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Vi är fallskärmshoppare
När årets förbundskonferens ställdes in
i samband med strängare restriktioner i
Stockholms Län var det inte bara jag som
blev rejält besviken. För många är konferensen en av årets höjdpunkter i fallskärmsvärlden utanför hoppningen, och många
har sett fram emot att träffas och utbyta
erfarenheter från årets säsong. Det är under
två dagar man brukar samla alla chefsinstruktörer, ordföranden, förbundsstyrelsen
och kommittéerna, och förutom en hel del
arbete och nytta som blir gjort finns också
tid att umgås. Under året som gått har vi vant
oss vid att jobba hemifrån, ersätta fysiska
möten med digitala och efter en inkörningsperiod kan man konstatera att det fungerat
förvånansvärt bra. Hade man kunnat ersätta
förbundskonferensen med en digital långkörare? Svaret är ändå nej. Man ska inte
underskatta värdet av det mänskliga mötet.
Jag tänker så här; Vi är fallskärmshoppare.
Vi älskar att hoppa fallskärm men en stor
del av vår sport är också att träffa andra
människor. Gemenskapen i våra klubbar är
viktig för oss. Hur ska man kunna ersätta
det mänskliga mötet som innehåller smittsamma skratt, känslor och värme, olika
sinnesstämningar i luften, ögonkontakt och
ren kemi mellan människor som funnit varandra för att vi delar kärleken till sporten
och den frihet som det ger oss? Det här är
kanske delvis anledningen till att styrelsen
valde att planera in nya datum för årets
konferens som förhoppningsvis kommer
genomföras den 16–17 januari.
I det här numret har vi försökt sammanställa året som gått ute i klubbarna med en
kortare sammanfattning från varje klubb. Vi
presenterar också året i siffror med underlag från den statistik som hämtats ur Sky-
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Net. Vi har även bett alla klubbar nominera
varsin kandidat till ”Årets Eldsjäl” som är ett
initiativ från oss i redaktionen för att lyfta
upp och synliggöra alla eldsjälar som finns
därute i våra klubbar. Det är glädjande att
se hur stort intresset varit från klubbarna
att lyfta fram just deras kandidat. Det som
återstår för dig som läser den här tidningen
är att rösta! Tillsammans kommer vi rösta
fram en vinnare som får mottaga uppmärksamhet och kärlek för de fina insatser som
den personen gör för sin klubb. Bara en kan
vinna, men alla är lika betydelsefulla. Kanske kan de inspirera dig att bidra i klubbarbetet och hjälpa till där det behövs. Jag vet
att det har blivit sagt förut, men det tål att
sägas igen; ”Ingen kan göra allt, men alla
kan göra något”.

Sist men inte minst stundar julledigheter för
de flesta av oss och blir du sysslolös finns
lite julpyssel i tidningen att sätta tänderna i.
Vet du till exempel vem som sagt vad bland
årets ”Nyfiken På”-personer? Eller när
hände egentligen vad? Lös julpysslet och
tävla om fina priser i form av SFF:s nya profilkläder som du förresten kan beställa om
du vill ge dig själv en försenad julklapp.

Var försiktiga och aktsamma om era nära
och kära under den första coronajulen i
världshistorien. Jag hoppas ändå att ni får
möjlighet att mötas och träffas under förståndiga former.
Ha en riktigt god jul och
ett gott nytt år!

Penny
Skärm i solnedgång
Foto: Daniel Eftodi
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Coronastödet kvartal 3

Kalendariet Med reservation för ändringar
Januari

16-17 Förbundskonferens,
		 Järva Krog, Stockholm

Februari
12-14
13		
26-28
		

BAS-kurs, Bosön
SM Wingsuit indoor, Bromma
SM indoor skydiving,
Bodyflight, Göteborg

Mars

5-7		 Hoppledarkursen, Bosön
13		 Riksstämma
17–21 HM Södra, Eslöv

April

7–11
15–18
27–29
		

Maj

3–7		
		

KL-kurs, Västerås
HM norra, Gryttjom
AFF Tunnel,
Bodyflight, Bromma
Tandemkurs och
examination, Västerås

Juni

14–18 AFF-examination,
		Västerås

Den 20 november lämnade Riksidrottsförbundet besked till de 2123
idrottsföreningar som beviljats stöd för kvartal 3. Av dessa föreningar är 30
anslutna till Flygsportförbundet och det är nio fallskärmsklubbar som kunde
se fram emot utbetalningarna som påbörjades den 23 november. Alla
idrottsföreningar i Sverige som skickat in och fått ansökan beviljad, får totalt
dela på 158 miljoner och för SFF:s klubbar såg fördelningen ut enligt nedan:
Smålands Fallskärmsklubb		
Stockholms Fallskärmsklubb		
Fallskärmsklubben Dala		
Nyköpings Fallskärmsklubb		
Linköpings Fallskärmsklubb		
Örebro Fallskärmsklubb		
Fallskärmsklubben Aros		
Östersunds Fallskärmsklubb		
Söderhamns Fallskärmsklubb

222 000
160 000
70 000
55 000
44 000
20 000
15 000
14 000
7000

Nästa ansökningsperiod för kvartal 4 (1 okt—31 dec) öppnar i januari 2021.

SM i wingsuit indoor framflyttat

Det första Svenska mästerskapet i wingsuit indoor som skulle ha genomförts den 5 december har blivit framflyttat till den 13 februari 2021. De regerande mästarna från fjolårets
Riksmästerskap, Purple Pain, med Martin Hovmöller och Maja Vesterberg får helt enkelt
slipa formen ytterligare några månader för att bjuda konkurrenterna på hårt motstånd om
det historiska första SM-guldet i den här grenen.

Inbjudan till öppna svenska mästerskapen i wingsuit indoor skydiving
Inbjudan i stora drag

Svenska Fallskärmsförbundet i samarbete
med Indoor Wingsuit Stockholm bjuder in till
andra Öppna Svenska Mästerskapen i
Wingsuit Indoor Skydiving.
Tävlingen är en öppen tävling vilket innebär
att andra nationer än Sverige kan anmäla sig.
Blir tävlingen fulltecknad har svenska lag/
tävlande förtur.
Inbjudan i sin helhet finns på www.sff.se
under:- ’Tävling’- ’Våra tävlingar’- ’SM’

Datum

13 februari 2021 (tävlingen är framflyttad
från den 5 december 2020 pga. de
rådande allmänna råden för Covid-19)

Plats

Indoor Wingsuit Stockholm,
Ranhammarsvägen 14, 168 67 Bromma
Indoor Wingsuit Stockholm är världens första
lutande vindtunnel för vingdräktsflygning inomhus. Tävlingen sker i flygkammarens inglasade
del och är väl synlig för åskådare från ljudisolerade läktare. Särskilt utrymme för television
och andra medier kommer att reserveras på
alla plan i byggnaden.

Tävlingsvillkor

Tävlande måste inneha giltig licens för vingdräktsflygning inomhus och vara godkänd för
alla flygmanövrar i tävlingspoolen, samt ha
godkänd utrustning (se nedan).
Villkoren för att tävla i en svensk mästerskapstävling, och kunna erhålla RF:s mästerskapstecken, kräver att man har aktiv fallskärms-
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licens. Om man inte har det behöver man
lösa en tunnellicens, kontakta info@sff.se
Utländska medborgare äger rätt att vinna RFs
mästerskapstecken om förutsättningarna i FAI:s
Sporting Code General Section uppfylls
(se Chapter 3, FAI Licences).

Tävlingsgrenar

Tävlingen sker i grenen Acrobatic Wingsuit
Flying och sker i enlighet med Wingsuit flying
SFF regler som är anpassade till inomhusflygning. Varje lag innehar 2 akrobater.
För att tävlingen skall genomföras med
SM-status måste minst två lag från två olika
klubbar vara anmälda. Tävlingsorganisationen
förbehåller sig rätten att inte genomföra
tävlingen om endast ett lag är anmälda
eller om lag från endast en klubb är anmälda,
eller om pandemiläge inte tillåter tävlingen.

Utrustning

Vingdräkt, integralhjälm och ryggskydd är
obligatorisk utrustning och kan lånas kostnadsfritt på plats. Man får ha egen utrustning,
men den måste formellt godkännas genom
en uppflygning. Denna uppflygning ingår
ej i anmälningsavgiften.

RF-tecken och medaljer

RF-tecken delas ut i enlighet med RFs stadgar
12 kap 2 §. Medaljer delas ut i enlighet med
FSFs Generella tävlingsregler 2 kap 2.2.3.

Tävlingsorganisationen

Tävlingschef – Lena Kaulanen, Chefsdomare –
Zeljko Tanaskovic, Teknikansvarig: TBA
SFF controller som står utanför tävlingsorganisationen: Mikael Kaulanen

Anmälan

Via länk:
https://forms.gle/icF2UDwJykeQS25v8
Preliminär anmälan skall vara tävlingsorganisationen tillhanda senast den 16 januari 2021.
Officiell anmälan och tävlingsavgift skall vara
tävlingsorganisationen tillhanda senast den
29 januari 2021.
Sen anmälan (efter den 16 januari) tas emot i
mån av plats samt en avgift på 500 kr/lag.

Tävlingsavgift

Indoor Wingsuit Acrobatic 2900 kr/lag
(1450kr/person)
I tävlingsavgiften ingår 3 min inflygningstid,
tävlingsflygtid och tävlingsomkostnader. Resa,
boende och transport till/från tävlingen ingår
inte i tävlingsavgiften.
Inbetalning sker till: BG 5391-0345.
Märk inbetalningen med lagnamn och gren.
Inbetalningen skall vara tävlingsorganisationen
tillhanda senast den 29 januari 2021.
Tävlingsavgiften är återbetalningsbar enligt
FAI Sporting Code Section 5, Chapter 4.4.5.

Regler

Alla tävlande skall vara väl insatta i Svenska
Fallskärmsförbundets Wingsuit Indoor tävlingsregler, reglerna hittar ni på hemsidan: www.sff.se
under ’Tävling’- ’Regler & bestämmelser’.

Kontakt

Lena Kaulanen, lena.kaulanen@gmail.com,
0706-322535 (kvällstid)

Foto: Jens Grahn

Foto: arkivbild

Har du gjort 1000 hopp eller
har du 10 år i sporten?
Fram till den 31 januari 2021 kan du
ansöka utmärkelser för antal hopp och
antal år i sporten.

Landslag i FS 4 outdoor. Från vänster: Rikard Rodensjö, Anders brouzell, Ulf Liljenbäck, Mattias Nord, Johan Edvall

Landslagen 2021
OUTDOOR:

Canopy piloting (CP) – Stefan Burström, Karim Ennasri, Rikard Larfors
Speed skydiving – Henrik Raimer, Daniel Hagström, Daniel Eftodi
Wingsuit – Ola Johansson
FS4 Open – Echochamber; Johan Edvall, Mattias Nord, Anders Brouzell,
Ulf Liljenbäck, Rikard Rodensjö, Martin Bäcklin
VFS – Kwansta Kwattro; Johan Svensson, Adrian Cederholm, Jesper Forsman, Liina Väänänen.
En ny medlem kommer att rekryteras under vintern för att göra laget komplett.

UTMÄRKELSER FÖR ANTAL HOPP
OCH ÅR I SPORTEN:
-Du som har gjort ett jämnt antal tusen hopp
(1000, 2000 och så vidare) kan ansöka om
en plakett som bevisar din bedrift.
-Du som har ett jämnt tiotal år i sporten
(10-20-30 och så vidare) kan ansöka om
en statyett i glas för den bedriften.
Ansökan gör du på www.sff.se –’medlemsärenden’ - ’ansöknings & webb-formulär’
– länk till formulären finns längst ner på sidan.
Ansök senast 31 januari om du vill hämta
din utmärkelse på riksstämman som hålls i
mitten av mars månad varje år. Om du inte
kan närvara på stämman skickas plaketten
till dig under våren.

Precision – Magnus Falk, Narit Pidokrajt, Peter Bendt
Friflygning – ERA Freefly: Rikard Mogren, André Persson, Elias Bergwall (ska kvala på SM 2021)

INDOOR:

FS4 Open – Echochamber: Johan Edvall, Mattias Nord,
Ulf Liljenbäck, Rikard Rodensjö, Martin Bäcklin
VFS – Kwansta Kwattro; Henrik Johansson, Johan Svensson,
Adrian Cederholm, Jesper Forsman
D2W – DZK; Hercules Östberg, Per Nissborg
Solo Freestyle – André Persson

Ännu ett mästerskap inställt
IPC meddelade i mitten av november att
de beslutat att ställa in VM i indoor skydiving som skulle anordnats i Slovakien
den 6--11 april. Det är ännu en inställd
tävling i den långa rad av internationella
tävlingar som ställts in under året. I nuläget
är planen dock fortfarande att VM i
Ryssland ska arrangeras som planerat.

God jul & gott nytt år
önskar vi på redaktionen
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Riksinstruktören

RI-spalten
Det är nu dags att anmäla sig till SFF:s centrala utbildningar BAS,
HM, HL, KL, AFF och Tandem. Den utbildning som ligger närmast
i tiden är BAS-kursen som är planerad att hållas i februari. Det är
en viktig kurs för ALLA nya hoppare. Syftet med BAS-kursen är ett
större säkerhetsmedvetande genom ökad kunskap och förståelse
för bestämmelser, utrustning och riskerna med sporten. Inom SFF
vill vi att alla hoppare ska vara självständigt tänkande individer
som vet att sätta sina egna gränser och som känner ansvar för sin
egen och andras hoppning. Under utbildningen är det högt i tak
i diskussionerna där dina åsikter och erfarenheter du delar med
dig av är värdefulla.
När det gäller instruktörsutbildningarna, behöver vi hela tiden
utbilda nya instruktörer. Av olika
anledningar väljer hoppare att
sluta och vi behöver därför kontinuerligt fylla på med ny kompetens. Har klubbarna en planerad
återväxt, blir det en bra mix med
en instruktörskår bestående
av både erfarna som hållit på
länge och nya som kan växa in i sina roller. Ditt engagemang och
intresse är viktigt och har du dessutom erfarenheter från utbildning eller coaching utanför hoppning, är du varmt välkommen att
bidra. Prata med din CI om anmälan till kurserna.

