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Larrys flygskola, del 1
Digitala höjdmätare för elever
SFU – nya grundutbildningen testas

Herregud vad ...
… nördigt! En egen filmfestival?
I sociala sammanhang med whuffos kommer jag,
som ofta, in på att jag hoppar fallskärm. Det är alltid
kul att slå hål på de vanligaste fördomarna och denna
gång kunde jag även berätta om den årliga filmfestivalen. Ännu något som förvånade! Så är det med passion.
Har man väl hittat den är det svårt att inte vilja behålla
glöden, hur man nu än vill uttrycka den. Om du inte
var på Bio Rio i Stockholm kan du läsa om och se de
mest kreativa bild- och filmbidragen på sidorna 16-19
och bli extra peppad inför kommande säsong.
Säsongsstart rimmar med årsförsta. Årets första
hopp! Underbart och obehagligt på samma gång. Man
kan inte bli påmind för många gånger om att vara väl
förberedd efter ett längre uppehåll. För dig som är ny i
sporten kan skärmflygningen vara ett moment som är
extra pirrigt. På sidorna 8-9 får du bra tips på hur du
själv kan träna upp dina kalottkunskaper.
Några av oss har redan tjuvstartat hoppsäsongen. Ett
gäng Linköpingshoppare hade fått nys om ett hoppfält
i toppklass vid Atlas-bergen och åkte dit. Och några
elever från Stockholmsklubben tog sina licenser i Spanien. Läs, känn igen och längta till nästa hopphelg.
Inom något år eller så kanske vår utbildning för fallskärmshoppare ser annorlunda mot vad den gör idag.
Tanken att slå ihop dagens två utbildningar till en är
idag i teststadiet. Svensk fallskärmsutbildning heter
den och ska denna säsong prövas på vissa klubbar. Hur

utbildningen ser ut i detalj kan du läsa om på riksinstruktörens sidor.
Ett intressant experiment bland norska AFF-elever
gjordes under förra säsongen. I grannlandet lät man eleverna använda digitala höjdmätare under utbildningen.
Enligt deras resultat flög eleverna bättre landningsvarv.
Mer om experimentet kan du läsa på sidan 32.
Det är ett tag kvar tills vi sätter på oss riggen. Men
jag gissar att det diskuteras för fullt på årsmöten, riggar
skickas till Uffes hoppshop och semesterdagar planeras
för att matcha boogien. Det kanske till och med är någon som planerar en fallskärmsfilm inför nästa års
filmfestival.
För när vi inte hoppar fallskärm så tänker, pratar
och andas vi fallskärmshoppning. Behåll glöden!
Bakom de gråvita heltäckande molnen väntar en
blå himmel.
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Kalendariet. Lösryckt, notiser
om smått och gott.
Ordförandespalten,
Ronny Modigs.
Statistik – Året
som gick i siffror.
Flyg dit du vill –
Larrys flygskola, del 1.
IPC-möte – nya rekordgrenar
och medalj till Anton W.
Riksinstruktören,
Petter Alfsson-Thoor.
Incidentrapporter.
Ny grundutbildning testas.
Nya generationen –
i vindtunnel.
Battle of Bottrop.
Skräckblandad glädje
på 15:e filmfestivalen.
Petter Jönsson
Cold Steel-mottagare.
Filmfestivalens fototävling.
Luftlek i Spanien.
110 deltagare på
årets baskurs.
Vi tävlar 2013 – årets lag.
Från Börja-tävla-helg
till guldmedalj.
Ont om begagnat för nybörjare.
Nära ögat för Ida Järlsjö.
Nyfiken på Carl-Oskar
Test med digitala
höjdmätare för elever.
Vinterhoppning i Marocko.
17 BASE-hopp på en dag.
Bertil Liljedahl ur tiden.
Så kontaktar du folk i SFF.

Omslaget:
Petter Jönsson, mottagare av The Cold Steel
Award 2012, har handen på hattbrättet under
ett ”cowboy flocking jump” över Eloy, Arizona.
Foto: Mike Carpenter.
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APRIL

21-24: Tunnelträning för blivande AFFinstruktörer i Bedford.

15-21: Swoop camp, SF, Gryttjom, mer
info på www.skydive.se

MAJ

22-28: Angle week, FKCG, Näsinge,
mer info på www.hoppafallskarm.nu

6-17: Tunnelläger i
Sankt Petersburg. Mer info på
http://tinyurl.com/tunnelmania
23-26: AFF-examinering,
mer info på www.sff.se
JUNI
15-16: Sv Cupen 1, Mellersta distriktet.
24-28: Friflygarläger, SF, Gryttjom,
mer info på www.skydive.se

29/7- 2/8: Bermuda-boogie, NYFK.
31/7-4/8: SM i alla grenar, SF, Gryttjom,
mer info på www.skydive.se

AUGUSTI
5-9: Birdbabes boogie, SF, Gryttjom
(prel datum), mer info på
www.skydive.se
3-11: Voss Freefly Week, Skydive Voss.
19-25: King Boogie, FKCG, Näsinge,
mer info på www.hoppafallskarm.nu

JULI

13-15: Prel datum NM i FS16, FF och
VFS, SF, Gryttjom, mer info på
www.skydive.se

1-4: VFS-läger, SF, Gryttjom,
mer info på www.skydive.se

SEPTEMBER

6-7: Kalottinstruktörskurs,
mer info: info@sff.se
6-7: Sv Cupen 2, SFK, Everöd,
mer info på www.skydiveskane.se

7-8: SM i tiomanna speed, FKA,
Johannisberg, mer info på
www.fkaros.se

8-14: Big way camp, SF, Gryttjom. Mer
info: http://tinyurl.com/bigway2013

12-14: Nordiska Mästerskapen (FF3
och VFS), Gryttjom, mer info på
www.skydive.se

15-21: Sekvensläger, FKCG, Näsinge,
mer info på www.hoppafallskarm.nu

20-21: Fallsvenskan FS/FF, FKCG, mer
info på www.hoppafallskarm.nu

Performance Designs

Två nya medlemmar till PD Factory Team
Den 28 januari gick PD Factory Team ut med
en pressrelease om swooping-lagets två nyaste medlemmar: Julien Guiho (Frankrike)
och Gage Galle (USA). Galle har under de senaste åren
tävlat i swooping, canopy
piloting. Guiho är flerfaldig VM-guldmedaljör i
Julien Guiho, Frankrike.
VFS med
franska laget 4Speed – senast i Dubai 2012
– som nu satsar på swooping på heltid.
Gage Galle, USA.

Omslagets cowboybild

Mike Carpenter

I Norden har Martin Kristensen
TNM – The Nordic Meet. I Eloy,
Arizona, samlas ibland duktiga friflygare under namnet TCM – The
Cactus Meet och gör feta hopp
ihop. Petter Jönsson, med handen
på hattbrättet, var den som kläckte idén att göra ett ”cowboy flocking jump” eftersom alla trots allt
befann sig mitt i Vilda Västern!
På bilden ser ni, från vänster till
höger: Jeff Provenzano – ”Jeffro”,
Taylor Cividino – ”Potter”, Petter
Jönsson – ”Brother P”, Brandon
Atwood – ”B”, Paul Ferriman –
”Wonder boy”, John Blackburn –
”Irish John”. Fotot är taget av
Mike Carpenter.
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Vår svenske regerande världsmästare Niklas
Hemlin meddelade i februari att han tar en
längre paus från tävlandet och amerikanska
FS4-laget Arizona Airspeed. I sommar har alla
som vill möjlighet att träffa honom - han kommer nämligen till Sverige för att hålla helgläger och berätta om sina erfarenheter inom
elittävling.
Det första tillfället blir i Näsinge på ett helgcamp 6-7 juli för alla som vill vara med och
lyssna på hans historia, erfarenheter och hur
han lyckats med att nå sina mål. Det andra
tillfället blir under Bigway Camp i Gryttjom 1214 juli. Under veckan däremellan, 8-12 juli,
kommer han att finnas tillgänglig för coachning i Gryttjom. Under sin tid i USA har Hemlin tävlat med flera lag och jobbat som coach.
2010 gick han med i Arizona Airspeed och
2012 tog laget guld på VM i Dubai.

Icke-hoppare organiserar Bermuda-boogiet
Bermuda-boogie faller i år på Nyköpings fallskärmsklubb att anordna. Projektledare för eventet är Patrik Forsberg från NYFK som under hösten pluggade projektledning. Som slutprojekt röstade klassen fram Bermuda-boogie som alltså nu
ska organiseras tillsammans med tre icke-hoppande projektledarestudenter.
De icke-hoppande boogie-arrangörerna blev förvånade över hur mycket planering det var kring säkerhet och fallskärmshoppning. En av dem blev till och med intresserad av att gå kurs. ”Men jag fick såklart slå hål på de vanligaste fördomarna
först, berätta att det finns en reservfallskärm och att det inte är ett snöre man
drar i” säger Patrik Forsberg.
Bermuda-boogiet planeras att hållas 29 juli till 2 augusti. Kontakta Patrik Forsberg på e-post patrikforsberg@hotmail.com om du har några frågor om boogiet.

Materielvarning om Cypres 2
I januari kom en materielvarning som berör räddningsutlösare av märket
Cypres 2, tillverkade under perioden februari 2009 till och med december 2012.
Materielvarningen baserar sig på på ett meddelande från tillverkaren själv, Airtec,
och innebär att ägare till dessa Cypres 2:or måste göra en extra kontroll av sin
räddningsutlösare inför varje hopp, åtminstone fram tills dess att räddningsutlösaren har genomgått sin nästa fyraårs-kontroll.
Anledningen är att det finns en låg men ändå faktisk risk för att enheter i just
denna tillverkningsserie visar ”0” i displayen – som om den var påslagen – utan att
egentligen vara det. Faktorer som torrt klimat, statisk elektricitet och ändrade väderförhållanden anges som anledningar till felvisningen i displayen Läs hela materialvarningen här: https://dl.dropbox.com/u/373223/M-varning_2013-1.pdf

Exklusivitet kring PD:s nya swoopskärm
Förra året släpptes en ny avancerad skärm från Performance Designs, PD i USA.
Den är konstruerad helt och hållet som en swoopskärm, är inte gjord för att öppnas i full frifallshastighet utan är specialdesignad för de få som tillhör eliten inom
tävlingsgrenen canopy piloting, swooping. Enligt tillverkaren bygger den på ny materiel och en aerodynamisk konstruktionsteknologi som kallas Schumann wing planform.
På VM i Dubai vann hoppare som flög
Peregrine fem av sex medaljer i hastighetoch distansgrenarna, meddelar PD stolt.
Blir du sugen? Glöm det. Peregrine är
en mycket aggressiv och oförlåtande
skärm, meddelar PD (och varför känns
det mer som marknadsföring än som ett
avskräckande råd?) Den kommer inte heller att finnas till försäljning på den allmänna marknaden under överskådlig tid.
Enligt PD är det ingen idé att höra av
sig till dem om man vill ha en Peregrine.
”Fortsätt att träna och se till att bli jätteduktig med din Velocity comp. När du är
så bra att du är redo för en Peregrine
kommer vi redan att ha uppmärksammat
dig,” skriver Performance Designs på sin
hemsida.
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1-5: Tandemkurs 1,
mer info på www.sff.se

Niklas Hemlin till Sverige

Mikael Kaulanen
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Måns Burman

LÖSRYCKT
Fallskärm representerat på Idrottsgalan
Varje år direktsänder SVT Idrottsgalan
som är ett stort evenemang inom den
svenska idrotten. Vår sport är sällan representerad. Men i år hade Altair kvalat in
att få vara med i rampljuset, baserat på
deras enastående insats både som friflygarlag och som Sveriges enda tre deltagare på världsrekordet i headdown, en 138manna som sattes den 3 augusti i Skydive
Chicago, USA.
Uppmärksamma tittare kunde se Peter
Nilsson och Petter Jönsson i vimlet medan
Karl Jensen var sjuk vid det här tillfället.

16-manna i ropet igen
Robert Rydén

Det har inte hoppats 16-manna FS i Sverige på allvar sedan slutet av 90-talet. Då fanns lag som Team Martin (se
bilden ovan) som satte ribban för vad en full hoppkärra med FS-hoppare kunde göra i luften.
Men nu är det dags igen! Som ni kan läsa bland presentationerna av Årets lag på sidan 22 finns det 2013 ett
svenskt 16-mannalag (där vår förbundsordförande är en av lagmedlemmarna). Det kommer också att bli ett NM i
16-manna i Gryttjom 15-17 augusti.
Mikael Kaulanen och Uffe Liljenbäck är några av drivkrafterna bakom detta. ”Tänk om det gick att få ihop ett
svenskt 16-manna-lag till!” drömmer Uffe Liljenbäck medan Mikael Kaulanen kan berätta att det nordiska intresset
är relativt gott. Finland har lovat att skicka ett och kanske till och med två lag.

Niklas Larsson

Pris på Västerås idrottsgala till FK Aros
Laget Pink Fire från FK Aros som vann SM i 10-manna speedformation nominerades till Idrottsgalan i Västerås. Västerås stad valde, bland andra,
klubben som en av de idrottsföreningarna att dela ut ett pris till. Den 29 november 2012 hölls galan i Bombardier Arena och klubben fick ta emot ett
ekonomiskt bidrag på 7 000 kronor.
FK Aros fick tidigare under hösten 2012 frågan av SISU om de ville delta i
årets Idrottsgala och hade då möjlighet att nominera instruktörer, medlemmar eller lag för insatser de tyckte var viktiga inom idrotten i Västerås.

FS-damlaget Team Fire låter meddela att
de kommer satsa i två år till. Säsongen
2012 var tuff för laget, både fysiskt och
psykiskt, men slutade till slut gott med ett
resultat som sjua på VM i Dubai.
”Vi satsade allt på säsongen fram till SM
för att klara VM-kraven för damlandslag,
och när vi gjort det efter Brittish Nationals i
Hibaldstow, England, var det bara att ta det
vi hade för säsong två med en gång. Det
är inte aktuellt att åka otränad till ett VM”,
säger lagets center ute, Åsah Helenius.
Under 2013 kommer laget ta det något
lugnare och satsa på tävlingar och att vidareutbilda tjejer i landet på till exempel
tjejläger. De kommer också att sikta mot
att delta på de ”börja tävla-helger” som
SFF anordnar för att inspirera flera. 2014
kommer att präglas av ytterligare en säsong med fokus på VM.
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Snygga friflygarformationer i Dubai

Omkring 200 hoppare från hela världen
kom till Skydive Dubai över nyårshelgen
för den årliga Winter Festival. En del av
festivalen var Dubai Euro Sequentials,
ett sekvensboogie med inbjudna gäster
(många finnar men inga svenskar det
här året) som byggde friflygarformationer av hög klass. Brian Buckland var på
plats och fotograferade bland annat det
här snygga hoppet.

