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Extra – tävlingspoolerna 2012
Svensk hoppning har en strategi
Fallskärmsgalan lyfte fram många

Framtidstro
Flygplansmotorn startas, hopparna lastar i. Utrustningen kollas några extra gånger medan planet taxar ut och
stiger upp till höjd. Oavsett hur många år du har i sporten så tror jag du skriver under på att årets första hopp
efter några månaders vinteruppehåll är lite extra nervöst. Eller som en hoppare konstaterade: ”Årsförsta är
årets bästa hopp för då blir adrenalinkicken som störst.”
I din hand håller du nu årets första tidning. En tidning som innehåller mycket framtidstro. Svenska Fallskärmsförbundets strategi är klar. Den kan du läsa mer
om i detta nummer. En viktig bit som det satsas extra
på i år är tävlandet och utan att ha gjort någon djupare
undersökning tycker vi oss ändå ana att det är ovanligt
många lagsatsningar på gång ute i klubbarna.
Mer sådant! Det skulle vara så kul om SM som i år
avgörs i Vårgårda inte bara blir en uppgörelse mellan de
elitsatsande lagen.
Med detta nummer följer också en bilaga med tävlingspoolen för olika grenar. Den kan du enkelt plocka
loss och ta med till fältet. Det är VM-år i år vilket betyder att det inte görs så stora förändringar i tävlingsregler
och pooler. Men från förra året har vi bytt ut VFS2 till
VFS4. Ett tips till dig som tänker hoppa VFS2 är alltså
att behålla förra årets bilaga.
På tal om framtidstro så kan du också läsa och inspireras av Linköpings fallskärmsklubb som verkligen är på
G. I januari åkte ett gäng av klubbens medlemmar till
Empuriabrava för att rivstarta säsongen. Klubbens rekordmånga instruktörer hade dessutom en gemensam
kickoff på hemmaplan som blev mycket lyckad. De vill
tipsa andra klubbar om att följa deras exempel.

Fredrik Carlsson heter en hoppare som också har väldigt mycket framtidstro. Den 30 september förra året
skadade han sig allvarligt vid en högfartslandning på
fallskärmsklubben Syds hoppfält. Efter en vinter med
mycket rehabträning och funderande har han kommit
fram till en del slutsatser. Läs mer på sidan 20.
Som vanligt har vi också låtit en av fallskärmssveriges hoppare få berätta om en händelse som inte riktigt
gick som planerat men ändå slutade väl. I det här fallet
hade hopparen ingen räddningsutlösare. Den dramatiska händelsen har fått honom att aldrig mer hoppa utan.
Även om Cypres är den dominerande räddningsutlösaren på marknaden så finns det andra. Vi går igenom
vilka märken som finns och vilka för- och nackdelar de
kan tänkas ha.
Hoppsäsongen ligger framför oss. Låt oss hoppas att
det blir den bästa hittills!
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Hoppning i våra grannländer.
Västerut till Norge.

Ordförandespalten,
Ronny Modigs.
Riksstämman,
rekordstort deltagande.
Vi har en utstakad strategi
för de närmsta åren!
Styrelsen 2012,
tre nya krafter.
Fallskärmsgalan, många
uppmärksammades.
Riksinstruktören, Petter Alfsson-Thoor, om Ölandsolyckan
och reservutvecklingar.

Fler notiser. Fallsvenskan och
”börja-tävla-helger”.
Fönster mot hoppsverige.
Fredrik Carlsson på
väg tillbaka från olyckan.
Kickoff i Linköpingsklubben.
Filmfestivalen
– på riktig bioduk i år.
Cold steel award 2012
till Niklas Hemlin.
Nära ögat.
Ekonomi – så får du
ersättning från SFF.
Statistiken för 2011,
och sammandrag av tio år.
Nyfiken på Carolina
Cypres och Vigil – jämförelse
mellan räddningsutlösare.
IPC - mötet 2012.
Så kontaktar du folk i SFF.
Bakfotot.

Omslaget:
Entusiaster från Linköping besöker Spanien
och testar vertikal formationshoppning... eller
är det bara en kreativ exit?
Foto: Jonathan Ahlqvist.
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9-13/7: Träningsvecka hos
fallskärmsklubben Aros,
kontakt: ordf@fkaros.se

MAJ

12/5: Speedstarscramblen, hos
fallskärmsklubben Aros, kontakt:
ordf@fkaros.se

14-20/5: Freefly Coaching i Näsinge,
kontakt: swebase031@gmail.com
16-20/5: Swedish Freefly Mafia hos
fallskärmsklubben Cirrus
Göteborg.
28/5-1/6: Basic Camp hos
Stockholms fallskärmsklubb, mer
info: www.skydive.se
JUNI
2-3/6: Svenska Cupen 1 hos
Stockholms fallskärmsklubb.
2-10/6: Hoppvecka hos Nyköpings
fallskärmsklubb,
kontakt:kristian22794@gmail.com
4-8/6: Basic Camp hos Stockholms
fallskärmsklubb,
www.skydive.se/basiccamp
16-17/6: Svenska Cupen 2 hos
Nyköpings fallskärmsklubb,
kontakt:kristian22794@gmail.com
18/6-24/6: Skycamp och
midsommarboogie på Everöd hos
Skånes fallskärmsklubb. Flygplan:
Beaver, PAC, Cessna 206 och Twin
Otter. Info: www.skydiveskane.se
25-29/6: Friflygarläger hos
Stockholms fallskärmsklubb,
kontakt: Cornelia och Carro, epost: carolinamallwitz@gmail.com
JULI
2-6/7: VFS-läger hos Stockholms
fallskärmsklubb, kontakt:
boel@boel.se
9-13/7: Big Way på Gryttjom hos
Stockholms fallskärmsklub, mer
info www.bigwaysweden.com

17-21/7: Sekvensen + Beech på
besök hos fallskärmsklubben
Cirrus Göteborg.
26-29/7: SM hos fallskärmsklubben
Cirrus Göteborg.
28/7-5/8: Myggbugit hos Östersunds
fallskärmsklubb, kontakt:
ordforande@ofsk.net
30/7-3/8: Boogie hos
fallskärmsklubben Cirrus
Göteborg.
AUGUSTI
7-11/8: Angle Week, i Näsinge hos
fallskärmsklubben Cirrus
Göteborg. Kontakt:
angleweek@gmail.com
7-12/8: Bird Babes Boogie, tjejboogie
augusti, SF, www.skydive.se
20-26/8: King Boogie, i Näsinge hos
fallskärmsklubben Cirrus
Göteborg. Kontakt:
swebase031@gmail.com

Ett steg närmare världsrekord
Fallskärmshopparen Felix Baumgartner från Österrike har hoppat från 21 800 meters höjd över öknen i Mexico. I en speciell rymddräkt åkte han upp i en farkost som
lyftes av en gigantisk heliumballong högre än den så kallade ”Armstrong-gränsen”
där lufttrycket är så lågt att vatten kokar vid kroppstemperatur. Frifallet varade i tre
minuter och 33 sekunder och han kom upp i hastigheten 587 kilometer i timmen.
Experimentet är en del av Red Bull Stratos-projekt, vars mål är att Baumgartner
ska hoppa från 36 500 meter, vilket innebär nytt världsrekord. Idag hålls världsrekordet av Joseph Kittinger som hoppade fallskärm från 31 300 meter år 1960. Kittinger är även han del av Stratos-projektet som dessutom ska ge erfarenheter för att
kunna göra nästa generations rymddräkter.

SEPTEMBER
14-16/9: NM i friflygning och VFS,
Stockholms fallskärmsklubb.
Kontakt: boel@boel.se
15-16/9: SM i speedformation hos
fallskärmsklubben Aros, kontakt:
ordf@fkaros.se
29/9: FS4-Scramblen hos
fallskärmsklubben Aros, kontakt:
ordf@fkaros.se
OKTOBER
13/10: KM i precision hos
fallskärmsklubben Aros, kontakt:
ordf@fkaros.se
DECEMBER
29/11-10/12: VM i Dubai.

Anton Westmans hopproman på iTunes
”Himlen under min fötter” är en roman som skildrar en sorglig kärleksberättelse på hoppfältet. Huvudpersonen Rasmus är en engagerad hoppare som går igenom en personlig kris
samtidigt som han träffar en tjej.
Författaren själv, Anton Westman
som hoppar i Stockholms fallskärmsklubb, berättar att historien kom till
honom under en överjordisk nattvandring i öknen under stjärnhimlen nära
ett hoppfält i Arizona, USA. För honom handlar romanen om någonting
helt annat. Vad exakt är svårt att uttrycka, men något om att befinna sig
helt ensam i den där öknen.
Boken finns att köpa på Adlibris och vill du hellre ha den i elektronisk
form går den att köpa från iTunes Store där man även kan ladda ner
första kapitlet som ett smakprov!
Så här beskriver förlaget Författarhuset romanen: ”Himlen under
mina fötter” är en intensiv, naken berättelse om kris och vanmakt, men
också om kärlek och längtan, och den klara himmel som är större än
alla moln. Det är en ovanlig bok och vi på Författarhuset är glada över
att ha den i vår utgivning.

Tionde gången gillt för Flajflaj
Friflygarlägret Flajflaj har genomförts för tionde gången i Kalifornien. Totalt blev det 4 494 hopp och 1018 coachhopp spritt över 90 deltagare
och coacher. Peter Nilsson, drivkraften bakom Flajflaj, kan inte med ord
uttrycka sin glädje och ser redan fram emot Flajflaj 2013.
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Räddningsutlösaren Cypres 2 ges nu möjligheten att höja utlösningshöjden med upp
till nio steg, med 30 meter per steg. Inställningen för utlösningshöjden behålls till
den ändras, och visas i displayen för att undvika osäkerhet om vilken höjd den är inställd på. Fler detaljer om detta kan du läsa om på hemsidan www.cypres.cc
Beslutet att öka utlösningshöjden, och med hur mycket, skall tas av användaren
och gärna efter samråd med tillverkaren av den aktuella riggen och reserven. Man
bör tänka på att en konsekvens av eventuell höjning av utlösningshöjden är att risken
för dubbla kalotter ökar om man hamnar i ett läge där huvudskärmen dras lägre än
normalt. Tillverkaren av Cypres, Airtec, påpekar att ansvaret för eventuella konsekvenser av en aktiveringshöjning måste tas av användaren själv.

Svåra frakturer efter årets första hopp
FK Dala började hoppsäsongen med tråkiga händelser när en av klubbens medlemmar skadade sig allvarligt under årets första hopp den 10 mars.
Under en högprestandakalott kom hopparen in på final med vad som tycktes vara
god marginal till marken och planerade att göra en mjuk 180 graders selsväng.
Höjdförlusten blev markant större än hopparen hade räknat med och varken input på
bakre bärremmarna eller full broms med styrhandtagen räckte till. Han slog våldsamt i marken som var i ren tjäle. Han fördes i ambulans till intensivvård i Falun där
det konstaterades att han ådragit sig svåra frakturer på bäcken och rygg. Två dagar
senare flögs han i respirator med helikopter till Akademiska sjukhuset i Uppsala för
operation.
”Att göra årets första hopp med en så pass liten kalott kanske var ett dåligt beslut. Ett annat dåligt beslut var att svänga med en hookturn. Men nu efter olyckan
mår jag helt okej, efter omständigheterna. Läkningsprocessen har gått fort, både fysiskt och mentalt, och även om det är en lång väg kvar på resan har jag en positiv inställning. Jag har fått ett fantastiskt stöd från vänner och familj som jag aldrig kommer kunna tacka dem tillräckligt mycket för”, säger hopparen.

Svenska bronsmedaljer i tunneltävling
Vindtunneltävlingen World Challenge i Bedford blir allt mer populär. Under årets upplaga som avgjordes under påskhelgen var det hela 80 fyrmannalag anmälda.
Två utflyttade svenskar fanns representerade i varsitt lag. Niklas Hemlin placerade sig på bronsplats i den mest avancerade klassen AAA med sitt Arizona Airspeed.
På första plats kom Hayabusa från Belgien med ett snitt på 30,4 poäng. Tvåa blev
franska Aerodyne Aerokart med snittet 29,1 poäng. Arizona Airspeed hade 29
poäng i snitt.
I den näst mest avancerade klassen AA deltog Maria Ondracek, bosatt i Danmark, med laget Airplay. De knep också bronsmedaljen trots att de efter första omgången låg på delad sista plats. Deras poängsnitt var 14,0. Vinnande laget Hyrrokkin från Storbritannien
hade 15,5 poäng i snitt
Airplay knep bronsmedaljen i klass AA.
och tvåan DNOUT från
Italien hade 15,4.
Förutom Maria ingår
Lars Rene Petersen,
Nathalie Kressner och
Kjetil Nordin i laget
Airplay. De har planer
på att delta i danska
mästerskapen i den
öppna klassen till sommaren. Eventuellt kommer de också och tävlar i svenska mästerskapen. Kompletta resultat finns på hemsidan skyleague.com
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Kjetil Nordin
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11-21/7: Bänkås Family Week
hos Sundsvalls fallskärmsklubb,
kontakt: ordf@frifall.com

Cypres 2 kan ställa in högre utlösningshöjd

Jonathan Ahlqvist

LÖSRYCKT

Två veckors Basic camp
I år körs Basic camp i Gryttjom under två
veckor. Första veckan ligger 28 maj till 1 juni
och andra veckan är 4-8 juni. Det går bra att
vara med på antingen en eller båda veckorna.
”I år satsar vi bland annat på att ta in en föreläsare som ska prata om ökad medvetenhet
och hur vi blir bättre och säkrare hoppare”,
säger Seth Ericson, som är en av arrangörerna och medlem i det svenska FS-landslaget
Bardagi. Han kommer att vara en av coacherna tillsammans med Sarah Cannon från
Storbritannien och italienaren Marco Arrigo.
I linje med SFF:s nya tävlingssatsning kommer deltagarna på alla nivåer att uppmuntras
att vara med på den svenska cup som ligger
under helgen mellan Basic-veckorna, 2-3 juni.
Mer info finns och anmälan görs på Stockholms fallskärmsklubbs hemsida med adressen: www.skydive.se

Till Spanien från Linköping
Några Linköpingshoppare inledde året på ett mycket bra sätt. Den 6-15 januari spenderades i Empuriabrava, Spanien, där årets hoppning verkligen fick
en kickstart.
De som åkte var Arvid Selander, Jonathan
Ahlqvist, Johan Norén, Malin Ek, Joackim Johansson, Jonas Karlsson, Henric Granberg och Niklas
Ribbenhed. Ingen av dem har över 500 hopp och
de flesta var nykläckta sedan förra säsongen.
”Egentligen hade vi tänkt åka på julboogiet de kör
där varje år, men de flesta av oss hade redan varit
borta så mycket från familjen i somras, så julen
med nyår kändes som ett bra sätt att kompensera
familj och övriga vänner”, säger Arvid Selander.
Vädret var bra nästan hela veckan. De hade
bara en dag som blåste bort. Nästa år blir det
med största sannolikhet en repris.
På bilden ses Arvid Selander och Johan Norén.

Midsommarboogiet Skycamp 2012

SFF bevakar klimatdebatten

Förutom att träffa och lära känna fallskärmshoppare från hela Sverige kommer det under
tisdag till fredag finnas upp till 20 organisatörer med aktiviteter riktade till olika nivåer och
discipliner. Det kommer även att hållas olika seminarier om utrustning, hoppning, säkerhet och kalottflygning. Under helgen fortskrider så klart den fantastiska hoppningen tillsammans med traditionellt midsommarfirande på fredagen och stor final på lördagen i
sann Skåneanda!
Har du funderingar eller önskemål kan du kontakta organisationen via Facebooksidan
(http://tinyurl.com/skycamp2012) och om du är sugen på att själv organisera något
kan du maila till cajo.josefsson@gmail.com

Som bekant kan du klimatkompensera för dina fallskärmshopp
hos företaget Tricorona via förbundet. Klimatkompensering sker
via Clean Development Mechanism (CDM) som är ett av tre alternativ för utsläppshandel reglerat av FN genom Kyotoprotokollet. CDM är en relativt stor industri, framförallt i EU.
I december 2011 hölls COP 17 (The Post Kyoto Conference of
the Parties) i Durban, Sydafrika. Där antogs en andra åtagandeperiod av Kyotoprotokollet där ett 30-tal länder anslöt sig. Japan, Kanada och Ryssland hoppade av. USA och Kina har inte
anslutit sig.
En andra åtagandeperiod är positivt på så vis att det skapar
fortsättning och kontinuitet i arbetet och fungerande mekanismer som att CDM kan fortsätta användas. Om en andra åtagandeperiod inte antogs skulle världen stå utan ett internationellt klimatavtal.

Datum: Måndag 18 juni - söndag 24 juni.
Flygplan: Turbo Beaver, PAC, Twin Otter och Cessna 206.