En färsk hoppare kan behärska tekniken och situationer jättebra
när det görs en två-manna. Men, blir det fler hoppare i luften,
med allt vad det innebär av olika nivåer, fallhastigheter, samtidiga
händelser och så vidare blir situationen med alla dess variabler,
mycket svårare att hantera. Det gäller därför som hoppare att alltid välja lämplig svårighetsgrad och komplexitet i ett hopp, men
framförallt anpassa storlek på gruppen med hänsyn till sin egen
och gruppens erfarenhetsnivåer. Ett steg i taget är en bra princip.

Brist på erfarenhet och verklig förståelse för fallskärmshoppning
med alla dess utmaningar, märks även på flygning och landning
av fallskärm. Det gäller särskilt om det är många skärmar i luften
samtidigt. Här ser jag att vi behöver göra kompetenslyft runt om i
klubbarna.

Själv kollar jag min utrustning före
varje hopp och det tar mig mindre än
20 sekunder. Väl investerad tid anser jag.

Varje år träffas alla chefsinstruktörer för konferens under en helg
i november. Den är en viktig möjlighet för mig och klubbarnas
chefsinstruktörer att diskutera säkerhets- och utbildningsfrågor
och även analysera skade- och incidentstatistik från säsongen
som varit. På grund av pandemin var vi tvungna att ställa in denna
CI-konferens och förhoppningsvis kan vi hålla den i januari istället. Prata med din CI om du vill ha någon särskild fråga belyst, för
du har här möjligheten att lyfta frågor direkt till det forumet.
Säkerhetsarbete inom vår verksamhet tar aldrig slut. Direkt man
slappnar av lutar sig tillbaka, ökar risken. Den här gången vill jag
belysa två områden som jag ibland känner oro över.

’Skills’ kontra erfarenhet
Tack vare AFF, men framförallt vindtunnel, lär sig hoppare idag
snabbt många mycket avancerade tekniker, det vi i vardagligt fallskärmsspråk kallar ’skills’. Det är fantastiskt roligt att se denna
utveckling fallskärmssporten gjort, problemet är bara att erfarenhet tar mycket längre tid att få. Det går att avancera tekniskt så
snabbt idag att den nyblivne hopparen inte riktigt hinner med. I
många fall går därför ’skills´ och erfarenhet i otakt och då kan farliga situationer uppstå. Man kan vara en oerhört skicklig flygare i
tunneln, men när det kommer till verklig fallskärmshoppning, är
det stora luckor på grund av bristande erfarenhet.
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Utrustningen
Jag har en känsla av att kunskap
om den egna fallskärmsutrustningen och vem som har ansvaret
för att den är hoppduglig minskar.
Att ha koll på att utrustningen är
säker att hoppa med, är inte bara till för ens egen säkerhet, utan
även en skyldighet man har för sina hoppkamraters säkerhet i luften. Man kan se alldeles för många som skyndar till ilastning utan
att har gjort utrustningskontroll. Att tycka att det är viktigare att
hinna med att göra ett hopp till, än att vara lämpligt förberedd för
att utföra ett säkert fallskärmshopp, är en felprioritering som kan
få oönskade konsekvenser. Se istället till att ha en rutin för hur
ett hopp förbereds där kontroll av utrustningen ingår. Själv kollar
jag min utrustning före varje hopp och det tar mig mindre än 20
sekunder. Väl investerad tid anser jag. På marken ska man kunna
upptäcka felaktigheter med utrustningen. I planet före uthopp
görs handtagskontroll som en del i visualisering och förberedelse
för en nödprocedur. Man säkerställer också att de sitter säkert
på plats. Den obligatoriska pinchecken görs för att kontrollera
att pin inte rubbats ur sitt läge och att stängningsfliken är just
stängd. Att alltid ha full koll på sin utrustning visar att man är en
god hoppkamrat som inte bara bryr sig om sin egen säkerhet utan
även andras. Du gör kompiskoll på mig lika mycket för din skull
som för min.
Några klubbar hoppar fortfarande – härligt! Vi andra får längta
till nästa säsong och hoppas på att vi fått kontroll över pandemin
så att det kan hoppas fallskärm som ”vanligt” och att det går att
planera för olika evenemang, resor och annat skoj.
Jag ser fram emot att ses på någon kurs framöver eller på fältet!

Sven Mörtberg
SFF:s riksinstruktör

Incidentrapporter
Reservdrag efter packlåsning

Hoppare:
Tid i sport: 4 år
Totalt antal hopp: 280
Antal hopp av den typ som utfördes: 20
Antal hopp med aktuell utrustning: 100
Hopp under de senaste tre månaderna: 103
Huvudfallskärm: Silhouette 170

Avskrift från fallskärmsrapport:
Jag kommer ut till fältet och ska upp i en lift
direkt. Tar fram rigg, sätter på Cypres, börjar checka riggen. Väl efter ilastning i planet kommer jag på att jag ej gjort ordentlig
pin-check på pin och pilotlina. Då jag sitter
längst bak(fram) i planet sitter ingen bakom
mig. Istället för att klättra fram och be om
en ordentlig pin-check av en annan hoppare
känner jag själv efter och försöker kontrollera
pin och pilotlina. Efter denna check känns
inget fel förutom en del slack vid pilotlinan,
men inget som lagt sig runt pinen och blockerar för en utlösning. Denna bedömning var
uppenbarligen felaktig och för slarvig. Gör ett
”Horny-Gorilla” hopp med tre andra hoppare,
bryter vid 1500 meter, drar huvudskärmen
på 1100 meter. Känner direkt att piloten
kommer ut men börjar inte ge någon bärkraft
alls. Väntar på huvudkalotten några sekunder, gör sedan ett samlat försök att komma åt
pilotlina eller pin för att kunna utlösa huvudskärmen. Kommer inte åt någonting, utför
reservdragsproceduren, reserven vecklas ut,
bärande reserv på 600 meter. Försöker följa
’freebagen’ under skärm och landar på ett
fält i närheten av hoppfältet. Orsak till detta
reservdrag är en kombination av slarvigt
stängd rigg från tidigare hoppdag och slarvig
pincheck, vilket är oerhört dåligt.
Chefsinstruktörens kommentar:
Utrustningen hade en packlåsning med
felträdd pilotlina runt fliken, ett klassiskt
utrustningsfel som vi använder som exempel på hoppmästarutbildningen. Detta fel är
svårt att upptäcka med vanlig okulär pincheck, man måste följa pilotlinan från sprint
till pilotficka. Hopparen har nu fått detta
förevisat och det kommer även tas upp på
nästa Safety Day eftersom detta är den andra
packlåsningen i klubben de senaste åren.
Fredrik Carlsson, USK:s kommentar:
Stress och ont om tid är aldrig bra i vår sport.
Det är ju också typiskt att det är just då som
dåliga saker händer… eller kanske inte.

Hopparen har fyra år i sporten och hunnit
med 280 hopp. Han har hunnit samla på sig
en hel del erfarenhet under denna period
och är bekväm med att packa fallskärm. Just
vid senaste packtillfället, som var efter en
tidigare hoppdag, så slarvades det vid stängningen av huvudcontainern. Pilotlinan hamnade runt ena fliken och därmed var packlåsningen ett faktum.

Detta ska man upptäcka när man besiktigar
sin utrustning, men här kommer stressen in,
eftersom hopparen ska med i första tillgängliga lift. Har man ont om tid och bara lyfter på
fliken och gör en pin-check så missar man en
eventuell packlåsning. På HM-kursen får man
lära sig att dra ut pilotlinan mellan sprint och
pilotficka för att se att den löper fritt. Då upptäcker man felet direkt. När det sedan kommer till en pin-check i planet så tror jag inte att
det skulle upptäckas där.

Syftet med denna pin-check är att kolla att
båda sprintarna sitter där de ska. Utrustningen ska ju vara besiktigad innan den tagits
på. Hopparen kastar piloten på 1100 meter
och märker att inget mer händer. Här kan
det vara flera orsaker som exempelvis en ej
’avkollapsad’ pilot, fördröjning på grund av
turbulens med mera. Ibland räcker det med
att ändra kroppsställning så får pilotskärmen
mer dragkraft men såklart inte i det här fallet.
Hopparen verkar medveten om var felet ligger och försöker komma åt sprint och pilotlina. Här vill jag lyfta ett varningens finger och
påpeka att det medför ett par andra risker:
Dels kan man ägna för mycket tid åt att försöka
att hitta en lösning när man fortfarande är i frifall. Man kan också få en hästsko med pilotlinan
runt armen och skapa sig en ännu sämre situation. Hopparen gjorde ett bra beslut att ganska
snabbt dra reserven men kunde köpt sig ett
par extra hundra meter om han ej försökt nå
sprint och pilotlina. Tid som är ytterst dyrbar
ifall reserven inte öppnar perfekt.

Detta var andra packlåsningen i klubben på
ett par år. CI har instruerat hopparen och
kommer att utbilda övriga medlemmar på
Safety Day vilket är föredömligt. Jag ser ett
utbildningsbehov av våra hoppare som är
mellan nyblivna A-certare tills det att de går
HM-kursen. Som elev får man grundläggande
materielutbildning men det är mycket man
ska lära sig då. När man sedan går packkurs
så är det oftast i början av ens karriär och efter
det, så är man ju helt ensam om att bestämma
över sin utrustning. Man förväntas kunna allt...
Men viktigast av allt: Det tar inte ens en minut
att gå igenom sin utrustning och har man inte
den tiden så ska man inte hoppa.

Händelseregistrering med
vådautlösning efter tummel

Hoppare:
Tid i sport: 1 månad
Totalt antal hopp: 22
Antal hopp av den typ som utfördes: 4
Antal hopp med aktuell utrustning: 20
Antal hopp under de senaste tre månaderna: 22

Avskrift från händelseregistrering:
Greppad tremanna-exit, tumlade till cirka
3200 meter, därefter fortsatte två att tumla
ner till cirka 2500 meter och var nära att bli

stabila. Vi släppte och jag fick en vådautlösning på cirka 2200 meter.

Chefsinstruktörens kommentar:
Pratade med gruppen efteråt. Vi pratade om
vikten av att släppa när man tumlar.
Fredrik Carlsson, USK:s kommentar:
Det är kul att hoppa fallskärm! En skräckblandad förtjusning i början som senare övergår
mera i glädje. I början får man höra mycket
på fältet från de erfarna och det låter ju väldigt spännande. Allt från ”Horny Gorilla” till
Speedstar. Allt ska testas!

Här har vi tre glada hoppare som ska hoppa
tillsammans. Alla nyblivna A-certare. Dessa
tre hoppare har såklart de bästa av avsikter
och vill hoppa tillsammans. På förbundskurserna så pratar vi om omedveten okunskap.
Alltså de saker som vi inte vet att vi inte vet.
I bästa fall så kan vi efteråt säga: Oj! Det där
var läskigt! Hur kunde det där hända? Dessa
hoppare faller just i den kategorin. Helt omedvetna om farorna i deras hopp men hur kan
de ens veta det innan? Detta händer hela tiden
och kommer att fortsätta att hända varje år
med nya hoppare.
Jag rekommenderar alla nya hoppare att prata
med sin chefsinstruktör. CI berättar för dig
vad som är viktigt att tänka på under de olika
faserna i din hoppkarriär och även vad som
krävs av dig. Utöver det så har alla vi andra
hoppare också ett ansvar här, inte minst våra
hoppmästare. Hur ska vi hoppmästare kunna
avhjälpa att det aldrig sker igen? Svaret är att
det kan vi inte, men vi kan i varje fall göra ett
försök.

Vi uppmuntrar HM-kandidaterna efter kursen
att fråga alla andra i liften vad de ska göra. Då
kan de skapa sig en bild av att vara liftchef även
om de inte är utsedda till att vara liftchef just
då. Det är kul att lyssna på nya hoppare och vad
de tänker göra i hoppet. De blir oftast glada när
någon mer erfaren visar intresse för dem. Som
HM kan man alltid komma med något tips
eller trix som uppskattas. Samtidigt kan man
också ställa frågor till dem som till exempel:
-Vad har ni för brythöjd?
-Har ni någon plan B ifall exit inte sitter, eller
om någon tumlar?
-Vem är bas?
-Ska man verkligen testa en FS3 med bara
A-certare varav en har 22 hopp?
-Vad är ”Line of flight”?
Att försöka hjälpa till och främja säkerhet utan
att verka som en glädjedödare är inte alltid
helt enkelt men vi har alla ett ansvar. Är man
inte HM och man hör något som låter konstigt
så fråga gärna en HM. Det uppskattas alltid.
Jag tror att de flesta tänker och vill ungefär
samma sak, så det här är bara skrivet som en
vänlig påminnelse. De bästa hoppen är ju de
man direkt kan gå upp och göra om!
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Ordförandespalten
Hej!
Vi kan bara konstatera att säsongen
avslutas på samma
sätt som den en
gång började; med
inställd verksamhet tack vare pandemin. Spalten du
nu läser skriver jag under den helg då ordinarie SFF Förbundskonferens var tänkt att
genomföras, en konferens som många av oss
sett fram emot eftersom den, bland mycket
annat, bjuder tillfälle att träffa gamla vänner
utifrån landet och även stifta bekantskap
med nya. Under konferensen hade vi planerat att diskutera förbundets framtid, våra
gemensamma mål och hur vi ska ta oss dit.
Summera den gångna säsongen och gemensamt redogöra för hur klubbarna mår, samt
diskutera hur vi kan tänkas stötta och hjälpa
varandra framöver. Det var även tänkt att
vi skulle lägga planen för den kommande
säsongens nationella tävlingar. Detta får vi nu
skjuta lite på framtiden på grund av ökande
smittspridning i samhället. Nytt preliminärt
datum för SFF förbundskonferens är 16-17
januari 2021.
Vi ska inte enbart fokusera på det som blivit
inställt eller varit dåligt det här året, mycket
gott har också kommit ur detta. Vi har fått
tillfälle att pröva på att hålla hoppmästarkurser ute på klubbarna istället för på Bosön,
något som gått väldigt bra och varit mycket
omtyckt av både deltagare och arrangörer.
Vi lyckades även genomföra AFF-kursen och
återuppta samarbetet med Försvarsmakten
i syfte att utbilda tandeminstruktörer, tack
vare detta kunde vi trots tidigare motgångar
genomföra tandemkursen. Dessutom har
ett nytt sätt att förbereda kandidater inför
AFF-kursen sjösatts av riksinstruktören. Och
så gjorde vi ungefär 63 000 hopp. Det är inte
så illa pinkat för en säsong mitt i en pandemi.
Min förhoppning är att vi kan ta allt det vi
lärt oss det här året och lägga det till vår kunskapsbank, för att sedan nyttja denna förmåga för nytänkande och anpassning till att
möta framtida utmaningar och ta revansch
på 2020.

