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SM i speedformation • Vingoverallrekord • Libelt ser framåt

Rädslan…
… vi har alla någon gång under våra fallskärmskarriärer
känt den. Den finns där inom oss, ständigt lurpassande.
En av människans nedärvda instinkter som varit till stor
hjälp genom att hindra oss från att utsätta oss för onödiga risker.
När vi står i flygplansdörren redo att kasta oss ut
skriker vårt undermedvetna till oss: "Det här är farligt!
Du kommer att dö!".
Om vi vägrar att lyssna till den rösten tillräckligt
många gånger och tänker på den livräddande ryggsäck
vi har på oss kommer rädslan att minska för varje hopp
vi gör som går bra. Det är inte ovanligt att vi till och med
glömmer bort den där skräckinjagande känslan helt. Efter att ha gjort tillräckligt många hopp utan att någon
incident har inträffat tycker vi det är den naturligaste
sak i världen att kliva av ett flygplan på några tusen meters höjd. Det är då risken för slarv och misstag ökar. Vi
kollar inte utrustningen lika noga, och hoppar kanske
över något moment för att spara tid vid packningen.
Men för att återgå till rädslan. I det här numret delar
Peter Johansson med sig av hur han kände sig inför sina
första hopp. En rädsla så förlamande att han nästan inte
klarade av att ta sig igenom utbildningen. Vi tror att det
här är vanligare än vad som kommer fram och är tacksamma över att Peter vill dela med sig av sina upplevelser. En vanlig föreställning är att fallskärmshoppning är
något som coola, tuffa typer håller på med och verkligen ingenting för mesar.
Inför vårt första hopp har vi garanterat sugit i oss av
erfarna hoppares beskrivningar om hur fantastiskt det
är att hoppa fallskärm. Vi vill också få uppleva den
glädjen. Men i större eller mindre omfattning ställer sig
rädslan i vägen här. Läs till exempel om Caroline ”Cajo”

Innehåll, nummer 4, 2012

Josefsson som är detta nummers Nyfiken på. För henne
tog det ett bra tag innan den där verkliga hoppglädjen
ville infinna sig. Var kanske inte fallskärmshoppning
något för henne?
Många har nog delat hennes tvivel. Är du ny i sporten och känner igen dig i dessa tankegångar? Läs då
dessa två reportage och håll ut. Ger du det lite tid törs
vi nästan lova att du kommer att få uppleva något fantastiskt. Fallskärmshoppning när den är som bäst.
Sommaren är definitivt slut för den här gången.
Men för våra landslagshoppare som ska ställa upp i VM
i Dubai går det inte att lägga utrustningen i garderoben
riktigt ännu. Redaktionen önskar de tävlande ett stort
lycka till med de sista förberedelserna.
Till kommande nummer blir det förresten en liten
förändring av laguppställningen i redaktionen. Anna
Oscarson kommer att vara föräldraledig ett tag igen
och rutinerade Boel Stier kliver in i hennes ställe.
Hoppas ni alla hittar något läsvärt i detta nummer så
ni kan krypa upp i soffan med en filt och läsa tidningen
i värmeljusens sken.
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Kalendariet. Lösryckt,
notiser om smått och gott.
Ordförandespalten,
Ronny Modigs.
Brittiska fallskärmsförbundet
– mästare på tävlingar.
Två av hundra
– världsrekord i vingoverall.
Hög klass på årets
Nordic Sequentials.
Riksinstruktören,
Petter Alfsson-Thoor.
Incidentrapporter.
Nytt brytsystem
för storformationer.
Martin Libelt ser framåt
efter swoopkraschen.
Fönster mot hoppsverige.
Gästskribenten – så kan vi
minska swoopingskadorna.
SM 10-manna
speedformation.
Bird babes – nytt boogie
ser dagens ljus.
Peter trotsar rädslan.
Nyfiken på Cajo.
Flygplanskrisen
som stärkte klubben.
Så kontaktar du folk i SFF.
Bakfotot!

Omslaget:
Världsrekord i vingoverall,
två svenskar bland de hundra.
Foto: Norman Kent, www.normankent.com
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LÖSRYCKT
Alex Sannergren
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OKTOBER
26-28/10: Actionweekend med
mörkerhoppning och maskerad hos
FK Dala, kontakt:
ordforande@frittfall.nu
NOVEMBER
1-4/11: Swedish Freefly Mafiatunnelcamp i Voss, Norge. Kontakt:
swebase031@gmail.com
7-10/11: Tunnel Mania i St. Petersburg,
kontakt: kristian22794@gmail.com
8-11/11: Swedish Freefly Mafiatunnelcamp i Voss, kontakt:
swebase031@gmail.com
11-14/11: Tunnel Mania i St.
Petersburg, Ryssland, kontakt:
kristian22794@gmail.com
15-18/11: Swedish Freefly Mafiatunnelcamp i Voss, kontakt:
swebase031@gmail.com

Oscar Cotrell

15-18/11: Tunnel Mania i St.
Petersburg, Ryssland, kontakt:
kristian22794@gmail.com

I förgrunden Seth
Ericson med sju
kilo kamera.

15-18/11: Tunnelcamp i Prag,
Tjeckien, mer information:
www.basementproductions.se
17-18/11: Förbundskonferensen
i Karlsborg, kontakt:
ordforande@sff.se
29/11-10/12: VM i Dubai.
DECEMBER
13-19/12: Tunnelcamp i Prag,
Tjeckien. Mer information:
www.basementprodutions.se
27/12 - 5/1: Dubai Winter Festival, mer
info på www.skydivedubai.ae
JANUARI
26/1: Stockholm Skydive Filmfestival
Mer info på www.skydivefilm.se

Hoppande reklamdjur
Lördagen den 15 september filmades Folksams nya reklamfilm som handlar om fallskärmshoppande djur(!) i Gryttjom. Produktionsbolaget hade anlitat Seth Ericson på
Svenska Stuntgruppen – även medlem i FS4-laget Team Bardagi. Seths uppdrag var
att filma och koreografera alla fallskärmssekvenser i frifall och vara stuntkoordinator
vid det kompletterande jobbet i filmstudion. Kravet var att kunna filma med en REDfilmkamera och det innebar bland annat lite modifieringar samt en total hjälmvikt för
honom på cirka sju kilo.
Felix Wallberg från Stockholm Fallskärmsklubb agerade djur-stuntman framför
kameran under de flesta hoppen (du kommer att förstå mer när du ser reklamen).
Totalt gjordes sex hopp i perfekta väderförhållanden och alla sekvenser sattes på
första försöket.
Regissören Markus Johnson kunde konstatera att det klart svåraste med jobbet
var de kompletterande vajerflygningarna i Filmhusets studio två veckor senare – alltså
inte den relativt komplexa frifallsfilmningen i Gryttjom. Reklamfilmen kommer att visas
lite senare under hösten.

Delar av SFF:s styrelse – Ronny Modigs, Carl-Oscar Bohlin och Carolina Nilsson.

Materielvarning

gällande mjuka
reservhandtag

Styrelsen träffades i Skåne
Svenska Fallskärmsförbundets styrelse brukar försöka förlägga sina möten ute hos olika klubbar under hoppsäsongen för att få en chans att
prata med hoppare ute i landet och få höra vad de tycker om olika saker. I samband med förbundsstyrelsens senaste möte passade delar av
styrelsen på att besöka Sveriges två sydligaste klubbar.
Styrelsen träffades i Malmö redan under fredagskvällen för ett par
timmars möte och middag. Sedan fortsatte de med styrelsemöte under
lördagen och när det var avklarat, begav sig Carolina Nilsson, Ronny
Modigs och Carl-Oskar Bohlin mot Malmös närmsta fallskärmsklubb. I
Eslövs utkant, dryg fyra mil från Malmö, ligger fallskärmsklubben SYD.
”Vädret var ingen höjdare, så när vi kom fram var hoppningen ställd
för dagen till förmån för kvällens jubileum. SFF passade förstås på att
gratulera SYD på 30-årsdagen, och efter att ha snackat en stund med
några klubbmedlemmar begav vi oss mot nästa klubb, Skånes fallskärmsklubb, som ligger cirka sex mil nordost om SYD”, berättar Carolina Nilsson. Vädret hade spruckit upp och de lyckades få in ett tremannahopp ”á la förbundsstyrelsen” innan det dukades fram korvgryta. Kvällen fortsatte med trevliga konversationer och några rundor biljard på
SFK:s nya biljardbord.
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Svenska Fallskärmsförbundet gick den
6 oktober ut med en materielvarning
gällande riggar från tillverkaren Sun
Path. Det gäller riggar med mjuka reservhandtag med plastinlägg tillverkade före 1 januari 2006.
Det har förekommit fall med vådautlösningar av reservfallskärmen
och orsaken är att plastinlägget med
tiden kan ha deformerats. Under
ogynnsamma omständigheter kan det
leda till ofrivillig aktivering av reservfallskärmen. Observera att handtaget
kan ha monterats på andra riggar än
de som levererats från Sun Path.
Inför nästa hopp ska handtaget besiktas enligt dokumentet ”Sun Path
Service Bulletin SPS007” som man
hittar på förbundets hemsida
www.sff.se under rubriken Medlemsservice och sedan Materielhandboken. De som köpt sin rigg genom Uffes hoppshop kan vända sig dit.

Svensk Fallskärmssport nr 3, 2012

LÖSRYCKT
Tre svenskar på swooptävling
I slutet av augusti hölls Pink Canopy Piloting Open 2012 i Klatovy, Tjeckien. Bland de 73 deltagarna fanns från Sverige
Nico Emanuelsson (FKCG), Stefan Burström (SF) och Tobias
Alsiö (FKA). Bästa placeringen i någon av delgrenarna hade
Nico Emanuelsson med en sjundeplats i zonprecision. Nico
höll sig även främst bland svenskarna i de andra delgrenarna,
vilket gav en fin elfteplacering som kombinerat resultat.
Zonprecision

hopp 1

1. Roman Dubsky, Slovakien
2. Thomas Dellibac, USA
3. Christian Wagner, Österrike
7. Nico Emanuelsson, Sverige
36. Stefan Burström, Sverige
37. Tobias Alsiö, Sverige

94,791 100,000
94,791 88,421
87,500 94,736
84,375 80,000
36,458 62,105
55,208 42,105

hopp 2

t o t al t
194,791
183,212
182,236
164,375
98,563
97,313

Distans

hopp 1

hopp 2

t o t al t

1. Nicholas Batsch, USA
2. Marat Leiras, Brasilien
3. Jessica Edgeington, USA
20. Nico Emanuelsson, Sverige
23. Stefan Burström, Sverige
60. Tobias Alsiö, Sverige

100,000
86,641
77,286
68,385
63,412
0,000

92,487
93,452
100,000
65,175
64,073
0,000

192,487
180,093
177,286
133,560
127,485
0,000

Hastighet

hopp 1

hopp 2

hopp 3

t o t al t

1. Nicholas Batsch, USA
2. Ian Drennan, USA
3. Peter Kallehave, Danmark
19. Nico Emanuelsson, Sverige
37. Tobias Alsiö, Sverige
62. Stefan Burström, Sverige

96,642
91,848
97,858
75,090
72,090
0,000

100,000
86,723
66,870
79,229
42,832
38,416

88,011
96,207
93,331
0,000
0,000
0,000

284,653
274,778
258,059
154,319
114,922
38,416

Kombinerade resultat

Hastighet

1. Nicholas Batsch, USA
2. Thomas Dellibac, USA
3. Christian Wagner, Österrike
11. Nico Emanuelsson, Sverige
43. Stefan Burnstrom, Sverige
51. Tobias Alsiö, Sverige

284,653
254,924
248,337
154,319
38,416
114,922

Zonprecision
165,569
183,212
182,236
164,375
98,563
97,313

Distans

Tot a lt

192,487
176,296
160,243
133,560
127,485
0,000

642,709
614,432
590,816
452,254
264,464
212,235

Divine klara för VM i Dubai

Anders Q

Ett stort grattis till Divine som kommer att deltaga i VM i Dubai. De klarade kvalgränsen med 6,01 i snittpoäng och har
jobbat hårt med de obligatoriska hoppen med hjälp av en
coach. Divine består av Tommy Gustavsson, Malin Sjödin och
Janne Latvala, alla från fallskärmsklubben Cirrus Göteborg.
Under SM klarade Divine först inte de 6,0 i snitt som de
behövde klara för att få klartecken att åka till Dubai. Men deras 5,86 var inte långt ifrån. Divine frågade då om de kunde
få en chans till att försöka få upp sina poäng under en annan
tävling före Dubai – nordiska mästerskapen – vilket de fick.
När NM blev inställt löste domarna det så fiffigt att Divine fick
göra hoppen på hemmaplan och få fjärrbedömning via en
svensk domare och fyra internationella. Alla domarna som
fjärrdömde kommer att vara på plats på VM i Dubai.

Stockholm Skydive Film Festival 2013
Den 26 januari 2013 är det återigen dags för filmsugna hoppare att inta Bio Rio. Festivalen
är den femtonde i ordningen. Upplägget för filmskaparna är lite annorlunda jämfört med tidigare år. Främst genom att kategorin ”bästa foto” har gjorts om till att vara ”bästa fotografi”.
Det handlar alltså om en stillbild, som måste vara tagen med en kamera som fixar 10 megapixel eller mer. Endast en bild per tävlande men det är tillåtet att tävla med både en stillbild
och en film.
Kategorin ”bästa film” är så klart kvar även denna gång, medan nykomlingen ”horror” läggs
till för att inleda hoppåret 2013! För mer information se www.skydivefilm.se

September gör musikvideo med fallskärmshoppning

Hotellrabatt vid Skavsta flygplats
Nu kan fallskärmshoppare få rabatt på rum på hotellet knutet
till Skavsta flygplats. Många av avgångarna till vindtunnlarna
går från flygplatsen och åker man långt eller har en omänsklig
avgångstid kan man som fallskärmshoppare under vintern bo
på hotellet till rabatterat pris. Det är Anette Andersson från
Nyköpings fallskärmsklubb, som jobbar på hotellet, som fick
idén och presenterade den för sin chef som nappade.

Svensk Fallskärmssport nr 3, 2012

Fredrik Bergman

Divine – Tommy Gustavsson, Malin Sjödin och Janne Latvala.

