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Välkommen till oss
Var vänlig överlev

V

älkommen till det fallskärmshoppande Sverige. Vi som redan är del av
den här världen är väldigt hedrade
över att varje år få nya medlemmar som
vill dela vår passion.
Därför gillar vi inte det där gapet som
lätt uppstår när elever är klara med utbildningen. Du kanske har känt av det?
”Jihaa, jag är färdig och får göra vad
jag vill! Nästan… Men vad skall jag göra?
Och hur? Framför allt: hur mycket vågar
jag visa att jag inte vet innan de tar tillbaka min licens?”
Att slängas ut i friheten är inte bara
härligt utan krävande också. Den här
nybörjarguiden kan du hålla i handen
när du tar dina första stapplande steg
som nybakad hoppare.
Här har du en massa bra-att-veta-saker om säkerhet, utrustning och teknik.
De finns inte med i Hoppa fallskärm, eftersom utbildningsboken bara har utrymme för det mest grundläggande. En
elev har inte heller plats i medvetandet
för hur mycket ny information som
helst. Ändå är det här sånt du måste kunna för att bli en säker och medveten hoppare.
Somligt har funnits nedtecknat på
andra håll eller tillhör kunskap som man
delar med sig av muntligen till varandra.
Dessutom har vi lagt till några tips om
hur man kan komma på god fot med

sina mentala demoner och hur man lättare hittar sina kompisar i himlavärlden.
Fallskärmshoppning är, tycker vi, världens mest fantastiska sport. Det är också
en syssla där folk skadar sig och ibland
dör. Vi vill att du stannar i vår sport och
vi vill att du överlever.
Tillbringar du tillräckligt mycket tid i
den här sporten så kommer den att göra
dig ödmjuk. Ta dig tid, var tålmodig
med dig själv och gör klart för dig att du
förmodligen kan mer än du tror, men respektera att det finns långt mer som du
inte kan.
Var du befinner dig och i vilket tempo
du skall utvecklas kan bara du avgöra. Vi
vill peppa dig att vara nyfiken, kritisk
och självständig.
Går du aldrig vidare utvecklas du inte
säkerhetsmässigt. Att vara en säker hoppare innebär inte att alltid hoppa på samma hoppfält ur samma plan, göra exakt
samma saker i frifall och flyga en och
samma kalott enligt ett visst mönster.
Med nya erfarenheter att lägga till din
egen kunskapssäck förstår du mer, vidgar
ditt medvetande och blir mer mottaglig
för nya synsätt.
Besök andra hoppfält, hoppa nya
skärmar, prova saker i frifall, testa dina
gränser. Men förbered dig väl och ta ansvar för dig själv och för dem runt
omkring dig. Testa gränserna en i taget.

”

Se till att hela du hänger med på vägen,
så att inte ditt växande ego skymmer vad
du egentligen känner och vill.
Låt inte någon pressa dig att göra sånt
du inte känner dig mogen för. Om du
behöver andras hjälp för att ta dig över
ett hinder vill vi uppmana dig att ta plats
och se till att omgivningen ger dig det
stöd du behöver.
Vi vill inte hindra dig att göra något,
så länge du
inte överskrider våra
gemensamma regler
En amatör blir förvånad när
förstås. Men
någonting händer.
långt viktigare än alla
Ett proffs blir förvånad när
regler i värlingenting händer.
den är att du
använder
huvudet.
Tycker du att bestämmelserna är skeva
eller för hårda? Det står dig fritt att påverka dem den demokratiska vägen. Om
du istället överskrider dem måste du också vara beredd att stå för ditt handlande.
Det värsta som kan hända är inte att du
blir av med din licens, utan att nästa
hopp blir det sista du gör. Eller det sista
någon annan gör.
En bra fallskärmshoppare är en tänkande fallskärmshoppare.
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DIN UTRUSTNING

Att köpa fallskärm
Så var det dags att köpa eget.
Vad skall du köpa? Vilken storlek
och vilka märken, nytt eller begagnat? Vi guidar dig i utrustningsdjungeln.

m man vill hoppa regelbundet är
det enklast och bekvämast att ha
egen utrustning. Dessutom kan det bli
billigare om alternativet är att hyra.
Självklart kan man bara investera vad
budgeten tillåter. Men ibland kan det
löna sig att lägga ut mer pengar på en
fräsch utrustning än att köpa en billig
sliten eftersom den fräscha har betydligt
högre andrahandsvärde om du vårdar
den väl.

O

Begagnad utrustning

Väljer du att köpa begagnad utrustning
är det viktigt att prova grejerna. Känn efter hur riggen sitter och provflyg fallskärmen. Utrustningens ålder och antal hopp
säger en hel del om dess skick och hur
mycket den är värd. Än viktigare är det
hur ägaren har skött utrustningen.
Saker att titta på förutom storlek och
passform:
• Hur ser linorna ut? Fina eller fransiga?
• Är pilotfickan slapp så att piloten
riskerar att ramla ut?
• Finns det fransar på bröstrem eller
benremmar?
• Är det hål i skärmen?
• Hur är helhetsintrycket, ser riggen
fräsch ut?
• Sitter flikarna kvar under frifallet?
• Metallhandtag eller mjuk reservkudde? (Se ordlistan på sidan 10)
• Soft-housing eller hard-housing? (Se
ordlistan)
• Utåtvända eller inåtvända treringar?
(Se ordlistan)
• Sist men inte minst, se till att få manualer på utrustningen du köper för
att kunna titta efter hur just din utrustning fungerar och skall skötas.
OBS! Låt även en kontrollant titta över
utrustningen, eventuellt göra en hel besiktning och ge dig råd. Han eller hon
kan se saker du själv har missat.
Pris

Det är svårt att säga generellt vad som är
rimligt att betala, det är olika för olika
utrustningar. Man kan säga att man bru-

Foto Hans Berggren

kar få betala ett par tusen mer för en
noll-p-skärm än en F-111-skärm*. Man
kan också få betala lite mer för fallskärmar som det finns ont om på marknaden, till exempel lite udda storlekar.
Ett välkänt märke på utrustningen
kan underlätta när man behöver göra justeringar eller köpa reservdelar som till
exempel ett nytt kutt-handtag. Andra saker som påverkar priset kan vara dollarkursen eftersom väldigt många utrustningar tillverkas i USA.
Om du väljer att köpa nytt så är det
faktiskt oftast billigast att beställa din utrustning i Sverige.

Sammanfattning

För att sammanfatta det hela så är det
bästa tipset att vara frågvis. Läs manualer,
surfa på tillverkarnas hemsidor, prata
med hoppare du litar på och bilda dig en
egen uppfattning om vad det är du vill
ha. Skaffa en utrustning du känner dig
trygg med, och gå försiktigt ner i storlekar och modeller.
Lär dig att utnyttja den kalott du
har innan du byter
till mindre storlek
(se Jesperkurvan,
sidan 36).

* Noll-p och F-111 är syntetväver av typen
ripstopnylon. Se vidare ordlistan på sidan 10.
Svensk Fallskärmssport A-special 2012
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Huvudfallskärmen
– storlek och flygegenskaper
et finns en mängd fallskärmsmodeller och tillverkare. Skärmarna
kan ha olika storlek, material, form och
prestanda.

D

Huvudkalottens storlek

”

Storleken i sig har
större betydelse än
vingbelastning

Hoppare med färre än 500 fallskärmshopp måste följa en tabell som anger
minsta skärmstorlek med hänsyn taget
till ditt antal hopp och din vikt. Ju fler
hopp du har desto högre vingbelastning
(= mindre fallskärm) får du ha. Du kan
enkelt räkna ut vilka storlekar du får
hoppa med genom att följa tabellen på
sidan 36, den så kallade Jesperkurvan.
Tabellen kommer från SBF, Svenska Bestämmelser Fallskärmsverksamhet, som
finns på din klubb eller på Svenska Fallskärmsförbundets hemsida www.sff.se.
En annan viktig faktor är vad du har
hoppat för fallskärmsstorlek tidigare. Steget från en elevfallskärm till den första
egna skärmen kan bli väldigt olika för
personer på 50 kilo respektive 100 kilo.
Därför bör du välja fallskärmsstorlek
med lite mer omsorg än att bara titta i tabellen efter minsta rekommenderade
storlek. Ju mindre fallskärm, desto
mindre säkerhetsmarginaler.
Litet är svårfluget

Rektangulär form

Elliptisk form

Ofta kan du höra folk på fältet prata om
vingbelastning, alltså kalottens storlek relaterad till hopparens vikt. Att lasta sin
fallskärm för tungt kan vara farligt. Är du
inte erfaren nog för den hastighet och de
flygegenskaper en tungt lastad skärm har
kan du lätt slå dig illa under den. Det är
därför vi har regler om hur hög vingbelastning man får ha under de första 500
hoppen.
Men frågan om fallskärmars storlek
hamnar ofta i skymundan när vi fokuse-

rar allt för mycket på vingbelastningen.
Storleken spelar en väsentlig roll för hur
fallskärmen flyger.
Tänk dig att vi har två hoppare som
flyger samma fallskärmsmodell fast i olika storlekar. Den ena hopparen väger
mycket och flyger en stor fallskärm, medan den andra hopparen är lätt och flyger en mindre skärm. Deras fallskärmar
är som sagt av samma modell och deras
vingbelastning är exakt densamma. Tror
du att de båda fallskärmarna flyger likadant och beter sig på samma sätt i luften?
I så fall tror du fel.
Eftersom luften och luftmolekylerna
är desamma i båda fallen går det inte att
”skala” en fallskärms egenskaper upp och
ner på det sättet. Den mindre fallskärmen kommer att reagera snabbare och
flyga rappare och på det sättet vara
mindre förlåtande än den större fallskärmen, även om de belastas lika mycket.
Det här är viktigt att känna till,
särskilt för dig som inte är så stor. Det
kan lätt hända att mer erfarna hoppare
råder dig att skaffa en relativt liten fallskärm med argument som att man inte
skall lasta sin fallskärm för lätt.
Men var försiktig med att gå ner för

mycket i storlek. Du riskerar att hamna i
en situation där du har en fallskärm som
är svår för dig som relativt oerfaren fallskärmspilot att hantera. Storleken i sig
har större betydelse än vingbelastning!
Form och prestanda

Förutom storlek och vingbelastning spelar modellen – fallskärmens form och design – stor roll för hur den flyger. Det
finns fallskärmar som har en elliptisk, lite
oval, form som gör att fallskärmen svänger mycket fortare. Elliptiska skärmar får
bara användas av hoppare med fler än
300 hopp.
Det finns mycket att säga om olika
fallskärmsmodeller. Läs gärna på tillverkarnas egna hemsidor och jämför de olika utsagorna mot varandra. Fråga erfarna
hoppare som du har förtroende för. Väldigt grovt kan vi dela in fallskärmar på
marknaden i de här kategorierna:
• Rektangulära icke-högprestandaskärmar
(till exempel PD, Sabre 2 och Pulse).
• Halvelliptiska icke-högprestandaskärmar (till exempel Spectre och Electra).
• Elliptiska högprestandaskärmar (till
exempel Stiletto, Velocity och Icarus
JVX).

Reservfallskärmen
en stora majoriteten riggar har en
vingfallskärm som reserv, även om
det fortfarande finns runda reserver i
bruk. Reservskärmen har därmed likartade egenskaper, och samma typ av manövrering och landning som huvudfallskärmen. Vingreserv är att föredra framför en
rund reserv – du är van vid vingfallskärm,
den ger lättare mjuka landningar och du
har större möjligheter att styra den dit du
vill. Det är bra med tanke på den ökade
stress ett reservdrag för med sig.

D
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Observera att tabellen för vingbelastning (Jesperkurvan, se sidan 36), även
gäller för din reservskärms storlek. Reserverna har även de en angiven maxvikt
som inte skall överskridas.

stabilast. Vanliga reserver i Sverige är
PD-R, tillverkad av Performance Designs, Smart av Aerodyne, samt Techno som
är tillverkad av Parachutes de France.
Runda reservskärmar

Sju celler pålitlig konstruktion

Reserver testas för att möta hårdare påfrestningar än huvudfallskärmar. Gemensamt för alla moderna reserver är att de
har sju celler som har visat sig vara den
konstruktion som öppnar bäst och flyger

Det går utmärkt att ha en rund reservfallskärm, men det innebär en del begränsningar. Du kan inte hoppa på fält som är
mindre än ett skolfält eller i vindstyrkor
över 8 m/s. Vill du ha en rund reserv måste du vara utbildad i att hoppa med sådan.
Svensk Fallskärmssport A-special 2012
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Riggen
et finns ett flertal tillverkare och en
mängd olika modeller av riggar.
Vilken du bestämmer dig för är en
smaksak och beror på vad du tycker sitter
bäst, är snyggast och har bäst lösningar.
Köper du en ny rigg är det viktigt att du
är mycket noga när du tar dina mått, ta
gärna hjälp av någon som vet vad han eller hon gör.
Skillnaderna mellan moderna riggar är
relativt små. Alla har sina egna lösningar
på detaljnivå men du kommer att kunna
friflyga, göra volter i höga hastigheter
och tracka fort utan att det skall vara
några problem.
Generellt kan man säga att om du
skall köpa begagnat eller nytt så köp ett
etablerat märke. Om du köper en rigg
som ingen annan har och du till exempel
behöver ett nytt reservhandtag så kan det
bli svårt och dyrt att få tag på det! Atom,
Icon, Javelin, Mirage, Talon, Tear Drop,

D

Vector, Voodoo,
Wings och Zerox är
exempel på vanliga
riggar.
Det är inte alltid
man kan få en rigg
som sitter perfekt
när man köper en
begagnad utrustning. Riggen ska
sitta bra och inte
vara obekväm. Det
man bör titta på är
om riggen storleksmässigt passar ihop
med fallskärmen.
Det är viktigt för att undvika risken för
livsfarliga vådautlösningar i frifall. Saknar du riggens manual eller är osäker på
om riggen är anpassad till den fallskärm
du tänkt ha i, fråga en kontrollant eller
kontakta tillverkaren.

A

B

jälm skall alltid bäras vid fallskärmshoppning i Sverige. Hjälmen ska skydda oss från att skada huvudet vid, till exempel, kollisioner med
hoppkompisar i frifall, hårda landningar,
i planet eller vid uthopp. Det finns
många sorters hjälmar av olika märken,
utförande och skydd. Det gäller att du
provar dig fram till vad du tycker är mest
bekvämt och gör en bedömning över vad
som ger bäst skydd. Sedan är det såklart
också en fråga om vad din plånbok tål.
Regler

• Hjälmen får väga max 750 gram, skall
täcka hjässa, tinningar och bakhuvud
men får inte gå så långt ner i nacken
att bakåtböjning av huvudet försvåras. Hakremmen skall vara monterad
för minimal upphakningsrisk.
• Stängd hjälm (integralhjälm) avsedd
för hoppning skall vara försedd med
akustisk höjdvarnare. Hjälm med
uppfällbart visir får användas av hoppare med B-licens. Integralhjälm utan
visir får användas av hoppare med
lägst A-licens.
• Kamera- och videomontage på hjälm
får efter godkännande av CI användas
(enligt 402:08 i SBF, bestämmelserna
för hoppning) av hoppare med C-licens. Hjälmens totala vikt bör inte
överstiga fyra kilo och skall vara försedd med akustisk höjdvarnare.
Svensk Fallskärmssport A-special 2012
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Foto Tony Berglund

Kolla också om riggen du är intresserad
av har hard- eller softhousing, inåt- eller
utåtvända treringar, hard- eller softlinks,
kardborre eller inte för att fästa flikarna
(se ordlistan). Är du osäker på vad som är
rätt för dig, rådfråga en kontrollant.

E

K

I

F

L

J

M

H

• Hjälmen skall vara på från och med
att flygplanet sätts i rörelse, till och
med 300 meters höjd över marken
samt under hela fallskärmshoppet.
• Mjuk hjälm avsedd för hoppning
(frap-hat) får användas av hoppare
med lägst B-licens.
Hjälmar i mängder…

I jakten på rätt hjälm är det bra att prova
många olika och vara observant på hur
de sitter, hur mycket du kan röra huvudet och om ditt synfält begränsas. De
flesta friflygare föredrar öppna hjälmar
och påpekar vikten av att lätt se vad som
händer runt om kring. Många maghoppare väljer integralhjälmar och motiverar
det med att det är viktigt att skydda ansiktet i snabba formationsbyten. Oavsett
vad du väljer så kommer det inte att begränsa dig till en viss disciplin utan
handlar mer om tycke och smak.
Här ser du ett urval av vad som är
vanligt på den svenska marknaden. Utförligare recensioner av hjälmar (och
även annan utrustning) kan du hitta på
www.dropzone.com

N

P

O

Öppna hjälmar
Modell

Tillverkare

Beskrivning

A
B

Guner
Frap hat

Bonehead
The Hat Shoppe

Tystare än många andra.
Mjuk läderhjälm (B-licens krävs).

C

Gath

Gath

Lätt, tunn hjälm (egentligen surfhjälm).

D Millennium Bonehead

Kan formas efter din huvudform.

E

Kan formas för bättre passform.

Nvertigo

F Ozone
G Z1 Evo
H Pro Tec
I
J

Sky Systems

Cookie Composites Bekvämt och shockabsorberande foder.
Parasport Italia
Hårdare än sin föregångare Alfa.
Mosa Sports
Enkel utformning, ger mycket bra skydd.

X-Sport
Bonehead
Performer Tonfly

Lätt, möjlighet att fästa kamera.
Låg vikt, 430 gram.

Stängda hjälmar

K
L
M
N
O
P

Modell

Tillverkare

Beskrivning

G2
Z1
Mamba
Oxygn
G3
FreeZR

Cookie Composites
Parasport Italia
Bonehead
Sky Systems
Cookie Composites
Paratec

Tjockt visir med hög optisk kvalitet.
Uppfällbart visir, fixeras med tryckknapp.
Stabilt visir, svårt att öppna med en hand.
Uppfällbart visir.
Vidareutveckling av G2-hjälmen.
Går att få spegelvisir i guld och silverfärg.

Flera av de här tillverkarna och återförsäljarna säljer andra modeller av hjälmar samt kamerahjälmar med montage, sikten och tillbehör. Hör efter med respektive återförsäljare för utförligare beskrivning (se webadresser på sidan 10).
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Olika huvudfallsk
– en

Mycket finns att säga om olika fallskärmsmodeller vad
gäller bland annat öppningar, glidvinkel, svängar och
landningsegenskaper. Här har vi sammanställt tester
och omdömen av några erfarna kalottflygare kring ett
urval av de populäraste huvudfallskärmarna.

D

en här uppställningen av olika huvudfallskärmar är baserad på information från tillverkarnas hemsidor samt
från hoppares egna upplevelser från att
ha flugit de olika kalotterna. Beskrivningarna av kalottegenskaper och jämförelserna mellan dem kan därför vara subjektiva och utger sig alltså inte för att
berätta ”sanningen”. I stället vill de ge en
sammanfattande bild och förklara varför
de beter sig och reagerar på olika sätt.
Många fler huvudfallskärmar än vad
som visas här finns, men detta är ett bra
urval av populära kalotter för ett brett
användningsområde. Det finns också
fallskärmar speciellt utformade för tävlingsgrenar som kalottformation, precision eller swooping, men de är inte med
här. Inte heller elliptiska högprestandaskärmar finns representerade, eftersom
de kräver rejäl erfarenhet av kalottflygning, minst 300 hopp efter avslutad utbildning och speciell utbildning.
Många faktorer har betydelse för kalotternas egenskaper där det ibland kan
vara svårt att avgöra om det är en eller
flera faktorer som samspelar.

landen. Det kan också vara värt att påpeka att två storlekar av samma modell
som utsätts för samma vingbelastning,
inte kommer att bete sig likadant. Det
beror främst på deras olika linlängder.
Med begreppet ”svänghastighet”
anges hur snabbt en fallskärm svänger,
graderat från 1-10, där högre siffra är
snabbare.
Med begreppet ”återhämtning” anges
hur tidigt kalotten återhämtar sig till
normalt flygläge efter att den satts i
sväng eller dyk, graderat från 1-10 där
lägre är tidigare.
Uppgifter om svänghastighet och återhämtning kommer från Brian Germain,
fallskärmstillverkare och erfaren utbildare i kalottflygning. Beskrivningarna är
sammanställda av Annika Burström,
Stockholms fallskärmsklubb.

Samma modell beter sig olika
Foto Hans Berggren

En rättvis jämförelse mellan kalotter och
deras egenskaper kan bara göras om kalotterna har samma storlek, lastas lika
mycket och flygs under likvärdiga förhål-

Saphire 2
Omega
Tillverkare: Icarus.
Konstruktion: 9-cellig, något elliptisk form.
Svänghastighet: Uppgift saknas. (för Saphire 1:
svänghastighet 7)
Återhämtning: Uppgift saknas. (för Saphire 1: återhämtning 6)
Egenskaper: Designad för att vara en lätthanterlig allroundfallskärm med stabila öppningar och lugn
flygning. Relativt högt glidtal, hyfsat förutsägbar
kalott. Svänger dock snabbare än Sabre2 och
Spectre. Är en vidareutveckling av Saphire 1. 2:an
har annorlunda lintrim samt något förändrad vingform vilket ger högre glidtal, mer svar på både
toggle- och bärremsutslag samt en kraftfullare
flär. 2:an har även en kortare återhämtning än
1:an vilket gör den mer förutsägbar. Populär
utomlands men har ännu inte vunnit så mycket
mark i Sverige.
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Tillverkare: Icarus.
Konstruktion: Konventionell 7-cellig konstruktion. Något elliptiskt form. Olika bredd på cellerna vilket
ger ett konstant cellförhållande samt upprätthållande av kalottens bäryta.

Sillhouette

Svänghastighet: Uppgift saknas.

Tillverkare: Performance Designs, PD.

Återhämtning: Uppgift saknas.

Konstruktion: 9-cellig. Sydd i både noll-p-tyg och
F111. Mycket flack glidvinkel. Mycket högt glidtal.

Egenskaper: Oproblematisk allroundskärm med bra
öppningar bland annat på grund av att den är 7cellig. Packar relativt litet. Typiska 7-cells-landningar, det vill säga man behöver gå djupt på styrhandtagen för att pitcha skärmen. Snäll kalott, passar
bra som första egna fallskärmen. Vid högre vingbelastningar blir Omegan en pigg och rolig kalott
med mjuka öppningar och något mer dynamiska
landningar än vad som kan uppnås när den är lätt
lastad. Passar även bra för enklare kalottformation. Påminner om PD:s Storm.

Svänghastighet: Uppgift saknas.
Återhämtning: Uppgift saknas.
Egenskaper: Lättpackad eftersom den har en undersida i F-111. Anses ofta vara en mycket snäll kalott men behöver för den skull inte vara tråkig. Piloter som flyger Sillhouette kommer långa
distanser och håller sig uppe i luften länge på
grund av dess höga glidtal och låga sjunk. Kallas
ibland för Pulse föregångare.
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Spectre

ärmar
jämförelse

Tillverkare: Performance Designs, PD.
Konstruktion: 7-cellig. Något avsmalnande form vilket betyder att kalotten inte är elliptisk men heller
inte helt rektangulär, den har avsmalnande kanter
men avsmalningen har gjorts rak istället för bågformad som på en elliptisk skärm. Relativt höga
cellöppningar. Flack glidvinkel. Lite lik precisionskalotter vad gäller konstruktion.
Svänghastighet: 4.
Återhämtning: 5.
Egenskaper: Mjuka raka öppningar. Uppskattad av kamerahoppare och de som vill ha lugna pålitliga
öppningar. Förlåtande vad gäller både packteknik
och kroppsställning under drag. Öppningarna blir
”bättre” på grund av att kalotten är 7-cellig och
det därmed är färre celler som skall luftfyllas och
trycksättas.
Bra allroundskärm. Tillsammans med Sabre2 en
storsäljare hos PD. Ungefär samma flyghastighet
som en Sabre2, Sabre1 och Stiletto. Flackare glidvinkel än Sabre2 vilket innebär att den flyger längre än den på fulla uppsläpp, men kommer inte lika
långt på djupa bromsar – därav har Sabre2 lite
mer manöverutrymme.
Har vissa sjunktendenser, vilket innebär att kalotten i stark motvind upplevs som att den sjunker
neråt snarare än flyger framåt. Detta har att göra
med att Spectren påminner om precisionskalotter
som har designats för att kunna flyga till eldisken
(plattan som precisionshopparen ska sätta foten
på) och sedan ”droppa” rakt ner.
Svänger i en skarpare radie än en Sabre2 men
denna behöver mindre styrhandtag för att börja
en sväng och behålla svängen. Svarar inte lika
snabbt som en elliptisk eller halvelliptisk kalott vad
gäller svängar, dyker dock djupare och förlorar
mer höjd i en sväng än en Stiletto eftersom Spectren har längre återhämtning, ungefär samma som
Sabre2.
Att tänka på när man ska landa en Spectre: Den
kräver mer styrhandtag – både djupare, effektivare
och snabbare än de flesta andra noll-p-kalotter –
för att plana ut och nå sin ”Sweet spot” (tillfället efter att du pitchat och flyger parallellt med
marken).

Electra
Tillverkare: Parachute de France.
Konstruktion: 9-cellig. Halvelliptisk.
Omni

Svänghastighet: 7.
Återhämtning: 2.

Tillverkare: Icarus.
Konstruktion: 7-cellig, avsmalnande form.
Svänghastighet: Uppgift saknas.
Återhämtning: Uppgift saknas.
Egenskaper: Allround-kalott med bra öppningar och
förutsägbar flygkaraktäristik. Passar mycket erfarna till medelerfarna kalottflygare. I jämförelse med
många andra 7-celliga kalotter har den ett högre
glidtal samt bättre flärkapacitet. Lättpackad. Passar även en mindre erfaren hoppare om den lastas lätt. Jämförbar med Spectre.

Egenskaper: Stabila öppningar, svarar tydligt på styrhandtag. Den låga återhämtningsgraden visar hur
snabbt den återhämtar sig efter att den satts i
dyk. Relativt ovanlig i Sverige.