FKCG äger Vårgårda flygplats
I början av mars köpte Skydive Sweden, bolaget som äger fallskärmsklubben Cirrus Göteborgs flygplan Pac 750XL och driver dess tandemverksamhet bland annat, Vårgårda
flygplats. Två hangarer ingick också i köpet som gick på 5,5 miljoner kronor.
Därmed har klubben säkrat sina möjligheter att kunna hoppa fallskärm i Vårgårda.
FKCG har under flera års tid haft bekymmer med grannar som klagat på verksamheten. Det har lett till restriktioner i hur många lifter som får göras och när. Även om
flygplatsköpet inte påverkar miljörestriktionerna så för flygplatsköpet med sig positiva effekter.
”Ingen kan nu tränga ut oss från flygplatsen med annan verksamhet. Köpet visar också
att vi är här för att stanna, vilket ytterligare förbättrat relationerna till grannarna och
kommunen”, säger Peter Denk, delägare i Skydive Sweden.
Sundsvalls fallskärmsklubb är sedan 2010 ägare till sitt hoppfält på Bänkås. Östersunds fallskärmsklubb äger marken där deras klubbstuga står.

Bird Babes Boogie för tjejer
Carolina Mallwitz och Karina Gambarjan, som båda nyss tilldelats
Bertil Flormans stipendium, arangerar i sommar ett boogie för
fallskärmshoppande tjejer: Bird Babes Boogie. Den 7 augusti
drar det igång i Gryttjom hos Stockholms fallskärmsklubb. Friflygning, formationshoppning och kallotflygning blir det tisdag till fredag och vingoverall under helgen. ”Det viktiga är inte hur du hoppar, utan att du hoppar!”, hälsar Carolina och Karina. Mer information på www.skydive.se.

Rekord atmonauti

Swooppond anläggs i Gryttjom

Den 29 december 2012 kommer det göras ett försök att sätta ett inofficiellt atmonautivärldsrekord i Dubai. Eftersom
evenemanget är avancerat kommer deltagarna att väljas ut av
organisatörerna. Totalt kommer
30 hopp att göras. Träningsläger inför försöket är planerade i
Australien, Nya Zeeland, USA,
Italien, Sydamerika, Afrika, Spanien, Portugal, Benelux-länderna
och Östeuropa. Mer information:
http://atmonauti.webnode.it
Intresserade svenska hoppare
kan kontakta Timo Kärnä (kaernae@gmail.com) för eventull träning i Sverige till sommarn.

Stockholms fallskärmsklubb ska anlägga en swoop-pond i Gryttjom, alltså en damm för att kunna utöva swooping på ett säkrare
sätt och för tävlingsträning. Tierps kommun har kontaktats och
tanken är att sätta igång med grävandet nu i vår.
”Alla detaljer är inte klara än, men vi försöker beta av dom en
efter en. Det har satt fart på projektet och vi hoppas kunna få de
uppenbara delarna på plats så snart som möjligt”, säger Stefan
Burström, klubbens chefsinstruktör. Tanken är att flytta på vindstruten och att ponden ska anläggas där den stått.
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Nytt flygplan i Småland
Smålands fallskärmsklubb har köpt en splitterny
GA8 Turbo Airvan som leveras i slutet av maj. Det
är ett australiensiskt flygplan tillverkat av Gippsaero
och har en Lycoming kolvmotor med turbo på 320
hästkrafter. Den tar åtta hoppare till 4 000 meter
på lite mer än tjugo minuter och är anpassad för
fallskärmshoppning med ganska stor dörr och
handtag på både ut- och insidan.

Storformation på gång i Gryttjom
Registreringen till årets Bigway-camp i Gryttjom är nu öppen.
Eventet hålls den 9-13 juli och precis som förra året är Edward
”Bushman” Anderson, Nadja Lönnroth och Robert Chromy organisatörer. Mer information hittar du på: www.bigwaysweden.com
där även anmälan kan göras.
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Några ord från…

Riksstä

rekordmånga delta
ack alla ni som gjorde årets riksstämma och fallskärmsgala till något alldeles extra. Det blev en riktigt
bra uppstart på säsongen med intressanta seminarier som
gjorde mig riktigt hoppsugen igen.
Jag var oerhört stolt när vi under fallskärmsgalan hade
förmånen att dela ut ett stort antal utmärkelser för utmärkta prestationer. Det var utmärkelser för 1000 upp till
9 000 hopp och en mängd svenska rekord. Särskilt roligt är
det att dela ut utmärkelser för Stor grabb och Stor tjej.
Stort grattis till alla pristagare!

T

i har en strategi! Efter nästan ett års arbete antog riksstämman vår nya strategi 2016. Ett gediget arbete
som tog sin utgångspunkt i klubbarna, fortsatte vid förbundskonferensen och beslutades av en enig riksstämma.
Vår strategi är långsiktig och fokuserar på ett antal områden som skall ge drivkraft för att utveckla fallskärmshoppningen i Sverige.
Vi skall fokusera på tävling eftersom det är en av de
viktigaste drivkrafterna för hoppning och för att det ger
oss legitimitet som idrottsorganisation genom Flygsportförbundet och Riksidrottsförbundet.

V

i vill bli fler genom att satsa på de medlemmar vi har,
utveckla dem till aktiva och engagerade hoppare och
funktionärer i klubbar och förbund. Vi vill fokusera på att
de som nyligen blev hoppare förblir hoppare.
Dra ditt strå till stacken genom att se till att de som precis blivit hoppare kan utveckla sin hoppning och snabbt
kommer in i gemenskapen. Det är en bra investering i din
framtida hoppning.
Vi kommer även att satsa på andra saker som ger oss
långsiktig legitimitet som att vara en attraktiv frivilligorganisation till Försvarsmakten och utveckla kvalitén i vår
verksamhet som ansvarig för sportfallskärmshoppning under Transportstyrelsen. Vi skall också fortsätta att driva ett
aktivt miljöarbete – det ger oss legitimitet.

V

äs mer om strategin i detta nummer – och studera den
gärna i sin helhet, den finns på förbundets hemsida.
Ditt engagemang är viktigt för att vi skall uppfylla våra
mål om livskraftigare fallskärmshoppning i Sverige. En förutsättning för att lyckas är bra kommunikation så att vi utnyttjar vår goda gemenskap
och jobbar ihop. Vi ska nämligen bli både bättre och starkare tillsammans!

L

Ronny Modigs
ordförande i
Svenska Fallskärmsförbundet
Svenska Fallskärmsförbundet
Sjöhagsvägen 2 • 721 32 Västerås
E-post: ordforande@sff.se
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Det blev succé! Styrelsens nya grepp på riksstämman att anordna
seminarier och fallskärmsgala i anslutning till årsmötet var ett
smart drag. Aldrig tidigare har riksstämman varit så välbesökt
men det var nära att bara sex av landets klubbar fick rösta.
Text
Foto

Anna Oscarson
Anders Nyqvist

olen sken över Karlsborg den 10 mars
när fallskärmsfolk från hela Sverige
samlades för att besluta om Svenska Fallskärmsförbundets framtid. Tidigare år
har det varit ett problem att få klubbar
att ha någon representant närvarande på
riksstämman. En del har ansett att det
inte har varit värt att resa lång väg för att
delta på ett tre timmar långt möte och sedan åka hem. Mycket av det som beslutas
om på riksstämman togs ju upp och diskuterades på ordförandekonferensen.

S

Seminarier och gala lockade

För att få fler hoppare att dyka upp prövades i år ett nytt grepp. Först presenterade styrelsen SFF:s strategi och verksamhetsplan för de kommande fem åren.
(Se separat artikel.) Sedan hölls tre fallskärmsrelaterade seminarier.
Därefter var det dags för riksstämman
och de som inte ville vara med där erbjöds hoppa från tornet som militärer tränar rundkalottlandningar i. Det fanns
tillfälle att basta och svalka sig i Vättern
innan kvällens högtidliga fallskärmsgala
gick av stapeln.
Tretton av landets nitton klubbar
hade en representant på riksstämman.
Men bara sex klubbar hade betalat in avgiften till Flygsportförbundet och skickat
in den rapport som krävs för att få rösta
på riksstämman. De klubbar som hade
rösträtt var Fallskärm Gefle CC, Skånes
FK, Östersunds FSK, Söderhamns FK,
Umeå FK och Arvika FSK. Men bara de
fem förstnämnda klubbarna fanns på
plats. Dessa röstade om övriga klubbar
med representanter på stämman skulle få
rösträtt ändå vilket de fick. Klubbarna
har olika många röster beroende på hur
många medlemmar de har.
Förstärkt Försvarsrelation lönsam

Verksamhetsberättelse, bokslut och budget gicks igenom. Licensavgiften för

2013 fastställdes till 2100 kronor. SFF
har 2011 gjort ett positivt ekonomiskt
resultat vilket kommer att utnyttjas för
att verkställa förbundets nya strategi som
bland mycket annat fokuserar på nya
tävlingssatsningar. Som ett led i det har
tävlingsfonden stärkts med 350 000 kronor och uppgår nu till lite drygt en miljon kronor.
Fem motioner hade lämnats in, samtliga från FGCC. De som varit med i förbundet i några år känner till innehållet i
två av dem. FGCC önskar att stadgarna
för tävlingsfonden ändras.
Den första motionen som handlade
om att skriva in i stadgarna att tävlingsfondens pengar ska finnas på ett separat
konto avslogs. Andra motionen föreslog
att ändra i stadgarna vad gäller utdelningen av fonden.
FGCC önskar att maximalt 50 procent av det årliga kapitaltillskottet ska
delas ut. ”Då kommer vi på sikt snabbare
få betydligt högre summor att dela ut
som stipendier till våra tävlingsaktiva”,
skriver FGCC.
Till en början skulle alltså summan
som delades ut vara mindre än i dag men
när tävlingsfonden vuxit till sig så skulle
större summor kunna delas ut.
Lång väntan på utdelning

Stefan Burström, chefsinstruktör i Stockholms fallskärmsklubb, hade räknat lite
på vad det förslaget skulle innebära. Han
hade förberett en presentation som han
drog för riksstämman. Enligt Stefans beräkningar skulle förslaget innebära att utdelningarna skulle komma upp i motsvarande summor som i dag tidigast år
2048. Även den motionen avslogs.
Den tredje motionen som föreslog att
100 000 kronor skulle föras över till tävlingsfonden drogs tillbaka.
Fjärde motionen som handlade om
att sittande styrelseledamöter inte ska
Svensk Fallskärmssport nr 1, 2012
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agare

Stefan Hallén, ansvarig för frivilligorganisationerna vid Försvarsmaktens Högkvarter, var inbjuden
till riksstämman.

kunna väljas in i valberedningen bifölls.
Motion fem som handlade om att
Stor grabb/tjej-poäng även ska delas ut
för världs- och europarekord som är godkända av FAI avslogs. Men poängsättningen för Stor grabb respektive Stor tjej
ska ses över och ändras. Däremot är det
inte möjligt att dela ut poäng retroaktivt.

Erik Hamrin sammanställer det
antal röster olika klubbar har
beroende på deras storlek.

Tretton av våra nitton klubbar hade en representant på stämman.

Nygammal styrelse

Ronny Modigs fick fortsatt förtroende
att vara Svenska Fallskärmsförbundets
ordförande ett år till. Erik Hamrin fortsätter som ledamot men Annika Burström avgår. Hon ersätts av Carolina
Nilsson, Skåne FK.
Ledamoten Fredrik von Schmalensée
har avgått i förtid och där valdes Robert
Rydén, FKCG, in. Håkan Dahlquist tar
suppleantplatsen, vakant sedan Jens Eklöf slutade i förtid. Den är på ett år.
Carl-Oskar Bohlin, FKD, tar suppleantplatsen som väljs på två år som Håkan tidigare hade.
Kassören Stefan Nilsson valdes förra
året för en tvåårsperiod så han sitter kvar.
Christian Schlater och Annika Burström avgår från valberedningen. De ersätts av Ante Frisk och Uno Alpfors. ■
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Petter AlfssonThoor frestar modiga till tornhopp.

Bland seminarierna märktes Team Fire som bjöd fyrmansteknik.
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Ronny Modigs, ordförande i
Svenska Fallskärmsförbundet,
presenterade vår nya strategi.

Strategi för framt
”Vi ska bli bättre och starkare tillsammans.”
Så sammanfattar SFF:s ordförande Ronny
Modigs den femåriga strategiplan som
klubbades igenom på riksstämman.
Text

Anna Oscarson

Foto

Anders Q

ågra månader före ordförandekonferensen förra året skickade styrelsen ut ett antal frågor som alla klubbar
fick i uppdrag att fundera över. Frågorna
handlade om vilka svårigheter klubbarna
stöter på och om det fanns några idéer
om hur svensk fallskärmshoppning ska
bli bättre i framtiden. Det diskuterades

N
I analysen inför vår
strategi är de grundläggande värdena viktiga.

8

ute i klubbarna och till ordförandekonferensen tog ordförandena med sig sina
klubbkamraters idéer. Där fortsatte diskussionerna och under en workshop
kom det fram fler förslag.
Ronny Modigs kollega Håkan Larsson
arbetar med att lägga upp strategier inom
Försvarsmakten. Han deltog under ordförandekonferensen och har sedan hjälpt
till i arbetet med att ta fram Svenska Fallskärmsförbundets strategi.
Bättre samarbete med Försvaret

via Flygsportförbundet. Tävlandet rättfärdigar till stor del vår existens.
Fler svenska medaljer

Transportstyrelsen är den myndighet som
har gett oss uppdraget att leda och administrera sportfallskärmshoppning i Sverige. Det gäller att vi fortsätter att sköta verksamheten på ett bra sätt. Gör vi inte det
kan Transportstyrelsen stoppa den helt.
I den vision som presenteras i strategidokumentet fokuseras det på några områden.

I strategidokumentet har SFF:s verksamhetsidé, vision, grundläggande värden
och strategiska mål satts på pränt. Fallskärmsförbundet är en frivilligorganisation som stödjer Försvarsmakten med utbildning, kompetensförsörjning och
uppdragsverksamhet.
Ett exempel på en satsning som görs
för att stärka samarbetet med Försvaret är
att det håller på att sättas ihop en uppvisningsgrupp som ska kunna delta vid olika Försvarsevenemang. (Se separat notis
på sidan 17.)
Ett annat viktigt ben i vår verksamhet
är kopplingen till Riksidrottsförbundet
Svensk Fallskärmssport nr 1, 2012

Riksstämman
”Vi vill ha tävlande i mästarklass och vi
måste få fler som vill bli världsmästare”,
säger Ronny Modigs.
Att vinna medaljer gör att vi syns och
skapar legitimitet som idrottsförbund.
En tävlingsöversyn ska göras men i skrivande stund har ingen lämplig kandidat
för den uppgiften påträffats.
Hopptillgängligheten måste ökas.
Förutsättningar ska skapas för att förbättra klubbarnas verksamhet. Det ska
bedrivas ett aktivt miljöarbete och föras
dialog med myndigheter.
Bättre kommunikation

Kommunikationen måste bli bättre. Jenny Rosén och Boel Stier har anlitats för
att göra en översyn av hur kommunikationen fungerar i dag. Deras arbete presenterades också i Karlsborg.
”Kommunikationen är en av de viktigaste delarna för att vi ska bli bättre tillsammans”, säger Ronny Modigs.
Till att börja med ska SFF satsa på att
förbättra den interna kommunikationen.
Jenny Rosén och Boel Stier har gjort
djupintervjuer med ett antal personer.
En enkät som har skickats ut till landets
samtliga hoppare har också gett en del
värdefulla svar.
I dag sker en stor del av kommunikationen genom att riksinstruktören, RI,

tiden
skickar ut information till klubbarnas
ordförande och chefsinstruktörer. De i
sin tur skickar informationen vidare till
sin klubbs medlemmar. Men RI får inget
kvitto på att informationen når fram.
Mer information efterfrågas

Förbundets hemsida anses av många
som svår att använda. Vem som har ansvaret för den är otydligt i dagsläget.
”Många hoppare efterlyser större insyn
i förbundsarbetet och vill ha information
direkt från källan”, säger Boel Stier.

En kommunikationsgrupp ska bildas
och arbetet ska ledas av nye styrelsemedlemmen Carl-Oskar Bohlin. Några idéer
som finns på hur kommunikationen kan
förbättras är bland annat att börja skicka
ut nyhetsbrev till alla medlemmar, skapa
någon form av nationellt diskussionsforum på exempelvis Facebook och förbättra hemsidan.
”Genom att kommunicera och samarbeta mer effektivt kan vi stötta varandra mer. Först då blir vi kraftfulla i dialogen med myndigheter och andra viktiga
samarbetsorgan”, säger Boel Stier.

Fallskärmsförbundets organisation
och verksamhet ska utvecklas: ”Om fem
år ska Transportstyrelsen se vår organisation som en förebild verksamhets- och
säkerhetsmässigt”, säger Ronny Modigs.
Vi ska nå dit genom att se över formerna för ledning och styrning. Redan i

Ronny Modigs presenterar visionen som
ingår i strategin för
våra kommande år.

år ses möjligheterna över att vidareutveckla personer i klubbarna och föreningsverksamheten i ämnen som organisationskunskap och ledarskap bland
annat med stöd av Riksidrottsförbundet
och Försvarsmakten. Riksinstruktören ska
utbildas i att utreda incidenter och olyckor.
”Vår organisation ska präglas av transparens, effektivitet och ansvarstagande.
Bara med det som utgångspunkt kan vi
jobba tillsammans som ett förbund”, säger Ronny Modigs.
Nu är det upp till alla Sveriges hoppare att hugga i och arbeta mot de uppsatta
målen. För dem når vi bara om vi jobbar
tillsammans, i samma riktning.
■

Boel Stier går igenom
den kommunikationsstrategi som hon och
Jenny Rosén ställt
samman för SFF.