När Petra Marklund, känd under artistnamnet September, skulle göra en musikvideo till sin låt ”Händerna mot himlen”
behövdes ett fallskärmshopp. Det blev ett
besök hos Aros och ett hopp med Niclas
”Busen” Olofsson. Klippen när Niclas satte på selen filmades i hangaren en dag
då det inte gick att hoppa.
Tyvärr var vädret bara aningens bättre
med höga blöta moln den dag hoppet blev
av. När Stefan Flink, som filmade frifallet,
såg videon med Petras gäng och noterade regndroppar på linsen svor han lite.
”Men de andra skrek av lycka och tyckte
att det passade perfekt in i videon”, berättar Niclas.
Hela videon förutom frifallet filmades
med en RED-kamera värd 600 000 kronor. Men trots all hi-tech fick man ta till
sin uppfinningsrikedom. ”För att ge videon
den rätta svart-vita effekten spände de en
vit damtrosa över linsen”, avslutar Niclas.
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Några ord från…

Brittiska fa
världsmästare på
att ordna tävlingar

u lider en intensiv men regnig säsong mot sitt slut. Trots
att september månad även den var en av de blötaste i historien avslutades tävlingssäsongen med SM i speedformation
hos fallskärmsklubben Aros. Grattis till Pink Fire från Aros.
Artisten September har också föredömligt nog förstått kraften i vår sport och använder den i sin musik och sin nya video,
härligt att se! Det är bra att vi syns genom svenska folkets idoler. Syntes gjorde vi också i teves morgonsoffa inför Baumgartners 36 000-metershopp genom Anton Westman och Marcus
Marcusson som experter, bra jobbat!

N

Mitt under årets hoppsäsong fick jag ett samtal från Robban Rydén, årets SM-general, som fått till uppgift att åka till de brittiska
mästerskapen i FS4 tillsammans med en erfaren tävlingshoppare.
Resan är en del av den översyn av tävlingsverksamheten som det
svenska förbundet just nu arbetar med.
Våra slutsatser är tänkta att kunna appliceras för vilken tävlingsgren som helst men i denna artikel kommer jag att fokusera
på just FS4 av förklarliga skäl.

östen är också den tid då vi summerar och tar till vara
alla erfarenheter för att gå stärkta in i 2013. Det gör vi
genom att diskutera och debattera, bara genom att stöta och
blöta idéer blir vi bättre och utvecklas. Vi vill höra alla era
goda idéer för att nå våra mål i SFF:s strategi 2016. Diskutera
med er ordförande och de representanter som kommer till förbundskonferensen i Karlsborg 17-18 november, där vi lägger
grundstenarna för 2013. På konferensen kommer vi att diskutera en mängd viktiga frågor, till exempel hur vi skall bedriva
tävlingsverksamheten de kommande åren, hur vår distriktsindelning skall se ut, vårt framtida utbildningssystem, Skycamp,
IdrottOnline med mera.
Det är mycket glädjande att landslagstruppen till VM i Dubai är klar och att fler lag har lyckats kvalificera sig på sluttampen, grattis! Landslaget består av en stor trupp om 35 tävlande
till VM. Jag ser fram emot VM och som förbundskapten har
jag stora förväntningar på goda resultat.

H

tockholms fallskärmsklubb har byggt en swoop-pond som
invigs i dagarna. Ett viktigt steg för att vi skall kunna träna
och tävla säkert i denna tävlingsgren. Det behöver dock göras
mer för att förbättra vår säkerhet kring högfartslandningar.
Här pågår ett viktigt arbete för att överse hur vi gör landningarna säkrare, inte främst genom regler utan istället genom utbildning och en förändrad attityd.
Avslutningsvis vill jag gratulera två nya världsrekordinnehavare. Johannes Klefbohm och Erik Andréen som var med på
världrekordet i vingoverallformation i Perris Valley, Kalifornen. Stort grattis!
Jag önskar er alla en skön höst!

S

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

Seth Ericson

Foto

Robert Rydén

S

kälet till att just Storbritannien valts
som resmål är den nästan overkliga
uppslutningen av hoppare – något British Parachute Association (BPA) lyckats
med efter många års metodiskt och målinriktat arbete.
I och med att Robban hade ett jobb i
Sverige under lördagen (tävlingens första
tävlingsdag) så valde vi att täcka olika delar av tävlingen: jag skulle vara där från
invigningen fredag kväll fram till söndag
eftermiddag och Robban skulle komma
på söndag förmiddag och vara kvar tills
tävlingen var slutförd.
Resan

Jag förberedde mig genom att kontakta
BPA:s ordförande Martin Soulsby, som
var en av tävlingens organisatörer. Han
är även en tävlingshoppare som jag känner sedan tidigare. Jag flög sedan till Manchester och tog mig vidare till Skydive
Hibaldstow.
Hoppfältet har en imponerande flotta
på tre stycken Dornier – ett flygplan som
tar 15 hoppare till tävlingshöjd och ner
igen på strax under tolv minuter!
Väl på plats hann jag med att spela lite
volleyboll med svenska Team Fire som
var på plats för att deltaga i tävlingen, innan det var dags för invigning och lottning av hoppen. Redan här kändes det
som en mindre rockfestival med en inhyrd läktare och scen.
Efter att deras chefsinstruktör gått igenom säkerhet, rutiner, lokalerna och liknande så fick jag ett par minuter till att
presentera mig och berätta om skälet till
Svenska Fallskärmsförbundets besök. Jag
tror att det var viktigt eftersom ett av re-

sans mål var att prata med så många
hoppare som möjligt.
Tävlingen

På lördag morgon drog allt igång med
strålande sol. Totalt sett hade hela 72
(sjuttiotvå!) FS4-lag anmält sig till tävlingen vilket till och med är fler än de senaste amerikanska mästerskapen där 65
lag deltog. Dessutom tävlade även fyra
VFS-lag under samma helg.
Det var en intensiv aktivitet under
hela dagen. Betongplattan där lagen förberedde sina hopp användes konstant
och jag intervjuade och pratade med så
många personer jag bara orkade. Var
femte minut vräkte flygplanen ur sig sina
15 hoppare och den väloljade organisationen rullade på utan att göra något väsen av sig. Efter att sista liften landat
kunde man konstatera att det blivit nästan 2 000 hopp under lördagen.
På kvällen blev det bland annat helstekt gris och ett liveband som underhöll
de festglada britterna. Gemenskapen och
”boogie-känslan” verkade vara en viktig
del av tävlingen och jag fick reda på att
tävlingens slutfest är omtalad och något
många ser fram emot under säsongen.

Team Fire presterade resultat på brittiska mästerskapen som kvalificerade dem till VM i Dubai.
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allskärmsförbundet
Söndag morgon var lite molnigare
men inte så att det hindrade tävlingen
från att att ånga på i sitt sanslösa tempo.
Jag åkte till tågstationen och hämtade
Robban och uppdaterade honom på hur
långt jag hunnit och vilka som var kvar
att intervjua, domarna bland andra. Innan jag var tvungen att åka hade svenska
Team Fire gjort klart sina åtta hopp och
låg på totalt 103 poäng. När jag satt i bilen på väg till flygplatsen fick jag ett sms
från Robban om att domarna godkänt en
protest på en bust under det första hoppet. Team Fire fick därmed 17 istället för
16 på det hoppet vilket innebar en totalsumma på 104 poäng, ett snitt på 13,0 –
vilket kvalificerar dem till VM i Dubai.
Stort lyckoskrik i bilen!
För tävlingen bland alla de övriga lagen låg snittet från 0,2 - 0,6 poäng för de
tre lag som snittade lägst, till landslaget
Satori som snittade 20,0. Det visar verkligen att dessa nationella tävlingar är till
för precis alla.
Hur lyckas dom?

Antalet hoppare i Sverige är cirka en fjärdedel av de brittiska hopparna så en enkel division ger en svensk potential på 18
FS4-lag. Nu är ju verkligheten inte så enkel men låt mig kortfattat beskriva de
huvudsakliga åtgärder det brittiska fallskärmsförbundet gjort för att nå dit:
• 1998 införes tre kategorier: Junior, Intermediate samt Senior. Syftet var att fler
skall kunna tävla på den nivå de befinner
sig. Senare bytte man namn på de tre kategorierna och lade till en, vilket innebär
att man idag erbjuder de fyra kategorierna AAA, AA, A och Rookie.
Dessa är kopplade till både NSL (National Skydiving League) och ESL (European Skydiving League).

• 2006 infördes tre stycken (numera
fyra) så kallade “Regional Grand Prix
competitions” som närmast motsvarar
våra Svenska Cupen-tävlingar. De ska
uppmuntra tävlingsverksamheten på lokal nivå. Förbundet betalar för allmänna
utgifter, domare samt medaljer och man
har en maximal gräns på fem pund (cirka
55 kronor) per deltagare för att tävla.
• Förbundet började skicka ut samtliga
landslag på tränarevenemang runt om i
landet. Gratis coachning ges vid dessa
tillfällen och förhoppningen är att det
hjälper till att inspirera ännu fler hoppare
genom att bland annat avdramatisera
själva tävlingsmomentet.
• Nästa steg – och antagligen det som
gett störst effekt avseende antalet tävlande – var att gå från att anordna tävlingen
under nio dagar i följd till tre dagar (lördag till måndag) under två separata helger. Genom det beslutet fördubblades i
princip antalet lag – hopparna slapp ta ut
en hel semestervecka för att kunna vara
med. Om vädret förhindrar tävlingen
den första helgen så har man den påföljande helgen som reserv.
Förutom åtgärderna ovan, var samtliga hoppare jag pratade med övertygade
om att närheten till Storbritanniens tre
vindtunnlar ytterligare är ett stort skäl till
det ökande antalet lag.
Sedan måste här även nämnas ”Satorieffekten” – det brittiska landslaget som
under sin organisation Satori Academy
gått från att coacha fem lag 2011 till totalt elva lag under årets tävling. Det är
fler än de totalt nio svenska FS-lag som
ställde upp på årets SM.

vi först samla alla idéer vi kan komma
på. Därefter analyseras idéerna så att förbundet slutligen kan besluta om, och i så
fall hur, vi vill förändra den svenska tävlingshoppningen.
Ska vi anordna vindtunnel/inomhusSM? Lägga SM under en långhelg? Anordna SM i slutet av ett stort boogie typ
Skycamp? Låt fantasin flöda.
Här kommer du och dina förslag in.
Har du några tankar på vad vi kan förändra? Hur får vi fler att vilja tävla? Om
du inte har provat på att tävla tidigare,
vilket är det främsta skälet till att just du
inte blivit sugen?
Hör gärna av er till Robban Rydén på
e-post: skydivernu@gmail.com eller
telefonnummer: 0701-45 08 05
Själv ser jag möjligheten att utvecklas
som hoppare, njutningen av en bra prestation, alla glada reseminnen, dynamiken av att arbeta i ett lag, utvecklingspotentialen som coach och den fantastiska
känslan när allt bara funkar som några av
skälen till min egen tävlingssatsning.
Jag och hela Svenska Fallskärmsförbundet bjuder in er alla till tävlingshoppningens förtrollade värld!
■
Den kompletta rapporten innehåller fler detaljer
och kan laddas ner från SFF hemsida, www.sff.se.

Inhyrd läktare och scen
bidrog till stämningen.

Artikelförfattare

Seth Ericson är
medlem i svenska
FS4-landslaget
Team Bardagi som
tävlar på VM i Dubai senare i år.

Robert Rydén är
fotograf och ledamot i Svenska Fallskärmsförbundets
styrelse.

Betongplattan där lagen förberedde sina
hopp användes flitigt.

Vad kan då vi göra?
Gemenskap och ”boogie-känsla” var en viktig del
av helheten, brittiska mästerskapen är till för alla.
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Även om jag är övertygad om att det
finns mycket att lära av britterna så bör
7

Johannes och Erik

Två av hundra

Etthundra vingoverallhoppare från hela världen samlades i den kaliforniska öknen för
att slå världsrekord. Ett lyckat projekt men
med en tragisk avslutning. FK Aros Johannes Klefbohm berättar hur det gick till när
han och Erik Andreen från Cirrus Göteborg
fick vara med på världsrekordet.
Text

Johannes Klefbohm

Foto

Norman Kent, www.normankent.com

Matilda Widham

Perris Valley, Kalifornien, 22 september.
Fem flygplan användes. Upplägget var
tre träningsdagar
och fyra försöksdagar, men Johannes
och Erik var inte med
på träningsdagarna
eftersom de redan
var kvalificerade.
Huvudarrangör
var Raise the sky,
http://raisethesky.org
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et är 40 grader i skuggan och vi
springer runt iklädda lufttäta nylonpåsar i öknen. Vi håller på att gå igenom brytet till världens största vingoverallformation. Brytet är en av de kritiska
bitarna i storformationer – något vi får
bevisat sista dagen – men jag återkommer till det senare.
Vi är två svenskar som har begett oss
till Perris i Kalifornien för att försöka slå
världsrekord i vingoverallformation. Totalt är vi ett hundra hoppare från 21 nationer som tillsammans ska forma en diamond*. Den största formationen jag har

Svårt att hålla linjerna

Fyra dagar är avsatta till att försöka slå
rekordet. Första dagen börjar vi med att
värma upp med mindre formationer, 40mannor. Dagen startar med att vi ligger i
gräset, en halv fotbollsplan med gräs som
är dyngsur från nattens konstanta bevattning för att hålla denna lilla landningsoas
grön i den annars grågula öknen.
När jag svettandes memorerar färgerna på de som jag senare ska flyga in på
inser jag att jag blir filmad. Jag har hamnat mitt i ett japanskt gäng och en av
dem har ett tv-team med sig. Jag har inget emot det... men det är lite märkligt.
Dagen därpå organiseras en 81-manna. Även denna gång har jag ett tv-team
över mig… men nu är det brasiliansk tv.
Organisatören, Taya Weiss, går runt och
skriker i en megafon: ”titta vänster 45
grader”, ”titta rakt fram”, ”titta höger 45
grader”. Allt för att vi ska försöka hålla
våra linjer så att det ska se snyggt ut. Vil-

Johannes Klefbohm

Erik Andreen

Klubb: Fallskärmsklubben Aros.