Brian Buckland

Team Fire
satsar två år till
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Gipps Aero

Några ord från…

N

u börjar det äntligen skönjas en vår och det suger
ordentligt i hopptarmen på mig. Jag hoppas att
det är likadant för dig.

D

en 16 mars gick årets riksstämma och fallskärmsgala av stapeln i Karlsborg. Jag är väldigt glad över att
få dela ut en massa priser och utmärkelser till hoppare
som gjort utomordentliga insatser under 2012. Vi har ju
bland annat satt ett antal svenska rekord det senaste
året.
Tävling var också temat på våra föreläsningar där de
tävlande från Dubai spred sina positiva erfarenheter från
VM. Vi tackade också av flera av våra styrelse- och kommittémedlemmar som efter flera år av gott arbete och
med all heder slutar sin tid i förbundsverksamheten. Vi
har dock fått mycket goda tillskott på ett flertal poster –
ni är varmt välkomna och tillför nödvändig och ny
energi till Svenska Fallskärmsförbundet.

J

ag hoppas du har tagit chansen att fördjupa dina
kunskaper under vårvintern när huvuddelen av alla
våra förbundskurser genomförs. Vi satsar som vanligt
mycket resurser på de kurserna för att ger er alla ett kunskapslyft. Det jag har sett är att det strålar fallskärmsenergi från kursdeltagare och instruktörer.
Tack alla duktiga instruktörer. Utbildningens roll är
central för oss i en sport där hög kompetens är det enda
sättet att hantera de risker vi utsätter oss för när vi tar
det där steget ut och flyger i det fria.

E

tt bra sätt att komma igång på våren är annars att se
till att komma ut på klubben så fort som möjligt
och göra årsförsta. Åk ut på klubben helt enkelt och ta
in vårens första hoppning!
Ett annat bra sätt är att planera in att delta på vårens
börja-tävlahelger. Det är ett enkelt sätt att förbättra sina
färdigheter samtidigt som man kan hitta andra som är
tända på att hoppa lag. Vem vet – kanske hittar du en
ny lagkompis på dessa helger?
Jag önskar dig en skön hoppvår!

Ronny Modigs
ordförande i SFF
Svenska Fallskärmsförbundet, SFF
Sjöhagsvägen 2 • 721 32 Västerås
E-post: ordforande@sff.se
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Linköpings nya flygplan
– äntligen 4 000 meter!
År 2000 gjorde Linköpingsklubben det senaste 4 000-metershoppet från ett eget flygplan, en DeHavilland Beaver som såldes efter ett motorhaveri. Efter det har klubben kört
med små Cessnor och dessutom tvingats att byta hoppfält. Följden av hoppfältsbytet blev
att klubben tålmodigt gnetade på och byggde upp sin verksamhet och kassa. De senaste
åren har flygkapaciteten varit alldeles för liten och de många nya medlemmarna har fört
med sig ett fantastiskt driv och engagemang. Det har gett en bra plattform att stå på för
att ta ett språng och år 2013 är ökenvandringen äntligen slut, berättar klubbens Zoltan
Hübsch.
I somras såldes SE-FXB, en Cessna 182 som tjänade klubben väl i mer än 20 år. Och
på Luciadagen beställdes en fabriksny GippsAero GA-8 Airvan Turbo som ska levereras
lagom till säsongsstart. Ett modernt och robust flygplan som går till 4 000 meter, dubblar klubbens lyftkapacitet och är perfekt för varje hoppfält som är för stort för en 182:a,
men ännu för litet för en Caravan. Linköpingsklubben kommer bli den andra svenska klubben att äga en Airvan efter Smålandsklubben.

Otydlig notis om handkamera för tandempiloter
I förra numret publicerades en
notis om att det från 2013 är
tillåtet för tandempiloter att hoppa med handkamera. Eftersom
inga andra krav nämndes kan
den ha gett intrycket av att det
nu är tillåtet för alla tandempiloter oavsett erfarenhet. Så är
inte fallet.
Samma regler som vid de dispanser som tidigare utfärdats
gäller fortfarande. Minst 1500
tandemhopp och RI:s godkännande. Det kräver också ett av
RI godkänt montage samt inskolning på montaget så det inte är
en nyhet i handhavande när
hopp med passagerare sker.

Tillägg materielvarning Icon
Den 24 november förra året kom en materielvarning som ledde till att Icon-riggarna tillfälligt belades med hoppstopp i Sverige, tills en frågeställning hade retts ut. Vi skrev om detta i en notis i SFS nummer 5 2012. Efter att den notisen publicerades blev vi kontaktade
av materielkommittén (MK), som är de som utfärdar materielvarningar.
De ville lägga till att de förvisso i helhet var nöjda med den rapport som kom från tillverkaren Aerodyne, med slutsatsen att det påstådda felet (en reserv-fjäderpilot blev kvar i
sin container när sprinten drogs vid ett servicetillfälle på marken) var en enstaka avvikelse
som man inte bedömde skulle kunna inträffa igen.
Men materielkommittén vill göra ett tillägg: Aerodyne hävdar i sin rapport att reservloopen vid det berörda tillfället var 22 mm för lång. Den faktiska looplängden var 137
mm, och man uppger i utredningen att för aktuell kombination av hölje och kalott borde
den ha varit 115 mm.
I Aerodynes egen manual rekommenderas dock 130 mm, vilket är betydligt närmare
looplängden i det aktuella fallet. Materielkommittén har ställt frågan till Aerodyne varför
man anger olika looplängder i manual och utredning, men ännu har inget svar inkommit.
Manualen till Icon finns tillgänglig på Aerodynes webbplats, www.flyaerodyne.com
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Årsstatistik 2012

Typer av hopp
i procent per klubb år 2012

– mängden tandemhopp ökar
De senaste tio åren har tandemhoppningen mer än fördubblats,
samtidigt som staplarna för den totala hoppvolymen sluttar nedåt.
Antalet elevhopp har också minskat, men AFF fortsätter att öka
och större andel elever fortsätter att hoppa efter utbildningen.

den föregående. Vi gör någonting
rätt där.”
”Men vi har jobb att göra”, fortsätter Petter. ”Man blir klar... och sen
då? En del av den frågan är tänkt att
Text
Anders Nyqvist
den nya utbildningsplanen skall fånga
Tabeller Himmelsdyk
upp – med fler färdiga skydivers.”
är man studerar siffrorna över men det gör att övrig hoppning
Tabeller och siffror över reserv minskar om det inte finns resurser”, drag respektive skador redovisas inte
hur mycket vi hoppade 2012
kommenterar riksinstruktören Petoch jämför med året före, ser man
den här gången i Svensk Fallskärmster Alfsson-Thoor.
inga märkvärdigt stora skillnader.
sport till skillnad från föregående år.
Siffrorna under ”typ av elevhopp” Petter menar att det är trubbigt att se
Antalet hopp är något mindre 2012,
visar att andelen konventionella elev- trender över en period på en säsong.
men där kan det dåliga vädret vara
hopp har minskat till förmån för
en bidragande faktor.
”Men när man tittar över perioNär det gäller typer av hopp över AFF-hopp, vilket också varit SFF:s
den 2008-2012 syns tydliga indikatioårsperioden 2002 till 2012 är det avsikt. Att procenten uttagna A-litioner: A – vi skadar oss på något
intressant att se hur andelen tandem- censer 2012 är lägre än de tre tidiga- sätt en gång per 2 000 hopp. B – det
hopp ökat, det rör sig om mer än en re åren kan bero på att många elever är farligt att vara elev, men det kan
från förra året inte gjort klart utbild- utbildas bort. C – Det är nästan 20
fördubbling. Annan hoppning har
ningen ännu. Först en god bit in på gånger större risk att skada sig för lisamtidigt minskat – speciellt hopp
detta året kan slutsatser dras för
av elever som halverats under samvet om man högfartslandar”, samma tidsperiod. Där spelar den ökade 2012 års elevkull.
manfattar Petter.
”Antalet elevhopp är färre beroandelen AFF-hoppning in, eftersom
Det totala antalet medlemmar i
den genererar färre elevhopp jämfört ende på att det görs mer AFF-hopp SFF har minskat något ytterligare
som nu är över hälften av alla elevmed vad den konventionella stegdet senaste året, verkligen inte myckhopp. Men statistiken visar också att et, men vi får alltså ännu vänta på
ringsplanen gör.
fler elever fortsätter att vara hoppare en uppåtgående trend. Ser vi det i
”Att det hoppas mer tandem är
en konsekvens av att vi vill göra det, längre den senaste treårsperioden än nästa års statistik?
■
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Lär dig flyga
dit du vill
Så här i början av säsongen brukar det vara en del pirr när fallskärmsutrustningen ska dammas av efter vinterförvaringen. Att ta sig hem med
kalotten på ett kontrollerat sätt är ett moment som oroar många som
är lite nyare i sporten. Vi bad kalottflygarinstruktören Larry Nyström att
dela med sig av några tips inför säsongsstarten.
Text

Boel Stier

Foto

www.hansberggren.se

Ä

Använd bassträckan
för att justera landningsvarvet. Förläng
den om det blåser
mindre än väntat
och gena snett in
mot finalsträckan
om vinden är starkare än du trott.
(Illustration ur boken
”Flyga fallskärm”,
som kan beställas
från SFF:s kansli.)

r det något allmänt tips jag vill ge till
alla som är lite färskare i sporten, säger Lars ’Larry’ Nyström, så är det att
inte köpa en gammal och sliten kalott.
Det gynnar dig inte alls. Det blir bara
onödigt svårt för dig att göra bra landningar och när du väl köper en nyare kalott lite senare under din fallskärmskarriär, får du lära om vissa saker. Nej, satsa
på fräsch utrustning redan från början –
även om den är begagnad! Då får du en
skärm som svarar när du använder styrverktygen, som fungerar bra och allt blir
mycket roligare.”
Larrys tips för att lära dig att bättre flyga dit du vill med din skärm, ser ut så här:

• Satsa på att göra låghopp, så kallade
”hop’n’pops”. Hoppa ut på mellan
1000 och 2 000 meter och ägna hoppet åt kalottflygningen helt och hållet.
En digital höjdmätare hjälper dig att
notera höjder relativt exakt under
skärmflygningen.
• Dirta kalottflygningen inför dina hopp
precis som du dirtar inför ett FS-eller
friflygar-hopp. ”Det ser lite kul ut när
man går omkring på marken och
blundar och sparkar med benen” säger
Larry, ”men det är det värt!”
• Planera alltid inflygningen. Rita ut
ditt inflygningsvarv på en flygkarta eller ett papper. Är man säker på sitt in-

Final

Illustration: Katti Bauer

Bas
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flygningsvarv så blir man inte bara
säkrare utan kan fokusera på att göra
en bra landning.
Hur du lägger upp det här bestämmer du
själv. Kör en dag på egen hand med bara
kalottflygning. Eller dra ihop några kompisar och ha en skojtävling där ni mäter
vem som landat närmast ett mål på marken flest gånger i rad.
Planering A och O

”Oavsett hur du går tillväga”, förklarar
Larry, ”är planering A och O, som så ofta
i hoppningen. Vad är det du vill göra och
åstadkomma? Kanske svarar du ’jo jag
vill landa nära gropen’. Börja då med att
att planera ditt inflygningsvarv. Hur vill
du lägga din medvind, bas och final? Var
vill du vara vid de olika punkterna på inflygningsvarvet?”
För att kunna besvara de frågorna behöver du först inhämta lite information.
Hur mycket blåser det och från vilken
riktning? Hur är spotten planerad? Kanske ska du ta hjälp av en instruktör också
för att få ställa lite extra frågor.
”Se till att göra en markering på marken där du ska försöka landa. Om fältets
vanliga ’grop’ inte ligger perfekt så kan
du lägga ut en egen markering, en röd
tröja med några tunga stenar på eller liknande.” säger Larry.
Sen är det dags att göra det första hoppet. Därefter har du redan lite information att använda och titta närmare på.
Håll dig till planen

Medvind

Larrys tips är att hålla sig till planen,
även om du märker att landningen blir
lite för långt bort (förutsatt att du inte
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Justera en sak i taget

Han fortsätter:
”Börja med att flyga medvind, bas
och final enligt rena skolboksexemplet.
Undvik s-svängar, bromsade lägen och så
vidare. Därefter nöjer du dig att justera
en sak i taget, återigen så att du lär dig
något av varje justering. Kanske kan du
göra basbenet lite längre eller lite kortare
efter behov.
Det bästa är att eftersträva ett inflygningsvarv där du landar på rätt ställe
med så få justeringar som möjligt. Då
behåller du sånt som bromsade lägen
som extra verktyg att ta till när du ibland

behöver kompensera för att verkligheten
förändras: kanske tilltar vindstyrkan
mellan hoppen, kanske förändras vindriktningen?
Gör åtminstone tre hopp i rad och se
vad som händer. Filma gärna varandra –
eller låt någon filma dig. Filma då hela
inflygningsvarvet, inte bara landningen.
Det är jättenyttigt att få något konkret
att titta på. Och så behöver ni inte fastna
i diskussioner om huruvida någon svängde på en viss höjd eller inte, ni har en
film att förhålla er till.
Lycka till och ha så kul under kalotten!”
■

Larry Nyström

Tomas Almbo

kommer att krocka med någon eller något förstås).
”Om du märker att du kommer att
skjuta över målet femtio meter så okej,
gör det då. Och använd informationen
du får – kanske landar du inte femtio
utan trettio meter bakom målet – till att
justera din plan inför hopp nummer två.
Om du istället märker på 70 meters höjd
att du kommer att skjuta över, och börjar
vifta och veva med armarna, göra oplanerade s-svängar... så har du inte lika bra information att analysera när du har landat.
För hur justerade du egentligen planen?
Det kanske blev svårt att komma ihåg?”

9

Nya rekordgrenar och

Pia Berggren och Elisabet Mikaelsson,
svenska domare och IPC-delegater.

En gång om året samlas IPC – International Parachuting Committee och fattar
viktiga beslut om tävlingar, rekord- och tävlingsregler som vi i Sverige följer,
med få avvikelser. I år beslutades bland annat att det ska gå att sätta officiella
rekord i head-up, storformations-sekvens och vingoverall inom kort.
Text

Boel Stier

Foto

Elof Wecksell

alla länder som lämnar in sina resultat.
Under 2012 kom rapporter in från 36
länder som rapporterade drygt sex miljoner hopp och 52 dödsfall. Femton av
dem inträffade vid landning med snabba
skärmar och elva var kalottkollisioner.
Bättre förklaringar av FF-regler

rets IPC-möte hölls 26-27 januari i
Banja Luka, Bosnien-Hercegovina.
De svenska delegater som var med på
mötet var Pia Berggren, chef för domarkommittén och medlem i CF-kommittén,
och Elisabet Mikaelsson, vice ordförande

Å

i artistiska kommittén, medlem i arbetsgrupperna för vingoverall samt ansvarig
för datainsamling kring incidenter.
IPC försöker samla in statistik om
olycksfall och skador på samma sätt som
vi gör i Sverige. Men det är långt ifrån

En fråga som diskuterades var hur man
skulle bemöta de kraftiga klagomål som
kom från de tävlande i de artistiska grenarna under VM i Dubai 2012. Man ansåg inte att domarna riktigt mätte alla lagen med samma måttstock och att det
var svårt att förstå bedömningsresultaten.