Säkrare och fler hoppare

Utbildning och säkerhet är ytterligare en
viktig punkt i strategidokumentet. Här
ligger svensk fallskärmshoppning redan i
framkant men vi måste hela tiden sträva
efter att bli ännu bättre. Utbildningssystemet håller därför på att ses över.
Ett viktigt mål som har satts upp är att
vi ska bli fler aktiva svenska fallskärmshoppare. År 2016 ska vi vara 2 000 medlemmar, förra året var vi 1500. Genom
att ta emot fler som vill bli fallskärmshoppare men framför allt att stimulera
till fortsatt engagemang efter elevutbildningen är tanken att fallskärmssverige
ska växa.
”Något som kan vara bra att tänka på
för oss som varit med i sporten ett tag är
att det är en god investering i sin egen
hoppning att ägna lite tid åt våra turkeys.
Blir de kvar i sporten blir vi fler. Då får
vi billigare hoppning, fler och mer kompetenta kompisar vi kan göra roliga hopp
med framöver”, säger Ronny Modigs.

Annika Burström har
dragit upp riktlinjerna
för vårt miljöarbete.

Verksamheten ska miljöcertifieras

Johan Julin är ansvarig
för SFF:s nystartade
uppvisningsgrupp.
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För att lyckas på tävlingssidan ska tävlingsintresset hos hopparna stimuleras.
År 2016 är målet att SM i fallskärmshoppning har 300 tävlande deltagare.
Verksamheten ska då också vara
hundraprocentigt miljöcertifierad. Det
arbetet påbörjas direkt genom att ett
nätverk startas med personer från samtliga Sveriges klubbar som driver miljöarbetet i respektive klubb.
9

Riksstämman
Svenska Fallskärmsförbundets styrelse 2012
Ordförande: Ronny Modigs, e-post: ordforande@sff.se

Tar med sina erfarenheter för ytterligare ett år:

Kassör: Stefan Nilsson, e-post: kassor@sff.se
Ledamot: Carolina Nilsson, e-post: carolina_nilsson@yahoo.se
Ledamot: Robert Rydén, e-post: skydivernu@gmail.com
Ledamot: Erik Hamrin, e-post: erik.hamrin@gmail.com
Suppleant: Håkan Dahlquist, e-post: hakan@sff.se
Suppleant: Carl-Oscar Bohlin, e-post: carloskar.bohlin@gmail.com

ot
Ny ledam

Ny supp
leant

Stefan Nilsson,
kassör.

Erik Hamrin,
ledamot.

Håkan Dahlquist,
suppleant.

ot
dam
Ny le

Robert Rydén

Carl-Oskar Bohlin

Carolina Nilsson

Ledamot, fyllnadsval efter Fredrik von
Schmalensée, som väljs på ett år och
kommer att ansvara för tävlingsdelen.

Efterträder Håkan Dahlquist på posten som
suppleant. Han kommer att ansvara för kommunikationsfrågor och har även valts till ordinarie ledamot i Flygsportförbundet.

Ledamot, invald på två år efter Annika Burström. Kommer att ha ansvar för miljöfrågorna.

Klubb: FK Cirrus Göteborg.
Bor: Göteborg.
Ålder: 35 år.
Började hoppa: 2009 i Östersund.
Antal hopp: 400+.
Med kort varsel antog Robert Rydén
förra året utmaningen att vara tävlingschef för SM i Gryttjom. I år är han det
på nytt när FKCG står för arrangemanget. Därför passar det bra att han
är den som är tävlingsansvarig i styrelsen kommande år.
Robert har alltid varit föreningsmänniska. Han har tidigare startat upp
och arrangerat löpartävlingar i Östersund och Sundsvall. Organiserandet är
något han gillar.
”Det kan vara väldigt svettigt och
jobbigt när man är mitt i det men när
man ser resultatet vill man bara satsa
vidare.”
Efter en mejlväxling med Lennart
Vestbom tillfrågades han om han ville
ställa upp som valberedningens förslag
eftersom det behövdes en ny ledamot
på Fredrik von Schmalensées post.
”Det känns ruskigt kul”, säger han
på telefon ett par dagar efter riksstämman. Än har han inte hunnit prata så
mycket med de övriga i styrelsen men
han har pratat med några av dem som
var med i styrelsen förra året. Det har
beslutats att SFF i år ska satsa extra
mycket på tävling och framför allt att få
fler nya hoppare att våga börja tävla. Något som Robert ser mycket positivt på.
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Ronny Modigs,
ordförande.

foto Anders Q, Himmelsdyk

För styrelsemedlaemmarnas ansvarsområden, se ”Kontakta SFF” på sidan 34.

Klubb: Fallskärmsklubben Dala.
Bor: Stockholm och Borlänge.
Ålder: 26 år.
Började hoppa: 2010.
Antal hopp: 120.
Yrke: Riksdagsledamot för Moderaterna. Driver också ett företag som producerar miljövänliga vattenflaskor.
Nye styrelsemedlemmen Carl-Oskar Bohlin är
rätt ny i sporten men desto mer erfaren vad gäller styrelsearbete. I sitt riksdagsarbete har han
kontakter i maktens korridorer som kanske kan
komma fallskärmssverige till nytta.
Carl-Oskar Bohlin är vän med Skärmflygarförbundets ordförande som tipsade honom att
kandidera till Fallskärmsförbundets styrelse eftersom Carl-Oskar har erfarenhet av styrelsearbete. Han kom i kontakt med dåvarande styrelsen och skickade in en kandidatur.
”Det känns väldigt kul att ha fått förtroendet trots att jag är ny inom hoppningen. Jag
kommer att göra mitt bästa för att förvalta
det”, säger han.
Som riksdagsledamot hoppas han att kunna
hjälpa till med att bilda opinion för svensk fallskärmshoppning i Sverige. ”Som politiker uppvaktas man ofta av lobbyorganisationer men jag
har aldrig hört något från Flygsportförbundet
eller Fallskärmsförbundet. Sådant är angeläget.”
Carl-Oskar kommer att ha hand om förbundets kommunikationsarbete. Bland annat kommer han tillsammans med en kommunikationsgrupp att upprätta en kommunikationsplan.
Han blir också SFF:s representant i Flygsportförbundet.

Klubb: Skånes fallskärmsklubb.
Bor: Malmö.
Ålder: 31 år.
Började hoppa: 2002.
Antal hopp: 850.
Yrke: Vindkraftstekniker.
Frågan om Carolina Nilsson ville ställa upp
som kandidat till en styrelsepost i förbundet
kom väldigt lägligt. Hon hade just börjat
sakna styrelsearbetet i hemmaklubben.
Carolina hade efter två år som sekreterare
i SFK avsagt sig sitt uppdrag till i år. ”Jag
blev klar med min utbildning och skulle börja söka jobb och visste inte var jag skulle
hamna någonstans”, säger hon.
Hon fick jobb i Malmö och plötsligt började hon sakna styrelsearbetet. Därför passade det bra att kliva in i förbundsstyrelsen för
henne nu. Hennes ansvarsområde blir miljöfrågor där hon kommer att fortsätta det arbete som Annika Burström påbörjat. I Skåneklubben satt Carolina i miljögruppen.
”Jag hoppas att miljöfrågorna kommer att
få stort genomslag ute i klubbarna och att
alla klubbar börjar miljökompensera.”
Ett miljönätverk ska startas där förhoppningsvis alla klubbar kommer att ha med representanter. Här hoppas Carolina att hon
ska ha nytta av att hon känner många hoppare runt om i Sverige redan.
I SFF:s strategidokument står det skrivet
att verksamheten ska vara hundra procent
miljöcertifierad 2016. Det kommer att innebära ett omfattande arbete.
”Sätter vi inte igång det nu kommer vi att
tvingas in i det”, säger Carolina.
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Riksstämman

Fallskärmsgala
där många lyftes fram

1000-hoppsplacket nr

2 000 hopp

nr

Peter Ekström
Torbjörn Eriksson
Charlotta Ohlsson
Tomas Lovén
Zoltan Hübsch
Anders Brouzell
Olof Lindkvist
Mikael Kaulanen
Tim Samuelsson
Martin Christiansson
Jens Thögersen
Joar Stenqvist
Fredrik Johnsson
Fredrik Hedén
Nisse Börjesson
Marcus Jögi
Boel Stier
Mik Stier
Annika Burström
Stefan Burström
Adam Stålsmeden

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

3 000 hopp

nr

Tomas Isaksson
Magnus Svensson
Johan Bond
Peter Törnestam
Anders Brouzell
Peter Ekström
Anders Nyqvist
Mikael Kaulanen
Olof Lindkvist
Jens Thögersen
Fredrik Hedén
Nisse Börjesson
Marcus Jögi
Boel Stier
Stefan Burström
Nils Hedström

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

4 000 hopp

nr

Ulf Liljenbäck
Petter Alfsson-Thoor
Ulf Anderzon
Alex Ingulfsson
Mikael Kaulanen
Fredrik Hedén
Marcus Jögi

10
11
12
13
14
15
16

5 000 hopp

nr

Umberto Peréz
Marcus Jögi
Marc Hess

8
9
10

6 000 hopp

nr

Johnny Olsson
7 000 hopp
Johnny Olsson
Patrik Nygren
8 000 hopp

Applåderna och hyllningarna ville nästan aldrig ta
slut. Under fallskärmsgalan i Karlsborg delades
ett mycket stort antal plaketter och andra utmärkelser ut. Trots att klädkoden var ”ledig” var
det många hoppare som snidat upp sig lite extra kvällen till ära. Den trerättersmiddag som
serverades var mycket delikat.

sporten. Om det blir en ny gala nästa år hoppas
vi att fler nya hoppare också tar chansen och
dyker upp.

Per Nissborg, Marcus Jögi, Boel Stier, Tim Samuelsson, Jimmy
Sandberg och Viktor Karlsson. Kanske är det Marcus Jögis hög
med tusenhoppsplaketter som skapar munterheten. Han tilldelades nämligen inte mindre än fem stycken.

Här avnjuts förrätten. Närmast kameran syns honnörsbordet där styrelsen, klubbarnas chefsinstruktörer, ordföranden och kommittéernas ordföranden satt.

Rikard Larfors kraschade illa förra säsongen. Det var
härligt att se honom på benen igen och ta emot plakett
för 1 000 hopp. I bakgrunden SFF:s Stefan Nilsson.

Imponerande: Tony Månsson har hoppat fallskärm i 49 år, varit med i varje SM sedan
1966, tagit ett stort antal medaljer och är
överlägsen ledare av Stor grabb-poängligan.

Monica Paulsson tar emot utmärkelsen Stor tjej
av SFF:s ordförande Ronny Modigs.

5
nr
2
3
nr

Patrik Nygren

2

9 000 hopp

nr

Patrik Nygren

2

Fredrik Carlsson

Galans deltagare bestod till största delen av
väldigt rutinerade hoppare med många år i

Jimmy Sandberg, skicklig kalottformationshoppare, även kallad
”lakansartist” av en viss RI.
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Tommy Gustavsson från FKCG
deltog i det svenska friflygarrekordet som uppmärksammades under galan.

Annelee Karlström och Karin Ringnér innehar det svenska damrekordet i FS4 tillsammans med Åsah Helenius och Jenny Rosén.

Bortgångne Bo
Hallgrens imponerande arkiv
med fallskärmsklipp låg utlagd
för visning på
galan. Här är
det Jens Grahn
och Jimmy
Sandberg som
bläddrar. Arkivet
är prydligt bevarat för framtiden och finns nu
på SFF:s kansli.

Anders Q, Himmelsdyk

169
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221
222
223
224
225
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229
230
231
232
233
234
235
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238
239
240
241
242
243

Fredrik Carlsson

Mikael Kaulanen
Thomas Karlsson
Helena Hanses
Johan Edvall
Elisabeth Wetterlund
Rikard Lindholm
Peter Wickman
Anders Brouzell
Fredrik Wesslén
Roger Strömberg
Fredrik Carlsson
Theo Strömklint
Martin Christiansson
Tim Samuelsson
Joar Stenqvist
Andreas Wittbom
Fredrik Hedén
Nisse Börjesson
Martin Olsson
Rickard Örjas
Marcus Jögi
Boel Stier
Mik Stier
Annika Burström
Göran Schwarz
Mark Wemhöner
Rikard Larfors
Peter Johansson
Annica Carlsson
Jonas Fransson
Adam Stålsmeden
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Petter Alfsson-Thoor om:

Ölandsolyckan och
reservutvecklingar
et kom ett brev till fallskärmsförbundet.
Det var märkt ”funderingar”. Brevet handlade om funderingar efter olyckan på Öland sommaren 2011. Till saken hör att det kommit in
flera frågeställningar från hoppare runtom i landet där man i princip undrat kring samma
ämne. Ett ämne som är kopplat till räddningsutlösares och reservers prestanda.
Bakgrundsfrågan är: hur kommer det sig att
Andreas Nilssons reserv inte hade tid att lösas
ut för att rädda hans liv trots att räddningsutlösaren aktiverades på rätt höjd?
Jag vill visa er brevet. Frågeställaren har gett
sitt samtycke till att publicera frågorna och
mina svar som riksinstruktör. Så här står det:

D

Hej Petter!
Lite sent om sider har huvudet börjat fundera och lite frågor har dykt upp. Om nu en reserv som Optimum inte lovar att den ska
öppna på ett visst antal meter, är det då OK
att hoppa med den enligt svenska regler?
För den lovar bara att öppna, eller? Om nu
reserven inte ”hinner” ut innan man träffar
marken vid en Cypresskjutning, finns det någon mening att ha en Cypres? Kan det bli
ändringar av skjuthöjd på Cypres? Jag menar inte att det finns ett garanterat materiel,
men hur resonerar man i förbundet och materielkommittén? Finns det fler reserver på
marknaden som kanske inte klarar att öppna
på 225 meter?
Om jag själv vill göra något på en gång
(utan att köpa en ny reserv), kan jag justera
min Cypres att skjuta högre som man gör
när man ska landa på en annan höjd än man
startat på? Vad tycker du?
Känner mig orolig då jag själv och många
andra har valt att ha denna reserv för att
kunna ha en större reserv och fortfarande
ha ett snyggt paket. Tacksam för svar!
En fallskärmshoppare

RI svarar:
Hej Fallskärmshoppare! Det gläder mig att du
för ett resonemang kring de här frågorna och
det är inte alls sent omsider. Jag ska försöka
besvara dina spörsmål genom det sätt jag tänker. Men innan jag svarar skall jag börja med
att ställa och diskutera en grundläggande fråga: är det farligt att hoppa fallskärm?
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Ja säger de flesta. Hur farligt då? Ganska
farligt, man kan skada sig och dö. Hur stor är
risken att man skall hamna i ett så farligt läge
att man kan dö? Statistiskt sett över en 25-årsperiod är det en gång per 100 000 hopp.
Men siffror säger egentligen ganska lite när
man inte talar om specifika sammanhang. Det
kan ibland vara lätt att distansera sig till en händelse som om att det är någon annan och någon annans misstag eller otur. Jag vill fråga:
kan vi påverka vår farlighet? Ja det kan vi! I vilken omfattning? Ja, det är en diskussion som
kommer landa i den första frågeställningen: är
fallskärmshoppning farligt? Sedan går det i
samma frågeanda.
Alla borde ställa sig frågorna

Just den här diskussionen har jag även öppnat
med för alla kursledare som utbildas i SFF:s
centrala utbildningar med syftet att aktivt tänka
på hur vi vill resonera kring dessa frågor. Just
för att det dykt upp likande frågeställningar om
materiel från andra hoppare. Jag tycker dock
att alla borde ställa sig de här frågorna. Men
för att ge konkreta svar på dina frågor:
• Om nu en reserv som Optimum inte lovar att
den ska öppna på ett visst antal meter, är det
då OK att hoppa med den enligt svenska regler?

Riksinstruktören
Petter Alfsson-Thoor

det längre tid än normalt och marginalerna var
förbrukade.
Utvecklingsförlopp ingen exakt vetenskap

Tillverkarens siffror kring reservers prestanda
är vad de är och det finns ingen tillverkare som
skriver hur många meter det skall ta för en reserv att öppna. Däremot står det att vid testförhållanden skall reserven vara öppen inom en
viss tid. Där kan vi ta nästa fråga:
• Är det OK att hoppa en reservtyp om den av
någon anledning inte hinner öppna?
Svaret är: vi vet inte om den har felfungerat.
Om den har gjort det, kan det ha förhindrats? I
så fall på vilket sätt?
Kontrollantens beskrivning av sitt packjobb tyder inte på något annat än ett gott hantverk, vilket i sig ger oss bilden av att systemet packats
för att tillgodose dess egenskaper på bästa sätt.
Samtidigt vet vi att fallskärmar ibland inte öppnar som det är tänkt.
Utvecklingsförlopp är ingen exakt vetenskap,
det är dessvärre en av riskerna vi får bära med
oss inom fallskärmshoppningen. Även om allt
går enligt planering så kanske det inte räcker.
Inga underlag att sia om Optimum

Sedan kommer följdfrågan:
• Är det vanligt för just Optimum?