Försäljning av SFF profilkläder
Vill du ge dig själv eller en vän en försenad julklapp? Varför inte
inleda nästa säsong med en snygg funktionströja med Svenska
Fallskärmsförbundets logga, perfekt under overallen till sommaren eller under vinterns tunnelflygning. Mössan i snygg och
komfortabel modell är lika perfekt under vintern som under de
inledande kalla vårdagarna när hoppningen drar igång.

Profiltröja

En prisvärd rundhalsad, interlockstickad funktionströja i 100 % polyester. Plagget är infärgat
med en metod som påverkar miljön mindre och
ger bättre färgbeständighet. Oeko-tex certifierad.
Märke:
Färg:
Tryck:

Printer Red flag Active wear
Marinblå
SFF logga på höger ärm
och vänster bröst
Storlekar: Dam XS-XXXL
Herr XS-5XL
Pris:
200 kronor inklusive porto.

200:150:-

Profilmössa
Märke:
Beskrivning:
Färger:
Tryck:
Storlek:
Pris:

New Wave Clique Saco
Modern mössa i dubbel single jersey.
Marinblå, royalblå, mörkgrå melerad, röd, rosa, vit
SFF logga mitt fram
en storlek
150 kronor inklusive porto.

Beställning, betalning och leverans
Beställ:

Mejla till info@sff.se.
-Uppge namn, adress, artikel, färg och storlek
Betalning: Swisha till 123 319 9353 - Uppge namn, artikel
Leverans: Din beställning hanteras och postas inom två veckor om
den finns i lager. I annat fall blir du meddelad om längre leveranstid.
Leverans sker via post.

Jag vill med detta passa på att önska er alla
en god jul och ett gott nytt år, med förhoppningen att vi snart ses på hoppfälten igen.

Sebastian Croon

Ordförande
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Året som gått i klubbarna
Text: Penny Robertson-Pearce

Hur har året varit ute i klubbarna? Hur mycket har man hoppat och
vad har varit positivt trots coronapandemin? Om detta och vilka
utmaningar klubbarna ställts inför under året kan du läsa här i en
kortfattad sammanfattning från varje klubb. Årets siffror gällande
antal medlemmar och hopp kan du se under respektive klubb.
Siffrorna för 2019 är angivna inom parentes för jämförelse.
Smålands Fallskärmsklubb
Ordförande: Robin Johansson
Chefsinstruktör: Pethrus Folkesson
Antal medlemmar: 41 (41)
Antal Hopp: 1539 (2787)

PLUS
+
• Bra år ur elevsynpunkt. En taggad elevkull där

drygt hälften blivit klara. Mycket tack vare att
elevhopp gjorts i Skåne när det var flygplansstrul.
• Många i klubben drar stora lass
och har ställt upp hela året.
• Tack vare bra elevkullar de senaste
två åren är medlemsantalet stabilt.
• Ölandsveckan blev av. Trots mestadels
dåligt väder var det effektiv hoppning
när det äntligen gick att hoppa.
• Coronastödet för kvartal 2 var
ett välkommet tillskott i kassan.

MINUS
-• Trög
säsongsstart på grund av coronarestriktioner.
• Elevhoppningen kom igång sent.
• Flygplanet har varit på reparation under
de veckor som bjöd på bra väder.
• Ölandsveckan blåste nästan bort helt.
• Färre tandemhopp på grund av sen start,
väder och flygplansstrul.
• Sämre år ekonomiskt sett.

Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg
Ordförande: Peter Björkman
Chefsinstruktör: Magnus Våge
Antal medlemmar: 135 (176)
Antal hopp: 6311 (10 936)

+
• Överlevt året utan större ekonomiskt avbräck.
PLUS

• Infört drogtester.
• Fler coachade hopp ”Söndagscoachning”.

MINUS
-• Medlemmar
som upplevt otrygghet
relaterat till droganvändning vilket
föranlett införande av drogtester.
• Färre elever än vanligt.
• Tappat cirka 40 medlemmar
varav en del erfarna instruktörer.

Skånes Fallskärmsklubb

Ordförande: Sebastian Berglund
Chefsinstruktör: Simon Burgess
Antal medlemmar: 85 (92)
Antal hopp: 3805 (5661)

PLUS
+
• Trots corona har alla lokala aktiviteter

kunnat genomföras. Som ’Bumbibucklan’,
precisionstävling och ’Speedstar scramble’.
• Tre elevkurser har genomförts.
• Enklare midsommarfirande för klubbens
medlemmar genomfördes med hoppning,
tävlingar och gemensam middag.
• Klubben har nyrenoverad klubbstuga och dusch,
samt nytt staket mellan hoppområde och klubb.

MINUS
-• Midsommarbugit
blev inställt.
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Fallskärmsklubben Aros

Ordförande: Henrik Bjerkeryd
Chefsinstruktör: Fredrik Johansson,
Camilla Björklund
Antal medlemmar: 146 (139)
Antal hopp: 12 662 (10 426)

PLUS
+
• Glädjen & stämningen på klubben

är verkligen tillbaka.
• Bra snurr på verksamheten trots sen säsongsstart.
• Många nya ansikten, medlemstillväxt åter
efter ”mardrömsåret 2018”.
• Svenskt wingsuit-formationsrekord.
• Före detta klubbordförande Sebastian Croon
vald till ordförande för SFF.
• Mer hopp gjorda än på många år,
även tandemhopp.

MINUS
-• Allvarlig
kalottkollision mellan

två medlemmar på låg höjd.
• Covid-19 och vad det medfört.

Linköpings Fallskärmsklubb
Ordförande: Tobias Johnsson
Chefsinstruktör: Malin Ek
Antal medlemmar: 69 (74)
Antal hopp: 2454 (2656)

PLUS
+
• Högt tryck på elevkurser. Blev två istället

för en som var planerat.
• Lika många elevhopp som förra året.
• Beviljat coronastöd för kvartal 2.
• Ekonomin i balans trots pandemin.
• Samarbete med Segelflygklubben i Skärstad
som bygger nya klubblokaler till 2021. Det
innebär att LFK får tillgång till toaletter och
rinnande vatten nästa säsong.
• Gott om egna tandempiloter i klubben
(en ny i år), samt två nya AFF-instruktörer.
• Ovanligt få incidenter under säsongen.

MINUS
-• Förlorade
pengar på grund av externt

bedrägeri i början på året.
• Kostsamt motorbyte planerat till september 2021.
God bankrelation gör det möjligt.
• Lite färre medlemmar än förra året, några
gamla hoppare slutat som stått och vägt länge.
• Färre tandem på grund av sen start
men normal efterfrågan.
• Gemensamma bugiet med Småland
samt “Västerviksveckan” inställd.

Halmstads Fallskärmsklubb
Ordförande: Daniel Ingered
Chefsinstruktör: Mats Svensson
Antal medlemmar: 11 (17)
Antal hopp: 0 (718)
(Ingen verksamhet 2020)

Fallskärmsklubben Dala

Ordförande: David Forsman
Chefsinstruktör: Henrik van Velthoven
Antal medlemmar: 49 (54)
Antal hopp: 1205 (2169)

PLUS
+
• Bara en elevkurs, men ett bra gäng med fin

gruppdynamik och inställning. Hälften blev
klara den här säsongen. Förhoppning att de
andra förnyar och slutför nästa år.
• Fler elevhopp än i fjol trots färre elever.
• Fick möjlighet att hyra SFK:s flygplan i juli
när det egna var fast i Riga.
• Stora och små initiativ från alla medlemmar
i klubben har bidragit positivt på olika sätt.
• Tandem kom igång bra trots sen start.
Efterfrågan samma som tidigare år.
• Action weekend blev av, tyvärr var vädret dåligt.

MINUS
-• Planet
fast i Riga (för reparation) Kom inte hem
förrän i augusti på grund av coronapandemin.
• Brist på tandeminstruktörer, bara två.
Efterfrågan var större än vår kapacitet.
• Färre medlemmar eftersom det var färre elever
och en del hoppare har pausat det här året
• Orsaveckan ställdes in. Det har aldrig hänt
förut och normalt görs en tredjedel av alla
skojhopp under säsongen den veckan.
• Ekonomin är ansträngd. Nu behövs ett
normalt fungerande verksamhetsår för
att kunna vända situationen.

Söderhamns Fallskärmsklubb
Ordförande: Mattias Flybring
Chefsinstruktör: Stefan Nilsson
Antal medlemmar: 23 (23)
Antal hopp: 723 (704)

PLUS
+
• Våra nya A-certare från i fjol som är

engagerade medlemmar och hoppare.
• Att midsommarfirandet blev av även om
vi fick sätta gränsen vid 50 gäster.
• Genomförde en elektronisk uppvisning för
Söderhamns kommun på nationaldagen
som gav SÖFK mycket uppmärksamhet.
• Erhöll coronastöd för kvartal 2,
ett tacksamt tillskott för årets ekonomi.
• Flygplanet har fungerat prickfritt.
• Fokus på mer skojhoppning.

MINUS
-• Färre
tandemhopp, trots att det såldes

fler presentkort än någonsin.
• Få tandeminstruktörer och hoppmästare,
de få instruktörer vi har får dra ett tungt lass.
• Färre elever i år.
• Få gästhoppare.

Fallskärmsklubben SYD
Ordförande: Johanna Nihlén
Chefsinstruktör: Mats Edström
Antal medlemmar: 122 (111)
Antal hopp: 7494 (7821)

PLUS
+
• Sett till antal hopp har det blivit nästan

lika många som 2019, vilket får ses som
riktigt bra med tanke på säsongstarten.
• Bra tillströmning av elever, 26 elever i år
jämfört med 21 elever 2019. Av dessa
26 har 22 tagit A-licens under året!
• Inga rapporterade skador under året,
”bara” reservdrag.
• En ökning av tandemhopp,
nästan 150 fler än i fjol.

MINUS
-• Mycket
arbete för styrelsen innan verksam-

heten äntligen kunde dras igång, vilket tog
mycket energi i anspråk.

Stockholms Fallskärmsklubb
Ordförande: Catharina Gilljam
Chefsinstruktör: Stefan Burström
Antal medlemmar: 291 (320)
Antal hopp: 20 547 (22 788)

+ PLUS

• Separerade klubbmedlemmarna från
tandemverksamheten hela säsongen vilket
gett ökad säkerhet gällande smittspridning.
• Kunde genomföra årets enda SM
(Tiomanna Speed Formation) på sensommaren.
• Rekord sattes i Bigway Headdown
med 25 hoppare.
• Många mindre event och rookiehelger
med coacher från hemmaklubben.
• HM-utbildning för norra regionen
genomfördes i Gryttjom.
• Tandempax har varit positiva till alla
säkerhetsåtgärder gällande covid-19.
• 60 elever, lika många som förra året
varav en kurs hölls på engelska.
• 1387 tandem, vilket är drygt hundra
fler än förra året.

MINUS
-• Sen
start och i början endast halvfulla lifter.

Trots det gjordes ganska många hopp i år.
• Majoriteten av alla event inställda, stora SM
och de större lägren, med coacher från utlandet,
samt Gryttstock.
• Trots tydliga regler och restriktioner kring
coronasituationen från klubbledningen,
var förståelsen från vissa medlemmar bristfällig.
En del konflikter uppstod därför mellan HL,
liftchefer och andra hoppare.
• Delar av klubblokalerna har varit stängda.

Fallskärm Gefle CReW Club

Ordförande: Tomas Salberg
Chefsinstruktör: Stefan Nilsson (SÖFK)
Antal medlemmar: 6 (12)
Antal hopp: 0 (70)

+

PLUS

• CF-laget ”Oktan” (Andreas Frisk, Oskar Klahr,
Thom Åström) hann med en träningsresa till Portugal före coronans utbrott och gjorde 50 hopp.
• Precisionshopparen Peter Bendt var på träningsläger i Mossel Bay i Sydafrika i två månader.
Sedan besökte han Pilzen i Tjeckien och tävlade
i ”Pilzen Cup of Freedom” i slutet av augusti.
• Precisionshopparen Magnus Falk, tränade mest
med sin vinsch. Totalt har det blivit 1200+ vinschhopp i Gryttjom, Mohed och Härkeberga. I början av oktober deltog han på årets enda tävling,
”Belluno Cup” i Italien. Magnus är verkligen en
eldsjäl för tävling. Sedan 1995 har han tävlat i
FS-4, CF-4 Rotation och Precision, varje år!
• Precisionshopparen Jonas Wallberg började
året med två veckors läger i Lake Wales, Florida.
Där tävlade han också i ”AmeriCup” i den
första, och enda, tävlingen för året.

MINUS
-• FGCC
är en tävlingsklubb och av den
anledningen blev det en dålig säsong
med de flesta tävlingarna inställda.

Gotlands Fallskärmsklubb
Ordförande: Örjan Vatheuer
Chefsinstruktör: Dag Svensson
Antal medlemmar: 18 (10)
Antal hopp: 267 (388)

+ PLUS

• Stor elevkull i år där samtliga blev klara.
Bådar gott för framtiden.
• Kort men intensiv säsong.

MINUS
-• Fortfarande
inget eget flygplan.

