SFK 50 år
Lärorikt swoopcamp
Första SM med pond
Team Fire hetare än någonsin

”I love the smell...
...of jetfuel in the morning." Ett vanligt förekommande uttryck i fallskärmskretsar. Och jag har funderat lite
över det där med dofter och fallskärmshoppning. För
ganska många förknippas hoppningen med något doftintryck. För någon kan det vara nylonet i fallskärmstyget, förre riksinstruktören Mattias Nord berättade i
sin Nyfiken på-intervju för ett antal år sedan att det var
doften av höst och multnande löv som var fallskärmshoppning för honom. Anledningen var att han började
hoppa på hösten.
För mig var det länge doften i materielbaracken.
Den lite halvunkna, instängda lukten. Jag tyckte den
var fantastisk.
Vad är det som gör att dofter kan fastna så starkt i
vårt medvetande? Utan att helt ha koll på teorin bakom och den vetenskapliga förklaringen så tror jag att
det handlar om känslor. När vi berörs starkt känslomässigt uppfattar vi doftintryck starkare. Minns du
kanske tonårskärlekens parfym eller deodorant? Kan en
viss lukt ta dig tillbaka i tiden och få dig att återuppleva känslan du hade då?
Vi har fått uppleva en vädermässigt mycket bättre
sommar i Sverige i år än vi hade förra året. Det har underlättat utövandet av vår älskade sysselsättning. Vi
bjuder här på ett fullmatat nummer som innehåller allt
från midsommarfirande till svenska mästerskapen.
Egentligen hade vi planerat att det här numret skulle

tryckas precis i SM-tider. Vi valde att skjuta lite på det
för att få med resultaten. När du nås av detta nummer
har fler tävlingar ägt rum. Tyvärr hade vi inte tid och
plats att få med dem så vi skriver mer om dem i nummer fyra. Men det känns som att det händer mycket på
tävlingsfronten just nu.
Nu när de flesta semestrar börjar lida mot sitt slut
och vi har den med fallskärmshopparens ögon sett lite
tråkigare delen av året framför oss hoppas jag att du
har samlat på dig många doftintryck under sommaren.
Sådana du kan plocka fram i vinter när du vill komma
tillbaka till känslan av glädje, förväntan, spänning, adrenalin, kärlek eller vad nu det är för känslor du förknippar fallskärmshoppning med.
Är ditt luktsinne svagt kan kanske bilderna i detta
nummer hjälpa dig på traven?
Anna och övriga redaktionen
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Kalendariet. Lösryckt,
notiser om smått och gott.
Ordförandespalten,
Ronny Modigs.
Omfattande
uppdateringar i SBF.
Vädret utmanade
första SM med pond.
SM – Team Fire hetare
än någonsin.
SM – resultaten
i alla grenarna.
SM – FS-tänk i Veritas.
Lärorikt swoopcamp.
Annelis minnesfond 2013.
Skånes fallskärmsklubb
firade 50 år.
Fönster mot sommarsverige.
Riksinstruktören, Petter Alfsson-Thoor. Incidentrapporter.
Stark svensk insats
på World Games.
Midsommarglädje
i Söderhamn och Halmstad.
AFF-instruktörskurs gav
hoppglädjen tillbaka.
Sju svenskar på
vertikalt Big way i Spanien.
Två lag i Svenska cupen.
Att mista en vän.
Nyfiken på Gunilla.
Larrys flygskola, del 3
– snabba trick och tips.
Skåningar prövade precision.
Så kontaktar du folk i SFF.
Baksidan.

Omslaget:
Johan Karlsson under träning vid ponden i
Gryttjom. Mer om Johan på sidan 21.
Foto: Hans Berggren.
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Kalen på gång

Spännande uppvisning på Pride
Under Prideveckan i Stockholm var Svenska fallskärmsförbundets uppvisningsgrupp på plats för att visa upp sig från sin bästa sida. Hoppet skedde
ur en helikopter och tre hoppare med Prideflaggan landade snyggt på
Östermalms idrottsplats.
”Det var spännande för det var lite trångt”, säger Jens Grahn (SF) som
hoppade med Ludvig Åkeson (FKA) och Toby Hellmark (SFK). ”Och så hörde vi publikens jubel redan från 100 meters höjd vilket var roligt”.
Markpersonal var Johan Julin (FKA).

NOVEMBER
16-17: Förbundskonferens, Karlsborg. För
information: ordforande@sff.se
JANUARI
31/1 - 2/2: SFF:s Bas-kurs. 150 platser. Sista
anmälningsdag 1 november. Anmälan via
din klubbs chefsinstruktör.

Ludvig Åkeson landar med regnbågsflaggan.

FEBRUARI
28/2 - 2/3: SFF:s hoppledarkurs. 40 platser.
Anmälan via din klubbs chefsinstruktör.
MARS
19 - 23: SFF:s kursledarkurs. 16 platser.
Anmälan via din klubbs chefsinstruktör.
19 - 23: SFF:s hoppmästarkurs. 32 platser.
Anmälan via din klubbs chefsinstruktör.
SEPTEMBER
5-6: Speedstar Scramble, FKCG. För
information: sofie.larsson85@gmail.com
7: SM i 10-manna speed, FKA. För
information: penny.robertson@telia.com

APRIL
Vecka 16 eller 17: SFF:s AFF-kurs tunnel.
Exakta datum senare. Anmälan via din
klubbs chefsinstruktör.
28/4 - 2/5: SFF:s tandemkurs. Anmälan via
din klubbs chefsinstruktör.

12-14: NM i FF3 och VFS, SF. För
information: www.skydive.se/Camps.html

MAJ

20-21: Fallsvenskan FS och FF, FKCG. För
information: www.hoppafallskarm.nu

20 - 25: SFF:s AFF-examination Anmälan via
din klubbs chefsinstruktör.

Mikael Söderberg

Den välkände amerikanske hopparen och grundaren
av Skydiving Magazine, Mike Truffer, är död. Han deltog i slutet av maj på Memorial Day weekend i DeLand, Florida, där han fick en så hård öppning att han
blev förlamad, skriver Blue Skies Magazine. Skadorna
var så allvarliga att han avled några dagar senare.
Mike Truffer var en skicklig FS-hoppare, men är
mest känd som publicist. För 34 år sedan startade
Truffer tabloidtidningen Skydiving Magazine, som
snabbt blev den mest respekterade hopptidningen
runt världen. Han drev tidningen sedan under många
år tillsammans med partnern Sue Clifton.
Truffer hade också inflytelserika upppgifter i USPA,
det amerikanska fallskärmsförbundet. Han skapade
även ”The Book of Skydiving Formations” 2011, en
samling med fler än tusen magformationer. Mike
Truffer blev 63 år.

från Facebook

Mike Truffer död efter hård öppning

Hoppning invigde
Red Bull Flugtag

Foto Lars Nyström

Svenska Stuntgruppen blev anlitade av Red Bull för att inviga
tävlingen Red Bull Flugtag
2013 i Kungsträdgården vid
strömmen i Stockholm. På
plats fanns crika 35 000 människor och hoppade gjorde
Fredrik Eklund, Seth Ericsson,
Jens Grahn, Stefan Burström
och Annika Burström.
Först ut var Fredrik Eklund
och Seth Ericsson som gjorde
varsin 270-gradershook och
landade i vattnet. Därefter gjorde Jens Grahn en precisionslandning på ”Red Bull-rampen”.
Stefan och Annika Burstöm var
sist ut med rök i en teamhook.
De la själva svängen över publiken och sedan swoopade Stefan rampen, Annika bredvid och
det hela avslutades med ett
plums i vattnet.
”Det var helt klart det roligaste, läskigaste och coolaste hopp
jag någonsin har fått ynnesten
att göra!” berättar Annika.
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LÖSRYCKT
Big way inställt – Velociraptor fyllde tomrummet
nio dagars hoppning. Konceptet bjuder att man inte
behöver delta alla dagar och därför varierade gruppstorleken, från som minst nio men oftast till en bit
över 20 med hopp av varierande svårighetsgrader.
Unikt med denna hoppvecka var att tre av deltagarna hade med sig sina små ammande barn. Vid

Anders Q

Réne Bacchus

På grund av för få anmälda ställdes årets planerade Big way camp (FS) i Gryttjom in. Kompisgänget
Velociraptor beslutade då att förlänga sin hoppvecka och erbjöd några av de anmälda Big way-deltagarna att vara med. Liksom förra sommaren coachades gänget av finske Markku Teivanen. Det blev

flera tillfällen genomfördes både återkoppling och
fullt dirtdive samtidigt som amningen (se bild under
”Fönster mot sommarsverige” sidan 18).
”Jag har aldrig tidigare varit med och hoppat i en
formation där det ingått tre ammande kvinnor”,
konstaterade Håkan Andersson från Linköping. Och
då har han liksom de flesta andra av deltagarna i
Velociraptor många års hopperfarenhet att ösa ur.

Tre ammande kvinnor i Velociraptor 2013. Här är det Katarina Sonnevi som demonstrerar simultankapacitet med sin lille Adam. Övriga på bilden är Håkan Andersson, Juan Cifuentes, Monica Paulsson och Patrik Selhag. Till höger, första poäng på 23-mannasekvens.

Tony Månson både 50 och 70 år

Foto Sara Guchi

Foto Hans Berggren

En av svensk hoppnings mest rutinerade, Tony Månsson, fyllde 70 år alldeles nyligen. Och det samma år som han nu firar sitt 50:e år i sporten.
Den 30 juli 1963 gjorde han sitt första fallskärmshopp på
FJS över Flugebyn, vilket var ett automathopp med fallskärm
modell 72 från höjden 400 meter.
50 år senare gjorde han sitt 6 319:e hopp som inhopp
på SM nummer 48 för hans del. 102 SM-medaljer senare
av 170 möjliga (47 guld) kan vi konstatera att det har gått
ganska bra för Tony Månsson alla dessa år. Vi gläder oss
med Tony och säger grattis!

Johan Karlsson flyger Peregrine
Performance Designs, PD, släppte för en tid sedan den specialdesignade swoop-skärmen Peregrine. PD kontaktar själva de
personer de tycker ska få möjlighet att flyga den, och Johan
Karlsson var en av dem som blev kallad till ett möte. Efter
kontraktskrivande om regler och villkor är han nu ägare av en
Peregrine-skärm.
”Jag är superglad att jag fått chansen att hoppa denna
otroliga skärm. Den flyger helt sjukt bra, det är som att flyga
en jet-vinge. Men samtidigt är den svår att flyga när den går
så fort. Men jag tror det underlättar lite för mig som alltid
flugit väldigt små kalotter som är känsliga för inputs. Jag har
med tre andra europeiska Peregrine-swoopare bildat swooplaget Jpeg, så planerna för framtiden är mycket träning och
tävling”, säger Johan Karlsson.
Läs mer om Johan på sidan 21, och se bild på omslaget!.

Uppvisning under Almedalsveckan
SFF:s uppvisningsgrupp var på plats och höjde tempen på Almedalsveckan i Visby med två väl
planerade uppvisningar med landning mitt i Almedalen. På bild syns Ludvig Åkeson från fallskärmsklubben Aros. Andra hoppare var Mikael Söderberg (FKA), Toby Hellmark (SFK) och Johan Kristoffersson (GOF). Organisatörer var Robbin Havasi (FKA) och Niklas Carlberg (GOF).
Svensk Fallskärmssport nr 3, 2013
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Några ord från…

Omfattan
Svenska bestämmelser för fallskärmshoppning, SBF, har i år genomgått en
ganska omfattande uppdatering. Förändringar om fotografering och nya behörigheter har lagts till. Och såklart skärpta
regler för högfartslandningar som förhoppningsvis skall göra att vi får färre

D

å är vi i slutet av en härlig semesterperiod och hoppsäsong. Vädergudarna
har varit på vår sida, och det har gjorts massor av hopp runt om i landet!
Det är glädjande att flera av våra mindre
klubbar visar förutsättningar att växa. Flera
har vågat satsa på nya flygplan de senaste
åren och senast i raden är Umeå fallskärmsklubb som fick ett nytt flygplan levererat nyligen. Lycka till!

F

ramåtanda är bra men vi behöver också
förankring bakåt i tiden så att vi kan
dra lärdom och nytta av tidigare generationers erfarenheter. I år fyllde Skånes fallskärmsklubb 50 år – ett halv sekel av fallskärmshoppning! Stort grattis till det och
till ett lyckat 50-årsfirande.

S

om många av er vet har vi på uppdrag
av Försvarsmakten startat SFF:s uppvisningsgrupp. De är i full sving och genomförde den 3 juli en mycket lyckad uppvisning i Almedalen tillsammans med Gotlands fallskärmsklubb. Bra jobbat, det är
mycket viktigt att vi syns på det här sättet!
Det har dessutom genomförts en spektakulär uppvisning i Stockholms ström där
Seth Ericson, Annika och Stefan Burström,
Fredrik Eklund och Jens Grahn swoopade
ner framför Skeppsbron. Vilken uppvisning, man blir nervös bara man tänker på
det, grymt jobbat!
När du läser det här har det dessutom
troligen gjorts uppvisningar både i Kungälv
och på Pride-festivalen i Stockholm. Alla
dessa insatser innebär kanonreklam för fallskärmshoppningen i Sverige.

S

om vi har diskuterat tidigare genomförs i år försök med en ny utbildningsplan. Det är väldigt viktigt att vi analyserar
det arbetet ordentligt så att vi kan utvärdera
det från alla möjliga olika perspektiv i höst.
Är till exempel det nya systemet bättre på
att få elever att stanna i sporten? Ökar det
och nyttjar det instruktörskompetensen
bättre? Är det resurseffektivare? Frågorna är
många och just du får gärna hjälpa oss att
besvara dem.

T

renden är i vissa fall tydlig. När det gäller instruktörstillgång, både för tandem
och AFF, har vi en brist som även våra stora
klubbar brottas med. Det nya utbildningssystemet måste hantera den bristen, samtidigt som vi ska öka antalet elever, öka andelen färdiga elever och få dem att stanna i
sporten. Vi måste tänka på helheten.
Det är en tuff nöt att knäcka men vi får
inte sticka huvudet i sanden. Vi måste ta i
de strukturella problem som de två nuvarande utbildningssystemen medför. Tänk,
analysera och diskutera, målet är högt ställt
och det måste fungera för stora som små
klubbar. Det här är vår strategiskt viktigaste
fråga – och det är en fråga vi bara kan lösa
tillsammans.

S

ist men inte minst: Svenska mästerskapen genomfördes i år för första gången
på länge med alla grenar samtidigt. Det
tackar vi Stockholms fallskärmsklubb för,
med ny pond, bra arrangemang och tumme
med vädergudarna. Ett stort grattis till alla
SM-medaljörer!