Fullt utvecklad inom tre sekunder

Reserver som är typgodkända i Sverige har blivit testade enligt den amerikanska säkerhetsnormen för luftfart, TSO (Technical Standard
Order), eller motsvarande. Vilket betyder att vid
optimala förhållanden skall reserven vara fullt
utvecklad inom cirka tre sekunder från att höljet
öppnats.
Vad betyder det i antalet meter? I utredningen av Ölandsolyckan var vi i kontakt med fallskärmstillverkaren, Performance Designs, för
att få svar på just meterfrågan, men det finns
inget exakt svar. Vi fick siffrorna att mellan 75150 meters höjdförlust är att beteckna som
normalt för vilken reserv som helst, Optimum
inkluderat. Det är vid normal frifallshastighet i
normala förhållanden. Högre hastighet och andra faktorer som kroppsposition med mera kan
påverka hela förloppet negativt.
I Andreas Nilssons fall tror vi att just det har
hänt. Alla de marginaler som fanns vid respektive del av utvecklingsförloppet föll samman och
skapade ett minuskonto där höjden till slut inte
räckte till. Det kan mycket väl vara så att reservens förlopp var normalt, fram till en viss punkt
som vi inte känner till. Och vid den punkten tog

Jag skulle säga: jag vet inte. Av förolyckade
hoppare runtom i världen så är det sannolikt att
en hel del haft en reservfallskärm tillverkad av
Performance Designs, PD, på ryggen. PD har
skickat många tusen reserver från sin fabrik de
senaste tjugo åren. Om det är en ökad risk att
hoppa just PD:s reserver, och Optimum i synnerhet, gentemot någon annan modell eller tillverkare har jag inte underlag att sia om.
Så tillvida det inte framkommer en konkret
”bevisad” risk att Optimum är farligare än andra
reserver så ser Svenska Fallskärmsförbundet
ingen anledning att dra tillbaka typgodkännandet. Det är helt enkelt för många variabler som
kan ha påverkat förloppet på Öland för att säga
bu eller bä. Om en reservtyp däremot visar sig
vara farlig, då är det vår skyldighet att ta den ur
verksamheten.
Begränsningar i alla system

• Om nu reserven inte ”hinner” ut innan man
träffar marken vid en Cypresskjutning, finns det
någon mening att ha en Cypres?
Ja, det är en mening med att ha Cypres. Här
återknyter jag återigen till frågeställningen om vi
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Riksinstruktören
kan påverka vår farlighet. Räddningsutlösaren är en sådan manick som kan
påverka vår farlighet. Men vi kan med
ett back-up-system bara öka chanserna
att överleva. Det finns alltså inga garantier.
Kompatibilitetsfrågan kring utlösningshöjder och reservers prestanda
har diskuterats och är inte helt enkla att
besvara. Vi vill ha en räddningsutlösare
som aktiveras när vi vill att den skall aktiveras – och samtidigt inte aktiveras vid
fel tillfälle, som lågdrag eller liknande.
Räddningsutlösare av modellen Cypres har räddat närmare 2 000 människor till livet under tjugo år. Det är en
bra anledning att ha en. Samtidigt kommer det här att koka ner till hur stor tilltro vi verkligen har till vår fallskärmsutrustning. Det är ju självklart att vi måste
lita på grejorna men samtidigt måste vi
ha klart för oss att det finns begränsningar i alla system, oavsett hur bra de
är. Det är här resonemanget kring ”risk
vägt mot belöning” kommer in:
Är det värt priset? Är det värt att
hoppa fallskärm och få de känslorna
som det ger mig? Är det värt den risken som följer med?
För mig är det så. Eller jag tror mig
tro det i alla fall. Jag vill tro att mitt
eget agerande i kombination med bra
prylar alltid räddar livet på mig, samtidigt som jag vet att det är en ignorant
tanke. Risken att det går åt pipsvängen
finns där även om jag gör allting rätt.
För tajta fallskärmssystem?

• Kan det bli ändringar av
skjuthöjd på Cypres?

Foto: Jump Shack / Van Wideman

Det ämnet diskuteras i diverse forum.
Airtec, tillverkaren av Cypres, menar att
det primära problemet i dagsläget inte
är att skjuthöjden är för låg, utan att
dagens fallskärmsystem blivit så tajta
att det tar längre tid för systemen att
sträckas. Det är deras ord, inte mina.
Om det är på det viset kan det kanske vara en idé att fallskärmsindustrin
sätter sig ner och resonerar kring hur
man vill ha det.
Men det kommer även där att landa i
hur stor accepterad farlighet det får
vara och hur man kan påverka den. Hur
mycket farlighet skall förväntas komma
med sporten i sig och hur mycket skall
fallskärmsindustrin kompensera med
bra materiel? Först när tillverkarna av
räddningsutlösare kommit på en programvara som är tillräckligt smart för
att känna skillnaden på lågdrag och fullfart, kan det nog komma att bli aktuellt
med högre utlösningshöjder.
Problemet finns inte bara på låg höjd,
utan påverkas hela vägen upp. Vilken
höjd skall vi dra huvudkalotten på för att
inte riskera dubbla kalotter? Hur långsamt får huvudfallskärmar tillåtas öpp-

Bildsekvensen visar en snabb reservutveckling efter en losskoppling. Men utvecklingsförlopp är ingen exakt vetenskap.
Vilken reserv som helst kan underprestera
under ogynsamma omständigheter.

Svensk Fallskärmssport nr 1, 2012

na, räknat från lägsta tillåtna draghöjd? Fler frågor måste stötas innan
det finns en bra lösning.
Riskerna finns men vi arbetar aktivt mot dem

• Finns det fler reserver på marknaden som
kanske inte klarar att öppna på 225m?
Jag tror att man skall räkna med att vilken reserv som helst under vissa omständigheter kan underprestera sin skrivna prestanda. Förr i tiden
var det vanligare att det dök upp felaktiga reserver som sedan åtgärdades, men idag är det ovanligt.
• Om jag själv vill göra något på en gång (utan att köpa en ny reserv),
kan jag justera min Cypres att skjuta högre som
man gör när man ska landa på en annan höjd
än man startat på?
Jag svarar som ovan, du
skulle flytta problemet högre
upp. Du får göra en analys
på vad som är mest sannolikt: att du skulle hamna i ett
läge där du kanske skulle
dra lägre än normalt och
därmed riskera dubbla kalotter några hundra meter högre än vad som hade skett
med en normalkalibrerad Cypres – eller riskera att befinna dig i fritt fall på 225 meters höjd. Utifrån vad du
kommer fram till, gör det som får dig att
känna dig tryggast. Personligen kommer
jag inte att röra inställningarna om det inte
behövs.
Jag är medveten om att det jag skrivit ovan kanske ger fler frågor än
svar. Men det finns inga helt rätta svar i det här. Det handlar om våra värderingar, om hur vi accepterar farligheten i hoppning och vilka delar vi själva försöker påverka aktivt.
SFF som organisation har SBF som ramen för farligheten. Inom den
måste vi räkna med att det finns hoppare som skadar sig och dör i vår
verksamhet, trots att vi försöker jobba för att förhindra det. Det vi kan
göra är att aktivt försöka reducera antalet skadade och döda till lägsta
möjliga nivå med kunskap och bra materiel. Finns det bara en del av de
komponenterna så är det dömt att visa höga siffror.
Tack Fallskärmshoppare! Det är bra frågeställningar du har.
•

Gällande olyckan i FK Dala tycker jag naturligtvis att det är mycket
beklagligt att en hoppare skadas såpass allvarligt i samband med ett fallskärmshopp. Att hoppet dessutom var ett årsförsta som utfördes med en
ny, och mindre, fallskärm gör att jag ställer mig en del frågor kring hur
detta läge kunde uppstå och om det kan förhindras att upprepas igen någon annanstans. Antingen genom ytterligare utbildning eller genom en
strängare tillsyn av vem som bör hoppa vilken fallskärm och i vilket läge.
Sammanfattningsvis tycker jag att det här är ett exempel på konsekvensen av att hoppa små högprestandafallskärmar. Det är även ett exempel
på att vi kanske tror att vi är i bättre hoppform än vi verkligen är efter ett
vinteruppehåll. Mycket tråkigt för en hoppare som nu har en lång väg tillbaka.
Det var ingen lysande start på hoppsäsongen för svensk hoppning.
Dessutom är det ett antal svenska hoppare som skadat sig vid hoppning
utomlands nu under våren, mycket olyckligt för dem att hoppsäsongen
kanske tog slut redan innan den hunnit börja, oavsett vad orsak varit till
skadan.
Med det sagt lämnar jag åt våren att göra sitt fulla intåg. Kursverksamheten drar igång på allvar ute i klubbarna och den där sommaren
som börjar med mysiga små tussilagos i vårsolen närmar sig, och vi får
snart göra det som vi tycker så mycket om… hoppa fallskärm!
Med blicken mot skyn
Petter Alfsson-Thoor

SFF:s riksinstruktör
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Norge

Svenske Martin Bäcklin på besök i Voss
och dess undersköna omgivningar.

Norge kan erbjuda hoppning i en fantastiskt
vacker miljö men har ändå lite svårt att locka utländska hoppare på grund av höga hoppriser.
Deras tävlingssatsning har varit föredömlig men
upplever kanske lite svårigheter för tillfället.
Text

Anna Oscarson

Foto

Trond Bolstad

öga berg, branta sluttningar och
fjordar som skär genom landskapet.
Att hoppa i Norge sägs vara något alldeles extra. Svenskar och hoppare av andra
nationaliteter besöker gärna Extremsportveckan och Freeflyfestivalen i Voss
men i övrigt är de utländska hopparna i
Norge ganska lätträknade.
”Alla är inte oljeshejker som vi”, skojar Lise Nansen och syftar på de höga
hoppriserna. Hon bor i Tönsberg, har
tävlat framgångsrikt i FS4 i många år och

H

Martin Kristensen

Tracking i flock på
Extremsportveckan i Voss.
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har coachat en del i Sverige på exempelvis Basic camp. Alltså kan hon jämföra
hoppningen i de båda länderna.
En sak som skiljer sig är att ideellt arbete som en stor del av hoppningen i
Sverige bygger på inte finns i de stora
klubbarna i Norge.
”Folk kommer till fältet och förväntar
sig att bli serverade”, säger Lise.
Det kan även Cornelia Franzén,
svensk hoppare som sedan några år tillbaka bor i Norge, intyga. Hon brukar
mestadels hoppa i Sverige på grund av
prisläget. Ett hopp i Norge kostar ungefär 230 norska kronor. Men hon har hoppat en del i Norge och är tillsammans
med en norsk hoppare: ”Det är värt
pengarna att åka till Voss och hoppa”, säger hon.
Norge har tre stora fält. De är Östra
Aera och Tönsberg som ligger i Oslotrak-

ten samt Voss som ligger i närheten av
Bergen. På dessa tre fält görs majoriteten
av de cirka 60 000 hoppen som görs under ett år i landet.
Tönsberg äger en Twin Otter, på Östra
Aera hoppades det ur en Pilatus Porter
förra säsongen och i Voss ur en King Air.
För att utbilda elever har de liksom
oss både AFF-utbildning och konventionell utbildning. De stora klubbarna kör
mest AFF men små klubbar har problem
med att gå över till enbart AFF.
Har tagit internationella medaljer

Något som norrmännen har varit kända
för är att de satsar mycket på tävlingseliten. Lise har tagit flera VM-brons med
det norska FS4-landslaget. Även på friflygarsidan har landet varit framgångsrikt internationellt. Förra året tog
friflygarlaget silver på världscupen.
Men det året hade de bara ett landslag
i friflygning och inget på FS-sidan. Enligt Lise beror det delvis på att pengarna
tidigare fördelades per person medan
varje lag får en lika stor summa. Eftersom det numera ingår fler personer i ett
FS4-lag än i ett friflygarlag har den fördelningen upplevts som orättvis.
”Toppsatsningen är inte längre vad
den har varit. Erfarenheten från förr har
inte förts vidare.”
När Lise var tävlingsaktiv och tog
VM-medaljer med laget Norgies fick de
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Ökade skärmflygarkunskaper

Bestämmelserna kring skärmstorlekar
har nyligen ändrats i Norge. Tidigare
stod det bara angivet i reglerna hur hög
vingbelastning en hoppare maximalt fick
lasta sin fallskärm med. Nu har en tabell
motsvarande vår Jesperkurva införts. I
den är det reglerat vilken skärmstorlek
hopparna ska ha beroende på hur mycket de väger tills de har gjort 1000 hopp.
De är på väg att införa mer
skärmflygning i elevkurserna, det kommer också att bli ett krav med ökade
skärmflygarkunskaper för att få B-cert.
”En lektion om skärmflygningsproblematik införs på instruktörskurser och
vi håller dessutom på att ta fram en ny
kurs för högfartslandningar”, säger Norges riksinstruktör Jan Wang.
En anledning till att detta arbete görs
är den kalottkollision som inträffade på
Tönsberg fallskärmsklubbs fält Jarlsberg
i augusti förra året. Den ene hopparen
dog och den andre blev allvarligt skadad.
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Norges regler för skärmstorlekar och skärmtyper 2012
Tabellen visar maximal exitvikt uttryckt i kilo (hopparens vikt inklusive all utrustning), och antal hopp. Varje kolumn gäller för
exitvikt som är lägre än den angivna vikten.
Skärmstorlek i fetstil visar minsta rekommenderad storlek.
För många kan med fördel en större skärmstorlek användas.
Det skall finnas marginal för faktorer som skärmdesign, hopparens färdigheter, landningsområdets höjd över havet och
antal hopp det senaste året.
Skärmstorlek i parantes anger minsta tillåtna storlek.
Hoppare som skall hoppa en mindre huvudfallskärm än
”minsta rekommenderad storlek” skall genomföra ett säkerhetssamtal och godkännas av chefsinstruktören, eller den
som CI utser. Godkännandet skall signeras i loggboken.
Högprestandaskärmar som är elliptiska (mer än 20% avsmalnande ändar), får inte användas av hoppare med färre än 400

Jan Wang berättar att samarbetet med
de norska specialavdelningarna inom
Försvaret är tätt och bra. Han vill dock
inte gå in närmare på hur det fungerar.
”Vi har inte samma relation som SFF
har till det svenska Försvaret.”

hopp. Exempel på sådana är Katana, Mamba och Crossfire.
Högprestandaskärmar med ”crossbrace”, får inte användas av hoppare med färre än 1000 hopp. Exempel på sådana
är Velocity, Sensei, VX/FX och Xaos. Chefsinstruktören, eller
den hen utser, kan tillåta en hoppare som visar särskilt goda
färdigheter i kalottflygning att hoppa med crossbrace-skärmar
från 800 hopp. Storleken i tabellen gäller.
Hoppare som använder mindre fallskärm än ”minsta rekommenderad storlek” och crossbrace-skärmar, och som gjort färre än 40 hopp med skärmtypen under föregående säsong, bör
genomföra minst tre kalottflygarhopp (under separation från
andra hoppare) innan man hoppar tillsammans med andra.
Reservfallskärmen bör inte vara mindre än minsta tillåtna
huvudfallskärmstorlek. I övrigt hänvisas till tillverkarnas rekommendationer och begränsningar som inte skall överskridas.

mar med B-cert eller högre får en fadderelev.
”Det ska bli spännande att se om det
fungerar. Vi vill så gärna uppnå en välkomnande atmosfär.”
■
Lise Nansen

Norrmän gillar Sverige

I Svensk Fallskärmssport nummer ett
2011 stod det att läsa om Voss Ventus,
tre norska friflygare som ligger bakom
etableringen av en vindtunnel i Norge.
Den öppnade i april.
Norrmän gillar att åka till Sverige och
hoppa. Ett exempel är hopparna från
Bodö fallskärmsklubb som brukar åka
till Sundsvall varje sommar.
”Ni har bra övernattningsmöjligheter
i Sverige. Vi har det inte lika bra i Norge.
Det är en viktig del av hoppningen att
kunna vara kvar på hoppfältet efter
hoppdagens slut.”
Att det är få nya elever upplever de
norska klubbarna inga problem med.
Däremot är det ett problem att få dem
att stanna i sporten.
”Det är bara 20 procent av eleverna
som fortsätter. Och det spelar ingen roll
vad man gör för att öka den siffran.”
I år kommer Lises klubb Tönsberg att
införa ett faddersystem där alla medlem-

Hans Berggren

100 000 norska kronor var i stöd från
Olympiatoppen (Norges idrottsförbunds
elitidrottsorgan). De gjorde då cirka
1000 hopp per säsong. Själva fick de betala en andel på 35 000 norska kronor
det första året. Den kostnaden minskade
ju längre tid de var med. Alla landslagsmedlemmar fick också lov att arrangera
läger och dylikt för att få in pengar. Men
riktigt på heltid kunde de inte ägna sig
åt hoppningen utan de hade också något
jobb vid sidan av.
Jämfört med Sverige är norrmännen
mer intresserade att tävla verkar det som.
Förra året var hela sju lag med på norska
mästerskapen i FS4 intermediate (nybörjarklassen). I den öppna klassen deltog
fem lag. Där är det många lag som återkommer år från år. ”Vi vill öka intresset
ännu mer”, säger Lise.
Däremot var det ganska få lag med
norska mått mätt som tävlade i friflygning. Det var tre i öppna klassen och tre
i intermediate. I FS8 tävlade tre lag.
När det gäller fallskärmshoppningens
övriga grenar verkar dock intresset bland
norrmännen ganska svalt. Det finns till
exempel ingen som driver VFS-hoppning i vårt västra grannland. Precision är
helt dött, ett kalottformationslag har
funnits men i swooping finns det få som
tävlar. Norska mästerskapen i swooping
fick ställas in på grund av att det var för
få anmälda.
Men något som norrmännen är duktiga på är tracking och vinkelflygning.