Örebro Fallskärmsklubb

Nyköpings Fallskärmsklubb

+ PLUS

PLUS
+
• Välkommet instruktörstillskott under våren,

Ordförande: Nina Schmolewski
Chefsinstruktör: Petter af Robson
Antal medlemmar: 54 (66)
Antal hopp: 1415 (1658)
• Ny flygmaskin, Cessna 207 Turbin.
Möjlighet att hoppa från 4000m.
• Fantastisk AFF-kurs under vintern i Spanien som
resulterade i sex nya elever klara till hoppstart.
• Större antal elever än planerat.
• Klubbens två hoppveckor under sommaren
var välbesökta och mycket uppskattade.

- MINUS

• Försenad hoppstart, vilket ledde till minskade
inkomster. Hela säsongen har man fått kämpa
för att komma tillbaka.
• Antalet medlemmar har minskat.

Sundsvalls Fallskärmsklubb
Ordförande: Kent-Ove Ulander
Chefsinstruktör: Thomas Nyberg
Antal medlemmar: 17 (22)
Antal hopp: 647 (1523)

+ PLUS

• Samarbete med Umeå FSK med deras flygplan,
så att två hoppveckor kunde genomföras.
• Bra väder under hoppveckan i augusti.
• Bra ekonomiskt utfall tack vare tandem och bra
överenskommelse med Skydive Umeå.
• Många tandem med tanke på det begränsade
antalet hoppdagar under säsongen.

MINUS
-• Inte
haft något eget flygplan.

• Endast hoppning under två hoppveckor,
2--12/7 och 13--16/8.
• Stort medlemstapp, flera har valt att inte förnya
eftersom vi inte haft vanlig verksamhet.
• Inga norrmän kunde komma till ’Family week’,
så det var betydligt färre gästhoppare än vanligt.
• Otur med vädret under juliveckan.
• Bara två elever, varav endast en examinerades.

Umeå Fallskärmsklubb

Ordförande: Navid Haghjo
Chefsinstruktör: Johan Hellström
Antal medlemmar: 48 (48)
Antal hopp: 1336 (806)

+ PLUS

• Fick hem det nya flygplanet,
modifierat och klart, i maj.
• Inflygning av piloter, för turbinmotor,
genomfördes i Västerås på väg hem till
slutdestination Umeå.
• Fyra nya och väldigt engagerade piloter.
• Många elever och alla klara med A-cert.
• Ny klubbstuga.
• Gjort fler tandemhopp än budgeterat
och gott om tandeminstruktörer.
• Coronastödet har betytt oerhört
mycket för ekonomin.
• Bra samarbete med Sundsvallsklubben
med flygningar på Bänkås.

MINUS
-• Flygplanet
för dyrt i drift i förhållande

till verksamhetens storlek.
• Servicekostnaden på flygplanet blev
betydligt högre än beräknat.
• Inte tillräckligt högt tryck på tandemhopp.
• Kapaciteten högre än efterfrågan.
• Stor utmaning att hitta en lösning på att få
ekonomin att gå ihop med det nya flygplanet.
Nästa år måste antingen tandemverksamheten
öka markant eller så behöver flygplanet hyras
ut periodvis.

Ordförande: Said Zenhari
Chefsinstruktör: Philip Nilsson
Antal medlemmar: 35 (35)
Antal hopp: 2099 (1989)

två nya HL och en AFF-instruktör.
• En bra Safety day med fokus på liftchef
och lärdomar från olyckan i Umeå 2019.
• Uppvisningslägret med många deltagare hölls
hos NYFK. Även genomfört FS-läger och erbjudit
medlemmarna en variant på ”Coaches corner”.
• Fem nya A-certare av årets elever och
en fjolårselev. Vår yngsta elev var 16 år.
• Ekonomiskt stöd från RF.
• Verksamhetskontroll av RI.
• Fler antal hopp än i fjol.

-• EnMINUS
redan ansträngd ekonomi förvärrades

av coronapandemin, men har avhjälpts
med olika bidrag och ekonomiskt stöd.
• Årets klubbmästerskap blev inställt.
Blev tunnelflygning på Bodyflight istället.
• Elev- och tandemutrustning börjar närma
sig utgångsdatum. Klubben letar efter
bättre begagnad utrustning.
• Vid två tillfällen har ambulans fått tillkallas.
En ryggskada och en bruten fotled var skälen.
• I dagsläget är det inte färdigförhandlat om
flygplanet gällande priser.
• Tandemhoppningen har gått ner jämfört med
de två senaste åren som varit riktigt bra år.

Östersunds Fallskärmsklubb

Ordförande: Malin Eriksson
Chefsinstruktör: Henrik Andersson
Antal medlemmar: 27 (29)
Antal hopp: 362 (fram till 30 september) (611)

PLUS
+
• Styrelse och medlemmar har kämpat bra för

att driva verksamheten framåt, trots en del
motgångar
• Sex elever, färre än önskat, men fler än förra
året.
• Traditionella ’Myggbugit’ genomfördes i juli,
om än kortare än planerat. En kul vecka!
• RF:s coronastöd som kom i början på sommaren, var uppskattat.
• Uppfräschning av klubbstugan som fått
ny färg utvändigt och en ny bro.
• Mycket tid har avsatts för att revidera
klubbens handbok och strukturera upp
verksamheten. Även planering för 2021
där man hoppas på en bra säsong.

MINUS
-• Ekonomiskt
har året varit ett arbete i motvind.

• Flygplansproblem hela augusti.
• Färre tandem, delvis beroende på flygplanet.
• Problem att tillsätta pilot för alla hoppdagar och
ibland att fylla lifterna.

Västergötlands Fallskärmsklubb
Ordförande: Svante Lundgren
Chefsinstruktör: Erik Lundh
Antal medlemmar: 7 (9)
Antal hopp: 333 (0)
(redogörelse saknas)

Fallskärmsklubben OVER

Ordförande: Sebastian Berglund
Chefsinstruktör: My-Annie Svelander
Antal medlemmar: 2
Antal hopp: 0
(ingen verksamhet 2020)
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Året i siffror

Text: Penny Robertson-Pearce

Inför den årliga förbundskonferens samlas all statistik in från året som gått och presenteras på plats.
Eftersom årets konferens är framflyttad till 16—17 januari, presenterar vi delar av statistiken här istället.
Antal hopp i klubbarna 2016-2020

Hoppstatistik alla klubbar 2020
Klubb

Normalhopp Tandem+pax Video Tävling Uppvisning AFF G+U SFU-T SFU G+U Aut/Man

FHS

1127

264

84

0

0

0

7

57

0

1539

FKA

8188

3146

967

0

0

361

0

0

0

12662 inkl.okt

alla kvartal

2016

2017

2018

2019

2020

FGCC

0

0

0

70

0

FHS

2405

1454

2380

2787

1539

FKCG

4494

1328

292

0

0

0

0

197

0

6311

alla kvartal

FKA

15571

12562

6334

10426

12662

FKD

757

216

65

0

0

0

0

0

167

1205

alla kvartal

FKCG

11359

10527

13787

10936

6311

GOF

120

106

21

0

0

20

0

0

0

267

alla kvartal

FKD

3298

2206

1206

2169

1205

HFSK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

alla kvartal

GOF

1511

619

0

388

267

LFK

1466

538

177

0

0

0

30

243

0

2454

inkl okt

HFSK

1121

952

751

718

0

NYFK

1281

542

158

0

0

0

8

110

0

2099

alla kvartal

LFK

3416

3288

3664

2656

2454

SF

16483

2774

571

212

0

507

0

0

0

20547 alla kvartal

NYFK

1638

1498

3000

1989

2099

SFK

2846

650

144

0

0

165

0

0

0

3805

SF

26627

21204

27610

22788

20547

inkl.okt

SUFK

396

164

58

0

0

11

0

18

0

647

alla kvartal

SFF

500

0

0

0

0

SYD

5175

1750

307

0

0

262

0

0

0

7494

inkl okt

SFK

6647

5417

5492

5661

3805

SÖFK

550

106

37

0

0

0

0

0

30

723

alla kvartal

SUFK

1481

1783

1687

1523

647

UFK

849

272

72

0

0

0

20

123

0

1336

alla kvartal

SYD

7206

4611

8710

7821

7494

0

ÖFK

788

430

112

0

0

62

0

23

ÖFSK

269

76

2

0

0

0

8

10

1415

alla kvartal

SÖFK

1733

1817

703

704

723

365

alla kvartal

UFK

2586

2203

1399

806

1336

FGCC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

alla kvartal

VFK

0

0

0

0

333

VFK

313

20

0

0

0

0

0

0

0

333

alla kvartal

ÖFK

2699

3210

2951

1658

1415

OVER

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

alla kvartal

ÖFSK

Summa

45102

12382

3067 212

0

1388

73

781

197

63202

Efter fjolårets nedåtgående siffror gällande
både antal medlemmar och antal hopp så
fanns förhoppningen om ett bättre år under
2020. Vi vet alla hur det gick med dessa förhoppningar. Med bara ett beskrivande ord,
covid-19, så finns förklaringen till de flesta
av årets nedgångar i sifferstatistiken. Men,
det finns några ljusglimtar och det finns
många nya krafter ute i klubbarna som
redan påbörjat sina strategier och verksamhetsplaneringar för kommande år.

Nyregistreringar
När man ser till antalet nyregistreringar för de
senaste fem åren, är det ganska intressant att vi
i år registrerat lika många som förra året, med
tanke på coronapandemin. Bland nyregistreringar räknas framförallt nya medlemmar i
form av elever, men även de som löst veteranlicens för året samt ett fåtal som har konverterat till svensk licens. Ser man tillbaka några
år så var det 2018 som den stora dippen kom
bland nyregistreringar. Det diskuterades då
om vädret varit för bra den sommaren. Eleverna uteblev från sina elevhopp och inte lika
många blev färdiga med utbildningen. Det för12

Klubb

Summa

klarar ändå inte att antalet registreringar minskade med över 70 från året innan, eftersom
alla elever registreras, oavsett om de fullföljer
eller ej. Trots att det sett stabilt ut de senaste
tre åren är ambitionen ändå att hålla fler elevkurser i alla klubbar nästa år. Vad behövs för att
klubbarna ska locka till sig fler anmälda på sina
kurser? Vad behövs för att på bästa sätt omhänderta sina elever och göra dem till färdiga hoppare? Dessa och många fler frågor ingår med all
säkerhet i klubbarnas framtida planering.

Tandem- och elevhoppning
Ser man till statistiken kan man med några
undantag fastslå att där tandemverksamheten nästan halverats i de mindre klubbarna
har de ökat i flera av de större klubbarna. Hos
de största tandemaktörerna i Sverige har man
sett tecken på att intresset ökat från allmänheten den här sommaren, när medborgarna
fått avstå semestrande utomlands och istället
velat göra roliga aktiviteter hemma. Den sena
hoppstarten för tandem- och elevverksamhet,
samt det mycket dåliga vädret i oktober har
ändå inte möjliggjort några rekordnivåer på
tandemhopp. Elevhoppningen är som vanligt

598

848

1330

611

365

90396

74199

81004

73711

63202

knutet till antal elever i klubbarna men vissa
klubbar utbildar inte sina elever på hemmaplan och därför kan statistiken se felaktig ut
på sina håll. Örebro Fallskärmsklubb åkte ju
till exempel till Spanien i början på året för att
göra alla utbildningshoppen med årets första
kurs och Gotlands Fallskärmsklubb tog hela
sin elevkull på nio elever, den största i GOF
på många år, och åkte till Gryttjom och Stockholms Fallskärmsklubb för att få dem utbildade i frifall. Det finns ett samband mellan en
ökning av antalet medlemmar i en klubb och
en ökning av elevhopp, men det finns undantag där man får anta att elevkullarna inte helt
kunna ersätta medlemmar som slutat eller
tagit ett uppehåll på grund av pandemin.

Medlemstrenden håller i sig
Om man tittar på det totala antalet medlemmar
i SFF ser man att den nedåtgående trenden håller i sig från 2017. Årets medlemsantal stannar
på 1224 medlemmar, drygt 100 färre än förra
året. Med tanke på den rådande coronasituationen som präglat hela året, är siffrorna ändå
bättre än vad SFF:s styrelse befarade, när de
började skissa på en ’katastrofbudget’ i våras
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när pandemin slog till på allvar. Läget är ändå
allvarligt eftersom antalet medlemmar stadigt
sjunkit de senaste åren. Förutom att man behöver återgå till ett ökat antal nyregistreringar
varje år, behövs även nya krafttag igen, för att
motivera hoppare att stanna kvar i sporten.
Detta har i många år varit en av SFF:s och klubbarnas största utmaningar och olika tillväxtpaket har tillämpats under åren. Inför strategiar2014betet 2025
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Det finns en del ljusglimtar trots allt, som att
Gotland med sina nio nya elever nästan fördubblat sitt medlemsantal 2020. Även fallskärmsklubben SYD och Fallskärmsklubben
Aros har ökat något i medlemsantal och Nyköpings Fallskärmsklubb har lyckats hålla exakt
samma medlemsantal i fyra år på raken. Vad
kan klubbarna göra för att överleva och växa?
Samarbete kan vara ett nyckelord. Det finns
flera mindre klubbar som kämpar och på olika
håll är samarbeten påbörjade. Till exempel planerar man att genomföra gemensamma aktiviteter samt att dela på flygplan och hoppfält. Det
finns mycket att tjäna på ett samarbete förutom
delad arbetsbörda och/eller kostnader, och det
ska bli spännande att se vad olika samarbetsformer kommer att ge för resultat i framtiden.
Antal hopp
Det finns en liten eftersläpning i statistiken
eftersom några klubbar i skrivande stund
inte hunnit rapportera in sina siffror för
oktober månad, men som väntat har antalet
hopp minskat även detta år. I grafen kan man
se att antalet hopp minskat ungefär i samma
omfattning som medlemsantalet sjunkit.
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citet och en möjlighet att öka hoppvolymen,
Den sjunkande trenden startade redan
i andra klubbar styr olika faktorer som inte
2017, efter rekordåret 2016 som under det
möjliggör en ökning av antal hopp. Det är en
senaste decenniet visade toppnoteringar
svår nöt att knäcka för klubbarna och inför
gällande både antal hopp och medlemmar.
2021 kan vi bara hoppas på att pandemin får
Om man skulle roa sig med att räkna ut hur
ett slut, att klubbarna och SFF förmår ta de
många hopp varje medlem gör i snitt så
krafttag som krävs för att vända trenden och
skulle man under rekordåret 2016, ha gjort
ovanpå det, väder från sin allra bästa sida. n
58 hopp per medlem och 2020, 51 hopp per
medlem. 2020 landar
antal hopp totalt på
cirka 63 000 hopp,
tiotusen färre än i
fjol. Vad krävs för att
öka hoppvolymen? I
vissa klubbar finns
maintenance
en outnyttjad kapa-

by
choice
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Fyra Frågor
Text: Penny Robertson-Pearce

1. Vad har du för förväntningar
på förbundskonferensen?
2. Vilken fråga tycker du är viktigast
inför kommande verksamhetsår?
3. Hur skulle du sammanfatta
året i din klubb?
4. Hur firar du jul?