Klubb: Fallskärmsklubben
Cirrus Göteborg.

Antal hopp: Snart 1100, varav
cirka 350 vingoverallhopp.
Ulf Andreen

Om rekordet:

D

varit med om tidigare är en 36-manna, så
steget upp är ganska stort.

*

diamond – namn på formation i bland annat FS, formationshoppning. Namnet refererar till det engelska ordet för spelkortsfärgen ”ruter” (vars form ju är
en snedställd rektangel, romb), hellre än juvelen med samma namn.

Antal hopp: Cirka 1 400, varav
600-700 vingoverallhopp.

ket nästan är en omöjlighet från den position jag fått i det bakersta ledet. I luften
ser allt ut som ett getingbo och linjerna
är något man får fantisera om. Det jag
ska göra för att hålla min plats är att följa
en fransman i orange overall vid inflygningen till formationen.
Väl efter exit börjar jag dyka ner mot
formationen men blir vilse. Det finns
fyra andra hoppare i orange. Men jag hittar min position till slut och vi flyger en
81-manna i fem sekunder innan den
bryts upp som ett fyrverkeri.
Under dagen gör vi ytterligare fyra
formationer. Till slut har vi satt en formation vi är nöjda med.
Snopet första försök

Tredje dagen ger vi oss på 100-mannan.
Efter ännu en morgon i blött gräs och
varm öken åker vi upp. Jag sitter i en
Skyvan, ett rymligt plan med akterramp
och riktigt bra att hoppa ur. På väg upp
till höjd tänker jag ”jag kommer att delta
i en 100-manna!”
Men så skulle jag inte tänkt, för något
hopp blir det inte.
Han som stod längst ner till vänster i
planet hade stängt overallvingarna lite väl
tidigt och nådde inte högt nog att låsa
fast akterrampen. De andra flygplanen
hann börja fälla under tiden det krånglas
med vår ramp, så det är bara för oss att
Svensk Fallskärmssport nr 3, 2012

åka ner igen. Genom fönstren ser vi en 80-manna med ett gapande hål där vi borde ha varit.
Under de följande lifterna den dagen fungerar akterrampen bra och vi flyger fyra 100-mannaformationer. Alla är inte perfekta men ganska
snygga ändå. Den sista är vi så pass nöjda med
att den lämnas in till Guinness världsrekord
som är på plats. Efter cirka tre kvarts överläggande samlar Taya ihop oss för att ge oss det
glada beskedet att vi alla skrivs in i världsrekordet, vilkets möts av det största jublet jag har
hört inom fallskärmsvärlden.
Ödesdiger kalottkollision

Eftersom vi hade en dag kvar och 99 av oss fortfarnde var hoppsugna sätter vi ihop en 99-manna. Den sitter riktigt snyggt – när pressen att
prestera inte är lika hög slappnar man av och
flyger bättre.
Hoppet därpå blir en 98-manna. Formationen sitter bra. Första vågen att bryta – 62 styck-

Svensk Fallskärmssport nr 3, 2012

en – sticker iväg i fem grupper på 1700 meter
för att sedan separera inom gruppen på 1500
meter. Inga konstigheter där. Även andra vågen
på 27 man som bryter på 1500 meter går bra.
Sista niomannan som består av de mest erfarna
vingoverallhopparna har även de god separation, men två av hopparnas skärmar öppnar
mot varandra.
Kollisionen sker uppskattningsvis fem sekunder efter att skärmarna har öppnats. De krockar
och den ena hopparen får den andres kalott
runt sig. Den nedre hopparen kuttar och landar
sin reserv. Den andra hopparen, en rysk tjej,
hänger under fullt bärande kalott men är intrasslad i den andre hopparens skärm. Det är
oklart varför, men hon väljer att kutta sin kalott. Reserven öppnas, hon lyckas bli fri från kalotten hon var intrasslad i och landar hårt utan
att flära. På plats finns militära fallskärmshoppare med vårdutbildning som ger första hjälpen. En ambulanshelikopter är snabbt på plats

och för henne till sjukhus, men tyvärr avlider
hon där av sina skador en vecka senare.
Lärde sig mycket

Det är så otroligt viktigt, även om det är en liten formation, att man är snabb på sina bakre
bärremmar efter att ha dragit fallskärmen. Att
man alltid agerar som en kalottkollision är på
väg att ske. Och att man pustar ut varje gång
det inte händer.
Under dagarna med världsrekordträningen
lärde jag mig mycket om att smidigt bygga större formationer, mina inflygningar utvecklades
och jag fick träning på min dykteknik. Jag kände ett större lugn under flygningen och blev
bättre på att flyga tillsammans med andra.
Jag hoppas att vi snart skall kunna använda
de kunskaperna i Sverige, bara vi blir lite fler
som flyger vingoverall.
■
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Hög klass på årets

Nordic
Sequentials

I vanlig ordning bjöds det in till Nordic Sequentials på Näsinge flygfält i Strömstad 16-21 juli.
Arrangörerna Malin Sjödin och Martin Olsson
från FKCG är mycket nöjda med årets upplaga
som höll hög klass, allt från coacherna till den
familjära stämningen.
Text

Malin Sjödin

Foto

Alex Aimard – Satori Factory

D

en grundläggande idén med Nordic
Sequentials är att samla de mest aktuella nordiska flygarna och erbjuda dem
möjligheten att få hoppa tillsammans med
personer med liknande färdigheter. Vi vill
skapa förutsättningar för avancerade hopp
som man vanligtvis inte har möjligheter
till på sin hemmaklubb.
I år hade vi cirka 35 deltagare, en något
mindre uppslutning eftersom många av
våra återkommande deltagare hade fullt
upp med både världsrekord i Chicago och
lagträning inför Dubai. Men inte blev det
sämre för det. Istället gavs möjlighet till
andra hoppare runt om i Norden som
kanske inte varit med tidigare och det
kändes som ett steg i rätt riktning. Så
länge vi har flygkapaciteten är det bara nivån som sätter begränsningen på antalet.
Hög nivå på deltagarna

Vi hade precis som tidigare år en Beech
99 som alltid värderas högt vid sådana här
typer av tillställningar. Att det flygplanet
fanns på plats kan vi tacka Skydive Sweden med Nina Forsberg i spetsen för.
Coacherna för årets läger var Håvard
Flaat, som i princip varit med från början,
Mike Carpenter, som också är återkommande, och Scott ”Plamer” Palmer som
var ny för i år. De höll som väntat världs-

klass, men även de nordiska hopparna höll
en otroligt hög nivå – jag kan vittna om
en utveckling som var helt enastående.
Kameramän var Alex Aimard och Johannes ”Heffie” Bergfors som gjorde ett
strålande jobb. Jag kan varmt rekommendera dem till andra arrangemang, både ur
kamera- och redigeringsperspektiv.
Kosterinhopp och familjekänsla

Förutom kvalitativ hoppning och hopp glädje bjuder Näsinge och Strömstad på
en fantastisk atmosfär i denna härliga
skärgårdsidyll. Till den hör naturligtvis
det sedvanliga inhoppet på Kosteröarna
som är mycket uppskattat bland samtliga
deltagare. Förutom besökare från Norden
fanns även deltagare
från övriga Europa,
USA, Australien, Nya
Zeeland, Sydafrika och
Venezuela.
Utöver det präglades
sekvenslägret av en familjär
känsla, och den är nog så viktig: vi vill att alla ska trivas hos
oss i FKCG och välkomnar alla
med öppna armar. I år var inget undantag och jag ser redan fram emot nästa
års sekvensläger med de preliminära datumen 15-20 juli.
■

Plats för passage genom cirkeln: Paul Ferriman, Scott
Plamer, Håvard Flaat, Malin
Sjödin, Mason Corby, Kim
Törnwall, Markku Tolvi, Fredrik Johansson och Ari Inki.

Vi var med på sekvenslägret 2012: Dennis Barstad, Mason Corby, Lou David, Tim Douglas, Paul
Ferriman, Håvard Flaat, Daniel Floysand, Nina Forsberg, Christian Grevstad, Tommy Gustavsson,
Fredrik Heden, Teppo Heikkinen, Ari Inki, Fredrik Johansson, Milla Kuitunen, Pekka Laavila, Stephanie Lafleur, Heidi Lindewall, Per Nissborg, Jenny Norin, Martin Olsson, Scott Plamer, Mikael Rengstedt, Chris Rolsdorph, Henrik Runbjörck, Nikolai Sele, Ode Siivonen, Malin Sjödin, Boel Stier, Andreas Tibring, Markku Tolvi, Kim Törnwall, Joakim Wetterfors och Marius Östensen Sotberg,

Riksinstruktören

Petter Alfsson-Thoor:

Handlingsplan för
landningsolyckorna
V

ips så var det höst och vintern kommer
snart rusande. Fallskärmssäsongens sista
ryck gör sig påmind med diverse klubbmästerskap, och med det får vi varmt välkomna alla er
nytillkomna fallskärmshoppare. Det är just ni
som är fallskärmssveriges framtid och en förutsättning för att vi fortsatt skall kunna vråla ut
vår glädje i lufthavet och vara del av en fantastisk gemenskap. Kanonkul att ni är med och
jag är övertygad om att era klubbkamrater är av
samma uppfattning.
Fler hoppare föder möjligheter till mer
hoppning. Och hoppning föder hoppning, det
vet vi. För att kunna utbilda alla nytillkomna
krävs det instruktörer som tar sig tid och lust
för att få vår framtids hoppning i mål. Och ni
finns där ute, alla ni instruktörer som sliter i
klubbarna för att ta i mål så många elever det
bara går. Er vill jag ge ett stort tack. Utan utbildare blir det ingen utbildning. Bra jobbat!

N

u när vintern kommer krypande åker riggen in i garderoben. Tankarna drar kanske iväg åt annat håll, för att på vårkanten dammas av inför säsong 2013. Under den tiden kan
det vara bra med lite mentalt underhåll för att
underlätta för sig själv.
I synnerhet gäller det om du är nybörjare.
Håll kontakten med sporten, dra fram riggen
ur garderoben, pilla, kläm och känn. Kolla på
sköna hoppfilmer och snacka skydiving med
dina klubbkompisar. Det är det näst bästa sättet att hålla tankarna i skick under vårt mörka
halvår. Det bästa är att fortsätta hoppa där det
finns hoppning…
Under vintern görs det största arbetet inom
Svenska Fallskärmsförbundet, alla klubbar inräknade. Vi är just nu i läget att fundera över
hur säsong 2012 blev, och vi ser fram emot nästa års säsong som bland annat inleds med ett
antal kurser i SFF:s regi. De sträcker sig från
BAS-kursen till olika typer av instruktörskurser. Just nu är planeringen inför de kurserna på
högfart och det skall bli kanonkul att träffa alla
er som vill förkovra sig i fallskärmshoppning.

S

FF:s utbildnings- och säkerhetskommitté
(USK) har nyligen samlats med förstärkt
styrka under ett antal dagar där det diskuterades en enda punkt: En handlingsplan för att
komma åt landningsolyckorna.
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Vi har vänt och vridit på problematiken. Vi
har inte talat så mycket om just det tekniska utförandet i detalj utan istället om risker, acceptans, attityder och vad vi vill göra med problematiken.
Om man ställer motiven mot varandra, alltså tänker svart eller vitt och resonerar i termerna förbjuda eller fortsätta med högfartslandningar – då blir det ganska många argument
mot att sluta tillåta högfartslandningar.
Vi tror också att det går att påverka de flesta
punkter som talar emot fortsatt högfartslanda-

”

Håll kontakten med
sporten, dra fram riggen ur
garderoben, pilla, kläm och
känn. Kolla på sköna
hoppfilmer och snacka
skydiving med dina
klubbkompisar.

”

de. Vi tror att det på sikt går att justera olyckor
med utbildning och ett aktivt attitydsarbete.
USK har därför kommit fram till en handlingsplan som bromsar takten för de som önskar högfartslanda. Det betyder att vi vill se
konkreta utbildningar på det området. Utbildningar som har mätbara krav på att både få genomföra den och för att bli godkänd. Som ger
kunskap för att lyckas även under ett misslyckande och ger en generell kunskapsökning med
tydligare och konkretare utbildningssteg för
just högfartslandande aspiranter.
Utbildningarna kommer att vara centralt
styrda av Svenska Fallskärmsförbundet med
förbundsinstruktörer som har mandat att underkänna hoppare som inte håller måttet, och
godkänna andra att fortsätta öva på utsatt plan.
Stegen för att utöka sina rotationer inför landningen kommer att sträcka sig över längre pe-

Riksinstruktören
Petter Alfsson-Thoor

rioder avseende antal hopp. Och vi talar här
om antal hopp som kanske kan var lite svårt att
svälja för enskilda – just nu kommer man att
vara påverkad om man gör högfartslandningar
och ligger mellan 500-2 000 hopp.
Det här kommer att presenteras och diskuteras bland chefsinstruktörerna under förbundskonferensen 17-18 november.

U

nder konferensen kommer det även att
presenteras och diskuteras hur långt ”Projekt utbildning” har kommit. SFU (Svensk fallskärmsutbildning) är arbetsnamnet och det
projektet skall ta fram en hållbar och effektiv
fallskärmsutbildning i Sverige. En utbildning
som utnyttjar instruktörskompetenser bättre –
samtidigt som den bygger en instruktörskår
underifrån – med målsättningen att ge nya fallskärmshoppare den bästa tänkbara utbildning.
Detta skall bli en utbildning som bygger för
framtiden. En utbildning som fler elever slutför
och som får dem att bli kvar i sporten, och därmed bli en bestående del av vår framtid.
I dagsläget har gruppen som jobbar med frågan kommit fram till mycket intressanta alternativ. Gruppen som sådan består av samtliga
USK-medlemmar samt ytterligare fem hoppare: Mårten Nordlander, James Cumberland,
Niklas Berg, Eric Marsh och Mark Wemhöner.
De kommer från olika klubbar med varierande
utbildningsystem och har samtliga stor erfarenhet av SFF:s nuvarande utbildningsystem. Jag
hoppas och tror att det blir ett steg i rätt
riktning.
Må väl och ha en trevlig höst...