Hedrande FAI-medalj till Anton Westman
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arnas uppfinnare, och Domina Jalbert, som uppfann ”ram-air-skärmarna”
alltså alla fallskärmar, paragliders med mera som på dagens vis möter vinden med en nos uppbyggd av celler.
För närvarande håller Anton på med ett
projekt som handlar
om fallskärmshoppning och diabetes, som
kommer att bli klart
under 2013, och ytterligare ett som undersöker varför fallskärmshoppare får nackont.
Vi kan alltså vänta
oss att få höra mer från
Anton inom kort! ■

Linda Persson

Under IPC-mötet förärades vår svenske Anton Westman med FAI:s
Gold Parachuting Medal. Medaljen delas ut för enastående bedrifter som
har med fallskärmshoppning att göra.
Anton är inte bara fallskärmshoppare och läkare, utan har också doktorerat på skador i fallskärmshoppning. Genom att kartlägga orsaker till
varför vi skadar oss och dör och genom idéer om hur bättre rapporteringsmetoder kan minska de skadorna, har han ökat hela den internationella fallskärmsvärldens förståelse för vår sport och hur vi kan undvika
framtida skador.
I motiveringen kan man bland annat läsa (SFS:s översättning från engelskan) ”Den internationella fallskärmsvärlden är evigt tacksam för Dr.
Anton Westmans värdefulla bidrag till säkerhet och medicinsk kunskap
inom fallskärmshoppning, och det var som ett erkännande av hans betydelsefulla bidrag inom dessa områden som IPC beslutade att tilldela honom medaljen.”
”Jag är jättestolt!” säger Anton. Och han är i mycket hedrande sällskap
– samma medalj har tidigare delats ut till personer som Bill Booth, trering-
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en svensk guldmedalj
Som svar på detta beslutade IPC-mötet att skapa bättre och fler förklaringar
till de obligatoriska rörelserna men också
bättre förklaringar till domarkriterierna.
Mer nytt inom de artistiska grenarna är
att en friflygarfotograf får använda två eller fler kameror, men kan bara ladda upp
en av filmerna per hopp till domarna.
I friflygningspoolen 2013 kommer rörelsen Rock-the-Cradle att ersättas av
Stand-up Star.
Inom FS spikade man förändringar i
åttamanna-poolen (block 5 Crank-Crank,
block 7 Nacho-Nacho, block 21 Stereopod-Stereopod). Det gjordes inga förändringar i fyrmannapoolen inför 2013.
Ett förslag hade förts fram från de tävlande i Dubai att en full VFS-tävling
skulle ha tio omgångar, som FS, istället
för dagens åtta. Det stöddes inte av kommittén, som ansåg att VFS redan är väldigt svårt för många och att fler tävlingsomgångar inte är något som lockar fler
tävlande lag.
I kalottformation föreslogs att man
skulle höja uthoppshöjden eftersom fallskärmarna har blivit mindre. Ny uthoppshöjd för CF2 sekvens blir 2 150
meter, för CF4 sekvens 2 750 meter och
för CF4 rotation 2 500 meter.

vingoverallhoppning. Under 2013 kommer regler för att bedöma sådana rekord
att testas med hjälp av ett rutsystem och
stillbildsfoto. I den grupp som arbetar
med detta ingår vår svenska domare Elisabet Mikaelsson.
Slutligen röstade mötet för att tunneltävlingar ska bli en del av IPC-systemet.
Det betyder att på sikt kommer vi att
kunna se svenska och internationella
mästerskap i tunneln!

Kommande mästerskap

Platserna för internationella mästerskap
de kommande åren beslutades också.
VM i FS, VFS och FF 2014 arrangeras i
Prostejov, Tjeckien. Kalottformations-VM
anordnas 2014 i Banja Luka, BosnienHercegovina, medan 2013 års internationella precisionstävling flyttas från Grozny,
Tjetjenien till Cheboksary i Ryssland. Den
swooptävling som skulle hållits i Cheboksary flyttas till Kolomna, Ryssland. ■
Annons

Nya swoopregler

I swooping – canopy piloting – lade CPkommittén fram förslag att ändra reglerna så att den som klarar de första portarna i distansgrenen ska få poäng för det,
och att stående landningar bara ska belönas i precisionsgrenen. Man föreslog också en sensor på de första portarna istället
för kravet att dra tårna i vattnet i distansgrenen.
Deltagarna på IPC-mötet fick också
veta att det för första gången har satts
ihop en internationell rankinglista på basis av tävlingsresultat från de senaste fyra
åren. Rankinglistan är snart klar och
kommer då att publiceras.
Nya rekordkategorier:
vingoverall, head-up och FS/VFS

Andra nyheter är att det har inrättats en
rekordklass för rekord i head-up samt
storformation sekvens i VFS och FS.
En anledning till att det senare är viktigt är för att storformationsförsöken
börjar bli så stora att det är svårt att få till
så mycket flygkapacitet på en och samma
gång. Men vi vill ju fortsätta att anta utmaningar och slå rekord.
Man arbetar också med att få till regler för bedömning av storformationer i
Svensk Fallskärmssport nr 1, 2013
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Riksinstruktören

Petter Alfsson-Thoor:

Årsförsta-känslan
V

i gör det för att det är roligt, eller åtminstone jag gör det. Att hoppa fallskärm väcker saker i min kropp som får mig att må bättre
än någonsin. Samtidigt, inför varje säsong när
årsförsta närmar sig, blir jag eftertänksam och
ställer mig frågan om det är värt det. Risken att
hoppa fallskärm alltså.
Trots att jag är övertygad om att jag kommer
att fixa varje uppkommen situation och att jag
inför årets första hopp är särskilt noga med att
se över mina rutiner, min utrustning och mina
procedurer, så försöker jag påminna mig om
följande: Det är lika viktigt inför varje hopp.
Att se över förhållanden och min egen dagliga status är självklart inför årsförsta. Dagsform
varierar för alla, och formen inför årets första
hopp vill jag skall vara på topp. Och när det
kommer till att snäppa upp sin medvetandegrad inför hoppet så är den påtagligt aktiv just
kring årsförsta.
För jag vet, även om jag var rätt bra på det
jag gjorde för närmare ett halvår sedan, i längsta fall, så måste jag påminna mig om att jag
inte är lika bra på alla finesser just nu. Med
mera hoppning kommer det tillbaka och jag
blir varm i kläderna och alla rutiner och procedurer glider igenom enklare och utan närmare
eftertanke. Dock är det precis då som jag aktivt
försöker aktivera min årsförsta-känsla igen.
För att snäppa upp mig och inte glömma
bort vad det är jag håller på med.
Jag hoppar fallskärm.

Det här är ett brev från en hoppare som skadade sig vid landning vid ett hopp som skedde
för något år sedan. Brevet skrevs till klubbens
mejllista.

av Petter Alfsson-Thoor

Om händelsen:
Berättelsen är ett bra exempel på hur ivern att
hoppa ibland får konsekvenser för livet. Hopparens beslut före och under hoppet och landning är
inte på något sätt unika. Utgången på hoppet blev
mycket tråkigt och hade kunna undvikas med mer
reflektion kring lämpligheten att gå upp och hoppa. Både i förhållande till väder, dagsform och
tidsförhållande. Det visar hur det fantastiska med
hoppning snabbt kan få ett abrupt avslut med
mycket smärta.

RI:s kommentar:
Jag lämnar mina RI-kommentarer åt hopparens
egna slutsatser, som jag ser som korrekta. Beslu-
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A

tt dra på sig sin utrustning, känna lukten
av förbränt flygbränsle, trängseln i flygplanet, känslan av att närma sig uthoppshöjd och
den oslagbara känslan av när dörren åker upp.
Iskall luft strömmar genom flygplanet och det
där pirret infinner sig. Ett pirr som jag vill tro
infinner sig hos alla inför uthopp i någon omfattning. En sista koll på utrustningen och
spotten, och sen ut.

”

Riksinstruktören
Petter Alfsson-Thoor

För finns det något värre än att hamna i ett
läge jag kunde förhindrat redan på marken?

M

”

Finns det något
värre än att hamna i ett
läge jag kunde förhindrat
redan på marken?

Det är så gôtt. Det är så underbart att vara i
frifall och det är magiskt att flyga sin fallskärm
och landa med förhöjd puls och kroppens belöningssystem aktiverade.

ed det sagt så önskar jag att alla fallskärmshoppare tänker aktivt på varför
man gör som man gör och fattar beslut som baseras på verklig kunskap om den egna förmågan. Och det med syftet att kunna fortsätta
hoppa fallskärm i den form man för tillfället
önskar.
I någon form är vi elever under hela vår fallskärmskarriär. Jag är av uppfattningen att övning skall vara prestigelös och lyckade misslyckanden skall vara lärande för mig själv och
andra.
När vi lyckas med det, då för vi vår sport
framåt till att bli säkrare och roligare, utan att
det dyker upp paragrafer i tänkbara handböcker.
Säsongen är igång!

T

anken på ett misslyckat fallskärmhopp där
jag skadat mig är som bortflugen. För det
är just det. Är det värt det? Jag vill tro det, och
för att det skall fortsätta vara det, så är det för
mig helt okej att känna efter en extra gång innan ett hopp blir av.

INCIDENT

”

RAPPORTER

ten före hopp och hoppet i sig är något fler hoppare kan lära sig något av.

Pajjade foten i fredags
när jag satt som manifestor...

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

Jag lyckades få in fulla lifter på varje lift fram till eftermiddagen, och helt plötsligt blev det en plats
över. Trycket började lätta i manifestet så jag försökte få tag i någon som ville hoppa, men utan respons.
Men jag då? Jag vill ju hoppa. Det hade jag velat hela dagen, även fast det var lite blåsigt och
ojämnt. Jag tog en extra funderare eftersom en
av klubbens mest erfarna hoppare valde att stå
över eftersom det var blåsigt, men jag bestämde
mig ändå för att jag ville hoppa.
Jag bytte om i ett vips. På med rigg och Cypres
och ta med alla grejer till liften. Skönt! Äntligen! På
marken pratade jag med en kompis och vi beslöt
oss för att sittflyga tillsammans.
På 3500 meters höjd hör jag ”vådautlösning!” i
planet. En av AFF-eleverna har fått en sådan, trist.
Men jag frågar en av instruktörerna om allt är

okej för oss andra att hoppa vilket det är. I dörren
– check och ute! Snabbt i nivå och wow, nära varandra, kontrollerat, fick tag i ett ben, flög riktigt
stabilt och tog handgrepp sittande. Wow! Allt gick
helt superbt, bryt vid 1500, tracka iväg, drag på
1000 meter och flygande skärm på 800.
Skärmflygningen gick bra, men det var lite stökigt i luften. Kom in på mitt landningsvarv ganska
bra. Mitt första mål var gropen, men ändrade mig
eftersom jag satt manifestor och ville landa närmare klubbstugan. Hittade en bra linje ned strax
framför parkeringsplatserna för gästande flygplan.
Kändes lite stökigt men jag har flugit i mycket värre. Kommer ned mot cirka tio meter, förbereder
mig för landning och då tappar jag höjd. Flärar
men det hjälper föga och missar att hålla ihop fötterna som jag lärt.
Krash! Jag både känner och hör att vänster fot
har tagit mark först och det ganska hårt. Ligger
kvar och känner att det känns dåligt. Vinkar med
handen och får en fantastisk hjälp från alla dessa
goa och glada fallskärmshoppare.Tack för det!
Ja, vad hände då?
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Riksinstruktören

Ny grundutbildning testas
Projektet med den nya fallskärmsutbildningen, Svensk fallskärmsutbildning (SFU), går framåt. Idag
finns en komplett utbildningsplan

T
Hopp nr
T Tandemhopp.

Block T, tandemhopp. Test.
Instruktör

Program

En tandempilot.

Ett tandemhopp där eleven får prova på rörelser i frifall och drag av skärm.
Under skärmflygningen undervisar tandempiloten om kalottens egenskaper.
Tandempiloten demonstrerar även ett korrekt landningsvarv.

färdig som inom kort ska gå på
remiss till klubbarna.

1

Petter Alfsson-Thoor

Hopp nr

U

nder säsongen kommer utbildningen
att prövas på vissa klubbar för att dra
lärdomar och se om något behöver göras annorlunda.
Den nya utbildningen har sin grund
både i den konventionella utbildningen och
AFF-kursen. Tanken är att det i framtiden
endast ska finnas en utbildning. Utbildningen har strukturerats för att få fram styrkorna hos båda utbildningsformerna.
Utbildningen är uppdelad i block där
första blocket är ett testblock med ett utbildande tandemhopp. Det är för att träna
eleven att verka i fallskärmshopparmiljön
och att ge eleven en direktinstruerad första
fallskärmsfärd.
Just kursplanens inledning diskuteras i
viss mån fortfarande. De övriga blocken är
etablerade och väl genomtänkta och det är
troligtvis mindre ändringar som kommer
ske i dessa i slutändan. Försökskurserna
kommer att utvärderas och därefter kommer utbildningen att fastställas.
■

Instruktör

Program

1 Dra – dra på rätt höjd. Två AFF-instruktörer. Detta hopp liknar dagens AFF-hopp nummer ett. Vingutbildningen börjar här.
2 Träning fallställning.

En eller två
AFF-instruktörer.

Detta hopp liknar dagens AFF-hopp nummer två men utan svängar
och framåtåkning.

3 Friflygning.

En AFF-instruktör.

Detta hopp liknar dagens AFF-hopp nummer tre.
Vingutbildning som hopp nummer ett.

2
Hopp nr

Block 2, hopp nr 4 - 5. Orientering.
Instruktör

Program

4 90-graders svängar.

En AFF-instruktör.

Under detta hopp övar eleven på 90-graders svängar.
Vingutbildningen går framåt.

5 360-graders svängar.

En AFF-instruktör.

Under detta hopp övar eleven på 360-graders svängar.

3
Hopp nr
6 Dyk ut, bakåtvolter
och framåtåkning.

Block 3, hopp nr 6. Stabilitet.
Instruktör

Program

En AFF-instruktör.