I

månadsskiftet juli-augusti genomfördes
World Games, en stor och påkostad uppvisningstävling för icke-OS-grenar, i Cali,
Colombia. Fallskärmshoppningen var bara
representerad med grenen swooping (canopy piloting) där Johan Karlsson, FGCC, var
Sveriges enda deltagare. Välförtjänt har han
efter lång och hård träning kvalificerat sig
som en av världens 30 bästa swoopare.
Grattis Johan!

Ronny Modigs
ordförande i SFF

E-post: ordforande@sff.se
Svenska Fallskärmsförbundet, SFF • Sjöhagsvägen 2 • 721 32 Västerås
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allvarliga skador i vår sport.
Text

Virginia Åslund

S

om bekant har högfartslandningar omdebatterats flitigt. Redan förra året sattes tillfälliga regler, den så kallade högfartslandningskurvan (HFLkurvan), för dem med färre än 1500 hopp. Kurvan
har uppdaterats en aning och nu skrivits in i SBF.
HFL-kurvan delar in högfartslandningar i tre zoner:
max 90-gradersrotationer, max 180-gradersrotationer och max 270- gradersrotationer.
Under varje zon finns krav på antal hopp och utbildning som hopparen måste uppfylla för att avancera till nästa zon. Krav ställs även på om man byter
till en mindre och/eller snabbare huvudfallskräm,
där åtgärden då är att backa eller stanna kvar i en
zon tills rätt krav är uppfyllda.
En undantagsregel

Det finns ett undantag för de som har färre än 1 500
hopp och vill högfartslanda mer än 90 grader, den så
kallade ”grandfathers right”-regeln. Det betyder att
de hoppare som har en relevant utbildning inom
högfartslandningar får fortsätta. Men de som är
självlärda måste backa tillbaka till max 90-gradersrotationer tills de uppfyller kraven för att avancera.
Det fanns planer på att sätta upp riktlinjer för
HFL-kurser, men som inte kommer att hinnas med i
år. Utbildningen inom HFL-zonerna kan ske under
en HFL-handledares bevakning tillsvidare. Definitionen av de olika nivåerna av en HFL-handledare
finns under det nya kapitlet Kalottinstruktörstjänt.
Inskolning för tandemhandkamera

Numera är det tillåtet för en tandempilot att använda
handkamera. Men för att du som tandempilot ska
kunna bli godkänd för att hoppa med handkamera
måste du ha minst 1500 hopp i bagaget. Det krävs
även att du har minst 25 hopp inom de senaste tre
månaderna och 100 hopp inom de senaste tolv månaderna. För att hålla handkameralicensen aktuell
gäller samma krav men de 25 hoppen inom de senaste tre månaderna måste då vara med handkamera.
Själva inskolningen innebär minst fyra hopp med
handkamera, minst två med sportfallskärm och
minst två med passagerare som har lägst B-licens.
Syftet är att etablera bra handgrepp runt handtagen.
Vid ett uppehåll på längre än tre månader från senaste handkamerahoppet måste fem tandemhopp
Svensk Fallskärmssport nr 3, 2013

SFF INFO

nde uppdateringar i SBF
utan handkamera genomföras innan licensen är aktuell igen.

Högfartslandningstabell, HFL-kurva
Ur svenska bestämmelserna för fallskärmshoppning, SBF, kapitel
402:17, angående
högfartslandningar.
Punkt 17.8.1 – lathund för högfartslandande fallskärmshoppare med färre än 1 500
hopp och som genomför förändringar i sitt
val av huvudfallskärm

Uppdaterad fotoregel

Tidigare har det varit krav på att frifallsfotografers hjälm eller kameramontage
ska vara utrustat med ett losskopplingssytem. Idag har den regeln fått en uppdatering: om det inte finns en ökad upphakningsrisk behöver hjälmen eller kammeramontaget inte vara utrustad med
losskopplingssystem. Syftet är att fotografen ska lägga lite mer tid på sitt montage för att minimera just risken för upphakning samt att ordentligt väga för- och
nackdelar med RSL-användandet.
Nya behörigheter

För tandempiloter har även en ny behörighet lagts till: tandemuppvisning (förkortat TU). För att få den behörigheten
krävs viss kompetens som kontrolleras av
klubbens chefsinstruktör eller av en instruktör som denne utsett. Kompetensen
kontrolleras genom att fyra landningar i
följd skall göras inom fem meter från
landningsmärket. Dessutom skall en
landning göras på en yta av 50 gånger 50
meter med inflygning över ett fem meter
högt hinder. Passageraren vid dessa testhopp skall ha lägst B-licens.
En annan ny behörighet, som också
syns på licenskortet, är kalottinstruktör
(förkortat KI). Ett nytt kapitel har lagts
till i SBF som förklarar denna instruktörsutbildningen och målen med den.
Även ett nytt kapitel som beskriver pilotkurserna har lagts till i den nya upplagan av SBF, våra svenska bestämmelser
för fallskärmshoppning.
■

HFL BAS-handledare:
En erfaren kalottinstruktör som idag
aktivt utför HFL i lägst
röd zon.
HFL PC-handledare:
En kalottinstruktör med
minst 500 högfartslandningar i röd zon.
Källa och tabell från svenska bestämmelserna för fallskärmshoppning, SBF,

De nya kapitlen och uppdateringarna i SBF
•

Grundläggande bestämmelser, kapitel 402:01

•

Frifallsfotografering, kapitel 402:08

•

Högfartslandnigar, kapitel 402:17

•

Kalottinstruktörstjänst, kapitel 404:10

•

Tandemhandkamera, kapitel 404:05

•

Tandemuppvisning, kapitel 404:05

•

Kalottinstruktör, kapitel 405:08

•

Pilotkurser, kapitel 405:09

Hämta den fullständiga och
uppdaterade regelsamlingen
SBF på www.sff.se under
fliken ”Medlemssidor”.

Svenska Fallskärmsförbundets styrelse
Ordförande för 2013 – Ronny Modigs

Revisorer

Valberedning

Kassör för 2013-14 – Stefan Nilsson

Revisorer för 2013 – Leif Carlström
och Bengt Johansson.

Ledamot för 2012-13 – Erik Hamrin

Revisorsuppleant för 2013 – Ulf Hjalmarsson.

Ledamöter för 2013 – Lennart Vestbom (sammankallande), Markus
Andersson och Andreas Frisk.

Ledamot för 2012-13 – Carolina Nilsson
Ledamot för 2013-14 – Boel Stier

Suppleant för 2013 – Uno Alpfors.

Representant i Flygsportförbundet
Ordinarie representant för 2013 – Nedal Abu-Zarour
Suppleant för 2013 – Annika Burström

Suppleant för 2013 (fyllnadsval) – Håkan Dahlquist
Suppleant för 2013-14 – Lena Kaulanen
För styrelsemedlemmarnas ansvarsområden, se ”Kontakta SFF” på sidan 35.

Ronny Modigs,
ordförande

Stefan Nilsson,
kassör

Svensk Fallskärmssport nr 3, 2013

Carolina Nilsson,
ledamot

Boel Stier,
ledamot

Erik Hamrin,
ledamot

Håkan Dahlquist,
suppleant

Lena Kaulanen,
suppleant

Petter Alfsson-Thoor,
riksinstruktör
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V äd r et u t m an ad e f ö

Första svenska mästerskapet över en riktig pond arrangerades i slutet av juli
av Stockholms fallskärmsklubb. Efter en sommar med överraskande bra väder
hade regnmolnen lyckats placera sig över Gryttjom lagom till tävlingarna. Men
Peter Törnestam

med en del trixande och fixande lyckades arrangörsklubben kora svenska mästare i alla grenar inom utsatt tid.

Text

Maria Johansson och Anna Oscarson

Foto

Tomas Almbo, Narit Pidokrajt, Peter Törnestam

M

Team Entangled
segrade i kalottformationens gren
CF2 sekvens.

inns du förra sommaren? Kall och
regnig. Termometern gick inte
över 15 plusgrader många dagar. Men så
kom SM i Vårgårda och plötsligt sken solen från en molnfri himmel. Tävlingarna
kunde genomföras i rekordfart. I år var
situationen den omvända. Toppenväder
vecka ut och vecka in. Fram till SM…
Under onsdagen den 31 juli kom frifallsgrenarna trots allt igång men vindarna tillät inte att kalottgrenarna hoppade.
Det var 92 anmälda sammanlagt, men
två av swooparna hade skadat sig i pon-

den och därför fått lämna återbud. (Jerry
Lindahl och Tommy Rydberg.)
Rutin i FS-startfältet

Det låg en spänd förväntan i luften. I
den öppna klassen av FS4 var sex lag anmälda. Två av dem, Gryttjom Volo och
Stockholm RW5, båda tävlande för arrangörsklubben, består av väldigt rutinerade FS-hoppare som alla har tränat och
tävlat seriöst i olika lagkonstellationer. I
Gryttjom Volo kommer Micke Kaulanen
direkt från landslaget Bardagi som tävla-

de i VM i Dubai så sent som i vintras.
Mattias Nord hoppade 2008-2009 med
det norska hårdsatsande laget Arcteryx
som placerade sig femma på VM med
22,5 i snitt. Kenneth Eriksson och Mattias Nord hoppade tillsammans i laget
Phoenix som var med på VM 2003 och
snittade 17,8 som bäst. Emil Einarsson
hoppade med Micke i laget Evolution
2008-2009.
”När jag och Emil drog igång det här
laget var tanken att vi skulle hoppa för
att det är kul med fyrmanna, inte låta
den seriösa delen av träningen ta över för
mycket. Utan att den sociala biten och
att grilla en god köttbit på kvällen är
minst lika viktig. Och vi lyckades verkligen med det”, säger Micke.
De var medvetna om att potentialen
fanns i laget men hade inför SM bara gjort
58 laghopp och varit en sväng till tunneln.
”Nu blev vi inte slagna i någon runda
men bland andra RW5 hade samma
poäng som oss i flera hopp. Det hade
räckt att vi hade gjort några dåliga hopp
så hade läget kunnat se annorlunda ut.”
Gryttjom Volo blev svenska mästare
med 17,1 i snitt och Stockholm RW5 silvermedaljörer med snittet 15,6. Bronset
gick till Team Fire (se separat artikel).
SM-guld ett år efter hoppstart

Tomas Almbo

I FS intermediateklass ställde tre lag upp.
Vinnarlaget C-4 från FK Aros, bestående
av Johannes Andersson, Fredrik Johansson, Lasse Bengtsson och Jacob Engberg
8
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alla grenar

Klarade internationella gränsen

I friflygningens öppna klass fanns bara
två anmälda lag i år. Och i intermediate
likaså. Altair, Stockholms fallskärmsklubb, med Karl Jensen, Petter Jönsson
och Peter Nilsson vann som väntat men
kom inte upp på samma nivå som under
VM i Dubai. Då slog laget svenskt rekord
med 8,6 på en fri runda och 8,8 på en
obligatorisk. Nu slutade de på snittet 6,6.
”Vi har lagt ner laget och hade inte
hoppat ihop alls sedan VM i december.
Bara två träningshopp hann vi med daSvensk Fallskärmssport nr 3, 2013

gen före SM, så vi är ganska nöjda att vi
lyckades leverera någon form av program. Vi gjorde ett mycket bra hopp två,
men hade inte läst in oss på de uppdaterade reglerna, så därav fick vi de låga
poäng vi förtjänade”, säger Peter.
Laget Orion från FKCG med Marie
Sjödin, Jens Lindblad och Isac Östman
som vann intermediateklassen förra året
har tränat disciplinerat och gjorde mycket bra ifrån sig för att vara första året i
den öppna klassen. I en runda hade de
till och med bättre poäng än betydligt
mer rutinerade Altair.
”Vårt mål var att komma över 6,0 i
snittpoäng för att få åka och tävla internationellt”, säger Marie.
Det lyckades, laget slutade på 6,1 i snitt.

var. Det är kul och lärorikt”, säger Hella.
Laget FAX bestående av Anna Eriksson, Fanny Våge och Tommy Gustavsson
på kamera från FKCG vann friflygningens intermediateklass. Laget har tunnlat
mycket vilket har gett resultat.
Ponden publikfriade

På torsdag förmiddag var vädret ostadigt.
Väderbrejk. Så bröt solen fram. Ena hal-

Alla resultat
på sidan 12

Team C-4 från fallskärmsklubben Aros
vann intermediateklassen i FS4.

Coachning uteblev

Förra året kom flera lag igång efter Börja
tävla-helgerna som Svenska fallskärmsförbundet anordnade. I år fanns planer
från förbundshåll att SM skulle vara lite
av ett träningsläger där coacher skulle
finnas på plats och hjälpa till. Men så
blev det inte riktigt.
Några av lagen hade dock sin coach på
plats – eller som laget Istar där coachen
ingick i laget. Johanna Jaakola och Hella
Stening har hållit i Börja tävla-helgerna i
år. De beslutade sig för att lagsatsa tillsammans och frågade Boel Stier om hon
kunde tänka sig kamerasloten.
”Vi har bara provat tävla i år för att
komma igång. Nästa år blir det mer på all-

Tomas Almbo

började alla hoppa i juli 2012, precis
hemkomna från Afghanistan.
”Vi hade egentligen inga planer på att
delta under SM i år på grund av att alla
hade B-cert och att vi inte kände oss förberedda rent teknikmässigt”, säger Johannes.
Men under en hoppvecka i Gryttjom
blev de övertalade av Robbin Havasi (en
av medlemmarna i Aros-laget eXact) vilket drog igång allt. Nu har killarna i C-4
gjort 200-240 hopp var, och av dem cirka 100 laghopp tillsammans.
”Efter vinsten fick vi ett väldigt fint firande på hemmaklubben och stora gratulationer. Vi är väldigt tacksamma för
allt Robbin gjort för oss.”
Nästa år kommer laget att ställa upp i
open-klassen och delta i svenska cupen.
Planen är ett tunnelläger och kanske en
träningsvecka i något varmt land under
våren. Och så kommer de att hoppa på
för fullt i Västerås.
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Narit Pidokrajt

SM 2013
några år i grenen nu men var från början
friflygare. När han ville tävla men inte
hade något lag föll valet på grenen där
det gäller att uppnå så snabb hastighet
nedåt som möjligt.
”Det är en speciell gren. Inga coacher
kan hjälpa, det handlar så mycket om att
hitta rätt känsla. Ibland har jag ingen
aning om hur det gått innan jag kollat
hastigheten på marken.”
Daniel behöll titeln som svensk mästare. Snittresultatet blev 392,987 kilometer i timmen.
A-certare nytillskott i precgänget

Cirrus Göteborg kom med en stor trupp till SM, som även tog chansen att vara entusiastisk hejarklack vid swoopingponden.
Övre raden: Per Nissborg, Johan ”Smögen” Edvall, Henrik Runbjörk, Fredrik Johansson och Martin Olsson. Mellanraden: Fanny Våge,
Isac Östman, Marie Sjödin och Sofie Larsson. Främre raden: Tommy Gustavsson, Anna Ericsson, Nico Emanuelsson, Jens Lindblad,
Johnnie Tibom, Johan Levin och Martin Eliasson.