Med blicken mot skyn,
Petter Alfsson Thoor
SFF:s riksinstruktör
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INCIDENT
RAPPORTER

Att hoppare ibland verkar vara av uppfattningen att man kan montera fallskärmsdelar, fallskärmar och annat på
falskärmsutrustning utan behörig utbildning, är inte något nytt.

egen hand i utlandet under stressade
förhållanden. Det här var första hoppet
efter att systemet passerat en fallskärmskontrollant utan att felet upptäcktes. Hopparen hade förvisso noterat att
något var annorlunda vid packningen på
morgonen, som skedde under stress, men
reflekterade inte mer än så över saken.

av Petter Alfsson-Thoor

RI kommentar:

Incidentrapport
En mycket erfaren hoppare drar sin fallskärm efter att ha filmat en fyrmanna.
Hopparen upplever att utvecklingen är
fördröjd och försöker boxa på riggen
med armbågarna men inget händer. Reservdrag genomförs utan anmärkning.
Orsak:
Vid okulärbesiktning visar det sig att pilotlinan var felmonterad på bagen. Felmonteringen gjorde att pilotens kill-linefunktion inte fungerade som den skulle. I praktiken satt ”slacket” som skall aktivera killlinen på fel sida om bagens öljett. Det betyder att piloten kollapsade innan fallskärmen lämnat bagen, vilket skapade en
packlåsning.
Bagen hade inte monterats av en kontrollant, utan hade istället monterats på
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Att hoppare ibland verkar vara av uppfattningen att man kan montera fallskärmsdelar, fallskärmar och annat på
falskärmsutrustning utan behörig utbildning, är inte något nytt. Och det är något
som alla hoppare måste vara uppmärksamma på. Det kan måhända verka vara
en enkel sak att utföra, men ändock så
krävs rätt utbildning och behörighet för
utförandet.
Paradoxalt nog så verkar systemet i
fråga ha passerat en kontrollant som
missat att bagen var felmonterad. Varför
misstaget begicks är oklart och det går
endast att spekulera i. Det finns tydliga
riktlinjer för vad som skall kontrolleras vid
en fallskärmsbesiktning.
Det är även värt att nämna att det inte
är första gången det här specifika felet
har upptäckts på riggar. Fel gjorda av
både hoppare som monterat själva och
från kontrollanter som missat att se det.

Att göra misstaget när man monterar är
lätt om du är okunnig, men det är också
lätt att som kontrollant missa felet om
man inte har huvudet på skaft vid en besiktning. För det ser mer rätt ut, än fel.
Att ta med sig från en sådan här händelse är att kontrollanter kontinuerligt
följer sina rutiner för att undvika att
misstag begås. Och för dig som hoppare: Upplever du att något känns lite
konstigt, kolla upp det en extra gång
istället för att gå vidare med att det
”nog” är rätt.

”

Upplever du att
något känns lite konstigt,
kolla upp det en extra gång
istället för att gå vidare med
att det ’nog’ är rätt.

”
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Nytt brytsystem
för storformationer
För att genomföra ett säkert bryt med väldigt
många hoppare krävs det att himlen utnyttjas
på ett smartare sätt. Annars förkortas arbetstiden så mycket att det blir svårt att hinna sätta de stora rekorden.
Text

Anna Oscarson

Foto

Hans Berggren, www.hansberggren.se

S

olen är på väg ned, sista liften för dagen görs en 20-mannaformation, en
så kallad ”sunsetload”. Det brytsystem de
flesta av oss är vana vid är att alla hoppare förutom fotografen vänder 180 grader
från formationens mitt och trackar tills
höjdvarnaren meddelar dags för drag.
Det här fungerar bra för mindre storformationer men när antalet hoppare i
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formationen ökar kommer detta brytsystem att kräva alldeles för mycket höjd och
tid för att genomföras på ett säkert sätt.
De stora rekorden använder sig redan
av olika brythöjder och trackinggrupper.
Vid 222-mannan Florida State Record
som sattes i våras testades ett nytt system
där himlen utnyttjas tredimensionellt.
Svenske storformationsexperten Sven
Mörtberg deltog där som organisatör.
Fyra vågor med trackingledare

De olika sektorerna i formationen delades in i trackinggrupper. Varje grupp
hade en trackingledare och brytet genomfördes i fyra vågor. Teckningen på
nästa sida illustrerar de olika trackinggrupperna med att alla i gruppen har

samma färg på sina hjälmar och tracking ledaren har helt färgad figur.
Gruppen håller ihop i en pilformation
och trackingledaren ser till att gruppen
trackar åt rätt håll och lagom flackt. Den
första vågen lämnade formationen på
2 200 meters höjd. Efter cirka sju-åtta sekunder drog hopparna som flög längst
bak i pilformationen sina fallskärmar.
När deras linor hade sträckts drog hopparna som låg före dem och så vidare.
Sist drog trackingledaren.
Andra vågen stack från formationen
på 1800 meters höjd i samma riktning
som första vågens pilformationer. De
drog sina fallskärmar på samma sätt som
första vågen och hamnade alltså under
första vågens fallskärmar, se illustratio-
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Våg 1
Våg 2
Våg 3
Våg 4

Trackinggruppernas formeringar
Våg 1 och våg 2

Våg 3

Våg 4

Våg 1, bryt på 2 200 m.

1650 m
1500
1350
Drag 1200 meter

Våg 2, bryt på 1 800 m.
Bryt och separation under
400-mannarekordet 2006.

nen till höger. De hoppare som drog
lägst i andra vågen drog på 920 meter.
Den tredje vågen startade sin track på
1500 meter och den fjärde på 1 200 meter. Dessa gruppers yttersta personer
drog på 765 respektive 700 meter.
”Den andra brytvågen får inte tracka
för fort för då riskerar de att komma ikapp
den första vågen”, säger Sven Mörtberg.
Under Florida State Record var han i
den första vågen och drog bland de första. ”Det var helt fantastiskt att se hur
fallskärmarna öppnades under mig som
ett pulserande fyrverkeri.”
Tredimensionellt system

Brytsystemet ställer stora krav på hopparna som deltar. Likväl som det krävs
skicklighet och disciplin för att flyga till
sin plats i formationen kräver det nya
brytsystemet samma kunskaper för att
lämna den.
Det krävs att grupperna håller koll på
varandra. De akustiska höjdvarnarna
som går att ställa in på olika höjder är ett
bra stöd för att det ska lyckas. Systemet
utnyttjar himlen mer tredimensionellt.
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Alla har en exakt position och en bestämd plats i brytet.
”Det blir ett fruktansvärt kaos om någon inte kan tracka. En sådan hoppare
plockas bort direkt. Men vid större formationer och rekordförsök har alla som
är där grundkunskapen. Annars hade de
inte blivit uttagna, men det kan ändå
vara någon som inte klarar pressen när
det verkligen gäller.”
Det kan hända att hopparna i pilformationen öppnar sina fallskärmar med
bara några tiotal meter tillgodo till grannen i sidled. Därför måste hopparna som
deltar ha fallskärmar som öppnar rakt,
alltså en som inte lätt hamnar i spinn.
Sven Mörtberg vill poängtera att systemet är en modell som ännu inte testats
tillräckligt. Men det kommer att användas fler gånger och efter Florida State Record verkar det lovande för framtiden.
”Det är också väldigt utmanande och
roligt. Hoppet är verkligen inte klart förrän det är klart.”

500-mannan på is

1350 m
1150

När det gäller planerade
1030
framtida världsrekordförsök
Drag 920 meter
i storformation finns det,
som vi tidigare berättat saker
som ställer till det. OroligheVåg 3, bryt på 1 500 m.
terna runt om i världen gör
att stora transportplan typ
1150 m
1000
Hercules är uppbundna.
900
Ingen organisatör kan garanDrag 765 meter
tera lyftkapacitet i nuläget.
Även de civila Herculesplanen har bundits upp i mer
”lukrativa aktiviteter”.
Våg 4, bryt på 1 200 m.
Den planerade 500-mannan i Dubai som skulle ha
900 m
Drag 700 meter
genomförts i februari-mars
2013 har lagts på is. Istället
planeras det för ett nytt amerikanskt rekord med 333 hoppare. Det kommer att
genomföras i Arizona i december 2013.
World team, som är innehavare av nuvarande världsrekordet i storformation,
planerar att göra ett två poängs-hopp i
april 2013 med 222 personer. Här är
Sven Mörtberg engagerad.
Den hoppningen genomförs också i
Arizona. Tanken är att vidmakthålla kompetensen hos de aktuella storformationshopparna och att slipa organisationen. ■
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Martin
ser framåt
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Libelt
efter swoopkraschen

”

Efter landningsolyckan i Näsinge i somras kommer Martin Libelt
troligtvis aldrig att kunna använda sina ben igen.
”Jag tycker inte jag har varit en som testat gränser och har
aldrig varit nära att krascha tidigare”, säger han.
Text

Anna Oscarson

Foto

Mikael Söderberg

D

et var under vingoverallägrets andra
dag i Näsinge. Aroshopparen Martin Libelt var en av organisatörerna tillsammans med Ludvig Åkeson och Mikael Söderberg. Något gick väldigt fel inför
högfartslandningen i dagens första hopp.
Av okänd anledning gjordes svängen för
lågt.
”Jag har själv ingen aning om vad som
hände. Det jag minns är att jag kom till
Strömstad några dagar före olyckan. Sedan är minnet borta fram till att jag vaknade upp på sjukhuset i Västerås.”
Han hade en kamera på hjälmen som
var riktad bakåt men han har själv inte
sett filmen eftersom den har omhändertagits av förbundet för att användas i utredningen av händelsen.
Eftersom Martin slog i marken cirka
100 meter för tidigt fick hans kropp ta
emot en fruktansvärd smäll.
Drabbades av allvarliga skador

Han flögs med ambulanshelikopter till
Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg där akut kirurgi sattes in för att
han skulle överleva. Mjälten var spräckt
och opererades bort. Vänster lårben och
bäckenbenet hade krossats. De inre organen hade hamnat fel och fick läggas till
rätta. Flera revben var brutna och ryggen
hade frakturer. Dessutom hade han fått
två lättare hjärnblödningar.
”De tre första dygnen var kritiska. Jag
fick 13 liter blod, hjärtat stannade två
gånger och min bröstkorg öppnades för
att ge mig hjärtmassage.”
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”

Jag håller mig på rätt så
bra humör men stundvis känns
det fördjävligt och orättvist.
Ryggen stelopererades delvis efter ytterligare ett par dagar. Efter en vecka
flögs han till Västerås centrallasarett där
han fick en spik inopererad i lårbenet.
Martin var nedsövd hela tiden och
vårdades på intensivavdelningen. Det tog
20 dygn innan han vaknade och ytterligare en vecka innan han blev riktigt
medveten.
När den här artikeln skrivs befinner sig
Martin på spinalrehab i Uppsala. Hans
ryggskador är så allvarliga att han troligtvis kommer att förbli förlamad från bröstkorgen och nedåt.
Den dagliga träningen går just nu ut
på att han ska lära sig klara sig själv igen,
ta på sig sina kläder och sköta hygienen.
Fått mycket stöd

Martin är bosatt i Västerås och har en
termin kvar på polisutbildningen. ”Olyckan blev en handbroms i livet.”
Stundtals är det psykiskt jobbigt men
han är väldigt glad över det stora stöd
han har fått från nära och kära.
”Jag kan förlika mig med tanken att
jag inte kan använda mina ben mer men
jag tycker att det är piss.”
När olyckan hände hade Martin hoppat fallskärm i nästan på dagen tio års
tid. Han har gjort 1 200 hopp varav cirka
500 är vingoverallhopp. Högfartslandningar har han sysslat med de senaste två
åren. Han började träna på höjd och har
successivt plockat ner dem. Hela tiden
har han tagit hjälp av mer erfarna högfartslandare. Kalotten han hoppade vid

olyckan, en 90 kvadratfots Velocity, har
han haft i två år och gjort 250 hopp med.
Även om Martin skulle få tillbaka motoriken skulle han inte vilja hoppa igen.
”Jag ångrar inte hoppningen. Genom
den har jag fått vara med om otroligt
häftiga saker. Till exempel världsrekordet
i vingoverall i USA. Jag har också träffat
många otroligt härliga människor och
fått uppleva galna klubbfester.”
Vill få livet att fungera

Martin hade faktiskt börjat tröttna lite
på hoppningen före olyckan. Men han
utbildade sig till tandempilot i våras och
fick en nystart i och med det. Hade han
inte skadat sig hade han fortsatt med tandemhoppningen.
Läkarna har sagt till honom att han ska
vara glad att han har sina armar och huvudet i behåll. Visst är han det men ibland
har han svårt att se det från den sidan.
”Jag håller mig på rätt så bra humör
men stundvis känns det fördjävligt och
orättvist. Då vill jag inget hellre än att få
olyckan ogjord. Men jag försöker hålla
mig fokuserad på att få livet att fungera
igen.”
Han har haft kontakt med skolan. Just
nu har han uppehåll i utbildningen men
det verkar som att han efter vissa förändringar i upplägget ska kunna genomföra
utbildningen och arbeta som polis i
framtiden.
■
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En skön augustimorgon med lite vind och v
höjd togs detta självporträtt av Michael No
Hoppet gjordes med goda vänner över Skåne
värr inte kom med på bild. Foto Michael No

Per Nissborg flyger över Näsinge, och
som fotografen själv tycker ”som en
gammal man som fönstershoppar”.
Foto Johannes Bergfors

Anne-Mari och Emil Einarsson direkt efter exit ur AN28:an över Gryttjom. Paret drog på 3 000 meter för
att ta lite roliga bilder som skulle kunna komma till användning. Och så blev det!
Foto Emil Einarsson.

Greg ”Kiwi” Munday hoppar tandem över Visby och blir lätt förskräckt
när passageraren tar tag i båda armarna. Foto Niklas Carlberg.

Alltid trevligt med gästhoppare
på NYFK, särskilt om man sveper
om någon i landningen och de är
så här glada, som LFK:s Arvid
Selander. Foto Narit Pidokrajt.