Under detta hopp övar eleven på att dyka ut, göra bakåtvolter och framåtåkning.
Under vingutbildningen tränas att häva rotation på grund av lossat styrhandtag.

4
Hopp nr
7 Att ta sig till platsen.

Jo, man kan likna det med en vanlig fallskärmsdag på klubben, 95 procent väntan
och fem procent aktivitet. Skadan blev ett
krossat vänster hälben plus en fraktur på
något slags ben som går från hälen mot
stortån, en mindre skada.
Läkaren sa att han måste konsultera
sina kollegor på måndag så får vi se vad
som händer. Men jag har hört: gips, låta
vara, operera, fixera, och några andra saker som jag inte minns. Jag får konstiga
tabletter och lite morfin men det har jag klarat mig utan idag. Jävlar vad det gör ont!
Det blir mindre hoppning för mig den
kommande perioden. Men jag ska upp igen,
fast då har jag några saker att beakta först:

Block 1, hopp nr 1 - 3. Grunderna.

Block 4, hopp nr 7 - 13. Att hoppa med andra.
Instruktör

Program

En hoppmästare
(med tillräckliga
magkunskaper).

Under detta hopp ska eleven finslipa på falltekniken genom att imitera
instruktören i frifall. Vingutbildningen går in på hur man tar sig hem från en
lång spott. Från detta hopp är det krav på att eleven ska titta ut innan denne
ställer sig till rätta i dörren.

8 Att ta sig till platsen.

Ingen.

Ett ensamhopp där teknikerna övas, både i frifall och under kalott.

9 Att ta sig till platsen
(delexamination).

En AFF-instruktör
eller hoppmästare.

Under detta hopp ska eleven börja med en bakåtvolt och sedan ta sig till instruktören. Eleven imiterar instruktören i frifall. Hiss, svank och sidoförflyttning ska
kontrolleras. Vingutbildningen börjar med precisionslandning och att landa på
kvarts broms. Här ska även eleven förstå vad uthoppspunkten är och konceptet
med spotting.

En AFF-instruktör
eller hoppmästare.

Före hoppet ska eleven utbildas på marken och feedback ska ges efter hoppet.
Vingutbildningen är precisionslandning och landning på halv broms.

10 Deltatrack.

11 Deltatrack – tracking. Ingen.

Under detta hopp ska eleven själv träna på deltatrack och track. Precisionslandningen blir smalare, lika lång landningsyta som tidigare men mycket smalare.

12 Tracking.

Ingen.

Under detta hopp ska eleven öva på att tracka. Landningsområdet är nu kortare.

13 Tracking
(delexamination).

Ingen.

Under detta hopp ska eleven kontrolleras att denne har rätt trackingkunskaper.
Landning som tidigare.

5

Block 5, hopp nr 14 - 15. Examination.

1. Väder och vind

Hopp nr

Instruktör

Program

2. Planera inför landning

14 Låghöjdshopp.

Ingen.

Inför detta hopp ska eleven visa att denne kan ta alla beslut själv, som var, när
och hur hen ska hoppa. Hoppet är som dagens låghöjdshopp i AFF-utbildingen.
Landningsmålet är precisonslanding på liten yta. Kravet är en lite större yta.

15 Planering och
genomförande av
hopp med andra.

En till två AFFinstruktör eller
hoppmästare.

Inför detta hopp ska eleven visa att denne klarar av att planera, dirta och
genomföra ett fullständigt hopp med andra. Instruktören är med som stöd.
Eleven visiterar sig själv och instruktören. Landning som tidigare.

3. Håll ihop benen
4. Stressa inte!

”

Tack alla, för all hjälp så ses vi snart.
Och hoppa säkert som fan!
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13

Blockform: Himmelsdyk

Text

Nya generationen
”Inom fem år tror jag att vi har en ny typ av fallskärmshoppare. Du kan ha 50 hopp
och slå världsrekord” säger Joakim Melin som är vindtunnelinstruktör. Vindtunneln
gör scenariot möjligt – och tunnlarna är här för att stanna.
Text

Virginia Åslund

Foto

Åsa Helén

F

Jocke Melin.

Petter Jönsson.

allskärmshoppning handlar om att
ständigt utvecklas, lite som mycket.
Att sittflyga för första gången, även för
en liten sekund, är ett stort framsteg. Att
på riktigt komma förbi det där om att
hoppa fallskärm är mer än att bara överleva hoppet. Och det är väl just i himlen
som man påtagligast får den bekräftelsen
och resultatet av sina försök. Men samtidigt är det den mest ogynsamma platsen
att öva på, både ekonomiskt och kanske
även säkerhetsmässigt.
”Med vindtunnelns hjälp har man
reducerat både tid och antal hopp till att
kunna behärska det som förr ansågs nästan
omöjligt. Jag vågar säga att frifallsteknik är
bland det svåraste du kan lära dig” säger
Petter Jönsson, vindtunnelinstruktör.
Skickliga friflygare

Kristian Nilsson.

Lotta Ohlsson.

14

Vi uppmanas till att planera och förbereda våra hopp i den mån det går. Fallskärmshoppning är tidskrävande och
man vill få ut så mycket av den som möjligt och utvecklas efter varje hopp. Men
att vara skicklig i frifall är inte samma sak
som att vara en skicklig fallskärmshoppare. Det kanske är lätt att glömma, särskilt
om fokus ligger på att sätta den där
head-down man är så nära att klara.
”Att lära sig att friflyga är svårt. Men
efter några timmar i tunneln kan du lära

dig att stå någorlunda på huvudet. Vindtunneln rättar till och har referenser.
Man kan bli duktig väldigt snabbt i luften på grund av tunneln men jag tror att
vissa glömmer bort att man inte är lika
bra under skärm”, säger Kristian Nilsson,
som arrangerar vindtunnelläger. ”Bara
för att man kan friflyga lika bra som någon med tusentals hopp innebär det inte
att man kan flyga sin skärm lika bra. Men
ju bättre man är i luften desto mer kan
man fokusera på andra delar av hoppet.”
Som ny hoppare kommer man alltid
att vara utsatt för yttre påverkan. Före,
under och efter utbildningen. Och det
hänger såklart på individens attityd hur
hen hanterar den. Hopparen använder
sina referensramar till att se problem eller
möjligheter beroende på vad hen har för
motiv med sin hoppning.
Vindtunnel som förberedelse

På Smålandsklubben sätter de eleverna
på en buss och åker på heldagsutflykt till
vindtunneln i Köpenhamn. Eleverna köper ett ”AFF-koncept” som innebär tio
minuters flygtid. AFF-instruktörerna följer med och kollar hur det går.
”Vi har inte kört detta tillräckligt
länge för att säga vad det ger för effekt
men vi tror på konceptet. Det vi har sett
är att elever som flugit i tunnel har bättre

självförtroende när de väl ska hoppa ur
flygplanet” säger Lotta Ohlsson, chefsinstruktör och AFF-instruktör i Smålandsklubben.
Vindtunnelflygning och fallskärmshoppning går lite hand i hand. De göder
varandra och för den som ska satsa på att
tävla är tunnelflygning lika självklart som
pincheck. I och med att vindtunneln
nästan är lika självklar som annan förberedelse (för den som har råd …) kommer
det att forma nästa generations hoppare.
Men hur, kan bara framtiden visa.
I skrivande stund läser vi om en ny
vindtunnel som håller på att byggas i
södra Finland. Med en tunnel i norska
Voss och en i danska Köpenhamn innebär det att vi svenskar kommer att bli
sist i Skandinavien och näst sist i Norden med att ha en modern inomhusvindtunnel inom landets gränser.
Flera projekteringar har gjorts och
planer har smitts, men med investeringar
på flera tiotal miljoner att göra innan en
tunnel är byggd är det förståeligt att projekten hittills har gått i stöpet.
■
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Battle of Bottrop
– nyskapande tävling i tunneln
Battle of Bottrop är en friflygartävling i tunnel i en ny gren som
kallas Dynamic Freefly 4way,
skapad av Håvard Flaat från
norska Skywalkers. Den 20 december 2012 livesändes första
tävlingsfinalen från tunneln i
Bottrop, Tyskland och många
nyfikna satt klistrade framför
datorer runt om i världen.
Text

Boel Stier

Foto

Privat arkiv

D

ynamic Freefly 4way är en gränsöverskridande tävling där duktiga
friflygare slår sig samman med de lagkamrater de vill, oberoende av nationell
tillhörighet. Därefter står slaget i tunneln
om vilket fyrmannalag som har bäst teknisk kontroll, är mest kreativa och flyger
mest precist och mjukt. Hela tävlingen
vanns 2012 av laget Voss Vind med Martin Kristensen, Scott Plamer, F Ramseyer
och Filip Crnjakovic. Våra svenskar Peter
Nilsson och Petter Jönsson var också
med i den här historiska tävlingen och
placerade sig på en åttonde plats tillsammans med lagmedlemmarna från Belgien
och Frankrike.

Svenskarna Peter Nilsson
och Petter Jönsson tävlade
i laget Turning Torsos som
slutade på en åttondeplats.

Teknik och kreativitet

De fria rundorna i tävlingen är 90 sekunder långa och där ska lagen eftersträva teknisk kontroll, kreativitet och visuellt tilltalande rundor med ett dynamiskt flöde. Av
tre fria rundor går bara de två med högst
poäng vidare och påverkar slutresultatet.
De rundor som inte är fria kallas för
speedrundor. En lottning görs ur en pool
med tre olika kategorier av rörelser: Lines/Layouts (med namn som Outface
Snake och Reverse Layout), Tricks (exempelvis Loop och Cartwheel) samt Moves (till exempel Crossing Layouts eller
Head-Up Shuffler). För att mäta att rörelserna utförs korrekt är tunneln indelad
i sektioner.
Arbetstiden för speedrundorna är 60
sekunder. För att få högt poäng för sitt
”flow” måste lagets medlemmar flyga synkroniserat, snabbt, mjukt och effektivt.
De tävlande bedömer varandra

Dynamic Freefly 4way är en klar innovation inom friflygningen som verkligen
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De tävlande lagen var med
och dömde varandra, ett nytt
sätt att tänka inom vår sport.

tar tillvara på tunnelns möjligheter och
som också löser en gammal segdragen
problematik i och med att de tävlande
får vara med och bedöma varandra. När
nu IPC (International Parachuting Committee) har öppnat upp för att tunneltävlingar kan klassas som officiella VM och
världscuper, ligger fältet öppet för en massa ny och intressant utveckling i gränslandet mellan tunnel och himmel.
■

Resultat Battle of Bottrop 2012 – Dynamic Freefly 4way
1. Voss Ventus (Martin Kristensen, Scott Plamer, Fabian Ramseyer, Filip Crnjakovic)
2. SuperFly Prague (Josh O’Donoghue, Fabian Raidel, Alberto Fuentes, Adam Mattacola)
3. Renegades (Mike Carpenter, Matt Hill, Derek Cox, Kristian Moxnes)
4. 4SpeedSkywalkers (Håvard Flaat, Alex Aimard, Julien Guiho, Raphael Coudray)
5. Bottrop Bulls (Arnaud Mille, David Petracco, Thomas Perrin, Aurelien Saunier)
6. Mambo (Steffi Liller, Sanny Klimpel, Michele Cnops, Pieter Vanderhaeghen)
7. Skydive Arena (T Baird, H Turek, V Dedek, J Krasa)
8. Turning Torsos (Peter Nilsson, Petter Jönsson, Gregor van Den Eyden, Jean-Philippe Ricordeau)
9. Southern Fly (Joe Grealy, Keith Grealy, Mark Meadowcroft, Mike Cumming)
10. Scratch (Mason Corby, Paul Ferriman, Anna Howerski, Adrian Wild)
Läs mer på battleofbottrop.skoring.net och http://blog.skywalkers.no/d4w/2012-dive-pool/

15

Skräckblandad
nämnande och priser för att hon deltog i
tävlingen just som tjej och det stämmer,
tittar man på listan av bidragsgivare till
tävlingen så var hon faktiskt ensam
kvinnlig filmskapare.
Visst figurerade det tjejer i bild, som i
filmen om Team Fire, men den var trots
allt komponerad av och signerad Elof
Wecksell, lagets kameraman.
Personliga återblickar

Många av filmerna var personliga återblickar på fallskärmsåret som varit, med
massor med härliga sunsethopp och leenden i frifall. Vi som satt på besökarbänken kom på oss själva med att längta till
hoppstart.
Kategorin Bästa foto (i bemärkelsen
rörligt foto) finns inte kvar. I så fall hade

glädje på 15:e filmfestivalen
Den femtonde Stockholm Skydive Filmfestival bjöd på en filmmix av hoppglädje, tävlingsyra, BASE, horror och lego-animationer. Carolina Mallwitz,
festivalmamma, tyckte att filmerna blir bättre och bättre för varje år. Det
motsades på intet sätt av festivalpappa Martin Eidensten, för han vann
pris i kategorin ”Bästa horror”.
Text

Boel Stier

N
Altair av Karl Jensen röstades fram
som bästa film.