Skyforce – fyrmanslaget
där alla är från samma
familj. Eira, Ylva, Jan
och Ragna Forsberg.

van av himlen var mörk och den andra
var blå. I högtalarna: ”Hallå Gryttjom,
då kör vi ett 15-minuterscall”. Det var
dags för swooping. Triggern för ny rörelse på fältet, energinivån i luften ökade
genast. På med utrustningen, sista checken. Erik-Erik bullrade, lukten av flygplansbränsle skapade förväntan. Åskådarna begav sig ut till ponden. Tävlingen var
igång igen.
Snart var luften full av kalotter, de
skar genom luften och dök ner mot ponden. Inget hopp lämnade publiken oberörd. Uppskattningen visades genom applåder, imponerade visslingar och ett och
annat förtjust skratt.
Det blev bara några få hopp genomförda under torsdagen men på fredagen
begärde tävlingsledningen att få använda
möjligheten till förlängd hoppdag.

”Det var nervöst när jag tio i sex på
morgonen vek undan rullgardinen för att
kolla vädret”, säger tävlingschef Carolina
Mallwitz. Solen sken och vindarna var
inte för starka vilket betydde att swooping och precision kunde inleda dagen
som planerat klockan sju.
Men något de inte hade räknat med
var att solen, när den så tidigt står lågt på
himlen, skulle reflektera sig i ponden och
ställa till det för mätutrustningen. Därför
blev de tvungna att göra ett omhopp.
Carolina konstaterade att ponden gjorde
mycket för stämningen på fältet under tävlingen: ”Det är en riktig publikfrierigren.
FKCG hade en stor hejaklack på plats.”
Kanske hjälpte den publika stöttningen
för Nico Emanuelsson, FKCG, vann
swooptävlingen totalt. Han vann också
delgrenen hastighet och kom tvåa i distans.
Stefan Burström som till stor del ligger bakom att det byggts en pond i
Gryttjom kom tvåa totalt, vann zonprecisionen och kom tvåa i hastighet.
Liam Davies kommer från Nya Zeeland men tävlar för FK Aros och tycker
om tävlingskänslan.
”Att sitta i planet på vägen upp är
värst, allting släpper när jag kommer ut i
luften. Jag njuter av de där första sekunderna jag har helt för mig själv då jag kan
bygga upp koncentrationen. Jag älskar
swooping, och känslan efter att ha genomfört ett hopp är fantastisk.”

Tomas Almbo

Inget lag avgjorde grenvalet

Även Daniel Hagström, SF, som tävlade i
speedhoppning berättar att det handlar
om att hitta rätt känsla. Han har tävlat
10

Precisionshoppningen hade i år tio anmälda deltagare. Grenen har under
många år haft bekymmer med att föryngringen uteblivit. I år var det en hoppare som bröt mönstret, Narit Pidokrajt
från Fallskärm Gefle Crew Club. Han
har A-cert men fick dispens att delta.
Narit började träna den 22 juni, ungefär
fem veckor före SM. Veckorna har bestått av rejäl hårdträning med guidning
av Magnus Falk och Jocke Melin.
”Jag har tidigare tävlat i tennis och
känner igen tävlingskänslan därifrån. Jag
har ingenting att förlora. Tävlingen är en
bra erfarenhet och ett första steg för mig.”
”Det finns många förebilder, jag är
bland annat imponerad av Linköpings
lag. De kör hårt och jag försöker hänga
med i deras tempo.”
Magnus Falk, FGCC, är den precisionshoppare som är mest aktiv i Sverige.
Han lägger ner otroligt mycket tid på
träning och åker på så många internationella tävlingar som han kan. På VM i
Dubai gjorde han riktigt bra ifrån sig och
slog på nytt svenskt rekord med diskträffarna 0, 0, 0 och 4 centimeter. Men i år
har det inte velat sig riktigt för honom.
Han har varit och tävlat i Kroatien, Slovenien och Italien men är inte nöjd med
resultaten. På SM gjorde han sammanlagt 37 centimeter och placerade sig trea.
Vann gjorde Michael Alpfors, Skånes
fallskärmsklubb, med 17 centimeter och
tvåa blev Linköpingshopparen Anders
Carlsson med 29.
I lagprecision vann FGCC med sammanlagt 134 centimeter.
Två rekord i kalottformation

I grenen tvåmanna kalottformation deltog två lag, Team Entangled, FGCC, och
3G från FK Dala.
Team Entangled började tävla 2008
och består av Jonas Nilsson, Lars Eriksson och Henrik Norin på kamera. De är
ambitiösa och jobbar hårt.
”Grenen har tidigare haft dåligt rykte
på grund av incidenter så det är inte
många som vill prova. Vi är bara två tävlande lag nu”, säger Jonas.
Svensk Fallskärmssport nr 3, 2013

Tävlingens första två hopp hade de båda
CF-lagen exakt samma poäng men i tredje
rundan började Team Entangled dra ifrån.
”Varje hopp är nervöst, det är ju tävling.
Inför ett hopp arbetar vi mycket på att behålla lugn och fokus. Den mentala biten är
det svåraste.”
Fokuseringen lyckades och Team Entangled slog i tredje hoppet till med en 18poängare vilket var nytt svenskt rekord.
Det rekordet slog de sedan i runda fem när
de kom upp i 20 poäng.
Efter avrundad tävling och prisutdelning kommer festen igång och många samlas runt elden. Carolina är nöjd över genomförandet.
”Det är enkelt att göra SM när man har
en bra domarkår”, säger hon.
Ponden är invigd på riktigt och Carolina tror att det finns förutsättningar för
större swooptävlingar med fler deltagare i
framtiden.
■

Tomas Almbo

SM 2013
Micke Alpfors, gjorde ingen
dead-center på SM i år, men
hans jämna hoppning räckte
ändå till totalsegern.

SM-resultaten
på nästa uppslag

Team Fire hetare än någonsin
Svenska damlandslaget i FS4 Team
Fire tävlade i SM för tredje gången.
Laget lyckades inte bara kamma hem
bronset utan slog också det tolv år
gamla snittrekordet på 14,3 poäng.
Text

Anna Oscarson

Foto

Jeroen Nollet

A

nnica Carlsson, Helena Hanses, Åsah Helenius och Elisabeth ”Bettan” Wetterlund
utgör grunduppställningen av Team Fire. De har
hoppat ihop i några år nu, gjort hundratals laghopp coachade av Joey Jones, rulltränat, tunnlat och tävlat. På förra årets SM lyckades laget
inte riktigt nå upp till det poängsnitt som tävlingskommittén beslutat var gränsen för att få åka på
VM i Dubai. Då åkte tjejerna till England och var
med på brittiska mästerskapen varpå snittgränsen uppnåddes och de fick åka till Dubai.
Lagets center inne Annica Carlsson hade under Dubai-tävlingen stora problem med sin
högra armbåge. Den var inte återställd till årets
säsongsstart och laget tog in Carolina Nilsson
som reserv. Hon har fått en snabbkurs och klarat uppgiften med bravur.
”Jag var lite orolig att vi skulle ligga kvar på
samma nivå som i Dubai förra året. Före SM
hade vi bara gjort femtio hopp med grunduppställningen och tunnlat 4,5 timmar”, säger
Åsah Helenius.
Men det skulle visa sig att oron var obefogad. Alla bitar föll på plats samtidigt. Laget har
aldrig hoppat så stabilt och jämnt.

Svensk Fallskärmssport nr 3, 2013

Team Fire var i juli och tränade och tävlade i Prostejov i Tjeckien, där VM går 2014. Tävlingen var en deltävling i European Skydiving League. Tjejerna gjorde även där nytt lagbästa (13,9 i snitt) och kunde åka hem med en guldmedalj!

”Vi har kommit upp en nivå och vi är otroligt glada för att ha med Carolina i laget. Utan
henne hade det inte gått så bra som det gjorde.”
VM-medaljörer gratulerade

Snittresultatet 14,4 är det bästa ett svenskt damlag någonsin har gjort. Hårdsatsande och framgångsrika 4Pleasure gjorde som bäst 14,3 på VM
2001 i Grenada vilket räckte till en bronsmedalj.
Tre tidigare 4Pleasure-medlemmar, Pernilla
Brouzell, Gunlög Edgren och Lena Jones var på
plats i Gryttjom under mästerskapet.

”De kom fram och gratulerade oss efteråt
och sa att det var på tiden att 4Pleasures gamla
rekord slogs”, säger Bettan.
Satsningen fortsätter. Nästa år går VM i
Tjeckien och laget åkte därför dit och tränade
redan i år. Något poängmål inför den tävlingen
har de dock inte satt upp.
”Det beror på hur mycket pengar vi kan lägga”, konstaterar Åsah.
När den här intervjun görs är det bara dagar
kvar till världscupen i Banja Luka, Bosnien.
Mer om den får ni läsa i nästa nummer. ■
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SM 2013
Bakgrundsbilden: Fredrik Johansson, Martin Olsson, Johan ”Smögen” Edvall och
Henrik Runbjörk med kamerahoppare Per Nissborg var VFS-laget VTR under SM,
men byter nu namn till Veritas. Foto Tobias Pontvik.

Swooping
– canopy piloting *

Friflygning, öppna klassen
1

2

3

4

5

6

7

Totalt

1. Altair, SF

7,50

3,80

7,20

7,00

6,20

7,00

7,70

46,40

Placering totalt

2. Orion, FKCG

6,20

4,80

6,60

6,50

4,70

6,80

6,90

42,50

1. Nico Emanuelsson
2. Stefan Burström
3. Liam Davies
4. Lars Nyström
5. Fredrik Eklund
6. Tobias Alsiö
7. Thomas Biehl
8. Staffan Uneståhl
9. Rikard Larfors
10. Petter Jönsson

* Resultaten som anges
hade det bästa resultate
Nicos längd. Liams poän
rare i varje delgren, och d

VFS
hopp nr:

1

2

3

4

5

6

7

8

Totalt

1. VTR

3

1

5

4

3

-

-

-

16

Orion – Isac Östman, Marie Sjödin och Jens Lindblad. Altair – Petter
Jönsson, Karl Jensen och Peter Nilsson.

Resultat alla grenar

Speed

SM 2013

1

2

3

4

5

6

1. Daniel Hagström, SF

386,57

385,53

O.B.*

389,03

385,08

370,22

392,99

Totalt

2. Henrik Andersson, ÖFSK

360,58

O.B.*

377,64

347,30

334,10

368,19

372,48

3. Lars Eklund, ÖFSK

315,90

302,11

371,33

365, 65

333,17

343,21

360,06

* O.B. betyder ”out of bounds”, det vill säga ett ogiltigt hopp.

Bilder från prisutdelningen av Narit Pidokrajt om inte annat anges.
FS4, öppna klassen
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Gryttjom Volo

15

17

17

18

19

19

21

19

14

12

Totalt
171

2. Sthlm RW5, SF

15

16

13

16

18

15

21

17

14

11

156

3. Team Fire, FKA

13

14

12

15

18

16

19

17

11

9

144

4. eXact

14

12

11

11

13

15

18

13

11

10

128

5. Hexagon, SYD

13

11

11

15

15

16

16

12

10

9

128

6. Nail it

10

9

9

11

13

12

15

13

7

7

106

Snabbaste på
frifall: Henrik
Andersson,
Daniel Hagström
och Lars Eklund.

Lagprecision
1

2

3

4

5

6

7

Totalt

1. Fallskärm Gefle CReW Club

11

33

22

11

22

12

23

134

2. Lag Linköpings fallskärmsklubb

4

24

24

28

15

24

29

148

3. Skånes fallskärmsklubb – Skånes Bästa

33

20

28

21

24

34

24

184

Gryttjom Volo: Emil Einarsson, Micke Kaulanen, Kenneth Eriksson,
Mattias Qvist (fotograf) och Mattias Nord. Foto av Tomas Almbo.

FS4 intermediateklassen
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

6

9

7

9

11

12

9

8

12

90

2. MAMBaaa, FKCG 5

10

9

8

8

9

7

7

2

8

73

7

4

5

4

5

7

5

3

5

50

1. Team C-4, FKA
3. Sky Force, SF

5

Totalt

Precisionshopparna: Per Thonning, Micke Alpfors, Håkan Schwartz, Uno Alpfors, Magnus Falk, Tony
Månson, Narit Pidokrajt, Anders Carlson, Patricio Matta Salgado och Bo Pettersson. Foto Lars Eklund.

Precision, individuell

C-4 från FK Aros, Johannes Andersson, Fredrik Johansson, Lasse
Bengtsson och Jacob Engberg började alla hoppa i juli 2012.

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Micke Alpfors, SFK

1

1

3

4

2

2

1

1

1

10 Totalt
1

17

2. Anders Calsson, LFK

0

4

2

5

3

6

2

1

3

3

29

3. Magnus Falk, FGCC

1

16

3

0

1

8

2

0

2

4

37

4. Pato Matto Salgado, LFK

0

4

6

10

5

2

11

8

5

8

59

5. Håkan Schwartz, FGCC

6

9

3

7

7

2

5

16

3

6

64

6. Uno Alpfors, SFK

16

3

9

1

6

16

16

1

4

1

73

7. Bo Pettersson, FGCC

4

8

16

4

14

2

16

9

16

16

105

8. Tony Månson, LFK

4

16

16

13

7

16

16

1

16

7

112

9. Per Thonning, SFK

16

16

16

16

16

16

7

16

16

16

151

10. Narit Pidokrajt, FGCC

16

16

16

16

12

16

16

14

16

16

154

Prispallen i individuell precision: Anders
Carlson, Micke Alpfors och Magnus Falk.
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SM 2013
Distans

Hastighet

Zonprecision

Poäng
alla grenar

hopp 1

hopp 2

hopp 3

Totalt

Plac.

hopp 1

hopp 2 hopp 3

Totalt

Plac.

hopp 1

hopp 2

hopp 3

Totalt

Plac.