Klubb: Halmstads Fallskärmsklubb
Roll i föreningen: medlemsrepresentant
Började hoppa: 2019

1. Jag måste ärligt säga att jag går in rätt öppensinnat, aldrig varit på en
förbundskonferens tidigare men jag tänker mig att det säkert kommer vara
informativt och nätverksfrämjande. Jag har tidigare en del erfarenhet av att
sitta i en styrelse för en kampsportsklubb och jag har varit aktiv i föreningar största delen av mitt liv
men jag är fortfarande relativt ny till fallskärmssporten så har ännu inte tagit på mig någon roll alls,
så jag är fortfarande i ett lyssna- och lärstadie.
2. Att välja bara en viktig fråga blir svårt, haha, jag skulle säga att jag har ett par frågor som jag
tycker är rätt viktiga. Såklart ett fortsatt arbete med ökad och optimal säkerhet i sporten utifrån
vår hoppverksamhet och våra utbildningar. En annan viktig fråga för oss i en liten klubb är; hur
får vi fler medlemmar och hur behåller vi de vi redan har i sporten? Jag tycker också man ser en
generell förändring under senare år (i de flesta föreningsverksamheter) hur svårt det är att bemanna
en kompetent styrelse, hur håller man måtten på de som tar på sig ansvaret/blir framröstade? och
framförallt hur får man en medlem att vilja engagera sig ideellt?
3. HFSK har haft ett vilande år i år, utan någon hoppning på vårt eget fält. Restriktioner till följd av
covid-19 gjorde väl att vi som alla andra hade en relativt trögstartad säsong, men så vitt jag vet så
har en hel del av våra instruktörer med bästa förmåga bedrivit kurser, elevhoppning, kalott-kurser
och liknande på andra klubbar. Likaså har våra tandeminstruktörer åkt runt och hoppat tandem. Vi
har haft någon enstaka gemensam middag på klubben och ett par öppna styrelsemöten där vi pratat
om klubbens/styrelsens framtid. Vi har alla fått hitta vägar som passar oss bäst, både med tanke på
klubbens val att inte bedriva hoppning och med rese-restriktioner och liknande. En del har valt att
förnya i andra klubbar andra tog ett sabbatsår tillsammans med klubben och gör sig redo för nästa
år istället. Jag hoppas på ett mer samlat år för oss nästa år med hoppning både hos oss och på
andra klubbar.

Pasi Orha
Klubb: Nyköpings Fallskärmsklubb

Vice ordförande
Första gången tidigt 90-tal

Roll i föreningen:

Började hoppa:
i Säve. Skadade mig efter första hoppet.
Gick kurs igen 2019.

Foto: Fredrik Laitinen

4. Julafton firas enligt tradition hemma i Klippan hos mamma, pappa och med mina två bröder.
Pappa fyller år den 22/12 så då tänkte jag väl också försöka vara hos dem annars tänkte jag
med hänsyn till eventuella restriktioner åka till vänner och pojkvän och fira lite med dem också.

1. Sammantaget är det mer en behaglig känsla som infinner sig, än en
klar tanke. Det finns en viss tyngd i pendeln av det vi erfarit senaste säsongerna. Nyfiken på
om ordföranden lyckats få till en strategi när vi ännu är i dessa tider, men tror det blir viss
fokus på väsentligheter på dagen och desto lättsammare på kvällen
2. Måste säga att det fanns en luftrumsfråga, om vilket vi haft svårt med gensvar från övriga
flygsporter, som kanske inte är en fråga de flesta uppmärksammar. Förutom det är det
ekonomin. Hur ska vi behålla alla klubbar och ändå förmå höja intresset för tävlandet och
skapa en arena som lockar fler, speciellt yngre, men också få alla att stanna kvar genom
livets skeden.
3. Coronakrisen har visat oss vilken balansakt det krävs för att kunna bedriva verksamhet
och hoppdagar. Alla ska ha tack, för med en generösare strategi har vi fått till bra med
hoppning, elevkurs med fina medlemstillskott, coachade hoppdagar och årets uppvisningsläger hölls hos oss. Stabil tandembas med en pilot som varit på plats nästan hela tiden. Fina
människor, helt enkelt.
4. Tycker mycket om julen, helst vit, för stämningen. Julen firas med min syster och våra föräldrar och
barn. Dagarna efter brukar förlängda familjen eller släktingar passa på att ses och äta ännu mer.
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Henrik Bjerkeryd
Klubb: Fallskärmsklubben
Aros
Roll i föreningen: Ny ordförande
Började hoppa: 2010

1. Mina två huvudsakliga förväntningar är dels att få
ett antal gränssnitt till jämlikar på andra klubbar för
framtida samarbete, dels förstå vad SFF:s strategi är
och hur SFF bättre kan stötta oss som förening.
2. För mig som ny ordförande är den viktigaste frågan
att förstå dynamiken mellan SFF som organ och klubbarna ute i landet. SFF finns för att hjälpa klubbarna
(i min mening) och jag behöver förstå hur SFF avser
att ta sitt plattformsansvar för oss klubbar så att vi
säkerställer ett växande och attraktivt fallskärmsverige
på ett internationellt plan.
3. Året på Aros har varit ett år i rätt riktning. Efter
mardrömsåret 2018 när vi var utan flygplan (mer eller
mindre) var stämningen ganska illa tilltufsad. 2019
var okej men 2020 är första gången jag känner att vi
är tillbaka till det normala. I år kände jag igen Aros
igen. Klubben med den härligaste stämningen och
vansinnigt go’ hoppning.
4. Ändrade planer! Först skulle ’familjen’ till Puerto Escondido (Mexico). Det blev ändrat med tanke på risk till
Portugal och Algarve, men nu är även det avblåst på
grund av det rådande läget. Får bli en torr svennejul
hemma vid julgranen i år - men nästa år - då jävlar!

Malin Ek
Klubb: Linköpings
Fallskärmsklubb
Roll i föreningen: Chefsinstruktör
Började hoppa: 2011

Foto: Joackim Johansson

Foto: Erika Bergqvist

Eleonore Byrlén

Foto: Nils Petersen

Flera nya representanter från landets klubbar skulle deltagit på förbundskonferensen som skulle genomförts i november
men nu blivit framflyttad till januari. Här är några av dem som deltar för första gången och deras förväntningar på årets
konferens. Vi hoppas att de har möjlighet att närvara i januari istället. Vi bad dem svara på frågorna ovan.

1. Jag ser fram emot att träffa likasinnade och
kunna diskutera och utbyta erfarenheter
med dem som har samma ansvarsområde som jag själv. Det ska
bli intressant att se hur andra klubbar hanterar vissa svåra frågor
där jag själv är kluven vad som är rätt och fel.
2. Hur vi bibehåller och ständigt förbättrar säkerhetskulturen i sporten. Vi ska ha roligt och samtidigt bedriva hoppning så säkert
som möjligt.
3. Året har gått förhållandevis bra, trots de ekonomiska svårigheter
som uppehållet medförde. Vi har haft högt tryck på elevkurserna,
så vi har en hel del nya (och väldigt välkomna) medlemmar i
klubben. Även skojhoppningen kom igång ordentligt och vi har
i år även haft en hel del återvändare till sporten, som är tillbaka
efter kortare eller längre uppehåll. Vilket är väldigt roligt!
4. Jag har tänkt fira med närmaste familjen (Mamma, pappa,
syskon, och sambon Jocke) i Småland. Så länge alla får hålla sig
friska då vill säga.

Foto: Björn Fristedt

Övre raden från vänster:Jakob Grönlund, Joachim Ronander, David Andersson, Alex Silfvergren, Simon Sandén, Björn Fristedt
Nedre raden från vänster: Tomas Stengård, Isac Gisslevik, Alva Knutsson, Eryk Bujak, Björn Edvinger

Gotlands Fallskärmsklubb blickar framåt

Text: Örjan Vatheuer och Pixine Lyckner

”Jag har sedan länge haft en önskan och förhoppning om att vi skulle få ihop en ny och
hett efterlängtad kurs” säger Gotlandsklubbens ordförande Örjan Vatheuer ”därför
känns det otroligt skönt att pusselbitarna
äntligen föll på plats”.

Kvällshoppning över Bunge och Fårö, Dags Svensson med pax.

Under våren fick klubben kontakt med några
hugade elevaspiranter vid det nya regementet som är under uppbyggnad på Gotland.
Snacket gick och det slutade med att åtta
militärer och en civil elev kunde börja teorikursen där Dag Svensson drillade de blivande hopparna. ”Det var en stor kurs med
bra utfall, vi är helt klart på väg någonstans”
säger Dag som är nöjd med att samtliga
elever hann få sin A-licens under sommaren.
Efter teori på Gotland drog hela gänget till
Stockholms Fallskärmsklubb i Gryttjom
Foto: Markus Turula

Precis som för de flesta andra fallskärmsklubbar hängde coronamolnen tunga över
Gotlands klubbstuga men sedan kom solen
och sommaren bjöd på en kort men intensiv
säsong och man lyckades riva av en oväntat
stor och lyckad nybörjarkurs.

tillsammans med AFF-instruktören Tomas
Stengård som med van hand hivade ut eleverna ur flygplanet. ”Det var väldigt roligt
och väldigt duktiga elever!” berättar Tomas.
”Vi hade lite otur med vädret men var där
en hel vecka och det var ett bra samspel
mellan Gotlandsgruppen och Stockholms
Fallskärmsklubb!”
Gotlänningarna är eniga om att det blev
en väldigt bra kurs där alla blev färdiga
under sommaren och några av dem har
redan köpt egen utrustning. De menar att
det var en uppfriskande klapp i ryggen för
klubben som gav mersmak och energi för
nästa säsong, det ryktas redan om att fler
vill prova på en fallskärmskurs.
”Det var så härligt att se de nya hopparnas
glädje i frifall, de lyser upp hela himlen och
man blir påmind om vilken fantastisk sport
vi får hålla på med. Hoppning är roligt, så
enkelt är det”, avslutar ordföranden. n
Foto: Tomas Stengård

En efterlängtad, om än blygsam, comeback kan gotlänningarna räkna
till sig efter årets säsong med hela nio färdigbakade elever. ”Vi är många
eldsjälar som jobbat väldigt hårt under många år för Gotlands Fallskärmsklubb” säger Dag Svensson som gör sin 20:e säsong som CI på GOF.
”Det känns väldigt roligt att vi fått en stor kull elever klara och det känns
helt klart som en vändning för klubben. Fortsätter det såhär så kan det
nog bli läge att skaffa ett flygplan igen!” skrattar den glada gotlänningen.

En fokuserad Alva Knutsson med en snygg GOF- rigg på ryggen.
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Camilla Björklund

Text: Pixine Lyckner

Det tog henne 43 hopp att bli klar med den konventionella fallskärmsutbildningen i Finland.
Hon älskar att baka och träna, samt har en hatkärlek till sitt jobb inom kraftindustrin.
Framförallt älskar hon sin hemmaklubb, Fallskärmsklubben Aros, och att bidra till den
med kunskap, bakverk, historier och rå humor. Vid årsskiftet blir hon chefsinstruktör för
Sveriges näst största fallskärmsklubb - Här är Camilla Björklund!
Det är en kall lördag i oktober när jag och Camilla träffas
för en intervju. Camilla kommer i förbundströja, ögonen
är sådär glatt pillemariska och skrattet hänger i luften. Få
människor har en sådan aura av uppstyrd kontroll samtidigt
som de med rå och hjärtlig humor får dig att kikna av skratt
och häpna av förundran.

Elevhopp med static line. Det var en lång resa för Camilla att bli
fallskärmshoppare men idag är hon lika självklar på Aros som ett case.
Foto: Privat arkiv

Camilla var 32 år när hon lämnade Vasa i Finland för att flytta
till Västerås för ett nytt jobb. ”Jag kom med båten i augusti
2013” säger hon och ler lurigt tills jag skrattar. Jag får en lång
utläggning om oljeisolerade krafttransformatorer, reläskydd,
ställverk och SCADA-system. Jag har egentligen ingen aning
om vad hon pratar om men blir ändå intresserad då hon med
en härlig energi berättar och gestikulerar. Det är tydligt att
hon verkligen brinner för sitt jobb som projektledare, hon ler,
ögonen lyser och efter en bra stund säger hon med härlig finlandssvenska ”Det är mycket roligare än det låter!”
Att lämna Finland var inte svårt, hon var färdig där efter 16 år
i Oravais där hon är född och uppvuxen och 16 år i Vasa där
hon först studerade och sedan jobbade. ”Enligt mina beräk16

ningar har jag en cykel om 16 år på varje plats, jag har bott 7 år i
Västerås vilket innebär att jag blir kvar här i 9 år till, sen får vi se var
det blir efter det” ler Camilla på ett ytterst seriöst sätt.