16

är det var dags för den femtonde
Stockholm Skydive Filmfestival den
26:e januari var temat ”horror”! Så det
gällde att hålla bänkgrannen hårt i handen i bänkraderna på Bio Rio. För rätt
vad det var hoppade det fram läskiga
zombievarelser på bioduken med tillhö-

rande illskrik, ni vet sådär som det
brukar låta på skräckfilmer.
Läskiga figurer

Fast horror-inslagen var relativt få, ofta
ironiska och helt tagna ur sitt sammanhang. Som i Paolo Hellséns ”Let me free”,
som var full av skräckfilmsljud och läskiga figurer som smög omkring i mörkret,
fast handlingen var något surrealistisk.
Vinnaren i horror-kategorin blev Martin
Eidensten, en av festivalens arrangörer
(priset kommer helt och hållet från publikens röster), med ”Winter is coming”,
en mörk komedi om hur Martin själv får
en obehaglig överraskning på väg ut till
planet.
”A girl’s horror” av Sara Gucchi beskrev hur läskigt det kan vara att få med sig
fel väska. Om man är tjej vill säga. Det
kan till och med leda till att man kommer fram vid fel tid på året, verkade det
som. Sara Gucchi fick ett särskilt om-

Martin Flink och hans bidrag ”Action
weekend” om ett ballonghopp i fallskärmsklubben Dala utan tvekan kammat hem det. En film med stark närvaro
och mjuka, njutbara bilder. Upphovsmannen är fotograf och dokumentärfilmare och det märktes!
Enligt konceptet från senare år inleddes festivalen med en matinévisning, där
alla inskickade bidrag, tjugo filmer som
alla var max sex minuter långa, visades.
Sen var det dags att rösta.
När man samlades några timmar senare på Bio Rio vid Hornstull var det dags
Stockholm Skydive
Filmfestival 2013
Bästa film
1. Altair – Karl Jensen
2. 2012 – Mikael Fält
3. Lego skydive – Arvid Selander
Bästa horror
1. Winter is coming – Martin Eidensten
2. Lego skydive – Arvid Selander
3. Let me free – Paolo Hellsén
Bästa stillbild
1. Rainbowswoop – Peter Törnestam
2. Pegasus i flykten – Johan Bohlin
3. Snowswooping – Carl-Oskar Bohlin
Juryns pris
Storm – Henrik Norin
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The Cold Steel Award till

P e t t e r J öns son
The Cold Steel Award 2012 går till en hoppare som i många
år har tillhört de bästa i Sverige men som inte har låtit sig
nöja med det. Han heter Petter Jönsson.
Text

Virginia Åslund

Foto

Moa Holm

K

lockan fem på morgonen ringde
Petter Jönssons telefon. Han befann
sig mellan sömn och vaket tillstånd i
Eloy, Arizona och försökte få tyst på den.
Lite senare under samma dag ringde den
igen. Det var Sabine Knutsson från Sverige som ville meddela att han tilldelats
Cold Steel Award.
”Jag blev fullkomligt överrumplad! Jag
hade inte en tanke på att jag skulle få ta
emot The Cold Steel Award-priset. Det
är en otrolig ära!”.
I motiveringen nämns bland annat
Petters kunskapsspridande och förmåga
att lyfta människor inom fallskärmshoppningen, både i Sverige och på internationell arena. Motiveringen tar även
upp Petters enastående klass på sin flygning, som han tillsammans med sitt friflygarlag Altair, representerade Sverige
med under VM.
Vill få upp friflygarnivån

Det hela började med att Petter blev tillfrågad av Peter Nilsson och Kalle Jensen
från Altair om han ville bli deras kameraman. Han tvekade till en början på
grund av ekonomiska skäl men tackade
sedan ja till erbjudandet. Det resulterade
till att Petter gjorde nästan 600 laghopp
under året som gick. Mycket svett och
frustration har genomsyrat 2012 men
som också lett till mycket erfarenhet.
”Även om vi velat klättra upp mer i
placeringar under VM känner jag att den
nivån vi ligger på nu har så mycket mer
för en omvisning av de bästa filmerna
och presentera vinnarna, bland annat i
kategorierna Bästa film och Bästa horror.
Henrik Norins film ”Storm” gav en tillbakablick på 2012 för hans kalottflygarlag Team Entangled och deras deltagande
på VM i Dubai tillsammans med den övriga svenska landslagstruppen. Han fick
juryns pris för sin medryckande film.
Lego-fallskärmsgubbar

Arvids Selanders ”Lego skydive” var en
annorlunda, animerad saga där små legofigurer uttrycker sin kärlek till fall-
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värde. Det är lätt att stirra sig blind på
poängen. Men målet för mig har varit att
få upp friflygarnivån i Sverige till ett bredare fält, med bra kunskap och ödmjukhet i sporten. Dessutom vill jag sätta
svensk friflygning på kartan, vilket håller
på att hända i högsta grad!”
Intresse för pedagogik

Petter har en bakgrund som skidlärare
och har studerat till högstadielärare. Intresset för att lära ut tog han sedan med
till fallskärmshoppningen och vindtunnelflygningen. Petter har arrangerat många
vindtunnel- och friflygarläger och hans
engagemang som passionerad kunskapsspridare är även en motivering till utmärkelsen.
”Pedagogik har alltid intresserat mig
och känslan jag får när jag ser progressionen hos mina elever blir som en kick för
mig. Att få vara med i utvecklingen hos
en elev där jag ser resultat på vad jag har
varit med och hjälpt är det som gör jobbet tillfredställande”.
■

”

Tack!

”

Jag vill tacka alla som stöttat mig
och visat intresse för mina vindtunneloch friflygarläger, mina lagkamrater Peter
Nilsson och Karl Jensen, min flickvän Lisa
Mazzetta som hjälpt oss att hitta bättre
träningsförhållanden samt Boel Stier som
hjälpt oss i laget på förbundsnivå.

skärmshoppningen. De små legogubbarna hoppar formationshoppning och
swoopar för fulla muggar men så får någon av dem en fatal och elak idé och ingenting blir sig likt. Lego-animationen
vann tredje pris i kategorin bästa film
och andra pris i kategorin bästa horror.
Filmen ”2 000 000 liter vatten” beskrev
arbetet som pågick hela 2012 med att
bygga den nya swoop-ponden i Gryttjom. I David Bengtssons ”Mountain safety – speedflying” fick vi veta varför elkabel och öl är viktiga överlevnadsredskap på berget.

The Cold Steel Award
The Cold Steel Award delas sedan 2002 ut till
personer eller lag som
gjort enastående insatser inom fallskärmshoppning eller BASE.
Utmärkelsen delas ut till
Lukas Knutsson
minne av Lukas Knutsson, framstående
svensk hoppare som omkom i en BASE-olycka i Schweiz,
oktober 2002. Lukas Knutsson startade Basic Camp i Sverige
1994 och höll förmedlandet av kunskap högt. Ordförande för stiftelsen är Sabine Knutsson, fru till Lukas Knutsson. Läs mer om
stiftelsen på: www.lukieland.se

Korad som allra bästa film av tittarna
blev filmen ”Altair”, som visade högklassig friflygning från friflygarlandslaget
2012, där filmens skapare Karl Jensen är
en av de tre medlemmarna.
I tävlingen bästa stillbild, ny för året,
vann Peter Törnestams ”Rainbowswoop”.
På andra plats kom ”Pegasus i flykten” av
Johan Bohlin och på tredje plats ”Snowswooping” av Carl-Oskar Bohlin. Se
bilderna på nästa uppslag.
På plats delades också 2012 års The
Cold Steel Award ut. Om mottagaren
Petter Jönsson kan du läsa här ovan. ■
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Förstapris
Andrapris

Fredrik Eklund – CADO
David Bengtsson – Heja Sverige
Henrik Raimer – Konst
Daniel Hagström – Fuck yeah!

Peter Törnestam – Rainbo

Johan Bohlin – Pegasus i flykten

owswoop

Filmfestivalens fototävling
Förstapris: Peter Törnestam
Andrapris: Johan Bohlin
Tredjepris: Carl-Oskar Bohlin

Övriga bidrag
Tomas Almbo (se sista sidan)

Johannes Bergfors – Tandem

David Bengtsson
Johannes Bergfors
Martin Eidensten
Fredrik Eklund
Martin Flink
Tommy Gustavsson
Daniel Hagström
William Herrlin
Henrik Raimer

Elof Wecksell – Sun clouds
Martin Flink – Mörkt vatten.

Elof Wecksell

Martin Eidensten – Tandem triptyk

Tommy Gustavsson – Självporträtt
William Herrlin – Smile

Tredjepris

Carl-Oskar Bohlin – Snowswooping

Luftlek i Spanien

Nicklas Rutanen, Arvid Öberg och
Maria Johansson under en genomgång av formationen "Track the
cat med Joakim Melin på huk."

Vid vissa tillfällen gör man kraftfulla val där
någonting helt ändrar riktning. Ofta utan att
inse det förrän efteråt. Maria Johanssons
resa till Skydive Spain är ett sådant exempel.
Text

Maria Johansson

Foto

Lukasz Gladki

D

Skydive Spain ligger
strax utanför Sevilla
i södra Spanien.
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et började där jag trodde det skulle
sluta. Sista hopphelgen för säsongen
och Gryttjom var frostlagt. Efter AFFkursen i september och kasst höstväder
hade jag bara fyra genomförda hopp. Jag
huttrade på verandan, nervös inför hoppen och kylan på höjd. Rastlös eftersom
ingen AFF-instruktör hade dykt upp under förmiddagen. Ett väntande som kändes värdelöst, vad gjorde jag här egentligen?
Två killar var på språng till Tierp och
jag beslutade frustrerat att lämna in riggen och åka hemåt med dem. Inombords
– en blandning av lättnad och besvikelse.
Vid parkeringen vred jag
på huvudet
och noterade
en av klubbens
instruktörer
Stefan Burström en bit
bort. Jag blev
stående, rådlös
mitt emellan.

Grabbarna väntade på mig vid bilen.
Motstridiga tankar. Vad gör jag nu?
Vad skönt det vore att bara fly ifrån
obehaget. Men fan också, det går inte.
Inte nu. Jag vände om och frågade Stefan
om han kunde hoppa med mig. ”Självklart” svarade han, ”klart du inte ska dra
härifrån”. Jag ställde snabbt om mentalt
och vi hann med två hopp där jag för
första gången kände hur allting stämde.
Ett berusande flyt. Sara Stenegren från
klubben frågade strax därefter om jag vill
följa till Spanien och hoppa mer. Hög på
välmåendesubstanser hörde jag mig själv
svara: Självklart!
Första licensen 2013

Skydive Spain ligger strax utanför Sevilla.
Hoppfältet lockar fallskärmshoppare
med att erbjuda högst höjd i Europa –
4 600 meter, vilken man når på 13 minuter med två Dornier G92.
På fältet möttes vi av en familjär stämning och stor elevvänlighet. Här finns
riggar för allt möjligt; selar, treringar,
kast-iväg-mockuper, demoutrustning för
kalottflygning. De första timmarna ägnade jag åt att klämma och känna på allt
detta, tillsammans med Lukasz Gladki,
också elev från min klubb, och instruktören Jocke Melin.
Efter en förmiddag stod jag inte ut med
att vara nervös längre varpå vi snabbt avverkade hopp upp till nivå 9. Kände mig

plötsligt i toppform för att fira nyår tillsammans med alla andra fallskärmshoppare på Phoenix bar.
”Vill ni vara först i Sverige att ta licens”,
frågade Jocke på eftermiddagen den första januari. Lätt fråga. Och sedan, den
känslan, att stå mitt på fältet efter landning, blodet intensivt pumpande genom
kroppen och Lukasz på inflygning med
det största leendet. A-certifikat, sweet!
När rädslan gradvis minskar får glädjen mer utrymme. Jag insåg fascinerat att
det fanns en hel värld att utforska i luften. Nicklas Rutanen, även han från min
klubb, föreslog att vi skulle dra upp i luften och busa, och jag som hittills fokuserat på genomförande kommer ihåg att
jag blev lite ställd. Busa? Kan man göra
det? Jag blev blixtsnabbt förtjust – att
leka gick uppenbarligen att kombinera
med säkerhetstänk. Dessutom fick vi nybörjare extra hjälp från Jocke och Skydive Spain som hade stenkoll på oss, utrustning och pinchecks.
Tillfredsställande dagar

Jag som vanligtvis vill ha mycket variation när jag reser blev förvånad över hur
tillfreds jag var med att dagarna som följde var så lika till innehållet att de i efterhand har flutit ihop.
Ut till hoppfältet på morgonen.
Dricka kaffe och kolla de första landningarna. Hoppa – och lära sig något
nytt varje gång. Mellan hoppen prata
med alla olika människor på fältet – engelsmän, polacker, tyskar och svenskar.
Äta samma kycklingwrap eller hamburgare till lunch. Tagga till när vinden
lagt sig på eftermiddagen. Försöka komma med solnedgångsliften – för att utsikten alltid var oslagbar.
Samlas för några öl i baren då det blivit mörkt. Avsluta kvällen på något av
fallskärmshopparnas stamställen Triangle
eller Phoenix bar. Sova.
Vakna glad. Stiga upp. Samma sak, en
dag till – vilken lyx.
Bortsett från hoppupplevelserna var
stämningen på fältet det jag främst tagit
med mig tillbaka till Sverige och vintern.
Så tacksamt allting var, att sitta efter ett
hopp och prata med packarna, höra engelsmännens kärleksförklaringar till fallskärmshoppningen och att kunna bolla
egna tankar och intryck just när behovet
var som störst. Många vänliga råd där
kanske det enklaste kom från Ciaran, en
av irländarna som jobbade på fältet.
Hans svar gick att applicera på alla ämnen – rädslor, glädje och ambitioner:
”Just keep on jumping…”
■
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Baskursen, som arrangeras av
förbundet för alla som har hoppat en säsong eller så, handlar
om riskmedvetenhet och om att
utvecklas och växa i vår sport
på ett säkert sätt. I år kom
110 hoppare och 19 instruktörer till Bosön på Lidingö den
första helgen i februari för att
lära sig mer om och diskutera
stresshantering, risker, värderingar och materielkunskap.
Text och foto

Niklas Carlberg

N

ästan alla fallskärmshoppare känner till baskursen. Det var tydligt
att de flesta av deltagarna hade förväntningar på kursen när de anlände på fredagskvällen. Själv var jag där av intresse
men också i min roll som ordförande i
Gotlandsklubben.
Baskursen handlar om riskmedvetenhet och hur man går vidare med sin fallskärmshoppning på ett säkert sätt. Deltagarna delas upp i sju grupper och tillsammans med sina instruktörer pratar
man om allt mellan himmel och jord,
bokstavligen.
Stress, ansvar och attityder

På lördag förmiddag gästspelar Ola Jameson som är fallskärmshoppare, före
detta riksinstruktör och psykolog. Han
föreläser om stress och hur vi reagerar i
olika situationer. Efter föreläsningen
fortsätter diskussionerna ute i smågrupperna. Jag besöker en grupp där Peter
Ekström och Åsa Helenius pratar om
värderingar och attityder. Många deltagare reagerar på hur olika kulturen är i de
olika klubbarna.
Efter lunch dyker jag in hos Erik Marsh
och Robbin Havasi. Här pågår en dialog

110 deltagare på

årets baskurs
om ansvar, hur vi tycker att det borde
vara och vad regelboken säger. Diskussionen glider över på etik och moral och
hamnar till slut på alkohol och droger.
Lördagens program avslutas med
”basfilmen”, en film som visar hur verkligheten ibland ser ut i vår sport när det
inte går så bra. Men innan dess hinner
man med övningen ”fyra hörn”. Det är
en övning där varje hörn i rummet representerar en ståndpunkt och man själv ska
välja ett hörn utifrån sina värderingar. En
mycket kul och tänkvärd övning!
Efter kursdagen är slut beger sig de
flesta deltagarna och instruktörerna mot
Mästarvillan, alltså Riksidrottsförbundets lokala pub. Här fortsätter diskussio-

nerna om fallskärmar och planer för
sommaren smids.
Tips – läs manualen

Söndagen börjar jag inne hos Annika
Carlsson, Zoltan Hübsch och Mats
Svensson. Den här dagen ska i stort
handla om materiel. Zoltan öppnar med
att fråga hur många som äger en egen utrustning. Drygt hälften räcker upp handen. Nästa fråga blir hur många som har
eller har läst en manual till sin utrustning. Ingen hand syns nu.
Materielkunskapen bland deltagarna
är mycket blandad, men alla snappar upp
något nytt och flera frågetecken reds ut.
Efter en utvärdering av kursen avslutas helgen i stora bollhallen med en annorlunda sittövning.
På vägen ut försöker jag fånga upp lite
reflektioner och spontana kommentarer
från deltagarna. Många nämner spontant
hur kul det varit att ha fått träffa och
umgås med hoppare från andra klubbar
på samma nivå som man själv. Det är
överlag glada miner och mycket nöjda
utlåtanden. Ett par killar uppskattade en
diskussion om vad en liten fallskärm
egentligen är.
Bosön töms och ytterligare en oförglömlig baskurs går till historien.
■
Instruktörer på baskursen, överst från vänster: Stefan Burström, Annika Burström, Åsah Helenius, Mårten Nordlander, Fredrik Vesslén, Magnus Caro,
Mats Svensson, Annica Carlsson, Maria Lundquist, Mark Wemhöner, Jonas
Gyllenpanzar, Zoltan Hübsch, Elisabeth Wetterlund, Monica Paulsson, Siv
Lindgren, Niklas Berg, Robbin Havasi och Erik Marsh.
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Vi tävlar

Friflygning
Orion Freefly

2013
FS4
Stockholm RW5

Klubb: FKCG.
Medlemmar (från vänster i bild):
Kristoffer Carlsson, John Funck
(kamera) och Petter Morén.
Mål för säsongen: Vi är ett nystartat friflygarlag som hoppas
kunna medverka i Fallsvenskan
till sommaren och om det inte
blir SM i år så definitivt kommande somrar. Vi har cirka två år i
sporten och har gjort mellan 150
och 300 hopp.