820,496

100,00

92,867

87,714

280,581

2

100,00

99,408

100,00

299,408

1

64,864

91,358

84,285

240,507

4

774,462

72,991

76,783

97,989

247,763

4

82,417

99,062

77,415

258,894

2

90,540

90,123

87,142

267,805

1

753,578

94,459

100,00

100,00

294,459

1

48,583

65,344

81,473

195,400

4

82,432

82,716

98,571

263,719

2

708,288

90,304

84,055

86,969

261,328

3

58,257

58,314

73,511

190,082

5

78,378

91,358

87,142

256,878

3

629,311

84,487

73,846

74,46

232,793

6

0,000

100,00

78,300

178,300

7

78,378

55,555

84,285

218,218

5

609,957

92,520

55,524

96,351

244,395

5

72,894

0,000

82,128

155,022

8

90,540

100,00

20,00

210,540

6

534,067

0,000

95,664

0,000

95,664

8

63,737

90,718

85,234

239,689

3

100,00

3,703

95,174

198,714

7

426,316

78,531

54,825

78,034

211,390

7

0,000

31,899

3,000

34,899

10

77,027

3,703

100,00

180,027

8

350,631

3,005

66,153

3,008

72,166

9

63,528

46,379

71,880

181,787

6

47,297

49,382

0,000

96,678

10

165,169

0,000

0,000

0,000

0,000

10

0,000

63,002

0,000

63,002

9

64,864

3,703

34,285

102,149

9

s under distans, hastighet eller zonprecision är inte den faktiska längden, hastigheten eller precisionen. Istället är det en procentuell jämförelse med den hoppare som
et på hoppet. Som exempel: Nico Emanuelsson kom längst i distansens hopp ett. Han tilldelas då 100,00. Liam Davies kom näst längst, i jämförelse 94,459 procent av
ng blir då 94,459 på det hoppet. På samma sätt delas poängen ut i de andra delgrenarna. Tre hopp görs i varje delgren. Poängen summeras sedan för att utse en segde tre delgrenarna summeras i slutändan för att utse tävlingens totala segrare.

Prisutdelning i en av swoopingens tre delgrenar, hastighet:
Stefan Burström, Nico Emanuelsson och Thomas Biehl.

Friflygning, intermediateklassen
1

2

3

4

5

6

7

Totalt

1. Fax, FKCG

5,40

6,30

5,90

5,70

5,70

6,10

6,00

41,10

2. Istar, SF

4,50

4,60

4,40

4,80

4,30

5,20

4,90

32,70

CF2 sekvens
1

2

3

4

5

6

7

8

1. Entagled, FGCC

16

15

18

15

20

15

13*

18

Totalt
117

2. 3G, FKD

16

15

14

10

17

17

0*

17

106

* sämsta rundan räknas bort.

Fax från FKCG med Anna Ericsson, Tommy Gustavsson
och Fanny Våge segrade i FF intermediate.

Domarna

Lova Bannister, Siv Rönne och Percy
Kristersson tackas vid avslutningen.
”Det är enkelt att göra SM när man
har en bra domarkår”, menar tävlingschefen Carolina Mallwitz.

Team Entagled Henrik Norin, Jonas
Nilsson och Lars
Eriksson.

Smögen för in FS-tänk i Veritas
Endast ett lag ställde upp i VFSklassen på SM – laget VTR som
inför denna säsong fått förstärkning
i form av Johan ”Smögen” Edvall och
nu byter namn till Veritas.
”Eftersom jag har erfarenhet
från FS-sidan kan jag tillföra en del”,
säger han.
Text

Anna Oscarson

Foto

Tobias Pontvik, Narit Pidokrajt

V

FS, vertikal formationshoppning, är en
blandning mellan friflygning och FShoppning. Grenen är rätt så avancerad eftersom
det krävs att utövarna är vassa friflygare. Men
själva upplägget liknar FS-hoppningen med
formationer och block.
Redan under VM i Dubai började medlemmarna i VTR och Johan ”Smögen” Edvall prata
med varandra. Bardagi, där Smögen var en av
medlemmarna, hade beslutat sig för att avsluta
sin satsning. Smögen kände sig sugen på att
friflyga. VTR-medlemmen Fredrik Hedén ville
inte fortsätta så det fanns en ledig plats i laget.
”Jag skulle till Bottrop och friflyga och fick
skicka en film till de kvarvarande VTR-med-
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lemmarna. De tyckte det
såg bra ut”, säger Smögen.
Nya grepp

Fredrik Johansson, Martin
Olsson och Henrik Runbjörk är alla friflygare i
VFS-laget Veritas: Per Nissborg, Johan
grunden. Likaså kamera”Smögen” Edvall, Henrik Runbjörk, Fredrik Johansson och Martin Olsson
mannen Per Nissborg. De
tyckte att det skulle bli intressant att få ta del av Smögens FS-erfarenhet.
Laget åkte och flög tunnel i Norge, träffades och
Fick beröm av domarna
gick hoppen. Att gå hoppen är motsvarigheten
Lagets träningsvecka i Näsinge gick väldigt bra
till FS-lagens rullträning. Något som VTR inte
och likaså SM. Domarna tyckte att laget hade
hade lagt så stor fokus på tidigare.
förbättrat sig märkvärt jämfört med förra året.
Inför tunnelresan var förväntningarna lågt
ställda men Smögen berättar att det gick myck- Att det hoppade renare och snyggare. Bland annat tangerades nuvarande rekordhopp på sex
et bättre än de trott. Smögen läste på om VFS
när han hade blivit antagen i laget och insåg att poäng. Snittpoängen blev också högre än i Dubai. På VM gjorde laget 2,8 i snitt och SM-rehan kan ta med sig mycket av tänket från FShoppningen, exempelvis att ha korsreferens och sultatet slutade på 3,9.
Det här året har varit lite av ett prövoår där
flyga med sin piecepartner.
”Mina lagkamrater är nöjda med att satsning- Smögen och de andra har lärt känna varandra
men satsningen kommer att fortsätta. Framen har blivit mer uppstyrd sedan jag kom in.”
över
kommer laget att träna mer mentalt.
De har anlitat en coach ur ett VFS-lag från
Parallellt med VFS-satsningen är Smögen ockArizona. Smögen har fått lagmedlemmarna att
så med i det nystartade FS4-laget Hexagon. ■
börja föra träningsdagbok för den egna sloten.
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Lärorikt swoopcamp

Med nya ponden och återvändande coacher i
världsklass var det upplagt för ett riktigt bra
swoopcamp. Även om vindarna inte var helt

Bakre raden från vänster: Ian Bobo, Nico Emanuelsson, Mattias Sundgren, James Cumberland, Peter Johansson, Fredrik Eklund, Göran Schwarz, Anders Eger, Christian Jensen, Mads
Jensen och Shannon Pilcher. Främre raden från vänster: Jerry Lindahl, Gunlög Edgren, Berge
Hurra, Peter Törnestam, Rikard Larfors, Juha Laitinen, Staffan Uneståhl och Lars Nyström.

optimala gjorde de 17 deltagarna stora framsteg, inte minst genom att lära av varandra.
Text

Anna Oscarson

Foto

Sara Hall

S

woopcamp med internationella toppcoacher brukade tidigare vara en årlig tradition i Gryttjom. Faktum är att
Stockholms fallskärmsklubb var först ut
med konceptet 2004. Då hyrdes bland
andra coacherna Shannon Pilcher, Ian
Bobo och Jonathan Tagle in. De bildade
PD Factoryteam där några av världens
bästa kalottflygare ingår. De har startat
en skola i DeLand, Flight-1, där de har
en plan för att utveckla kalottflygning.
”Vi har inte haft swoopcamp på några
år nu eftersom det har blivit för kostsamt

14

att flyga hit coacherna och det har varit
lite oklarheter kring reglerna i Sverige om
vem som får swoopa vad och hur”, säger
Peter ”Törna” Törnestam, Stockholms
fallskärmsklubb.

hälla ut hans aska i det spår han flög den
sista flygturen. De var alltså inte så långt
borta och hade några dagar ledigt innan
de skulle på bröllop i Spanien.
Seminarium om säkerhet

Damm öppnar möjligheter

Efter att ha byggt Sveriges första pond
(damm och bana för att träna högfartslandningar i) kändes det som att det var
dags att försöka få tillbaka ”PD-gänget”,
tyckte Törna, Carolina Mallwitz och James Cumberland som arrangerade lägret
tillsammans.
Tråkigt nog förolyckades Jonathan
Tagle under ett hopp i Norge för två år
sedan. Shannon Pilcher och Ian Bobo
skulle i år hedra hans minne genom att

Genom att kombinera swoopcamp och
arrangera en föreläsning om kalottflygning och säkerhet där medel användes
från Anneli Dalströms minnesfond kunde
deltagaravgiften hållas på acceptabel nivå.
Seminariet var gratis och öppet för alla. Det
filmades också och kommer att läggas ut
på Youtube så att alla som är intresserade
ska kunna ta del av det framöver.
”Det blev en fin och bra
diskussion som handlade
om allt ifrån downsizing (gå
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Anneli Dalströms minnesfond – utmärkelsen 2013

ned i kalottstorlek) och att välja kalotter,
till i vilken ordning respektive grupp ska
gå av planet när vi samtidigt har vinkelflygare, folk som trackar och flyger
wingsuit”, säger Törna.
Hårda vindar

Med på swoopcampen var i år 17 deltagare. Förutom svenskar dök några finlän-

Hur går dina tankar vid en skärmflygarkurs,
hur får du adepterna att förstå det du menar?

Sara Hall

”Jag försöker sätta mig i deras kläder. Om jag kan
förstå hur de tänker och fungerar blir det enklare
att förmedla vad dom behöver lära sig ’just nu’.
Men samtidigt också inspirera dom till ’stordåd’ i
framtiden.”
• Hur blev du involverad i boken ”Flyga fallskärm”?
”Boel Stier kontaktade mig. Vi samlade ihop några
personer, fyra-fem stycken om jag minns rätt. Vi
spånade på vad vi ville åstadkomma, delade upp
det i områden, sedan skrev vi. Voila! Så fanns första utkastet. Efter det tog det ett par vändor till
innan det blev en bok av det.”
• Vad tror du är nästa utvecklingssteg för
skärmflygning i Sverige och för våra pilotkurser?
”För tillfället är nuvarande kurser förberedelse för
hp och swoop. Nästa naturliga steg, som saknas

Skänk gärna en gåva till
Annelis minnesfond. Fonden drivs utanför ramen
för Svenska fallskärmsförbundet men är tillsammans med Utbildningsoch säkerhetskommittéAnneli Dalström
en, ett sätt att öka medvetenheten och minska antalet allvarliga olyckor
och dödsfall inom sporten. Bankgironumret är
5431-5908.
för tillfället, är att utbilda nya hoppare som vill göra
högfartslandningar. På ett sätt som gör att de
kan njuta av det på ett så säkert sätt som möjligt.
Personligen skulle jag föredra ’mentorskap’
som utbildningsform. Alltså att en erfaren swoopare tar sig an X antal lärlingar som hen har sin
vakande hand över, pushar eller håller tillbaka, för
att så småningom sätta en ’okej-stämpel’ på. Då
kanske vi kan komma ifrån fyrkantiga regler och på
samma gång få fram excellenta högfartslandare,
om man nu som hoppare vill acceptera den högre
risk man utsätts för vid högfartslandningar.”
• Hur blir man en bra och säker skärmflygare?

Göran Schwarz på årets swoopcamp i Gryttjom.

dare, danskar och norrmän upp. Vinden
var rätt hård några av lägrets fyra dagar.
”Vi som inte är bekväma med att landa i medvind när det blåser 7-8 sekundmeter fick då landa vid sidan av ponden”
säger Törna som själv deltog.
Landningarna filmades, deltagarna
hade delats in i grupper och varje coach
hade två grupper var. Under debriefen
(när hoppet gås igenom efteråt och man
kollar filmen) kunde deltagarna lära sig
inte bara av instruktörernas tips utan
också av varandra.
Ny teknik imponerade

Jerry Lindahl, fallskärmsklubben Cirrus
Göteborg, gjorde stora framsteg under
lägret. Det var flera som imponerades av
hans svängar som genomfördes utan att
han drar i främre bärremmarna utan bara
med hjälp av selen.
”Swoopcamp var kort men gott.
Shannon och Bobo är riktigt duktiga och
alla som var med lärde sig mycket. Vi
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Annelis minnesfond

”Ödmjukhet. Lyssna på de som kan – så slipper du
komma på egna lösningar. Våga utvidga din komfortzon. För att kunna lära dig nya saker måste du
gå lite utanför vad du kan för tillfället. Skynda långsamt. När allt ställs på sin spets så säger min erfarenhet att ’slow is fast’. Om du har en annan
uppfattning, leta upp mig på något hoppfält så kan
vi snacka om det!”
Text av Martina ”Ina” Nylander

hann inte med riktigt
allt (flocking och tävla) och jag var sjuk
under delar av lägret
men fortfarande
tycker jag det har varit roligaste veckan i
år”, säger han.
Jerry planerade att
vara med på SM mest
för att få mer erfarenhet och inte för någon eventuell bra placering. Men tyvärr
skadade han sig vid en landning en knapp
vecka innan SM startade och bröt foten.
Aldrig slappna av

Att swooping inte är någon ofarlig tävlingsgren vittnar inte minst den lista på
frakturer som flera av deltagarna har ådragit sig. Tanken med en pond är ju att
vattnet ska minska skaderisken om
svängen skulle bli för låg.
”Det är viktigt att lära sig att det inte
går att slappna av och tro att det är lugnt,
bara svänga runt och göra en högfartslandning. Man måste jobba och vara på
helspänn varje gång”, konstaterar Törna.■

Anders Q, Himmelsdyk

Imponerande förmåga att lära ut
Göran har under många år varit aktiv i hoppningen, grundutbildningen och speciellt utbildningen
gällande skärmflygning. Göran är en person och
hoppare som har en imponerande förmåga att
lära ut. Vid just skärmflygarkurser är det den pedagogiken som många hoppare runt omkring i landet fått ta del av. Göran har även engagerat sig
och författat delar av boken ”Flyga fallskärm” som
ligger till grund för Svenska fallskärmsförbundets
skärmflygarutbildning.
Det finns en sak som Göran gör inför varje
hopp och det är att visualisera själva skärmflygningen: ”Det är skrämmande få hoppare som aktivt visualiserar sitt hopp, ännu färre gällande
skärmflygningen”, menar Göran. Han lever som
han lär och når på så sätt ut med sitt budskap.
När det vankas tävling, skärmläger eller skärmkurser hittar man ofta Görans namn på antingen
anmälnings- eller organisatörslistan.
För det vill Annelis minnesfond tacka honom!

•

Sara Hall

Det är nu åtta år sedan vår vän och fallskärmskamrat Anneli Dalström dog i en landningsolycka i
Gryttjom. Efter olyckan startades en minnesfond i
Annelis namn. Syftet med fonden är att öka medvetenheten och säkerheten
kring fallskärmsflygning.
2011 skapades en utmärkelse för att årligen uppmärksamma någon som aktivt arbetat utöver det normala för
att höja säkerheten inom
sporten och främst inom kalottflygningen.
Detta år går utmärkelsen
Göran Schwarz
till Göran Schwarz.

Jerry Lindahl visade
framfötterna på lägret och prisades på
avslutningsfesten av
flankerande Ian Bobo
och Shannon Pilcher.
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Skånes fallskärmsk

50 år

Rökhoppare, från vänster:
Tobias Hellmark, Marcus
Jennby och Jenny Fransson.