Storm

Tillverkare: Areodyne.
Konstruktion: 9-cellig. Relativt korta linor. Olika färger
på lingrupperna.
Svänghastighet: 7.
Återhämtning: 5.
Egenskaper: Stabila öppningar. Snabbt svar på styrhandtagen på grund av den kortare linlängden,
snabbare svängar än till exempel Spectre och Sabre2. Olikfärgade lingrupper förenklar ståpackning
för nybörjare. Tillhör samma kalottkategori som
Sabre2.
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Tillverkare: Performance Designs, PD.
Konstruktion: 9-cellig. Halvelliptisk. Mycket flack glidvinkel. Sydd i noll-p-tyg samt i samma material
som är använt i reserven Optimum, en typ av F111 tyg.
Svänghastighet: Uppgift saknas.
Återhämtning: Uppgift saknas.
Egenskaper: Ger snabbare öppningar än Spectre och
Sabre2 men inte hårdare. Öppnar oftast rakt och
är inte alltför känslig för kroppsställning under
drag. Behöver inte en hoppare som ”flyger öppningarna” med hjälp av bakre bärremmarna eller
selen. Passar medelerfarna till mycket erfarna
hoppare men kan även flygas av nybörjare vid låg
vingbelastning.
Flyger mycket flackt och kommer därför inte att
svara så mycket på bakre bärremmarna. Innebär
även att den blir svårflärad på bakre – men mindre
”dramatisk” att landa med hjälp av styrhandtagen
eftersom flärtimingen blir lättare eftersom allt går
långsammare. Har heller inte tendens att ”poppa”
vid landningen på grund av av den lägre farten.
Packar litet och lätt genom materialvalen: noll-ptyg enbart på ovansidan, sidocellerna, stabilisatorerna och slidern, resten i F-111-typ. Snabb återhämtning efter att den satts i dyk, det vill säga
kort återhämtning.

Sabre2
Tillverkare: Performance Designs, PD.
Konstruktion: 9-cellig. Något avsmalnande form.
Flack glidvinkel.
Svänghastighet: 6.
Återhämtning: 6,5.
Egenskaper: Mer dynamisk än Spectren men inte riktigt lika förlåtande öppningar – det vill säga den
kräver något mer noggrannhet i packning samt
kroppsställning under drag. Inte lika hårda öppningar som Sabre1.
Missuppfattas ibland för att vara en vidareutvecklad Sabre1 men är i själva verket en väldigt
annorlunda kalott. En anledning till att man ändå
valt att döpa den till just Sabre2 är att den är
tänkt att fylla samma marknad som Sabre1 tidigare gjorde. Flyger flackt, men svarar snabbt på
styrhandtagen, tappar dock mer höjd i svängar än
Sabre1 och Spectre. Längre återhämtning än de
flackare flygande Pulse och Stiletto, men inte lika
lång som hos Katana och Velocity.
Sabre2 är designad så att den lätt ska plana ut
vid landningen och därmed nå planflykt – den behöver därför inte pitchas lika distinkt som till exempel
en Spectre. Inte sällan kan man se Sabre2-piloter
”poppa” (lyfta uppåt) efter pitchen vilket beror på
kalottens responsiva svar. Pitchen på en Sabre2
kan med fördel därför utföras något långsammare
och mindre djup.

Tillverkare: Performance Designs, PD.
Konstruktion: 7-cellig. Något avsmalnande form.
Brantare glidvinkel än till exempel Spectre.
Svänghastighet: Uppgift saknas.
Återhämtning: Uppgift saknas.

Pilot

Pulse

Egenskaper: Stabila öppningar. Har de bra egenskaper en 7-cellig kalott besitter men bättre flygkapacitet. Påminner om Spectre och jämförs ofta med
den, men flyger snabbare eftersom den har en
brantare glidvinkel. Har även en mer dynamisk flär.
Pålitlig kalott men något mer utmanande än en
Spectre. Svarar inte riktigt lika snabbt på styrhandtagen som till exempel en Sillhouette eller Stiletto vilket till viss del beror på dess brantare glidvinkel. Tappar även mer höjd i svängar än Stiletto
och Sillhouette men inte lika mycket som en Sabre2. Populär vid hoppning med vingoverall. Kan
även användas till enklare CF eftersom den har en
stabilare vingform än de flesta andra skärmar. Det
finns även en CF-version av Storm.

Triathlon
Tillverkare: Aerodyne.
Konstruktion: 7-cellig, avsmalnande form.
Svänghastighet: Uppgift saknas.
Återhämtning: Uppgift saknas.
Egenskaper: Finns i tre versioner: Standard, Triathlon
Hybrid och Triathlon CRW. Standardversionen är
en trevlig allroundkalott som passar dem som vill
ha en lätthanterlig och oproblematisk fallskärm.
Den packar litet och öppnar bra. Kalotten är relativt lätt att manövrera in på små ytor. Triathlon Hybrid passar dem som vill göra enklare kalottformation medan Triathlon CRW är en utpräglad
kalottformationsskärm som inte bör utvecklas i frifall – den är designad för att öppna subterminalt (i
låg hastighet, direkt efter uthopp).
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DIN UTRUSTNING

Räddningsutlösare

Två modeller av
räddningsutlösare:
FXC12 000 och
Cypres.

lla som inte har D-cert måste använda räddningsutlösare. Förvisso kan
man inte lita på en räddningsutlösare –
handla alltid själv! – men ren fakta säger
att den har räddat livet på hoppare som

A

Här kan du handla
Svenska återförsäljare
Uffes hoppshop – www.uffeshoppshop.se. Sveriges största importör av fallskärmsutrustning. Saluför de flesta märken inom såväl utrustning, kläder som tillbehör. Butik och serviceverkstad i Västerås.
Skyshop – www.skyshop.se. Importör av fallskärmsutrustning och
tillbehör av bland annat ParaAvis, en rysk tillverkare. Har även en
egen kollektion av overaller och kläder.

Några utländska återförsäljare
Sunshine Factory
www.sunshine-factory.com

Paragear
www.paragear.com

Square One
www.square1.com

Parasport Italia
www.parasportitalia.com

Sky design
www.skydesign.no

Parachuteshop
www.parachuteshop.com

Gravitygear
www.gravitygear.com

Jumpshack
www.jumpshack.com

Tillverkare utrustning och tillbehör
Aerodyne (Icon, Pilot, Smart)
www.flyaerodyne.com
Performance Designs
(PD, Stiletto, Sabre)
www.performancedesigns.com
Parachutes de France
(Atom, Springo, Electra)
www.parachutes-de-france.net
Icarus Canopies (Crossfire)
www.nzaerosports.com
UPT (Vector)
www.relativeworkshop.com
Sunpath (Javelin)
www.sunpath.com
Rigging Innovations (Talon)
www.rigginginnovations.com
Mirage
www.miragesys.com
Wings
www.skydivewings.com
Larsen & Brusgaard
(ljudhöjdvarnare)
www.l-and-b.dk
Airtec (Cypres)
www.airtec.cc
Vigil (räddningsutlösare)
www.vigil.aero
Sky Systems (hjälmar)
www.skysystemsusa.com
Bonehead (hjälmar)
www.boneheadcomposites.com
AirTouch (overaller, svenska)
espen@airtouch.se
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Tonfly (hjälmar, overaller)
www.tonfly.com
Skydesign (overaller)
www.sdcollection.no
Sonic Flywear (overaller)
www.sonicflywear.com
Boogie Man (overaller)
www.boogieman.fr
Flite Suit (overaller)
www.flitesuit.com
Deepseed (overaller, kläder)
www.deepseed.com
Tony Suits (overaller, vingoveraller)
www.tonysuits.com
Bev Suits (overaller)
www.bevsuit.com
Matter (overaller, vingoveraller)
www.matterclothing.com
Birdman (vingoveraller)
www.bird-man.com
Pressurized
(trackoveraller, hjälmar)
www.pressurized.at

Begagnatmarknad
Uffes hoppshop
www.uffeshoppshop.se
Paragear – www.paragear.dk
Skydivers Shop
www.skydiversshop.com

har hamnat i situationer som de inte klarade av.
Den vanligaste räddningsutlösaren
idag på privatutrustningar är Cypres.
Andra modeller är FXC 12000, Astra
och Vigil. Olika modeller av räddningsutlösare – som även kan kallas
AAD (”automatic activation device”)
fungerar på olika sätt. Se därför till att få
med en användarmanual om du köper en
utrustning med räddningsutlösare, där
du kan läsa dig till hur den fungerar.
Som exempel stänger en Cypres av sig
själv efter 14 timmars drift, oavsett om
hoppdagen är slut eller inte. En Vigil 2
kollar om den är kvar på nivån den slogs
på, är den 150 fot (cirka 45 meter) högre

Rigg En rigg är benämning på sele med packhölje
(container) med plats för
huvudfallskärm och reservfallskärm. En komplett rigg
innehåller huvudfallskärm,
reservfallskärm och i förekommande fall även en
räddningsutlösare.
Till riggen hör även bag
och huvudfallskärmens pilot, freebagen och piloten
till reserven plus bärremmar till både huvud- och
reservskärmarna.

Hur räknar man ut värde och pris på
en begagnad Cypres?
Så här gör man: Ta nypriset och
dividera det med 12 (år). Multiplicera
sedan det med Cypresens ålder i år.
Minska sedan med kostnaderna för
eventuellt icke genomförda kontroller.
Det du får då bör vara begagnatpriset.

eller lägre är den på tills du återvänder
till höjden du startade den.
Garanti och värdeminskning

Stirra dig inte blind på nypriset i ditt val
av räddningsutlösare utan jämför livslängd, servicekostnader och hur lång
garanti de olika tillverkarna har.
Om du köper en begagnad är det
självfallet intressant att kontrollera hur
gammal den är och när den skall in på
besiktning. De uppgifterna kan du läsa i
fallskärmsjournalen (se ordlistan).

Vad betyder

orden?

snabbare svängar, track
och rörelser.

RSL, Stevenslina
RSL står för Reserv Static
Line och kallas ofta för Stena och under sprinten. Där venslina. Är kopplad från
kan därför vara lite svårt
BOC-handtaget brukar sitta en eller båda av huvudskäratt packa innan man blivit
finns i stället en liten kudde mens bärremmar till reservvan.
som du drar i. Risken för
De flesta moderna fallhandtagets vajer. I SBF reatt piloten ska krypa ut ur
skärmar görs i noll-p. Exkommenderas användande
fickan och orsaka en våempel är Sabre, Spectre,
av RSL starkt för alla A- till
dautlösning minskar men
och Icarus Safire.
D-licensinnehavare. RSL
det är väldigt viktigt att se
möjliggör att reservfalltill att få ut hela längden av skärmen utlöses automaF-111-tyg
pilotlinan så att du är säEtt tyg som är lätt att
tiskt under vissa förhållanker på att ha dragit sprinpacka med högre luftgeRäddningsden när man kopplar loss
ten innan du släpper kudnomsläpplighet än noll-p. I
utlösare, AAD
huvudfallskärmen och bäroch med det är livslängden den.
(Cypres, Astra,
remmarna släpper. Det är
mer
begränsad.
FXC, Vigil)
väldigt viktigt att känna till
Kollaps-pilot
(även
Exempel
på
kalotter
av
FEn apparat som skall aktiatt en RSL inte alltid drar
vera reserven automatiskt, 111 är PD 9-cell, PD 7-cell kallad
reserven. Om ingen del av
om hopparen passerar en och Clipper. Det finns även kill-line-pilot)
huvudfallskärmen har lämPilotfallskärm som efter att nat containern (i vissa högkalotter som har noll-p på
viss höjd med högre hasha fyllt sin funktion att dra
ovansidan och F-111 på
tighet än vad en normalt
fartsfelfunktioner) så är en
undersidan som Silhouette ut fallskärmen kollapsas
bärande fallskärm har.
RSL helt verkningslös. Lita
genom att en lina som är
och Electra.
Räddningsutlösaren är en
aldrig på den! Utför alltid
fäst i bagen drar ihop piloextra säkerhet, och kan
hela reservdragsproceduten när den en gång har
BOC (Bottom of
rädda en hoppare som av
ren, utan undantag. Se
luftfyllts.
Detta
för
att
pilocontainer)
Pilotficknågon anledning inte lyckas
också texten ”Med eller
ten ska störa flygningen så utan” på nästa sida.
an är monterad på underlösa ut fallskärmen själv.
lite som möjligt. När du
sidan av riggen. Det finns
En räddningsutlösare
också äldre typer av riggar packar en utrustning med
är utmärkt att ha, men
Skyhook En Skyhook
som har pilotfickan monte- kollapspilot måste du varje skiljer sig från en vanlig
du skall aldrig lita på den.
gång
dra
ut
kollapslinan
inrad
på
benremmen.
De
seHandla alltid själv!
RSL på två viktiga sätt. Om
nan du stoppar ner skärnare lämpar sig inte för
den aktiveras kopplar den
men i bagen. En kollapsad
friflygning eller annan flygVingbelastning
loss den andra bärrempilot fångar ingen luft och
Den vikt dividerat med fall- ning än FS. Det är ganska
men för att inte reserven
kan därför inte dra skärskärmens storlek i kvadrat- enkelt för en rigger att sy
ska komma ut medan hufot som man belastar skär- på en BOC om du hellre vill men.
vudkalotten sitter kvar på
ha det.
men med. Tillverkaren
ena sidan. Den losskopplaBungee-pilot Funanger en rekommenderad
de huvudkalotten används
gerar på samma sätt som sedan som pilotfallskärm
belastning samt en maxvikt Kast-ivägen kollapspilot fast med ett till reserven vilket påskynsystem Det vanligassom inte får överskridas.
elastiskt gummiband som
te systemet för att öppna
Ibland anges olika viktbedar utvecklingsförloppet avsträcks när piloten luftfylls sevärt. Om allt fungerar
fallskärmen är att kasta
gränsningar beroende på
iväg piloten. Piloten fångar men slackar när den inte
erfarenhetsnivå. Observesom det ska så tar det unär luftfylld. Du behöver inte gefär en halv sekund melsedan luft och drar ur
ra att det är totalvikt som
dra ut någonting när du
du skall ta hänsyn till (hop- sprinten. Det är viktigt att
lan losskoppling av huvudpackar, men innebär också kalotten och linstreck på
parens vikt inklusive utrust- man ser till att piloten
att piloten tar lite tid på sig reservfallskärmen.
kommer så långt ut från
ning). Se resonemang om
att fånga luft och därför
vingbelastning kontra stor- kroppen som möjligt. På
gör att skärmen löser ut
lek på sidan 6 och om reg- elevriggar samt en del
Container (packlångsammare i låga fallhas- hölje) Utrymmet i rigandra utrustningar anler på sidan 36.
tigheter.
vänds fjäderpilot där man
gen där du lägger huvudNoll-p-tyg Noll-p står öppnar huvudfallskärmens
fallskärmen nedpackad i
för noll-porositet, vilket be- stängningsflikar genom att Bootisar FS-hoppasin bag.
res
overaller
är
ofta
utrusdra
loss
ett
handtag.
tyder att tyget knappt släptade med bootisar, det vill
per igenom någon luft. En
Freebag Reservskärsäga att overallen går
noll-p-kalott håller betydligt Pull-out-system
mens bag. Den kallas freeända ner över foten och
längre än en som är tillver- Fungerar på samma sätt
bag eftersom den inte sitsom kast-iväg-system med sträcks mellan knät och
kad av F-111-tyg. Tyget är
ter fast i skärmen utan
tån. Bootisarna blir som
BOC, men piloten är packhalt eftersom det är belossnar efter att den har
fyllt sitt syfte.
handlat med silikon och
ad med bagen under flikar- ett roder i luften och ger
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Vad betyder

orden?
Elliptisk kalott
Kalott med rundade
hörn och oval form.
Svänger fortare än en
rektangulär kalott.

Rektangulär form

Halvelliptisk
Elliptisk form
kalott Kalott som
är någonstans mittemellan fyrkantig och el- da på de allra flesta utliptisk. Det finns olika
rustningar. Franska tillutföranden.
verkare ville ha ett eget
patent och kom på att
Högprestandavända bak och fram på
kalott Snabb kalott treringarna. Inåtvända
i noll-p-tyg, som i små
treringar förekommer
storlekar kan ge extresåledes oftast på fransk
ma sväng- och flyghasutrustning. Funktionen
tigheter. Används bara
är samma, men tester
av erfarna hoppare. Ex- har visat att inåtvända
empel på modeller är
treringar kan behöva
Stiletto, VX-Extreme,
mer dragkraft för att
Velocity, Vengeance.
släppa än utåtvända.
Niocelliga / sjucelliga skärmar
Antalet celler påverkar
flygegenskaperna och
stabiliteten. En sjucellig
skärm anses stabilare
än en niocellig och därför är i princip alla fyrkantsreserver sjucelliga. CF-hoppare har
sjucelliga skärmar. Niocelliga kalotter är lättare och smidigare att
manövrera när man
ska svänga fort och
passar bättre för
höprestandaflygning.
Dytter, TimeOut, Pro-track,
Pro-dytter Olika
märken av höjdvarnare
som hjälper dig hålla
koll på höjden. Alla har
olika finesser och funktioner, men alla piper
de på önskad höjd. En
del har varningssignal
för flera höjder, men
man måste naturligtvis
vara uppmärksam på
höjdmätaren ändå.
Soft-housing,
hard-housing
Kanalen där vajern mellan kutt-handtaget och
treringssystemen löper
kan vara gjord av mjukt
tyg (soft-housing) eller
liknande en duschslang
i metall (hard-housing).
Har du en kraftigt
spinnande felfunktion
eller en felfunktion där
bärremmarna är ihopsnodda kan själva softhousingkanalen i bärremmarna ge efter för
trycket och klämmas till
så att det blir trögt att
koppla loss.
Egentligen finns det
inget som talar för softhousing förutom att det
väger lite mindre. En
rigger kan byta för ett
par hundralappar.
Velcro Velcro är
svengelska för kardborreband och uttrycket
används ofta i fallskärmssammanhang.
Microlinor,
dacronlinor,
vectranlinor
Olika lintyper med varierande styrka, tjocklek
och hållbarhet.
Treringar: inåtvända eller utåtvända Treringarna
är ett amerikanskt patent, och sitter utåtvän-

Hard- eller
soft-links Länken
mellan bärremmar och
linor. Hard-links består
av små karbiner skyddade av linksskydd (oftast i gummi). Soft-links
består av linmaterial.
Soft-links kan i vissa situationer anses starkare eftersom de sliter
mindre på linorna än
metallkarbinerna. Din
rigger kan byta hardlinks mot soft-links för
några hundralappar.
Reserv- och
kutt-handtag
(kudde, metallhandtag eller
tyghandtag)
Varför väljer vissa att
ha en kudde (som på
kutt-handtaget) istället
för ett metallhandtag till
reserven?
Den främsta anledningen är att det är svårare att råka komma åt
en kudde och orsaka en
vådautlösning. Å andra
sidan krävs lite mer teknik för att dra en kudde
än ett metallhandtag
när det väl är dags. Viktigt när du skall dra en
kudde, antingen den sitter på kutt-sidan eller
reservsidan: ta tag i
handtaget, lossa lite på
kardborreinfästningen
genom att vrida handtaget upp/ut och dra sedan rakt ut med hela
din armslängd. Om du
inte vrider upp/ut först
kan kardborreinfästningen sitta som berg.
Ytterligare en variant
är öppna tygklädda handtag som man kan stoppa
in tummen i, finns både
som kutt-handtag och
reservhandtag.
Oavsett vad du väljer,
se till att du provar det
på marken, känner var
handtagen sitter och
att du tror att systemet
passar dig och din utrustning.
Bag Bagen är den
lilla väska där du packar
fallskärmen innan man
lägger ner den i riggens
container.
Rigger,
kontrollant Specialutbildad person som
har rätt att packa reservfallskärmar och
göra vissa lagningar
och ändringar på utrustningen.
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Med eller utan
– det är frågan
Har du precis blivit klar med din fallskärmsutbildning? I så fall: grattis! Och stackars dig – för det är
nu det svåra börjar på allvar. När man inte längre är
elev dyker det nämligen upp ett stort problem som
man (i alla fall delvis) inte behövt oroa sig allt för
mycket för tidigare: man måste tänka själv. Och näst
efter den heliga trion ”Dra fallskärmen – Dra på rätt
höjd – Dra stabilt”, är kanske det den viktigaste och
svåraste uppgiften vi fallskärmshoppare har. Så välkommen till verkligheten.
Okej, visst kan det vara svårt att vara elev – men
det enkla där är att det hela tiden finns klara och
tydliga regler som styr verksamheten: en elev ska
göra ett visst hopp, ska ha hård hjälm, ska ha en
viss typ av skor och ska ha både AAD (räddningsutlösare) och RSL (Reserve Static Line, eller Stevenslina – uppkallad efter sin uppfinnare Perry Stevens). Men vad gäller just back-upsystemen AAD
och RSL har man som A-certare plötsligen ett val. I
fallet AAD är valet tämligen enkelt. Här handlar det
bara om vilken sorts räddningsutlösare man ska
köpa. I fallet RSL blir valet lite knepigare. Här får
man välja själv om man vill hoppa med eller utan.
Och det är ett viktigt val. Tyvärr tror jag dock att allt
för många hoppare (både erfarna och nybörjare) gör
just det valet utan att först göra det där viktiga; att
tänka. Istället följer många strömmen och gör som
”alla andra” (läs: de ”erfarna hopparna”) gör. Och
vad vi ”erfarna” har börjat göra i en allt större grad
än förr, är att koppla ur våra RSL:er. Även i detta fall
kanske ofta ett val fattat utan en allt för stor intellektuell ansträngning.
Om RSL är ett bra eller dåligt back-upsystem, bör
man kanske låta vara osagt. Systemet har uppenbara fördelar och har bevisligen räddat ett antal hoppare från att dö. Ytterligare ett antal hade förmodligen överlevt om de hade haft en RSL. I vissa lägen
är dock en RSL mindre bra, till exempel när man
hoppar kallotformation, när man hamnar i en kalottkollision eller när man hoppar med en kamera på huvudet. Baserat på existerande världsstatistik, vågar
jag dock hävda att de omtalade riskerna med en
RSL vid normal hoppning är något överdrivna. Dessutom innebär det vanligaste argumentet mot användandet av RSL:en – ”jag vill vara säker på att jag är
stabil när jag drar reserven” – att man riskerar att
begå hopparens kardinalfel nummer ett: att möblera
om i den heliga prioriteringsordningen. Det är i alla
lägen kort sagt viktigare att dra fallskärmen (prioritet ett) än att vara stabil (prioritet tre).
Tänk er följande exempel: en hoppare med en
högprestandakalott drar på normal höjd och får en
snodd som snabbt börjar rotera. På några få sekunder tappar hopparen mycket höjd. På grund av den
höga G-kraften blir det tungt att kutta. Sekunderna
går. När huvudkalotten väl släpper, är hopparen nere
på 400 meter och faller ostabilt mot marken. Dessutom är han yr i huvudet och har därför dålig koll på
höjden. Men innan han drar reserven, vill han ändå
först bli stabil. Lycka till.

Men, frågar kanske någon nu, har inte killen en
AAD? Svaret är att det i det här läget inte gör nån
större skillnad. Vid en kutt på låg höjd är risken stor
att hopparen inte hinner komma upp i tillräckligt hög
fart för att en räddningsutlösaren ska aktiveras innan det är för sent. I det här läget hade däremot en
RSL varit till större nytta. Och här finns en viktig sanning att lära: AAD och RSL är två olika back-upsystem som fungerar på helt olika sätt och vid olika
situationer. Att ha båda är alltså inte som att ha
”både hängslen och livrem”.
Men om man är ostabil vid losskopplingen, frågar
någon annan, får man inte snodd på reserven, då?
Jo, visst finns det alltid en risk att detta skulle inträffa. Men hellre en snodd på reserven än ingen reserv
ute alls. Vid TSO-testningar utförda i samarbete med
amerikanska fallskärmsförbundet 1998, lyckades
man för övrigt vid inget tillfälle skapa en felfunktion
på en reserv vid instabila drag. Enligt USPA:s noteringar berodde heller ingen dödsolycka under tioårsperioden 1988 till 1998 på ett ostabilt reservdrag.
Samtidigt måste man hålla med 3-rings uppfinnaren
Bill Booth, som i ett flertal artiklar höjt ett varnande
finger för en allt för hög tilltro till RSL:ens räddande
kraft (Bills företag UPT är en av de få riggtillverkarna
som inte erbjuder RSL som standard vid beställning). ”En RSL räddar bara dem som inte drar sin
reserv”, säger Bill, men lägger i nästa andetag till
att ”risken att dödas av en RSL är mindre än en på
miljonen. RSL räddar mer liv än den tar”.
Med eller utan RSL: det är frågan. Testa att lufta
ämnet i bastun eller runt lägerelden nästa gång du
är på fallskärmsklubben, och jag kan garantera att
du får igång en livlig diskussion. Och då är vi tillbaka
där vi började. Det vill säga vid tanken, valet och det
personliga ansvaret. Vill man hoppa fallskärm säkert, måste man bemöda sig med att tänka själv
och inte bara blint härma vad andra gör. Lär dig hur
din utrustning fungerar – och sluta aldrig att lära dig
eller att tänka. Att hoppa med eller utan RSL (och
med eller utan AAD om man har har D-licens) är ett
personligt val som varje hoppare måste fatta själv.
Vad du än väljer, se till att beslutet är genomtänkt.
Under en våldsamt roterande felfunktion på 600
meter är livet ganska ensamt.
Ola Jameson,
SFF:s riksinstruktör 2001 - 2006
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Höjdmätare
et finns i huvudsak två olika typer av
höjdmätare, digitala och analoga. Digitala är mer exakta men kan vara svåra att se i frifall när siffrorna ändras fort. De kräver också
batterier så det är viktigt att kontrollera att det
inte håller på att ta slut innan du åker upp och
hoppar. Det finns hoppare som väljer att hoppa med en av varje. En analog placerad för att
synas bra i frifall och en digital placerad för att
lätt kunna läsas av under kalottflygning.

D

Höjdmätare med olika måttenheter: till vänster meter och till
höger fot. Fot är den vanliga enheten i engelskspråkiga länder
och används även i internationellt flygspråk.