Klubb: SF.
Medlemmar: Mats Olofsson,
Peter Törnestam, Ulf Liljenbäck, Martin Bäcklin och
Anders Brouzell (kamera).
Planer 2013: Två resor till
Bedford, cirka fem timmar tunnelträning. Två långhelger och
en veckas fallskärmshoppning
i Gryttjom.
Coach: Steve Hamilton.
Målsättning: Att ha riktigt, riktigt roligt alla tillfällen vi träffas.
Att utvecklas både individuellt och som lag. Att använda kombinationen av tävlingsrutin, tur med lottning och ungdomlig hoppglädje för att slåss om medaljerna på SM!

Malin Sjödin

Team Summer Breeze

Anders Q

Anders Q

Klubb: FKCG.
Medlemmar: Isac Östman, Marie Sjödin, Jens
Lindblad (kamera).
Säsongsmål 2013:
Göra 200 träningshopp
och tunneltimmar ovanpå det. Träningsläger i
Spanien och Arizona.
Långsiktigt mål: Representera Sverige på internationell tävling.

eXact

Niclas Blåbäck

Klubb: SF.
Medlemmar: Johanna Jaakola,
Hella Stening, Boel Stier (kamera).
Målsättningar 2013: 150 hopp, en till
två tunnelresor, deltagande i SM intermediate.
Långsiktigt mål: Deltagande i öppna
klassen på SM 2014.

Juan Mayer

Istar

Klubb: FK Aros.
Medlemmar: Bodil Almberg, Johanna
Forslund, Robbin Havasi, Mikael Holm,
Stefan Flink (kamera).
Laget vann SM-guld i Intermediate 2012
och tränar nu vidare med Robbin Havasi
som ny center inne och med Seth Ericson
som huvudcoach. Under vintern har de
rulltränat, tunnlat samt haft ett träningsläger i Dubai. Målsättningen för säsongen
är att uppnå samma snitt på SM som förra
året, men nu i öppna klassen.

FS16
Swedish Skydive Crew 16

Nico Emanuelsson

Swooping /canopy piloting
Johan Karlsson
Hemmafält: Oslo fallskjermsklubb, Norge.
Målsättningar 2013: Är i Florida till april där jag tränar och
tävlar på lite småtävlingar. Kommer även vara med på Flaj
flaj och ha lite kalottkurs. Efter det börjar säsongen på
Oslo fallskjermsklubb där jag är till i höst. Under sommaren kommer jag försöka ta mig till några tävlingar. World
Games i Colombia, Pink Open, världscupen i Ryssland
och kanske någon mer. Målet är att göra 700-800 hopp
varav hälften är tränings- och tävlingshopp, att träna mer zonprecision vilket är
min svagaste gren och att försöka bli bättre i de andra grenarna. Framför allt hoppas jag att göra bra ifrån mig i Colombia på World Games.
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ur SFS arkiv

Målsättning 2013: Laget tränar vecka 33, 12-15 augusti och ska vara med på NM direkt efter, 16-17 augusti.
Coach är inte klart, men ambitionen är att hitta någon
med erfarenhet av 16-manna. Man ska även försöka
dra ihop en långhelg med kul lite-större-hoppning i
sommar med så många som möjligt med från laget.

SSC-Swoop (Swedish Skydive Crew).
Klubb: SF.
Medlemmar: Lars Nyström,
Johan Edvall, Fredrik Eklund.
Planer och mål 2013: Vi
kommer att träna och tävla
som lag inom canopy piloting. Våra ambitioner under
2013 är att ställa upp i de
tävlingar som kommer att anordnas i Sverige men kommer även att söka oss utanför gränserna för att tävla.
2013 blir vårt uppstartsår där vi siktar på att göra 300-400 träningshopp
med start i april. Största delen av vår träning kommer att ske i SF, Gryttjom.

Tomas Almbo

Klubb: Stockholms fallskärmsklubb, SF.
Medlemmar: Ulf Liljenbäck, Mats Olofsson, Mats
Svensson, Peter Törnestam, Mark Wemhöner, Rikard
Rodensjö, Johan Edvall, Martin Askelin, Lars Nyström,
Felix Wallberg, Mikael Kaulanen, Ronny Modigs, Ken
Hansen, Johnny Olsson, Joar Stenqvist, Mårten Nordlander, Daniel Åström (kamera).
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VI TÄVLAR 2013

Det är tävling som gäller 2013 – åtminstone om vi lyssnar på vår förbundsorganisation som gärna vill att vi blir
fler som tävlar mer. Vi i SFS-redaktionen ställde frågan i

CF2 sekvens

diverse digitala forum vilka lag som ska tävla den kommande säsongen. Det här var svaren vi fick. Vi har säkerligen
missat någon men det här är en bra fingervisning om vilka
som kommer att göra upp om medaljerna i år.

Team Fire

Elof Wecksell

Klubb: FK Aros.
Medlemmar: Åsah Helenius, Annica Carlsson,
Helena Hanses, Elisabeth ”Bettan” Wetterlund,
Elof Wecksell (kamera).
Planerat antal hopp/tunnel: 120-150 hopp, sex till nio
timmar tunnel.
Kort- och långsiktig målsättning: På kort sikt deltagande i båda SC, SM samt världscupen i Banja Luka
och på lång sikt säkerställa att det fortsatt finns ett
svenskt landslag i damklassen genom deltagande på
VM 2014 samt vidareutbildning av nya hoppare som
vill börja tävla.
Kuriosa: Vår satsning hittills kan beskrivas som en
blandning av skratt, gråt, logistikövningar, kalla hangarer och kokta ägg och potatisar, smutsiga rullplattor,
sjukdom, solsken, regn, resor kors och tvärs, vändande på slantar, fjäskande för mer ledighet, sammanhållning, fikapåse och en rejäl skopa djävlaranamma och
lite till. 2013 kan bara bli bättre, nu öser vi!

Joey Jones

3G

Gryttjom Volo

10-manna speedformation

Speed skydiving

www.hansberggren.se

Agnes Grahn

Klubb: SF.
Medlemmar: Emil Einarsson, Kenneth Eriksson, Mattias Nord, Mattias Qvist (kamera),
Mikael Kaulanen.
Målsättningar 2013: Förgylla hoppsommaren med rolig fyrmanna och ställa
upp på SM! En vecka hoppning plus det vi
kan få ihop och en tunnelsväng i Bedford
har vi tänkt.

Klubb: FK Dala.
Medlemmar: Mikael Andersson, Sigge Klintman, Jimmy Sandberg, Thomas Biehl (reserv).
Planerat antal hopp 2013: 300.
Mål: 20 poäng i snitt under 2013.
VM-medalj 2014.
Övrigt: 3G är ett gäng som genom
CF-hoppningen har känt varandra i
över tio år. Laget skapades inför SM
2011 och består delvis av medlemmar
från CF4-laget Romme Rotation.
Nu planerar 3G en seriös satsning
på grenen CF2 sekvens, en relativt
ung gren i internationella tävlingssammanhang, där det i dagsläget finns
stora möjligheter för satsande lag. I
mars åker 3G till Skydive Dubai, där
det blir nio träningsdagar med coachning av Hugues Orlianges (lagmedlem
i det franska CF2-landslaget och tillika
guldmedaljör på VM 2012).

Nivå 10

Daniel Hagström
Klubb: SF.
Mål för säsongen: Min plan är att fortsätta, det vill säga om det blir en speed
skydivingtävling under året. Tävlingen i
Dubai gav definitivt mersmak.
Målet är liksom tidigare att fortsätta
förbättra mina egna resultat, samt att
som en bonus krossa det svenska rekordet.
Om jag har möjlighet kommer jag i år
dessutom deltaga i någon av de internationella tävlingarna (speed meets)
som kommer att hållas.
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Team Entangled

Precision
Magnus Falk
Klubb: FGCC.
Målsättningar och planer 2013: Träning i precisionsgunga 15-30 minuter varje vardag. Göra
400 hopp. Delta i tre till
fyra PWCS-tävlingar och
ta poäng, det vill säga
vara bland de 30 första
vid deltävlingarna. Vinna
SM. Delta i träningsläger
på hemmaplan och om
möjligt ett läger utomlands om ekonomin tillåter.
Långsiktigt mål: Medalj på VM eller världscup.

Lena Kaulanen

Peter Lindgren

Klubb: Senast tävlade vi för Östersund. I år är tanken
att tävla för en liten klubb som inte har med någon i
tävlingen. Fortsätter vi som lag, kommer vi att byta
klubb varje år. I år ligger Nyköping bra till.
Mål: Att få till ett par träningstillfällen innan SM och bli
bättre såklart. Det vore kul att ta ett steg upp på pallen.
Lagmedlemmar: Stefan ”Schwede” Andersson, Niklas
Berg, Jesper Bergstrand, Annika Burström, Jens
Grahn, Robbin Havasi, Johan Juhlin, Siv Lindgren, Göran Schwarz och Monika Seth.

Klubb: FCCG.
Medlemmar: Jonas Nilsson, Lars
Eriksson, Henrik Norin (video).
Mål för säsongen: Vi hoppas att vädret i Stockholm är lite bättre i år så att
vi når minst 200 hopp.
För att säkra upp en del av hoppen
tänker vi genomföra mellan en till två
resor utomlands till något varmt och
hopssäkert land. Vi har även i år lagt
ribban på en hög nivå och känner efter ett par snöpliga år med fel siffra
på pallen att det nu är dags att vinna
SM och visa var skåpet ska stå. Vi har
även tänkt flytta fram vårt eget personbästa (15 poäng) och det svenska
rekordet till 21 poäng.
Långsiktigt mål: Vad gäller 2014 så
har vi valt att hålla nere på detaljerna
och behåller endast en känsla över
hur det kommer att vara när vi kliver
upp på pallen under VM!
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Från Börja-tävla-helg till

guldmedalj

Orion Freefly – Isac Östman, Marie Sjödin och Jens Lindblad.

Isac Östmans lag Dynamic Freefly blev till under en Börja-tävla-helg i FKCG på försommaren 2012. Bara några månader senare vann de guldmedalj i intermediate-klassen.
I år satsar de ännu mer och drömmer om att få representera Sverige internationellt.
Text

Boel Stier

Foto

Robert Rydén

I

början av förra året var Isac Östman
inställd på att hoppa VFS med ett nybildat lag. Men lagmedlemmarna kom
överens om att lägga ner satsningen tidigt på året eftersom ambitioner och mål
såg lite olika ut.
Därför var han helt utan planer i början
av säsongen när en så kallad Börja-tävlahelg anordnades i FKCG. Med på samma
Börja-tävla-helger 2013
Förra årets förbundssatsning på att få fler hoppare att börja
tävla fortsätter även i år. Ett antal helg-evenemang med gratis
coachning i FS och friflygning, samt troligen även precision och
kalottformation, med inriktning på hur man börjar tävla, kommer
att arrangeras på klubbar runt om i landet under maj och juni.
Mer information om datum och platser kommer inom kort,
på förbundets hemsida samt facebook-sida.
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evenemang var Marie Sjödin. De hade gått
kurs samtidigt 2009 och upptäckte nu att
de funkade jättebra i luften tillsammans.
”Jag hade inte haft några planer på att
tävla i friflygning alls. Men det funkade så
bra med Marie, vi var ungefär lika bra och
rörde oss ganska lika i luften. Jag hade lite
fler hopp men hon hade fler tunneltimmar.”
De frågade klubbkompisen Jens Lindblad om han ville filma och jo, det ville
han. Ett nytt lag var format!
Isac säger att Börja-tävla-helgen var en
jättebra start, eftersom de direkt fick en
coach som hoppade med i luften, kunde
hjälpa dem att göra saker lättare och gav
viktiga tips om att sätta ihop ett program.
”Både jag och Marie kunde en del.
Men nu fick vi en annan förståelse för

hur det funkade att friflyga tillsammans
tre personer i luften och inte minst hur
viktigt samarbetet med kameran är. Det
hade jag inte riktigt fattat.”
Efter Börja-tävla-helgen bestämde de
sig för att ställa upp i intermediate-klassen på SM. Och ju mer de tränade och
gjorde framsteg, desto mer insåg de att
de faktiskt hade goda chanser att vinna
mot de andra två lagen i samma klass.
De har fortsatt att få bra coachning
även efter den där första helgen, framför
allt av Janne Latvala men också av Malin
Sjödin och Tommy Gustavsson samt
Marius Östensen Sotberg från norska
friflygarlandslaget 42. Inför 2013 har de
bestämt sig för att satsa på allvar under
det nya namnet Orion Freefly. Det blir
utomlandsträning i Spanien och Arizona,
200 lagträningshopp under säsongen,
och deras mål är att representera Sverige
på en internationell tävling.
”Ingen av oss nöjer oss med att bli
halvbra,” säger Isac. ”Vi vill bli bäst!” ■

Svensk Fallskärmssport nr 1, 2013

Erik Lundh

Ont om
begagnat
för nybörjare

Det är svårt för
många nybörjare
att hitta begagnad
utrustning. En av landets instruktörer, Stefan
”Schwede” Andersson från
FKCG, har en teori om varför
det blivit så: att regeländringar
skapade ett visst lager av större
skärmar som nu börjar ta slut, och
att vindtunnelflygning blivit en kon-

Text

Stefan ”Schwede” Andersson

Foto

Erik Lundh, Åsa Helén

I

nnan Jesperkurvan kom sköttes anskaffning av utrustning till nybörjare
oftast av mer erfarna hoppare. Nybörjarna lyssnade på råd och dåd av dem som
hade hållt på ett tag och köpte ofta det
som rekommenderades.
I slutet av 1990-talet och under 2000talet skedde en attitydförändring hos de
nya hopparna samtidigt som utvecklingen av mer ”markhungriga” kalotter tog
fart. Fler nya högprestanda (HP)-kalotter
kom på marknaden och lockade många
att prova och dessutom köpa.