Norsk hoppning
Antal klubbar: 22.
Antal hopp per år: Cirka 60 000
Antal hoppare: Med licens under förra året, 2 597 stycken.
Hoppris: 230 norska kronor (ungefär 270 svenska kronor).
Övrigt: En vindtunnel har nyligen öppnats i Voss.
Hemsida fallskärmsförbundet: www.nlf.no/seksjon/fallskjerm
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LÖSRYCKT
SFF:s uppvisningsgrupp är igång

Fallsvenskan – tävla på hemmaplan
I år kommer det åter att finnas chans att tävla mot Sveriges övriga hoppare i tävlingen
Fallsvenskan. Du kan göra det utan att lämna din hemmaklubb.
Grenarna det tävlas i är tvåmanna formationshoppning (FS2), fyrmanna formationshoppning (FS4 random), tvåmanna vertikal formationshoppning (VFS2), tvåmanna friflygning (FF2), tvåmanna kalottformation (CF2 sekvens) samt precisionshoppning.
Tävlingen genomförs i fyra omgångar, och första omgången drar igång i juni. Omgång
två sker i juli, omgång tre i augusti och omgång fyra i september.
”En gång i månaden publiceras en ny lottning i grenarna och därefter har alla en månad på sig att hoppa och filma, välja ut de bästa hoppen och skicka till Fallsvenskan. Därefter bedöms hoppen av domare via nätet och resultaten meddelas via fallsvenskan.se”,
säger Camilla Pakka, Stockholms fallskärmsklubb, som är ny ansvarig för Fallsvenskan.
Det kostar ingenting att vara med, ordinarie hoppriser på hemmaklubben gäller.
Slutlig klubbsegrare i Fallsvenskans klubbtävling får anmälningsavgiften till nästa års
SM betald i de grenar klubben deltagit i!

Förbundet bjuder in till ”börja-tävla-helg”
Svenska Fallskärmsförbundet vill få fler att börja tävla och anordnar därför "börja-tävla-helger" på flera platser i landet. Hoppare som provat på att tävla vittnar om att tävling kan
skapa ytterligare fokus, målmedvetenhet, syfte och glädje med hoppningen.
"Tävling kan ta både din hoppning och dig själv till nästa nivå!", skriver SFF i inbjudan till
tävlingshelgerna.
Under dessa helger kommer deltagarna att ges en introduktion till hur det är att tävla i
fallskärmshoppning. De får prova på grenarna tvåmanna formationshoppning, FS, fyrmanna FS och friflygning, FF. Helgen leds av två erfarna coacher som tävlat inom sin gren,
det kommer att finnas både en FS-coach och en FF-coach på plats.
Deltagarna träffas på fredagen där grundläggande fakta om tävling gås igenom. Under
lördagen och söndagen kommer hopp med fokus på tävling att genomföras. Syftet med
helgen är att introducera deltagarna för fallskärmstävling och väcka intresset för att påbörja en egen tävlingskarriär. Helgen är alltså inte ett så kallat skillcamp, utan fokus ligger
på att få upp intresset för att börja tävla och ge information och ingångar kring det.
Helgen vänder sig främst mot A- till C-certare som är intresserade av att börja tävla.
Både nykläckta solohoppare som söker lagkamrater och färdiga lag är välkomna. Den
som är ny i sporten kan börja med tvåmanna.
Det kommer att finnas sex olika tillfällen på olika platser i landet och tre olika datum.
Alla är välkomna till dessa helger.
• 11-13 maj: Skåne fallskärmsklubb, Söderhamn fallskärmsklubb, Stockholms fallskärmsk-

lubb
• 8-10 juni: Västerås fallskärmsklubb, Dala fallskärmsklubb (ej bekräftat datum än)
• 25 juni - 29 juni: Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg i Näsinge

Anmälan sker till pakkac@gmail.com. Ange vart och vilket datum du vill gå kursen, meddela även vilken klubb du tillhör, vilken gren du främst är intresserad av och om du redan
har ett lag eller ej. Antalet platser är begränsat, först till kvarn gäller!
Du betalar för dina egna hopp samt eventuell kameraslot och coachslot. SFF står för
coacher samt dagsarvode till kamera.
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Bosse Hallgren
träffade jag första
gången 1967 då
han och några
andra Göteborgshoppare kom upp
till Stockholm för
att träna i Gryttjom. Snabbt kom
jag underfund
med att en större
tävlingsmänniska
än Bosse
fanns inte på kartan, det räckte
med att vara på
samma hoppfält i
en vecka. Han var
beredd att tävla i
allt om allt och
tyckte att vi i
Stockholm var veklingar som inte hoppade när det ”bara” blåste några stötar på tolv meter per sekund. Bara rundkalotter
fanns på den tiden.
Bosse var framgångsrik på SM mellan 1966 och1970 med
ett antal guld, silver och brons. Han satte även svenskt rekord, var den förste svensk att göra dead center på tävling,
och var given i det svenska landslaget under denna period.
Bosse var med på ett flertal VM.
När intresset minskade för det klassiska hoppandet började
han med formationshoppning och även där blev han en god
hoppare. Bosse fortsatte under lång tid att vara med på uppvisningar i klubben där han spelade en viktig roll när svåra uppvisningar skulle genomföras, som vattenlandningar i nattsvart
höstmörker.
Bosse kallades ”Mr G" eftersom han var först i Sverige att
ta certifikatutmärkelsen G. Han fick i uppdrag från dåvarande
riksinstruktören att hjälpa till att skriva instruktioner för ballonghoppning, och i samband med det genomförde han som
förste svensk några hopp.
Bosse hade ett genuint intresse för fallskärmshistoria. Han
samlade därför bilder och textklipp som spänner från de första fallskärmshoppen från luftballong på 1790-talet ända till
våra dagar. De sex pärmarna med historia som han snyggt
ställt samman förvaras nu på Svenska Fallskärmsförbundets
kansli.
Som idrottsman hade Bosse Hallgren en avgjord plats i Göteborgs fallskärmsklubbs lag i Fältstafetten under 60-talet och
början av 70-talet. Senare i livet blev han en hängiven golfare.
Bosse var yrkesverksam som brandman i Göteborgs räddningstjänst, där han även var dykinstruktör.
Som många andra hoppare från då det begav sig tillbringade han mer och mer tid i Thailand dit han flyttade för några
år sedan. Begravningen har utförts på traditionellt thailändskt
vis där hoppkamraten Leif Lindgren fanns på plats som representant för svensk hoppning.
Många är de kamrater som har hört av sig med minnen
från den positiva och glade göteborgaren. Och för det han gav
oss i fallskärmssverige.

privat arkiv

Bosse Hallgren ur tiden

Stefan Andersson

Som ett led i att stärka vårt berättigande som frivilligorganisation åt Försvaret håller en
uppvisningsgrupp på att tas fram. Tanken är att uppvisningsgruppen ska bestå av cirka
20 hoppare från olika delar av landet. De ska sedan ställa upp och göra uppvisningshopp
på olika event som Försvaret arrangerar. Uppvisningshoppningen, tillsammans med att
vi erbjuder utbildning och hoppning för militär personal på våra hoppfält, är viktigt för att
försvaret skall kunna känna att de har nytta av SFF. Det leder i sin tur till av vi får medel i
form av pengar och materiel.
I år kommer gruppen att bestå av hoppare som redan är rutinerade uppvisningshoppare, men tanken är att framöver rekrytera de som om några år skall vara de ”rutinerade”
så att kompetensen vidmakthålls. Eftersom uppvisningshoppning innebär att additionseffekten ökar markant så är det ändå lämpligt att man som hoppare har varit i sporten
några år och har D-certifikat.
Tycker man att detta verkar intressant kan man som hoppare engagera sig i uppvisningshoppningen på sin hemmaklubb för att se om intresset håller i sig.
”Känner man att det är kul och är villig att engagera sig under några år så är SFF:s
uppvisningsgrupp bra att satsa på”, säger Johan Julin, ansvarig för uppvisningsgruppen.
Den första träningshelgen ägde
rum på FK Aros i Västerås i slutet
av mars, med tretton deltagare
från olika klubbar i landet.
"Det var kallt och tyvärr för starka vindar under lördagen men under söndagen genomfördes många
kvalitativa träningshopp”, berättar
Johan. Uppvisningsgruppen kommer att träna vid ytterligare ett tillSFF:s uppvisningsgrupp använder militära uniformer. Här Robfälle i år och siktar på att vara i
bin Havasi, Jens Grahn, Ludvig Åkeson och Mikael Söderberg.
Skåne i mitten av maj.

Tony Månson

Lag på frammarsch får pengar
I år får tre lag, som ännu inte etablerat sig som landslag men som
styrelsen och tävlingskommittén tror mycket på inför framtiden, medel ur tävlingsfonden. De är FS4-lagen Team Cado från Stockholms
fallskärmsklubb, och Team Fire från fallskärmsklubben Aros samt kalottformationslaget Team Entangled från Östersunds fallskärmsklubb.
De senaste åren har tävlingsfondens pengar i första hand tillfallit
landslagen men i år medgav budgeten att ett speciellt landslagsstöd
kunde utdelas.
Årets stipendiater har alla gemensamt att de satsar seriöst och
har stora planer. En förhoppning från tävlingskommittén sida är att
dessa lag ska sporra andra hoppare att också börja tävlingssatsa.
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Carolina Mallwitz, Tilda Järbel och Alexa Eben roar sig
pa FlajFlaj-lägret i Lake Elsinore, Kalifornien. Foto
Mauri Väistö.

Söderhamns fallskärmsklubbs nya flygplan har anlänt från Finland,
en Cessna 206 med turbomatad kolvmotor. Foto Åke Malmgren.
Bardagi på träningsläger i DeLand, Florida. Foto Niklas Rodensjö.

De svenska fyrm
son, Helena Han
Shannon Pilcher
Foto Solly William

Ett gäng från Linköpingsklubben trotsade den svenska vintern och åkte till Skydive
Arizona i USA. ”Fantastiska flygplan och endast 30 minuters väderbreak på två veckor”, hälsar Calle Rosenquist, Rickard Bohnmark, Peter Wickman, Erik Andersson,
Theodor Karlsson och Jonas Fransson. Foto: Johan Rex.
Hur var det nu de sa på kursen? Var det magen eller
ryggen man skulle ha i proppvinden? Robert Jönsson,
Calle Rosenquist, Rickard Bohnmark och Theodor
Karlsson testar luften över Arizona. Foto Johan Rex.

Fönster
mot

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

manslagen Team Fire, Bardagi och Cado på träningsläger i DeLand, Florida. Stående från vänster: Joey Jones (coach), Annica Carlsnses, Åsah Helénius, Elisabeth Wetterlund, Seth Ericson, Johan "Smögen" Karlsson, Mikael Kaulanen, Rikard Rodensjö, Lars Nyström,
(coach), Annika Björnström, Alex Sannergren och Anders Lundström. Knästående: Eric Marsh, Niklas Rodensjö och Fredrik Eklund.
ms.

Cado är laddade inför den svenska sommarsäsongen och har slipat
på exitarna i DeLand under vintern. Foto Michael Boe Laigaard.

Fredrik på väg tillbaka
tition Velocity, en högprestandaskärm för
tävlingsswooping. Skillnaden var stor
jämfört med hans gamla Velocity.
”Dra åt helvete vilken skillnad. Efter
första hooken var jag knäsvag men samtidigt helt lyrisk”, säger han.
Skyndar långsamt

Eslöv. Efter en lång sjukhusvistelse och tuff rehab-

FK Syd tog i april över Söderhamns turbinkärra ”Kozzan”. Eftersom klubben
hade börjat avveckla den konventionella
utbildningen, och hade många intresserade elever men bara två AFF-instruktörer, insåg Fredrik att han skulle få lägga
mycket tid på att hoppa med elever.
Sommaren i Skåne mer eller mindre regnade och blåste bort men han hann ändå
göra 334 hopp på hemmaklubben mellan maj och september.
Fredrik är alltid noga i sina förberedelser och ser till att ha övat mycket innan
han ger sig i kast med nya utmaningar.
Till exempel så brukar han inför sina
högfartslandningar rotera 450 grader.
Trots att folk har varit på honom och
undrat varför han inte roterar 630 grader
har hans inställning varit att han vill
skynda långsamt.
”Jag ville göra 1000 hopp och träffa
gaten varje gång innan jag ändrade förfarande”, säger han.

träning är han nu på väg tillbaka.

Fick svåra skador

Den 30 september förra året skadade sig Fredrik
Carlsson allvarligt då han kraschade mitt i en högfartslandning på fallskärmsklubben Syds hoppfält i

Text

Anna Oscarson

Foto

Anders Nyqvist

redrik Carlsson hade högt uppsatta
mål inför förra säsongen. Han skulle
göra 1 000 hopp varav 700 skulle vara
swoopträning. I januari åkte han på en
hoppresa till Dubai där han hälsade på
sin vän Alan Gayton från Samurai freefly
som driver det nya hoppfältet på en konstgjord ö i vattnet mellan palmen och marinan. Därifrån åkte han direkt till USA
för att hoppa FS4 och hämta hem nya
grejer. Han hade beställt två nya Compe-

F

Men den 30 september förra året hände
det som inte får hända. Han kraschade
mitt i swoopen, krossade två nackkotor,
fick en öppen lårbensfraktur på vänster
ben, fyra frakturer på bäcken och höft,
en spricka i käken samt skadade tänder.
Själv minns han ingenting från olycksdagen. Varken de två dagarna före olyckan eller de elva första dagarna på sjukhuset kommer han ihåg.
För att ha koll på höjden under hoppet brukar Fredrik ha en Viso, en Optima och en ProTrack. Han är noga med
att alla tre enheter visar samma höjd in-

nan han påbörjar svängen. Han kollar av
genom att lyssna in signalerna och titta
på Vison på både 1 200 och 1000 meter.
Under olyckshoppet hade hans egen
Viso gått sönder och han lånade en
hoppkompis helt nya enhet. Först funderade han på om det kan ha med saken att
göra att det gick så fel. Men enligt tillverkaren ska det inte vara möjligt.
Funderat mycket

Efter en lång vinter med sammanlagt sex
och en halv månaders sjukhusvistelse och
åtskilliga timmars rehabiliteringsträning
är han på god väg tillbaka.
”De har lyckats lappa ihop mig riktigt
bra. Jag har känt mig lite som Frankensteins monster men det blir bättre och bättre.”
Kotorna två till fem har stelopererats
men genom att träna upp rörligheten i
ryggen längre ner ska det inte behöva påverka honom allt för mycket. Det kommer att funka bra att fortsätta flyga på
mage.
För att komma tillbaka till fallskärmshoppningen är något han är fast beslutsam om att göra.
”Under den långa sjukhusvistelsen har
jag ju haft tid att fundera en hel del.
Mycket annat i mitt liv har jag omvärderat. Till exempel har jag bestämt mig för
att inte jobba så fruktansvärt mycket
men hoppningen och att utbilda elever
är något jag verkligen vill fortsätta med.”
Han tränar hos sjukgymnast med
mycket varmvattenträning. Dessutom
flyger han i den danska vindtunneln två
gånger i veckan.
Swoopingen är något han vill fortsätta
med. Men från och med nu kommer all
seriös swoopträning att ske över vatten.
Han vill skicka en hälsning och tacka
alla som hört av sig och hälsat på honom
under sjukhusvistelsen och dem som var
med och räddade livet på honom på plats
på olycksdagen.
”Det betyder mycket.”
■

Fredrik Carlsson, FK Syd, kraschade
illa i höstas. Efter en vinter med många
tankar och mycket rehabträning är
han nu på god väg att bli återställd.

Fredrik krossade
två kotor i nacken
och har tvingats
steloperera dem.
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LFK kickoff på vandrarhem
Inspirerade av förbundets årliga
kursledarträffar drog LFK:s instruktörskår till ett utkylt vandrarhem vid Tåkerns strand för
att ha en uppstartsträff i väntan på hoppsäsongen. Uppslutningen var god – av klubbens totalt 24 instruktörer deltog 18
stycken under hela eller delar
av helgen.
Text

Elisabeth Wetterlund

Foto

Mårten Jansson

tt av syftena med att ha en instruktörs-kickoff var att ha tid för de där
diskussionerna och ämnena som aldrig
riktigt hinns med på instruktörsmötena
under säsongen. ”Vi borde diskutera igenom…”, ”Hur vill vi egentligen…”,
”Hur ska vi förbättra…” – du vet, de där
diskussionerna som alltför ofta slutar
med att ämnet bordläggs till ett senare
möte. När instruktörsmötena redan dragit ut till långt in på kvällen och deltagarna skruvar på sig efter timmar av sittande och alla bara vill vidare till bastu,
verandahäng eller tv-soffan, beroende på
när nu mötet hålls. Genom att avsätta en
hel helg skapades utrymme för diskussioner av mer strategisk och mindre brandsläckande karaktär.