Skånes fallskärmsklubb har firat ett
halvt sekel. Klubben som ofta har legat i framkant vad gäller tävling men
också har upplevt svåra perioder.
Här berättar Uno Alpfors, som själv
har en fallskärmskarriär lika lång
som SFK:s historia.
Text

Uno Alpfors

Foto

Johan Ekström

I

Firandet 8 juni började med inhopp inför publik på Åhus
strand, en mil sydost om Kristianstad.

september 1964 skedde de första hoppen i Skåne. Det var SM på Rinkaby i
Svenska fallskärmsförbundets regi. Första
hoppen arrangerade av Skånes fallskärmsklubb skedde först i juni 1965.
Hans Stenneck och Sonny Hellberg flög
ned från Stockholm i en Cessna 205 och
stannade en helg.
Nästa tillfälle var i oktober samma år
som SFK själva ordnade en hopphelg på
Rinkaby. Den gången med en Tri-Pacer
på lördagen och en Cessna 172 som lyftredskap på söndagen.

Vi kämpade länge med ekonomin
och ett lotteristånd på Möllevångstorget
under juletid var tradition i många år.
Det var kallt att stå där men med de
pengar som kom in kunde vi nå de mål
vi satt upp i klubben.

välkomna och klarlade programmet för
kvällen. Segrare i frågesporten avgjordes
med en utslagsfråga eftersom det var flera
som hade svarat lika, och vinnare blev
Henrik ”Kicke” Johansson före familjen
Charlotte och Joar Stenquist.

Inhopp på Åhus strand

Hårt jobb i starten

Firandet den 8 juni 2013 började under
eftermiddagen med en precisionstävling
vid inhopp på Åhus strand där Thomas
Jennby stod som vinnare genom att slå
både Michael Alpfors och Tobias Hellmark. Några hoppare gjorde sina första
strandlandningar och klarade det fint
utan att bli blöta. Efter detta anordnades
frågesport om klubben, med vissa fysiska
aktiviteter inbakade.
Firandet på Åhus strandbadshotell på
kvällen startade med en timmes mingel.
Ordförande Thomas Björk hälsade alla

Jag fick äran att säga några ord om de
personer som var med mig när Skånes
fallskärmsklubb började utvecklas. Min
inledning var en presentation av grundarna: fallskärmsjägarna Hans Bjernick,
Lars Dahlquist och Lars-Erik Svensson.
Jag talade om hur vi skaffat utrustningar
och kompetenser som hoppmästare,
hoppledare, instruktörer och piloter. Vi
jobbade hårt för att få igång allt i starten.
Klubben blev också utsedd till Sveriges
bästa tävlingsklubb tre gånger på 70-talet
och det är kanske det jag var mest stolt
över, eftersom jag alltid arbetat hårt för
vår sport.
Försök igen... ge inte upp

De tre fallskärmsjägarna som grundade
klubben höll också tal och berättade själva kortfattat hur det var att komma
igång och hur de uppfattade sin tid i
Skånes fallskärmsklubb. Den envishet
och målmedvetenhet som alla fallskärmsjägare fått lära sig gjorde att vi lyckades.
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klubb firade
Deras motto ”Vilja, mod, uthållighet”
ändrades till vad som passade oss: ”Försök igen, gör så istället, ge inte upp!”.
Från Svenska fallskärmsförbundet
hade vår ordförande Ronny Modigs
kommit ner och deltog i våra festligheter.
Ronny gjorde ett inhopp på stranden
med flagga tidigare på dagen och vid
banketten höll han ett intressant tal om
förbundet. Kort om dess historia, lite
längre om dagsläget och mycket längre
om sportens framtid och intentioner.

Avslutningsvis kallade Ronny
fram mig för att ta emot en tavla för 50 år i sporten.
Stefan Nilsson, tidigare
ordförande i Skånes fallskärmsklubb, tog till orda
och berättade om sina 27
år som ordförande. Att
det hänt både positiva
och negativa saker
under så lång tid
är självklart. Som

flytten från Rinkaby till
Everöd, restriktioner för
hoppande, påkört flygplan
och SM-tävlingar. Han
nämnde också att klubben
nästan alltid lyckades få
fram bra tävlingshoppare, i
alla möjliga discipliner. Skånes
fallskärmsklubb har varit en
stor tävlingsklubb genom åren.
Göran Cewers pratade också om
sina år som ordförande, mellan 1975
och 1976. Det var under de åren som
RW, numera kallat FS, började komma
igång inom tävlingsverksamheten och
det kom SM-medaljer till SFK även i
denna gren.
Det hurrades många gånger under
kvällen. Exakt för vad... det är glömt. ■

Anton Eriksson, SFK:s
chefsinstruktör, glider in
på Åhusstrand i kostym.

Utmärkelser! Förtjänstplaketter!
Under kvällen delade SFK:s ordförande Thomas Björk ut
Svenska fallskärmsförbundets förtjänstplaketter till personer
som gjort stora insatser för vår klubb på olika sätt. Stora applåder till dem alla!
Stefan Nilsson

för längst tid i styrelsen.

Ilkka Eriksson

för längst tid som pilot och flygchef.

Kristianstad Airport AB för god service och gott samarbete.
LFV Kristianstad ATS

tack för ett smidigt luftrum.

Hans Bjernick

om det inte vore för dig…

Lars Dahlquist

om det inte vore för dig…

Lars-Erik Svensson

om det inte vore för dig…

Respekterade åldermän: Hans Bjernick,
Lars-Erik Svensson och Lars Dahlquist.

SFK:s ordförande Thomas Björk landar med den skånska flaggan, gult kors på röd botten.

Alla blickar föll på de olika presentatörerna av priser, utmärkelser och talarna.

Uno Alpfors tar emot utmärkelse för 50 år i sporten och 50 år i SFK. Uno är även en av klubbens grundare och har varit ordförande i Skånes fallskärmsklubb i sju år, revisor i tolv och chefsinstruktör i nio år.
Han har certnummer 22, Svenska Fallskärmsförbundets för närvarande allra lägsta certnummer.
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Nationaldagsfirande över Borlänge med Thomas ”Tummen” Biehl och en 60 kvadratmeter
stor flagga, ”såvitt vi vet den största i Sverige”,
berättar fotografen, Carl-Oskar Bohlin.

Motorburen turkey... kalkonen Thom Åstöm hade
nog det varmast under hela midsommarlägret på
Söderhamnklubben. Foto Helen Lennartsson.

Nästa generation fallskärmshoppare prövar
spakarna på Söderhamnklubbens Cessna
206 Turbo – allmänt
kallat ”Grisen”.
Foto Jens Eklöf.

Matti Sepponen i fallskärmsklubben Syd har hoppat i 20 år och firades med tårta gjord av hoppkompisarna Maria Hoff Olsson, Daniel Olsson
och Theo Strömklint. Foto Maria Hoff Olsson.

Unge Tim och Ulf Liljenbäck visar sitt bästa partytrick –
knälåsningsreflexen: balans på en hand fast man inte
ens lärt sig stå ännu. Foto Anders Nyqvist.
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Fönster
mot

SOMMAR
SVERIGE

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

Kristian Nilsson landar
på Gryttjom i skelettdräkt efter en foto- och
filmsession till reklam
för Teknikmagasinet.
Foto Tomas Almbo.

Nico Emanuelsson swooptränar över Gryttjomponden i
juni. Foto David Bengtsson.

Magnus Wädel med passagerare
omsluts av moln. I bakgrunden
skymtar Skavsta. Foto Tobias Vik.
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Riksinstruktören

Bli bättre över tid
S
ommaren fullkomligt flög iväg, men
hoppsverige njuter fortfarande i fulla drag
av frukterna från förra vinterns arbete.
Hoppveckor, tävlingar och sociala varianter
där fallskärmshoppare träffas och gör det vi gillar mest – hoppar fallskärm – har avlöst varandra. Och det är underbart, men inte för alla.
Det är några stycken hoppare som skadat sig i
olika omfattning under sommaren.
Juli månad är svensk hoppsäsongs variant av
skidsemesterns onsdag. Hoppare har varit
igång i några månader, gjort en hel del hopp
och den där trygga känslan av att vara riktigt
avrostad infinner sig. En avslappnad attityd till
sig själv och vädrets makter kan visa sig och reflektionen om lämpligheten att utföra viss
verksamhet kanske inte infinner sig i tid.
Det är då som du aktivt måste återta känslan
av årförsta, det där du gör när du inte hoppat
på några månader. Om så bara för några ögonblick inför varje hopp. Enbart med syftet att
aktivera dina överlevnadsinstinker lite extra innan du behöver använda dem skarpt. Steget
från lugnt läge till ”Agera! Agera! Agera!” bör

Hur okej är det med friliggande
slack på styrlinorna? Och vad kan
hända om man avbryter och flyttar hela packjobbet?

av Petter Alfsson-Thoor

Incident 1
•

Tid i sport: cirka 3,5 år.

•

Antal hopp: 553.

•

Antal hopp senaste tre månaderna:
115.

•

Antal hopp med aktuell utrustning: 45.

•

Typ av huvudfallskärm: Stiletto 120.

•

Övrig utrustning: Rawa-kamerahjälm
med goldmemberplatta på toppen.

vara så kort som möjligt. Skapa dig bästa möjliga förutsättningar så blir du en bättre fallskärmshoppare över tid, och framförallt en levande fallskrämshoppare.

Så här långt in i säsongen är det en hel del av
fallskärmssveriges grundpelare som jobbat hårt
och länge för att få fram nästa generations hoppare, glöm inte att tacka dem och glöm inte att
stötta dem i deras arbete, era instruktörer på
alla nivåer.
Kom dock ihåg att instruktörer inte ser allt
och ibland kan det vara bra med kamratstöd
för att göra sin egen och sina kamraters hoppning roligare, säkrare och mer långlivad.
Mängden nya ansikten som går igenom våra
klubbar är 7 000-8000 tandempassagerare och
cirka 400 nybörjare på grundkurser. Några av
dessa ansikten kommer tillhöra din klubb och
vara din hoppkompis. Försök uppmuntra varandra att ta vara på dem och få dem att känna
sig sedda precis på samma sätt som du vill bli
sedd, för det värv du gör och de värv du uppskattar mest i klubben.

fast den andra plattan som tillhör goldmemberfästet.
Allt hände väldigt fort och jag kanske
var bak med fingrarna i en eller två sekunder när skärmen började svänga kraftigt
åt vänster. Jag beslutade mig där och då
för att använda kutten på min hjälm (standard kutt-system som säljs på Uffes som
testats på marken med tryck från olika
håll). Precis när jag satt fingrarna i ringen
som tillhör kutt-systemet och tänker dra
så släppte slacket från fästet och mitt huvud är fritt att röra igen. Jag kunde styra
emot med bakre bärremmar, lossa bromsarna och sedan landa säkert och tryggt
igen på Moder Jord.
Nu har jag fått tillbaka min ordinarie kalott och på de ordinarie bärremmarna har
jag keepers till slacket.”

Avskrift från tillbudsrapporten:
”Just den dagen flög jag en Stiletto 120
eftersom min ordinarie skärm, Vengeance
135, var inlämnad för linbyte hos Uffes.
Stiletton var lånad och var redan monterad på ett par bärremmar som inte tillhörde den riggen jag använde, men blev godkända att använda efter en inspektion av
klubbens fallskärmskontrollant.
Just dessa bärremmar hade inga keepers så att man kunde lägga undan slacket på styrlinorna, men valde att hoppa
med kamerahjälm ändå.
Efter ett odramatiskt friflygarhopp drog
jag min fallskärm på vanlig höjd (cirka
900 - 1000 meter) och kände direkt att
mitt huvud i stort sett satt fast i en nedvinklad position, samtidigt som jag kände
ett drag bak på hjälmen. Jag försökte känna med händerna var det satt fast och
kände då att just slacket på vänster styrlina har kilat sig fast på ringen som låser
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RI:s kommentar:
Bra agerat av hopparen att i ett tidigt skede agera och göra en tänkande prioritering för att lösa problemet med en upphakning i kameramontaget. Även om det
inte gick så långt som en full nödprocedur
så är det ett bra exempel på att ha en inövad nödprocedur för kamerahjälmen.
Att hopparen hamnade i läget med intrasslade linor är något som kunde ha
undvikits eftersom man vet att lösa slack
har en tendens att röra på sig ganska
oberäkneligt under ett utvecklingsförlopp.
Hopparen hade redan identifierat en ökad
risk före hoppet. Med den ökade risken
valde hopparen att utföra hoppet ändå.
Det vi kan lära oss av incidenten är, inte
bara att undvika att hoppa med slacket
löst på styrlinorna, utan även att vid en
identifiering även försöka göra en analys
av vad man kan göra för att minska risken
med det upptäckta problemet.
●

Jag hoppas att
er säsong varit
er nådig. Jag
hoppas att du
som precis börjat hoppa känRiksinstruktören
Petter Alfsson-Thoor
ner en trygghet
och glädje i din
hoppning till den milda grad att du vill fortsätta vara fallskärmshoppare.
Alla ni som redan hittat kärleken för fallskärmshoppning, hoppas jag fortsätter känna
den även efter denna säsong. Och glöm inte att
ge era piloter en rejäl ryggdunk med jämna
mellanrum. För utan chaufför i hoppkärran
blir det inte mycket hoppning gjord.
Ha en fortsatt skön sommar!

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

INCIDENT
RAPPORTER
Incident 2
•

Tid i sport: 3 år.

•

Antal hopp: 295.

•

Antal hopp senaste tre månaderna:100.

•

Antal hopp med aktuell utrustning: 100.

•

Typ av huvudfallskärm: Electra 150.

Avskrift från fallskärmsrapport:
”Jag flyttade på riggen under tiden jag packade på grund av en
regnskur. Jag hade inte gjort klart linslagen. När jag kom in kollade jag inte alla linor ordentligt. Några linor hade lyckats trassla sig runt de andra.
Kalotten kom ut bra men med några linor kors och tvärs.
Hängde på ungefär 700 meter och försökte testa att reda ut
det, vilket inte gick. Jag kände mig trygg, kalotten flög bra och
gick att svänga men jag ansåg ändå att det var bättre att utföra reservdragsproceduren.”
RI:s kommentar:
Ibland dyker störningar upp i olika former som gör att vi måste
avbryta vårt packjobb. Ibland kräver det till och med att vi måste flytta på prylarna för att kunna fortsätta.
Man skall dock komma ihåg att det är vid dessa tillfällen som
det är störst risk att det görs misstag. Att avbryta sin packrutin för att återuppta den någon annanstans eller annan tidpunkt
kräver att man ska ha väldigt klart för sig var man befinner sig i
sin checklista. Att flytta på ett packjobb i all hast är nog det
som ger störst risk att just sådana här incidenter uppstår.
Man tror att allting i packjobbet är oförändrat och att man
bara fortsätter där man slutade. Men det är i själva verket ett
helt nytt packjobb med faktorer man inte känner till. För att
undvika att ett liknande reservdrag inträffar igen – måste du
flytta på grejorna i större omfattning, börja om packjobbet.
De extra fem till tio minuterna det tar att packa om fallskärmen kan rädda ditt liv. För det finns inga hundraprocentiga garantier att reserven kommer göra det, även om jag är mycket
●
tacksam för att den gjorde det den här gången.
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Stark svensk insats på
Ronald Overdijk

World Games

Världens 30 bästa kalottflygare
var inbjudna. En av dem var
Johan Karlsson som slutade på

Ovan: ”Lite
ovant att skriva
autografer”, berättar Johan.

en total trettonde plats när
World Games avgjordes i
Colombia i början av augusti.
Text

Anna Oscarson

Foto

Hans Berggren och FAI

och han gjorde en stark insats. Tävlingen
avgjordes i ett område som ligger 1000
meter över havet. Det var mycket termik
och därför svårfluget.
Nytt rekord i distans

I delgrenen distans kom han på en tolfte
plats och slog sitt svenska rekord med två
meter. Det nya rekordet är 109,51 meter.