Var man placerar sin höjdmätare är till största delen en smaksak. Det vanligaste bland erfarna hoppare är att ha den fäst på handens
översida men trivs du med att ha höjdmätaren
på bröstremmen så köp en höjdmätarkudde
att fästa den på.
En digital höjdmätare kan ställas in att visa
höjden antingen i meter eller i fot. Det går inte
att välja på en analog så köp en som visar höjden i den enhet du är van vid.

Höjdvarnare
kustisk höjdvarnare, alltså en höjdmätare
som ger ifrån sig en hörbar signal vid
förutbestämd höjd, är en mycket god investering. Det är dessutom ett krav att du skall ha
akustisk höjdvarnare vid viss hoppning såsom
friflygning, hoppning med filmkamera och
hoppning med integralhjälm. Det är självklart
ingenting du skall lita på – titta på höjdmätaren när du hoppar! Men det är ett utmärkt så
kallat back-up-system (en extra hjälp).
Det finns olika typer, allt från enkla modeller

A

Tre modeller av ljudhöjdvarnare: från enklaste typen som ger
signal på inställd höjd, till mer avancerade som även ”minns” och
anger olika data om frifallet såsom hastigheter och frifallstider.

som ger en signal på en viss höjd till mer avancerade som sparar information om hoppet och
kan komma ihåg skilda inställningar för olika
typer av hopp. Det vanligaste är att det går att
sätta tre olika höjder i frifall. Ett för bryt, ett för
drag av fallskärm och ett som en sista varning
att man börjar komma alldeles för lågt. Fundera
noga på var du vill ha dina signaler och fråga
gärna erfarna hoppare på ditt hoppfält.
På en del modeller går det även att få höjdvarningar under kalottflygningen.

Hoppklädsel
ad som är lämplig och olämplig
klädsel vid ett fallskärmshopp är
kanske inte alltid helt klart. Fallskärmshoppare hoppar i allt från t-shirt och
shorts till avancerade vingoveraller. Under utbildningen används endast heltäckande overall och en overall är på många
sätt det bästa att fortsätta hoppa i.
Byggoveraller kan duga fint, men det
finns fina hoppanpassade overaller att
köpa som dessutom är sydda så det skall
vara lätt att flyga sin kropp i frifall.
Olämplig klädsel att hoppa i är kläder
som kan försvåra att hitta kutt- och reservhandtag, eller kläder med detaljer
som lätt kan fastna i linor. Att hoppa i
tvådelad klädsel, tröja och byxor, ställer
höga krav på att tröjan inte kan lägga sig
över dina handtag. Se till att tröjan blir
ordentligt nedstoppad i byxorna och att
byxorna är tajta runt midjan så tröjan
inte lossnar i vinddraget i frifall. Alternativet är att fästa kanten på tröjan i gummiband som du satt fast i spännena på
benremmarna.
Annat du kan tänka på är att inte ha
samma färg på overallen som på kutthandtaget. Då kan det bli svårt att se det.

V
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Stadiga skor är bra. De kan förhindra
stukade fötter vid hårdare landningar.
Det finns regler för vad för slags skor och
hjälmar du får ha på dig så var säker på

att du har kollat upp i SBF, Svenska Bestämmelser Fallskärmsverksamhet, vad
som gäller för dig (se även avsnittet om
regler på sidorna 36-37).
Svensk Fallskärmssport A-special 2012
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Undvik

konstiga öppningar
Det går inte att förutsäga vem som får nästa felfunktion eller driftstörning.
Men om du packar noggrant och metodiskt, är uppmärksam på din utrustning och lär dig hur den fungerar, så har du undvikit de största fällorna.

pptäcker du brännskador eller små
hål i kalotten är det ett tecken på
att något i ditt packsätt inte är helt rätt.
Att packa en fallskärm är egentligen inte
svårt. Med några enkla packtips kan du
undvika onödiga reservdrag och konstiga
öppningar.

U

Gummibanden

Om du har för lösa eller nötta gummiband kan linslagen på bagen öppna i fel
ordning eller ojämnt. Om flera linslag
släpper samtidigt (kallas ”line dump”)
kan du få hårda öppningar, brännskador
på linorna, linbrott och snoddar. Efter
ett tag kan det leda till dyra reparationer
och reservompackningar, bara för att du
var för lat för att sätta dit nya fräscha
gummiband. Somliga tror att man kan få
en baglåsning om man sätter dit gummibanden för hårt, men risken för det är
försvinnande liten. Linslagen bör sitta så
hårt att du kan lyfta bagen i linorna utan
att slagen trillar ur.
Snodd

När piloten drar bagen rakt upp släpper
linslagen varannan gång på höger, varannan gång på vänster sida. Om det ena
slaget är mycket hårdare än det andra leder det till en rotation av bagen som kan
ge snodd. Med dagens elliptiska högprestandakalotter är en snodd ingen lek.

dern och nedre delen av kalotten kan en
lina – oftast en styrlina – hamna över
nosen. Var försiktig när du lägger ner
paketet så att linorna stannar på plats.

Line-over, delad fallskärm.

Packtips

För att få mjuka, raka öppningar och
minska risken för skador och felfunktioner finns några enkla regler.
När kalotten ligger i bagen skall du
vara säker på att:
• kalotten är bromsad
• linorna är sträckta
• slidern är ordentligt uppdragen
• gummibanden är fräscha
• linslagen sitter fast med jämnt tryck
• kollapspiloten är avkollapsad (om du
har en sån, kallas även kill-linepilot)

Tvinnade styrlinor ger
knutar som kan fånga
upp andra linor.

Värt att hålla i minne är de grundläggande bestämmelserna i materielhandboken,
nr 603:08. Där står att man skall göra en
okulärbesiktning (använda ögonen) varje
gång man packar sin fallskärm.
Glöm inte att läsa manualen till din
fallskärm – där finns mycket viktig information. Och för att packa din fallskärm
själv, och ansöka om B-cert så måste du
ha packlicens. Om du inte redan har gått
en packkurs gör det så fort som möjligt.
Fäst linorna med jämna linslag,
cirka tre till fyra cm långa.

Brännskador

Om linorna inte är sträckta under packningen kan det orsaka hål och brännskador på kalotten för att tyg fastnar mellan
linor eller vid öljetter. Tvinnade styrlinor
kan också medföra att du får knutar som
fångar upp andra linor, vilket kan orsaka
en felfunktion.

Lösa eller nötta gummiband kan
göra att linslagen öppnar i fel
ordning eller ojämnt.

Line-over

När du pro-packar (”proper ram-air orientation”, att packa stående), ökar risken
för att du under packningen drar styrlinorna över nosen och får en delad fallskärm, en så kallad ”line-over”. Om du
inte har kontroll över vad du gör när du
sveper stjärttyget runt paketet med sli-
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Rullar du stjärten väldigt hårt ökar risken för att linor dras över nosen vilket
kan resultera i en delad fallskärm, så
kallad ”line-over”.
Alla foton av Peppe Ericsson, utom delad fallskärm (Peter Carlsson).
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Ta hand om utrustningen
ta väl hand om din utrustning.
Men för dig som är ny i sporten
kan det vara svårt att veta vad
det egentligen är du skall kontrollera och vårda – och hur. Här är
några tips på hur du kan underhålla din dyra och viktiga rigg
med alla dess tillbehör.
örst och främst måste du förstås se
till att allting fungerar på ett tillförlitligt sätt. En fullständig besiktning av
utrustningen, inklusive en reservompackning, krävs en gång om året. Var
sjätte månad skall det dock göras en delbesiktning av sele och hölje i den mån
detta låter sig göras med reservhöljet
stängt. Bärremmar, bag, pilotfallskärm
samt pilotlina för samtliga huvudfallskärmar som ingår i systemet kontrolleras också.
Om du vill läsa mer om vad som görs
i olika besiktningssteg eller om andra bestämmelser rörande materiel finner du
detta i materielhandboken som finns tillgänglig på www.sff.se
I fallskärmsjournalen kan man kontrollera när ompackningar och besiktningar senast utfördes. Journalen skall
finnas någonstans i utrustningen, vanligtvis under reservfliken eller på baksidan av ena basremmen. Om utrustningen är utrustad med räddningsutlösare
finns även den inskriven samt när den
tillverkades och vilket datum den senast
blev besiktigad. Olika räddningsutlösare
har olika besiktningsintervall, läs mer
om räddningsutlösare på sidan 10.
Kom ihåg att det är ditt ansvar att
hålla utrustningen i ordning och se till
att utrustningen blir besiktigad i tid.

F

Slitage

Kontrollanten gör vid årsbesiktningen
bedömningen att din utrustning är luftvärdig vid besiktningstillfället. Han eller
hon kan också ge rekommendationer eller förslag på åtgärder om något behöver
bytas eller lagas inom kort.
Slitage och skador kan förstås uppstå
när som helst. Att dessa upptäcks och åtgärdas är helt och hållet ditt ansvar.
Många av de incidenter som inträffar
varje år skulle kunna undvikas om vi var
lite mer uppmärksamma på vår egen utrustning. Här är en lista på de punkter
du bör vara uppmärksam på. Försök att
komma på vad som skulle kunna hända
om du missar att upptäcka slitaget som
beskrivs här intill.
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Huvudskärmen: Om du ståpackar så kontrollera mittcellen lite
extra. Brännskador och hål uppträder oftast där. Sidpackar du
så ta en koll på den yttercell som
du lägger på marken. Andra områden som slits mycket är tyget
längs hela bakkanten. Allt skräp
som hamnar i kalotten och inte
skakas ur hamnar längst bak
och kommer så småningom att
tryckas ut genom tyget av öppningschocken.
Andra områden som slits
mycket är tyget kring slider-stoppen på stabbarna, crossports
(hålen i cellväggarna), tyget vid
pilotlinans infästning (på både
ovan- och undersida) samt tyget
kring öljetterna på slidern. Kontrollera även att inga öljetter fått
vassa kanter. Då kan de skada
dina linor och orsaka problem.

Riggen: På selen kan ett
visst mått av ludd accepteras men aldrig att några
trådar är av. Skador på selen är dyra att laga så var
rädd om den. Se till att förstärkningar i flikarna på
huvud- och reservskärmarnas containrar och flikarna
du stänger över bärremmarna inte är trasiga.
Kontrollera också att containerflikarnas öljetter inte
har vassa kanter.

Bagen: Byt ut skadade, sladdriga
eller för långa gummiband. Använd ett slags gummiband, inte
flera olika. Titta på öljetten i bagens botten. Börjar den sitta löst
eller har den fått
vassa kanter?
Kontrollera även
sömmarna.

Links: Har du så kallade hard links (se
ordlistan) så kontrollera att linksen är
ordentligt åtskruvade och att linksskydden i plast är hela samt att de sitter
fast så att de inte kan åka upp längs linorna vid öppningsförloppet (risk för
sliderupphängning). En styrlina kan
fastna i ett trasigt linksskydd och sliderns öljetter kan skadas, vilket medför ökat slitage på linorna. Om linksen
sitter löst ber du en rigger om hjälp att
dra åt dem eftersom de kan förstöras
av att dras åt för hårt.

Loopen: Byt ut loopen till huvudskärmen innan den blir för
sliten, en vådautlösning kan
vara livsfarlig! Om den går av
när du ska
stänga så
har du väntat alldeles
för länge.
För att enkelt kunna byta ut
loopen vid behov bör du se till
att alltid ha minst en loop i reserv för snabbt byte. Öglan i
loopen bör inte vara större än
1,5 centimeter i diameter.
Loopen bör inte heller vara för
lång eller för kort, fråga någon om du är osäker.

Linor: Kontrollera i första hand infästningarna
vid kalotten och vid linksen. Det är där den
största nötningen och belastningen sker. Linor
som är mycket ”noppiga” kan när som helst
gå av. Är det endast någon eller ett par linor
det gäller kan man byta ut dem. Är det fler, rekommenderas ett
helt linbyte. Snurra
upp tvinnade styrlinor efter varje
landning, en tvinnad lina kan slå
knut på sig själv eller fånga upp andra linor
med trassel som följd. Kontrollera att styrhandtagen fäster ordentligt på bärremmarna.

Bärremmar och treringar: Kontrollera
att öljetten som går genom bärremmen
inte är på väg att krypa ut. Se efter att
loopen som håller treringarna på plats
inte är skadad eller sliten. Mjuka upp bärremmarna kring treringarna var 30:e
hopp eller om grejorna legat i mer än 30
dagar. Är de stela kanske de inte släpper
vid en losskoppling. Det är otroligt viktigt
att treringarna är kopplade på ett korrekt
sätt. Så vid uppmjukning av bärremmarna, ta bara isär en sida i taget för att lättare kunna kontrollera om du sätter ihop
dem rätt igen. Det får bara gå en ring
genom varje ring och loopen får bara gå
genom den minsta ringen. Be någon kontrollera dig de första gångerna.

Ben- och bröstremmar: Utan
resårband som håller remmarna på plats, kan remmarna glida upp vilket kan upplevas som ganska obehagligt vid
draget. Det gör också att
kutt- och reservhandtag inte
längre sitter där de brukar, vilket kan försvåra eller försena
ett reservdrag. Håll även koll
på slitaget på remmarna.

Blandat:
• Under reservfliken skall det bara finnas det som kontrollanten lämnat där. Inga packsnören eller annat som inte
hör dit.
• Skydda utrustningen vid transport och när den ligger ute
i solljus. Värme och solljus påverkar nylon mycket negativt.
• Var kritisk när du granskar din utrustning och fråga gärna en kontrollant om du är osäker.
• Tänk efter hur din utrustning fungerar, du kan upptäcka
problem om du förstår vad du har framför dig.

Velcro: Allt i velcro (kardborreband) kan slita på
utrustningen om man inte
är varsam och sätter fast
det ordentligt där det ska
vara eller om det helt enkelt blir för slitet. De flesta nyproducerade riggar
saknar i stort sett velcro.

Bakgrundsfoto Jenny Rosén, infällda Peppe Ericsson

Det kan låta självklart att du skall

Pilotskärmen: Titta efter slitage på knoppens infästning,
samt på tyget och nätet. Kontrollera pilotlinans infästning i
skärmen och sprintens infästning på linan. Har du någon
typ av kollapspilot så kontrollera funktionen (centrumlinan eller gummiband). Kontrollera
eventuellt kardborreband på
pilotlinan så att det fäster ordentligt på riggen (speciellt viktigt om piloten sitter i benficka). Packa alltid piloten själv
så du vet att den inte sitter för
hårt och inte kan glida ur av
sig själv, plus naturligtvis, så
att du vet att du kan dra den.

• Ha egna manualer på din utrustning och läs dem.
Lär dig att titta på och hålla koll på utrustningen varje gång
när du packar och om du är osäker på någonting: FRÅGA!
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DIN UTRUSTNING

Visitation
Inför varje hopp du gör
skall det vara en självklarhet att du gör en visitation av utrustningen och
hur den sitter på. Var
uppmärksam, ibland ser
man bara det man vill se.

är du är elev måste en hoppmästare göra visitationen. När du är färdig med utbildningen får du göra
visitationen själv. Men det kan vara bra att ta hjälp i början, innan du har tränat upp vanan och ögonen.
Det är viktigt att inte ha för bråttom och slarva, var
metodisk och noggrann och ha i åtanke att det är en väldig skillnad på att bara kasta ett öga på något och att
verkligen se vad du tittar på. Ändra inte på något om du
inte är absolut säker på vad du gör.

N

Kontrollera att:

2. Treringarna
sitter ihop på
rätt sätt, och
att loopen som
låser treringssystemet inte
är luddig eller
skavd.

1. Stevenslinan
är kopplad och att
den är kopplad
rätt. Det är viktigt
att du förstår hur
den fungerar. Kolla också att bärremsflikarna sitter
fast där de skall.

En del saker går att kolla själv, men det är lättare att be en
kompis att göra visitationen så kan ni hjälpas åt att upptäcka slarv.
Det är enklast att inte missa något genom att vara metodisk i visitationen. Bestäm dig för var du vill börja, till
exempel på framsidan. Gå sedan uppifrån och ner, vänd
sedan på riggen och gör likadant på baksidan. Gör man
alltid likadant så är risken mycket mindre att man glömmer något.
Gör en kontroll av hela utrustningen innan du tar på
den första gången på dagen. Vissa saker syns inte när du
har riggen på, till exempel sitter räddningsutlösarens fönster mot ryggen på vissa riggar. Kontrollera allt en gång till
när utrustningen är på och gör ytterligare en koll i planet
innan hoppet (kallas ofta pincheck, se sidan 17).

7. Räddningsutlösaren är påslagen
och kalibrerad (en
Cypres kalibreras
automatiskt när
man sätter på
den). Om utrustningen är utrustad
med en räddningsutlösare måste denna vara luftvärdig vid hopp.
Har du till exempel
en Cypres och batteriet är slut, får
du inte hoppa med
riggen förrän batteriet är bytt.

8. Sprinten under reservfliken
sitter fast ordentligt i en oskadad
loop. Loopen skall
inte sitta längst ut
på sprinten. Känn
att vajern som
går från sprinten
till reservhandtaget löper fritt i sitt
hölje (se även sidan 17).

3. Kutt-kudden och reservhandtaget sitter ordentligt
fast på sin plats och att handtagen inte blivit invikta bakom
basremmen när du tagit på
dig utrustningen. Kolla också
att knoppen i änden vid reservhandtaget sitter fast.

9. Sprinten till huvudcontainern är ordentligt på plats och att
loopen inte är skadad,
sliten eller för lång. En
vådautlösning kan
vara direkt livsfarlig
(se även sidan 17).

4. Bröstremmen
och benremmarna är rätt trädda
och åtdragna
samt att den lösa
änden är fäst i resårbandet utan
att vara vriden.

10. Pilotlinan löper rätt och att
den är fäst med
kardborreband eller ordentligt instoppad under sin
flik så att den inte
kan fladdra i vinden. Piloten skall
vara ordentligt instoppad så att
inte vinden kan få
tag i tyget, bara
handtaget skall
synas.

11. Kniven
sitter på
sin plats.

Foto Boel Janérus

5. Höjdmätaren är med
och nollställd.

6. Hjälm och gogglar
är med och att de är
hela och rena. Har du
en ljudhöjdvarnare så
se till att den kommer
med och är ställd på
rätt höjd.
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13. Helheten ser bra ut.
Stängda flikar, bra passform och så vidare. Är
du osäker – fråga!

12. Kläderna inte kan lägga sig över
handtagen i frifall (har du tröja och byxor istället för overall kan det lätt hända!)
och att inga hyskor eller hakar sticker
ut. Se också upp med overaller i samma färg som kutt-handtaget. Handskar
är skönt att ha och måste användas
när temperaturen understiger noll grader på uthoppshöjd. Givetvis måste
handskarna passa väl och inte vara för
stora för att händerna ska kunna fylla
sin funktion och kunna komma åt alla
handtag. Skor bör knytas.
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Spotting
Med den informationen som grund gör
hoppledare och pilot en bedömning av
hur dagens första final skall ligga.

Likadant kan man tänka när det gäller
små och stora grupper. Stora grupper
som bygger stora formationer faller långsammare än små formationer och driver
alltså en längre sträcka i fritt fall än små
grupper.
Därför planeras lifter vanligtvis så här:
Börja med magflygarna, stora grupper
först och mindre sist. Sedan är det friflygarnas tur, samma sak där, börja med de
stora grupperna. Sist går AFF, om sådana
finns, och tandem.
Eftersom AFF och tandem drar högre
än vanliga hoppare blir det naturligt att
släppa av dem sist eftersom grundtanken
för all finalplanering är att få god separation mellan grupperna samtidigt som alla
skall kunna ta sig hem. Tandemekipage
drar till exempel på 1500 meters höjd
och har stora skärmar, så de kan ta sig
långt under kalott. Om en vanlig hoppare vill dra sin skärm lite högre får han eller hon gå precis före AFF och tandem.
Finns det vingoverallhoppare i liften
går de alltid allra sist. Skälet är att de kan
påverka sin framåtfart väldigt mycket och
att de är kvar i frifall längre än andra,
ibland upp till tre minuter.

Planera finalen

Att spotta

Olika hoppsätt gör att man befinner sig
olika lång tid i frifall. Ju längre tid man
driver med vinden, desto längre avstånd
förflyttar man sig också.
En grupp som hoppar med magen nedåt befinner sig längre tid i frifall än en
grupp som friflyger, eftersom magflygarna faller långsammare mellan uthopp
och draghöjd än friflygarna. Därför skall
maghoppare lämna flygplanet först. Titta
på teckningen nedanför.
Eftersom vi oftast flyger mot vinden
när vi fäller så kommer en grupp i fritt
fall att röra sig i riktning mot den grupp
som gick av före. Släpper vi då av magflygarna, som driver längre, efter ett
friflygargäng, så kommer de båda grupperna att närma sig varandra under frifallet. Det är inte bra.
Låter vi istället friflygarna gå av efter
magflygarna så rör sig visserligen friflygarna mot magflygarna, men magflygarna å sin sida rör sig istället ännu längre i
samma riktning. Alltså har vi bidragit till
att få god spridning mellan grupperna.

De flesta hoppflygplan har idag GPSmottagare. GPS står för global positioning system och är ett satellitnavigeringssystem som hjälper piloterna att veta exakt
var de är.
Det betyder inte att vi kan sluta spotta
manuellt. Förutom att vi alltid måste bekräfta visuellt att vi är på rätt plats så är
det oerhört viktigt att se att inte moln eller annan flygtrafik skulle kunna vara ett
hinder för vår hoppning.
När du vet hur finalen ligger och du
skall spotta, se till att hålla koll på var
flygplanet är under vägen upp. Inflygningsriktningen får inte komma som en
överraskning när dörren öppnas. En annan anledning att hänga med visuellt är
att det kan driva in moln eller dyka upp
annan flygtrafik under er, något som gör
att du kanske får fatta nya beslut på höjd.

- konsten att titta och veta
För att du skall bli en fullfjädrad hoppare måste
du lära dig spottingens grunder. Gör det till en
vana att fråga hoppledaren och piloten hur det
blåser på höjd och hur de planerar spotten.
pottingen är viktig av säkerhetsskäl.
Vi vill undvika att någon på liften
måste landa ute. Men vi vill också skapa
god separation mellan de olika grupperna som hoppar av planet.
För att kunna beräkna vad som är optimalt måste vi ta reda på följande saker
redan på marken:

S

• Markvindens styrka och riktning.
• Höjdvindarnas styrka och riktning
(hur mycket och åt vilket håll det blåser från uthopp ner till draghöjd).
• Flygplanets framåtfart över marken
(= flygplanets egen hastighet minus
vindens styrka på uthoppshöjd).
• Antal grupper i planet.
• Vad de olika grupperna gör (det påverkar hur länge de är i fritt fall och
hur mycket de driver under frifallet).

Grupp 1
åttamanna FS

Grupp 2
fyrmanna FS

Titta rakt ner

Att lära sig titta rakt ner är egentligen
inte så svårt. Det krävs lite övning med
hjälp av kunniga kamrater som kan för-

Grupp 3
6-mans
friflygning

Foto Björn Olsson

vindavdrift
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Störst går först

vindavdrift

vindavdrift

Friflygare faller
fortare än andra,
vilket utsätter dem
för vindavdrift under
kortare tid. Därför hoppar de av sist på finalen (undantag är de
som drar högre, t.ex.
AFF och tandem).
Illustrationen visar principen och ett exempel.
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PÅ VÄG UPP
klara hur syftningsvinkeln ändras när
planet ”bankar” (svänger) eller stiger, och
som sedan sitter med dig i dörren som
stöd när du själv spottar in planet. Naturligtvis är inte alltid förhållandena enkla att förstå. Ibland blåser vindarna på
höjd åt motsatt håll jämfört med markvindarna. Det här med spotting är en
konst och varje gång planet lyfter är förhållandena unika för just det tillfället.
Var med och spotta mycket så lär du dig
av dina egna och andras erfarenheter.
Avstånd mellan grupper

När vi väl hoppar av, hur ser vi till att det
blir ett bra avstånd mellan grupperna?
Grundregeln är att om det blåser
mycket på uthoppshöjd så rör sig flygplanet relativt sett långsamt över marken.
Då får man vänta längre mellan varje
grupp än om det blåser lite. I det motsatta fallet, när det är svaga vindar på uthoppshöjd rör sig flygplanet relativt sett
fort över marken och då behöver man
inte vänta fullt lika länge.

Det kan vara stressigt när man skall
hoppa av. Motorerna bullrar och du vet
att det kostar klubben en massa extra
pengar om ni måste ta en ny final. Samtidigt är det en viktig säkerhetsaspekt att
inte kliva av för nära inpå andra grupper.
Låt dig inte påverkas om någon skyndar
på dig i dörren. Fatta ditt eget beslut.
Räkna tid och titta

Om det är svårt för dig som nybörjare att
göra en avståndsbedömning på egen
hand, be att en mer erfaren hoppare ger
dig klartecken när du kan hoppa ut. Men
fortfarande är det alltid ditt eget beslut
om och när du skall hoppa.
Ibland säger hoppmästaren kanske att
ni skall vänta ett visst antal sekunder
mellan grupperna. Fråga gärna varför. Är
det för att det blåser mycket eller lite?
Blåser det olika på olika höjder och hur
påverkar det era beslut? Många använder
45-gradersregeln, och menar att det är
lämpligt att hoppa när en tänkt linje
mellan dig och gruppen som hoppat av

före dig bildar en 45-gradig vinkel med
en lodrät linje från flygplanet till marken. Men 45-gradersregeln är omtvistad
och en del hävdar att den är helt fel, bland
annat för att den inte tar hänsyn till hur
mycket det blåser eller hur fort och i vilken vinkel flygplanet rör sig över marken.
Att tänka på:

• Informera dig om väder och vindförhållanden när du är på marken.
• Ha koll på var ni är under flygningen
upp till uthoppshöjd.
• För separation mellan grupperna: räkna antal sekunder, se hur fort planet
rör sig över marken och hur långt bort
gruppen framför dig förflyttar sig.
• Lär dig att titta rätt ner och inte bli
lurad av att planet stiger.
Läs mer:
Bra beskrivningar av spottingens grundregler hittar du i:
• Läroboken Hoppa fallskärm
• SBF-pärmen i klubbstugan eller på nätet, www.sff.se

Rutiner i planet

Pincheck

3 X3

– pincheck
Använd tiden på väg upp till att visualisera hoppet du snart
skall göra. Kontrollera alltid din utrustning innan du hoppar ut
och glöm inte den viktiga andningen i den tunna luften på höjd.
å väg upp i planet, ta dig tid att visualisera ditt hopp och tänk igenom
vad du skall göra. Det är bra säkerhetsmässigt att du går igenom allt från uthopp till bryt, drag och landning. Dessutom får du ut mer av ditt dyrbara hopp
om du planerar det väl.