Den största eldsjälen bakom Sveriges första swoop-pond Stefan Burström, testar vattenytan i Gryttjom hos Stockholms fallskärmsklubb.
Tanken var att hålla ett SM i swooping nu i oktober, men det kom av
sig på grund av höstens myckna regnande. Swoop-SM nästa år kommer dock definitivt att hållas i Gryttjom, berättar SF:s ordförande Peter Törnestam. ”Vi jobbar också på en stor internationell tävling samt
ett fett kick-ass-swoopcamp för riktigt erfarna hoppare. Kanske att
kombinera med 2011 års succé Play´n´Rec!” Foto Peter Törnestam.

varmt på
ordqvist.
e som tyordqvist.

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.

Alex Aimard och Håvard
Flaat i ett stekigt trackhopp över Kosteröarna
utanför Strömstad under
årets Nordic Sequentials.
Foto Johannes Bergfors.

Gästskribenten:

Så kan vi minska
swoopingskadorna
Erik Lundh & Anna Lundh Liljegren
Fallskärmsklubben Aros

De senaste åren har antalet olyckor med högfartslandningar och för små fallskärmar ökat alldeles för
mycket. Jag har sett för många vänner göra sig illa.
Efter närmare 2 500 hopp och nästan lika många
hookar vill jag lyfta en tanke kring vad det faktiskt är
vi håller på med och starta en diskussion om hur vi
kan jobba oss bort från att våra vänner hamnar på
sjukhus. Det är ett lika stort misstag från klubbens
sida som från kompisarnas sida när det sker.

är jag var 22 år gammal köpte jag min första HP-fallskärm.
Det var år 2000, jag bodde i Linköping och hoppade på Malmens flygfält. Jag hade drygt 200 hopp på en Contact light som jag
aldrig riktigt brytt mig om att lära mig flyga och jag bytte upp mig
till en Stiletto 190. Alla sa åt mig att vara försiktig med den fallskärmen, varnade för att den var snabb och att det kunde hända väldigt
mycket. Jag lyssnade, kanske lite för mycket.
Jag hoppade på, hade jättekul och var jättenöjd. Fallskärmen landade som en dröm, den var ju superlätt att landa på rak final. Och
då blev det lite av ett antiklimax.
När jag hade gjort 20 landningar och landat som en gud på varenda en började jag känna att ”den här fallskärmen flyger som en
dröm och det här är inget problem. ”
Jag tappade respekten för fallskärmen. ”Jag kan det här”, tänkte
jag.
Den tanken utmynnade i en ”fuck up” som gav mig en aha-upplevelse som har följt mig under alla mina följande år i sporten.

”Fan fan fan. Jag är inte redo att dö. Inte nu.”

Jag hoppade av planet på 1 300 meter. Det var låga moln så vi gick
av tidigt. Jag la mig på broms för att vänta på att alla andra skulle
landa. På 300 meters höjd var jag redo att börja busa lite före landning. Jag låg på full broms, och initierade en vänstersväng. Jag låg
på stallpunkten, tryckte vänster hand något förbi stallpunkten och
släppte upp höger. Mer eller mindre avsiktligt så lyckades jag stalla
ena sidan medan den andra sidan dök. Jag skulle bara busa och
svänga, men att dra i togglarna så mycket som jag gjorde där på 300
meter hade jag aldrig tidigare testat på höjd. Resultatet blev att fallskärmen svängde runt sin egen axel och innan jag ens hunnit reagera hade jag åtta varvs snodd. ”Fan fan fan. Jag är inte redo att dö.
Inte nu.”
Jag förstod snabbt vad jag hade gjort och bestämde att jag hade
höjd att kutta, fick ut reserven och kände ”Gud vad skönt, nu är
det över”. Men ett resultat av den kraftiga snodden var att jag fick
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Erik tillsammans med hustrun, journalisten och medförfattaren Anna, som bara gjort ett tandemhopp,
men dock har närmare 30 timmars vindtunneltid.

privat arkiv

N

rotation och fyra varvs snodd även på reserven. Jag lyckades sparka
ut snodden, ställde upp fallskärmen mot vinden och landade.
Sen satte jag mig ner på marken och grät.
Som en treåring på Legoland

Efter den här incidenten tog jag en paus på två veckor. Varje dag
gick jag och tittade på himlen och funderade på om den här sporten var något jag ville fortsätta med. Jag hade haft en nära dödenupplevelse, två gånger om. Jag tänkte länge på hur livsfarligt det är.
Om jag fortsätter att hoppa fallskärm så riskerar jag att slå mig fördärvad, eller dö.
Men det som gör att man vill hoppa fallskärm är de ljusa sidorna, de extrema kontrasterna. När allt går bra kan man ha så kul att
man drunknar i sitt eget skratt. Man är en treåring på Legoland.
Det är ett självförverkligande utan dess like. Nästa dag har någon
slagit sig fördärvad och man får hjälpa till att dra upp benpiporna
på sin kompis ur gräset. De kontrasterna är sjuka. Kan man ta bort
allt det dåliga ur den här sporten så är det här det absolut roligaste
man kan hålla på med.
Efter den här incidenten så blev det förbjudet att flyga HP-kalotter med färre än 400 hopp och det var fan inte en dag för tidigt.
Hade det hänt innan jag höll på att dö hade jag sluppit uppfinna
hjulet. Alla regler som har införts, inklusive den här, och efter den,
har införts för att rädda livet på folk. Och de flesta har tillkommit
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Oskar Segerström

av en anledning – någon har, eller har hållit på att slå ihjäl sig,
SBF:en är skriven i blod. Just nu så håller högfartslandningarnas regler på att skrivas i blod.
Lär dig på höjd först

Så hur gör man då för att lära sig att hooka? Jag har inte gått kalottinstruktörskursen, jag kan bara berätta hur jag själv lärde mig. Och
det absolut första som man måste ha med sig i huvudet när man
åker upp i kärran, är att det inte finns något som heter jihaaa-hook.
Det är lika lätt för mig att göra en 630-graders hook idag som det
var att pitcha på rak final med 200 fallskärmshopp i bagaget. Det är
inte särskilt svårt om man vet hur man ska göra och det ser lätt ut
för den som tittar på. Men folk tror att man kan skrika jihaaa, kasta
runt fallskärmen på låg höjd, och överleva, när man har knappt har
hookat 100 gånger.
En hook är en extremt precis manöver som tar lång tid att lära
sig. Och det måste man göra på höjd. Om du aldrig har hookat för
högt, så är risken att du hookar för lågt stor. Så börja experimentera; lär dig att flyga din skärm på höjd, på alla sätt och i alla snören
du når. Lär dig hur den beter sig i full fart, låg fart, stall. Lär dig hur
den beter sig i maxdyk, rädda dig själv på togglarna. Flyg skiten ur
din fallskärm på höjd och lär dig att ”rädda dig”. Titta också på hur
din fallskärm ser ut när du gör det. Lek med molnen och låtsas att
de är marken. Det gör inte ont att försöka rädda sig och misslyckas
om marken är gjord av vattenånga. Gå kalottformationskurs, att
krocka sin fallskärm avsiktligt i någons rygg är både sjukt fnittrigt
men framför allt flyger du en skärm med nära referens till någon
annan. Efter allt det där kan man börja laborera med båda främre
bärremmarna före landning, och då på rak final.
Var noga med trafikvarvet

Var alltid snuskigt noga med att flyga trafikvarv. Ju mer exakt
mönster du kan flyga desto fortare kommer du att lära dig. När folk
på samma lift som mig frågar mig om jag ska göra en 630 hook säger jag att jag inte vet men hoppas på det. Gör jag trafikvarvet för
en 630 blir det oftast en. Känns det inte 100 procent så gör jag ingen. Jag har gjort drygt 2 000 hookar. Av dem har minst fem procent
avbrutits.

Om bilden: ”Fallskärm nummer sju i
karriären, en Velocity 103 som flögs
åren 2007-2008. Jag överbelastade
den och hade svårt att swoopa långt.”

ger något negativt om vad du gör. Argumentera gärna, men säg inte
”det är lugnt”. Lyssna på vad som sägs – det kan rädda ditt liv.
Argumentet ”jag hookar inte” så jag köper en liten skärm håller
inte heller.
Om man inte kan hooka en stor skärm hur ska man då kunna
väja med en liten dykande trasa? Att landa på rak final på en gräsmatta i storleken 600 x 800 meter är inte svårt alls i motvind men
att göra en utelandning i ett stenrös mellan Nisses spjutfabrik och
rottweilerklubben är suboptimalt med en liten snabb kanopaj och
låg erfarenhet.

Prata med de erfarna

Det första jag gjorde när jag skulle lära mig hooka var att tjata på
Petter Alfsson-Thoor (nuvarande RI) tills han blev vansinnig. Sen
tjatade jag lite till. Han var en av dem på klubben som kunde mest
om att hooka. Han gav mig massvis med råd och berättade hur han
gjorde. Allt han sa tog jag till mig, jag började på höjd och flyttade
nedåt. Alla sa att det såg ut som skit i början när jag swoopade på
allt mellan 30 och 130 meters höjd, men jag skrattade och tänkte
att jag lever och jag lär mig.
Ska du börja hooka så tjata på dem som kan och läs allt du kan
hitta på ämnet. Det är ditt liv, om du inte vet hur du tar dig ur en
låg hook så kan ditt liv vara slut. Onödigt!
Våga lyssna på kritikerna

Det jag lärde mig av Petter försöker jag idag ge vidare till andra. Jag
försöker alltid att titta på folks manövrar när de lär sig hooka och
ser det bra ut säger jag det, men jag säger även till om det finns saker andra kan förbättra. Man ser inte alltid sina egna fel. Om du
hookat lågt 200 gånger och tror att det ser bra ut, och ingen säger
det till dig, så kommer hooken kanske att bli ännu lägre om du
kommer till ett nytt fält med nya referenser, eller hamnar i turbulens.
Häcklingsverandan måste införas på allvar igen. Du måste kunna
ta kritik av dina kompisar, du får inte lägga prestige i att någon sä-
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Ska hookar förbjudas?

Om det är så farligt att hooka att oddsen för skador och dödsfall
ökar dramatiskt, varför inte förbjuda det? Det här är en diskussion
man ofta har med whuffos. Fast då handlar det om att hoppa överhuvudtaget. Om det är så farligt att hoppa varför gör du det? Vissa
människor gillar att knyppla och måla tennfigurer. Andra människor kastar sig ut ur flygplan. Vi är alla extremrisktagare. För mig
handlar hookandet om systemförståelse, att kunna göra något som
inte så många kan och att forstätta utvecklas inom sporten. Jag kan
inte ljuga, hade jag inte gillat att det går skitfort hade jag aldrig stegat ner från min Stiletto 190. Men om hookandet ska kunna fortsätta så måste vi se till att ha koll på varandra, och ha lite mer respekt för det vi håller på med.
Jag har flera kompisar som slutat med hoppning för att de är
trötta på skadorna, det har blivit för mycket. Andra kompisar vill
förbjuda hookar helt. Om vi inte klarar av att utbilda oss ur det här
så kanske det är enda vägen. De flesta förstår att det kommer att
göra ont att kliva av en stege från tre meter och landa på marken.
På 60 meters höjd har jag nästan frifallshastighet i min fallskärm
när jag hookar. Kanske är marginalerna för att lära sig att ta sig dit
alldeles för små. Men jag tror inte att förbud är vägen att gå, utbildning är mycket bättre. Jag hoppas att vi kan hålla varandra om ryggen så att vi slipper de här olyckorna i framtiden.
●
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Stefan Flink

Uppsving för
jubilerande
SM-tävling

SM i 10-manna speedformation firade 20-årsjubileum i år.
Det gjordes med det högsta antalet deltagande lag sedan
2003. Och tävlingen blev synnerligen rafflande.

Bakre delen av Active
8-9-10 i full fart mot
centrum av formationen, utanför bild.

S

peedformation är en hoppform som
oavsett intresset för FS i övrigt har
stått sig genom åren. De lokala scrambletävlingar i speedformation som årligen
ordnas runtom i klubbarna är populära
och lockar ofta många deltagare.
Speedformation är en av våra tävlingsformer med SM-status, och i år var det
20 år sedan första SM i 10-manna speedformation anordnades. Under de första
åren gällde det att bygga en stjärna, men
sedan 1998 lottas och genomförs olika
formationer i varje omgång, vilket ger
alla förutsättningar för spännande tävlingar.
Årets upplaga av SM i 10-manna speedformation anordnades traditionsenligt
på Johannisberg i FK Aros regi, under
helgen 15-16 september. De senaste åren
har tävlingen bara lockat precis så många
lag som krävs för att uppnå SM-status.
Till allas glädje deltog i år hela sex lag,
vilket är det högsta antalet sedan 2003 –
passande för ett jubileumsår. Tack vare
soligt och fint väder och en välfungeran-

Hopp 1, Wedge

Hopp 2, Star

Hopp 3, Out-in

Hopp 4, Box

Resultat, 10-manna speedformation
Hopp 1-4, lottning:

1, Wedge

2, Star

3, Out-In

4, Box

1. Pink Fire, FKA

21,3 / 10

19,2 / 10

20,8 / 10

23,9 / 10

Totalt resultat
85,2 / 40

2. Nivå 10, ÖFSK

25,5 / 10

24,0 / 10

31,7 / 10

29,9 / 10

111,1 / 40

3. Fallskärmscenter, FKA 26,8 / 10

26,1 / 10

35,3 / 10

28,0 / 10

116,2 / 40

4. Fast Scones, SFK

27,9 / 10

22,2 / 10

37,0 / 10

30,2 / 10

117,3 / 40

5. Active 8-9-10, FKA

19,3 / 10

20,2 / 10

21,1 / 10

40,0 / 10

100,6 / 40

6. Angry Birds, FKA

40,0 / 7

40,0 / 6

40,0 / 6

40,0 / 2

160,0 / 21

Förtydling av siffrorna: Exempelvis 21,3 / 10 betyder alla tio i formationen på 21,3 sekunder. Exempelvis 40,0 / 7 betyder att vid maxtiden 40 sekunder var sju personer inne i formationen .
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Text

Annica Carlsson

Foto

Stefan Flink (luft), Amanda Gyllenpanzar (mark)

de organisation kunde tävlingen genomföras på en dag.
”Förarbetet inför tävlingen sköttes av
oss i Team Fire, i synnerhet av Helena
Hanses. Under tävlingen flöt det på bra
och kamerahopparna var de största hjältarna. Åtta hopp var på knappt åtta timmar avklarade, utan ett enda misstag.
Dessutom med en färdig kvällsfilm bara
några timmar senare”, säger Annica
Carlsson från organisationen, som vill
passa på att rikta ett stort tack till Stefan
Flink, Johan Rex och Glenn Risander.
Mästarna missade