E

Aktiva elever sliter

För att vara en liten fallskärmsklubb har
LFK en relativt stor instruktörskår, med
en stor andel instruktörer som varit verksamma i många år och som har mycket
kunskap och erfarenhet i bagaget.
Inför 2011 slutade ett gäng hoppledare, samtidigt som rekryteringsbasen var
liten. I samband med ett överraskande
stort antal högaktiva elever gjorde detta
att många instruktörer slet hårt för att få
verksamheten att gå runt under året.
Erfarenheten har visat att trötta överbelastade instruktörer inte gärna hänger
på fältet när de inte är schemalagda. Eftersom klubben just nu växer så det knakar är det framför allt ganska färska hoppare som i dagsläget är mest aktiva på fältet. Det leder emellanåt till att hjul som
historiskt redan uppfunnits och förkastats, uppfinns igen, i frånvaron av förmedlare av gammal erfarenhet.
Ett annat syfte med uppstartshelgen
var därför att stärka instruktörskårens engagemang, för att i förlängningen kunna
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Linköpingsfolk, från vänster: Mårten Jansson, Jonas Karlsson, Jonas "Homer" Fransson, Johan "Smögen" Edvall, Elisabeth Wetterlund, Henrik Olsén, Rikard Lindholm, Rickard Bohnmark, Markus Andersson, Erik Andersson, Tomas Sevén, Sara Wallbäck och
Peter Wickman. Knästående: Martina "Ina" Nylander, Maria Lundquist, Susanna Mathiesen, Viktor Zetterström och Erik Lindén.

verka för spridning av schysst attityd och
sunda värderingar till klubbens övriga
medlemmar.
Påbyggnadsutbildningar

Helgen började med att den arrangerande kursledargruppen mutade resten av
deltagarna med lunch för att skapa en
välvillig inställning.
Därefter varvades samtal i smågrupper
med diskussion i storgrupp. På agendan
stod ämnen som elevbedömningsgrunder, påbyggnadsutbildningar för färska
A-certare och riskanalys. Dessutom diskuterades vad vi är bra på och vad vi kan
göra bättre, hur vi ser på instruktörsrollen och hantering av elever som stöter på
problem under utbildningen.
Det var högt i tak under diskussionerna och alla fick göra sin röst hörd, oavsett om man går sin första instruktörsutbildning nu i vår eller varit kursledare sedan det var häftigt att hoppa i fraphat
och flippisar. På lördag kväll var det dessutom gemensam middag och trots att
protokollföraren släppt både dator, penna och papper, fortsatte åsiktsutbytena
under mer lediga former till långt in på
natten.
Gamla rävar blev taggade

När vi under söndag förmiddag rundade
av helgen hade vi tagit fram en lista med
ämnen att jobba vidare på. Däribland en
vision för vidareutbildning för A-certare
under arbetsnamnet Turkeyskolan SSG
(Skills, Säkerhet, Gemenskap).
Att helgen varit effektiv för att skapa
engagemang och att det skapar bra atmosfär för samtal och kreativitet att åka iväg

tillsammans, var alla rörande överens om.
Även gamla luttrade rävar blev så taggade
och inspirerade att de utan att blinka
glatt fördubblade sina schemalagda instruktörsdagar för säsongen 2012, och de
blivande instruktörerna uttryckte att de
funnit det givande att kastas in i instruktörsgemenskapen i god tid innan utbildningarna.
”Det blev faktiskt ännu bättre än jag
hade trott att det skulle bli”, avslutar Rikard Lindholm, huvudinitiativtagare till
kickoff-helgen. ”Och då trodde jag ändå
att det skulle bli riktigt bra!”
”Väl spenderade pengar”, håller Markus Andersson, ordförande och blivande
hoppledare, med om. ”Trots att jag innan helgen var lite kritisk till att lägga av
våra flygplans-köpar-pengar på vandrarhemsboende, får jag i efterhand erkänna
att mervärdet av den här helgen är stort.”
Bastu saknades

Förhoppningen är nu att detta skall bli
ett årligt återkommande inslag i klubbens verksamhet – även det var samtliga
närvarande ense om.
I den händelse att andra klubbar överväger att göra något liknande kan vi dela
med oss av en viktig lärdom vi drog av
helgen utöver vad som redan nämnts
ovan: det är svårt att hitta öppna vandrarhem i februari. Ännu svårare att hitta
öppna vandrarhem utrustade med bastu.
För att undvika den situation vi fann oss
i, där vissa vid ankomsten misstroget skakade på huvudet och där det krävdes
både en och två kanelbullar för att blidka
vederbörande, bör sökandet efter den optimala vistelseorten påbörjas i god tid.■
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Hoppfilmer gör sig bra på

bioduk

Stockholm Skydive Film Festival 2012, nummer fjorton i ordningen, gick av
stapeln den 28 januari med 20 filmer, 17 sponsorer och totalt 188 personer i
publiken på Bio Rio i Stockholm. Det kom hoppare ända från Umeå, Skåne och
Finland för att se film, rösta fram vinnare och umgås.
Text

Carolina Mallwitz

Foto

Kim Åkerblom

foajén fyllts till brädden. Det var en glad
och mycket upprymd publik som återigen invaderade den stora salongen redo
att se de nio filmerna som fått flest röster
samt bevittna prisutdelningen.
Den stora vinnaren av Stockholm Skydive Film Festival 2012 blev Tomas Almbo, som först inte hade tänkt ställa upp
alls, med sin film ”The Longings of Larry”. Han knep första pris i bästa film och
andra pris i både bästa foto och bästa
skratt/humor!
Vinnaren av bästa foto blev David
Bengtsson med sin film Play, han fick
även andra pris i kategorin bästa film.
I kategorin bästa skratt/humor skedde
en jordskredsseger: Martin Eidenstens
film Gryttjom Heroes sopade mattan
med sina motståndare.
Juryns pris gick i år till den filmen
som stod ut mest av alla, Cissi Cösters
teckande film Fall Free. Motiveringen
från juryn löd ”Gör man en tecknad film
om fallskärmshoppning ska man fan i
mig ha pris”.
Många fina priser

samband med att filmfestivalgänget
krymptes från fyra till två togs beslutet
att fokusera mer på film och mindre på
att åka båt. Idén att ha festivalen på en
biograf var på tapeten redan till förra
året. Vi var osäkra på hur en mörk bio-

I

salong mitt i Stockholm skulle tas emot
som ersättning för en festkryssning med
taxfree. Men vi borde inte ha oroat oss,
det visade sig vara mycket uppskattat.
Matinévisning

Den stora dagen inleddes med en två
timmar lång matinévisning och efterföljande röstning på kategorierna: bästa
film, bästa foto och bästa skratt/humor.
Det delades också ut produkter från våra
sponsorer och elva kilo lösgodis.
Matinévisningen var en viktig del av
årets upplaga. Den var filmernas premiärvisning, istället för att som de senaste åren visa dem på Internet i förväg.
Tanken med det var att ge alla filmer
samma möjlighet och att skapa lite extra
förväntningar.
När detta var klart och alla röster var
inlämnade släpptes publiken lös på stan i
fyra timmar och medan de drack öl, spelade biljard och åt middag räknades det
röster i full fart.

Huvudpriset var tre fina och roliga
tavlor med passande fallskärmshopparmotiv tecknade av Hella Stening. Bland
de övriga priserna som fördelades mellan
vinnare och publik fanns hjälmar från
TonFly, tunneltid i Bottrop och Köpenhamn, höjdmätare, kläder, rabatter, läger
och tränartid med några av Sveriges bästa
hoppare inom sina grenar.
Festen

När alla priser delats ut till de lyckliga
vinnarna gick vi vidare till Brooklyn Bar
för en törstsläckare eller två. Trots varningar om analkande fallskärmshoppare
hade de dessvärre inte förberett sig märkbart på vår invasion, men det slutade
ändå bra och vi hade väldigt trevligt. Festen höll på, i alla fall för vissa, till klockan sju nästa dag.
Nästa år

Nästa gång ses vi den 26 januari 2013
återigen på Bio Rio i Stockholm! Så filma
på och skapa storslagna alster. Fallskärmshoppning på bioduk är underbart! ■

Prisutdelning

Redan en halvtimme innan portarna
skulle gå upp till prisutdelningen fanns
de första festivaldeltagarna på plats och
när bubblet äntligen var upphällt hade
22
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Cold Steel award 2011
Niklas Hemlin – en svensk sannsaga

The Cold Steel Award
The Cold Steel Award delas sedan 2002
ut till personer eller lag som gjort enastående insatser inom fallskärmshoppning eller BASE. Utmärkelsen delas ut
till minne av Lukas Knutsson, framstående svensk hoppare som omkom i en
BASE-olycka i Schweiz i oktober 2002.
Lukas Knutsson vann två VM-guld i
freestyle under tidigt 90-tal och startade Basic Camp i Sverige 1994. Han var
en inspiratör inom sporten och höll förmedlandet av kunskap högt. Läs mer
om stiftelsen på www.lukieland.se

enkelt en kombination av uppenbar lufttalang och en sällsynt skådad målmedvetenhet. Här i tidningen sa han 1996 att
”Kroppen gör det mesta man säger till
den. Frifallet handlar ju egentligen bara
om hur man hanterar den luft som
strömmar förbi kroppen. Och så är det
viktigt att använda nerverna positivt.”
Ack om det vore så enkelt, kanske några av oss utbrister. För Niklas var det det.

The Cold Steel Award 2011 går till Niklas Hemlin som mätt med de flesta mått
är Sveriges bäste FS-hoppare genom tiderna. Sjuttonåringen från Frölunda som
sålde moppen för att ha råd med en fallskärmskurs är idag medlem i legendariska
Arizona Airspeed, ett lag med guldvittring inför årets VM i Dubai.
Boel Stier
Ann Söderberg

Medlem i Arizona Airspeed

et började på Basic Camp 1996. Niklas Hemlin var 19 år och med bara
två somrar i sporten hade han ändå förhoppningar om en plats i landslaget i FS.
Han fick till att börja med plats i det
fyrmannalag, Projekt-4:an, som skapades
för att odla reserver till åttamannalaget.
Men fyran funkade så bra att de slog sig
fria och ställde upp på SM – bara för att
knipa silvermedaljen framför näsan på
många lag med långt mer erfarenhet.
Dessutom fick Niklas hoppa in som
reserv i åttamannan på SM och vann en
silvermedalj även med dem.

D

Basic Camp bar frukt

Det visade att den kunskap som Lukas
Knutsson (i vars namn utmärkelsen The
Cold Steel Award delas ut) hade tagit till
Sverige inom ramen för Basic Camp
hade burit frukt. Men det berodde naturFakta Niklas Hemlin
Ålder: 33.

Meritlista, ett urval
1996, 2:a plats, SM (Svenska Projekt-4:an)
1996, 2:a plats, SM (Svenska Projekt-8:an)

Antal hopp: Fler än 13 000.

1997, 1:a plats, SM (Team Velox)

Högsta snitt på tävling: 26,0 och

1998, 1:a plats, SM (Team Velox)

30,0 (tunnel).
Första hoppet: Maj 1994 i Göte-

borgs fallskärmsklubb.
Bor: I Casa Grande, Arizona, med

frun Jennifer och barnen Branden, 9 år, Torsten, 8 år, Natalie,
3 år och Mattias, 2 år.

ligtvis också på ett osedvanligt talangfullt
gäng nya hoppare.
Det slutade inte där. Redan samma
sensommar fick Niklas hoppa in som reserv i dåvarande FS4-landslaget, XIT, och
följa med till världscupen. Han skötte sig
finfint kunde de erfarna lagkamraterna
intyga. I samma veva sa han i sin första
intervju i den här tidningen att han drömde om att kunna leva på hoppningen.
Tre år senare var han säker på att han
ville mer, långt mer än tre raka svenska
SM-guld och en åttondeplats på världscupen 1998. Han bestämde sig för att
flytta till USA och satsa på en tävlingskarriär inom hoppningen.
Då hade det bara gått fem år sedan
sjuttonåringen från Göteborgsförorten
Frölunda sålde sin moppe för att få pengar till en fallskärmskurs.
Ett underbarn? Kanske det. Eller helt

1998, 8:e plats, världscupen Portugal (Team Velox)
1999, 1:a plats, SM (Team Velox)
2000, 2:a plats, US Nationals (FX)
2001, 4:e plats, US Nationals (PD Blue)
2004, 3:e plats, US Nationals (Fastrax)
2005, 5:e plats, Världscupen (Fastrax)
2006, 2:a plats, US Nationals (Fastrax)
2007, 2:a plats, US Nationals (Fastrax)
2011, 1:a plats, US Nationals (Arizona Airspeed)

24

Mikael Kaulanen

Text
Foto

Tanken var att ta värvning i USA och på
sikt komma med i det amerikanska militärlaget Golden Knights. Men istället
blev det civil hoppning för hela slanten
och redan år 2000 rodde han hem en silvermedalj på US Nationals med laget
FX. Under de år som har gått har han infriat sin gamla dröm om att leva på
hoppningen och coachat, turnerat och
hoppat med diverse lag som alla har placerat sig högt i både amerikanska och internationella tävlingar.
För ett år sedan blev han medlem i legendariska Arizona Airspeed och på US
Nationals 2011 vann de guldet med ett
snitt på 24,3. För sin hoppargärning har
han mottagit The Cold Steel Award 2011.
I motiveringen står bland annat ”Han visar oss andra att för den som har talang
och som är beredd att slita hårt, envist
och långsiktigt är ingenting omöjligt.”
Han säger att han blev hedrad av beskedet om att han får motta The Cold
Steel Award för år 2011 och lägger till:
”Det känns extra speciellt eftersom utmärkelsen knyter ihop starten på min
tävlingskarriär, där Lukas Knutssons skapelser Projektet och Basic Camp var viktiga grundstenar, med det jag har gjort
sedan dess.”
Ingen vet vad som händer senare i år
och vem som kammar hem vilka medaljer på VM i Dubai i december 2012. Det
vi vet, däremot, är att Niklas Hemlins
prestation redan nu är helt unik i svensk
hopphistoria.
■
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venska Fallskärmsförbundets kassör
Stefan Nilsson vill klargöra lite kring
förbundets ekonomiska rutiner.
Fakturor, ersättningar, arvoden och reseräkningar med mera skickas till kansliet i Västerås eller direkt till Stefan Nilsson. Räkningarna som kommer till kansliet samlas ihop under en vecka och
skickas sedan till kassören för godkännande.
Därefter skickas de vidare till Riksidrottsförbundet. Sedan tre år tillbaka anlitas nämligen RF för ekonomiska tjänster
som betalningar och bokföring. Tidigare
anlitade SFF en extern bokföringsbyrå.
Utbetalningar av ersättningar, arvoden
och reseräkningar görs av RF två gånger
per månad, i mitten och i slutet.
När det är högsäsong med utbildningar och konferenser får SFF:s kansli in 3040 blanketter i veckan. Därför underlättar det om alla som har ersättningar att få
ut håller sig till vissa rutiner.
Följande står att läsa i SFFS:s ekonomiinstruktioner:
”Ersättning utgår mot korrekt ifylld
reseräkning tillsammans med originalkvitton. Reseräkning ska skickas in så

Anders Q

Att få ut ersättning från SFF
S

snart resan företagits och senast inom en
månad.”
För att få ut ersättning måste rätt
blankett vara ifylld. Blanketter kan fås
från kansliet eller kassören. Kvitto ska
dessutom bifogas när blanketten skickas
in. Senast en månad efter avslutad aktivitet ska blanketten vara inskickad.
”Det är viktigt att ni som är ansvariga
för olika verksamheter verkligen betonar
vikten av att skicka in alla ersättnings-

krav omgående. Om så inte sker kommer
inte ersättningen att betalas ut”, säger
Stefan Nilsson.
När det gäller utbetalningar från tävlingsfonden, träningsstöd eller elitstöd
betalas pengarna efter att kvitton redovisats. Kvittona ska ha med träning och
tävling att göra. Exempelvis kan de röra
resor, boende, anmälningsavgifter, coacher, tunneltid eller hopp.

Stefan Nilsson, kassör
i Svenska Fallskärmsförbundet, gör budgetgenomgång på riksstämman.

Anna Oscarson

Nära ögat!
av Theo Strömklint, fallskärmsklubben Syd

ag hade filmat tandem hela dagen när en av
klubbens lite mindre erfarna hoppare frågade
om jag kunde filma honom. Visst kunde jag det
men eftersom jag precis skulle upp och filma ett
tandemhopp skulle jag låna en kompis rigg för
att kunna gå back to back. Riggen jag lånade var
inte utrustad med räddningsutlösare.

J

å väg upp i planet planerade vi hoppet väldigt
löst. Han skulle göra en tydlig ”key” innan
exit, ett ord jag förutsatte han förstod då jag
hade gjort några hopp med honom tidigare. Väl i
dörren kliver jag ut på kamerasteget och den
andra hopparen sitter i dörren. Jag väntar på
något tecken på att han är redo och helt plöts-

P

ligt, utan förvarning, hoppar han ut. Jag hoppar
snabbt efter eftersom jag vill få med honom på
film. Han hamnar i en instabil ställning och jag
får hans knä hårt i ansiktet. Jag känner att näsryggen knakar och blodet börjar spruta. Jag
hade svårt att se höjdmätaren tydligt för jag
hade fått blod på gogglarna men trots omständigheterna tog jag det lugnt och kunde dra på
normalt dragläge med hjälp av dyttern.
illen jag hoppade med hade först inte förstått
att något hade hänt förrän han såg mitt nedblodade ansikte väl nere på marken. Vi pratade
igenom händelsen och jag var riktigt förbannad
på honom. Men jag insåg efteråt att även jag

K

hade ett ansvar. Det kunde ha slutat riktigt illa
och här hoppade jag utan räddningsutlösare.
Jag hade dessutom gått emot mina egna principer, som är just att aldrig hoppa utan räddningsutlösare. Sen den händelsen hoppar jag aldrig
utan räddningsutlösare. Senast jag gjorde det
var under ett besök på ett hoppfält i USA 2011.
Jag har även tagit med mig att alltid planera ett
hopp, vilket kan vara extra viktigt om man hoppar med någon som har en annan erfarenhetsnivå än en själv.
En Cypres, till exempel, kan man se som en
prisvärd olycksfallsförsäkring som trots allt är
rätt bra ändå!