Jesperkurvans intåg

När attityden ”är det inte förbjudet så är
det tillåtet” bredde ut sig och flera mindre, mer ”aggressiva”, kalotter gjorde sitt
intåg på marknaden följde inte kunskapen med. Att fler råkade ut för otäcka
skador och tillbud under dessa nya skärmar ledde till slut till att den så kallade
Jesperkurvan infördes efter mycket diskussion.
Lagret av större skärmar snart slut

När de som under 1990-talet hade köpt
större skärmar började sälja dessa under
åren 2000-2010 för att byta till mindre
och mer moderna modeller skapades ett
visst ”lager” av icke HP-kalotter och i
storlekarna 170-210 kvadratfot. De flesta
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nya hoppare som har kommit till sporten
sedan 2000 har hittills haft förmånen att
köpa från det lagret men det är nu på
upphällning.
Många av riggarna har nu fallit för åldersstrecket vilket gör att det har blivit
svårare och svårare att hitta riggar som
man kan trycka ner en 210:a i. Flera kalotter har också tagit slut i materialet (oftast F111) eftersom många har använts i
mer än 20 år och kanske sålts både fem
eller åtta gånger redan.
Hos oss i FKCG rekommenderar vi
allt fler att köpa fabriksny utrustning.
Dels beroende på den låga dollarkursen
och dels för att andrahandsvärdet ofta är
högt. Det är också skönt att börja med
en utrustning som sitter bra på kroppen.
Nackdelen är att en ny utrustning kostar
mellan 50 000 och 60 000 kronor. Jag
anser dock att det är väl investerade
pengar.
Tunnel eller ny utrustning?

Vindtunnel är idag en stor konkurrent
om pengarna. Många nya hoppare lägger
pengar på att dra till en vindtunnel under vinterhalvåret. De söker ofta med
ljus och lykta efter billigare utrustningar.
Vindtunnel är roligt och lärorikt – men
att ha bra hoppgrejor är även det roligt
och ger dessutom säkrare hoppning.

Åsa Helén

kurrent om nybörjarnas pengar.

”Vindtunnel är idag en
Jag märker också att fler vill lägga pengstor konkurrent om
ar på tunnel än att köpa grundläggande
pengarna”, menar
utrustning som höjdmätare, Dytter,
Stefan Andersson
hjälm och hoppoverall. Alla klubbar har
dessvärre inte möjlighet att hyra ut till de
som inte har eget även om kraven ökar
från nybörjarna.
Stefan ”Schwede” Andersson
Kanske är det
dags att se över kurs- Stefan ”Schwede”
priserna så att man
Andersson har
kan finansiera inköp hoppat sedan
av hyrriggar till
1988 och är hoppmästare, kursledaklubben? I FKCG
re och AFF-instrukhar vi tre stycken
tör i Fallskärmskoch de används mer
lubben Cirrus Göeller mindre varje
teborg, FKCG.
hoppdag.
■
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Nära ögat!
av Ida Järlsjö, SF

ag och några vänner bestämde oss för att åka upp
till Mohed och Söderhamns fallskärmsklubb för att göra några
hopp. Jag var ganska grön och
väl på plats så kollade vi lite på
kartan över området och pratade med folk om hur fältet och
omgivningarna såg ut samt var
det var bra att landa.
Bra bra, vi skrev upp oss,
fick call och klädde på oss. Kan
ju erkänna att jag var lite smånervös, nytt fält och nytt flygplan. När man är van att hoppa ur Twin Ottern hemma i
Gryttjom så är det väldigt annorlunda med ett litet (men väldigt fint) Cessna 206-plan. Vi
börjar gå mot planet och nästan framme hör vi en person
skrika: havsbrisen är på väg!
Havsbrisen – vad är det?
frågar vi oss.
Tyvärr tar vi oss inte tid att
lära oss vad detta innebär fullt
ut. Vi klättrar istället in i planet
och börjar vår uppfärd till
3 000 meter. I planet sitter vi
och orienterar oss lite så att vi vet hur fältet ser
ut. Vi hade en plan att vi skulle göra ett snyggt
hopp men det blev inte riktigt som vi tänkt oss –
dörren är mycket mindre än vad vi är vana vid.
Men, men, ut och ner kommer man ju alltid...
å 1 500 meter bryter vi och jag trackar iväg
nordväst från fältet och drar min fallskärm
på 1 000 meter. Jag börjar orientera mig men
ser mest – skog! Var är fältet?
Jag letar efter mina vänner och sedan efter
åt vilket håll jag ska – då inser jag att jag har fått
”den sämsta tracking-riktningen” och är längst
från fältet.
Jag vänder upp och ska styra hemåt, men
när jag har vänt så är det som att flyga in i en
vägg – sjöbrisen! Okej, nu vet jag vad det är:
mycket vind som kommer rullande in från havet.
I och med att jag är ny så har jag en ganska
stor skärm och jag flyger inte mycket framåt.
”Andas”, tänker jag, punkten som inte rör sig?
Var är den!?
Ööh... i skogen precis nordväst om fältet.

P

Illustration av Hella Stening

J

Okej, vad finns där då, framför skogen? Jo,
en öppning framför en ganska stor lada. Okej,
dit kanske jag kan ta mig. Men vänta – när jag
kommer under taknocken och träden så bör ju
inte vinden stoppa mig lika mycket! Jag vill inte
riskera att landa på taket. F** det här blev inte
som jag hade tänkt mig.
Men vänta nu, bredvid ladan finns en liten väg
och bredvid vägen finns stora träd. Jag uppskattar avståndet till cirka fem meter. ”Andas” tänker jag igen, ”det här klarar jag, jag och skärmen får ju fysiskt plats där”.
Min kompis Martin har redan landat när jag
närmar mig marken och han ser resten av händelseförloppet. Jag kommer ner mellan ladan
och de höga träden och ska precis sätta ner fötterna när jag känner att jag slängs rakt in i väggen på ladan med kroppen och huvudet. Shit,
vad hände?
Jag står upp, jag blöder inte någonstans och
har inte ont (har en hel del adrenalin i kroppen).
Inser att min skärm hänger fast i en byhatt* på
cirka 1,5 meters väggarm. Okej, men manifes-

tet kan ju inte se mig härifrån, vems nummer
har jag i telefonen (som jag envisas med att alltid ha i bröstfickan när jag hoppar)? Jo Fredrik
91:an Eriksson, han är här. Jag ringer och två
snälla pojkar kommer och hjälper mig få ner min
skärm och kör mig till manifestet.
kärmen blev lite trasslig men den gick att
laga. Jag hade en ofantlig tur i och med att
jag spräckte en glasruta med den delen av pannan (strax över höger öga) som min hjälm täckte. Men allt som egentligen hände var att jag
blev lite öm i kroppen och utan andra men.
Så vad lärde jag mig av detta? Jo, vad
”havsbrisen” är för något och att det är bra att
ta reda på mycket information om olika väderfenomen, att det är bra att hoppa med mobiltelefonen och att jag kan klara av att landa på små
ytor (det är bra om man detaljstuderar dem)
samt att punkten som inte rör sig finns.
●

S

*Byhatt är en slags armatur (lampa)
och just armatur är vad jag jobbar med!

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

publicera sådana. Sänd din ”nära-ögat-historia” till oss så
kanske den kommer i tryck tillsammans med en snygg illustration! E-posta till: anna.oscarson@gmail.com
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NYFIKEN PÅ

Carl-Oskar

Väluppfostrad och korrekt är två ord som beskriver riksdagsmannen Carl-Oskar Bohlin. Men
bakom den lugna fasaden finns en nyfiken flygare
som har svårt att sitta still. Vem sa att politiker
är torra och tråkiga?
Text

Virginia Åslund

Foto

Victor Norberg

Å

ret var 2010. Det var valår och
Carl-Oskar hade fullt upp med
politiska uppdrag och juridikstuderandet. Han var ständigt på resande fot med
livet i en resväska mellan olika stopp.
Bland annat fallskärmsklubben Aros där
han, just det året, bestämde sig för att gå
en fallskärmskurs.
”Jag har alltid varit intresserad av
flygsporter och att gå en fallskärmskurs
stod högt på prioriteringslistan. Men det
var ett väldigt stressigt år för mig så den
säsongen hann jag bara göra färdigt utbildningen”.
Året därpå gjorde han 120 hopp som
fördelades på hemmaklubben FK Dala,
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Carl-Oskar
Bohlin
Född: 1986.
Bor: Borlänge.
Yrke: Riksdagsledamot för Moderaterna.
Klubb: FK Dala.
Började hoppa: 2010.
Antal hopp: Cirka 200.

FK Aros och Stockholmsklubben. I början var familjen lite skeptiska till den nya
hobbyn. Idag är de mer skeptiska till
speedflygningen, där man flyger med
små specialbyggda glidskärmar nedför
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skidbackar och bergväggar. Carl-Oskar
upptäckte speedflygningen genom fallskärmshoppningen.
”Det började med att jag tyckte att
det var tråkigt att hoppsäsongen tog slut.
Fallskärmshoppning är ju det roligaste
som finns så jag tänkte att jag skulle
kombinera det med min andra favorithobby som är skidåkning”.
Han beställde utrustning och lärde sig
själv under två dagar i Falun. Under en
skidresa till Österrike med vänner provade han på sin nyfunna hobby till kompisarnas ”Ska du verkligen göra det där?”.
Efter den gången var han helt fast.
Hängiven skojhoppare

Carl-Oskar har hunnit med cirka 200
fallskärmshopp och 340 speedflygningar.

Han har åkt på flera skid- och speedflygningsresor sedan 2011 då han började.
Under en resa i Schweiz hade Carl-Oskar
förmånen att få träffa Patrick Pearson
och Joey Jones som han passade på att få
tips ifrån. I fallskärmshoppningen är han
däremot ständigt omringad av människor som kommer med tips och råd.
”Det känns förmånligt att ha tillgång
till en sådan erfarenhetsbank varje gång
man kommer till en fallskärmsklubb.
Speedflygningen är inte lika reglerad som
fallskärmshoppning vilket innebär att man
som individ har större ansvar. Det är viktigare med kännedom om väderfenomen,
speciellt i höga berg. Begränsningarna för
när man kan flyga definieras av kombinationen mellan geografi och väder. Jag kan
till exempel speedflyga när det är mulet”.

Politiskt engagerad som tonåring

Car-Oskar är född och uppvuxen i Borlänge av politiskt engagerade föräldrar.
Men de politiska åsikterna stämmer inte
överens inom familjen.
”Det kan bli en del livliga diskussioner kring middagsbordet. Man kan säga
att jag fick en skola i debatteknik tidigt”.
Johan Bohlin,
hoppkompis
och kusin

Ett fantastiskt fallskärmshopp var under förra årets
Action-weekend på hemmaklubben FK Dala. Det
var första ballonghoppet
och det skulle göras extraordinärt. Carl-Oskar grävde
fram sin smoking han använt en gång tidigare, under en kungamiddag, och
hoppade i den. Denna bild
hamnade på förstasidan på
tidningen Dala-demokraten.
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Martin Flink

De två oskiljaktiga
kusinerna Carl-Oskar
och Johan Bohlin
hoppar ut i en formation som de själva valt att döpa till
"Höstlöv i flykt".

Bortsett från en spricka i hälen efter
en dåligt planerad speedflygnings-landning har han klarat sig från svårare olyckor, både inom speedflygningen och fallskärmshoppningen. Reservdrag har han
också klarat sig utan men var med om ett
obehagligt fallskärmshopp. Då fick han
tre varvs snodd samtidigt som ett styrhandtag släppte.
”Jag roterade snabbt och tappade kopiösa mängder höjd innan jag fick ordning på det där. Jag har många gånger
funderat på om ett reservdrag hade varit
mer adekvat än att mållåsa på snodden.
Som tur var hade jag höjd kvar, men jag
hade kunnat försätta mig i situationen
där ett reservdrag inte längre hade varit
ett alternativ, och då hade det blivit stökigt om jag inte lyckats få ordning på
min roterande kalott.”
Carl-Oskar har insett att han håller på
med två konkurrerande sporter. Men han
tycker att de också kompletterar varandra
perfekt. Fallskärmshoppning är bland det
roligaste han vet så att vara en hängiven
skojhoppare kommer han fortsätta med.
Men det är speedflygningen han vill satsa
på mer seriöst.
”Inom hoppningen får jag frifallet och
med speedflygningen får jag kalottprestanda som Jesperkurvan inte kommer att bjuda mig på de närmaste tio åren, om jag
gör hundra hopp om året. Min utvecklingskurva har varit snabb och jag tror
mig ha en fallenhet för vad jag håller på
med, sen får vi se hur långt det tar mig”.

Carl-Oskar och
jag blev vänner
redan som små
och har hängt
ihop sen dess.
Vi har följts åt i
många intressen, från fiske och pyroteknik fram till
fallskärmshoppning och speedflygning.
Han är väldigt ambitiös och driven
och har alltid mycket på gång, men
lyckas ändå lägga ner sin själ i det han
tar sig för. Drivet mynnar ut i många roliga projekt och upptåg som man kan
hänga med på, vare sig man visste att
man ville det innan eller inte.
Dessutom är han den enda jag känner som kan klämma i sig mer än en liter fjällfil till frukost.
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Elof Wecksell, hopp- och speedflygningskompis
Eva Hellqvist

Carl-Oskar är en av
de skönaste människor jag känner
och vi har varit på
en hel del äventyr.
Vid ett tillfälle
pratade vi om att
bestiga Kebnekaise för att sen speedflyga från sydtoppen. Efter många diskussioner bestämde vi avresedag och åkte. Det visade
sig att vi lyckades pricka in en av de tre
dagar på året då vinden låg precis rätt.
Men för att hinna var vi tvungna att flyga med helikopter till toppen. Dessutom
var Carl-Oskar krasslig. Piloten försökte
avskräcka oss med historier om hur
många skärmflygare han räddat ur diverse stenrös, men det stoppade inte
oss. Det gav oss snarare respekt för situationen.
Carl-Oskar har alltid viljan och humöret uppe och vill ständigt lära sig nya
saker. Han ser bara möjligheter, på
gott och ont.