Årets SM bjöd förutom många deltagare
också på en ovanligt spännande tävling
från första till sista hoppet, med tät strid
om alla medaljplatserna och dramatik
ända fram till prisutdelningen. Under
många år dominerades prispallen av laget
Aros Speed som genom målmedvetenhet
och fokuserad träning tog inte mindre än
nio raka guld under åren 1996-2005.
På senare år har särskilt laget Active 89-10 märkts. Laget har vunnit de tre senaste mästerskapen under olika klubbars
fana (Aros, Dala, Gefle Crew Club) och
hade siktet inställt på att försvara sin titel, i år återigen tävlandes för Aros.
Active 8-9-10 öppnade starkt med ett
resultat på 19,3 sekunder i första omgången, med de främsta utmanarna Pink
Fire – också från Aros – två sekunder ba-

kom. I de följande två rundorna knappade Pink Fire in stadigt på Active 8-9-10
och inför det avgörande fjärde och sista
hoppet skilde endast 0,7 sekunder lagen
emellan. I sista omgången misslyckades
Active 8-9-10 med bygget av formationen och höll den inte i de tre sekunder
som krävs för att den ska räknas som en
komplett formation. Pink Fire gjorde däremot ett säkert hopp och kunde därmed
trygga guldet.
Osäkerhet kring bedömningen

Bakom de två tätlagen slogs samtidigt tre
andra lag – Nivå 10 (ÖFSK), Team Fallskärmscenter (FKA) och Fast Scones
(SFK) – om vad man trodde var
bronsplatsen. Nivå 10 hade inför sista
rundan en stadig ledning över de andra
två lagen och gjorde heller inga misstag i
sista hoppet, varför bronset såg ut att
vara säkert i hamn.
I samband med dömningen av sista
rundan uppstod vissa tveksamheter i fråga om hur Active 8-9-10:s sista hopp
skulle räknas, och det var under en längre stund oklart vilken plats i resultatlistan
laget skulle ha. Efter noggrann regeltolkforts. på sidan 24
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Robbin Havasi

10-MANNA SPEED

Detta är 10-manna speedformation
•

Går ut på att snabbast möjligt bygga
en lottad formation.

•

•

•

Formationen måste vara komplett
inom arbetstiden 40 sekunder och
hållas i minst tre sekunder.

Lyckas inte laget göra en komplett
formation räknas största byggda for mation (antal hoppare som dockat
inom arbetstiden, 40 sekunder).

•

Exiten skall ske okopplad i ”single-file” –
en och en på ett led.

I tävlings-poolen finns tolv olika forma tioner. På tävling lottas fyra omgångar.

•

Kameraflygaren står kvar på steget tillräckligt länge för att garanterat filma
samtliga hoppares exit.

•

På SM står organisationen för kamera hopparen. Kameran tillhör alltså inte
laget, som i andra grenar.

•

Inga grepp är tillåtna när hopparna passerar dörren.

•

Innan exit ställer laget upp bakom en
startlinje. Arbetstiden startar när förste
tävlande korsar linjen.
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När linjen (silvertejpen) klivs över startar klockan. Laget Nivå 10 klara i dörren, med Monika Seth främst. Hon
vänder om efter exiten och tar sig
upp mot formationens centrum.
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10-MANNA SPEED
forts. från sidan 22

ning stod det dock klart att i och med att
formationen inte hållits i tre sekunder, halkade laget ner efter samtliga lag som satt
fyra kompletta formationer. Därmed missade Active 8-9-10 pallen, Nivå 10:s brons
blev ett silver och Team Fallskärmscenter
kunde titulera sig bronsmedaljörer, en
hårsmån före Skånelaget Fast Scones.

Vinnarlaget Pink Fire består av hoppare från runtom i Sverige, de flesta med
betydande tävlingsvana från olika FSgrenar. I laget finns bland annat en tidigare medlem i Aros Speed och representanter för både nuvarande herr- och
damlandslaget i FS4. Tobias Alsiö i Pink
Fire, med många års erfarenhet av att

Pink Fire, guld

Från vänster: Martin Askelin, Tobias Alsiö, Emil Einarsson, Mats Svensson, Robert Alasuutari och Mikael Kaulanen. Knästående: Eric Marsh, Rikard Rodensjö, Elisabeth Wetterlund och
Helena Hanses. Tävlade för Fallskärmsklubben Aros.

Fallskärmscenter, brons

Från vänster: Elof Wecksell, Tim Samuelsson, Mattias Hammar, Alex Ingulfsson, Peter Ekström och Mikael Söderberg. Knästående: Niclas Olofsson, Mikael Holm, Andreas Ibsen och
Oskar Segerström. Tävlade för Fallskärmsklubben Aros.

Active 8-9-10, femma

Från vänster: Johan Hansson, Monica Paulsson, Bodil Almberg, Jenny Melander, Mark
Wemhöner och Jonas Gyllenpanzar. Knästående: Fredrik "Vesslan" Vesslén, Johan Bond
och Ronny Modigs. Tävlade för Fallskärmsklubben Aros.
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både arrangera och delta i tiomanna-SM,
kommenterar tävlingen:
”Det var en jämn och spännande tävling med de snabbaste resultaten på flera
år. Roligt också att se så många hoppare
från olika klubbar. Vågar vi hoppas på att
fler klubbar vågar sig på att skicka ett
eget lag nästa år?”
■

Nivå 10, silver

Från vänster: Robbin Havasi, Jesper Bergstrand, Jens Grahn, Johan Julin, Monica Seth och
Stefan "Schwede" Andersson. Knästående: Annika Burström, Siv Lindgren, Niklas Berg och
Göran Schwarz. Tävlade för Östersunds fallskärmsklubb.

Fast Scones, fyra

Från vänster: Håkan Sagvik, Nina Sveno, Henrik Johansson och Marcus Hellberg. Knästående: Jesper Forsman, Thomas Björk, Fredrik Johnsson, Jenny Fransson, Toby Hellmark och
Carolina Nilsson. Tävlade för Skånes fallskärmsklubb.

Angry Birds, sexa

Från vänster: Ludde Åkeson, Kristian Grau, Rickard Örjas, Nicklas Jansson, John Cargill-Ek.
Knästående: Martin Nyblad, Per Jakobsson, Vendi Andersson, Monica Stjerna. Patrik Harrisson ligger och Mikael Fallström saknas på bilden. Tävlade för Fallskärmsklubben Aros.
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Nytt boogie ser dagens ljus
Bird Babes Boogie är ett nytt
koncept där tjejer tar chansen
att röra sig bort från sin bekvämlighetszon och testa nya
discipliner och moment.
Vädret trilskades, men de
tolv som mötte upp lyckades
ändå klämma in en hel del hopp.
Text

Carolina Mallwitz

Foto

Joakim Marijanovic

T

solen äntligen fram. Lämpligt nog var
även Twin Ottern färdig för flygning,
bättre tajming kunde vi inte haft!

Startades med seminarier

En gren om dagen

Vi inledde lägret med flera deltagaravhopp
av diverse anledningar, som brutna tår
och inställda semesterdagar. För de slutligen tolv tjejerna på plats i Gryttjom var
läget inte heller optimalt. Det regnade
och båda flygplanen på plats behövde
service.
Med element och teknik emot oss fick
vi ta till andra knep – och det blev seminarium. Vi pratade om allt från kalottflygning till frifallssäkerhet och världsrekord.
Slutligen dag två, precis när filmen om
rekordhoppen i Thailand var slut, kom

Fokus låg på en gren varje dag och tjejerna lekte och tränande i grupper om tre
till fyra tillsammans med en coach inom
ramen för de olika grenarna.
Coachade gjorde Lou David i friflygning, Annika Burström i kalottflygning
samt Åsah Helenius, Karin Lien Olofsson och Lars ”Lara” Nyström i formationshoppning.
Vi hade även hjälp av ett gäng eminenta videokillar: Tickle, Fredrik Eklund och Andreas Henriksson som också
gjorde veckofilmen.
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med att landa sin nya lilla skärm på bakre – ja det gick alldeles utmärkt även det.
På lördagen slutligen, klarade tre tjejer
(och en gästspelande kille) av sina första
försök att flyga vingoverall, något som
gav mersmak!
Även om det första Bird Babeslägret
bara hade tolv deltagare blev det en succé
och självklart kommer det bli ett läger
även 2013.
■

Tjejerna tränande i
grupper om tre till
fyra, här rullar Cornelia Franzén, Sofie
Sagfossen, Tilda
Järbel och Carolina
Mallwitz.

Sofie Sagfossen
testade vingoverall
för första gången.

Nya erfarenheter

Efter en pratig start fick lägret ett riktigt
frifallsuppsving och när allt var över hade
de flesta fått ihop 14-18 hopp. Men vad
som gjordes kändes viktigare än hur
många gånger det gjordes. En deltagare
klarade av hela HP-kursen och en lyckades äntligen med konststycket head-up.
Det blev också flera aha-upplevelser eftersom folk gav sig in i nya grenar och
bort från sin egen bekvämlighetszon.
Medan en tjej gjorde sina första friflygarförsök – lite motvilligt men med stor
framgång – visade ett gäng inbitna friflygartjejer upp en dold talang för FS4. En
deltagare gjorde sitt första hopp med
andra än sina AFF-instruktörer och detta

Carolina Mallwitz

Lars ”Lara” Nyström, coach:
Det är fantastiskt
kul att coacha personer med runt tusen hopp på något
nytt och säga åt
dem att de faktiskt
får ta och svanka
lite grann. En helt
ny upplevelse! Men å andra sidan gjorde
de som jag sa, och de är man ju inte
van att en ”rookie” gör. De var fantastiskt duktiga! När jag såg de första sekunderna av Sofie, Carro, Cornelia och
Tildas exit trodde jag att de skulle bomba varandra. Nån ligger på rygg, någon
sitter och någon står på huvudet. Men
de bara tittar på varandra, skrattar och
lägger sig på mage igen.

Joakim Marijanovic

anken med Bird Babes Boogie var att
tjejer skulle prova på och utvecklas
inom friflygning, fyrmanna och kalottflygning under fyra augustidagar i
Gryttjom. Men också att den som ville
och fick skulle få prova på vingoverall
helgen som följde.
Svindlande och stora planer fanns.
Det klurades på storblobba, hybrider,
snygga friflygarmoves, snabba FS-poäng,
skärmflygning på hög höjd, första vingoverallförsöket, massa solsken och framförallt skön stämning!
Resultatet blev inte riktigt som tänkt,
men ändå superbra och framför allt riktigt roligt.

25

Peter trotsar rädslan
I dörren gick det bara inte och
Peter Johansson åkte ner med
planet. Han åkte hem och ingen
trodde han skulle fortsätta med
sporten. Men en dag stod han
där på hoppfältet med licens
att hoppa fallskärm.
Text

Virginia Åslund

Foto

Peter Lindgren

M

in hoppmästare, den glada Sofie
Sagfossen sparkade nästan ut mig.
Jag stod säkert tio sekunder för länge i
dörren.”
Den alldeles färska A-certaren Peter
minns sitt sista utbildningshopp med
både huggande skräck och total lycka.
När han landade efter hoppet och insåg
att han hade fallskärmslicens var han alldeles lyrisk. Men vägen dit har inte varit
lätt. Peter brottades med många hjärn spöken och visste inte hur han skulle
hantera dem.
”Jag var ganska ivrig och stressad under utbildningen. Det var mycket att ta
in. Jag ville ju bara hoppa men när jag
stod i dörren var jag livrädd och svimmade nästan”, berättar Peter.
Peter hade sett fram emot första hoppet men väl inne i planet kändes det
plötsligt inte bra. Han hoppade ut och
gjorde sitt program men missade det viktigaste: att dra fallskärmen och blev därmed inte godkänd.
”Jag glömde att kompensera med
vänster arm när jag skulle dra fallskärmen och tippade framåt och blev instabil. Jag blev rädd, återgick till fallställningen och skulle prova igen men då
hann instruktörern dra istället. Jag landade helt galet och låg på marken apatisk,
chockad av adrenalinet”, minns Peter.
Peters nyfikenhet för fallskärmsoppning började med att han surfade in på
Umeåklubbens hemsida för att boka ett
tandemhopp som han velat göra länge.
Men efter att han såg att klubben även
hade kurser och sett en del filmklipp på
fallskärmshoppning anmälde han sig till
AFF-kursen istället. När teoridelen var
över åkte han tillsammans med sina kurskamrater till Stockholmsklubben över Valborgshelgen för att göra första hoppet.