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

publicera sådana. Sänd din ”nära-ögat-historia” till oss så
kanske den kommer i tryck tillsammans med en snygg illustration! E-posta till: anna.oscarson@gmail.com
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Vi hoppade
mer i fjol
– och vi blir
allt säkrare

Nytt år betyder att hoppsäsongen 2011 kan
sammanfattas i siffror. Inga överraskningar
gällande reservdrag och skador. Det hoppades mer men det är inte lika många som börjar hoppa fallskärm som säsongen innan.
Text

Virginia Åslund

Foto

Hans Berggren

levhoppningen har sjunkit för varje
år sedan 2006 förutom 2010 då den
ökade en aning. Under hoppsäsongen
2011 gjordes 1729 färre elevhopp än säsongen innan (både AFF och konventionell utbildning inräknad). Totalt gjordes
3 206 elevhopp vilket är den lägsta siffran sedan 2006. Halmstad fallskärmsklubb är den enda klubben som inte utbildade elever förra året.
På ordförandekonferensen i höstas
kunde man konstatera att 60 procent av
våra nya medlemmar inte förnyar sina licenser. Där ställdes även frågan om vi i
hoppsverige vill ha fler hoppare eller om
vi ska hoppa mer.

Hoppstatistiken för året som var

E

Statistiken är sammanställd av Anders Q,
Himmelsdyk. Källor:
SFF:s kansli (RI), SFS nr
2/2000, SFS nr 2/2001
och SFS nr 1/2005.

deplatsens 6 838 hopp som gjordes hos
Skånes FK. Minst antal hopp i år blev
det i Gotlands fallskärmsklubb med 261
stycken.
Alla klubbar ökade sina hopp från förra året, förutom Gotland, Söderhamn och

Flest hopp gjordes i Stockholmsklubben,
25 061 stycken. Därefter kommer Cirrus
Göteborg med sina 13 611 och sedan FK
Aros med 13 554 hopp. Tre år i rad har
de klubbarna legat i topp tre på hopplistan. Sedan är det ett stort hopp till fjär-

Antal hopp och typ av hopp i Sverige 2011
K lubb

E l e v h op p
k on v e n t i on e l l t

E lev ho pp
A FF

Ele vho p p
to ta l t

Ho pp a v
A - D- c er t .

Ta nd e mho pp

S am m a n l a g t
a lla ho pp

AF SK

0

0

0

0

0

0

F GCC

0

0

0

40

20

64

F HS

28

66

94

1 609

358

2 061

F KA

13

314

327

9 006

4 127

13 554

F KCG

1

467

468

10 980

2 163

13 611

F KD

190

0

190

4 370

351

5 037

GOF

0

7

7

135

119

261

H F SK

0

0

0

250

272

605

300

22

322

1 504

406

2 272

LF K
N Y FK

9

46

55

1 123

216

1 394

SF

3

694

697

18 959

5 405

25 061

S F F o rg

0

0

0

500

0

500

SF K

234

108

342

5 535

927

6 838

S U FK

15

45

60

1 122

281

1 463

Sundsvall ökade mest

SY D

59

197

256

3 193

780

4 229

Även om elevhoppningen visar nedåtgående siffror så har antalet hopp ökat sedan förra säsongen. Under säsongen
2011 gjordes 81 207 hopp, vilket är
8 146 fler än säsongen innan och den
högsta hoppsiffran sedan 2006 då vi
gjorde 94 900 hopp.

SÖ F K

0

0

0

0

0

0

UF K

0

24

24

701

394

1 119

Uo H

0

0

0

0

0

0

V FK

0

0

0

0

0

0

ÖF K

179

0

179

1 335

452

1 966

Ö F SK

184

1

185

862

134

1 236

To talt

1 215

1 991

3 206

61 224

16 405

81 271

flest hopp

ökade mest

störst andel elevhopp (9%)
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Tio års antal hopp i klubbarna

Typer av hopp
räknat i procent, åren 2001 - 2011

Sammanlagda antal, åren 2001-2011 (A-D + elevhopp + tandem)
År
2001

A FS K

2002

956

FG C C * * *

2003

903

2004

906

717

2005

2006

856

2007

754

2008

420

2009

376

65

2010
0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

4

64

5 034

3 463

915

2 664

3 205

2 971

2 715

2 939

2 445

1 817

2 061

FK A

12 682

12 737

8 718

6 778

7 574

11 274

8 799

9 951

11 156

10 459

13 554

FK C G

11 869

9 979

11 113

8 387

13 638

15 362

12 392

5 164

11 043

10 875

13 611

FK D

3 395

4 158

4 891

3 509

2 313

2 873

2 815

3 375

4 186

4 739

5 037

FR I * *

22 434

17 831

7 293

0

0

0

0

0

0

0

0

1 786
364

L FK

4 223

L U FK * *

1492

N Y FK
SF
S F F o rg . *

11%

9%

2002

83%

9%

8%

2003

83%

2004

84%

2005

83%

2006

83%

2007

82%

2008

82%

7%

10%

6%

11%

7%

12%

6%

13%

780

250

209

474

1000

124

236

291

261

1 705

1 725

1 559

282

67

734

535

605

2009

78%

6%

16%

75%

7%

18%

76%

4%

20%

225

0

0

0

0

0

0

5 579

3 477

4 790

5 116

1 851

1 486

2 475

1221

177

1 294

24

0

0

0

3 705

4 094

4 172

4 472

4 237

3 340

2 855

4 251

28 512

31 737

30 587

27 240

30 562

30 098

26 236

28 576

0

11 322

0

10 989

354

661

905

0

10 595

12 710

7 230

5 545

10 815

10 446

8 395

S U FK

1 988

2 031

1 518

1 990

2 051

2 153

2 072

SYD

6 019

5 038

4 194

4 028

4 548

3 553

S Ö FK

2 305

3 116

4 109

1 385

4 344

4 104

U FK

1 416

11 76

14 49

14 10

686

589

0

0

0

2010

1 839

2 021

2 272

2011

0

0

0

2 858

1 815

1 394

15 666

22 969

25 061

4111

1805

500

5 708

5 720

6 838

1 146

522

380

1 463

3 515

3 777

6 320

3 703

4 229

1 515

3 198

3 458

2 377

0

1 382

1 228

0

1 097

1 119

U oH * *

0

0

0

25

0

0

0

0

248

0

0

V FK * *

2 861

1 736

1 106

1 221

213

0

185

2 576

0

0

0

Ö FK

2 678

2 839

2 818

1 533

1 629

1 564

657

687

1 434

1 666

1 966

Ö FS K

2 315

1 500

2 232

1 448

1 190

905

1 006

2 161

975

792

1 236

Tota lt

124 786

133 472

105 030

93 065

90 019

94 900

80 683

80 466

73004

73065

81 271

rekordår!

Vanligaste
felfunktionerna 2006 - 2011
S n od d
A-D-hoppare

80

Elevhoppare

10

Tandemekipage

8

Totalt, alla

98

dåligt väder?

* Under ”SFF org.” har samlats Herculesboogiet, Skycamp, internationella hopp samt upplösta FKS.
** Klubben har numera ingen verksamhet.

* ** Klubben bildades 2009.

Nyköping. Nyköpingsklubben har sedan
tidigare haft en del flygplansstrul som bidragit till det minskade hoppantalet.
Den största ökningen gjorde Sundsvall med 1 463 hopp mot förra årets 380,
en ökning på hela 285 procent! Klubben

hade satsat på hoppveckan som blev en
succé, och tandemhoppningen ökade
dessutom med 50 procent jämfört med
föregående säsong. Denna säsong planerar de att hoppa ännu mer, eftersom de
inte kommer att dela flygplan med Sö-

Säkerhet – två sexårsperioder
1999 - 2004 – reservdrag, skador och dödsfall
An ta l
h op p

A n t al
re se r vd r ag

A n t al
ska d or

A n t al
d ö d s f al l

H o p p p er
re s e r v d ra g

H o p p p er
ska d a

H o p p p er
d öd s fa ll

A-D

543 759

524

176

1

1 038

3 090

543 759

Elev

70 278

222

115

3

317

611

23 426

Tandem

53 424

59

30

0

905

1 781

–

Totalt, alla

667 461

805

321

4

830

2 079

166 865

2006 - 2011 – reservdrag, skador och dödsfall
An ta l
re s er vd r a g

A n t al
ska d or

stor

ad
skilln

A n t al
d ö d s f al l

H op p p e r
re s e rv d r a g

H op p p e r
s k ad a

H o p p p er
d ö d sf a ll
378 039

A-D

378 039

281

141

1

1 345

2 681

Elev

28 333

104

64

0

272

443

–

Tandem

69 967

50

17

0

700

2 058

–

Totalt, alla

476 339

435

222

1

1 095

2 146

476 339

”
”
42

10

14

8

21

2

77

20

2006 - 2011 än 1999 - 2004, så något rätt gör vi.
derhamn vilket var anledningen till att
den klubben minskade sina hopp.

Tittar man på skade- och reservdragsstatistiken skiljer den sig ytterst marginellt
från år till år. Säsongerna 2006 till och
med 2011 gjordes totalt 435 reservdrag
och A- till D-licensinnehavarna – som
också är den största gruppen – stod för
mer än hälften av dem. Den vanligaste
felfunktionen är snodd och det är de
mest erfarna som råkar ut för dem. Den
vanligaste felfunktionen hos elever och
tandem är trassel som alltså kommer på
andra plats gällande vanliga felfunktioner. På tredje plats kommer line-over.
Under samma period, 2006 till 2011,
skedde 222 skador och tyvärr även ett
dödsfall, det första på fem år.
”Statistiskt sett är det säkrare att hoppa mellan 2006-2011 än 1999-2004, så
något rätt gör vi”, säger riksinstruktören
Petter Alfsson-Thoor.
■

Föreningsförkortningarna

* Klubben har numera ingen verksamhet.

AFSK, Arvika fallskärmsklubb

FRI, Frifallsskolan*

NYFK, Nyköpings fallskärmsklubb

FHS, Smålands fallskärmsklubb

GOF, Gotlands fallskärmsklubb

SF, Stockholms fallskärmsklubb

UFK, Umeå fallskärmsklubb

FKA, fallskärmsklubben Aros

HFSK, Halmstads fallskärmsklubb

SFF, Svenska Fallskärmsförbundet

UoH, Upp och Hoppa*

SÖFK, Söderhamns fallskärmsklubb

FKCG, fallskärmsklubben Cirrus-Göteborg

KIFA, Kiruna fallskärmsklubb

SFK, Skånes fallskärmsklubb

VFK, Västergötlands fallskärmsklubb*

FKD, fallskärmsklubben Dala

LFK, Linköpings fallskärmsklubb

SUFK, Sundsvalls fallskärmsklubb

ÖFSK, Östersunds fallskärmsklubb

FKS, fallskärmsklubben Sörmland*

LUFK, Luleå fallskärmsklubb

SYD, fallskärmsklubben Syd

ÖFK, Örebro fallskärmsklubb
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Statistiskt sett är det säkrare att hoppa mellan

Snodd vanligaste felfunktionen
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mest är inte alltid bäst!
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80%

fördubbling på 5 år

-
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GOF

A-D-licens

2001

2011

AFF ger färre hopp

Klub b

Om utelämnad statistik
Redaktionen har sökt statistiken för reservdrag och
skador år 2005, men inte
lyckats få fram de siffrorna. Skälet är att datasystemet på SFF:s kansli havererade 2006 och att man
sedan dess bytt system.
Vid tiden för denna pressläggning hann man inte
återskapa data äldre än
2006. Siffror tidigare än
så i denna artikel är tagna
ur valda utgåvor av Svensk
Fallskärmssport.
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Carolina
Carolina
Mallwitz
Född: 1982.
Bor: I Stockholm med hund och sambo.

SM, filmfestivaler och friflygarläger. Caro-

Klubb: Stockholms fallskärmsklubb.

lina Mallwitz är engagemang och drivkraft

Började hoppa: 2006.

personifierad. En person som gärna flyger

Antal hopp: 780

fritt men inte kan hålla sig borta från ar-

Antal FlajFlaj: Tre.

rangemangsbiten.

Text

Martin Eidensten

Foto

Martin Eidensten

C

arolina har sina rötter i Värmland där
hon växte upp i den ”allmänt kända
tyska familjen” med sina föräldrar och tre
syskon. Som femtonåring började hon jobba på familjens krog och fick på så sätt tidigt lära sig att ta ansvar och själv jobba
aktivt för att uppnå sina mål. I linje med
det flyttade Carolina till Norge direkt efter
gymnasiet med målet att jobba ihop pengar till en Asienresa.
Det blev en resa och denna till synes direkta koppling mellan beslut och handling
är något som återkommer gång på gång i
hennes berättelse. Om Carolina har sagt
att hon ska göra något, gör hon det också.
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Tunneltid: Sex timmar.

När hon kom tillbaka från Asien började hon på programmet kultur, media och
samhällsgestaltning på Norrköpings universitet och det var i slutet under den utbildningen som hon bestämde sig för att
bli fallskärmshoppare.
Hur det började

Våren 2006. Carolina satt framför sin dator innerligt trött på sin D-uppsats, som
var tvungen att bli klar, och såg en annons
på G-mail: ”Vill du hoppa fallskärm?”.
Hon hade aldrig tidigare tänkt tanken men
bestämde sig där och då för att hon skulle
hoppa fallskärm när uppsatsen var klar.
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Henrik Raimer

NYFIKEN PÅ

Jag lärde känna
Carro när vi tävlade 2008 och
upptäckte att vi
var lika. Hon drev
saker på samma
sätt som jag,
fast på östkusten. Carro har
alltid sjukt bra koll och får saker gjorda.
När jag skulle ha sekvenslägret i Näsinge 2010 och även vara med själv
kände jag att jag behövde någon som
jag kunde lita på. Det fanns ingen annan i Sverige som jag ville ha hellre än
henne och efter lite övertalning fick jag
ner henne till västkusten. Hon kunde
inte gjort ett bättre jobb! Carro har varit involverad i de senaste filmfestivalerna och två svenska mästerskap och
gjort ett grymt jobb, hon är en person
vi vill hålla kvar i sporten länge!

”

”Jag gick på lunch och berättade gladeligen för mina vänner att jag skulle
hoppa fallskärm när jag skrivit klart min
D-uppsats. Och de skrattar! Så då höjer
jag ribban och säger: Du, jag ska fasen bli
fallskärmshoppare!”

”

Therese Jansson

Det är inte bara jag som åker runt på
alla hoppfält, det är jag och min
fallskärmshund.

Martin Eidensten

Picard, skydog.

Beslutet var taget och en månad senare tvingar hon med en kompis på ett tandemhopp i Stockholms fallskärmsklubb.
Målet var att se om hon kom ur planet
och det var inga problem alls, snarare
blev hon lite orolig. Var det inte roligare
än så?
Ida Järlsjö, Tilda Järbel och

Egen hoppning

Sofie Sagfossen

Sommaren 2007 åkte Carolinas hoppkompis Tilda till Sydamerika. ”Jag var
tvungen att hitta nya människor att hoppa med vilket gjorde att jag stötte på killarna Martin, Jonatan och Erik. Vi gjorde som rookisar gör: vi hoppade ut på
mage tillsammans och försökte hålla i för
glatta livet, trackade... kompistrackade*
och hade jäkligt roligt!”
Under den säsongen hann Carolina
med 80 hopp, sitt första reservdrag och
sin första riktigt obehagliga upplevelse.
”Vi var två rookisar som skulle friflyga
och det gick inte bra alls. Vi kom ifrån
varandra och den som är längst ner gör
en konstig track. Jag är längst upp och
ser ingenting, när jag väl ska dumpa så
kan jag inte få ut min pilot. På tredje försöktet tar jag i allt vad jag orkar och får

Om man inte vet vem
Carro är så kan man alltid titta i hoppledarhagen efter en kort, rödhårig, värmlänning med pilotsolglasögon, soyakaffe i handen, färgglada
naglar och den ständiga
följeslagaren Picard i närheten. Hon kan uppfattas som hård och
bestämd men i själva verket är hon en underbar person som bryr
sig otroligt mycket om sina vänner och sin familj. När hon inte
skuttar ur flygplan bjuder hon gärna på fantastiskt god mat och
hon bakar mer än gärna. Enligt henne är något av det bästa som
finns att sitta och titta på ugnen medan marängerna blir klara.
När valet stod mellan att ta körkort eller fallskärmscert så var
valet enkelt för Carro. Det behövdes ingen närmare förklaring än
att: Vad är coolast att komma till jobbet med, en bil eller en fallskärm? Och det var väldigt tur för oss för annars hade vi inte lärt
känna denna maktgalna kontrollfreak med svaghet för romdrinkar
som vi tycker så mycket om.
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Under sommaren flyttade hon till
Stockholm så hon valde att gå kurs i
Stockholms fallskärmsklubb. På samma
kurs gick Tilda Järbel, som idag är en av
Carolinas bästa vänner, och Andreas
Tibring som hon senare skulle ha ett friflygarlag med.
Hon blev klar med sitt certifikat den
20 maj 2007 och redan helgen efter hade
hon sin första utrustning. Carolinas
mamma, som efter att ha hört sin dotter
prata om fallskärmshoppning hela vintern, såg framför sig hur hon skulle förlora henne till sporten, finansierade halva
utrustningen mot att Carolina skulle
höra av sig oftare samt hälsa på minst en
gång under sommaren.
Och visst blev det en intensiv karriär
inom hoppningen. Hon beskriver själv
sin hoppkarriär genom att dela in den i
tre delar: egen hoppning, hopplederi och
evenemang.