Talko
Camilla växte upp på landet i orten Oravais, fem mil norr om Vasa.
Uppväxten präglades av att man tidigt tog mycket eget ansvar
och att man skulle klara sig själv. Camilla berättar om den finska
kulturen och hur hennes familj alltid varit arbetsam, sparsam och
hjälpsam. ”I Finland finns ett uttryck som heter ’talko’, det innebär
att man frivilligt och gemensamt arbetar utan direkt ersättning”
berättar Camilla, ”till exempel om någon ska måla ett hus, då kan
man göra det på talko. Det innebär att släkt och vänner kommer
och hjälper till med bygget utan ersättning mer än mat och fika”.
Att man jobbar på talko är något Camilla infört på Fallskärmsklubben Aros där hon hoppat sedan hon flyttade till Sverige. Varje städdag kommer hon med hembakt och bjuder alla som hjälper till.
Camilla är allt som oftast även den som håller i städdagarna på
klubben. Hon är lite av en klubbmamma men får ofta förklara sig
”jag är inte arg, jag är tydlig” då hennes finska kantighet ibland kan
ställa till det en aning i den svenska atmosfären. För de allra flesta
är det ändå väldigt tydligt att hon har ett stort hjärta.

Oravais

Oravais är endast känt för en sak: ett slag mellan Ryssland och Sverige under kriget 1808-1809, där de ryska
trupperna vann slaget och det blev en vändpunkt i kriget
som resulterade i att Finland, efter att ha varit svenskt,
blev ett storfurstendöme i Ryssland. Slaget vid Oravais
gick av stapeln den 14 september 1808.

Foto: Penny Robertson-Pearce

CAMILLA BJÖRKLUND

Ålder: 39
År i sporten: 9
Antal hopp: 1200
Instruktörsbehörigheter: KL, HL, HM
Utrustning: Crossfire 129. Camilla: ”jag har
aldrig cuttat men nu med denna skärmen
lär det ju bli nödvändigt”
Favoritbok: ”En man som heter Ove”
med Fredrik Backman
Favoritbakverk att baka: småkakor
Favoritbakverk att äta: kolapaj!
Egentligen allt utom lussebullar…
Detta vet ingen om mig: jag småsjunger ofta,
och kan impromptu komma på och sjunga
en sång om nästan vad som helst.

Den nordiska kulturkrocken
”I Finland säger man saker rakt ut, i Sverige håller
man på och lindar in allting, det är svårt ibland
med den där gränsen” menar hon och tittar på
mig med mörka, ödmjuka ögon. ”Vi finnar är inte
så mycket för att säga fina saker heller. Jag visar
hellre när jag bryr mig om någon eller något, till
exempel genom att lägga ner mycket tid eller
göra någon en tjänst. Att säga att någon är smart,
det är typ det finaste jag kan säga!” fortsätter hon.

Camilla har sina föräldrar kvar i Finland och sin
syster med man och tre barn på Åland. För sina
systerbarn är hon den roliga mostern och hon
skämmer gärna bort dem. Camilla är för tillfället singel, men vill dock tillägga att hon gärna
vill träffa en man att dela livet med. ”Jag har en
bra inkomst, egen bil och bostadsrätt och bakar
som en gudinna” säger hon med en blinkning.

Relationen till familjen är bra, de pratar då
och då men hon menar att det inte är en tight
familj. ”Man lever sina liv och hörs då och då”
säger Camilla ”men den dagen du behöver
hjälp, då kommer de omedelbart, familjen kan
man alltid lita på!” fortsätter hon.
Att hjälpa till är en självklarhet
Att hjälpa till och ställa upp har alltid varit en del
av den Björklundska familjen. Det är en dygd att
klara sig själv och mycket av Camillas driv kommer därifrån, liksom
den starka viljan att lyckas och att
ta sig framåt på egna ben. Och man
ger alltid tillbaka, man hjälper till,
jobbar ideellt och stöttar samhället. Hennes föräldrar har fortfarande inte riktigt accepterat fallskärmshoppningen men de uppskattar att hon är en del av
en förening och att hon, liksom familjetraditionen bjuder, hittar sätt att ge tillbaka. Camilla är
kursledare, hoppledare och hoppmästare. Hon
föredrar det teoretiska och att lära ut på marken
vilket är anledningen till att hon inte utbildat
sig till AFF-instruktör. Lär ut, det gör hon hela
tiden. Camilla är en sådan person som kan stå
med riggen på och ändå ta sig tid att förklara,
visa och på ett tydligt och pedagogiskt vis hjälpa
alla i sin närhet. Säkerheten är viktig för Camilla,
vissa saker behöver vara på ett visst sätt för att
vara säkert och hon är väldigt noga med sådant.
Det finska arvet till trots var det först när Camilla
gick i tredje klass som hon började lära sig finska.
Hennes familj är helt svenskspråkig och hon har
bara gått i svenskspråkiga skolor. Efter flytten till
Sverige har hon många gånger fått beröm för att
hon lärt sig svenska så snabbt. Då brukar Camilla

Camilla och Arto efter tandemhoppet i Vasa.
Foto: Sammy Hyvärinen
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torrt upplysa den som berömt henne om att speciellt snabblärd är hon inte, hon har ju ändå behövt
öva sedan barnsben. Idag pratar hon svenska, finska, engelska, tyska och en del spanska.

Kickboxning till Fallskärmshoppning
Under många år tränade Camilla kickboxning
och MMA, på träningen träffade hon Anna Lauhasmaa. Anna studerade och hade några saker
på en lista att göra efter examen. Bland annat
ville hon göra en långresa och så ville hon hoppa
fallskärm. Camilla som en vecka senare skulle
till New York nämnde sin resa och Anna hakade
på. De kände inte varandra särskilt bra när planet lyfte mot New York men detta blev starten
på en fantastisk vänskap. När Anna senare ville
ha med sig Camilla på ett tandemhopp tackade
Camilla genast ja, utan att tänka efter. Väl i planet
vägrade hon kliva av så det fick bli en andra final
och hela vägen ner under skärmen förklarade
hon för instruktören att det var vansinne och att
hon absolut inte ville göra det igen. Instruktören,
Arto Lähde, skrattade och svarade ”Vänta med
att bestämma dig tills du är på marken!”
Vasa fallskärmsklubb är en liten klubb med ett
litet flygplan och hon och Anna var på plats i flera
timmar eftersom planet bara tog ett tandemekipage per lift. Där, i gemenskapen, i den härliga
och trevliga atmosfären av fallskärmshoppare

Anna Lauhasmaa och Camilla i Skydive Spain, Camilla
gör sitt första vinkelhopp. Foto: Ville Rajamäki.

andra försöket var det bara hon, två väldigt
erfarna instruktörer samt piloten i flygplanet.
Camilla minns att en av instruktörerna, Pauli
”Mäkkäri” Mäki-Lohiluoma, satt och mediterade i planet på väg upp. Med instruktörernas
handfasta hjälp tog hon sig ut ur flygplanet, och
överlevde sitt första kurshopp. Camilla fortsatte
kämpa med hopprädslan och sa åt sig själv att
hon skulle fortsätta tills det inte var otäckt längre.
Efter nionde hoppet bröt hon benet men när det
var läkt hoppade hon vidare. Att hon är driven
och envis är det ingen tvekan om. Efter 25 hopp
började hon tycka att det var roligt att hoppa
fallskärm och när hon väl hade sin licens var hon
fast. Det var med tungt hjärta hon fattade beslutet att lämna vännerna och hoppfamiljen i Vasa,
men landet i väster lockade med bra jobb och en
snabb Caravan. Innan hon flyttade till Västerås
mailade hon med Kalle Gustafsson, dåvarande
ordförande i Fallskärmsklubben Aros, om att bli
medlem och sedan dess har hon varit en
självklar del av Aros.

Jag är inte arg, jag är tydlig!
som delade ett stort intresse och njöt av livet
tillsammans fastnade Camilla. När Anna någon
vecka senare meddelade att hon anmält sig till
nästa fallskärmskurs, hängde Camilla genast
på. Än idag är det just gemenskapen hon tycker
är allra bäst med hoppningen. Camilla berättar
”Att få se folk bli så glada, att möta människor
från så många olika platser i så olika åldrar med
så olika yrken. Inom fallskärmshoppningen
möts alla på samma villkor och man accepterar
och gillar någon oberoende av vad personen
har för liv. Många i mitt kontaktnät på klubben
skulle jag aldrig ha mött om det inte vore för
hoppningen!” Anna hoppar också fortfarande,
både fallskärm och BASE. Den elfte juli 2021 är
det tio år sedan de hoppade sitt första tandemhopp.
Enträgen vinner
Det tog Camilla två år och 43 hopp att få sin A-licens. På första hoppet hoppvägrade hon. Under

Camilla och Arto är på väg upp i planet för
Camillas första hopp någonsin. Foto: Privat arkiv

Till en början var hon nervös över att det
var en väldigt mycket större klubb men
hon insåg snabbt att den enda skillnaden var att det var mer människor, frågorna var
desamma. ”Det här med läckande tak verkar ju
vara en återkommande sak på alla fallskärmsklubbar” skrattar hon.
Det är så många som blir berörda
I mitten av september, bara några veckor
efter att hon tagit farväl av klubben i Vasa
återvände hon för att delta i ett bugi. Camilla
berättar med iver om badtunnor, hopptävling, inhyrda plan, mutbara domare, grillning,
dans och lekar på Vasas årliga bugi.

Camilla stod vid ilastning på detta bugi när en
av hennes nära hoppvänner missbedömde en
swoop och slog sig mycket illa vid landningen.
Efter att ambulansen lämnat platsen gjorde
Camilla ett hopp till, de visste inte alls hur allvarligt det var. Camilla menar att hade hon inte
gjort det hoppet hade det nog varit slutet för
hennes hoppkarriär där och då. Senare under
dagen dog vännen på sjukhuset och det blev en
aggressiv ögonöppnare för Camilla som sedan
dess varit nitisk gällande säkerhet.
”Det finns så många som blir berörda när något
händer, du måste också tänka på alla andra när
du gör farliga saker!” menar Camilla. Familj, vänner, de som är på olycksplatsen, andra hoppare,
alla påverkas av hoppolyckor. Rollen som chefsinstruktör är stor men hon ser den på samma sätt

”ALLT VAR JU KAOSIGT!”

Under en hoppresa till Zephyrhills med bland annat Artur
Kransengren-Buracki, Renzo Prelle Bellini, Sebastian
Croon, Viktor ”Smulan” Engberg och dåvarande pojkvännen Niklas Larsson gjorde hon sitt första höghöjdshopp
och hon berättar skrattande att ”vi var för dåliga för att
flyga mage! Vi skulle göra en åttamanna speedstar och
trots att vi hoppade av på 6700 meter, greppat, så fick
vi inte ihop det. Vi landade på tre olika platser varav två
olika golfbanor skrattar hon och viker sig dubbel. ”Ingen
kunde fatta hur vi lyckades misslyckas så totalt!” säger
hon och berättar vidare om hoppresan ”på ett av hoppen
gick jag och Smulan av på medvindsfinal och hamnade
hiskeligt långt bort och i brytet trackade jag åt fel håll och
hängde över kärr och träsk i Florida. Jag kom nästan hem
i alla fall men landade i en kohage”.

Höghöjdshoppning i Florida.
”Inte alltid en bra idé att ha friflygarna
i basen!” Foto: Privat arkiv

som hon ser sitt jobb:
”Jag ska projektleda och
se till att alla på klubben
ska få bästa möjliga förutsättningar för att göra
det de vill göra och att,
vid behov, hjälpa dem att
fatta bra beslut”. Liksom
på hennes jobb, där hon
bland annat arbetar med
riskanalys och riskhantering, ser hon uppgiften
som CI att ”minimera,
mitigera och i vissa fall Camilla med hoppkompisen Artur Kransengren-Buracki efter ett härligt vinkelhopp.
Foto: Nils Petersen
acceptera de risker som
finns och att möjliggöra
för alla att bedriva säker hoppning.”
Nytändning
Kampsporten har hon fått lägga på hyllan på
grund av sina knän och fallskärmshoppningen
har tagit den platsen. ”Jag gillar sporter där du
behöver vara 100 procent närvarande. Du kan
inte vara ouppmärksam varken i kampsport eller
i fallskärmshoppning, då skadar du dig! När man
hoppar ut ur ett flygplan är man helt närvarande
i nuet, det är den känslan som gör att jag älskar
fallskärmshoppning”. Camillas knän har dock
sinkat henne även i hoppningen och en av hennes största drömmar är att kunna springa igen.

Efter två mindre aktiva hoppsäsonger har
Camilla fått en rejäl nytändning för vinkelhoppning och berättar entusiastiskt om höghöjdshoppning och vinkel i solnedgång. Nästa
år vill hon bli ännu bättre på vinkel och också
flyga mer statiskt. Efter att ha filmat FS4 och
FS8 under årets FS Gathering, (Aros årliga maghoppningsevent. Reds anm.) hoppas hon att
några vänner ska starta ett FS4-lag igen ”Det
är så himla roligt att hoppa kamera!” ler hon
och berättar om tidigare års laghoppning med
Linda Lindkvist, Dessie Edén, Lisa Henriksson
och Martin Hovmöller. Lagets största merit är
en guldmedalj i A-klassen på SM 2017.
Camillas mål som CI är att fortsätta höja den
generella säkerhetsnivån och att förbättra
säkerhetstänket. Hon hoppas kunna hjälpa till

Camilla filmar FS4-laget Fallout (tidigare Falling
Cheetahs) under SM 2017. Laget tog guld i A-klassen
och bestod, förutom Camilla, av Dessie Edén, Linda
Lindqvist, Lisa Henriksson och Martin Hovmöller.

med att utveckla Aros till den bästa klubben
i Sverige och vill även i framtiden finnas kvar
och stötta med den kunskap hon har. Hon vill
att klubben ska vara en rolig men säker plats
med tydliga riktlinjer, kontinuitet och förutsägbarhet. ”Jag vill att Aros ska vara en trevlig och
välkomnande klubb och vill passa på att hälsa
alla hjärtligt välkomna till oss säsongen 2021!”
avslutar hon med ett stort leende. n

LINDA LINDQVIST
OM CAMILLA:
“På frågan, vad är föreningsanda idag? Skulle jag
svara ”som Camilla är”.
Vad som än händer gäller
100 procent engagemang. Första gången vi
träffades förklarade hon
skillnaden mellan flygplanet i Finland och vårt klubbplan och beskrev
för- och nackdelar med båda, på ett sätt som
skapade förväntan och intresse för att upptäcka
mer efter att jag erövrat luften ur vårt fina flygplan.
Därefter har jag lärt mig att Camilla alltid har en
lärande historia på lut, som lockar till att se ett nytt
perspektiv; lite som ett organisatoriskt minne med
vilja att dela med sig. Efter hoppdagens slut är det
en självklarhet för Camilla att man städar undan.
Det finns en stolthet i att se klubbstugan städad och
fin. Allt som oftast faller andan på och som trolleri
doftar det nybakt, till för alla såklart. Vid festligheter och maskerad är Camillas fantasi svårslagen.
Sådant inspirerar mig, påminner om att det är värt
lite extra ansträngning för att skapa extra feststämning. Sist och viktigast är Camilla som hoppare
och lagkamrat. Camilla, friflygaren, utvecklades till
min lagkamrat bakom kameran. Camilla trotsade
sin morgontrötthet för att hon trodde på oss. Jag
blev bättre för att den vetskapen fanns. Camillas
nyfikenhet och intresse för lärande har slutit cirkeln
och lett fram till en ansvarsroll som chefsinstruktör.
Jag ser fram emot 2021 med Camilla som CI för
Fallskärmsklubben Aros.
KALLE GUSTAFSSON
OM CAMILLA:
“Redan första tiden på
klubben gjorde Camilla
avtryck, eller kanske
tvärtom, då klubbstugan
plötsligt började vara ren
och fin. Men trots ordning
och reda är det alltid full
fart i luften! Camilla är en
hård mjukis som vill alla väl och hon har ett hjärta
av guld. Hon kan också vara ”den arga finskan”
när hon är på det humöret.”
FREDRIK ”BALOO”
JOHANSSON
(NUVARANDE CI PÅ
FALLSKÄRMSKLUBBEN
AROS) OM CAMILLA:
“Jag träffade Camilla för
första gången när hon
började hoppa i Aros,
hon slog mig som en klok
person som tänker igenom
saker innan, både på marken och i luften. Jag har
också fått äran att se henne utvecklas som instruktör
när hon kommit tillbaka från kurserna, först som
hoppmästare och sedan som kursledare. Hon kommer bli en utmärkt CI och jag känner stort lugn över
att lämna över ansvaret till Camilla efter årsskiftet.”