Två månaders uppehåll

Några timmar senare efter första hoppet
åkte han upp igen. Men den gången åkte
han ner med planet, det gick bara inte.
Efteråt satte han sig ner med sin kursle-
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dare tillika Umeåklubbens chefsinstruktör Peder Nyman och sina AFF-instruktörer. Tillsammans kom de fram till att
Peter inte skulle göra fler hopp den dagen. Han skulle åka hem och smälta det
som hänt och fundera på om fallskärmshoppning verkligen var något han ville
hålla på med.
Och det var det. Men det tog två månaders betänketid innan Peter ringde till
Peder och meddelade att han skulle hoppa fallskärm igen. Han åkte tillbaka till
Stockholmsklubben en julidag och fixade
hoppet utmärkt.
”Det var nog ingen som trodde att jag
skulle hoppa faktiskt. När jag ringde Peder och berättade att jag hade hoppat
blev han helt stum!”, säger Peter.
Det fallskärmshoppning handlar om
kom ikapp och Peter upptäckte att skärmflygningen var det bästa av allt. Så rullade det på, med ett litet avbrott vid hopp
nummer sex.
”Det var i Sundvall och för mig ett
nytt hoppfält, så det blev ytterligare ett
stressmoment. Jag hade ingen koll på
höjden och min instruktör var tvungen
att dra fallskärmen. Jag blev lite besviken
men det var bara att kämpa vidare”, säger
Peter.
Eftersom Peter inte kunde sätta fingret på varför han blev så stressad inför
hoppen visste han inte heller hur kan
kunde hantera den. Så han började med
att få ordning på det mest grundläggande: att äta och sova ordentligt.
”Jag skippade ölen på kvällarna och la
mig tidigt. Vaknade pigg och åt ordentligt. Fallskärmshoppning är en väldigt
speciell sport. Det är jätteroligt att hoppa
fallskärm men samtidigt blir jag helt en-

”

”

Acceptera att det inte går att förbereda
sig för rädslan – men man kan förbereda
allt runt omkring så mycket som möjligt.

kelt lite rädd ibland. Mitt tips till andra
elever är att acceptera att det inte går att
förbereda sig för rädslan – men man kan
förbereda allt runt omkring så mycket
som möjligt”.
Peter har hunnit göra två hopp efter
utbildningen. Till skillnad från skärmflygningen så gillar han inte frifallet.
Men den biten ska han bli säkrare på nu
i vinter när han åker till Jocke Melins
vindtunnelläger i Prag.
”Jag var fortfarande lite rädd vid mitt
sista uthopp men när jag väl var ute under skärmen var allt bra igen! Jag vet att
jag vill fortsätta hoppa fallskärm och tänker göra det!”
■

TACK!
Jag vill tacka Umeås CI Peder Nyman, min ena kursledare, för
hans professionalitet, förståelse och för att han följt mig genom
utbildningen och efteråt. Han har varit bollplank för mina funderingar och frågor. Jag vill också tacka Jonas Nylund, min andra
kursledare, som visade ett bra och övertygande sätt att lära ut.
De båda har varit enastående. Tack även till mina AFF-instruktörer Jens Grahn, Nils Hedström, Felix Wallberg, Sven Mörtberg
och Monica Paulsson. Tack till Åsah Helenius och Annika Burström för all träning på marken – och till Mikael Hartman som
gjorde det möjligt för mig att göra alla hopp genom att troget
packa min fallskärm varje gång! Och slutligen tack till alla kurskamrater och medlemmar i Umeå fallskärmsklubb som stöttat.
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NYFIKEN PÅ

Cajo
Cajo är en extremt driven tjej som brinner
för nya utmaningar och frodas i kaos. Hon
har varit en drivande kraft bakom två midsommarläger och är både tävlings- och träningsansvarig samt PR- och informationsansvarig i Skånes fallskärmsklubb.
Text

Martin Eidensten

Foto

Mats Björklund

C

aroline, eller Cajo som hon kallats
sedan mellanstadiet, skrev en lista
när hon var tio år gammal. Listan bestod
av olika upplevelser som hon ville ha under sitt liv. Om hon inte visste vad något
kallades så ritade hon illustrativa bilder.
När Cajo var 19 och hittade listan igen
kunde hon checka av det mesta, men det
var något som saknades: fallskärmshoppning!

Caroline
Josefsson
Ålder: 29.
Började hoppa: 2002.
Antal hopp: Drygt 900.
Arbetar: Som kommunikatör
på Woody Bygghande.l
Bor: I Lund.

Lyssna inte på mamma

Cajo hade då precis börjat jobba på Ikea
och en sympatisk hoppare till kollega
satte henne i kontakt med Helena Sjölander på Skånes fallskärmsklubb. Hon
fick reda på att en kurs började redan
nästa dag.
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”Jag blev livrädd och tänkte att det
gick alldeles för snabbt. Så jag ringde till
mamma och pappa och berättade vad
som var på gång och frågade om jag verkligen skulle göra det. Pappa tyckte ’kör
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Nils Åkerman

NYFIKEN PÅ
Nära att hoppa av

Jag är 19 år gammal
och har precis gjort
ett av de första hoppen. Jag är alldeles
omtumlad efter vad
som nyss hänt.

bara’, men mamma var livrädd och tyckte att jag redan hade testat massa saker”.
Och främst var det reaktionen från
Cajos mamma som fick henne att bestämma sig. ”För man ska ju sällan göra
som mamma säger.”

Cajo fick alla hopp godkända direkt men
blev osäker runt hopp fjorton. Hon hade
ännu inte fått den där känslan som så
många ger uttryck för efter ett bra hopp
med high-fives och glädjetjut och började bli osäker på om fallskärmshoppning
verkligen var hennes grej. När hon tog
upp sina funderingar med sin instruktör
Bullen sa han snällt ”Jaha det var ju synd.
Du får såklart sluta om du vill”.
Cajo hade väntat sig mer av ett pepptalk, men insåg att det var upp till henne
att välja.
”Jag trodde att fallskärmshoppning
var som att åka berg-och-dalbana: glädje,
adrenalinkickar och pirr i magen. När jag
istället som elev upplevde rädsla, oro och
nervositet inför varje hopp var det lätt att
dra slutsatsen att fallskärmshopping inte
passade mig. Men det var tur att jag fortsatte för det blev till slut bra, riktigt bra!”

Kursen

Tillsammans med
Nordic Babes på tunnelresa i Bottrop,
2010. Ett roligt och
bra initiativ där tjejer
samlas, umgås, tränar och byter erfarenheter. Just nu har jag
cirka åtta timmar tunnel, och framförallt är
det sjukt skoj. Hoppas
att det blir fler snart!

”Första mötet med fallskärmsvärlden var
helt omtumlande och fantastiskt!”
Cajo kände sig direkt välkommen och
hemmastadd. När det var dags för första
hoppet fylldes flygplanet med elever från
kursen som alla skulle fällas med automatlina.
”Jag var andra ut, jättenervös och
kommer inte ihåg så mycket mer än att
jag satt i planet och sen kom ner och landade med skärmen. Jag kände mig överlycklig, skitstark och oövervinnlig!”
När kurskompisarna kom ner var det
en som sa ”Vi trodde att du hade dött för
du hoppade ut och skrek och skrek och
så blev det helt tyst”.

Hoppat lag i två omgångar

Cajo brinner för att tävla i friflygning
och har hoppat lag i två omgångar. Första gången med Susanne Engelbert (före
detta) Bejås. De kallade sig Lamb Chops,
saknade kameraperson men lärde sig massor av att mata hopp tillsammans och ha
genomgång innan och efter varje hopp.
I frifall ägnade de sig åt head-up och
tracking. ”Vinkelflygning hade inte
kommit till stan än”.
Nästa lagsatsning startade vintern
2011-2012. Cajo hade under 2011 hoppat och tunnlat en del med Måns Gunnarsson och Olle Eriksson. Mestadels
blev det en hel del vinkelhopp och alla

Emelie Josefsson,
lillasyster:
Jag har alltid varit
väldigt stolt över
min syster, hon är
en stark förebild
med sunda värderingar och har ett
hjärta av guld. En
fantastisk person som sprider mycket
glädje. Hon är tuff som få och ger hon
sig tusan på något så fullföljer hon det,
oavsett hur galet det än är.
Cajo är utan tvekan den äventyrligaste person jag känner. Hon ska pröva allt
och gärna pressa gränserna och sig
själv till max. Det har varit boxning, jiujitsu, olika tävlingar i simning, löpning och
cykling. Vasaloppet, Vätternrundan och
så vidare. Därför kom det knappast
som en chock när hon berättade att
hon skulle börja hoppa fallskärm.
Med facit i hand är jag glad att hon
gjorde det där första hoppet, det stärkte henne, öppnade nya dörrar och sen
är det ju faktiskt tufft att ha en storasyster som hoppar fallskärm!

tre kom riktigt bra överens. Senare samma år hade Cajo, Olle och Måns börjat
snacka om att bilda ett friflygarlag, fast i
olika konstellationer. När alla tre insåg
att de hade samma önskan om, och förväntningar på, laghoppning gick det
snabbt och Trololo Freefly(1) såg dagens
ljus. Ribban var låg, de skulle ha roligt
utan stress och press men ändå ha kontinuitet i hoppningen och träna hårt. Vilket resulterade till en andraplats på SM i
intermediate-klassen nu i juli.
Roligast att hoppa lag

På frågan om det roligaste hoppet kan
Cajo inte välja ett.
”Jag kan bara säga att när jag, Måns
och Olle nu börjat hoppa mer fokuserat
och har program att gå efter har jag haft
så extremt roligt i stort sett hela tiden.
Nina Forsberg,
FKCG:

Mikael Rengstedt

Jag har fått äran
att lära känna Cajo
inom både hoppning och jobb och
hon är otroligt drivstark. Inom hoppningen är hennes stora projekt Midsommarboogiet i Skåne som hon nu varit med och anordnat i två år. Hon pushar boogiet framåt hela tiden. Cajo är
en person med stort hjärta, hon är
verkligen genuint snäll och hjälpsam
mot alla och det behövs fler sådana
personer i sporten.
Dessutom är det jäkligt kul att se hur
hon har utvecklats de senaste åren till
och bli en grym friflygare.
(1)
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Namnet ”Trololo Freefly” kommer
från den ryske popoperasångaren
Eduard Khil och internetfenomenet ”The Trololo Guy”.
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Jag träffade Cajo
första gången inför
ett distriktsmästerskap i Skånes
fallskärmsklubb.
Jag hade växlat ett
par mejl med någon som jag trodde var en helt annan
Caroline. Jag trodde jag kände de flesta
i Skåneklubben men den glada tjejen
som stod i dörren till klubbstugan hade
jag aldrig tidigare stött på. Hon verkade
själv känna alla och hon hade tagit tag i
att driva årets distriktsmästerskap med
ett engagemang som jag aldrig tidigare
stött på.
Vartefter åren gått så har jag förstått att detta är precis hur Cajo är:
livsglädje personifierad och alltid med
ett projekt igång. Samtidigt som hon är
väldigt jordnära och lätt att prata på allvar med.
När Måns och jag började diskutera
idén att bilda ett friflygarlag så fanns
det ingen annan jag hellre ville ha med
än Cajo. Och jag kan nog i all ärlighet
säga att det inte hade blivit något utan
henne. Så här i efterhand så har det
varit en ära att få tävla med henne och
att få ta del av den inspiration och glädje som hon utstrålar. För även om Cajo
är en av de mest drivande personer jag
har mött, så är hon också en av de
snällaste, och kanske den gladaste personen jag har stött på.

När något väl går fel börjar jag skratta så
in i bomben och kan inte göra någonting. Olle har en tendens att hoppa ut ur
flygplanet och liksom flaxa med armar
och ben. Ingen vet varför han gör det
men vi skrattar alltid när det händer. Eller så kan det vara en Totem(2) som går åt
pipsvängen helt och hållet. Laghoppen
överlag är de absolut roligaste!”.
Vill sprida tävlingsglädje

Cajo är även tävlings- och träningsansvarig i Skånes fallskärmsklubb och brinner
verkligen för att få fler att börja tävla.
”Det är väldigt svårt att få personer att
förstå hur mycket mer man kan lära sig
när man har ett lag, men också vad det
innebär att ha ett lag. Vad man kan göra
i luften och på marken, men också vilka
eventuella bidrag man kan få, både från
förbundet och sin fallskärmsklubb.”
Första året som tävlings- och träningsansvarig låg fokus för Cajo på tävlingsregler och att driva de tävlingar som klubben alltid hållit.
”Men tävlingarna tappade sin innebörd eftersom det inte var några lag som
ville ställa upp. Många kände att det var
för svårt för dem eller att de inte hade
någon att hoppa med. Så året efter det

började jag med seminarier och träningshelger istället, i olika discipliner och med
olika coacher både från vår klubb och
andra klubbar.”
Allt det gav utdelning tredje året, flera
hade blivit nyfikna och ville börja tävla.
”Det är många som börjar förstå vikten av att hoppa mer planerat, det kan
vara hur roligt som helst!”
Ett reservdrag

Cajo har ett reservdrag med sin första
fallskärm, en Merit 170. Det började
med att hon hoppet innan landade i en
närliggande kohage.
”Det var kor och det var bajs och jag
ville bara därifrån, så jag tog mina grejer,
hoppade över stängslet och började
packa. Det blev lite bråttom så jag packade lite snabbare…”
Följande hopp gick bra fram till draget, som lämpligt nog filmades av Marcus
”Junior” Dahl som hon hoppade med.
”Det kom ut något som ser lite märkligt ut, en line-over på två olika ställen,
den hade aldrig gått att landa. Jag minns
att jag kände ’jaha, då kör vi!’ och så
gjorde jag reservdragsproceduren.”
Allt gick bra men när Cajo kommit
ned och landat i samma kohage som
hoppet innan gick pulsen igång.
”Mina händer skakade och jag tänkte
att det kunde lika gärna gått åt pipsvängen. Det är ingen lek att dra sin reserv, det
ska man inte behöva! Lyckligtvis går det
ofta bra, men det vet man aldrig.”
Cajo hade då runt hundra hopp.
”Jag trodde att jag var bäst och kunde
allting, framför allt att packa skitsnabbt,
men då fick jag ju tänka om.”

Och det är ju grymt, både för de lokala
klubbarna och hela fallskärmssverige.”
Det finns en önskan om att ha det
även nästa år men inget är bestämt än.
Mål med hoppning

Cajo tänker fortsätta hoppa lag och ta revansch på guldet. Hon vill också att fler
ska börja tävla och förstå vilken win-win
situation där finns.
”Personer som hoppar lag och har ett
mål att sträva mot har ofta en snabbare
utvecklingskurva än de som hoppar mer
oplanerat och aldrig utvärderar och tränar vidare på det som de inte kan. Vid
tävlingar får sporten också mer möjlighet
till publicitet vilket kan attrahera fler att
börja hoppa, vilket gör att vi växer. Det
kan också leda till att sporten aktualiseras
mer, vilket behövs. En riktigt win-win situation helt enkelt. Första steget är dock
att prata om vad det innebär att tävla,
och att man faktiskt sätter sin egen ribba
för vad det ska innebära”.
■

Jag och Fredrik Panzar
vinkelflyger och håller
hand. För mig bestod
2010 och 2011 -års
hoppsäsong av en massa vinkelflygning. Jag
lärde mig mycket och
samma hopp som bilden togs blev jag bombad av en tredje kille
som slog hälen i min solar plexus vilket gjorde
att jag tappade andan.
Men bilden blev bra.

Jag fick en fin midsommarkrans av min kompis Anna som agerade
hjälpreda under större
delen av midsommarboogiet. Hon löste
bland annat biffen när
AN-28:an under första
dagen började läcka
olja och vi riskerade att
inte kunna flyga alls.