P

Var rädd om varandra

Vi sitter ofta trångt ombord. Visa hänsyn
mot de runt dig och var rädd om din och
andras utrustning. Lämna aldrig planet
utan att göra en så kallad ”pin check”, en
utrustningskoll. Du kan inte veta om någon har kommit åt något av dina handtag eller andra detaljer under färden upp
om du inte kontrollerar det.
Vissa gör sin koll helt på egen hand,
men det är vanligt att man hjälper varandra. Hjälp bara till om du tycker att
du förstår dig på den utrustning du blir
ombedd att kontrollera. Och be självklart om hjälp om du själv behöver det.
Svensk Fallskärmssport A-special 2012

Tre gånger tre

En bra tumregel för hur du kan göra din
koll är 3x 3. Du skall kontrollera tre
gånger tre saker:
1. Tre remmar, bröstremmen och båda
benremmarna. Kontrollera att de alla är
riktigt stängda och tillräckligt åtdragna.
2. Tre handtag, pilothandtag, kutthandtag och reservhandtag. Kontrollera
att pilothandtaget är på plats, men att inget pilottyg är utanför pilotfickan, att
sprinten är i och att pilotlinan är ordentligt gömd under flikarna. Kontrollera
också att kutt- och reservhandtagen sitter
synliga och väl fast och att de inte har
vikt in sig under basremmen.
3. Treringarna. Kontrollera att dina
båda treringssystem är riktigt ihopsatta
och att looparna är hela och fina.
Andas och ta det lugnt

Glöm inte bort andningen. Det är ont
om syre på uthoppshöjd och vi behöver

1. Tre remmar

3. Treringarna

2. Tre handtag

ta det lugnt och andas djupt för att må
bra. När du nu har koll på utrustningen
och har planerat ditt hopp, sänk axlarna
och ta ett par djupa andetag innan du
lämnar planet och njuter av frifallet.
17
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Att
överleva hoppet
Frifallet är ljuvligt. Vi faller inte, vi flyger våra kroppar i himlen. Det är

poetiskt, spännande, tjusigt, vansinnigt kul och ofta en sjujäkla rusch.
Det vi gör i fritt fall är många gånger målet med vår hoppning. Glöm
bara inte bort det viktigaste. Dra din fallskärm.

V

En sedelärande historia

För inte så många år sedan var det
en kille i en svensk hoppklubb som
precis hade avslutat utbildningsplanen
och skulle köpa en egen utrustning. Han
hittade en rigg som han var intresserad
av. Riggen var utrustad med Cypres,
men han sade att om han skulle köpa
riggen så skulle det vara utan räddningsutlösaren. (Det här var innan alla
var tvungna att använda räddningsutlösare upp till D-certsnivå).
Först, hur som helst, skulle han provhoppa utrustningen, och då kunde ju
lika gärna räddningsutlösaren vara kvar
och påslagen. Sagt och gjort, han satte
på sig prylarna, åkte upp i flygplanet och
hoppade ut. När han låg där i frifall blev
det plötsligt väldigt molnigt. ”Konstigt,”
tänkte den här killen, ”molnen är så
tjocka så att jag inte ens kan se höjdmätaren. Jag måste vänta tills jag har kommit ur molnen.”
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Innan han visste ordet av sade det
”smack” och han hängde under en bärande reservfallskärm på 225 meters
höjd.
Han hade precis blivit räddad
från en säker och hård död av
räddningsutlösaren,
som han

Samma instinkter skall du ha
med dig i frifallet. Ser
du inte höjdmätaren
eller på annat sätt förlorar höjdmedvetenheten gäller det att raskt
gå på överlevnadsprioritering nummer ett.
Dra din fallskärm!
Överlevnadsmålen

Här kommer några punkter
som du förhoppningsvis har
hört dina kursledare och
hoppmästare tjata om under
hela utbildningen. Läs igenom
dem en gång till.

egentligen
inte varit intresserad av att köpa.
Molnen, de var förstås
inga moln. Hans gogglar
hade helt enkelt immat igen.
Och nej, han hoppar inte längre.
Knivarna i korridoren

Det finns en bra liknelse på samma tema
som också säger en del om våra sinnen,
överlevnadsmålen och vad som är rätt
agerande om något går fel i hoppet.
Tänk dig att du springer framåt i en
lång, smal korridor. Ditt mål är att nå en
viss punkt tio dörrar bort och där skall
du stanna. Tio meter bortom den punkten finns nämligen den bortre kortväggen, och ur den sticker etthundra vassa
knivar ut.
Där springer du, fort som tusan, och
plötsligt släcker någon ljuset i korridoren. Vad gör du?
Förhoppningsvis slutar du springa
och stannar.

1. Dra fallskärmen. Om inte, så dör du.
Räddningsutlösare hjälper inte alltid,
det vet vi allt för väl.

1. Dra

2. Dra på rätt höjd. Drar du på femtio
meters höjd är det försent. Drar du
huvudfallskärmen för lågt har du inte
höjd nog att hantera en felfunktion.

2. Dra

3. Dra stabilt. Att dra stabilt är en förutsättning för rena och snygga öppningar och därmed mindre eller liten risk
för felfunktioner och reservdrag.

fallskärmen.

på rätt
höjd.

3. Dra
stabilt.

1, 2, 3 är den riktiga prioriteringsordningen för att överleva ett fallskärmshopp. Omvänd ordning får ödesdigra
konsekvenser. Det var inte länge sedan vi
hade en dödsolycka i Sverige på grund av
att en hoppare ägnade sig åt att försöka
återfå stabiliteten ända ner till marken.
Genom alla boogien och vackra soliga
hoppdagar, glöm aldrig vad som är viktigast. Du kommer att hamna i ovana och
oförutsedda situationer. Planera för det
och ha alltid fokus på det som är mest
viktigt av allt. Låt inte prestationskrav,
nervositet eller superskojiga frifall flytta
din uppmärksamhet från höjdmätaren
och draghandtaget.
Dra, för guds skull!

Foto Hans Berggren

i känner alla till en fallskärmshoppares tre överlevnadsmål och deras inbördes prioritering: dra fallskärmen, dra den på rätt
höjd och dra stabilt. Eller gör vi det?
Ofta är det så mycket annat vi sysselsätter oss med inom fallskärmshoppningen
– vi tränar, skojhoppar, provar nya skärmar, tävlar i att tracka längst och fortast
eller bara tittar på utsikten – att vi lätt kan
glömma vad som egentligen är viktigast.
Att dra skärmen och överleva
hoppet är det absolut
främsta målet med varje
hopp, antingen vi
gör vårt första
elevhopp eller
det tvåtusende. Oavsett på
vilken nivå vi
befinner oss tål
det att upprepas
om och om igen,
till alla aktiva
hoppare.
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Separation och track
koll på de du hoppar med för att kunna
kompensera för deras eventuella misstag.
Håll blickan ovan horisonten så blir
tracken flackare än om du tittar rakt ner i
marken. Det viktigaste i din trackingställning är att du verkligen sträcker på
kroppen så mycket du kan, raka knän
och fotleder. Gör dig inte för smal, då
blir du lätt instabil.
Håll axelbredd mellan fötterna och
cirka två decimeter mellan kroppen och
händerna. Skjut upp axlarna mot öronen
och tryck dem framåt/nedåt för att skapa
en liten skål av överkroppen. Tryck ryggraden mot riggen och sug in magen så
förstärks skålformen.
Håll dig i din tårtbit

Foto Hans Berggren

Spåret bort från formationen är 180 grader ut från ett tänkt centrum i formationen, inte 180 grader i förhållande till dig
själv. Håll riktningen! Det är viktigt för

I frifall tycker vi om att vara tillsammans. Men när vi
skall öppna våra skärmar är det viktigt att vara på
gott avstånd från varandra. Ett bra bryt och en muskelstark tracking ger dig fri luft att öppna skärmen i.

edan du gick utbildningen var den
höjd du bröt på lägst 1500 meter.
Den höjden kan vara lämplig att behålla
som minimum ett tag till. Om du hoppar med personer som har fler hopp
än du och som vill ha en lägre
brythöjd än så, var inte rädd för
att säga ifrån att du vill bryta
högre. Efterhand som du blir
mer erfaren och bättre på att
tracka kan brythöjden sänkas något. Men det är viktigt att bryta
tillräckligt högt så att du får god separation till övriga hoppare innan du
drar din fallskärm.

När det är dags för bryt, stick direkt! Det
finns ingen anledning att stanna för att
vinka, kolla så att alla har uppfattat vinken, kolla att alla vänder och trackar i
väg. Det finns ingen tydligare signal att
det är dags för bryt än att du lämnar formationen i en track 180 grader ut från
formationens centrum.
Man vinner många meter på att vara
offensiv från första sekund i sin track. Ett
annat sätt att vinna tid och höjd är att
göra en flat tracking med en god horisontell fart utan att du dyker för brant.

Regler för brythöjd

Hissa samtidigt

Enligt SBF skall man vid formationshoppning bryta minst 400 meter
över högsta planerade draghöjd när man
är två till åtta personer som hoppar tillsammans. Är man fler än åtta ska brythöjden vara 500 meter över högsta pla-

För att tracken ska bli flack så börjar du
hissa i din sväng ut från formationen.
Det gör att du redan så fort du sträcker
ut benen är i negativ svank och att din
horisontella fart blir högre. Tracka i
minst fem sekunder och fortsätt hålla

M
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nerade draghöjd. Vid friflygning gäller
ett minimum av 500 meter mellan brythöjd och planerad draghöjd.
Låt ditt förnuft styra vilken brythöjd
du väljer. Ta hänsyn till antalet hoppare,
kunskapsnivån hos deltagarna samt hoppets komplexitet.
Trackingen

att få maximal separation mellan hoppare innan drag. Vinklarna mellan hopparna som ligger och trackar bestämmer i
slutändan hur långt avståndet blir mellan
dem när de drar sina skärmar. Kom ihåg
att alltid skapa så stora vinklar som möjligt till dina medhoppare när du trackar.
Lägg trackingens riktning mitt i din
tårtbit av himlen, det vill säga den vinkel
som blir maximal i förhållande till hopparna närmast dig. Är ni bara två som
hoppar tillsammans, se till att tracka vinkelrätt mot finalriktningen. Då minskar
risken att du förflyttar dig in under eller
över andra grupper av hoppare. Det kräver att du känner till finalriktningen.
Det finns många olika tips för en bättre tracking men det är inte lätt att med
bara ord beskriva den optimala trackingställningen. Be någon erfaren hoppare
visa dig sina tricks för en bra tracking
och se varje track som ett övningspass
där du experimenterar med små förändringar i din fallställning. Känn efter vilken effekt de ger. Varje track kommer då
att bli lite bättre än den förra.
Att göra ett trackinghopp från full
höjd för att öva sin trackställning är ingen dum idé. Gör du rätt kan du bli belönad med träningsvärk dagen efter.
Svensk Fallskärmssport A-special 2012
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Dra din fallskärm rätt
För att undvika konstiga, hårda, skruvade öppningar som inte bara är
obekväma utan också kan bli farliga och leda till felfunktioner eller kollisioner ger Pete Allum, en mycket erfaren brittisk hoppare några tips.

1. Tracka
För att skapa
bra separation
innan drag, är
en effektiv
track det första man bör
öva. Många
erfarna hoppare slarvar
med detta!

2. Bromsa
Återgå till
grundställning
och bromsa
farten.

3. Hissa
Hissa rejält
och sitt upp
lite, men inte
mer än 45
grader. Det
spelar då ingen roll om du
fortfarande
har lite framåtfart – genom
din kroppsställning förhindrar du att kroppen snärtas direkt
från horisontell till vertikal position.

4. Dra
Håll båda axlarna helt parallella med
horisonten för
att försäkra
dig om att
bärremmarna
belastas lika.
Dra fallskärmen. (Lägg
märke till att
axlarna kan bli
obalanserade just i själva draget som på bilden, men så
länge man gör en bra återgång efter draget orsakar det
inga märkbara problem).
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men det kan lika gärna vara kroppsställningen. Även om packningen är slarvig
kan du fortfarande påverka skärmen under öppningsförloppet med din kroppsställning. Nedan illustreras hela händelseförloppet i sju punkter.
Notera att bilderna är tagna över DeLand i USA där man till skillnad mot i
Sverige får hoppa utan hjälm.
5. Återgå
Återgå till en symmetrisk kroppsställning med axlarna på samma nivå efter du har släppt piloten. Titta
rakt fram. Tittar du över axeln mot bagen kommer
du att frångå symmetrin i axelpartiet och därmed
belasta bärremmarna ojämt. Har du otur kan det
leda till snodd eller en hård öppning. Dessutom blir
kroppen känsligare för belastning när du är asymmetrisk vilket ökar risken för skada.

6. Sitt upp
När linorna sträcks och bagen öppnas
är det bra om du sätter dig upp ytterligare. På så
vis så gör du övergången från liggande till stående
position ännu smidigare. När man sitter upp så
tycks kroppen fungera som en extra slider,
vilket ger en långsammare öppning.

7. Styr öppningen
Försök hålla höfterna parallellt med horisonten för
att fördela belastningen jämt mot benremmarna
där belastningen nu till största delen ligger. Man
kan påverka kalottens riktning under öppningsförloppet – speciellt på små, snabba kalotter – och genom att belasta riggen jämt kan man förhindra
snoddar. Med erfarenheten lär man sig att ”känna”
en snodd innan skadan är skedd. Känner du att kalotten börjar rotera åt vänster lutar du dig åt
höger för att bibehålla riktningen, och vice versa. (Reds. not: När det gäller den här punkten säger många erfarna hoppare som hoppar de mest radikala skärmarna att det är bättre att ”flyga
med” skärmen om den öppnar snett än att ”flyga emot”. Men det varierar från skärm till skärm
och från individ till individ). När kalotten väl öppnar, för du snabbt upp händerna till de bakre bärremmarna för att kunna styra dig ur en eventuell sväng.
Sammanfattning
• Håll axlarna parallellt med horisonten.
• Hissa och undvik dyk vid drag.
• Titta rakt fram i stället för uppåt när kalotten öppnar.
• Gör dig beredd att motverka svängar genom att styra med bakre bärremmarna.

Draghöjder
Om brytet och trackingen gått bra så skall du nu vara långt från dina medhoppare och kunna
dra din fallskärm utan problem. Försäkra dig om att du verkligen är långt från dem genom att
titta dig runt, upp och ner och visa tydligt att du skall dra genom att vinka (en gång räcker).
Respektera draghöjden, glöm inte dina prioriteringar! Med elevutrustning är lägsta draghöjd
900 meter och med privat utrustning 700 meter. Man kan tycka att detta är lågt och vilja
dra högre. Bra, (ju högre draghöjd desto större marginaler) men skall du dra över 1 000 meter, säg till hoppmästaren så att alla i liften vet och anpassar sin uthoppsordning efter detta.
Drar du högre än 1 500 meter måste även piloten begära tillstånd, då från den flygledning
som bevakar luftrummet.
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Foto Nikke Öhman

tt dra rätt är inte bara säkert utan
också ett sätt att undvika nackspärr,
ryggskott eller blåmärken i ljumskarna.
Det finns i huvudsak tre faktorer som påverkar hur en fallskärm öppnar: fallskärmens konstruktion, hur man packar den
och vad man har för kroppsställning vid
drag. Packningen är troligtvis det man
oftast skyller på vid hårda öppningar,

A

ATT
FLYGA
FALLSKÄRMEN
Frifall eller inte, fallskärmen är uppfinningen
som gör det möjligt för oss att hoppa.
Kom ihåg att det är du som flyger din fallskärm, inte den som flyger dig. Ta befälet över
din luftfarkost. Lär känna skärmens gränser
uppe på höjd för att sedan flyga lugnare ju
närmare marken du kommer.

PÅ MARKEN

Varje hopp börjar redan på marken.
Ha en plan för hela hoppet – även kalottfärden.

• Gör en plan för din kalottfärd. Då har du något att utgå ifrån även om
du kanske måste ändra planen när du väl hänger under skärmen.

Saker att ta reda på före hoppet:

• Fältets utseende. Så fort du hoppar på ett nytt ställe, be att få se en
flygkarta över området.

• Väder, vindens riktning och styrka. Skall du ha solen framför dig,
bakom dig eller vid sidan om när du landar?

• Vilka alternativa landningsplatser finns, om du inte tar dig till fältet?
Och finns det områden som är direkt olämpliga att landa på?

• Är det risk för turbulens i vissa områden? Vilka?

• Höjd över havet. Olika fält ligger på olika höjd och det påverkar fallskärmens flyg- och fläregenskaper. Högre upp är luften tunnare och
du kommer att flyga snabbare nedåt och framåt.

• Var ligger spotten och finalen?
• Vilka är med dig i planet? Vad gör de i frifall? Var kommer de att öppna? Har de långsammare eller snabbare skärmar?
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• Är förutsättningarna goda och är du i form?
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Checklista:

FLYGA FALLSKÄRMEN

Öppningsrutiner

Driftstörningar
– koll på höjden

Råkar du ut för en driftstörning som inblåsning eller kort snodd är det viktigt
att du inte ägnar för mycket tid att åtgärda felet. Håll koll på höjdmätaren och se
till att du ger dig själv goda marginaler
att dra reserven medan du ännu har tillräckligt god höjd. I regelboken står det
att vi måste dra vår reservfallskärm senast
på 300 meter – och det är lågt! Se till att
fatta beslutet långt högre än så.
Dubbla kalotter

En situation med dubbla fallskärmar ute
är farlig. Om båda skärmarna trasslar
ihop sig har du hamnat i ett mardrömsläge. Undvik det genom att alltid ha

järnkoll på höjden. Dubbla kalotter är nästan alltid resultatet av ett
lågt drag – dra på rätt höjd!
Dubbelkalott-scenariot kan se
olika ut. Går skärmarna ut i downplane finns ingen tid att förlora,
koppla bort huvudfallskärmen!
En bi-plane eller side-by-side
kan flyga stabilt. Om den gör det,
var uppmärksam på att du vet vad
du har men inte vad du får. Den
gyllene regeln är att göra så lite
som möjligt, att koppla loss är förenat med stora risker.
Om du måste styra alls, gör det
försiktigt med den dominerande
(ofta den större) eller framförvarande fallskärmens styrhandtag eller bakre bärremmar. Använd försiktiga rörelser, gör inga häftiga
svängar.
(Läs mer om dubbla kalotter på
www.performancedesigns.com
/docs/dualsq.pdf )
Varför får vi
felfunktioner?
De vanligaste anledningarna
är dåliga packningar, illa underhållen utrustning och, eller,
slarviga drag utan kontroll
över fallställningen.

Foto Hans Berggren

ar förberedd på felfunktioner varje
gång du öppnar fallskärmen. Fortsätt att träna reservdragsproceduren hur
många hopp du än samlar på dig!
Om du använder integralhjälm (med
eller utan visir) öva även reservdragsproceduren med hjälmen på. Integralbågen
försämrar det perifera seendet. Glöm inte
heller att simulera reservdragsproceduren
när du hänger under din fallskärm –
handtagen kommer att sitta annorlunda
när du hänger i selen jämfört med när du
står på marken.

V

När skärmen har öppnat
ånga tar tag i sina bakre bärremmar direkt i öppningsförloppet för
att kunna styra undan från andra hoppare och ställa upp mot fältet. Skapa dina
egna rutiner, men var noga med att kontrollera din kalott och se dig om efter
andra hoppare så fort din fallskärm har
öppnat.

M

Undvik kollisioner

Genom en bra separation och stark
trackteknik plus god uppsikt kan du
undvika att vara nära andra när du öppnar skärmen. Skulle du ändå vara på väg
mot en annan fallskärm är det bråttom.
Ta tag i ena bakre bärremmen och styr
undan.
Styr hemåt

Nästa prioritering är att orientera dig.
Det är inte superbråttom att lossa styrhandtagen. Du kan lägga kraften på att
orientera dig och styra dit du vill med de
bakre bärremmarna först. Det kan till
Svensk Fallskärmssport A-special 2012

och med vara bra att skärmen fortfarande
är bromsad om du är på väg åt fel håll.
Däremot skall du alltid tänka på att
inte flyga längs med line-of-flight (den
bana i luften längs med vilken flygplanet
flyger på final och ni fäller hoppare just
den dagen och tidpunkten). Flyg 90 grader ut från line-of-flight i den riktning
som är lämpligast tills dess att du har sett
alla öppna sina fallskärmar.
Kollapsa slidern

Många hoppare brukar dessutom kollapsa sin slider innan de lossar styrhandtagen. Är den kollapsad skaver inte öljetterna lika mycket på linorna. Har du inte
två kanaler med tåtar som du kan dra åt i
din slider så kan en rigger sy dit dem för
en ganska liten penning.
En del tycker om att dra ner slidern
förbi styrhandtagen och lägga den
bakom nacken. Då är det inte längre något som pressar ihop linorna och bärremmarna och fallskärmens flygegenskaper

förbättras. Kanske lite överkurs, men bra
att känna till.
Och glöm aldrig att du måste hålla
uppsikt runt dig under hela din kalottfärd, även om du håller på att greja med
slidern eller något annat.

Slidern kan dras ihop
– kollapsas – till exempel
genom att två påsydda
kanaler stramas åt
kring var sin genomlöpande lina.
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FLYGA FALLSKÄRMEN

Den flygande vingen – teori
Anfallsvinkeln
Relativa vinden

Anfallsvinkeln
har ökat

Relativa vinden

ten. Ju större anfallsvinkel, desto större
lyftkraft.
3. Hastigheten genom luften

Hastigheten har mycket stor betydelse dubblerad hastighet genom luften ger
fyrdubbel lyftkraft. Att hastigheten är
viktig märks inte minst när du landar.
Det är därför du får den bästa landningen om du flyger med fullt uppsläpp innan du flärar.
4. Design och form

En skärm kan vara rektangulär, elliptisk,
niocellig eller sjucellig och så vidare. Läs i

Rektangulär form
Elliptisk form

vingbelastningskurvan (även kallad Jesperkurvan, se sidan 36) vilka ramar du måste hålla dig inom och välj det som passar
dig därefter!
et är viktigt att du förstår vad som
händer när du flyger i olika vindar
och väder, hur du styr och landar fallskärmen och hur du kan påverka den i
olika situationer. Du är pilot under en
luftfarkost – ta befälet över din fallskärm.

D

Vad vi kan påverka och när

Några förutsättningar för fallskärmsfärden kan vi inte påverka, som väder och
vind. Andra förutsättningar påverkar vi
när vi väljer utrustning och ytterligare
andra väljer vi genom hur vi flyger fallskärmen i luften. Det här är sex faktorer
Vilka faktorer kan vi påverka på marken...
Var vi hoppar och vilken storlek och modell vi har på fallskärmen
kan vi ju välja. Väder och vind går inte att ändra, men vi kan välja
att stå på marken när förhållandena är mindre gynnsamma.
...och vilka kan vi påverka under skärmen?
Bara två: hastigheten och anfallsvinkeln.
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som bestämmer hur mycket lyftkraft vi
har i våra skärmar:
• Fallskärmens yta
• Anfallsvinkeln
• Hastigheten genom luften
• Design/form
• Tätheten på tyget
• Lufttrycket

F 111-tyg, som du bland annat hittar i
reservfallskärmar, släpper igenom mer
luft än så kallat noll-p-tyg (nollporositetstyg) som de flesta modernare huvudfallskärmar är tillverkade av. Vilket tyg du
väljer påverkar flygegenskaperna, kalottens livslängd och hur lätt det är att
packa skärmen.

1. Fallskärmens yta

6. Lufttryck och temperatur

Ju större skärm, desto mer lyftkraft.
Dubbel storlek = dubbel lyftkraft (förutsatt att vi jämför två skärmar av samma
modell).

I kyla packar luftmolekylerna ihop sig, i
värme är det tvärtom. Vid högre lufttryck är det också tätare mellan luftmolekylerna än vid lägre tryck. Dessutom
minskar lufttrycket ju högre höjd (meter
över havet) hoppfältet ligger på.
Vid ett lägre tryckförhållande, när det
är större avstånd mellan luftmolekylerna,
kommer fallskärmen att röra sig snabbare genom luften och därmed också över
marken.

2. Anfallsvinkeln

Anfallsvinkeln är vinkeln mellan den ankommande relativa vinden och en linje
mellan skärmens fram- och bakkant.
När man drar ned styrhandtagen ökar
man anfallsvinkeln och därmed lyftkraf-

5. Tätheten på tyget
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Lär känna din skärm
Här är några saker som du skall känna
till om din fallskärm.
Stallpunkten

När man drar ner styrhandtagen förbi
full broms och ännu längre ner når vingen till slut stallpunkten och stallar. Luften slutar att strömma runt vingen, lyftkraften försvinner.
Det kan vara farligt att stalla sin fallskärm och det är definitivt inget man ska
göra på låg höjd. Just därför skall du veta
var stallpunkten befinner sig någonstans,
och det kan du undersöka på hög höjd.
Från draghöjd ner till 500 meter kan du
testa saker i din skärm och leka med den.
Men se först till att du har möjlighet att
komma hem därifrån du hänger och att
du har fri luft omkring dig.
Bromsa tills du känner att du är på
väg att falla nedåt/bakåt. Då har du nått
stallpunkten. Det kan kännas lite läskigt,
men ta det bara lugnt och släpp mjukt

upp styrhandtagen igen. Om du släpper
upp dem för fort så dyker fallskärmen
hastigt framåt. Släpp också upp styrhandtagen jämnt, annars kan du få en
snodd.
Återigen: testa högt upp och gör det
lugnt, så att du bibehåller kontroll över
din fallskärm.

Foto Hans Berggren

bättre du känner din skärm, desto
J ukunnigare
och säkrare pilot blir du.