Privat arkiv

Nina Forsberg

ut den samtidigt som jag passerar min
kompis i sin skärm. Hon ser mig dumpa
under henne. Jag hänger under skärm på
cirka 400 meter.
Det har satt ribban för mig, hälsa före
dumhet! Några hopp senare gör jag mitt
första reservdrag på grund av ett styrhandtag som var låst. Det var en intensiv
lärosommar…”
”Chicks and hoes”

2007 var också sommaren då Ida och Sofie gjorde entré i Carolinas liv och när
Tilda kom hem till Sverige mot slutet av
säsongen knöts alla samman till ett gäng
som bara blivit starkare för varje år som
gått. ”Idag så är det fortfarande vi fyra.”
När SM tog över Gryttjom under en
vecka följande sommar åkte de till Gotland.
”Det är 35 grader och det är som att
vara på Ibiza. Vi gör inte så många hopp
men de vi gör är fantastiska. Det är också
då vi döper oss, ’Chicks and hoes’.”
Friflygning

Från Carolinas första friflygarläger på våren 2008 har majoriteten av hennes frifallstid lagts på denna disciplin. Tillsammans med undertecknad och Andreas
skapades laget Meiday den sommaren,
och trots att laget aldrig ställde upp i
några tävlingar hoppade de intensivt tillsammans under hela 2009.
Kompistrack uppfanns (så vitt vi vet) av
Carolina och undertecknad. Det är ett
roligt men kanske inte så effektivt sätt
att tracka sida vid sida. I dörren ställer
sig två hoppare axel mot axel med varsin arm runt den andre, sedan gäller
det bara att hoppa av samtidigt, styra
upp mot vald riktning och forma varsin
halva av det trackande ekipaget.
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Martin Eidensten

NYFIKEN PÅ
”Det var det bästa sättet att lära sig
friflyga på! Även om vi aldrig tävlade så
lärde vi oss ofantligt mycket av att vara
tre stycken som kontinuerligt hoppade
ihop. Vi gjorde också vår första tunnelresa tillsammans på hösten.”
Laget finns inte kvar idag men det är
fortfarande friflygning som gäller. Carolina är en trogen deltagare på ”FlajFlaj”
och har hunnit med flera tunnelresor och
friflygarläger. I slutet av förra säsongen
började hon även att coacha lite friflygning själv.
Hoppledare och manifestor

Carolina har aldrig velat bli instruktör,
men så fort hon fick A-certifikat så satte
hon sig i manifestet. ”Jag tyckte att det
var jätteroligt att vara manifestor och det
tycker jag faktiskt än idag. Man får vara i
centrum av allt och organisera, skapa ett
flöde. Folk får hoppa, planet snurrar och
man ser till att allt fungerar.” Siktet var
redan inställt på hoppledare och det blev
hon med nästa kurs som gick på våren
2008. Sedan dess har hon hunnit med
mängder av hoppledardagar och även varit inhyrd som hoppledare i Näsinge
2010.
”Jag fick då idén av Göteborgsklubben att vi också borde ha ett väl fungerande och kontinuerligt manifest så jag
och Sofie Sagfossen tog tag i det 2011
och körde fem veckor i rad, och trots att
vi jobbade 80 timmars veckor tycker jag
att det ska bli kul att göra det igen
2012.”
Evenemang

2009 organiserade Carolina sitt första
SM. Det var ett intensivt evenemang eftersom det var den sommaren som banan
regnade sönder i Gryttjom och hela SM
fick flyttas till Gävle. Det året var hon
också vice ordförande i klubben och organiserade sin första filmfestival i form av
en kryssning på vintern. 2010 var det
dags för ett kombinerat SM och NM och
Carolina tog tyglarna än en gång. Men
hon ville inte bli tjejen som arrangerar
SM så när Robert Rydén tog över jobbet
med SM 2011 fixade hon friflygarlägret i

Gryttjom. Det verkar inte vara möjligt
för Carolina att låta det gå ett halvår utan
att hon ordnar något större event för Sveriges hoppare.
”Det är så roligt att arrangera saker för
hoppare! Allt ifrån fester till läger till att
försöka få en homogen manisfestgrupp.”
Skydog

Carolinas hund, Picard, är hennes ständige följeslagare och har varit med på alla
svenska hoppfält som hon besökt sedan
2007. Picard är nästan en fast installation
på verandan i Gryttjom. Medan hoppning pågår hittar man honom oftast sovandes i solen nedanför hoppledarhagen,
sökandes efter tappad mat på verandan
eller kelandes med, ja i princip vem som
helst.
”Jag kan hitta honom med vem som
helst. Den där finska hopparen som inte
säger ett ord till någon kan sitta och kela
med Picard.”

”

Jag tycker att det är kul. Som
hoppledare är man instruktör, polis,
mamma och räddande ängel och som
manifestor är man spindeln i nätet som
styr upp och skapar ett flow.

sera ett läger som fokuserar på fallskärmshoppande tjejer.

■

”

Framtid
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Än så länge ser Carolina inget slut, hon
tänker fortsätta med friflygning, driva vidare hopplederi och manifest i Gryttjom
och även hitta på nya evenemang för
hoppare. Hon har till exempel hittat ett
mysigt flygfält i Värmland som kanske
skulle passa för Skycamp i framtiden.
Hon är inte heller redo att släppa Stockholm Skydive Filmfestival än och har olika idéer för att utveckla det konceptet.
Carolina tilldelades nyligen Bertil
Flormans stipendium av Svenska Flygsportsförbundet för att i sommar organi-

Tilda Järbel

Carro är en fantastisk ”doer”.
Hon får alla runt
sig att verka lite
bättre. Det finns
ingen tvekan där.
Hon bara kör, löser det som behöver lösas på
vägen och bara strålar energi. En Duracell-räv! Vi har i SF haft turen att ha flera handlingskraftiga kvinnor de senaste
tio åren. Hon är definitivt en av dem.

Privat arkiv

Peter ”Törna” Törnestam
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Cyp re s
e l le r
Vigil?

Om du ska köpa en ny räddningsutlösare idag
så står ditt val sannolikt mellan Cypres 2 och
Vigil 2. Båda fungerar genom att vid aktivering

startar om den så kommer den fortfarande att utgå ifrån den nivå som du startade den på.

skära av loopen till reservfallskärmen. Men det

Starta och landa på olika höjder

finns också en del skillnader mellan de två som

Om du inte startar och landar på samma
plats och ändrar aktiveringshöjden så
kommer du med en Cypres 2 att behöva
göra det varje hopp. Vigil 2 kommer ihåg
din ändring tills du själv ändrar tillbaka,
även om du stänger av den eller den
stänger av sig själv.

kan påverka ditt val.
Text

Martin Eidensten

Fotomontage

Himmelsdyk

å väg upp i planet går Cypres 2 över i
aktivt läge på 450 meter (1 500 fot)
medan Vigil 2 gör det redan vid 45 meter (150 fot). Vigil har haft incidenter
där de skjuter på grund av tryckförändringar i flygplanet när dörren öppnats på
låg höjd, men å andra sidan är den aktiv
om den skulle behövas vid ett nödhopp
på 400 meter. Båda går ifrån sitt aktiva
läge om de är på väg ned och passerar 40
meter (130 fot).

P

Hur länge är den på?

Cypress 2 stängs av 14 timmar efter att
den har slagits på, oavsett om du ligger i
frifall eller står på marken. Det gäller alltså att veta när på dagen man slog på den
och, om det behövs, själv stänga av den
och slå på den för att få 14 nya timmar.
Vigil 2 kollar om du är på samma nivå
som du var när du slog på den, om du är
45 meter (150 fot) högre eller lägre så är
den på tills du återvänder till den höjd
du var på när du startade den. Det betyder alltså att om du tar hem din rigg med
din Vigil 2 aktiv och bor 46 meter högre
eller lägre än där du startade den så kommer den inte att stänga av sig. Om du sedan åker till ett annat hoppfält och inte
32

Expert, student eller tandem

En Vigil 2 kan du själv ställa om mellan
de tre lägena ”expert”, ”student” och
”tandem” medan en Cypres 2 måste
skickas till Airtec. Airtec gör dock ändringen utan kostnad.
Problem

Både Cypres och Vigil har genom åren
haft incidenter med enheter som aktiverats när de inte skulle det, men det finns
i skrivande stund inget exempel där en
Cypres inte lyckats klippa av loopen vid
aktivering. Det gör det dessvärre för Vigil. Vid en dödsolycka i Kanada hade Vigilen aktiverats men kuttern saknade
knivblad så loopen klipptes aldrig av.
Den aktuella kuttern var tillverkad i oktober 2007 och samtliga 299 kutters i
samma tillverkningsparti återkallades, 15
stycken testades och fungerade.
Garanti och livslängd

Cypres 2 har en livslängd på tolv och ett
halvt år och har garanti under hela den
tiden. Den ska skickas in på service och
batteribyte vart fjärde år. Testerna som

görs då är omfattande. Den skickas upp
och ned i tryckkammare och genom att
frysa ned den och tina upp den så kan
Airtec se vilka komponenter som är svaga
och dessa byts.
Vigil har en livslängd på tjugo år men
endast ett års garanti och tillverkaren anser inte att deras enheter behöver servas
utan man kan själv byta batteri när den
säger till. Via olika självtester kan den
också säga till om det är fel på andra saker och först då behöver man skicka den
på service. Men Svenska Fallskärmsförbundets materielkommitté har ändå beslutat att även Vigil ska skickas på service
vart fjärde år.
Respons från tillverkarna

Jag har kontaktat respektive tillverkare
med frågor om hur deras service ser ut
och vad de själva anser vara fördelen med
sina produkter. Bemötandet var väldigt
olika. Av Airtec fick jag långa förklaringar och en inbjudan till fabriken i Tyskland, men från Vigil fick jag inte ett enda
svar på något av mina mejl. De frågor jag
gärna hade sett svar på var vad de gör på
den fyraårsservice vi behöver i Sverige
och vad den kostar.
Argus

Det finns även en räddningsutlösare som
heter Argus. Den har blivit förbjuden i
vissa länder och av vissa riggtillverkare.
I Sverige är den inte tillåten att använda
men det är alltså möjligt att stöta på hoppare som använder den utomlands. Företaget som tillverkade Argus lades ned i
september 2011.
■
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Swoopingregler delar IPC
nya reglerna och den andra grupperingen
tyckte att det var farligare med de gamla
reglerna. Med de gamla reglerna kan
hopparen lyfta några meter efter att ha
passerat första gaten och det finns risk att
den sedan dunsar ner och gör sig illa”, säger Elisabet.
Ytterligare regeländringar har föreslagits för swooping men dessa kommer det
att beslutas om först nästa år.
Bara swooping i Colombia

Bettan Mikaelsson och Pia
Berggren, svenska domare
med uppdrag i IPC.

Farligare eller inte? Diskussionerna var intensiva
på IPC:s möte i Argentina när nya regler i swooping infördes. Grenen är den enda som får vara

fallskärmshoppningens världsrekord och
internationella tävlingar. Det beslutas om
regeländringar och vilka nya grenar som
ska få IPC-status till exempel.

med på nästa upplaga av World Games och får
vara först ut i den nya tour-satsningen.
Text

Anna Oscarson

Foto

Pia Berggren

är IPC, International Parachuting
Commission, hade sitt 63:e möte
utanför argentinska Buenos Aires den 812 februari fanns domarna Elisabet Mikaelsson och Pia Berggren på plats. Elisabet är förutom ordförande i den svenska
tävlingskommittén suppleant i IPC. Pia
är ordinarie ledamot i IPC.
IPC utför FAI:s arbete. FAI står för
Fédération Aéronautique Internationale
och är det internationella flygsportförbundet. Huvudsakligen ansvarar IPC för

N

FAI:s ordförande,
sedan 2010, svenske
John Grubbström,
inleder mötet.
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Slalom inomhus

I år kommer VM i alla fallskärmshoppningens grenar att anordnas i Dubai. Det
blir ett så kallat Mondial. Till och med
paraski där slalom och precisionshoppning kombineras kommer att vara med,
dock bara som uppvisningsgren. I Dubai
finns nämligen en inomhusskidbacke
som möjliggör detta.
Paraski är också den gren som ligger
närmast till hands att bli en OS-gren.
Det har länge funnits förhoppningar om
att få komma in i idrottens finrum. I
sommar-OS är det fullt och många grenar står på kö. Enligt FAI:s president
John Grubbström är det lättare att komma in på vinter-OS och där skulle paraski kunna vara aktuell. Grenen är stor i
Ryssland men inte i övriga världen och
det var länge sedan det tävlades i paraski
i Sverige.
VM i fallskärmshoppning anordnas
vartannat år. Eftersom det är ett VM-år i
år så är regeländringarna färre.
I swooping ändrades reglerna för distansgrenen. Hopparen ska passera genom
startporten som tidigare och sedan fortsätta
i banan samt dra en fot i vattnet. Diskussionerna var heta när detta skulle beslutas.
”Det var två grupperingar. Den ena
tyckte att det skulle bli farligare med de

Swooping är fallskärmshoppningens
mest publikfriande gren. Arrangörerna av
World Games, det arrangemang där
sporter som inte får vara med i OS tävlar,
har beslutat att bara swooping ska få vara
med i Colombia 2013. Uttagningen till
World Games sker på VM i Dubai.
IPC har också beslutat att ta hjälp av
swoopingen för att få in lite pengar. En
swoopingtour liknande de tourer som
finns i cykel och tennis till exempel ska
arrangeras inne i städer. Förhoppningen
är att det ska locka mycket publik och
sponsorer.
Tanken är att om toursatsningen faller
väl ut fortsätta med tourer även i andra
fallskärmsgrenar.
IPC får nu och då förfrågningar om
att införa nya tävlingsgrenar. På mötet
togs atmonauti upp. Atmonauti är en
form av friflygning där hopparna flyger i
brant track i flock. Men IPC tar inte ens
upp förslaget till diskussion. Sydafrikanerna som kom med förfrågan får åka
hem och fundera vidare på upplägget
och återkomma längre fram.
Något som däremot ska utredas mer
är förslaget om att skapa en tävlingsgren i
vindtunneln. ”Eftersom ingen fallskärm
används i tunneln behöver det funderas
lite kring hur reglerna för en sådan tävling skulle formuleras.”
Tävling med vingar?

Även vingoverallhopparna har önskemål om att deras aktivitet ska bli en tävlingsgren. Där har man kommit en bit på
väg och domarkommittén ska involveras
för att arbetet ska komma vidare.
Ytterligare en regeländring som IPCmötet beslutade om var att höja åldersgränsen för juniorer. Tidigare var en hoppare junior till hen var 22 år men nu räknas man som junior till det år man fyller
24 år.
I FS kan domarna få möjlighet att se
hoppet i slow motion om så önskas. Det
görs om hoppet behöver visas en tredje
gång och filmen spelas då upp i 70 till 90
procent av ursprungshastigheten.
■
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KONTAKTA

SFF!

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

Ekonomi: Stefan Nilsson, e-post: kassor@sff.se
Kommunikationsansvarig: Carl-Oskar Bohlin, epost: carloskar.bohlin@gmail.com

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

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

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

Svenska Fallskärmsförbundet, en frivillig försvarsorganisation,
medlem i Flygsportförbundet och Riksidrottsförbundet.
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Förbundsjurist, allmänrättsliga frågor, avtal, försäkringar, tävling: Håkan Dahlquist, e-post: hakan@sff.se
Miljöfrågor: Carolina Nilsson, e-post: carolina_nilsson@yahoo.se

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

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

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

• Skade- och tillbudsformulär.
• Boken ”Flyga fallskärm”, utbildningsbok
i avancerad fallskärmsmanövrering.

Kansliet

Vill du veta mer om:

Materielkommittén: Henrik Grentzelius, e-post:
henrik.grentzelius@comhem.se
Utbildnings- och säkerhetskommittén: Petter Alfsson-Thoor, e-post: ri@sff.se
Tävlingskommittén: Elisabet Pettersson, e-post: elisabet.pettersson@comhem.se
Luftrumsfrågor: Mårten Nordlander, e-post: marten@sff.se

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

Transportstyrelsen har till Svenska Fallskärmsförbundet

delegerat tillsynen av sporthoppning med fallskärm i Sverige.
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Fyrmanslaget Bardagi drar ut formationen ”Bundy” under träningsläger på DeLands hoppfält i Florida. Foto Niklas Rodensjö.