Tävlingsbanan på World Games låg 1000 meter över havet.

”Det kunde ha blivit många rekord
där om vi hade haft lite mer tur med vindarna i distans”, säger han.
Men han är rätt så nöjd med sin insats
och tyckte att det var en trevlig tävling.
Bäst resultatmässigt gick det för honom i hastighetsdelgrenen där han placerade sig på en imponerande fjärde plats. I
zonprecision slutade han som 21:a.
”Det svåra är att få till sina bästa hopp i
en och samma tävling men förhoppningsvis blir det bättre ju mer man tränar.”
Den som vann hela tävlingen totalt
var Curt Bartholomew, som även är Johans coach.
Stort och uppmärksammat

FAI

Enligt tävlingsarrangörerna var det 2000
åskådare som kollade på swooptävlingen.
”Det är lite ovant att skriva autografer”,
erkänner Johan.
Johan och de andra swoopdeltagarna
hade fullt upp med träning inför tävlingsdagarna och att sedan själva tävla, så
de hann inte se något av alla de andra
grenarna. Men avslutningen deltog de i:
”Det var riktigt stort”, avslutar Johan.■
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Johan Karlsson tränade
i ponden hos Stockholms fallskärmsklubb
tidigare i år.

Johans coach,
Curt Bartholomew,
vann totalt.

FAI

orld Games är motsvarigheten till
Olympiska spelen för populära
och spektakulära sporter som inte får
vara med i OS. Tävlingen avgörs var fjärde år och swooping var i år den enda fallskärmsgrenen som fick vara med.
Under VM i Dubai avgjordes vilka 30
hoppare som skulle få chans att delta.
Utöver dessa bjöds två så kallade ”wild
cards” in plus några colombianska hoppare eftersom tävlingen arrangerades i
Cali, Colombia.
Johan Karlsson var den ende svensken
som kvalificerade sig till World Games

Hans Berggren

W
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Bakgrundsbilden: Magnus
Falk hoppar precision i månljus, inför en hänförd publik.
Foto Sofia Lindroth.

Midsommar

i Mohed
Kalaspuffs-monstret seglar med blommor in mot
stranden vid Moheds camping.

Helen Lennartsson

Sofia Lindroth

Inte ens elden kan få orgeln att sluta spela i Mohed.

nåddes inte. I stället firade Söderhamns fallskärmsklubb med en brinnande orgel, skumtält,
natthoppning och fallskärmar i sjön.
Text

Sofia Lindroth

Foto

Helen Lennartsson, Sofia Lindroth

Hoppning i månskenet

I det enda planet trängdes erfarna rävar med tandempax, elever, gladhoppare,
precisionsfantaster och trasselpojkar. Innan sillunchen, släpptes i strålande sol
sex hoppare över Moheds camping för
den sedvanliga strandlandningen (vissa
landade mer på stranden än andra…).
Som traditionen bjuder fick sedan den
störiga orgeln en – ska vi kalla det ”varm
och värdig” avslutning.
Festen avslutades i gryningen, efter dans
i skumtältet och livemusik i hangaren.

Målet att fira midsommar med två plan i Mohed

I

Söderhamn var vi rädda att ingen skulle minnas vårt firande om vi inte fick
dit två flygplan. Så vi gjorde allt vi kunde
för att boka upp ytterligare en maskin.
Till slut blev det klart att Dalaklubbens
”Rulle” skulle förstärka ”Grisen” i ett
dubbelcessnaboogie.
Men redan på torsdag förmiddag ändrades förutsättningarna. Efter att ha fällt
hoppare tvingades Grisen nödlanda på en
åker och var satt ur spel resten av helgen.
Eftersom midsommarafton kom
obönhörligt närmare var det bara att
köra vidare, med ett plan.

På midsommardagen vaknade vi upp till
en molntäckt himmel, så efter ett långt
väderuppehåll blev det hoppning på natten i stället. Mellan klockan 21.00 och
02.30 gjordes sex lifter i skenet från supermånen.
Helgens facit blev omkring 90 besökare, hoppare och whuffos, från nio klubbar – och över 230 avklarade hopp.
Från ett plan. Oförglömligt.
●

Hoppledare David Hagsved har hittat ett
perfekt ställe att placera flygradion.
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Helen Lennartsson

Hoppningen på fredagen skedde, traditionsenligt, till soundtracket från en irriterande elorgel.
På fältet fanns inte bara hoppare och
tandempublik, utan också en misstänkt
manlig hoppledare i klänning, en gul kalkon på goped, Tintin, Spindelmannen,
Kakmonstret och en ansiktslös figur i
blågult.

Helen Lennartsson

Skumma typer på hoppfältet
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Midsommarboogie i Halmstad början på

nytt klubbsamarbete

Ej svansar hava de, varken HFSK:s eller
FKCG:s grodor som Filip Morén ledde genom
traditionella midsommarlekar.

Ett lyckat samarbete mellan Halmstadklubben och FK Cirrus Göteborg
ledde till ett mycket trevligt midsommarboogie i lagom skala.
Text

Anna Oscarson

Foto

Daniel Ingered

”Det är nästan en fördubbling av medlemsantalet”, säger Daniel Ingered som är en av de tappra i klubben som kämpat hårt de senaste åren.
Både nya elever och klubbens mer erfarna garde har jobbat hårt med att fräscha upp faciliteterna. Hangaren har målats om och renoverats.
Klubbstugan fixades redan för ett par år sedan.
Söker känslan av att flyga

H

almstad fallskärmsklubb är som vi skrev i
förra numret på G. Två elevkurser har genomförts i år och när detta skrivs har åtta av eleverna redan hunnit bli klara.

Inför midsommar pratade folket från HFSK och
FKCG ihop sig och arrangerade ett midsommarboogie. Pacen flögs ner till Halland och uppgörelsen bestod i att FKCG och Skydive Sweden

skulle sköta hoppdelen vilket inkluderade manifest och hopplederi.
Johannes Bergfors och Petter Jönsson höll i ett
vinkelläger med 15 deltagare.
Daniel Ingered var en av dem. Vinkelflygning
börjar bli allt mer populärt och Daniel har varit
med på flera läger tidigare där det flygits i vinkel.
”Man vill flyga så tajt som möjligt och få känslan av att flyga på riktigt.”
Det regnade under en dag men i övrigt sken
solen. Två kvällar strandlandades det på Tylösand
och på själva midsommarafton höll Filip Morén
från FKCG i klassiska midsommarlekar.
■

Två långbord behövdes för att
alla skulle få plats på sillunchen.
Det här är bara halva gänget.
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Sofia Lindroth

Om det var Thomas Nybergs magswoop med sandalavklädnad i farten som gjorde störst intryck vid strandlandningen
eller Rickard Örjas plums i vassen – svårt att säga.
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Amanda Gyllenpanzar

AFF-instruktörskurs
gav hoppglädjen tillbaka
Ludvig Åkeson hade gått i sluta-hoppatankar för
att det inte längre fanns någon glädje i fallskärmshoppningen. Men efter att motvilligt blivit anmäld
till AFF-instruktörskuren kom en oväntad vändning:
att hoppa med elever gav hoppglädjen tillbaka.
Text

Virginia Åslund

Foto

Amanda Gyllenpanzar, Virginia Åslund

D

Virginia Åslund

Ludvig Åkeson med eleven
Patrik Karlsson inför hopp
nummer sex på Nyköpings
fallskärmsklubb.
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et var i slutet av förra säsongen som
Ludvig, lite mot sin vilja, blev anmäld till att gå AFF-instruktörskursen.
Kursen skulle äga rum i början av årets
säsong så han tänkte inte så mycket på
den. Men sen började den närma sig.
”Först tänkte jag att jag skulle avanmäla mig från den där skiten. Jag var ju
inte så sugen och kände mig inte redo.
Och så har jag ganska mycket prestationsångest. Jag ändrade mig men tänkte
att om jag inte klarar det här så lägger jag
ner hoppningen” säger Ludvig.
Ludvig hade tappat hopplusten efter
tio år i sporten, tusen hopp och att vän-

ner skadat sig allvarligt. Han var uttråkad
och tänkte att det inte fanns så mycket
mer att lära sig inom fallskärmshoppning. Han åkte fortfarande ut till klubben, men mest för umgänget. Klubbens
CI, Jonas Gyllenpanzar, frågade då Ludvig om han inte ville bli AFF-instruktör.
Det ville han inte, men gick som sagt
halvhjärtat med på det ändå.
Utvecklas av elever

Att gå tillbaka till grundutbildningen,
fast nu från andra sidan, blev en ögonöppnare. Det var främst i tunneln som
Ludvig och de andra deltagarna utvecklades, där blev de pressade samtidigt som
de blev utbildade.
”Jag insåg att jag är en novis och har
hur mycket som helst att lära mig. Nu
när jag är färdig AFF-instruktör är jag
ändå inte färdig”.
Att vara AFF-instruktör innebär så
mycket mer än att vara en duktig magflygare. Man ska kunna läsa av eleven och
anpassa efter situationen. Och man ska
absolut inte underskatta eleven.
”Vad som helst kan hända. Det här är
människor som aldrig har hoppat fallskärm eller pratat med fallskärmshoppare. De är under mer stress än vad vi är
och det är en häftig känsla att hoppa
med en sådan”.
Före AFF-hoppningen var det vingoverallen som Ludvig oftast tog på sig.
Klubbens andra instruktörer har Ludvig
alltid sett upp till för deras kunskap som
han tog del av ibland. Men det var efter
AFF-instruktörskursen som han insåg att
han ville vara en del av kåren.

Glada att vara med på årets AFF-kurs, från
vänster: Robbin Havasi, Jonas Gyllenpanzar,
Christian Bengtsson (examinator), Adam Stålsmeden (examinator), Niklas Berg (examinator), Ola Jameson (examinator), Jens Grahn
(examinator), Stefan Burström (examinator),
Mikael Kaulanen (examinator), Maria Lundquist, Niklas Carlberg, Ludvig Åkeson, Johan
Julin, Måns Gunnarsson, Elof Wecksell, Peder
Nyman, Stefan Johansson, Jerry Lindahl, Kristian Nilsson och Petter Alfsson-Thoor (examinator). Ludvig Åkeson sammanfattade: ”Under
fysisk och psykisk stress har vi alla utvecklats
så enormt inom hoppningen. Och det tack
vare alla duktiga instruktörers kunskap, engagemang och stöd. Och då vill man ge tillbaka
till hoppsverige”.

”Jag har alltid velat hoppa med jätteerfarna hoppare för att lära mig något
men det är med elever som jag lär mig
som mest!”
Nya mål

När Ludvig skulle göra sitt första AFFinstruktörshopp var han riktigt nervös.
Under hela hoppet undrade han hur
mycket examinatorn Jens Grahn, som
han hoppade med, skulle döma honom.
”Det var länge sen jag kände mig så
nervös inom hoppningen”.
Ludvig har fått hopparglädjen tillbaka. Energin och första hoppet-känslan en
elev kan utstråla gör honom glad. Men
prestationsångesten hänger kvar. Han
menar att det är mycket ansvar i att ta
hand om en elev.
”Får inte eleven rätt verktyg att utvecklas själv har ju jag som instruktör
misslyckats. Och målet är bli en riktigt
bra AFF-instruktör!”.
Är det för blåsigt för elevhoppning så
sitter han hellre på marken och sympatiserar med eleven än skojhoppar själv.
På frågan ”men när skojhoppar du
då?”, svarar Ludvig: ”AFF-hoppning är
skojhoppning!”.
Så nu hoppar han igen, helt självmant
och med hela hjärtat.
■
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De vertikala storformationerna

29-manna head-down
över Skydive Spain, nära
Sevilla i södra Spanien

blir allt större. I juni deltog sju
svenskar på ett träningsläger i

Babylon Freefly

Sju svenskar på vertikalt big way

Spanien. Ett nytt Europarekord
ska försöka sättas i september
och lägret var en viktig förberedelse.
Text

Anna Oscarson

Foto

Babylon Freefly

rganisatörerna Mike Carpenter (Volare), Matt Hill (Kristal), och Jim
Harris (Bad Lieutenants) delade med sig
av sina kunskaper till sextiotalet friflygare
från Europa. På plats hos Skydive Spain
väntade två Dornier-plan och en Caravan.
Deltagarna delades in i grupper. De
började med att dela upp gruppen i tre
20-mannagrupper. Därefter blev det två
30-mannor och sedan en 40-manna och
en 20-manna. Från Sverige deltog Malin
Sjödin, Marie Sjödin, Jenny Norin, Fredrik Johansson, Tim Douglas, Tim Samuelsson och Johannes Bergfors.
”Alla fick hoppa hela tiden och det var
ingen som blev kuttad. Fixade man inte
uppgiften flyttades man bara till en annan position eller kanske till en annan
grupp”, säger Malin Sjödin, FKCG, som
har varit med och hoppat en hel del vertikala storformationer tidigare.
För några av svenskarna var det den
första storformationsupplevelsen men de
fixade det med bravur.
Det tränades på att hoppa ur olika
plan och sedan flyga ihop. Att fixa tajming och få till formationen när hopparna kommer från olika håll är inte lätt.

Anja Törnvall

O

”Ibland tror jag att organisatörerna
gjorde fel med vilja för att ställa till det
för oss och försöka lära oss att fixa det
ändå”, säger Malin.

Vid bryt lämnade hopparna
formationen i trackinggrupper
med en trackingledare. Det skapade väldigt säkra bryt.
■

Malin Sjödin, FKCG.