Flären

Varje skärm har olika fläregenskaper, beroende på modell, ålder, förslitning, storlek, din vikt och dina kunskaper som
fallskärmspilot. Precis som med stallpunkten är flären något du skall öva på
hög höjd innan du för första gången landar en fallskärm som är ny för dig.
Bakre/främre bärremmar

Med de bakre bärremmarna kan du
bromsa skärmen, svänga och till och med
flära – fast de bakre bärremmarna är ett
mycket mer grovt instrument än styrhandtagen. När du drar i en av de främre
bärremmarna svänger du också, men

utan att bromsa ena bakkanten, utan genom att öka farten nedåt på den sidan du
drar i. Drar du i båda främre bärremmar
lika mycket förflyttar du dig snabbare i
en brantare vinkel nedåt.
Testa de här flygteknikerna på höjd
(inte lägre än 500 meter) för att lära känna fallskärmen. Tänk på att vara vara försiktig och bli mer konservativ ju närmare
marken och landningen du kommer.
Vissa fallskärmar är inte konstruerade för
att flyga på främre bärremmarna, kontrollera det innan du prövar.

Testa olika flygtekniker,
men se till att du inte
är i vägen för andra
och att du har gott om
höjd kvar till marken.

Att ta sig till landningsplatsen
är du har kontrollerat kalotten och
att du inte är nära andra hoppare,
gör direkt en bedömning av om du har
en bra eller dålig spott, det vill säga om
du hänger bra eller dåligt till för att nå
stället där du vill landa.
Hänger du dåligt till ska du besluta
dig för om det överhuvudtaget är möjligt
att nå landningsplatsen eller inte. Använd precisionstricket som hjälp (se
Punkten som inte rör sig, sidan 26). Pröva först att använda andra bromslägen (se
nedan), men är det omöjligt att komma
tillbaka till fältet måste du hitta en annan
plats att landa på.
Måste du landa ute: välj den bästa
plats du kan landa på inom räckhåll. Leta
efter kraftledningar och undvik dem.
Och tänk på att kalhyggen med stockar
och stubbar kan se väldigt plana och fina
ut från några hundra meters höjd!

N

cent broms eller mer med styrhandtagen
och i många fall väldigt nära stallpunkten.
Ta dig ur motvinden

Hänger du i motvind när du flyger mot
fältet så vill ju vinden åt ett annat håll
än du. I det här läget vill du utsätta dig
för vindens effekt en så kort stund som
möjligt. Det bästa är att bara gå på fullt
uppsläpp.
Men skulle du märka att du håller på
att backa in över till exempel en skog
kan du även prova att ta tag i bägge
främre bärremmarna och dra dem symmetriskt neråt. Då ökar sjunket.
Från med- till motvind blir det en glidande skala. Vad som är lämpligast från
fall till fall får du pröva dig fram till. Vid
en inte för stark motvind kan det fortfarande vara bäst att gå på lite broms.
Skråvinkeln

Lifta i medvind

Hänger du långt bort och har medvind
mot fältet kan du få lift med luften eftersom du ska åt samma håll som den. Stanna kvar i luften så länge som möjligt genom att ha minsta möjliga sjunk och
mesta möjliga lyft – flyg på broms.
På de flesta fallskärmstyper är bästa läget för att flyga långt i medvind 60 proSvensk Fallskärmssport A-special 2012

Om du hänger långt från fältet och har
medvind som kommer lite från sidan är
det viktigt att snabbt hitta rätt skråvinkel. (Skråar gör du när du flyger med
skärmens nos vinklad lite åt sidan i förhållande till vindriktningen för att kunna
flyga på tvärs i förhållande till vinden,
men rakt i förhållande till den plats du
vill till).

2
1
Vindkonen:
Begreppet ”vindkonen” visar på det område du måste vara inom under fallskärm
för att kunna nå landningsplatsen. Konen
är som en glasstrut – ju närmare botten
du kommer desto smalare blir det. Öppningen på konen är utlösningshöjden för
fallskärmen. Konens spets är landningsplatsen.

När du har hittat rätt bromsläge för att
komma så långt som möjligt tänker du
dig en rät linje från platsen dit du vill flyga till dig. Om du börjar driva av denna
linje kommer du inte att flyga rakaste
och effektivaste vägen för att landa där
du skall. Styr då omedelbart till rätt skråvinkel så att du håller dig kvar på den
räta linjen mot landningsplatsen samtidigt som du behåller optimalt bromsläge.
Planera din flygning

Att ha en plan är viktigt. Men det är också viktigt att du är flexibel och beredd att
förändra din plan. Det kanske blåser mer
än du tror, vinden kanske vänder eller du
kanske får landa på en annan plats än du
hade tänkt dig.
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Figur 1 visar vindkonen
när det inte blåser alls,
du kan vara lika långt på
alla sidor om landningsplatsen.
Figur 2 visar hur vindkonen (det område du bör
vara inom) ”lutar”mot
vinden när det blåser
lika mycket som skärmens halva egendrivning (cirka 5 meter per
sekund).
Figur 3 visar vindkonen
när det blåser lika
mycket som skärmens
hela egendrivning (cirka
10 meter per sekund).
Figuren visar här att du
inte kan passera över
landningsplatsen – du
har inte egendrivning
nog att ta dig tillbaka.
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Punkten som inte rör sig
tt bra knep är något som kallas för
precisionstricket, när man letar efter
”punkten som inte rör sig”. Vad är nu
detta?
Jo, när du flyger i din skärm så rör sig
marken strax nedanför dig bakåt/inåt in
under dig. Samtidigt ser det ut som att
horisonten rör sig uppåt, du kommer
närmare och närmare marken. Marken
långt framför dig nära horisonten ser ut
som att den rör sig bortåt/uppåt. Det betyder att någonstans mellan horisonten
och marken under dig måste det finnas
en punkt som inte flyttar sig. Det är
”punkten som inte rör sig”.
Anledningen till att den inte rör sig är
att det är där du kommer att landa - om
du fortsätter att flyga din fallskärm exakt
likadant som när du först ser punkten
och vindförhållandena inte ändras. Det
viktiga är faktiskt inte att du ser själva
punkten, utan att du konstaterar om den
plats där du vill landa rör sig bortåt/uppåt (då kanske du inte kommer att
kunna flyga dit) eller mot dig (då vet du
att du kan ta dig dit). Ser den inte ut att
röra sig alls är den förmodligen på gränsen för hur långt du kan förflytta dig.

Foto: Peter Carlsson. Infälld illustration av Himmelsdyk.

E

Punkten kan vara nära eller långt bort
beroende på hur det blåser och om du
flyger med eller mot vinden.
Hänger du långt bort och flyger med

näsan mot fältet och ”punkten som inte
rör sig” är på andra sidan fältet vet du att
dina förutsättningar att nå fältet som det
blåser just då är bra.

lägst ökar avståndet i höjdled genom att
göra några extra svängar. Hänger man
högt försöker man hålla sig uppe så länge
som möjligt genom att flyga på lite
broms.
Är du för nära någon under inflygning och landning hjälper det inte att
skylla på den andra hopparen. Förmodligen hade du också kunnat planera din
flygning bättre och haft mer uppsikt. Var
ödmjuk.

så att du kan svänga in på final med goda
marginaler utan att behöva göra en låg
sväng.

Trafikvett
recis som i all annan trafik finns det
några trafikregler för oss som flyger
fallskärmar. En kollision mellan två fallskärmar är både farlig och onödig. Den
grundläggande regeln är att hålla uppsikt
och skapa avstånd till dina kompisar runt
omkring dig.

P

Högerregeln

Det är högertrafik även i luften. Möter
du en annan hoppare i luften ska ni bägge två svänga åt höger för att undvika varandra.
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Om vi alla hjälps åt, inte spiralsvänger
oss ner framför andra skärmar och inte
plötsligt börjar göra s-svängar när vi redan är på final så hjälper vi varandra en
hel del. Håll din höjd och flyg förutsägbart, så att andra ser och förstår vart du
är på väg.

Se dit du flyger

Du ska lämna företräde för de hoppare
som hänger lägre än du själv eftersom det
är lättare att se neråt än uppåt. Om du
vill få kontakt med en annan hoppare
under kalott och kontrollera att hon har
sett dig, sparka med benen och se om
hon sparkar tillbaka som svar.

Innan du gör en sväng skall du först titta
åt det håll dit du tänker svänga för att
kontrollera att det inte finns någon där.
Ju närmare landningsplatsen du kommer, desto trängre brukar det bli i luftrummet. Tänk på att steget från elev till
färdig hoppare ofta innebär att du har
fler fallskärmar omkring dig än du är van
vid. Ha ögonen öppna!

Skapa avstånd

Vänstervarv inför landning

Det bästa sättet att få fri luft omkring sig
och se till att inte alla landar samtidigt är
att skapa avstånd mellan varandra i luften. En enkel regel är att de som hänger

För att minska risken för kollisioner gör
man alltid vänstervarv på final. Det innebär att den sista svängen före finalen alltid görs åt vänster. Planera din flygning

Lägst har företräde

Flyg förutsägbart och lugnt

Extra uppsikt inför landning

Se dig omkring ännu mer ju närmare du
kommer marken. Det är alltför vanligt
att hoppare får tunnelseende precis inför
landningen – och det är då det är som
farligast att kollidera. Planera din egen
inflygning så att du har gott om utrymme till de andra hopparna och så att du
kan hålla dig undan om någon skulle
göra oväntade manövrar.
När det inte blåser alls och vindstruten hänger rakt ner är det viktigt att behålla ett och samma landningsmönster
för att undvika kollisioner. Landa som
förste man ner!
Svensk Fallskärmssport A-special 2012

FLYGA FALLSKÄRMEN

e till att ha en plan för hur du skall
landa. Håll uppsikt under skärmen
och flyg förutsägbart. Hjälps vi bara åt
kan alla få utrymme och plats i luften.
För att förenkla din planering och
göra det enklare att landa på rätt ställe
bör du göra ett trafikvarv, eller landningsvarv. Ett trafikvarv innebär att du
flyger ett rektangulärt mönster de sista
300 metrarna inför landningen, uppdelat
i tre ben; medvind, bas och final. Du
måste inte följa de här höjderna exakt,
utan se dem som en bra tumregel.
Illustrationen till höger på denna sida
visar inflygningsmönstret.

S

Komma in från höger

Ibland hänger man så att man närmar sig
landningsplatsen från höger och inte
kommer ha höjd över till att gå in i
vänstervarvet över landningsplatsen. Då
har du två alternativ att välja på. Du kan
landa en bit bort och därmed ha kvar
höjd till att göra ett vänstervarv inför
landning, vilket är att rekommendera.
Eller så kan du gå in i varvet med en
mycket långsam, försiktig och förutsägbar högersväng medan du håller uppsikt
på kalotterna som gör vänstervarv, se den
undre illustrationen till höger.
Att komma in och göra en låg, snabb
270-graders vänstersväng bara för att flyga vänstervarv är ingen bra idé.
Landa mot vinden

När du landar mot vinden minskas din
fart över marken allt eftersom skärmens
egendrivning och vindens fart tar ut varandra. Du kan lugnt och stilla sätta ner
fötterna. Det går inte om du landar med
vinden, eftersom du inte kommer få
stopp på din framåtfart och riskerar att
landa hårt.
OBS: Det är alltid bättre att göra en
medvinds- eller sidvindslandning istället
för att bli stressad och göra en låg sväng.
En allt för låg sväng kan göra att fallskärmen landar före dig och då har du ren
tur om du överlever. Landar du medvind
eller sidvind ska du göra en flär och hålla
ihop benen så att du är beredd att göra
en fallskärmsrullning. Då har du goda
förutsättningar att klara dig oskadd.

även under landningsflären. Man måste bara använda små, försiktiga men
bestämda utslag med styrhandtagen.
Att flyga en fallskärm är annorlunda
än att cykla, gå eller köra en bil. Vi
skall inte bara bedöma avstånd och
hastighet framåt, bakåt och åt sidorna
utan dessutom vertikalt. Det är viktigt
att förstå att det är genom att flyga din
fallskärm, även i landningsflären, som
du får kontroll över den.
Känner du att vinden vill föra din
skärm åt höger i landningen och du
sträcker ut höger hand för att ta emot
dig med handen mot marken har du
byggt på högerrörelsen ytterligare och
skapat en ganska kraftig sväng mot
marken. Dessutom har du mer eller
mindre bett om att stuka eller bryta
handen. Det är fötterna vi skall landa
på, i slutet av flären och ingenting
annat!
Istället, om du känner samma slags
rörelse åt höger i skärmen, parerar med
att trycka ner vänster styrhandtag en
aning så märker du att du fortfarande
flyger och att du faktiskt kontrollerar
skärmen.
Alltså: styr hela vägen ner och lär
dig att balansen sitter i styrhandtagen.
Det finns ingen räddning i att sätta ner
fötterna innan flären är fullt genomförd eller att ta emot sig med händerna, lär dig att flyga din fallskärm istället och flyg den ända tills du har båda
fötterna på marken och fallskärmen
har tagit mark bakom dig.

Landningsvarv, inflygningsmönster
Bas

Ca 100 m.
höjd

Ca 200 m.
höjd

Final

Flära från fullt uppsläpp

Som vi skrev ovan behöver du flära olika i olika vindar och med olika fallskärmar. Men från åtminstone tjugo
meters höjd skall du ha fullt uppsläpp
och låta skärmen flyga fullt ut för att få
bästa möjliga förutsättningar för flären. ”Farten är din vän”, brukar man
säga. Det betyder att du behöver
framåt- och neråtfarten för att få lyftkraft i landningsögonblicket. (Det
hindrar inte att det kan gå bra att landa på halv broms om situationen kräver det, till exempel om du måste landa på en liten yta).

Styr hela vägen ner

För tidig flär

En av de viktigaste nycklarna till bra
landningar är att ge dig sjutton på att
styra skärmen hela vägen ner tills du
verkligen har satt ner båda fötterna på
jorden. Fallskärmen fortsätter nämligen
att flyga tills den har kollapsat efter landningen. Det går alldeles utmärkt att styra

Det krävs känsla och timing för att
göra flären rätt, så att landningen blir
mjuk och kontrollerad. Ett vanligt
nybörjarfel är att flära för tidigt. Då är
det viktigt att du håller kvar händerna
på broms och inte hastigt släpper upp
styrhandtagen.
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Foto Hans Berggren

Landningen

forts. på nästa sida

Medvind

Landningsplats

Ca 300 m.
höjd

Vindriktning

Komma in från höger
Alternativ ett,
(rekommenderas)

Alternativ två: anslut (försiktigt)
till landningsvarvet

Alternativlandning

(Normalt
landningsvarv
– se ovan)

Ordinarie
landning
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Landningen…, från förra sidan

skärmspilot. Ingen av oss blir någonsin
fullärd eftersom omständigheterna är nya
varje gång.

Har du redan använt fallskärmens
framåtfart till lyftkraft och befinner dig
två meter ovan marken finns det inte tid
att bygga ny lyftkraft för att göra en ny
flär. Det enda som händer om du släpper
upp styrhandtagen är att skärmen hastigt
pendlar framåt och du kan slå dig illa.
Håll kvar händerna på broms. Har du
inte dragit ner styrhandtagen hela vägen
till full broms bör du göra det strax in-

Rullningen räddar liv

Om du i ett sent skede av landningen inser att det kan bli en hård landning, gör
en fallskärmsrullning. Känner du dig
osäker på den, ta en instruktör till hjälp
och öva!
Genom decennier har fallskärmsrullningen varit den avgörande faktorn mellan liv och död, mellan svåra eller lättare
skador. Ta för vana att alltid landa med
benen ihop även du tror att landningen
kommer gå bra. Råkar du göra en missbedömning är du redan beredd.
Faran med låga svängar

Foto Hans Berggren

Låga svängar tar många fallskärmshoppares liv i världen varje år. Varför är det så
farligt?
När du svänger din fallskärm, antingen du använder styrhandtagen eller bakre
respektive främre bärremmar, så förlorar
du mycket höjd. Med styrhandtagen eller
de bakre bärremmarna bromsar du ena
bakkanten så att resten av skärmen skär
diagonalt genom luften. Svänger du med
ena främre bärremmen är ingen del av
skärmen bromsad utan du vinklar skärmen snett nedåt och får en ännu högre
sjunkhastighet än i en sväng med bakre
bärremmar eller styrhandtag.
Det viktiga att förstå är att du förlorar
mycket höjd när du svänger. Ju kraftigare
sväng, desto större höjdförlust. En sväng
med främre bärremmarna ger mer dyk
neråt än en sväng med styrhandtagen.
I en sväng befinner du dig inte längre
rakt under fallskärmen, utan snett under
den. I en riktigt kraftig sväng ligger både
du och fallskärmen nästan horisontellt i
luften. Kontentan av det här är att om
du gör en sväng på låg höjd så har inte
skärmen höjd nog att plana ut innan du
och fallskärmen slår i marken samtidigt.
Det kan till och med bli så att skärmen
når marken före dig.
En sån situation är svår att överleva
utan total änglavakt. Du slår i marken i
hastigheter upp till 70-80 kilometer i

Halvflär, eller bara för
sent? Landa på fötterna och först när hela
flären är fullföljd!

nan du skall sätta ner fötterna för att åtminstone få en liten flär på slutet. Var
beredd att göra fallskärmsrullning.
För sen flär

Ett annat vanligt fel är att flära för sent,
eller att bara göra en halv flär för att sen
sätta ner händerna, knäna eller rumpan i
marken. Återigen: landa på fötterna, och
inte förrän hela flären är fullföljd!
Kom ihåg att flären skall vara mjuk.
Öva upp din känsla för hur fallskärmen
reagerar i flären – det skall vara som att
spela musik. Lyssna på ditt instrument!
Landningar skall vara mjuka. Nöj dig
inte förrän de är det. Be de mer erfarna
på fältet att de tittar på dina landningar,
gärna filmar dem också och ger dig tips.
Tålamod och ödmjukhet är egenskaper som hjälper dig att bli en bättre fallLäs mer:
• Flyga fallskärm – Svenska Fallskärmsförbundets utbildningsbok
om hur vi flyger och landar våra fallskärmar. Kan ses som en
fortsättning på grundboken Hoppa fallskärm. Beställ den genom att kontakta SFF via www.sff.se.
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Bromsade svängar

Nu är ju verkligheten föränderlig och vi
måste förbereda oss för att allt kan hända. Måste du väja för något på låg höjd
skall du göra en bromsad sväng. Den ger
dig mer kontroll och så lite sjunkhastighet som möjligt. Svängen blir flackare
och lugnare.
Dra ner bägge styrhandtagen så att du
bromsar hela skärmen. Dra sedan ner
den ena sidan ytterligare om du vill
svänga åt det hållet, eller släpp upp en
aning på den motsatta sidan. Det viktiga
är att hela skärmen är bromsad fast du
ligger i en sväng. Det gör att skärmen
inte tappar lika mycket höjd.
Öva på bromsade svängar på god höjd
(över 500 meter) och när du känner dig
säker även på lägre höjd. En bromsad
sväng kan komma att rädda ditt liv en
dag, se till att tekniken sitter i ryggmärgen. Hoppare som behärskar bromsade
svängar kan i stort sett göra en sväng
ända fram till att de börjar flära, en färdighet som kan vara värdefull om man
hamnar i ett trängt läge på grund av en
utelandning eller mycket trafik.
Landning i kraftig vind

Om det blåser mycket kan det vara svårt
att få kontroll på fallskärmen efter landning och om man tappar balansen finns
det risk för att bli släpad en bra bit. Du
kan säkert redan tricket med att släppa
ena styrhandtaget och hala in det andra.
Här följer några fler tips.
Istället för att släppa ena styrhandtaget kan du släppa båda styrhandtagen direkt efter att du har satt ner fötterna.
Fallskärmen kommer då att ägna någon
sekund åt att pendla framåt (precis som
den gör högre upp om man släpper upp
snabbt) vilket ger dig tid att vända dig
om, få bättre balans, ta spjärn och sedan
svänga ner fallskärmen med styrhandtag
eller bärremmar.
Kampen är inte över efter att du har
fått ner kalotten på marken. För att få
den att kollapsa kan du försöka springa
runt den eller ställa dig på pilotlinan och
gå på den fram mot infästningen.
Turbulens

Turbulens skapas av att luften rör på sig.
I gränsskikten mellan olika luftmassor
kommer det bildas turbulens. Fasta föreFoto Peter Carlsson

• The Book of Canopy Control av Bryan Burke, www.jumptalk.com
/CanopyControl/TheBookofCanopyControl.htm
• The Big Air Parachute Owners Manual (manual från en kalottillverkare, men innehåller mycket information om kalottflygning i
allmänhet), www.bigairsportz.com/basoman.pdf

timmen och kan krossa ansikte, rygg,
höfter och ben.
Du måste inte flyga en högprestandaskärm för att slå ihjäl dig med en låg sväng.
Det går även med en PD 210. Låt bli det.

Bromsad sväng:
Dra ner bägge styrhandtagen så att du bromsar
hela skärmen. Dra sedan ner den ena sidan ytterligare om du vill svänga åt det hållet, eller släpp
upp en aning på den motsatta sidan.
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mål på marken som träd och hus kan
också röra om i luften på låg höjd och
skapa turbulens.
Turbulens kan göra att du tillfälligt
tappar kontrollen över vingen. Den kan
hoppa till, svänga eller i sällsynta fall stalla. Om vingen stallar på grund av turbulens slår den ihop tillfälligt och du faller
några meter innan den utvecklar sig igen.
På hög höjd är det inte något stort problem, men i turbulent luft nära marken
kan du riskera att skada dig.

•
•
•
•
•

Vid kraftig vind
I närheten av andra fallskärmar
Under varma sommardagar
I lä av hus, skog och berg
Över asfalt (t.ex. landningsbanan)

Mer och bättre kunskap

Flyga i turbulens

För att ta sig igenom ett turbulent område är det bäst att göra det med fullt
uppsläpp. Då är det högst lufttryck i cellerna vilket gör skärmen mindre känslig,
och om vingen kollapsar återhämtar den
sig snabbast om du låter den fortsätta på
fullt uppsläpp.
Landa i turbulens

Turbulens kan göra att fallskärmen
svänger till eller plötsligt ökar sjunkhastigheten precis innan landning. Svänger
fallskärmen till ska du mjukt svänga
emot, precis som vi nämnde tidigare.
Att få ett sjunk strax innan landning
(under tio meter) kan vara mycket obehagligt och förstöra din timing för flären.
Det är lätt att man flärar för sent eller för
tidigt. Om du känner att sjunkhastigheten plötsligt ökar nära marken, bromsa
lite för att få stopp på den extra farten
neråt. Gör sedan en vanlig flär. Var alltid
beredd på att göra en fallskärmsrullning
när du landar i turbulens.

Foto Hans Berggren

Sedan flera år tillbaka ordnas olika kurser
som spänner från grundläggande kalottflygning till högprestandakalotter och
högfartslandningar (swooping, se sidan
44). Tanken bakom är att utveckla och
sprida kunskapen om fallskärmsflygning,
en kunskap som tidigare var begränsad
till allt för få hoppare. Kurserna hålls i
klubbarna och Svenska Fallskärmsförbundet har tagit fram en utbildningsbok
i ämnet, ”Flyga fallskärm”, som finns att
beställa från kansliet, se www.sff.se
Har du inte redan gått den första kursen, ”Pilot bas”, gör det så snart du kan.
Anordnas det ingen på din hemmaklubb
inom överskådlig framtid så tveka inte
att hälsa på hos en annan klubb.
Att gå en kalottkurs gör dig inte bara
till en bättre och säkrare fallskärmspilot.
Du kommer också att uppleva fallskärmsflygningen så mycket roligare.

Flyga fallskärm – sammanfattning:

Var är det turbulent?

Det finns tillfällen och platser där risken
för turbulens är större än annars. Här
följer några exempel:

• Var alltid beredd att genomföra en
reservdragsprocedur.

• Lär känna din skärm och ta befälet
över den. Det är du som är pilot!

• Ta reda på allt du kan om vind- och
landningsförhållanden innan du hoppar.

• Flyg förutsägbart och håll dig till
trafikreglerna.

• Ha en plan för din fallskärmsflygning.
Men var också beredd att ändra den
när det behövs.

• Styr din fallskärm hela vägen ner, även
i flären.

• Undvik turbulens.

Fasta föremål – till exempel träd och skogsdungar – kan röra om
i luften så att det bildas turbulens.

• En låg sväng kan ta livet av dig. En
bromsad sväng kan rädda det åt dig.

Flärteknik – ”pitch”
1.

1. Skärmen närmar sig
marken med fullt
uppsläpp.

2.

2. Skärmen har precis
pitchat – bytt vinkel.

är du flärar drar du ner styrlinorna
en viss längd mellan fullt uppsläpp
och så mycket broms du behöver för att
skärmen helt skall sluta flyga. Man kan

N
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se flären som uppdelad i två moment.
I den inledande delen av flären vill du
mjukt, men ganska snabbt, dra ner styrlinorna kanske hälften eller mer av den
fulla flärlängden, för att sedan under en
eller ett par sekunder faktiskt flyga
framåt parallellt med marken innan lyftkraften börjar avta och det är dags att
smyga ner resten av flärlängden.
Det du gör med den inledande rörelsen är att förändra fallskärmens vinkel.
Du omvandlar framåt- och nedåtfarten
till ren framåtfart utan sjunk. Därför kan
du i det här läget flyga vidare framåt över
marken någon eller ett par sekunder. Se-

dan drar du ner styrhandtagen resterande
längd i takt med att framåtfarten avtar.
Hur man pitchar är individuellt för
varje fallskärm, vingbelastning och landningsfart. Med träning lär du dig i vilken
fart och hur djupt du skall dra styrhandtagen för att få noll sjunk precis ovanför
marken med lätt böjda knän.
Men det är viktigt du att hela tiden
noterar vad resultatet blir av de utslag du
gör med styrhandtagen, och att du anpassar dig till vad som händer. Gör du
det, och använder pitch-tekniken, kan
du få mjukare landningar och verkligen
flyga skärmen ända ner till marken.
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Ilustration Maria Sjödin, Crapart

SINNET

Hög puls är naturligt i en sport där vi dör om vi
inte drar vår fallskärm. Men nervositeten och
stressen blir ibland ett hinder. Goda förberedelser och medvetenhet är två viktiga steg på vägen mot lugn och fokus.

ed tiden, ju mer vi hoppar, övar vi
upp vår medvetenhet om saker
och ting. Vi blir också lite mer vana vid
den udda sysselsättningen att hoppa ut
ur flygplan. Du som är ny i sporten
kanske tror att du är den enda som är
sådär riktigt jättenervös inför varje hopp.
Antingen du sitter och ylar mellan dina
hoppkompisar på väg upp eller försöker
att dölja dina snabba hjärtslag bakom en
cool min så vet du nog vad det är frågan
om.
Alla har varit rädda i början och alla
är fortfarande nervösa då och då när de
hoppar.