Carl-Oskar har alltid intresserat sig för
samhällsfrågor och började debattera
mycket över nätet när han var yngre.
Idag är det är främst rättsväsendet som
intresserar honom, något han fångade upp
under juridikstuderandet. Carl-Oskar
hade som 14-åring blivit medlem i Moderata ungdomsförbundet men det var efter att de en dag kom och besökte hans
gymnasium som han bestämde sig för att
engagera sig aktivt i partiet. När han var
19 år blev han vald till ordförande för
ungdomsförbundet i Dalarna och satt på
den posten i tre år. Efter gymnasiet studerade han juridik vid Uppsalas universitet
och började samtidigt få politiska uppdrag. Detta tog honom slutligen fram till
att bli den första moderata ledamoten
från Borlänge som suttit i riksdagen.
”Som politiker är man på ett sätt alltid i
tjänst, men jag gillar att jobba. Och det är
en stor ära att få sitta i Sveriges riksdag”.
Carl-Oskar pendlar mellan Borlänge,
där han känner att han hör hemma, och
Stockholm. Han är van vid att vara offentlig och det händer att han blir stoppad i mataffären i Borlänge av någon
som vill diskutera. I Stockholm är han
däremot mer anonym. I och med att han
alltid är i tjänst har han svårt att definiera
ledig tid. Men han vet vad han gillar att
göra när han väl får den.
”De flesta jag känner tycker att jag är
dum i huvudet som håller på med det jag
gör, samtidigt är det några som är avundsjuka på mina bilder! Jag vill vara aktiv
när jag är ledig. Att hoppa fallskärm eller
speedflyga – det är så jag kopplar av.
Dessutom gillar jag inte när tid går till
spillo. Jag vill göra något meningsfullt. ”
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Ett fint speedflygningsminne var med vännen
Elof Wecksell. Från fjällstationen Nikkaloukta
tog de en helikoptertur
på sju minuter (istället
för en vandring på 16
timmar) till toppen av
Kebnekaise för att sedan
speedflyga ner. ”Elof är
en väldigt säkerhetsmedveten person som jag
har mycket respekt för”.

Före fallskärmshoppningen och speedflygningen var det bilracing som gällde.
Att fiska är ett intresse han haft så länge
han kan minnas. Och han kan inte förstå
varför han inte tagit dykcertifikat än.
Tids nog prickar han av det med.
Dalmas utan dalmål

Trots att han är född och uppvuxen i
Borlänge har han inget dalmål. Hans
teori är att han gick i skolan med andra
som hade föräldrar från andra delar av
landet och därmed inte heller pratade
dalmål. Men han är en lokalpatriot och
har Dalarna i hjärtat. Och det gäller även
fallskärmsklubben som han har tio mi-

nuters biltur till.
”Klubben har ett bra flygplan och bra
människor” lägger han till.
Carl-Oskar tillbringar fortfarande
mesta delen av sin tid på resande fot och
har sin uppsats kvar att skriva. Men tid
för avkoppling hittar han. Det händer att
han är på väg till klubben och märker att
vädret inte är optimalt för fallskärmshoppning. Då vänder han helt enkelt
riktning och åker och speedflyger istället.
Även efter en hoppdag när öllampan
tänds kan han känna att det finns tid han
vill fylla med något meningsfullt. Då
åker han och speedflyger en stund innan
han kommer ikapp med de andra. ■

Nedan: Carl-Oskar i
en tunnelroll som är
en av speedflygningens mest avancerade
manövrar. "Den är
omöjlig att göra med
de flesta fallskärmar
eftersom de inte har
tillräckligt bra prestanda. Tunnelroll används för att bygga
upp fart. De mest erfarna piloterna använder sig av den där utrymmet är för litet för
stora svängar, som
exempelvis i trånga
bergskorridorer"
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Test med digitala hö

Fördelar och nackdelar
med analoga och digitala
höjdmätare för elever har
diskuterats en hel del, både i
Norge och i Sverige. Argumenten
är dock ofta grundade i antaganden
och inte erfarenhet. Det ville Norges
huvudinstruktör Espen Høst ändra på
och initierade ett experiment på Skydive
Voss där deras AFF-elever under 2012 fick
använda digitala höjdmätare. Nils Kløcker
Predstrup har nu sammanställt resultaten.

Text

Martin Eidensten

Foto

Delphine Huet

E

spen Høst inledde projektet efter
upprepade observationer av elever
som fokuserade för mycket på att läsa av
sina analoga höjdmätare i förhållande till

annan trafik, hinder och planering av
landningsvarvet. Han kände ett behov av
att rationalisera och optimera metoden
med vilken elever lär sig flyga skärm.

farenhet av fallskärmshoppning eller
skärmflygning och var redan vana vid
analoga instrument.
Tydliga instruktioner

Utrustning

Viso
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Optima

Alti-Track

De digitala höjdmätarna som användes
var Viso och Optima, vilka erbjöds till de
126 elever som Skydive Voss hade under
2012. Som alternativ fanns även AltiTrack, en elektronisk höjdmätare med
analog skala. Tre elever valde Alti-Track
framför Viso men dessa hade tidigare er-

Eleverna instruerades att primärt använda Vison för kontroll av höjden i frifall
samt under skärm över 300 meter. Under
300 meter skulle Optiman vara den primära och Vison skulle endast kontrolleras om eleven kände behov av en visuell
bekräftelse av höjden. Anledningen till
detta var att låta elevens fokus vara på
Svensk Fallskärmssport nr 1, 2013

öjdmätare för elever
omgivningen och övrig trafik. Optiman
ställdes in att pipa först på 300 meter, sedan 200 och till sist 100 meter. Sista pipet indikerar då att eleven ska ligga på
rak final och förbereda landning. Frifallssignalen sattes så pass lågt att de själva
måste hålla koll på höjden med hjälp av
Vison.
Visons funktion att spela upp det senaste hoppet användes också som övning
för eleverna.
Eleverna positiva

Efter att en elev gjort sitt examinationshopp fick hen svara på fem frågor. Samtliga hade positiva erfarenheter av experimentet. Två elever ansåg sig inte ha haft
hjälp av Optimans signaler under kalott.
En klar majoritet använde dock både
Viso och Optima under kalott och litade
inte enbart på ljudsignaler. I synnerhet
under de första hoppen samt om det var
starkare vindar inför landning.

Under testperioden har instruktörer
noterat en enorm skillnad i elevernas kalottflygning. De flög skolboksexempel på
landningsvarv redan de första hoppen.
Detta i sig menar Nils Kløcker Predstrup
vara ett tillräckligt bra argument för att
gå över till digitala instrumet för elever.
Att inte bara ge dem instruktioner för
hur de ska agera på olika höjder under
skärm utan även ge dem verktygen som
talar om det mer exakt.
Ett annat mycket viktigt resultat var
att inte en enda elev utförde en låg sväng
under testperioden.
Nya rutiner

Digitala höjdmätare går på batteri och
rutiner för att säkerställa att de har tillräcklig effekt har fått skapas. En Viso
stänger också av sig efter fjorton timmar
så även detta måste hanteras. På Skydive
Voss har de löst det med att de slås på
varje morgon.

Slutsatsen som Nils Kløcker Predstrup gör är att digitala höjdmätare kan
användas med mycket stor framgång för
elever. Han ser ingen anledning att begränsa till enbart analoga höjdmätare.
”Vår statistik visar en minskning av
skador, vi har inte haft någon allvarlig för
en elev under säsongen. Vi tror att de
nya instrumenten är en bidragande faktor till det och kommer att fortsätta att
använda dem under 2013.”
■
Nils Kløcker Predstrup
Nils Kløcker Predstrup
började hoppa 1997 och
har hunnit med över
10 000 hopp. Han har
friflugit i många år och
vunnit VM-guld i freestyle
2001- 2005. De senaste
sju åren har han fokuserat på AFF i Spanien,
USA och Norge.

Vinterhoppning i Marocko
F

örra vintern var vi ett gäng från Linköpings
fallskärmsklubb som åkte till Spanien och
hoppade, men i år var vi sugna på någonting nytt.
Henric Granberg i klubben hade fått nys om
ett hoppfält i Marocko. Vi hittade
inte så mycket information om
stället men efter
några mejl fram
och tillbaka med
en ansvarig på
plats bestämde vi oss för att köra på.
Efter flygningen från Stockholm till Marrakech och en tre timmars väntetid innan det var
dags att flyga vidare till staden Beni Mellal följde
en veckas härlig hoppning. Hoppfältet är beläget
femhundra meter över havet och ligger vid foten
av de mäktiga Atlas-bergen. Det flögs två stycken
Pilatus Porter och organisationen på fältet var av
toppklass.
Förutom oss svenskar fanns det franska och
tyska hoppare på plats. Varje dag erbjöds lunch på
hoppfältet lagad av lokala kockar.
Vi som åkte var Henric Granberg, Johan Norén, Calle Rosenquist, Niklas Ribbenhed, Jonas
Fransson, Robert Jönsson, Arvid Selander, Marcus Olovsson och Jonathan Ahlqvist.
Text och foto av Johan Norén
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Linköpingshoppare i Marocko, från vänster: Calle Rosenquist, Jonas Fransson, Arvid Selander, Robert Jönsson, Marcus Olovsson och Johan Norén.
Knästående: Niklas Ribbenhed, Henric Granberg och Jonathan Ahlqvist.

33

17 BASE-hopp på en dag
Micke Fält, svensk fallskärms- och BASE-hoppare, satte i
höstas ett nytt svenskt rekord med 17 BASE-hopp på
samma dag i Kuala Lumpur. ”Det var tungt”, säger Micke.

Micke Fält över Kuala Lumpur.

Ändå planerar han att slå sitt eget rekord redan i år.
Text

Boel Stier

Foto

David Major

E

ftersom BASE-hoppningen inte är
organiserad eller licensierad på samma sätt som flygplanshoppning finns det
i stort sett ingen officiell statistik. Men
såvitt Micke Fält själv vet var det ett svenskt
rekord han slog när han gjorde 17 hopp
samma dag den 28 september förra året.
Han var den ende svensken på plats
under det evenemang som kallas KL Tower International Jump, där myndigheterna i Malaysia låter BASE-hoppare från
hela världen använda det 421 meter höga
Menara-tornet i staden som uthoppspunkt (fast man hoppar från 300 meters
höjd). I fyra dagar pågår hoppfestivalen
som årligen samlar många åskådare och
har skapat mycket medial uppmärksamhet sedan starten 2001.
”Det var under den andra dagen med
kvällshoppning som jag gjorde 17 hopp
på en dag. Jag packade allt själv och hade
två riggar.” berättar Micke, som har strax
över 700 hopp och 390 BASE-hopp.
”Det finns två landningsområden. Ett
ligger i direkt anslutning till tornet men

är omgivet av palmer, lyktstolpar och en
massa annat bråte som man kan slå ihjäl
sig på. Dessutom är det nästan alltid sidvind där. Jag har för vana att alltid välja
det bästa landningsområdet som ligger en
bit längre bort, en rund gräsring på
omkring 60 meter i diameter, omgiven av
träd och taggtrådsstängsel.”
För att få delta i evenemanget ska man
ha gjort minst 100 BASE-hopp, vara en
säker BASE-hoppare samt bli rekommenderad av en för organisatören känd
BASE-hoppare.
Under dagarna före evenemanget i
Menara arrangerades tre dagars tillåten
hoppning från ett 120 meter högt hus i
en liten stad som heter Sibu på Borneo.
”Vi som deltog hade rena rockstjärnestatusen. Vi blev bjudna på middag av
guvernören och det hölls en stor välkomstceremoni. Alla visste vilka vi var
och ville hela tiden ta bilder på oss och få
autografer, riktigt kul!”
Sammantaget på resan gjorde Micke
Fält 68 hopp på sex hoppdagar.
■

Bertil Liljedahl
Bertil Liljedahl, född i Stockholm den 6 maj 1933, var
en av svensk hoppnings verkliga pionjärer. Han gjorde
sina första hopp vid Fallskärmsjägarskolan, FJS.
När Svenska Fallskärmsförbundet 1963 utbildade
sina allra första egna instruktörer var Bertil Liljedahl en
av de fem som ingick i kursen.
Han var medlem i Stockholms fallskärmsklubb och
ingick i den svenska VM-truppen som tävlade i Leutkirch, Tyskland 1964. Det var det sjunde världsmästerskapet som anordnades i fallskärmshoppning, och det
var första gången Sverige hade en landslagstrupp med.
Bertil var även med på VM 1966 och 1968.
Under tiden när Bertil Liljedahl var som mest aktiv
inom hoppningen fanns fyra SM-medaljer att tampas
om – precision, stil, kombination (av de förra två) och
lagprecision. 1965 tog han samtliga dessa fyra guldmedaljer. Även 1967 blev det guld i precision.
Bertil Liljedahl blev 1967 utnämnd till Stor Grabb
nr 1. Han var alltså den förste fallskärmshoppare som
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samlat på sig tillräckligt med poäng för detta hederstecken inom svensk idrottsrörelse.
På senare tid var han bosatt i Trångsund samt delar
av året i Spanien – där han bland annat ägnade sig åt
skärmflygning även efter att han hade slutat hoppa.
–––
En stor hoppare och en föregångsman lämnade oss när
Bertil Liljedahl i slutet av februari stilla somnade in efter
en tids sjukdom.
Bertil var min stora idol och mentor när jag började
hoppa. Han hjälpte mig med tekniken och höll igen mig
när jag blev för ivrig och nervös på tävlingar. Bertil var
också med om att på 50- och 60-talet få Svenska Fallskärmsförbundet att bli en förening som satsade på träning
och tävling.
Ingen hade glimten i ögat som han, något jag blev påmind om sist jag träffade honom för några år sedan på Fallskärmsjägarnas dag i Karlsborg. Jag kommer alltid att minTony Månson
nas Bertil som en god kamrat och vän.

Olle Falkerheims arkiv

till minne
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Ronny Modigs,
ordförande

Stefan Nilsson,
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Svenska Fallskärmsförbundet är en frivillig försvarsorganisation,
medlem i Flygsportförbundet och Riksidrottsförbundet.
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Materielkommittén: Henrik Grentzelius,
e-post: henrik.grentzelius@comhem.se

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

På hemsidan hittar du nyheter och information
om Svenska fallskärmsförbundet, samt fakta och
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Håkan Dahlquist,
suppleant

Carl-Oskar Bohlin,
suppleant

Petter Alfsson-Thoor,
riksinstruktör

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

”Kungen Falk” – Tomas Almbos bidrag till stillbidstävlingen på årets Stockholm Skydive Filmfestival var detta foto på precisionshopparen Magnus Falk.
Bilden är tagen på Stockholms fallskärmsklubbs hoppfält Gryttjom under en dag med mängdträning mot el-disken.