Två lag gjorde upp i Svenska cupen 1
Den första av
två deltävlingar i
årets Svenska
cup ägde rum
hos fallskärmsklubben Aros i
Västerås lördag den 15 juni. Sönda-

Fire hade uttagning för att ersätta sin center inne
Annica Carlsson som var skadad, och Carolina
Nilsson blev den som tog hennes plats under tävlingen. Övriga i laget är Åsah Helenius, Helena
Hanses, Elisabeth Wetterlund och Elof Wecksell
på kamera.
För eXact var det deras center ute, Micke
Holm, som ersattes av Ronny Modigs eftersom
Micke åkte till BB kvällen före tävlingen.

gen fanns också till förfogande men
allt flöt på bra och tävlingen var klar
redan tidigt första dagen.
Text

Martin Eidensten

I

ngen av de tävlande lagen hade ordinarie uppställning eftersom både Team Fire och eXact av
olika anledningar fick ta in varsin ersättare. Team
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Jämn tävling
Bodil Almberg i eXact, som också ansvarade för
tävlingen, berättar att det var en mycket jämn
kamp. Under tävlingens första hälft ledde eXact
men Team Fire gick om och slutresultatet blev 67
poäng för Team Fire mot eXacts 65. Förutom Bodil
och Micke, ingår Johanna Forslund, Robbin Havasi
och Stefan Flink (kamera) i eXacts ordinarie lag.

Tävlingen hade fått en ”långsam” lottning.
Med det menas att den här tävlingens formationer med dess rörelser var trixigare och relativt
långsamma att genomföra, jämfört med andra
formationer i tävlingspoolen. Detta gjorde att
båda lagen snittade i storleksordningen elva
poäng.
Deltävling två inställd

Årets andra deltävling, Svenska cupen 2, skulle
ha ägt rum på Skåne fallskärmsklubb 5 till 7 juli.
Den deltävlingen ställdes dock in på grund av för
få anmälningar.
■
Svenska cupen, deltävling 1

Placering lag, klubb

R1

R2

R3

R4

R5

R6

totalt

snitt

1. Team Fire, FKA

13

9

15

10

12

8

67

11,17

2. Team Fire, FKA

14

9

14

9

10

9

65

10,83
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Att mista en vän
Två år har gått sedan Smålandsklubbens Andreas
"Nisse" Nilsson gick bort i en fallskärmsolycka på
Öland. Madelene Samuelsson berättar hur det är att
gå vidare efter en av de värsta dagarna i hennes liv,
då hon miste en av sina närmaste vänner.
Text

Madelene Samuelsson

Foto

Från privat arkiv

O

m någon för några år sedan skulle
ha frågat mig vad jag skulle göra om
någon av mina närmaste vänner skulle
dö skulle jag förmodligen svara att jag
skulle lägga mig ner och aldrig mer resa
mig upp.
Om någon för några år sedan skulle
ha frågat mig vad jag skulle göra om någon av mina närmaste vänner skulle dö i
en fallskärmsolycka skulle jag förmodligen svara att jag aldrig någonsin mer
skulle ta på mig en fallskärm och hoppa
från ett flygplan.
Om någon för några år sedan skulle
ha frågat mig vad som skulle hända med
Smålands fallskärmsklubb om någon
medlem där skulle dö, skulle jag förmodligen svara att klubben skulle splittras
och slutligen upphöra.
Den 15 juli 2011 dog en av mina
närmsta vänner Andreas ”Nisse” Nilsson i
en fallskärmsolycka på Borglanda flygplats
på Öland. Nisse blev 32 år gammal.
Tog vara på livet

vi alla borde leva. Han tog till vara på
varje stund och han älskade livet.
Den 15 juli 2011 var en av de värsta
dagarna i mitt liv. Jag fick ett samtal där
man sa ”Madde, sätt dig ner. Det har
hänt en olycka. Nisse är död”. Skräcken
som spred sig i kroppen är en obeskrivlig
känsla, jag minns den som igår. Sorgen
var total. Jag grät i flera dagar tills tårarna
tog slut och jag var helt tom. Tomheten
var just nästa känsla som spred sig i kroppen. En tomhet och en enorm saknad efter en helt underbar människa och vän.
En vän som ryktes bort alldeles för tidigt.
En vän som inte fick leva färdigt sitt
sprudlande liv.
Starkare klubbsammanhållning

Att mista en vän är något av det svåraste
jag varit med om i livet. Men, jag är så
enormt tacksam för att jag fick lära känna Nisse. Jag tar med mig allt det han
lärde mig. Med denna text vill jag berätta
för alla andra fallskärmshoppare vem
Nisse var och vilken glädje han spred på

Smålands fallskärmsklubb och alla andra
ställen han var på.
Så, när någon nu frågar mig vad man
gör när någon av sina närmaste vänner
dör svarar jag att själen är mycket starkare än vad man tror. Man kan lägga sig
ner men man måste resa sig upp igen. Livet måste gå vidare.
När någon nu frågar mig hur jag kan
fortsätta att hoppa fallskärm när en av
mina närmsta vänner har dött i just en
fallskärmsolycka svarar jag att jag gör det
för Nisses skull. Nisse skulle gråta i sin
himmel om han såg att jag slutat hoppa
på grund av olyckan.
När någon nu frågar vad som hände
med Smålands fallskärmsklubb efter Nisses död svarar jag att vi blev starka tillsammans och aldrig tidigare har jag känt
en sådan stark gemenskap med min fallskärmsfamilj. Vi delar inte bara en sorg
utan även minnet av en glad och underbar människa, vän och klubbmedlem.
Jag vet att Nisse finns där bland molnen varje gång jag slänger mig ut från
flygplanet.
Jag vet att Nisse håller koll på oss och
pratar med vädergudarna så att vi kan
hoppa ofta.
Jag vet att Nisse för alltid kommer att
leva kvar i mitt hjärta.
■

Madelene om Nisse:
”En av de mest positiva
och sprudlande människor jag någonsin träffat.”

År 2009 började Nisse hoppa fallskärm
hos oss i Smålands fallskärmsklubb. Jag
och Nisse fann varandra tidigt och insåg
att vi brann och levde för samma intresse: fallskärmshoppning! Gemenskapen,
när man delar ett sådant udda intresse, är
svår att beskriva. Ett intresse som många
i ens närhet inte kan sätta sig in i och ett
intresse som i mångas ögon bara är en lek
med döden.
Det är helt omöjligt att säga att Nisse
lekte med döden, han lekte med livet!
Nisse var en av de mest positiva och
sprudlande människor jag någonsin träffat. Han spred sådan energi runt sig att
man blev glad bara av att se honom eller
höra hans röst.
Nisses förmåga att hålla kontakten
med alla sina vänner, att styra upp fester,
resor och aktiviteter var unik. När en annan satt hemma efter jobbet och halvsov
i soffan var Nisse ute i skogen, spelade
hockey, fiskade eller planerade inför helgens hoppning. Efter Nisses död sa någon att Nisse hann med mer på sina 32
år än många av oss andra kommer att
göra på en hel livstid. Nisse levde så som
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Gunilla
Hon började hoppa för snart 30 år sedan och har hoppat
varje år sedan dess. Gunilla Sigurd har sett fallskärmssverige förändras och utvecklas.
”Jag har haft vansinnigt roligt”, säger hon.
Text

Anna Oscarson

Foto

Patrik Selhag

G

unilla och kompisen Camilla Alexandersson (nu Huntley) jobbade
extra på Åhléns när de 16 år gamla kom
på att de ville göra något annat för pengarna de tjänade än att köpa godis för
dem. Ett par tv-program som visade fallskärmshoppning inspirerade och de anmälde sig till en kurs.
”Jag hade egentligen ingen längtan efter att hoppa utan var bara ute efter att
göra något annorlunda.”
Första hoppen genomfördes på Trestadsklubbens dåvarande fält Backamo.
Läskigt, tyckte Gunilla. Men efter att ha
gjort 13 hopp fick instruktören Kia
Scherl henne att känna att det gick bra.
Då innehöll utbildningen 25 hopp och
Gunilla behövde bara göra om tre av
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Gunilla
Sigurd
Klubb: Började hoppa i GFK (Göteborgs
fallskärmsklubb) 1985, är nu medlem i
Stockholms fallskärmsklubb.
Antal hopp: drygt 1 200.
Ålder: 44 år.
Familj: Sambon Patrik Selhag.
Bor: i Göteborg, uppvuxen i Kungälv.
Yrke: Business solution leader på AB
Volvo, ser till att IT-systemen motsvarar verksamhetens behov främst inom
business intelligence.
Intressen vid sidan av hoppningen:
resa, klättra, åka skidor och hänga på
västkusten.
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Kristina "Ninna"
Liljenbäck

Gunilla, Ninna Liljenbäck
och Camilla Huntley i
manifestet på sommarlägret i Orsa -87. Tre
flygplan, lika många
äggklockor och så papper och penna.

Förr seglade ett gäng
fallskärmshoppare eskader varje sommar.
I år och förra sommaren hyr de skutan
Kvartsita istället

dem. Eleverna hoppade rundkalott på
den här tiden. För att hoppa fyrkantsskärmar krävdes en speciell utbildning.
Hon blev klar på sommaren, fick ett
förskott på arvet från farmor och köpte
utrustning. En Mirage-rigg med en Firelight-kalott och Phantom 22-reserv.
På åttiotalet var all fallskärmsverksamhet ideell och det gick inte att försörja sig
på hoppning. Gunilla hade inte råd att
hoppa mycket men hon hängde desto
mer på fältet och umgicks, var hoppledare eller manifestor. På vintrarna höll Göteborgshopparna till i klubblokalen Loftet som låg inne i centrala Göteborg.
”Jag var där hela uppväxten och det
var lite av en fritidsgård för mig.”

Gunilla, Camilla och Ninna Liljenbäck utgjorde en kompistrio som hade
jättekul ihop. På den här tiden var killarna i klar majoritet. Bara ungefär en fjärdedel av hopparna var tjejer. Vänskapen
som växte fram mellan Gunilla, Camilla
och Ninna kan ha varit en stor bidragande orsak till att hon fortsatte.
Var med på sommarlägertiden

Göteborgsklubben, Stockholms fallskärmsklubb och fallskärmsklubben Aros
hjälptes åt att arrangera sommarläger i
bland annat Orsa, Kalmar och Söderhamn.Tillsammans med Camilla och Ninna jobbade Gunilla i manifestet för mat
och hann kanske med några hopp också.

Patrik Selhag

Lars Tinér

NYFIKEN PÅ

Gunilla och jag
träffades när vi
gick samma fallskärmskurs
1985 och vi
gjorde våra första automathopp ihop på Backamo.
Gunilla är en fixare och organisatör
av rang. En period satt vi ofta i manifestet på olika fallskärmsläger, och det var
nästan roligare än själva hoppningen.
Hon kan vara väldigt envis och bestämd,
men har örnkoll och ett sinne för detaljer som ingen annan jag känner.
Gunilla är otroligt omtänksam och
duktig på att höra av sig. Hon är alltid
den som ringer och ser till att vi ses.
Och väldigt ofta får man en finurlig present, eller en grej hon kommit på att
man behöver.
Vi har känt varandra i 28 år och det
känns overkligt länge. Men att ha henne som bästis gör mig faktiskt fortfarande glad varenda dag.

Vintern 1992-1993 var hon i Zephyrhills i Florida och hoppade under fem
veckor. Hon minns att det var kyliga nätter och frost på tältduken när hon vaknade. Ninna var också där och även Ingela
Kretkowski. Det pågick ett nordiskt rekordförsök på fältet. Gunilla och hennes
kompisar ville inte vara med där men
plötsligt saknade amerikanarna hoppkompisar. De stod i kö för att hoppa fyrmanna med Gunilla och hennes kompisar. Bland annat hoppade de med världsmästaren Jeff Barbani.
Gunilla har också varit med i ett FS4lag. De kallade sig för ”Den fjärde mannen”. Förutom Gunilla bestod laget av
Matilda Hansson, Heléne Jönsson och
Magnus Strömqvist. De deltog på svenska cupen. På den här tiden fick man minuspoäng för bust (miss) och de snittade
1,5 poäng i den tävlingen. Men siktet var
inställt på att delta i SM. De skulle ha roligt och göra bättre ifrån sig än på svenska cupen. Det lyckades.
Tävlingskarriären inbegriper också deltagande i tiomanna speedstar i Västerås.
Ändrade planer

Patrik Selhag

Så var det år 2002 dags för Gunilla att
börja plugga. Hon tänkte göra uppehåll i
hoppningen och sålde grejerna.
”Gareth Holder (en amerikansk organisatör som caochat på svenska boogien
många gånger) tyckte det var kass och jag
fick en gammal utrustning av honom.”
Hon fortsatte alltså hoppa även om
hon på senare år har bytt hoppfältshänget mot mer koncentrerade insatser.
Hon bodde några år i Stockholm och
kom tillbaka till Göteborg för några år
sedan. Det var då, under en pubkväll
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med hoppkompisarna, som hon träffade
sambon Patrik Selhag.
Det som Gunilla upplever är den största skillnaden nu jämfört med på åttiotalet är att säkerhetstänket har blivit betydligt högre. Hon berättar om ett av sina
värsta hopp. Det genomfördes på Smålandsklubbens förra fält Ya. Tanken var
att en 30-manna skulle sättas och planen
skulle flyga rote. Hoppledaren och hela
organisationen var oerfaren. Piloterna höll
på länge. När de väl kom in på final och
hoppade av hade det hunnit bli mörkt.
”Vi såg inget. Det var riktigt otäckt
men slutade som tur var bra ändå.”
Fritt fall under trädtopparna

Ett annat hopp kunde också ha slutat
illa. Gunilla skulle träna ryggflygning
och var inte medveten om att en bröstmonterad höjdmätare ballade ur om man
inte flög på mage. Det var före räddningsutlösarnas tid. Hon drog sent och
hann försvinna nedanför trädtopparna
innan skärmen vecklade ut sig. När skärmen väl var ute var det bara att vända
upp och landa.
”Jag kommer ihåg att Anders Nyqvist
stod hoppledare och jag var rädd för att
få en utskällning av honom. Men han såg
nog på mig att jag var skärrad för han sa
ingenting.”
Hon har varit relativt förskonad från
skador. En hård landning resulterade i en
skadad fot. För 15-20 år sedan kom hon
in för hårt i formationen efter ett dyk.
Hon skadade axeln och känner fortfarande av den ibland.
Men mycket roligt har hon haft under
de här snart 30 åren. Herculesboogiena
var något alldeles speciellt. Gunilla var
med i Herculeskommittén och ansvarade
för manifestet ett år. Hon är skicklig på
att organisera och det visade sig inte
minst då hon höll i trådarna som SM-general under SM i Vårgårda 2006.

varje år en eller två veckor då det hoppas
lite större formationer. De kallar sig för Velociraptor och brukar vara någonstans mellan 16 och 20 personer med inhyrd coach.
”Den sociala delen är viktig för mig.
Med Velociraptorhoppen får jag dela det
roliga med massa vänner.”
Eftersom det inte blir så många hopp
varje år brukar Gunilla och Patrik åka på
en eller två tunnelresor varje vinter för
att hålla uppe sina frifallsfärdigheter.
Förutom att säkerhetstänket har blivit
högre har fallskärmshoppningen gått
mot att bli mer kommersialiserad. Gunilla upplever att det inte finns utrymme

för bus på samma sätt längre. Som exempel nämner hon att flygplanen ofta gjorde ”Fly by” förr. Det vill säga flyger över
fältet en extra runda på väldigt låg höjd.
”Förr var fallskärmshoppningen en
livsstil på ett annat sätt. I dag är det mer
en av alla saker man gör. Jag upplever att
pionjärandan är borta.”
Gunilla har varit hoppare i nästan två
tredjedelar av sitt liv. Självklart har hon
också förändrats sedan hon var 16 år.
”Det var bra för mig att börja hoppa
då. Om jag hade varit 16 i dag hade jag
nog jobbat som packare för att kunna
hänga på hoppfält hela sommaren.” ■

Stranda, i Norge är en
favorit. Här tillsammans
med sambon Patrik.