M

Alla blir skraja

Det är kanske lätt att tro att man efter de
första hundra hoppen plötsligt blir kolugn. Men förutsättningarna är fortfarande desamma. Marken kommer emot
oss i 200 blås antingen vi gör vårt första
eller vårt tusende hopp. Att reflektera
över de risker vi tar innebär att då och då
bli skraj, särskilt om man testar något
nytt, inte har hoppat på ett tag eller om
man skall prestera något i fritt fall.
Prestation, ja. Det går inte att komma
ifrån att prestation också är en av beståndsdelarna i fallskärmshoppning. Hur
avspänt vi än hoppar måste vi ju prestera
draget av fallskärmen och vara alerta nog
att kunna prestera ett reservdrag. Ofta
finns det ännu fler inslag av prestation i
ett hopp. De flesta av oss vill lära oss mer
när vi hoppar. Även ett skojhopp innebär ofta att man vill uppnå något speciellt under hoppet och det är lätt att vara
nervös för att misslyckas rent tekniskt.
Antingen vi gör avancerade tävlingshopp
eller tränar på att flyga fram och docka
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mjukt på en hoppkamrat så sätter ibland
frustrationen in när det inte riktigt går
som vi vill.
Klockan tickar, marken kommer

För mitt i ett hopp kan vi ju inte vrida
tillbaka klockan och starta om. Varje
gång vi har lämnat flygplanet så har vi
bara ett visst antal sekunder på oss, just
den gången.
Tränar man fotboll kan man ta timeout. Övar man i en skidbacke kan man
sätta sig och pusta ut mitt i backen och
hämta andan innan man ger svängarna
nerför ett andra försök. Men i fritt fall öser
det bara på, rätt mot marken utan stopp.

Trots allt så finns det knep för att
minska den negativa stressen. Den goda
stressen, den som gör att vi överlever och
tar oss över personliga gränser, vill vi behålla. Men den som bara ger oss knutar i
magen leder ju ingenstans.
Mattias Nord är en mycket erfaren
svensk tävlingshoppare som tidigare var
riksinstruktör. Han är mycket intresserad
av mental träning och pratar gärna om
något som han kallar för uppfattningsfönstret. Vi kan bara ta emot en viss
mängd intryck i taget, och varje människas uppfattningsfönster beskriver hennes eller hans möjligheter och begränsningar för inlärning och prestation.
Svensk Fallskärmssport A-special 2012

inre lugnet
SINNET

- att säga hej till sina demoner
”Blir vi översvämmade av information
sållar hjärnan på egen hand bort somligt
och ofta blir det rätt godtyckligt vad som
faller bort. Ju mer stress man utsätts för
desto mer krymper uppfattningsfönstret.”
Förberedelser A och O

För att hålla det här fönstret så öppet
som möjligt är det viktigt att förbereda
sig inför situationen som stressar oss.
”Man kan eliminera en massa stress
med väldigt enkla förberedelser och på så
sätt få en massa kraft över att lägga på själva hoppet istället för allt organisatoriskt
runt omkring. Om man är riktigt väl förberedd har man undvikit de flesta överraskningsmomenten. De få okända faktorer som ändå dyker upp går då att hantera
och gör inte att man tappar fattningen.”
Mattias första konkreta tips är att ha
örnkoll på utrustningen och förvara allt
på ett och samma ställe. Har du ett och
samma system för hur du kontrollerar
och organiserar dina prylar så slipper du
springa omkring och undra var den där
handsken tog vägen två minuter innan
planet skall lyfta. Ha ordning på vilken
lift du skall vara med i och när, och gör
alla praktiska förberedelser i god tid.
Tips nummer två är att på marken gå
igenom det du tänker lyckas med i fritt
fall.
”Se till att ha en bra plan för hela hoppet, allt ifrån uthopp till bryt, track och
drag. Och glöm inte planen för hur du
skall flyga ner under din skärm. Allt det
där hör till ditt hopp.”
Se hur du lyckas

Men det slutar inte med att ha en plan.
Öva planen genom att visualisera den. Se
det du tänker lyckas med framför dig.
Svensk Fallskärmssport A-special 2012

”Gör man det har man tagit ett stort
kliv framåt och hjärnan har redan accepterat att det kan ske. Använder du dessutom musklerna och engagerar så många
sinnen du kan när du visualiserar kan
kroppen till slut knappast skilja mellan
övningen på marken och det faktiska
hoppet.”
Du har säkert sett hur hoppare ligger
på rullbrädor och tränar, går igenom exitar på marken och sitter i planet med
slutna ögon och övar. Antingen man tränar för SM eller tränar på att tävla mot
sin egen inre stress är det här beprövade
och effektiva metoder som fungerar.
”Försök att hålla uppgiften löjligt enkel”, fortsätter Mattias. ”Så fort man tänker på mer än tre saker samtidigt börjar
redan hjärnans selektion sätta igång. Lasta inte på för mycket, för då faller garanterat någon information bort.”
Slutligen: hitta dina personliga knep
för att bibehålla lugnet. Uppe i planet innan uthopp är det ofta ont om både
plats, tid och syre. Lugna ner dig själv
genom att vara förberedd i tid och ta
djupa andetag. Då slipper du vara med
om att ditt uppfattningsfönster kryper
till ett litet titthål samtidigt som du sitter
i flygplansdörren.
Säg hej till demonerna

Vi har alla våra demoner att kämpa emot.
Några tycker rädslan i sig är det värsta. Andra är nervösa att göra bort sig tekniskt i
frifall. Ytterligare någon tycker att själva
landningen är otäck och att det förstör
glädjen med frifallet. Vad du än har för
personliga demoner måste du lära känna
dem innan du kan kämpa emot dem.
Mattias säger att steg ett är att bli
medveten om sin rädsla eller nervositet.

Steg två är att acceptera den. Först därefter går det att förändra saker och ting.
”Om man inte har accepterat att man
är rädd eller tekniskt oslipad på något
finns det ingen grund för verklig förändring. För att bli mindre rädd måste man
först acceptera att man är rädd. För att
bli bättre på en rörelse i fritt fall måste
man först inse att man kanske inte är så
bra på den och acceptera att man behöver träna en hel del.”
Och det där med att frifallet inte går
att bromsa kan vi inte göra mycket åt. Så
länge du gör ditt bästa så har du gjort
allt du kan just då. Är du missnöjd med
något, lär dig av det men se till att gå vidare och låt inte besvikelsen slå knut på
dig. Slappna av och unna dig själv ett
stort leende. Glöm inte vilken priviligierad skara människor vi tillhör, vi som får
flyga omkring i himlen.
Sammanfattning

• Förbered dig och planera så slipper du
bli överraskad.
• Visualisera. Använd musklerna och
alla sinnen och se framför dig det du
tänker lyckas med.
• Håll dig till ett par, enkla uppgifter.
• Andas djupt.
• Bli medveten om dina rädslor och
brister och acceptera dem. Först därefter kan du förändra dem.
Litteraturtips för mental träning:
• Johan Plate: Prestationspsykologi i praktiken, www.plate.nu
• John Derosalia: Mental training for skydiving and life,
www.amazon.com
• En klassiker om att våga gå (flyga) sin egen väg: Måsen av
Richard Bach – berättelsen om Jonathan Livingston Seagull,
www.bokus.se
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SINNET

Foto Hans Berggren

Hitta nån att hoppa med
Mitt i det sociala bruset på fältet kan man känna
sig ensam, sämst eller bara missförstådd. Men
ge inte upp. Fallskärmssverige behöver dig.
grund och botten är fallskärmshoppning en väldigt social syssla. Vi måste
vara flera för att fylla flygplanet. Finns
det inte en pilot och en hoppledare kan
vi inte hoppa. Det är inte direkt som att
sticka ner på gymmet och träna, utan vi
behöver verkligen varandra.
Här är ett par ord till dig som tycker
att det går trögt att ta sig in i gemenskapen. Tänk på det som kärlek. De flesta
relationer behöver lite tid att odlas fram.
Här är några tips på hur du kan så goda
frön på fältet:

I

1. Slösa med beröm. Ser du upp till någon – låt dem få veta det! Alla blir glada
för positiv uppmärksamhet och inleder
du ett samtal kan du säkert få höra en
och annan intressant historia och få lite
tips till din egen hoppning. Alla, till och
med den mest erfarna
skygod, vill ha beröm och har du
ärligt sånt att ge:
slösa med det.
Även till andra
nybörjare.
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2. Erbjud dig att göra saker du kan. Är
du en hejare i köket, samla folk till en gemensam middag. Och är det hemsidesbyggen som är din stora talang, säg att
du vill hjälpa till att jobba med klubbens
hemsida. Visar du intresse för att bidra
med något så kommer andra snart att se
dig som oumbärlig.
3. Se vad du har istället för vad du saknar. Du kanske skulle önska att du hittade en hoppkompis som ville göra samma
grejer som du drömmer om. Men finns
inte det får du anpassa dig till verkligheten och se de möjligheter du har. Fråga
andra vad de vill göra och föreslå ibland
kompromisser, men snöa inte in på ett
enda spår om det är svårframkomligt.
4. Våga fråga. Ta lite plats trots att du är
ny i sporten och var inte rädd för att fråga vad andra gör. Fråga om du får vara
med. Och om det känns som att det inte
finns plats för fler i just den gruppen,
fråga vad du skall träna på för att kunna
vara med någon annan gång. Kom ihåg
att alla älskar att tala om sig själva. Visa

din nyfikenhet på vad andra pysslar med
och du kommer att få massor med villiga
lärare och hoppkompisar.
5. Prova nya saker och miljöer. Fastna
inte på att du får ligga på mage och göra
360-svängar på egen hand bara för att du
inte hittar nån att hoppa med. Testa nåt
nytt i så fall och se om det kanske är någon som gillar att träna tracking med
dig, eller använd dig av tipsen du hittar
under avsnittet hur du lär dig grunderna
i friflygning och träna dem på egen
hand. Res till andra klubbar och se vad
de har att erbjuda. Det hänger på dig
också att ta för dig och undersöka vad
hoppningen har att ge.
6. Var ödmjuk men låt aldrig någon sätta
sig på dig. Du är viktig och de åsikter
och funderingar du har är lika viktiga
som någon annans. Glöm inte att den
här sporten behöver dig. Fallskärmssverige är ett ganska litet gäng och de flesta
erfarna blir faktiskt djupt smickrade och
glada över varje ny människa som vill
dela deras favoritsysselsättning.
Svensk Fallskärmssport A-special 2012
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UTBILDNINGAR

Utbilda dig vidare
Att vara fallskärmsinstruktör är
kanske världens roligaste jobb.
Arbetsmiljön är äventyrlig och du
får hjälpa människor att övervinna
sin rädsla och stärka sitt självförtroende. Du blir en bättre hoppare eftersom du tvingas formulera
dina kunskaper på ett rakt och
lättförståeligt sätt. Det är dessutom en fin merit att kunna kalla
sig för fallskärmsinstruktör.
Har du inte gjort det ännu så
börja med att anmäla dig till en
baskurs. Baskursen är till för alla
och är dessutom det första steget på vägen mot rollen som fallFoto Sara Hall Ericson

skärmsinstruktör.
Du anmäler dig till kurserna
nedan genom chefsinstruktören i
din klubb.

Baskurs

Filip Morén, FKCG: ”Passet
på baskursen där vi pratade
om olyckor gjorde extra
starkt intryck på mig. När vi
därmed inte försätta
tog del av varandras åsikter
dig i en situation som
om olika påståenden fick jag
du inte klarar upp.
en del aha-upplevelser. Själva
Kravet är A-licens
diskuterandet gjorde att jag
och godkännande
fick tänka till lite och jag är
från din klubbs chefsövertygad om att jag fått ett
instruktör.
större säkerhetstänkande
Kursen innehåller
efter det.”
mycket diskussioner
om ansvar och attityder. Du får en ordentlig genomgång av utrustningen och dess
hoppledare, hoppmästare och så vidare
säkerhetsaspekter. Genomgången baskurs samt i många klubbar krav för kunna anär ett krav för vidare utbildning till
söka om B-cert.
Foto Nico Emanuelsson

Du faller inte för grupptrycket som färsk
A-certare och går upp och gör en tiomanna med nio andra nyblivna fallskärmshoppare. När första utrustningen
ska inhandlas vet du vad du ska titta efter
och vilka begagnade prylar du kanske
helst ska undvika.
Baskursens syfte är att du ska bli en
säkrare fallskärmshoppare genom att få
ökad kunskap och förståelse för bestämmelserna, utrustningen och riskerna med
sporten. Förhoppningsvis leder den till
att du blir en självständigt tänkande individ som kan sätta dina egna gränser och

Hoppmästarkurs
Syns marken? Hopp eller inte? Som
hoppmästare är det du som bestämmer i
flygplanet.
Gillar du att hjälpa människor klara
av sina utmaningar så är hoppmästarkursen något för dig. Som hoppmästare ska
du se till att eleven har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att genomföra
sitt hopp på bästa sätt. Du är chef för liften, ska visitera eleverna och bestämma
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uthoppsordning. Ansvaret för hopparna i
planet ligger på dig, du samarbetar med
piloten vid situationer som landningar
och nödhopp. Du ska också kunna fälla
elever som gör automathopp.
Efter hoppet ska du debriefa det tillsammans med eleven och avgöra om det
är godkänt eller inte. Du ska kunna ge
feedback och presentera en problemlösning för eleven om något inte fungerat.

Kraven är samma som för hoppledare
med den skillnaden att du ska ha C-cert.
Du ska dessutom ha genomfört visitationspraktik, gjort vissa självstudier och
ett par färdighetsövningar på nätet.
Kursen pågår under fyra dagar och innehåller en hel del rollspelsövningar där
du får öva dina färdigheter för att klara
av rollen som hoppmästare och att kunna agera som ett föredöme.
Svensk Fallskärmssport A-special 2012

FALLSKÄRMSFÖRBUNDET

Hoppledarkurs

Micke Engström,
NYFK: ”Att vara hopp-

Det piper till i flygradion, planet är på
väg in på final för att släppa hoppare. Du
ska ha kontakt med flygtornet, koll på
väder, vindar och att allt går som det ska.
Missköter sig någon är det du som tar
det obekväma beslutet att kanske ställa
personen på marken för resten av dagen.
Om olyckan är framme är det du som
delegerar arbetet.
Som hoppledare har du både makt
och ansvar. Du ska ha bra ledarförmåga,
kunna hålla många bollar i luften och ha
blick för helheten. Hoppledaren bestäm-

mer över hoppverksamheten
Det kan vara påfresoch ska hela tiden ligga ett
tande och kräver ibsteg före.
land tuffa beslut. SamFör att få gå hoppledartidigt är det väldigt
kurs ska du vara minst 18 år,
belönande när man ser
ha genomgått baskurs och
att saker flyter och att
ha A-cert samt minst två år i
folk är nöjda.”
sporten från första hopp.
När dessa kriterier är uppfyllda ska hoppledarpraktik
genomföras på hemmaklubben.
uppgifter, beräkna uthoppspunkt, ta
På kursen som pågår i tre intensiva da- hand om en allvarlig olycka, bedöma elegar får du bland annat lära dig läsa väder- ver och väder samt konversera via radio.

Foto Sara Hall Ericson

ledare är ansvarsfullt.

Kursledare
Som kursledare får du vara med om hela
den spännande processen när en person
går från whuffo till fallskärmshoppare.
Du öppnar dörren till en helt ny värld
för eleven och får axla rollen som förebild.
På ett pedagogiskt sätt ska du kunna
se till att eleven får de färdigheter och
kunskaper som behövs för att hoppa fall-

skärm. Du får lära dig att planera en kurs
och lägga upp lektionspass.
För att få bli kursledare ska du ha lägst
C-cert, hoppmästarbehörighet och ha
verkat som hoppmästare i minst ett år.
Kursledarkursen ger dig fördjupade materielkunskaper och kunskaper om aerodynamik. Liksom på hoppmästarkursen får
du genom rollspelsövningar öva upp dina

färdigheter. Gästföreläsare håller föredrag
om pedagogik och du kommer också att
få kunskap i hur du hanterar elever som
kräver extra assistans. Efter utbildningen
kommer du som ansvarig utbildare att ha
kompetensen att bedöma resultaten från
de praktiska och teoretiska proven om
eleven är färdig för att bedriva säker
hoppning för sig själv och andra.

AFF-instruktörskurs
Vill du hoppa mycket och få tillfälle att
dela upplevelsen med någon som gör
sina allra första fallskärmshopp? Som
AFF-instruktör ger du feedback till eleven direkt i luften och har möjlighet att
assistera om det behövs.
Att hoppa AFF är något av det mest
utmanande du kan göra inom hoppning-

en och kräver stor hoppskicklighet. För
att få påbörja utbildningen krävs D-certifikat, HM-behörighet, att du har gjort
minst 500 hopp och att du ska ha kommit upp i åtta timmars frifallstid.
Kursen innehåller tre steg. Det första
innehåller teori och övningar där du som
deltagare agerar elev respektive instruktör

och tränar på olika scenarion. Andra steget genomförs i vindtunnel där det filas
på flygfärdigheterna och de blivande
AFF-instruktörerna får visa vad de går
för. Tredje steget är din examination för
att få AFF-instruktörscertifikatet. AFFinstruktörskurs samt examinering anordnas centralt av förbundet en gång per år.

Tandempilotkurs
Många som drömmer om fallskärmshoppning väljer att prova på sporten genom ett tandemhopp.
Som tandempilot är du den som omsätter dröm till verklighet. Du får träffa
många olika sorters människor och ge

dem en upplevelse de aldrig glömmer.
Du ska ha D-cert, HM-behörighet,
minst 700 hopp varav 100 inom de senaste tolv månaderna, genomgått giltig
läkarundersökning för tandempiloter och
fått ett giltigt lämplighetsintyg.

Kursen innehåller tre delar. En del teori med diskussion, en del övningshoppning där du får hoppa tandem med dina
kurskamrater som passagerare och en del
examination.

Kontrollantutbildning
Som kontrollant har du inte bara behörighet att packa reserver och utföra reparationer på utrustningen. Du har dessutom en gedigen kunskap om de tygbitar
som gång på gång ska rädda liv.
För att utbilda dig till kontrollant ska
du vara minst 20 år gammal, ha varit
verksam i sporten i tre år, ha goda kunskaper i engelska och genomfört godSvensk Fallskärmssport A-special 2012

känd fallskärmspackarutbildning. Du ska
också ha stort materielintresse och vara
noggrann. Uppfyller du dessa kriterier
ska du skaffa dig en handledare, en kontrollant med minst två års erfarenhet och
gott omdöme.
Under ett års tid går du sedan som lärling hos din handledare. Du lär dig packa
reserver, besiktiga, laga och modifiera ut-

rustning samt hålla packkurs. Därefter
sker examination en hel dag i samråd
med handledaren och förbundets materielkommitté. Syprov ska också lämnas in.
Du anmäler dig till kontrollantutbildningen genom att göra en överenskommelse med en kontrollant om att bli lärling hos honom eller henne.
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VÅRA REGLER

SBF

Alla svenska hoppare har skyldighet att känna till de grundläggande bestämmelserna i SBF. Ur SBF, Grundläggande bestämmelser, allmänna villkor:
”Alla personer som bedriver sportfallskärmshoppning skall känna till och följa
Svenska Fallskärmsförbundets (SFF) Bestämmelser Hoppning, kapitel 402.”

– svenska hoppares bibel

Om du tror att våra regler är tagna ur luften så tror du alldeles rätt. Vår gemensamma regelsamling och bibel SBF baseras på hoppares erfarenheter i lufthavet. Den är
bra och nödvändig och du måste respektera även det du kanske inte gillar. Men väck
gärna debatt och var med och förbättra den.

N

är man är ny i fallskärmssporten är
man ofta väldigt engagerad i hur
många hopp man har och vad man kan
söka för certifikat. Frågan: ”Hur många
hopp behöver jag för att få B-certifikat?”,
ställs till den mer erfarne hopparen och
får ofta densamma att se ut som en fågelholk. Man kan sällan dessa regler utantill. Sanningen är också att de ändras lite
då och då. Men visst är det bra att fråga.
Det gör att ni, du själv och instruktörerna, håller er uppdaterade.
Hopparens bibel

Ett bra tips är att lära sig förstå hur man
läser och söker information i den svenska

Jesperkurvan
Vingbelastningskurvan, populärt kallad
Jesperkurvan, reglerar vilken storlek du får ha
på din huvudfallskärm. Den är en rekommendation av vad som är lämpligt att hoppa
med samt anger det absolut minsta du får
hoppa. Detta gäller även reservens storlek.
Som du läste tidigare (se sidan 6) spelar
storleken en långt större roll än vingbelastningen. Därför skall du vara försiktig och inte
välja en allt för liten fallskärm, även om du
själv är liten och inte väger så mycket. Det är
också anledningen till att minimistorleken
170 rekommenderas för alla nybörjare.
Du måste följa Jesperkurvan tills du har
500 hopp efter utbildningsplanen. Hoppare
med färre än 300 bokförda och signerade
hopp efter utbildningsplanen får inte använda
så kallade högprestandakalotter. Exempel på
sådana är Stiletto, Velocity, Icarus JVX och
Springo.
Med ”total vikt” menas din vikt inklusive
utrustning, som normalt brukar väga cirka 10
kilo. Det betyder att om du väger 70 kilo skall
du titta i kolumnen för 80 kilo. Använder du
viktbälte eller annat, skall du räkna med även
den vikten. Med ”antal hopp” menas det antal hopp du har gjort efter utbildningen.
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fallskärmshopparens bibel SBF, Svenska
Bestämmelser Fallskärmsverksamhet.
Det viktigaste hittar man under kapitlet
Grundläggande bestämmelser. Om det
mesta känns bekant och självklart när du
läser igenom det kapitlet är det helt riktigt. Det är på dessa regler vår verksamhet verkligen baseras, och vice versa.
Nödvändigt regelverk

Bakgrunden till SBF är, bland annat, att
vi har myndigheter som Transportstyrelsen. Denna myndighet, som styr all aktivitet i luftrummet, avgör i stort om det
ska få ske fallskärmshoppning eller inte.
Vår riksinstruktör, RI, måste kunna visa

att vi har struktur på verksamheten, att
den är så säker den någonsin kan bli,
samt att den följer myndighetens regler.
Det är ytterligare en anledning, förutom
den rent säkerhets- och överlevnadsmässiga aspekten, till varför det är så viktigt
att vi följer SBF-handboken på fälten,
där våra chefsinstruktörer fungerar som
RI:s förlängda arm.
Vid allvarligare olyckor sker utredningar där hoppledare och CI kan komma att hållas juridiskt ansvariga om reglerna brutits. Man kan alltså inte bara
orsaka en tragedi, utan även sätta sig själv
och sina kompisar i klistret. Händer det
forts. på sidan 38

Total vikt

50

Antal hopp

Översta siffran i rutorna = rekommenderad storlek. Undre siffran, inom parantes = minsta tillåtna storlek. Total vikt = din vikt inklusive all utrustning.
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Lathund för allmänna bestämmelser – utdrag ur SBF
Cert

A

För att kunna ansöka
om certifikat skall du ha

För att förnya ditt
certifikat måste du ha

• fullgjort stegringsplanen

• fullgjort stegringsplanen

Efter uppehåll längre än
två månader måste du göra
• teorirepetiton
• två årsförstahopp **
• tre ensamhopp

B

• 100 manuella hopp
• 10 FS-hopp, varav hälften med
minst tre personer

• gjort 20 manuella hopp
under föregående år

• ett årsförstahopp **

• gjort 30 manuella hopp
under föregående år

• ett årsförstahopp **

• 45 minuter ackumulerad frifallstid
• 10 landningar inom 15 meter

C

D

• 200 manuella hopp
• 50 FS-hopp, varav hälften med
minst tre personer

** Ett årsförsta innebär ensamhopp med följande hoppsekvens:

• 1,5 timme ackumulerad frifallstid

- Uthopp på lägst 1500 meter

• 50 landningar inom 15 meter
varav 25 inom 5 meter

- Simulerat drag av huvudfallskärm

• ett år i sporten från första
hoppet räknat

- Simulerat reservdragsförfarande

- Simulerad losskoppling
och reservdrag

- Utlösning av huvudfallskärm på
lägst 1000 meter

- Öva flärad landning med
observation på stallpunkt

• gjort 40 manuella hopp
under föregående år

• 400 manuella hopp
• 100 FS-hopp varav 25
med minst tre personer

- Hantering av
eventuell kollapsbar slider

• ett årsförstahopp **

• tre timmars ackumulerad frifallstid
• två år i sporten

Rättigheter

Instruktörsbehörigheter

Kläder

A

• rätt att delta i alla grenar vid klubbtävlingar

• får efter CI:s godkännande genomgå hoppledarutbildning (HL)

• får använda
integralhjälm utan visir

B

• hoppa på landningsområde med storlek med en
radie av minst 200 meter *

• får använda
valfri typ av skor

• delta i vissa rekordförsök *

• får använda mjuk hjälm avsedd för hoppning

Cert

• genomgå BAS-utbildning

• delta i vissa nationella och
internationella tävlingar *

* Se tilläggsinformation i SBF

• hoppa uppvisningar *

• får använda integralhjälm
med uppfällbart visir

• utföra vattenhopp *
• utföra ensamhopp i mörker *
• Får genomföra CF-hopp efter utbildning *

C

• hoppa på landningsområde med storlek
av minst 50 meter x 50 meter

• får efter CI:s godkännande genomgå hoppmästarutbildning (HM)

• delta i alla nationella och internationella tävlingar

• får efter CI:s godkännande genomgå kursledarutbildning (KL)

• utföra ballonghopp *

• får använda integralhjälm
med fast visir

• utföra frifallsfotografering *
• hoppa tillsammans med tandemekipage efter
tandempilots medgivande *
• utföra FS-hopp i mörker *
• får genomföra höghöjdshopp *