Tjejgänget i Vasa. Banden mellan Camilla och Anna
samt de andra tjejerna i klubben växte starka och
de blev ett härligt fallskärmstjejgäng. När Camilla
lämnade Finland för Sverige var hoppklubben i Vasa
det som var svårt att lämna. På bilden är tjejerna (f.v.)
Julia Lampimäki, Jennimaria Hyvärinen, Camilla och
Johanna Latvakangas redo för Camillas sista hopp
innan Sverigeflytten. Märk väl vad som står skrivet på
bringor och ben! Foto: Privat arkiv
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Foto: William Eriksson

Svenskt rekord i wingsuitformation

Deltagarlista
Martin Hovmöller
Ola Johansson
Henrik Larsson
Niklas Larsson
Adrian Lifa
Jacob Pihl
Gustaf Schwang
Nils van der Poel
Axel Åshuvud
Kamera: William Eriksson
Formationen sitter och nio glada winhgsuithoppare kan kalla sig rekordtagare.

Det var bilden från wingsuit-rekordet 2016
som gav Axel själva idén. Hans tanke var att
göra något liknande fast större. Drivande
bakom det förra rekordet var Richard Lidström, Aros-hopparen som året därpå miste
livet i Italien. Flera av deltagarna i 2016 års
wingsuitformationsrekord var även med i
årets rekordsatsning.
Under sommaren började Axel höra sig för
om intresse för en större wingsuitformation
fanns, vilket det gjorde, och datum började
planeras. ”Första helgen regnade bort och
folk blev lite omotiverade, men vi tog sikte på
en ny helg” säger Axel. Vidare berättar han
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att Mikael Söderberg, som var med på förra
rekordet, var ett stort stöd och gav dem tips
om logistiken som final och uthoppsordning.

Gott samarbete och stabil bas
Axel är också glad att flera av dem som var med i
det förra rekordet var med även denna gång ”De
visste hur vi skulle gå tillväga för att ha de bästa
förutsättningarna i hoppet” säger han, ”Det blev
lite diskussion om vem som skulle vara bas och
ligga längst fram för det är kanske inte den roligaste positionen, dels för att man inte ser någon
annan men också för att det är den positionen
som behöver vara mest solid. Om basen rör
sig, rör sig allting jättemycket., men Henrik tog

Foto: Aron Andersson

Den 18 oktober satt det äntligen, det eftersträvade rekordet i wingsuitformation, men det var inte en spikrak resa. Axel Åshuvud, ena
halvan av wingsuitduon Pussy Power, var den drivande kraften bakText: Pixine Lyckner
om rekordet.
Rekordteamet; Gustaf Schwang, Ola Johansson,
Jacob Pihl, Niklas Larsson, Martin Hovmöller,
Adrian Lifa, Nils van der Poel, Axel Åshuvud och
Henrik Larsson.

den och flög perfekt!”. En annan person som var
viktig för rekordet är William Eriksson. ”Han
kom in med 10 wingsuithopp under bältet och
erbjöd sig att köra kamera, så himla härligt!”
säger Axel glatt.

De flesta deltagarna i årets rekord kommer
från Fallskärmsklubben Aros men även Martin Hovmöller, som numera hoppar i Stock-

och Jacob Pihl från Fallskärmsklubben Cirrus
Göteborg var med. ”Det var lärorikt att hoppa
med alla och sedan utvärdera tillsammans
och jobba oss framåt. Jättekul att träffa nya
duktiga hoppare och lära känna dem också.
Innan den här helgen hade jag aldrig träffat
varken Ola eller Jacob” berättar Axel.

Hela klubben var med och
jobbade mot samma mål
Axel vittnar om en härlig inställning från alla
inblandade. ”Vi hade roligt ihop och höll det på
en lagom seriös nivå” säger han ”Alla gjorde sitt
yttersta i själva hoppet men vi hade även kul
runtomkring, det är viktigt. Det bästa var nog
att alla även utanför formationen ville hjälpa
till” fortsätter han och berättar att samtliga
hoppare på klubben under rekordförsöken
varit tillmötesgående. De övriga på plats var
flexibla med finaler, uthoppshöjd och hade
översyn med att rekordgänget ibland tog tid
på sig att komma ut till ilastning.

”Det kändes som om det inte bara var vi
som jobbade mot rekordet utan hela klubben var med!” säger Axel tacksamt. Efter
några försök och övningshopp på lördagen
och en ganska blåsig prognos inför söndagen bestämde de sig för att starta hoppningen två timmar tidigare på söndagen.
”Vi satsade på att hinna göra några hopp
innan det blev för blåsigt och jag vill ge
en stor eloge till piloten Jonatan Eriksson

som kom in och flög och till Omar Baki som
ställde upp som hoppledare klockan 08.00
en söndagsmorgon. Utan dem hade vi inte
slagit rekordet!” berättar Axel.

Isigt rekordhopp
Det var en riktigt kall oktobermorgon som
rekordet sattes, Axel berättar ”På rekordhoppet fick jag is på i princip hela mitt visir. Jag
visste att jag skulle ligga rakt bakom Jacob
och det fanns en liten lucka utan is som jag
kunde se honom genom när jag hade huvudet på sned. Så jag låg med huvudet på sned
genom hela hoppet. Det var kämpigt men det
gick” säger han stolt ”Allt som allt är det ett
av mina favoritminnen inom hoppningen.
Att tillsammans kämpa för något och sedan
lyckas med det är en häftig känsla.”

Trots välplanerad final landade nio av tio
hoppare ute på söndagens första försök. Axel
berättar ”Det blåste massor på höjd men sedan
på 200 meter blev det typ nollvind. Jättemärkligt. Men en bra erfarenhet att ta med oss hur
vi bättre kan flyga inför kommande wingsuitevent”. Fler event blir det, tidigare under sommaren anordnade Axel och lagkamraten Nils
van der Poel en wingsuittävling och de båda ser
fram emot att arrangera wingsuitevenemang
även nästa år. ”Jag är väldigt tacksam för alla
som kom och flög, det är härligt att stimma runt
med andra goa hoppare bland molnen och jag
ser fram emot att sätta nytt rekord nästa år!” n

Jacob Pihl, FKCG

Adrian Lifa berättar

”Det snackades om wingsuit-rekord
och jag anmälde mitt intresse. Efter
några veckor hörde jag av mig
och frågade hur det gick varpå
jag fick svaret ’oj, shit, dig har vi
glömt, kan du i helgen?’
Det kunde jag inte men naturligtvis
bokade jag av mina planer, hyrde
en bil och åkte Linköping-Aros
för att mötas av skitväder. Några
helger senare hörde de av sig
igen och sa att vi skulle göra ett
nytt försök. Även denna gången
lyckades jag hyra bil och boka av
mina planer men med en tvååring
hemma var jag tvungen att välja
antingen lördag eller söndag,
jag kunde omöjligen åka båda
dagarna. ’Kom på söndag så kör
vi!’ var svaret. På lördagskvällen
skrev Nils ’vi kör imorgon klockan
8, det ska blåsa senare’ (planerad
hoppstart var klockan 10) så det
var bara att stiga upp klockan 05
och än en gång lämna Linköping
för Västerås. På plats på Aros
möttes jag av hejarop ’vad bra! Är
du här? Då är vi fulltaliga! Vi har
20 minuterscall!’
Medan jag klädde på mig fick jag
veta att jag skulle ta ’Söderbergs
slot’. ’Okej, vilken slot är det då?’
frågade jag medan jag drog på
mig utrustningen. ’Kom, vi måste
till ilastning nu!’ fick jag till svar...”
Adrian ler, rycker på axlarna och
fortsätter ”Senaste två åren har det
blivit ganska lite hoppning för mig
så jag hade inte kunnat önska mig
en bättre final på säsongen än att
få vara med och sätta rekordet!”

Då vi är rätt få som flyger wingsuit i Sverige och bara en handfull i FKCG, så var det verkligen
en härlig känsla att möta upp och få flyga större formation med andra skickliga hoppare.
Något annat som verkligen slog mig var pang på-gemenskapen, jag hann knappt
säga hej innan man satt där på 4000 meter och fistbumpade inför uthopp!

Foto: Axel Åshuvud

Vi utbölingar från Göteborg kände oss verkligen välkomna och hedrade över att bli inbjudna
till rekordslagning. Nästa år kommer vi med större manskap för nytt rekordförsök!

Richard Lidström som förlorade livet i ett
wingsuithopp i Italien 2017 var den som
inspirerade Axel till att försöka sig på ett
nytt rekord. Denna bild tillägnas honom.
”Richard, saknade vän, det finns alltid
en plats för dig i wingsuitformationen”.

Gustaf Schwang, FKA

”Fyra försök på lördagen, där vi kom
nästan hela vägen, bäddade fint för
nya försök på söndagsmorgonen.
Vi drog igång i svinottan i krispig
höstsoluppgång och turbulenta vindar.
Efter en del flaxande kom vi ihop redan
på första försöket. Trots att 9 av 10
landade ute fick vi till ytterligare ett
lyckat försök. Stort tack till Ola och
Jacob från FKCG som förstärkte med
snustorra göteborgsvitsar och vassa
flying skills! En stor eloge även till
lagkapten Axel. Utan honom hade det
blivit en soppa! Jag vill också tillägga
att lördagens försök, där vi var en
gubbe kort från rekordet, blev en fin
hyllning till Richard Lidström; ’Kära vän,
det finns alltid en plats i formationen
för dig!”
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Foto: Nils Hedström

Återvändarna
Text: Penny Robertson-Pearce

Boel Stier i frifall efter uppehållet.

En gång i tiden, i sina tidigare hoppkarriärer, tillhörde de den svenska
eliten. Efter olika långa uppehåll har de kommit tillbaka till sporten för
att stanna. Möt Måns Burman, Kenneth Arnell och Boel Stier.
Sedan veteranlicensen infördes 2016 har
många sett en möjlighet att på ett enkelt sätt
kunna återvända till sporten. Genom veteranlicensen är man direktansluten via SFF och
betalar en reducerad licensavgift som ger
möjlighet att under 60 dagar göra 30 hopp.
Grundkraven är ett uppehåll på minst 5 år
och max 25 år, lägst C-licens före uppehållet
och en godkänd läkarundersökning. Flera av
dem som löst veteranlicens sedan starten har
valt att stanna i sporten.

”En obeskrivlig glädje”
Så beskriver Måns Burman från Stockholm
sitt första hopp efter ett 16-årigt uppehåll.
”Nervositeten inför mitt första hopp var mer
obetydlig än jag väntat mig. Istället tog glädjen
överhanden och i uthoppet var känslan både
bekant och helt fantastisk.” Måns började
hoppa 1989 i Stockholms Fallskärmsklubb
och det blev hans hemmaklubb med undantag för några mellanår under studietiden i
Göteborg. Fram till 2004 gjorde Måns drygt
2800 hopp och var framförallt en mycket
aktiv kameraman och filmade flera landslag. ”Jag filmade både 4-manna, 8-manna
och 16-manna, i SM sammanhang och även
på internationella tävlingar som exempelvis
världscupen och VM. Det mest framgångsrika
laget, var 8-mannalaget ’Cream Team’ som
har svenskt rekord från 1996 vilket fortfarande står sig.” Det blev många SM-medaljer
i alla valörer under dessa år för de lag som
Måns filmade, och flera av hans gamla lagkompisar har tagit samma väg tillbaka till
sporten som han själv. ”Halva ´Cream Team’
hoppar idag och när jag kom igång efter mitt
långa uppehåll så började vi hoppa tillsam22

mans igen. Ulf Liljenbäck, Peter Mårtensson,
Kerstin Gustafsson och Kenneth Arnell är
hoppkompisarna från förr och vi har hållit
kontakten under alla dessa år.