Två midsomarboogie

Sommarlägret var en utmaning som lockade Cajo och hon har varit med och organiserat det två år i rad. 2010 var de åtta
personer som drev det men i år var de
bara fem vilket gjorde utmaningen än
större. Det var det största lägret på länge,
speciellt med tanke på hopporganisationen, fyra flygplan och två helikoptrar.
”Det svåra är att lyckas hålla både festnivån och hoppnivån hög. Festandet sitter i väggarna i Skånes fallskärmsklubb
men vi ville ju även att alla skulle kunna
komma till oss och ha bra hoppning också. Tillsammans med Stockholms fallskärmsklubb och Cirrus Göteborg fick vi
verkligen till det i år.”
Nu har Skånes midsommarläger blivit
ganska känt. ”De är flera stora sponsorer
som är väl bevandrade i boogievärlden
som säger att vårt är bland världens bästa
boogien. De tar detta med sig vidare och
vi får fortfarande många förfrågningar
från hoppare i olika länder som undrar
om de får komma och hoppa hos oss.

Cypres arkiv

Olle Eriksson, lagkamrat:

Måns Gunnarsson

NYFIKEN PÅ

(2)

Totem, en friflygarrörelse.
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Flygplanskrisen
Östersunds fallskärmsklubb har haft det tufft, efter ett
motorhaveri i slutet av förra säsongen. Med kärv ekonomi och svårigheter att få lån såg framtiden mörk ut.
Lars Eklund, ordförande i klubben, berättar här om alla

som stärkte
klubben

turer och hur man till slut hittade lösningen.

Text och foto Lars Eklund

K

lockan två på natten 12 juli 2012
startade vår Cessna 206 igen efter
att ha stått på marken sedan nödhoppet
17 september 2011. Den gången var det
inget allvarligt, bara motorn som misstände några sekunder. Men tillräckligt
för att nackhåren skulle resa sig och
väcka minnen från 2004 (se separat ruta)
Eftersom vi var rakt ovanför fältet på
1500 meters höjd så valde jag och min
medhoppare att kliva av. Tandemekipaget satt kvar och landade med kärran.
Motorproblemen kan ha berott på dåliga kolvringar, ventiler eller liknande,
vilket är oklart. Kompressionstestet visade noll kompression på en cylinder och
usel kompression på övriga fem. Vi valde
att inte lägga ner en massa pengar på felsökning eftersom det bara var 100 timmar
gångtid kvar på motorn. Att bekosta en
eventuellt mycket dyr renovering på en
motor med så få timmar kvar skulle vara
att kasta pengarna till Storsjöodjuret.
Oacceptabelt bud

Efter motorhaveriet i september förra
året satte vi oss ner och pratade om vad
vi skulle ta oss till. Noll kronor på kontot
och en kärra som helt plötsligt tappat en
halv miljon i värde. Rent hypotetiskt alltså. Egentligen kanske en Cessna 206
med kolvmotor är värd noll kronor. Om
ingen vill köpa en sak, vad är saken då
värd? I och för sig fick vi ett bud av en
seriös spekulant, ett bud som dock var
väldigt lågt.
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Men det var i alla fall ett bud och det
var seriöst. Så man kan väl säga att det
budet satte värdet, ett värde som inte
räckte långt. Vi annonserade ut kärran
som den stod, alltså med motorproblemen på köpet. Ett par utländska aktörer
visade också intresse, men efteråt har jag
fått höra att man inte får exportera en
kärra som har mindre än 600 timmar
gångtid kvar. Jag vet inte om det är sant,
men om det är så hade vi nog egentligen
noll spekulanter. Så kändes det i alla fall,
eftersom vi inte kunde acceptera det
enda bud vi fick.
Sugna på 182:a

Om vi hade lyckats sälja vår SE-IXK
(”Kryss Kalle”) så var första tanken att
köpa en dieselkonverterad Cessna 182
som var till salu nere i Holland. Prislappen var cirka 1,5 miljon kronor och den
var konverterad för fallskärmshoppning.
Dieselkonverterade plan kan flygas på
JET A1-bränsle precis som till exempel
vanliga passagerarplan, vilket kostar hälften
så mycket som den bensin (100LL) som
vår kärra behöver. 1,5 miljon kronor var
inte så dyrt tyckte vi, och med underbara
driftkostnader och prestanda för att ta
oss ända upp till 4 000 meter. 182:an i
Holland såldes dessvärre, men det spelade egentligen ingen roll för vi hade aldrig
fått låna de pengarna. Det visste vi inte
då men det skulle snart visa sig.
Kontentan hade alltså blivit att om vi
hade lyckats sälja SE-IXK så hade vi stått

helt utan kärra. Vi skulle ju inte haft råd
att köpa något annat eftersom vi bara fått
ett enda, och pyttebud, för Kryss Kalle.
Lån var inte att tänka på skulle det visa sig.
Svårt att få lån

Eftersom vi inte hittade någon köpare bestämde vi oss istället för att köpa en översedd och renoverad motor av samma typ.
När man köper en översedd motor så
skickar man in gamla motorn som ”pant”.
Leverantören använder sedan den gamla
motorn till nästa köpare. På så sätt slipper
man vänta på att den egna motorn ska renoveras, vilket kan ta lång tid.
Nu stötte vi också på rejäla problem.
Continental, som gör motorerna, med-

forts. på sidan 34

Tragedin i Östersund 2004
Den 6 augusti 2004 inträffade
den svåraste olyckan i fallskärmssveriges historia.
Östersundsklubbens Myggbugi arrangerades på Optands
flygfält under veckan och på eftermiddagen lyfte klubbens
Cessna 206 nytankad från
startbanan för att göra en lift
till 1200 meter. Förutom piloten fanns sex hoppare ombord;
tre elever och tre erfarna.
Planet kom inte högre än
runt hundra meter. Det gjorde
en gir åt vänster och gick ganska flackt ner i skogen cirka
500 meter söder om startba-

nan. Vingarna bröts av och planet började brinna kraftigt. Tre
hoppare lyckades ta sig ur det
brinnande planet med allvarliga
brännskador. De övriga fyra
omkom – hoppmästaren Mikael Eriksson, den erfarne hopparen Tor Norrlander, eleven
Alexandra Nielsen och piloten
Jan-Gunnar Johansson.
Haverikommissionen utredning hittade ingen konkret orsak till olyckan, men läckande
bränslekran, igenslammad
bränslesil eller bränslebrist i en
av planets tankar beskrevs
som tänkbara orsaker.
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Vad fan skulle vi ta oss till? Ska klubben behöva lägga ner?
Linköpings 182:a ett alternativ

forts. från sidan 33

”Varför ingen berättade tidigare om Oddvar
på Aircraft Engineering i Rakkestad, det
är för mig en gåta.”

Vi missade en helgs
hoppning eftersom
en liten silkestråd
som tätar ett lock till
oljepumpen låg lite
snett. Det gjorde att
motorn läckte olja.
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delade att någon översedd motor av vår
modell inte fanns men att vi kunde få
köpa en helt ny med hyfsat snabb leverans. Det skulle bli dyrare såklart, men vi
hade ju inget val så vi satte igång att försöka få ett lån.
Kalkyler gjordes och visades upp för
flera banker – så här skulle vi ha råd – så
här skulle verksamheten se ut. Jag kan erkänna att det var glädjekalkyler i viss
mån, men ändå inte osannolika. Eftersom vi redan hade ett lån på fastigheten
(en annan långtråkig story om höga räntor för ideella föreningar, flygplansinteckningar, borgenärer, säkerheter upp
över öronen och att banken satte sig på
tvären) så ville vi lösa det lånet och skaffa
ett nytt. Banken sa nej, alla andra banker
sa nej och till slut sade flygplansfinansbolagen också nej, om vi inte amorterade
massor på tvärkort tid.
Nej, nej, nej, ekade kören. Inte på något sätt lyckades vi låna pengar. Och bidrag var inte att tänka på. Vi har väldigt
få ungdomar i klubben så arvsfonden,
kommunala bidrag, LOK-stöd och liknande, är inte att fundera på.

Någonstans i röran var vi inne på att
köpa ett annat flygplan, SE-FXB (en
mindre Cessna av modell 182) från Linköpings Fallskärmsklubb, och låta vår
kärra vara stående tills vi hittade en köpare eller hade råd att laga den.
Det var flera saker som skulle klaffa
exakt samtidigt. Eftersom vi inte fick något lån behövde vi en köpare på vår 206:a
samtidigt som ingen annan skulle hinna
köpa SE-FXB före oss. Det här var ungefär samtidigt som vi fick det låga budet.
Vi förberedde oss på att förhandla
upp priset på vår kärra och samtidigt
pruta på Linköpingskärran. Telefonerna
gick varma, vad kunde vi acceptera för
pris på Kryss Kalle? Hur mycket pengar
har vi? Det var stressiga dagar.
Ganska snart insåg vi att det inte skulle gå i lås. Så här i efterhand tänker jag
att det kanske det var bra för oss att det
inte blev av. Inget ont om Linköpings
182:a, den är fin. Men Kryss Kalle har
plats för två hoppare fler (och nu har den
1700 gångtimmar på kontot).
Vi fick faktiskt hyra SE-FXB några
veckor, det var sjukt najs att få hoppa
och vi är oerhört tacksamma för det.
Med en blandning av uppgivenhet och
hoppfullhet tittade vi närmare på den havererade motorn, mitt i vintern. Kanske
den inte var i så dåligt skick ändå? Kanske
det inte skulle bli så dyrt att laga den? Vi
kollade runt vad det skulle kosta att byta
cylindrar och hoppades att det kanske
skulle gå att få ett litet lån – på kanske
100 000 kronor – så att vi kunde börja
hoppa igen. Men domen var hård, motorn såg verkligen inte bra ut inuti.
Ex-hoppare manade på

Vi hade vår årliga fest när våren började
närma sig. En före detta hoppare var där
och han blev överraskad av uppgivenheten och den dåliga stämningen. De ekonomiska problemen och motortjafset låg
som ett tjockt blött täcke över hela klubben. Varför fixade inte styrelsen flygplanet? Klubben går i konkurs snart. Skit,
skit och skit.
Ex-hopparen skrev ett brev till styrelsen och berättade vad han hade hört och
känt. Han var besviken och tyckte att någonting måste göras. Som ordförande
blev jag både ledsen och arg. Det kändes
som ett påhopp efter allt slit. Samtidigt
visste jag ju hur alla kände och hur svårt
det varit att hålla alla informerade och på
gott mod.
Jag ringde upp ex-hopparen och vi pratade rätt länge. Han hade en massa idéer
och förslag som vi pratade om. Vi bestämde oss för att ha ett stort möte där vi skul-

le lägga upp en långsiktig plan för framtiden. PR-dagar, uppvisningar, idéellt arbete och framförallt ett ökat medlemsantal
skulle prioriteras!
Oddvar i Norge blev lösningen

Här någonstans, i slutet på röran och alla
motgångar, så undrade någon om man
inte kunde göra en översyn på den befintliga motorn hos ”den där” firman i Norge. Någon hade hört något om någon
”Oddvar” utanför Oslo. Det började undersökas och visst var det så. Vi började
jaga in offerter, kolla kostnader, arbete,
leveranstider och annat. Hjulen var i rullning igen! Två klubbmedlemmar ställde
upp med lån och så hade vi helt plötsligt
skickat motorn till Norge på översyn och
det började kännas hoppfullt igen.
Varför ingen berättade tidigare om
Oddvar på Aircraft Engineering i Rakkestad, det är för mig en gåta. Om någon
får motorproblem eller slut på gångtimmar så kommer jag att berätta om Oddvar, det lovar jag.
Teknikerna jobbade dag och natt med
att installera den översedda motorn och
det dök hela tiden upp "farthinder". Leverans av fel reglage, de nya cylindrarna
tog i en plåt som fick modifieras, avsaknad av instrument för injustering av insprutningen. Med mera, med mera.
Det näst sista som satte huvudbry var
att motorn inte ville gå riktigt rent utan
stannade hela tiden, vilket visade sig bero
på en "gummitutt" som satt som tillfälligt
skydd på en avluftning (eller nåt... tekniskt mumbojumbo). Och det allra sista,
som gjorde att vi missade en helgs hoppning, var en liten silkestråd som tätar ett
lock till oljepumpen. Tråden låg lite snett
så motorn läckte olja. Oddvar och son
åkte bil hela natten från Rakkestad till
Optand för att felsöka och åtgärda.
Och natten mellan onsdag och torsdag 11-12 juli var det så dags. Efter stillaståendet hade bromsarna visserligen
och tillfälligtvis slutat fungera, men vi
spände fast i ett träd – och kunde starta
kärran igen!
Krisen har stärkt oss

Skuldbördan har ökat en aning, men
tack vare den här ”krisen” så har klubben
ökat farten och vi har blivit fler och starkare. Vi har just nu ett stort antal elever
som står och stampar och vill hoppa, två
är redan klara och vi har några intresseanmälningar till februarikursen 2013!
Som grädde på moset så går motorn riktigt bra vilket piloterna gillar och dessutom är det bra för ekonomin. Kortare
lifttider spar både tid och pengar!
Alla inblandade ska veta hur tacksamma vi är för att ni har ställt upp. Varje liten sak har stor betydelse! Idéellt arbete
är en grundbult i föreningslivet!
■
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för att ha i marknadsföringssyfte.

Vill du veta mer om:

• Drogteststickor.

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

• Skade- och tillbudsformulär.

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

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

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

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

Utbildnings- och säkerhetskommittén:
Petter Alfsson-Thoor, e-post: ri@sff.se

Ledamot: Carolina Nilsson,
e-post: carolina_nilsson@yahoo.se
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Besöksadress: Sjöhagsvägen 2
Postadress: 721 32 Västerås
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Tävlingskommittén: Elisabet Pettersson,
e-post: elisabet.pettersson@comhem.se

Ledamot: Robert Rydén,
e-post: skydivernu@gmail.com

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

Arbetet med swoop-ponden i Gryttjom hos Stockholms fallskärmsklubb har pågått under hela säsongen, men nu är vattenytan äntligen där.
Invigningen hölls den 13 oktober och planerna för SM i swooping nästa år är i full gång. Foto Peter Törnestam.