D

• får efter 500 hopp genomgå skysurfingkurs *
• får utföra hopp med vingoverall, t.ex. Birdmansuit efter 500 hopp och genomförd utbildning *

• får efter CI:s godkännande genomgå tandem- och AFF-utbildning *

• får utföra hopp utan skor

• får använda fallskärmsutrustning utan AAD *
• Antal hopp är antalet bokförda och signerade hopp
som hopparen har gjort totalt efter fullgjord utbildningsplan.
• Alla regler skrivs med förbehåll för ändringar. Den senaste versionen
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hittar du på www.sff.se eller i ditt manifest på hoppklubben. Lokalt
strängare regler och variationer kan förekomma. Ta reda på vad som
gäller i klubben där du hoppar.
37

VÅRA REGLER

Nyheter och hoppning
efter uppehåll
Det bästa du kan göra för att bli en säker och medveten hoppare är att hoppa mycket och utan allt för
långa avbrott. Men i vårt land har de flesta uppehåll
över vintern, ibland längre. När man är lite rostig eller testar något nytt, är det läge att vara extra uppmärksam på sig själv.
e flesta vet ju hur otroligt segt det
känns att komma tillbaka till jobbet
efter en lång semester. Hjärnan vill ofta
inte riktigt fungera. Eller hur ovant det
känns varje gång man ska byta däck på
sin bil. ”Hur var det nu… hur ska jag
fästa domkraften?” Precis som när man
ska använda ett datorprogram som man
precis lärt sig men sedan inte använt på
en månad. Det brukar ofta leda till funderingar och huvudbry. Man har förlorat
lite av handlaget.
Precis så fungerar det med hoppning
och viktiga beståndsdelar som exempelvis
reservdragsproceduren. Talesättet ”har
man en gång lärt sig cykla så kan man det
för alltid” stämmer visserligen till stor del,
men mycket är också färskvara. Speciellt

D

om man före uppehållet var mitt i utbildningsplanen eller precis blivit färdig.
Uppvärmning behövs

För att kropp och knopp skall kunna
komma ikapp har vi bestämmelser som
säger vad vi skall gå igenom när vi har varit borta ett tag. Det gäller att backa några steg och ta det lugnt. En generalisering
är att ju mer man har hoppat desto snabbare kommer man in i verksamheten
igen. Därför finns det också nivåskillnader i bestämmelserna. Är man elev får
man göra fler uppvärmningshopp än någon som hoppat mycket och länge.
Men även för de lite mer erfarna är det
självklart med mental och praktisk uppvärmning. Varje gång man hoppar efter
längre bortovaro skall man minst göra ett
så kallat ”årsförsta”, ett hopp som finns
beskrivet i SBF (se också tabellen på
motstående sida) och där man fokuserar
på draget, repeterar reservdragsproceduren och övar flären några gånger under
skärmen innan man landar.
Nytt pilotsystem

Något du råkar på som nybörjare är att
du skall vänja dig vid ett nytt sätt att dra
din skärm. Istället för att hålla kvar ett
handtag i handen skall du kasta ut en
pilotfallskärm i luften. Innan du går upp
och hoppar med ett sånt nytt system

skall du träna på marken länge och väl så
att ditt muskelminne är förberett på nya
rutiner.
Be en instruktör hjälpa dig. Ta på dig
riggen och öva att verkligen kasta ut piloten
på det sätt du blir visad. Öva många gånger
tills både du och den som hjälper dig känner att det börjar sitta i ryggmärgen.
Prova nya fallskärmar

Men det är inte slut här. Nya saker dyker
upp hela tiden längs med hopparens väg,
något som är jätteskoj. Det viktiga är att
du varje gång du försätter dig i en ovan
situation är medveten om det och förbereder dig för den med mental fokusering
och praktisk träning i största möjliga utsträckning. Respektera dina begränsningar och kom inte med en ny utrustning
till ett nytt fält när det var ett halvår sedan du hoppade sist. En ny sak i taget
räcker oftast mer än väl.
Varje gång du prövar en ny fallskärmsstorlek och, eller, en ny fallskärmsmodell, skall du koncentrera dig
på just det. I SBF finns regler för vad du
skall göra då (se SBF 402:16). Precis som
alla andra bestämmelser för omskolningar och bortovaro är det för att du skall
koncentrera dig på det viktigaste av allt:
att dra din fallskärm, dra den på rätt
höjd och dra stabilt, för att sedan göra en
mjuk och fin landning.

SBF…, från sidan 36

38

för många ”konstiga” olyckor kan Transportstyrelsen när som helst säga ”Ni följer inte reglerna. Från och med nu får det
inte längre hoppas fallskärm i Sverige”.
Det låter drastiskt men draget till sin
spets är det så.

handboken ska kunna vara ett så levande
dokument som det faktiskt är. Man kan
inte reglera sig bort från varenda situation, reaktion eller olycka som kan inträffa. Men tillsammans försöker vi hitta
de bästa lösningarna.

Debatter berikar

Ny och otålig

Däremot är inte SBF-handboken perfekt. Många gånger blir det debatt kring
vissa frågor och bestämmelser. Och det
är ju alldeles utmärkt! Det krävs för att

Precis färdig med utbildningsplanen kan
man vara otålig att få göra sådant som
ens certifikat inte tillåter. Kanske har
man hunnit bli en väldigt duktig hoppa-

re på kort tid och det blir då ännu svårare att förstå varför man måste vänta. Reglerna kan inte ta hänsyn till varje individs
särdrag och man måste bestämma sig för
en miniminivå. Alla lär sig inte lika
snabbt. Det kanske är så ett en del rent
av skulle må bäst av att vänta längre med
att skaffa en mindre kalott, eller att till
och med aldrig göra det. Var och en ska,
inom reglernas gränser, tänka själv och
bedöma var den egna ambitionen och
förmågan ligger.
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FALLSKÄRMSFÖRBUNDET
Skynet är registret för medlemmar i Svenska Fallskärmsförbundet. Via Skynet förnyar du din licens, men det används också för
gemensamma utskick från förbundet, till exempel den här tidningen, Svensk Fallskärmssport.
Du ser själv till att hålla dina upp-

Att vara
den du vill vara

gifter aktuella genom att logga in
med ditt licensnummer.

Förnya licensen i

Skynet
är du ska förnya din licens inför
hoppsäsongen gör du det via Skynet, Svenska Fallskärmförbundets system
för medlemsregister. Du loggar in till
Skynet med ditt licensnummer och ett
lösenord. Om du inte redan har ett, får
du lösenordet skickat till dig efter första
inloggningsförsöket.
Systemet har många fördelar genom
att det smidigt nås via Internet. En av
fördelarna är att du själv kan hålla dina
personliga uppgifter om adress, telefonnummer och anhöriga aktuella. En annan är att hoppledaren kan söka på ditt
namn för att kontrollera att din licens är
gällande om du händelsevis glömt din licensbricka när du kommer till ett nytt
hoppfält.
Kursledare registrerar nya elever direkt
i Skynet, något som tidigare var tvunget
att passera Svenska Fallskärmsförbundets
(SFF:s) kansli. Direktregistreringen innebär att du redan som kursdeltagare under din första hoppsäsong fått ett licensnummer. Det numret följer dig sedan
och är oberoende av dina certifikatgrader
eller eventuella instruktörsbehörigheter.
I Skynet kan du välja om dina uppgifter ska vara synliga för landets övriga
hoppare. Gör du det har andra hoppare
ökad möjlighet att nå dig, till exempel
via e-post.
Skynet fungerar också som adressregister för den här tidningen, Svensk
Fallskärmssport. Tidningen sänds till
den adress du senast angett i Skynet,
därför är det viktigt att du håller din
adress aktuell. Se även till att din e-post
är aktuell i registret. Det ger SFF möjlighet att nå dig enkelt och snabbt.
Skynet når du från SFF:s hemsida
www.sff.se eller direkt på adressen
http://skynet2.sff.se

N
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ilken fallskärmshoppare är du? Är du den fallskärmshoppare du vill vara?
Som ny fallskärmshoppare lär du dig alla sanningar och myter om fallskärmshoppningen från grunden. Det är en naturlig del i vårt sätt att växa in i
sporten. Hur du präglas beror på vem du är, men
också till stor del av omgivningen på fältet. Som ny
hoppare ser du kanske miljön där på ett annat sätt
än vad etablerade hoppare gör.
Du har nu alla möjligheter att aktivt påverka ditt
sätt att vara som hoppare.
Till att börja med, fallskärmshoppning är livsfarligt.
Man kan dö. Och det kan man göra även om man
gör allting rätt. Det är farligare att hoppa fallskärm
än att gå över gatan eller köra bil. Att inbilla sig något annat är att göra sig en otjänst.
Som ny hoppare kan tankar om döden vara en
påtaglig känsla. En känsla som får en hel del att sluta hoppa, men som får andra att fortsätta eftersom
glädjen av fallskärmshoppet överväger den bedömda
risken att dö.
Ett fallskärmshopp börjar när du funderar på om
du skall hoppa. Alla förberedelser och mental mobilisering som måste sättas igång för att göra ett lyckat
fallskärmshopp kräver energi och ambition. Och hoppet, det är inte över förrän du står på marken med
en kollapsad fallskärm i gröngräset.

V

Skygod-syndromet
Alla går igenom olika stadier av mental mognad som
hoppare. De stadierna – eller attityderna för den delen – handlar om hur vi ser på oss själva och vår
egen förmåga.
Du har kanske hört talas om skygod-syndromet,
det odödliga stadiet kring 300 hopp? Det finns flera
sådana mer eller mindre vedertagna uttryck för återkommande beteenden inom hoppningen.
Känner du igen den här typen? Man är hyfsat ny
men känner sig redan rätt trygg i hoppningen. Man
har koll på sin fallskärm och kan flyga med de flesta i
frifall. Man kanske bara skall beta av de nödvändiga
hoppen för att kunna byta ner sig till en mindre kalott. Inte för att man behöver en, utan för man vill
svänga fortare, komma ner fortare, eller för att nuvarande skärm backar i hård vind. Men har man
ställt sig frågan: kan jag verkligen min fallskärm så
bra som jag tror?
Det är klart jag kan det här. Hoppa fallskärm är
inte så farligt och nu skall jag köpa en kamerahjälm.
Eller känner du igen den här typen? Hopparen har
hoppat ett gäng år och är nog rätt duktig, troligtvis
instruktör (eller inte, av någon anledning). Hopparen
är faktiskt så duktig att man inte behöver fråga någon om råd. Om någon skulle ha ett påpekande så
blir oftast reaktionen ett försvarstal istället för reflektion kring varför man blev bemött. Är det en typisk
skygod..? Kanske, kanske inte.
Oavsett var man befinner sig i sin karriär anser
jag att man kritiskt skall se på sin förmåga och utvärdera sina kunskaper. Vet jag verkligen tillräckligt? Är
det lämpligt för mig att hoppa i exempelvis starka vindar? Om du vet om att du har vissa brister men ignorerar dem i ivern att få hoppa fallskärm, kan du
hamna i ett läge du kanske inte kan hantera.

Och om du nu vet att du inte har några brister,
bjussa på dig själv och resonera ur ett lite bredare
perspektiv genom att fråga andra. Då kommer du
med säkerhet att få tips och lära dig mer.

Att påverka sin farlighet
Att hoppa fallskärm är som sagt farligt, men vi har
medvetet valt en acceptabel nivå av farlighet. Den
nivån regleras i våra bestämmelser för fallskärmshoppning, SBF.
Det betyder inte att man är ursäktad när man gör
sig illa trots att man följt riktlinjerna. Riktigt så enkelt
är det inte.
Ta exempelvis högfartslandning, swooping. Du
kanske funderar på att börja med det längre fram i
karriären. Du har sett hur det görs och det verkar
spännande. Är det farligt att swoopa och kan man
göra det säkert? Det finns de som menar det och
att swooping borde vara en rättighet.
Jag menar att man måste sätta riskerna i proportion till verkligheten och fråga oss vad vi håller på
med. Jo, vi hoppar ut i luften och faller i farter över
200 knyck mot marken. Vi vecklar ut en fallskärm
som är designad att lyda våra kommandon och ge
oss förutsättningar till en mjuk landning rakt fram.
Det är redan där ganska farligt.
Om högfartslandning ökar farligheten? Ja, det gör
den. Det är ofantligt mycket farligare att landa sin
fallskärm genom att swoopa än genom att landa
med rak final.
Det finns de som menar att man själv borde få bestämma om och när man skall få högfartslanda. Min
motfråga blir då: Om det är en rättighet att högfartslanda, skall det då vara en skyldighet att rädda livet
på någon som misslyckats?

Skynda långsamt
Om vi bara försöker att skynda lite långsammare,
så vet vi att det är större chans att vi kommer fram
hela på slutet. Är det verkligen så viktigt att ha alla
de senaste sakerna med sig på en gång? Fundera
på det en gång till och fråga sedan om råd.
Att kräva att alla hoppare packar sin fallskärm
som om reservskärm inte fanns och landar som
marken vore täckt av spetsiga pålar är kanske mycket begärt. Men att uppmana sig att ta ett steg tillbaka och ställa sig frågan ”vill jag hoppa igen?” är
enklare.
För de flesta svarar nog ja.

Med blicken mot skyn
Petter Alfsson-Thoor,
Svenska Fallskärmsförbundets riksinstruktör
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Grenar

och hoppteknik
Himlen ligger vidöppen för dig. Det finns obegränsat
med kul saker att göra i frifall och under fallskärm. Vi
Foto Hans Berggren

har gjort den här guiden för att du skall få en inblick i
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vad man pysslar med i de olika hoppgrenarna. Kanske
blir det du som på allvar lyfter vår sport in i framtiden
genom att hitta på nya, banbrytande flygstilar.
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Friflygning
Friflygningen är en gren som ligger öppen för dig med kreativt
sinne. Med luften som hav kan
du och dina kompisar flyga som
delfiner i himlen. Här har du tipsen för att sätta igång.

riflygning blev populärt under nittiotalet och växte snabbt till att bli en av
hoppningens största discipliner.
En friflygare kan flyga på magen eller
på ryggen, men det vanligaste är att du
ser folk flyga i ”head up”, med huvudet
uppåt och fötterna neråt, eller i ”head
down”, med huvudet mot marken.
Det fria med friflygning är alltså att
man egentligen kan flyga vilka positioner
som helst. Det handlar mycket om interaktivitet mellan dem som hoppar tillsammans, och man kan se allt från FS-liknande hopp där ett par friflygare gör
formationer tillsammans i head down,
till artistiskt inriktade program där fokus
ligger på att hitta roliga och fina sätt att
flyga tillsammans. Friflygare gör ofta
trackhopp tillsammans där vinkeln mot
marken varieras och det flygs omväxlande på mage och rygg.

När man tävlar i friflygning är man tre i
ett lag. En av de tävlande har kamera i
frifall, så man ser alltså två personer i
bild. Tävlingarna är uppdelade i två delar. Dels gör man ett antal hopp där vissa
obligatoriska rörelser lottas fram och
skall hoppas i den lottade ordningen.
Dels har man helt fria hopp, där lagen
själva får skapa och visa sina egna program. Domarna ger poäng för kontroll
och teknisk svårighetsgrad å ena sidan,
och kreativitet och artisteri å andra sidan.
Alla som hoppar friflygning tävlar förstås inte. Man kan hoppa i olika konstellationer och formationer beroende på
hur erfaren man är och vad man har lust
med. Det går att göra trackinghopp där
man trackar på rygg och på mage tillsammans i stora grupper. Eller så gör man
tvåmannahopp där man tar grepp och
flyger över, under och runt varandra.
Nybörjartips

För att bli en bra hoppare och friflygare
är det bra att börja med att träna upp
sina färdigheter på mage. Börja med att
se till att du har en bra fallställning, att
du lär dig hur man gör en 360-gra-
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derssväng på stället, hur man kompenserar för nivåskillnader och hur man dockar mjukt på en annan hoppare.
I dagsläget är det det snabbaste och effektivaste sättet att lära sig kontroll och
säkerhet i luften och har du en sån grund
kommer du att ha stor glädje av det som
friflygare.

an, och stoppar in det slacket en god bit
in under flikarna.
Tajt pilotficka

Piloten skall vara helt instoppad i pilotfickan, som skall vara tajt. Bara själva
handtaget skall vara synligt.
En vådautlösning är livsfarlig, inte
minst om du skulle befinna dig med huforts. på nästa sida

Höga utrustningskrav

Innan du börjar friflyga skall du ta en
extra titt på din utrustning. Den som flyger med fötterna, huvudet eller ryggen
mot marken utsätter alla delar av riggen
för tryck och luftströmmar i höga hastigheter. Äldre riggar, tillverkade under första hälften av nittiotalet eller tidigare, är
inte gjorda med tanke på sån hoppning.
Se till att alla flikar, så väl huvud- som
reservcontainerns stängningsflikar som
axelflikarna, är ordentligt stängda och
absolut inte kan gå upp i frifall. Om
stängningarna sker med kardborreband,
se till att byta dem ofta så att de alltid är
fräscha.
Se också till att ingenting kan krypa
ut under de stängda flikarna. Styrhandtag och bärremmar skall vara ordentligt
gömda längs med reservcontainern och
det är viktigt att du ser till att ha en bra
bit slack på den del av pilotlinan som löper mellan huvudsprinten och pilotfick-

Vingoverall
skrivande stund är flygning med vingoverall (wingsuitflying) ännu inte en gren man tävlar i. Det är en speciell
overall som är försedd med tre vingar i fallskärmstyg, en
mellan benen och två mellan armarna och sidorna på kroppen och den gör det möjligt att få höga framåthastigheter
och låg sjunkhastighet
i fritt fall. Med en vingoverall kan din frifallstid mer än fördubblas
eftersom du faller nedåt så långsamt.
Skickliga vingoverallflygare flyger ofta
flera tillsammans i ett
förutbestämt mönster
så att de bildar en formation.

I

Foto Hans Berggren

Teknik och artisteri

Foto Hans Berggren

F
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GRENAR
Börja träna
friflygning
på rygg.

Freestyle

(sett från sidan)

(sett från ovan)

reestylehoppning påminner lite om balett eller konståkning.
Typiskt för freestyle är sträckta volter och rörelser med
mycket fokus på kontroll, akrobatik och hållning.
När man tävlar i freestyle består laget av en så kallad ”performer” och en kameraflygare.
Svårighetsgrad, kreativitet och kameraflygarens förmåga att
visa hoppet ur bästa vinkeln ligger till grund för poängräkningen. Som i konståkning finns det fria och obligatoriska program.
Freestyle är en föregångare till friflygning, men är mer inriktad
på perfekt form (sträckta tår, raka ben och balettliknande hållning) än den lite ledigare friflygningen.

Foto Grant Hetherington

F

höjdvarnare. En god rekommendation är
också hård hjälm och räddningsutlösare
(även för hoppare med D-cert).

Stil
I

Foto Bjarne Birch

Snabbare mot marken

stil hoppar man ur
planet på 2 200
meter. I det fria fallet
gör hopparen svängar
och volter som varieras i fyra kombinationer. Men först dyker man rakt ner i 10-15 sekunder för att få upp farten. Latexoverall och integralhjälm är den vanligaste utrustningen.
Sedan krymper man ihop till en liten boll och sticker bara
ut händerna och startar svängen. Allt skall nämligen gå så
fort som möjligt. I tävling videofilmas hoppen från marken
och man tävlar individuellt.

vudet neråt i hastigheter runt 230 kilometer i timmen. Det finns inget som säger att vare sig du eller utrustningen håller för den öppningschock som skulle bli
följden. Ett tips när du friflyger är också
att fästa ett elastiskt band mellan benremmarna (precis i höjd med skrevet eller långt ner på rumpan). Det är något
en rigger kan göra åt dig och det är bra
att ha något som håller ihop benremmarna när du flyger i bred head up-position.
Annars kan benremmarna krypa ner
längs låren och det känns inte så trevligt.
Dessutom säger våra gemensamma
regler att alla friflygare skall ha en hörbar

När du övergår från att flyga med magen
neråt till att prova friflygning kommer
du att falla i högre hastigheter. Var förberedd på att ditt frifall blir kortare. Titta
ofta på din höjdmätare, även om det betyder att du tumlar i början. Lägg dig på
mage minst 500 meter över den höjd där
du vill dra din fallskärm, så att du hinner
bromsa din nedåtfart innan skärmen
öppnar. Är ni flera som hoppar tillsammans skall er brythöjd vara minst 500
meter över lägsta planerade draghöjd.
Lär dig grunderna

Bästa sättet att lära sig grunderna i
friflygning är att börja på rygg. Man kan
börja träningen på marken. Be gärna någon mer erfaren friflygare om tips och
handledning.
Lägg dig på rygg och lyft upp armar
och ben i luften. Se till att du har en liten
svank i ryggraden samtidigt som du öppnar upp bröstkorgen. Slappna av i nacken och rikta blicken rakt upp. Böj höft
och knän i nittio grader som om du satt
på en stol, och låt gärna hälarna vara något högre upp från marken än dina knän.

Nordicflight erbjuder professionell coachning och utbildning i friflygning genom Peter
Nilsson, Sveriges mest erfarna tunnelfriflygare. Peter är aktiv fallskärmshoppare
sedan 1996 och har över 600 tunneltimmar och över 5 000 hopps erfarenhet*.
Utbildning på alla nivåer, från nykläckta hoppare till lag på elitnivå – alla är precis
lika välkommna!
Hör av dig, för att boka eller ställa frågor, till: Flygfritt@gmail.com
Peace Love and Freeflying,
Peter N i ls s on
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* i mars 2012, men det är fler nu!

Tänk på att spänna fötterna och flexa ut
hälarna för att få starka fötter.
Knäna placerar du ungefär höftbrett
isär och fötterna ännu något bredare.
Håll armarna ovanför huvudet, med
armbågarna böjda ungefär i nittio grader
och handflatornas ovansida neråt – mot
vinden.
Vill du falla snabbare kan du dra in
knäna och armbågarna närmare kroppen,
mot magen. Vill du istället bromsa gör
du tvärtom. För att flyga i huvudets riktning sträcker du ut benen något. Du kan
förstärka effekten genom att också vinkla
ner överarmarna bort från huvudet så att
du pressar ännu lite kraftigare mot vinden. Vill du förflytta dig i fötternas riktning gör du tvärtom: dra in knäna mot
magen och sträck armarna ovanför huvudet.
För att svänga sträcker du ut ena armen diagonalt ut från kroppen. Den
motsatta armens armbåge vinklar du
neråt samtidigt som handen läggs på
bröstkorgen.
Sänk ena hälen åt det håll du vill
svänga och håll det lite diagonalt ut från
kroppen. Vinkla samtidigt knäet inåt.
Släpp taget om det andra benet och låt
det peka lite uppåt.
Träna tillsammans

När du har koll på dessa moment kan du
börja flyga tillsammans med en kompis.
Du kan också börja träna på övergångar
mellan mage och rygg. Därefter är nästa
steg att lära sig flyga head up, alltså med
fötterna neråt. När head up-positionen
sitter är du redo för head down. Att ta
hjälp av en erfaren friflygare är en god
idé under alla steg.
Se till att planera era hopp väl och planera även för vad ni skall göra om ni får
mycket separation eller något annat
oförutsett händer. Gå igenom hoppet i
förväg med en instruktör.
Och eftersom det är samma saker som
gäller för all relativ formationsflygning,
oavsett vilken position man har, så läs
igenom Nycklarna till bra nybörjarhoppning och listan under ”Tänk på att...”
under FS-skolan på nästa sida.
Ha det så skoj, flyg säkert och fritt!
Läs mer om friflygning:

• Läs mer om friflygning i tävlingshandboken på Svenska Fallskärmsförbundets
hemsida www.sff.se

Svensk Fallskärmssport A-special 2012

HOPPTEKNIK

Formationshoppning (FS)
FS-hoppning är ett utpräglat lagarbete som går ut på att röra sig
med stor precision, men det kan också vara väldigt actionfyllt och fysiskt. Oavsett vad du har tänkt rikta in dig på för hoppning framöver
är det en bra idé att lära sig grunderna i FS.

Grundskola i FS-hoppning

Grunderna i FS är bra för alla att kunna:
hur man jobbar tillsammans i frifall, hur
man blir bättre på fallhastighetskontroll,
framåt- och bakåtförflyttningar, svängar,
tracking och så vidare.
Det är även bra socialt att vara duktig
på FS. Då kan man vara med på storformationsförsök och göra roliga hopp i
klubben och på boogien. Vill man tävla
framgångsrikt krävs visserligen massor av
träning men samtidigt är FS på hög nivå
väldigt roligt. Det är en utpräglad
lagsport som går ut på att röra sig i frifall
med stor precision på samma gång som
det är väldigt actionfyllt och fysiskt. Att
träna i ett lag är i allmänhet väldigt utvecklande. Att vara med på Basic Camp
eller liknande träningsläger rekommenderas för alla som vill lära sig hoppa bra,
oavsett gren.
Det vi tänkte ta upp här är lite tips på
vad som kan vara lämpligt att fortsätta
träna på nu när du är färdig med utbildningsplanen.
Två är en bra start

En bra start brukar vara att träna tvåmannahoppning. När man inte är fler än
så är det lättare att koncentrera sig på
sina egna rörelser och man slipper kompensera så mycket för andras misstag. Att
kunna ligga stilla och att göra en 360graderssväng exakt på stället är elementära saker, men när du kan dessa två saker
så har du faktiskt kommit en bra bit på
vägen. Att ligga helt stilla i frifall kan i
början vara en minst lika stor utmaning
som att göra en snygg 360-graderssväng.
Box eller mantis?