Klätterresa till Kalymnos, Grekland, där
även en av Gunillas fallskärmsinstruktörer
Lars Tinér var med.

Hoppar medelstort

Patrik Selhag

Anders Q

Hoppkarriärens roligaste hopp har hon
nog ändå gjort på senare år. Tillsammans
med några hoppkompisar arrangerar hon
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Patrik Selhag

Jag träffade Gunilla 2005 och
hon blev min
bästa vän. Hon
är bra på att ta
hand om sina
vänner, inte bara
mig. När vi är
ute och reser,
klättrar, hoppar eller gör något annat i
grupp, är nog minst halva nöjet för henne själva umgänget. Så Velociraptorhoppningen passar henne perfekt – en
rolig aktivitet i goda vänners lag.
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Tips och tricks
för din flygning

Den här gången går Larry igenom en rad olika tips och trix för hur du blir
en bättre och säkrare pilot för din fallskärm.
Text

Lars "Larry" Nyström

Foto

Tomas Almbo

M

Lars "Larry" Nyström
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ånga känner sig osäkra att landa
om de inte flyger mot vinden. Det
kan bero på att de oftast har som mål att
springa eller stå i sina landningar, vilket
är bra men absolut inte nödvändigt.
Det är helt okej och även bekvämare
än många tror att landa i nollvind eller
till och med medvind. Att klara av det
kan också komma till användning när
vinden vänder, vid långspot eller om du
gör en missbedömning i landningsvarvet.
Att på ett säkert och effektivt sätt kunna glida ut en landning ökar självförtroendet för snabbare landningar. Tricket är att
tänka på en fotbollstackling eller en brännbollsglidning och göra det med en vinkel.
Låt inte rygg och svanskota göra jobbet
utan landa med kroppen lätt framåtlutad.
Det här kräver lite träning och jag rekommenderar inte att du går upp och
medvetet planerar en medvindslandning
i hög vind det första du gör. Börja med
att träna den här tekniken i låg motvind
och nollvind.

Vindriktning och vindstyrka

Att veta från vilken riktning och hur
mycket det blåser är verktyg som vi vill
ha när vi landar våra fallskärmar.
Tyvärr är det inte alla gånger vi ser en
vindstrut vid landning och om vi gör det
så vill vi ju även veta hur mycket det blåser
och om det ändrat sig sedan planet lyfte.
Det är extra viktigt att veta det vid de
tillfällen vi landar någon annanstans än
på vårt vanliga hoppfält.
En del hoppfält har stora öppna vidder med raps och andra grödor som från
höjd han ge en bra indikation var ifrån
vinden kommer. Rök och vatten kan
också visa vindriktning.
Stockholms fallskärmsklubb har en
pond nu som inte bara gör det extra roligt för swoopare utan också kan visa hur
mycket det blåser.
Är det lugnt och klart vatten runt
kanterna och vågigare vid mitten så ”rullar” vinden över kanterna vilket oftast
betyder att det blåser en del.

Landningsvarvet

Ett snabbt tips gällande vårt ”vanliga”
landningsvarv är att vi såklart alltid eftersträvar ett 300-, 200-, och 100-meters
vänstervarv men att vi, om det krävs, kan
komma in från höger. Har vi haft en
konstig spot eller ligger dåligt till så kan
vi modifiera och komma in från höger.
Detta kan vara bra att tänka på när vi besöker andra klubbar eller länder. Det
finns ställen som kör både höger- och
vänstervarv, eller enbart högervarv som
hos FKCG på Vårgårda.
Egna begränsningar

Våra egna styrkor och begräsningar är något vi ställs inför hela tiden inom hoppningen. Vilka ska vi hoppa med, vilken
kalott ska jag flyga, vilket vindar klarar
jag av?
Just frågan om vilka vindar man klarar
är mycket svårt att veta men ett bra tips
är att kolla vilka som står på verandan när
det aktuella vädret ifrågasätts. Prata med
hoppledaren eller någon från tidigare lift
hur vindarna kändes. Bara för att du får
hoppa är det kanske inte säkert att du bör.
Det är också viktigt att veta hur just
ditt hoppfält ser ut. Finns det hinder
som kan skapa turbulens? Stora och torra
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fält, landningsbanor, plåttak på en hangar, en skogskant som skapar taskiga vindar? Håll koll på hur ditt fält beter sig i
olika vindriktningar och fråga lokala förmågor när du kommer till andra klubbar.
Alla behöver inte landa samtidigt

Att hålla avstånd till andra grupper i frifall är vi alla vana vid, men vi är inte alltid lika noga under kalott. Att försöka ge
plats och utöka avstånd till de andra
grupperna under kalott är lika viktigt
som att vänta ett visst antal sekunder
mellan grupperna vid uthopp.
Ofta på klubbar så ser man hur hela
liften kommer ner på en och samma
gång vilket resulterar i massiv trängsel
vid punkter som många siktar på, som
eventuell grop eller swoopområde.
Att lägga sig på broms och släppa förbi kalotter är ofta mer effektivt än att försöka komma ner först. Att skynda sig på
skapar mer stress och tar bort fokus från
flygning och landning.
Ha alltid i åtanke att en kalottkollision på låg höjd kan resultera i allvarliga
skador och dödsfall!
Om det går, se också till att dela in
grupperna i liften inte bara utefter vad de
ska göra i frifall utan även efter kalottyp.
Svensk Fallskärmssport nr 3, 2013

Om det till exempel är tre friflygargrupper som är lika stora låt de med högst
vingbelastning gå av först.

har sju till tio sekunder fri flygning utan
korrigeringar före landning.
Kastvinden

Hastighet genererar lyft

På ett väldigt enkelt sätt säger vi ofta att
hastighet genererar lyft.
Om vi kommer ner inför landning
och har flugit in med halvbroms och sedan flärar så har vi låg fart vilket resulterar i mindre lyft vid pitch och flär. Det är
en bra tanke att ha i bakhuvudet när vi
gör olika manövrar.
Så hur har vi hög hastighet inför landning utan att varken svänga lågt eller
hänga på främre? Jo – genom fulla uppsläpp, inget ”toggeltjafs” eller svängar!
Ha däremot en liten kroppsposition
(upplyfta ben) och var framåtlutad så
kommer du att vara så snabb som möjligt och därav ha maximalt lyft.
Tänk även på att det är viktigt att låta
kalotten flyga ostört i minst sju till tio sekunder innan landning – men självklart
måste du ta hänsyn till andra kalotter
och eventuella hinder och göra korrigeringar vid behov. På låg höjd är det då
viktigt att använda sig av bromsade
svängar. Men ett bra mål är alltså att göra
sin sista sväng tillräckligt högt så att du

De flesta av oss har säkert hört talas om
den mytomspunna ”kastvinden”.
Den myten kan vi ta kål på nu på direkten. Det handlar mer om vilka styrutslag vi ger våra skärmar precis vid landningen än plötsliga vindar som slänger
oss åt sidan.
Det som oftast händer vid en ”kastvind” är att vi sträcker oss efter marken,
vilket är en helt naturlig sak att göra eftersom vi är programmerade att göra så
vid ett normalt fall. Men när vi sträcker
oss mot marken med ena handen i en
fallskärmslandning gör vi samtidigt en
kraftig sväng med styrhandtaget i den
handen. Därför ”kastas” vi åt samma håll.
Ibland är det inte enbart handen vi
sträcker oss med utan även foten, och när vi
gör det kommer även en ofrivillig selsväng
som gör att landningen inte blir helt rak.
Ett bra sätt att undkomma ”kastvindar”
är helt enkelt att lyfta blicken, då kommer vi att få bättre balans och ha bättre
förutsättningar för att inte sträcka oss
och ”trilla”.
■
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Kerstin Ottemark

Johan Ekstrom,

Skåningar prövade precision
Till vänster (och höger):
Micke Alpfors träffar disken
vid inhopp på Åhus strand.

förbättringspunkter och ge direktiv för
att hitta till mattan och disken. Några
testade riktiga precisionskärmar, 281304 kvadratfot stora Classic-kalotter.
Tyvärr blåste det en hel del vilket gjorde det svårt att bemästra precisionsskärmarnas begränsade framåtfart. Men hopparna tyckte ändå det var stimulerande
hopp och blev sporrade att vilja pröva
igen i gynnsammare vindar.
Tävlingsmoment positivt

En av Sveriges bästa precisionshoppare, Micke Alpfors, vill gärna slå ett slag
för denna klassiska gren. Tidigare i somras arrangerade han därför en provapå-helg där han stod för såväl coachning som lån av utrustning.
Foto

Micke Alpfors

Johan Ekstro
̈m, Micke Alpfors

V

ad gör du om du inte kan landa där
du vill? Vad gör du om du vill testa
en precisionsskärm? Vad gör du om du
vill prova på att tävla?
Marcus Jennby avslutade med en diskträff med sin högprestandakalott.

Jo, du hänger på SFF:s och SFK:s
prova på precisions-helg. Det gjorde nio
killar från Skåne den 15-16 juni under
en helg på Everöd. Program, coachning
och utlåning av skärmar stod artikelförfattaren, Micke Alpfors för. Han har en
handfull SM-guld i precision, har varit
med på flera VM, har över 2 000 precisionshopp och ett kunnande som han
gärna delger andra.
Till sin hjälp hade Micke en gammal
precisionsräv från 70-talet, Håkan Dahlquist, också känd som långvarig styrelseledamot i Svenska Fallskärmsförbundet.

Micke Alpfors

Riktiga prec-kalotter testades

Lördagen inleddes med lägesanalys, teori
och träningshopp. Alla hopp filmades
och återkopplades för att kunna hitta

målands fallskärmsklubb var först ut. Därpå följde Linköpingsklubben. Nu har också Umeå fallskärmsklubb börjat hoppa ur en Gipps Aero GA8
Airvan. Planet med beteckning SE-MES, även kallad
”Mesen” tar åtta hoppare till 4 000 meter på cirka
20 minuter.
”Det känns bra. Vi har haft mycket kontakt med
Smålands fallskärmsklubb inför detta”, säger Peder
Nyman, chefsinstruktör hos Umeå fallskärmsklubb.
Ett aktiebolag, Skydive Umeå AB, har bildats där
klubben äger alla aktier. Bolaget leasar flygplanet av
GCC Capital och hyr ut det till fallskärmsklubben.
Umeåklubben som för några år sedan förde en
tynande tillvaro har fått ett rejält uppsving. De 49
medlemmarna har hoppat på bra i år och redan i
mitten av juli hade förra årets totala hoppmängd
●
passerats.

S
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Umeå har
nytt flygplan

Airvan, dock inte Umeås exemplar.

Henric Stodell

Text

Eftersom väderutsikterna för söndagen
var osäkra genomfördes Fallsvenskans tre
hopp på lördagen. Resultaten varierade,
men förbättrades allt eftersom, vilket var
ett gott kvitto på att instruktionerna under prova-på-helgen gett resultat. Tävlingsmomentet var en positiv del av helgen som utmanade hopparna och gav flera av dem mersmak för ytterligare fajt att
nå mattan och disken.
Av de nio deltagarna gick det bäst för
Marcus Jennby som var inom tio meter
på alla hoppen med sin högprestandakalott och avslutade med en diskträff. Även
de andra visade att med målinriktning
kommer resultaten.
Som en summering av helgen kan
man säga att prova-på-helger är mycket
givande för hoppare som gjort några hundra hopp men inte riktigt vet vad de skall
satsa vidare på. Får de chansen att prova
på olika grenar, ges utbildning, blir filmade och får chansen att tävla kan deras
motivation att hoppa stärkas ytterligare.
Om vi kör fler helger som denna på
klubbar runt landet kommer vi säkerligen att öka antalet tävlande, våra hoppares kunskaper och deras säkerhet.
■
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KONTAKTA

SFF!

Kommunikationsansvarig samt kontaktperson
för kommunikationskommittén: Boel Stier,
e-post: boel@sff.se

Styrelsen
Ordförande: Ronny Modigs,
e-post: ordforande@sff.se
Kassör: Stefan Nilsson, e-post: kassor@sff.se

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

Ledamot: Erik Hamrin,
e-post: erik.hamrin@gmail.com
Ledamot: Boel Stier, e-post: boel@sff.se

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

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

Ledamot: Carolina Nilsson,
e-post: carolina_nilsson@yahoo.se
Suppleant: Håkan Dahlquist, e-post: hakan@sff.se
Suppleant: Lena Kaulanen,
e-post: lena.kaulanen@gmail.com

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

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

Tävlingskommittén: Lena Kaulanen,
e-post: lena.kaulanen@gmail.com

Lennart Vestbom, (sammankallande),
e-post: lennart@fgcc.nu

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

Markus Andersson,
e-post: andersson.markus.e@gmail.com

Försvarskommittén: Johan Julin,
e-post: johan.julin@hotmail.com

Andreas Frisk, e-post: ante.frisk@gmail.com

Beställ material på SFF:s kansli
• PR-film, inspelad 2006,
för att ha i marknadsföringssyfte.
• Drogteststickor.
• Skade- och tillbudsformulär.
• Boken ”Flyga fallskärm”, utbildningsbok
i fallskärmsmanövrering.

Ronny Modigs,
ordförande

Stefan Nilsson,
kassör

Uno Alpfors (suppleant),
e-post: uno.alpfors@swipnet.se

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

Boel Stier,
ledamot

Svenska Fallskärmsförbundet är en frivillig försvarsorganisation,
medlem i Flygsportförbundet och Riksidrottsförbundet.
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www.sff.se

Vill du veta mer om

Carolina Nilsson,
ledamot

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

Erik Hamrin,
ledamot

På hemsidan hittar du bland annat information om
SFF, nyheter och styrelseprotokoll samt fakta om
bestämmelser och material.

Håkan Dahlquist,
suppleant

Lena Kaulanen,
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

Thomas ”Tummen” Biehl välkomnar sin Cecilia Burström efter kvällens sista hopp under FK Dalas hoppvecka i Orsa.
Foto Martin Flink.

