivernu@gmail.com
Suppleant: Håkan Dahlquist, e-post: hakan@sff.se
Suppleant: Carl-Oskar Bohlin,
e-post: carloskar.bohlin@gmail.com
Valberedningen:
John Cargill Ek (sammankallande),
e-post: jce@jcd.se
Uno Alpfors, e-post: uno.alpfors@swipnet.se
Ante Frisk, e-post: ante.frisk@gmail.com

Carolina Nilsson,
ledamot

Robert Rydén,
ledamot

Svenska Fallskärmsförbundet är en frivillig försvarsorganisation,
medlem i Flygsportförbundet och Riksidrottsförbundet.
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Utbildnings- och säkerhetskommittén:
Petter Alfsson-Thoor, e-post: ri@sff.se

Ledamot: Carolina Nilsson,
e-post: carolina_nilsson@yahoo.se

Erik Hamrin,
ledamot

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

www.sff.se
På hemsidan hittar du bland annat information om
SFF, nyheter och styrelseprotokoll samta fakta om
bestämmelser och material.

Håkan Dahlquist,
suppleant

Carl-Oscar Bohlin,
suppleant

Petter Alfsson-Thoor,
riksinstruktör

Transportstyrelsen har till Svenska Fallskärmsförbundet
delegerat tillsynen av sporthoppning med fallskärm i Sverige.
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Posttidning B
Svensk Fallskärmssport
Himmelsdyk, Box 110
SE-438 23 Landvetter
Suède

Eric Alsmos hundrade hopp blev en vacker stilstudie i frifallsteknik och samarbete ovanför Aros.
Från topp: Peter Segerros, Elof Wecksell, Eric Alsmo och Erik Lundh. Foto av Rob Parker.