Fallställningen du använt under utbildningen, boxen, är en mycket stabil fallSvensk Fallskärmssport A-special 2012

ställning. Utvecklingen har lett till att
formationshoppare har övergett boxen i
FS-hoppning och i stället ligger i den så
kallade mantispositionen (eller sfinxen)
som ger större överblick och mer
snabbhet och flexibilitet i formationen.
I mantisMantis
positionen flyger man mer
med benen än
i boxen (bootisar på overallen är ett måste) eftersom man lätt måste kunna ta
grepp med armarna. Överkroppen är lite
mer upplyft för en bra överblick över formationen. Vilken fallställning du använder beror på din nivå, men det skadar
inte att ta hjälp av en duktig hoppare och
börja öva på mantis redan nu.
Exiten

Det finns fyra grundläggande byggstenar
i varje lyckad exit. De är kommunikation, timing, individuell presentation
mot den relativa vinden och gruppens
presentation mot den relativa vinden.
• Kommunikation. Bestäm vem som ska
göra nedräkningen och hur, så att alla
kan se. Den som gör nedräkningen måste också vara säker på att alla är redo för
uthopp innan nedräkningen börjar.
• Timing. För att alla i gruppen ska komma av samtidigt krävs noggrann övning
på marken. Ett rungande: ”ready, set,
go!” hjälper alla att hoppa av samtidigt.
Om man dessutom förstärker det med en
gungande rörelse aktiverar man också synen, som är det viktigaste instrumentet
för en bra timing. Titta in i centrum av
gruppen så länge som möjligt. Då kommer er gemensamma timing naturligt.
Alltså: se på varandra!
• Individuell presentation mot den relativa vinden. Det låter självklart, men bristande presentation är oftast det som gör
att en exit vobblar, skär in, får ett kast eller viker sig. Var hela tiden medveten om
varifrån den relativa vinden kommer i
förhållande till den position du flyger.
• Gruppens presentation mot den relativa vinden: Den sista byggstenen är att
man på samma sätt som man planerar
sin egen presentation också har en bra
plan för hur hela gruppen tillsammans
skall presenteras mot vinden. Ha en plan

Foto Hans Berggren

S (en förkortning av engelskans ”formation skydiving”) går i ett tävlingshopp ut på att göra så många formationer som möjligt. Men man sätter också
rekord i storformationer. Det vanligaste
är att man hoppar fyra eller åtta stycken
tillsammans, plus en kameraflygare som
filmar hoppet. Vid tävling lottas formationerna innan tävlingens start och alla
lag gör samma formationer. En domarpanel ser sedan videoupptagningen av
hoppet och räknar poäng.

F

för var du skall hamna
så snart som möjligt
och tänk igenom vilken vinkel du behöver
ha mot line-of-flight
och formationen.
Summering: Även
den bäst timade exiten kan tumla om
man inte aktivt flyger
formationen och sin
kropp direkt efter att
ha lämnat planet.
Men de flesta exitar
går att rädda om alla
är medvetna om varifrån den relativa vinden kommer och fortsätter att flyga och
svanka mot den så
länge som möjligt.
Titta på varandra!

Nycklarna till
bra nybörjarhoppning
1. Ha roligt!
2. Se till att du behärskar tekniken
tillräckligt för att ha kontroll på höjden, för att kunna separera samt
för att klara av att undvika hårda
kollisioner.
3. Börja hoppa två och två samt gärna med någon som har mer erfarenhet. Öva upp förmågan att prioritera rätt.
4. Hoppa med någon på samma nivå
men stäm av ert hopp med en instruktör.
5. Hoppa med fler hoppare men se
till att dessa har nödvändig erfarenhet. Fråga en instruktör eller
hoppledaren.

Tänk på att...

• Titta genom formationens centrum och
ha på så sätt koll på vad dina hoppkompisar gör och på deras fallhastighet.
• Håll dig till din tårtbit på himlen och
gör endast inflygningar från din vinkel av
formationen. Gena aldrig över eller unforts. på sidan 46

43

Foto Peter Törnestam
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Med kamera
Att filma och fotografera i frifall är kul, riktigt kul!
Men det innebär också att man får fler saker att tänka på och ta ställning till.
örst och främst ska kraven för frifallsfotografering uppfyllas enligt SBF
402:08. I skrivande stund innebär det Clicens, akustisk höjdvarnare och att ens
chefsinstruktör godkänner hjälmen som
måste vara försedd med ett losskopplingssystem. Det står i SBF under punkt 8.3.7
att RSL, stevenslina, ska användas med
stor försiktighet och du måste själv ta ett
beslut om du vill ha din ikopplad eller
inte. Fundera kring vilka effekterna kan
bli av de olika valen.
Lägg mer tid på bygget av din kamerahjälm än att riva av skyddet på det
självhäftande GoPro-fästet. Montera ett
färdigt losskopplingssystem. Prata med
erfarna fotografer på ditt hoppfält, hur
ser deras hjälmar ut? Varför har de gjort
som som de gjort?
Tänk kritiskt. Var kan linor tänkas
fastna? Vad skulle resultatet då bli? Kan
hjälmen kopplas loss med både vänster
som höger hand?

F

Additionseffekten

* Additionseffekt: När flera
stressfaktorer, som var
för sig är hanterbara, tillsammans bildar en så
stor störning att beslutsoch handlingsförmåga
påverkas negativt.

Additionseffekten* gäller förstås även här
så oavsett vad för typ av hoppning du är
intresserad av att filma är det viktigt att
du känner dig trygg i den disciplinen.
Om du ska prova något nytt så är det en
bra ide att lämna kameran på marken.
Det finns många som tror att de kan
ha en kamera på huvudet, slå på den på
marken och sedan göra sitt hopp utan att

tänka mer på det. Erfarna kameraflygare
brukar fnysa åt det för de vet att flygningen ändras när en del av uppmärksamheten läggs på att fånga övriga hoppare i bild. De borde kanske också fråga
sig själva hur pass bra det vore att ha en
kamera på huvudet och sedan glömma
bort den. Hur skulle den personen agera
i en nödsituation? Är stevenslinan i eller
ur? Är han eller hon beredd att koppla
loss hjälmen?
Flyg nära

Var nära! Det räcker inte med att få sina
hoppkompisar i bild, är du för långt bort
kommer de bara att synas som små
prickar. Oftast sker en eventuall separation redan vid uthoppet så se till och vara

med direkt. Om du får lite separation i
början gäller det att snabbt ta sig tillbaka
in och du är troligen snabbare om du
struntar i att ha dem perfekt centrerade i
bild under tiden.
Om de du ska filma går igenom hoppet på marken är det viktigt att du är
med även där. Gör samtidigt din egen
plan. När ska du hoppa av? Vart ska du
ligga i förhållande till dem? I förhållande
till solen? Om du har en plan så är det
också lättare att efteråt se om resultatet
blev det förväntade. Försök att analysera
dina egna filmer. Vad är det som gör de
bra till bra och de dåliga till dåliga? Kanske är det en viss typ av flygning du behöver öva mer på för att bli bättre på att
filma någon speciell disciplin.

Swooping
wooping, på engelska canopy piloting, går ut på att svänga kraftigt inför landning för att få upp hög fart och plana ut svängen precis ovanför
marken. I tävlingsgrenen finns olika discipliner – hastighet, distans och
zonprecision. Swooptävlingar sker över vatten, en specialbyggd damm
(pond). Om hopparen missbedömer höjden och svänger för lågt är vattnet
lite mer förlåtande än marken.
Att svänga kraftigt så nära marken är mycket riskfyllt och den typen av
landningar har lett till många dödsfall och ännu fler allvarliga skador runt
om i världen. Därför krävs det att den som vill börja swoopa först gör
hundratals hopp och blir en duktig fallskärmsflygare. Svenska fallskärmsförbundet har tagit fram en speciell utbildning som den blivande swooparen måste gå. Utbildningen består av två kurser, ”Pilot HP” och ”Pilot
swoop,” som båda innehåller teori, praktisk träning och examinering. Utbildningslitteratur för kurserna är boken ”Flyga fallskärm” som kan beställas från SFF via www.sff.se. Se även sidan 29.
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Foto Trond Bolstad
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Precision
Precisionshoppning är en av fallskärmshoppningens äldsta grenar. En
precisionshoppares hela fokus ligger på att landa prick. Vill du testa
själv går det utmärkt att börja med en elevskärm.

Börja med elevskärm

Precisionshoppare flyger sjucelliga skärmar mellan 198 till 304 kvadratfot, tillverkade av F111-tyg och konstruerade
för att kunna flyga stabilt och långsamt.
När du provar på precisionshoppning
kan du först träna med en elevskärm.
Den fungerar perfekt de första hoppen.
Du kan behöva vira upp styrhandtagen
ett par varv för att få direktare och kraftigare styrreaktioner. OBS! Det är alltså
bara för dig som är färdig med utbildningsplanen.
Precis som när du provar en ny kalott
(se SBF 402:11) skall du lära dig dess
egenskaper. På en höjd ovanför 500 meter kan du lära dig skärmens bromsverkan, stallpunkt, (se sid 25), egendrivning
framåt och svänghastighet. När du har
gjort det kan du börja landa ”prick”.
Förbered dig på marken

Det enklaste sättet att landa exakt där
man vill är att stega ut 50-meters- och
100-meterspunkterna bakom krysset eller gropen (eller som de erfarna hopparna använder, en tjock landningsmatta)
och markera dem så att du kan se dem
från luften.
Därefter gäller det att ta reda på hur
mycket det blåser. Vindhastigheten exakt
i meter per sekund kan du få av hoppledaren, men gör också en egen bedömning genom att titta på vindstruten. Varje sektion (vit eller orange) som är
luftfylld betyder ungefär två sekundmeters vindstyrka. Alltså: om de två första (sett från stolpen) sektionerna är luftfyllda blåser det minst fyra m/s. Denna
iakttagelse av vindstyrka tillsammans
med vilken riktning vinden har gör du
då och då under hela hoppet.
Testa driv och broms

Vid ett precisionshopp kliver man oftast
av på 1000 meter. Det är viktigt att spotta bra så att du hoppar av på rätt plats.
Under hoppets första del testar du hur
Svensk Fallskärmssport A-special 2012

mycket du rör dig framåt, vindförhållandenas påverkan på kalotten och hur
mycket broms som behövs för att du
skall ”stå still” i luften. Denna kontroll
bör du i början göra två, tre gånger ner
till 300 meters höjd.
När du har gjort den sista vindkollen
på 300 meter påbörjar du ditt landningsvarv (se sid 27). Beroende på hur
mycket det blåser svänger du in på final
på 100 meter mellan 50 och 100 meter
bakom krysset. Från 300 meter och neråt
flyger du på kvarts broms för att ha
mindre framåtfart.
Under finalen gäller det att fixera på
pricken eller krysset med metoden precisionstricket (se sid 26). Om du märker
att du är på väg förbi krysset bromsar du
försiktigt lite mer, men aldrig ner till
stallpunkten! Om du istället inser att du
kanske inte kommer att nå fram så släpper du upp helt.

Foto Blue Sky AB (Degerfeldt, Widenby)

n del säger att en precisionslandare
inte flyger, hon svävar. Skärmen landas som en hiss. För att kunna vara så exakt som möjligt vill man ha minimalt
med egendrivning i skärmen, för att kunna styra in den på ungefär två meters
höjd ovanför den lilla eldisken och sedan
”droppa” ner med foten rakt uppifrån.

E

Tjock, mjuk matta

Inför själva landningen skall du börja
med kvarts broms för att vid landningen
flära på cirka två meters höjd i en lugn
jämn rörelse. När du landat ett par gånger på krysset övergår du till att landa på
precisionsmattan, om det finns en sån i
din klubb. Skillnaden här är att man kan
landa med mer vertikal hastighet eftersom mattan är tjock och mjuk. Tekniken
för en riktig precisionslandning är densamma som ovan, men med skillnaden
att man strävar att komma in vertikalt

cirka tre meter ovanifrån för att bäst
kunna se pricken.
På elitnivå använder man till och med
en sko med tillspetsad häl för att lättare
kunna träffa rätt. Mitt på mattan ligger
en eldisk, ett elektroniskt mätinstrument
som mäter från noll till 16 centimeters
radie. Det går inte att få ett sämre resultat än så på tävling. Som du förstår är det
bästa man kan få noll, då har man landat
mitt på den två centimeter lilla prick som
är eldiskens centrum.

Kalottformation, CF
alottformation brukar förkortas CF (står för canopy formation)
och det betyder att deltagarna drar högt och bildar formationer
med sina fallskärmar. Detta dokumenteras av en kameraflygare som flyger bredvid. Det finns flera olika tävlingsgrenar inom CF, en av de vanligaste är CF rotation.
Där skall man under bärande fallskärm flyga ihop i en formation, en
så kallad stack, och sedan genomföra så många rotationer som möjligt.
En rotation är när den övre fallskärmen släpper, dyker ner och dockar
längst ned i "stacken".
En annan gren inom CF är sekvens, från tvåmans upp till åttamans,
där man bygger olika formationer med skärmarna. För att hoppa CF
skall du ha B-cert och genomgå utbildning med en erfaren CF-hoppare.

K
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GRENAR
FS, från sidan 43

der en formation och undvik bombningar genom att aldrig stjäla någon annans
inflygningsvinkel.

Håll dig till din sektor – tårtbit –
när du flyger in mot en formation. Mörk hoppare klockan ett
i illustrationen har hamnat fel
och riskerar att skära av kamratens närmsta väg.

• Flyg ända fram till greppen och sträck
dig aldrig efter ett grepp. (Minns vad
som händer när du sträcker på armarna.)
• Docka endast om du är på samma nivå
som resten av formationen. En dockning
underifrån eller överifrån resulterar oftast
i att hela formationen blir instabil.
• Agera direkt om du ser att din hoppkompis är på väg i från dig i höjdled.
Svanka för att sätta lite extra fart eller
hissa om du behöver sakta ner. Oftast behövs det bara en liten rörelse om man är
på alerten.

10-mans speed
10-mans speedformation går det ut på att så snabbt som
möjligt bygga en formation som lottas fram. Laget exiterar planet på ett led och när första personen passerar förbi
en markering i flygplanets dörr så börjar klockan ticka. När
alla tio personer är inne i formationen ser man hur lång tid
det har tagit. Snabbaste laget vinner.

I

• Sträva mot formationens centrum för
att undvika avstånd. Fortsätt flyga din
kropp även när du har dockat. När ni tar
grepp bör det inte finnas någon ”tension” (slitningar) mellan greppen. Oftast
slutar ett greppsläpp med tension med
att man far i från varandra. Försök att
tänka på din fallställning och arbeta
framför allt med dina ben så du inte ligger och backar hela tiden.

En gren inom fallskärmshoppningen med anrik
historia. De tidiga fjällräddarna i Centraleuropa landade med fallskärm så nära
de nödställda de kunde och
tog sig sedan vidare med
skidor. Ur detta föddes tävlingsgrenen som kombinerar två storslalomåk och sex precisionshopp. Man hoppar i
en backe som lutar mellan 20 och 35 grader. Hopparen
strävar efter att sätta hälen på en prick som är fem centimeter i diameter. Tidsskillnaden i storslalomåken räknas om
till centimeter och den som får minst antal centimeter i
skidåkningen och hoppningen vinner.

Foto Mikael Alpfors

Paraski

Bra hopp att börja med

Foto Hans Berggren
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• Var väl förberedd och träna det du ska
göra i luften ordentligt på marken. Även
exiten bör övas ordentligt för att få ett
bra samspel och bra timing i dörren.
• Kom överens om brythöjd och eventuell reservplan.

Speed skydiving
peed skydiving är en
gren som skapades i
slutet av nittiotalet och går
rätt och slätt ut på att uppnå så höga vertikala hastigheter som möjligt i fritt
fall. Man dyker med huvudet rätt ner och gör sig så
smal som möjligt. En höjdvarnare med en frifallsdator i mäter max- och snitthastighet i hoppet. De allra
snabbaste hopparna kan nå
hastigheter över 500 km/h.

• Se till att ni får bra förutsättningar för
hoppet och att ni redan på marken klär
er i overaller som kompenserar för exempelvis lite olika vikt. En viktväst är ibland nödvändig för att kompensera en
långsam fallhastighet och en tröja med
fladdriga ärmar utanpå overallen kan
kompensera att någon faller lite för fort.

Till höger finns sex övningshopp som
tränar grunderna och är en bra start på
tvåmannaträningen. Byt mellan vänsteroch högervarv och byt med varandra.
När de tre första hoppen går bra så gå
över på det fjärde, femte och sjätte och
börja svänga båda två samtidigt. Förmodligen kommer ni att upptäcka nya
problem nu och får kanske gå tillbaka till
något av de första hoppen, någon får
eventuellt ta på vikter eller sätta på en
tröja. Det kan vara nyttigt att hoppa
med samma personer i början så att man
lär känna varandras fallhastighet.
Grundträning och drillar likt dessa
kan låta trist till en början, men när man
kan grunden så underlättar det betydligt
vid all vidare FS-hoppning. Se till att du
behärskar tekniken tillräckligt för att ha
koll på dina främsta prioriteringar i första hand, även om du hoppar med andra
och har mycket att tänka på.

Hopp 1. Övning på 90-graderssvängar.
En hoppare håller sin riktning och den
andra svänger 90 grader i taget mellan
varje grepp.
• Link
• 90° sidebody
• 90° cat
• 90° sidebody
• 90° link
Hopp 2. Övning på 180-graderssvängar.
En hoppare håller sin riktning och den
andra svänger 180 grader i taget mellan
varje grepp.
• Link
• 180° höger till cat
• 180° vänster till link
Hopp 3. Övning på 360-graderssvängar.
En hoppare håller sin riktning och den
andra svänger.
• Link
• 360° vänster till link
• 360° höger till link
Hopp 4. Övning på 90-graderssvängar
tillsammans. Titta på varandra och se till
att ni bibehåller fallhastigheten. Sträva
mot formationens centrum för att undvika avstånd.
• Open accordian
• 90° sväng till compressed
• Open accordian
• 90° sväng åt andra
hållet till compressed
Hopp 5. övning på 90- och 180-graderssvängar tillsammans. Titta på varandra och se till att ni bibehåller fallhastigheten. Sträva mot formationens
centrum även om den är bakom dig.
• Compressed
• Cat
• 180° till cat
• Compressed

Hopp 6. Övning på 360-graderssvängar
tillsammans. Försök att ligga nära varandra i svängen och bibehåll samma fallhastighet genom att fortsätta
att titta på varandra genom svängen. Dela upp
rörelsen i delar och tänk
er att ni kuggar i varandra som ett kugghjul och
bildar fyra T:n under
svängens gång.
Svensk Fallskärmssport A-special 2012
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Vindtunnel
En bra idé (och dessutom ett krav för
den som inte flugit i tunnel förut) är att
antingen ha med sig en coach till tunneln eller anlita någon av tunnelns egna
coacher för att få ut så mycket som möjligt av flygningen.
Vill du bli en duktig fallskärmshoppare så är det smart att lägga lite pengar
på en tunnelresa. Det kommer att bespara dig många hopp där du ligger och
jagar din kompis över himlen. En minuts tunneltid brukar man säga motsvarar ett fallskärmshopp från full höjd.
Räknar man på det sättet är det ganska
billiga hopp. Dessutom slipper du den
extra stressen ett fallskärmshopp från ett
flygplan kan innebära.

Foto Rickard Johansson

Vindtunneln är ett fantastiskt hjälpmedel för oss fallskärmshoppare. Luftflödet
i tunneln ger oss ungefär samma känsla
och förutsättningar som när vi faller
fritt. Det gör att vi på ett enkelt och smidigt sätt kan träna upp våra färdigheter.
Genom att vara inne i tunneln i en
eller ett par minuter, sedan gå ut och få
feedback samt kanske se sig själv på film
vartefter man går in i tunneln på nytt
blir träningen effektiv och utvecklingen
ofta väldigt snabb.
Det finns flera vindtunnlar runt om i
världen och fler tycks öppna hela tiden.
De har lite olika kapacitet, storlek och
priser. Vill man friflyga i tunneln krävs
att tunneln klarar ganska hög kapacitet.

VFS

Foto Andy Lovemore

Vertikal formationshoppning eller VFS är en blandning mellan FS och friflygning. Poäng sätts genom att göra förutbestämda formationer som lottats fram från en tävlingspool,
precis som i FS-hoppning. Skillnaden är den att i VFS byggs
formationerna med hoppare i head down och head up. På
tävling består ett lag för närvarande av fyra personer plus en
kameraflygare.
Grenen kom till i mitten på 00-talet då några friflygare
hade tröttnat på poängbedömningen i vanlig friflygning och
freestyle som de ibland upplevde som orättvis. Grenarna är
artistiska och kan vara svåra att döma. I VFS används friflygningens kroppspositioner men bedömningen är mer objektiv.
VFS-hoppningen är tredimensionell. Formationerna kan
byggas på både bredden och höjden vilket gör kameraflygarens roll extra utmanande.

Att tävla i hoppning

Svensk Fallskärmssport A-special 2012

navarianter av FS och friflygning. I nybörjarprecision räknar man resultatet i meter
istället för centimeter.
Är du sugen på att börja tävla så hugg
tag i någon lite mer erfaren på din klubb
och be om hjälp. Det brukar anordnas speciella tävlingar för hoppare som ännu inte
hunnit bli så erfarna. Tävlingen Fallsvenskan är en sådan. I den gör man hoppen i
sin egen klubb och får resultaten bedömda
via Internet, se vidare www.fallsvenskan.se
Våga också drömma om att bli bäst i
världen! Det finns många exempel på hoppare som blivit väldigt duktiga på kort tid.
Att omge sig av inspirerande personer, vara
målmedveten och ha en stor summa pengar på banken är sådant som underlättar.

Foto Ola Hansson

Att tävla kanske känns avlägset för dig som
just har fått ditt A-cert. Du kanske inte alls
är lockad av det utan bara vill göra skojiga
hopp efter stundens ingivelse.
Det finns inga krav att börja tävla men
många upplever att det ger hoppningen en
ny dimension. Att sätta ihop ett lag och
träna ihop eller att träna målmedvetet i en
individuell gren ger nya utmaningar. Det
är alltid roligt att göra framsteg, sätta upp
mål som man förhoppningsvis en dag når.
Svenska fallskärmsförbundet vill uppmuntra oss att tävla eftersom idrottsliga
prestationer till viss del rättfärdigar vår
miljönedsmutsande verksamhet. Grenar
har tagits fram som gör tröskeln till tävlingsvärlden lite lägre. Det finns tvåman-
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Fantastiska
fallskärmssverige!

Posttidning B
Svensk Fallskärmssport
Himmelsdyk
Box 110,
SE-438 23 Landvetter

besök oss här...
ÖFSK, Östersunds Fallskärmsklubb
Optands flygfält
telefon: 063-353 61
www.ofsk.net

SUFK, Sundsvalls Fallskärmsklubb
Bänkås flygfält
telefon: 0730-500 793
www.frifall.com
AFSK, Arvika Fallskärmsklubb
Westlanda flygplats
www.afsk.se
UFK, Umeå Fallskärmsklubb
Umeå flygplats
telefon: 070-537 67 73
www.ufk.nu

FKCG,
Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg
Vårgårda flygplats
telefon: 0322-62 18 88
www.hoppafallskärm.nu

FKD, Fallskärmsklubben Dala
Rommeheds flygfält
telefon: 0243-23 92 60
www.frittfall.nu
SÖFK, Söderhamns Fallskärmsklubb
Moheds flygfält
telefon: 0270-42 51 24
www.skydivemohed.se

HFSK, Halmstads Fallskärmsklubb
F14 Halmstads Flygplats
telefon: 035-21 10 50
www.hfsk.se

SF, Stockholms Fallskärmsklubb
Gryttjoms flygfält
telefon: 0293-502 51 / 08-778 70 01
www.skydive.se
ÖFK, Örebro Fallskärmsklubb
Örebro flygplats
telefon: 0735-67 72 65
www.örebrofallskärmsklubb.se

FKA, Fallskärmsklubben Aros
Johannisbergs flygplats
telefon: 021-12 16 66
www.fkaros.se

SFF, Svenska Fallskärmsförbundet
Sjöhagsvägen 2, 721 32 Västerås
telefon: 021-41 41 10, fax: 021-41 41 19
www.sff.se
e-post: sff@sff.se

NYFK, Nyköpings Fallskärmsklubb
Skavsta flygplats
telefon: 0155-26 91 15
www.nyfk.se

SFK, Skåne Fallskärmsklubb
Everöds flygplats, Kristanstad
telefon: 044-23 82 40
www.skydiveskane.se

SYD, Fallskärmsklubben Syd
Eslövs flygfält
telefon: 0413-189 50 / 040-49 11 19
www.skydivesyd.se

GOF, Gotlands Fallskärmsklubb
Visby, Stånga och Bunge flygfält
telefon: 0498-21 00 41
www.gof.se

FHS, Fallskärmsklubben Hoppet Småland
Feringe flygplats
telefon: 0372-700 88
www.frifall.nu

LFK, Linköpings Fallskärmsklubb
Skärstad flygfält Motala
telefon: 0700-31 67 50
www.skydivelfk.com

FGCC, Fallskärm Gävle CReW Club
(har inget eget hoppfält)
telefon: 0739-87 99 89
lennart.vestbom@swipnet.se

Läs mer!
Utforska Internet för att lära dig mer om
fallskärmshoppning. Här är några länktips:

Svenska sidor
Svenska Fallskärmsförbundet, www.sff.se
Ett ideellt idrottsförbund och frivilligorganisation
med verksamhet i hela landet. En organisation
som du tillhör och som bland annat ger ut den
här tidningen.
Skydivelistan, www.gof.se (mailinglistan i menyn)
Mailinglista för svenska hoppare där man kan diskutera fallskärmshoppning. För dig med plats
över i mailboxen.

Internationella sidor
Dropzone.com, www.dropzone.com
Amerikansk fallskärmsportal med mycket information och intressanta artiklar.
FAI Parachuting Commission IPC,
www.fai.org/parachuting
Tävlingsregler, årliga formationspooler med mera.
Flygsportförbundet för hela världen och deras fallskärmskommitté. (FAI står för Fédération Aéronautique Internationale).

OmniSkore, www.omniskore.com
Resultatlistor från stora tävlingar.

Om Cypres, www.sskinc.com
Information om räddningsutlösaren Cypres

Paramag, www.para-mag.com
Den stora fallskärmstidningen i Frankrike.

USPA, www.uspa.org
Amerikanska fallskärmsförbundet.

The Enclave, www.enclave.com
Amerikansk fallskärmsportal med mycket
information.

PIA (Parachute Industry Association),
www.pia.com
Fallskärmstillverkarnas intresseorganisation.
Länkar till i stort sett alla fallskärmstillverkare.