”Livet kom i vägen”
Efter 15 års hoppning slutade Måns hoppa
2004. ”Det var många av mina kompisar
som slutade då, jag flyttade till Singapore,
så småningom bildade jag familj och det var
helt enkelt så att livet kom i vägen.” Måns var
helt övertygad om att han var helt färdig med
hoppningen. En av de mest avgörande faktorerna var när en hoppvän omkom i en olycka.
”När Lukas Knutsson förolyckades 2002
kände jag mig färdig. Det påverkade mig väldigt mycket eftersom Lukas var en nära vän.”
Hoppningen försvann men vännerna bestod
och Ulf Liljenbäck och Måns har haft god kontakt under hela uppehållet. En dag i slutet av
juli frågade Ulf om inte Måns skulle ta och
börja hoppa igen. Några dagar senare var allt
klart och det var dags för årsförsta. Det blev
först en sväng till vindtunneln som en sista
förberedelse inför premiärhoppet. ”Efter två
hopphelger fyllda med härliga hopp med de
gamla lagkompisarna, ställde Sven Mörtberg
och Ulf frågan till mig och Kenneth om vi ville
vara med i deras lag inför årets SM i tiomanna
speedformation. Vi svarade såklart ja utan att
tveka.” Det blev en guldmedalj, den första i
Måns medaljsamling där han inte varit kameraman, utan med i själva formationen. Det
sista tävlingshoppet blev även Måns 30:e på
veteranlicensen.
Inför nästa år ska Måns beställa ny utrustning

och planerar att hoppa lagom mycket. ”Det
viktigaste är att behålla glädjen i hoppningen.
Åker gärna utomlands också om jag får tid
och möjlighet.”

”Draget är fortfarande det mest spännande”
Kenneth Arnell från Älmhult, som bor varannan vecka i Stockholm, löste sin veteranlicens i samma veva som sin tidigare lagkompis Måns. De var på samma lift när de
gjorde det första hoppet i somras efter ett
långt uppehåll. ”Lite spänt var det såklart,
men när jag väl stod i dörren så rann det av
direkt. Det var som alltid sekunderna efter
draget av skärmen som var det mest spännande momentet i hoppet.” Kenneth hoppade under perioden 1983 till 1998 och hemmaklubben på den tiden var Västergötlands
Fallskärmsklubb som höll till i Karlsborg.
”VFK gick från att vara en militär klubb till
att bli en civil förening och det var ett enormt
tryck i verksamheten. Som mest hade vi 600
medlemmar!” Kenneth var ordförande för
VFK i omgångar och berättar att konkurrensen mellan storklubbarna var stor på den
tiden. ”Varje sommar hade vi ett återkommande läger i Karlsborg som kunde samla
600 deltagare från hela Europa. Vi hade så
mycket som sex flygplan på plats och organisatörer och coacher som flögs in från USA.”
”Kunde inte komma längre”
Under 80- och 90-talet hände mycket inom
svensk hoppning och det tävlades flitigt mestadels i maghoppning och precision. Kenneth
började tävlingskarriären med ett fyrmannalag som hette HAV. Tillsammans med Peter
Mårtensson, Kerstin Gustafsson, Annika
Hogen och Mikael Briland på kamera vann de
äntligen SM 1994. På den tiden var det minst
ett tjugotal lag som tävlade om SM-titeln och
konkurrensen var stenhård. ”Den känslan när
vi äntligen tog SM-guld i 4-manna gör att jag

nog får räkna det till min största tävlingsmerit,
även om jag längre fram hade större tävlingsframgångar med 8-manna laget ’Cream Team’.”
Största framgången för det laget blev en femteplats i Belgien under VM 1997. Året efter
slutade Kenneth att hoppa. ”Under de femton
år jag varit aktiv hade jag i princip hunnit göra
allt man kunde göra under den här tidens
hoppning. Jag kände att jag inte kunde komma
längre med dåtidens mått och det var också en
anledning till att jag slutade.” Det gamla hoppgänget har haft kontakt under alla år och när
vindtunneln i Bromma öppnade så har de träffats och flugit en del tunnel tillsammans.

”Tävlar gärna i SM nästa år”
Som gammal erfaren tävlingshoppare är det
fortfarande tävling som lockar mest. Att ställa
upp på SM i tiomanna var inget svårt beslut
när frågan ställdes i somras. ”Det är alltid
roligt att hoppa tillsammans med andra duktiga och erfarna hoppare. Det är den hoppning som känns mest givande.”

Coronapandemin öppnade dörren
Boel Stier slutade hoppa för fyra år sedan
efter 21 år i sporten. Då föll det sig naturligt
att sluta och Boel tyckte det var dags att ge
andra intressen tid igen som varit försummade i många år. ”Det var inget definitivt
avslut, jag behöll min utrustning och har
tunnlat regelbundet under hela uppehållet”,
berättar Boel. När Covid-19 drabbade världen och Sverige grusades alla semesterplaner med familjen och det gav istället Boel en
lucka att både tidsmässigt och ekonomiskt
komma igång med hoppningen igen. ”Känslan i första hoppet var väldigt välbekant,
samtidigt som jag visste att jag inte hade full
koll efter ett så långt uppehåll.” Boel beskriver det som en ovisshet att veta var hennes
begränsningar fanns. Det har blivit 40 hopp i
år och inför kommande säsong kommer Boel
investera i en del ny utrustning. ”Inledningsvis hoppade jag lånade riggar eftersom det
inte kändes aktuellt att starta med min Velocity 79. Sista hoppen för i år provhoppade jag
den igen och det kändes bra.”

Foto: Patrick Bergouignan

Tidigt med i friflygareliten
Boel började hoppa 1995 och då var det fortfarande nytt med friflygning. När kurskamraterna
inte var lika hoppsugna som hon passade det
bra att öva headup och headdown på solohoppen. Med sin bakgrund inom dansen hade Boel
inte tävlat tidigare och därför var inte tävling
något som Boel lockades av initialt.. ”Det var
mest adrenalinjakt i början men ganska snart
Kenneth berättar att han beställt ny utrustkände jag att jag ville utvecklas och bli bättre.”
ning och att han vill satsa på att åka ut och
Första friflygarlägret anordnades i Gryttjom
hoppa mer uppstyrt och organiserat med
1997 och Adrian Nicholas från England kom
lagkompisarna nästa år. ”Jag tävlar gärna i SM
och coachade. Boel bildade lag med Sofie
igen och är även sugen på att delta i SM indoor
Lantto och under vintern 1998-99 åkte de till
USA för att träna mer.
Första tävlingen tillsammans var i Freestyle 1999. Deras
friflygarlag ’Sirocco’
bildades strax därefter och Fredrik
Erlandsson på kamera
tillkom. ”Vi tävlade
under fyra år och
vann SM-silver 2002.”
När friflygningen fick
VM-status 2001 fick
laget Sirocco chansen
Cream Team. Från vänster: Annika Hogen, Jannica Cavallius, Ulf Liljenbäck, Kerstin
att åka till VM, mot att
Gustafsson, Rickard Janz, Kenneth Arnell, Peter Mårtensson, Ronny Arnell, Måns Burman
de bekostade det på

Foto: privat arkiv

Foto: privat arkiv

Foto: Hans Berggren

Boel och Sofie Lantto
med FF-laget Sirocco.

i februari om jag får ihop ett lag.” Efter ett
antal års bortavaro tycker Kenneth att en av
förbättringarna numera är tillgängligheten.
Nu för tiden är det hoppsäsong med hoppning varje helg från april/maj till oktober och
även veckohoppning, jämfört med förr när
det var hoppning vissa bestämda helger bara.
”Å andra sidan samlades man mer allihop på
samma gång på den tiden, vilket gav en otrolig gemenskap. Jag tycker att klubbarna idag
måste jobba mer med klubbgemenskapen för
att få folk att stanna kvar.”

Måns Burman

Kenneth Arnell

egen hand. ”Vi kom på 12:e plats av 22 lag och
vi var mest nöjda att vi slog våra svenska konkurrenter, bröderna Bierhance i laget Yobroo.
Fast de slog oss på SM istället!” Boel hann med
ett lag till, ’Mistral’, där Jonas Losell tog Sofie
Lanttos plats och sista tävlingen för henne blev
SM 2003, som laget vann.

Andra engagemang i sporten
När tävlandet avslutades för Boels del deltog hon bland annat i världsrekordet i headdown med 42 personer 2004. Efter det blev
det mest skojhoppning och hon var delaktig i många olika projekt. ”Jag var väldigt
drivande i projektet att få fram ett utbildningsmaterial som kunde användas vid
kalottutbildningar som började 2007. Första upplagan av boken ’Flyga fallskärm’ kom
ut 2008.” Till sin hjälp samlade Boel landets
bästa kalottflygare, intervjuade dem och
i rollen som redaktör sammanställde hon
materialet till boken, som används flitigt
än idag. Boel var också redaktör i Svensk
Fallskärmssport av och till under åren 1998
till 2012. Med sin bakgrund i tävlingseliten blev Boel grenledare för de artistiska
grenarna i tävlingskommittén under femsex år och var drivande i att friflygarlagen
skulle åka utomlands och tunnla. Internationellt blev vindtunneln ett alltmer viktigt
träningsinstrument för att utveckla färdigheterna inom friflygning och freestyle.
Fram till 2016 när Boel slutade hoppa har
det blivit cirka 4300 hopp och de sista åren
2013-2015 satt hon även med i förbundsstyrelsen som kommunikationsansvarig.
Gryttjom-mitt hjärta
”Det var väldigt känslosamt att komma tillbaka till Gryttjom. Redan när jag svängde
in på grusvägen började mitt hjärta värka.
Här träffade jag min nuvarande man 2002,
och här har båda mina barn vuxit upp.” Boel
känner att hon blivit varmt välkomnad tillbaka och många av hennes tidigare hoppkompisar är fortfarande aktiva. ”Det har
blivit roliga hopp i år även om jag känner
mig lite ringrostig. Nästa år vill jag lära mig
headup-vinkel. Det bästa med den här sporten - förutom människorna - är att det alltid
finns något nytt att lära sig.” Om Boel saknat
något så är det klubbhänget. ”Kanske beror
det på coronan, men numera verkar många
samlas mer i sina stugor och umgås. Jag saknar när alla hängde i klubbstugan och vid
fiket ’Makkara’.” n
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Årets eldsjäl

Text: Penny Robertson-Pearce

Micke har burit säsong 2020 på sina axlar som pilot, utan
honom hade det inte gått. Från juni till oktober har han
flugit alla helger utom tre. Han är alltid glad och skämtsam
plus att han har ett grymt säkerhetstänk. Micke är också
flygplanschef i SÖFK och han löser saker i sitt privata liv
för att kunna komma och flyga när det krisar.
Vi älskar dig Micke. / SÖFK

Foto: Beatrice Eriksson

Söderhamns Fallskärmsklubb
-Mikael Wahlberg

Foto: Mattias Flybring

I höstas bad redaktionen Sveriges alla klubbar att nominera ”årets eldsjäl” i respektive klubb.
Nästan alla har nominerat kandidater, och de är alla värda både uppskattning och uppmärksamhet. Läs de fina motiveringarna till eldsjälarna här och sedan är det bara att rösta.
Mejla din röst till info@sff.se. Ange ditt namn, klubb och den kandidat du röstar på.
OBS! Du kan bara välja en kandidat och det får INTE vara den från din egen klubb. Lycka till
med röstningen! I nummer 1 2021 presenteras vinnaren som också kommer att få ett litet pris.

Smålands Fallskärmsklubb
-Leif Carlström
Under sina många år som medlem i föreningen har Leif
förskansat sig stor erfarenhet som fallskärmshoppare och
axlat många långvariga ansvarsuppdrag, allt från festfixare
till kassör, och Leif har förvaltat föreningens ekonomi på bästa
sätt. Han har även engagerat sig i föreningen som CI, HM och
HL och varje Ölandsvecka står han troget hoppledare trots att
han inte längre kan hoppa på grund av skada. Leifs varma,
välkomnande sätt och genuina engagemang bidrar till ett gott
föreningsklimat och att nya medlemmar kommer in i gemenskapen. Han är en god ambassadör och en bra förebild!

Foto: Therese Arcari Grau

Fallskärmsklubben Dala
-David Forsman
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Alla organisationer behöver en
ryggrad, och i år har det varit
David. David är förutom ordförande, HL, HM och fallskärmskontrollant också en skicklig
kalottinstruktör. David är alltid
på klubben och är alltid villig
att hjälpa till med såväl tandem,
elever, klubbstugefix eller med att
vara en vän i nöd. Dessutom har
han alltid ett omtänksamt bemötande och därför utser vi honom
till Årets eldsjäl i FK Dala.

Raul är en osjälvisk och härlig personlighet som är mycket engagerad i SF och
bidrar på många sätt som HM, KL, AFF
och tandemkamera. Han har alltid tid
för elever, hoppar gärna med rookies
och sprider en härlig energi på klubben.
Han ser verkligen andra medlemmar och
kommer alltid med en hjälpande hand,
ett uppmuntrande tillrop, tips och en tröstande kram när det behövs. Han lägger
även mycket tid utanför hoppningen på
exempelvis klubbens marknadsföring
och implementering av nya rutiner. Hans
klubbanda är ovärderlig!

Örebro Fallskärmsklubb
-Mårten Christensson
Mårten är en motivationsmaskin för
hoppning och speciellt för ”early
bird load”. Han gör alltid det där
lilla extra. Vi kallar honom:
”I fix”-mannen-- Han hjälper alltid till,
för vad eller för vem det än gäller!
Efter en låååååååång hoppdag
sitter Mårten och klipper kvällsfilm till
allas glädje och bidrar på bästa sätt
till klubbens trivselanda.

Foto: Sandra Tor

Foto: Penny Robertson-Pearce

Stockholms Fallskärmsklubb
-Raul Riffo

Gotlands Fallskärmsklubb och
Umeå Fallskärmsklubb har inte kunnat välja
någon enskild eldsjäl utan valt att nominera
hela respektive klubb för stora gemensamma
insatser under året som varit.

Foto: David Bergman

Harry sprider glädje med sina äventyr och grejar
outtröttligt. Han har funnits här i alla år och brinner
för klubben och hoppningen, han är en eldsjäl
bokstavligt talat. Och hans gräsklippning tar priset!

Foto: Ola Johansson

Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg
-Mikael ”Harry” Harald

Särskilt omnämnande
- ej röstningsbara alternativ

Foto: Hanna Pettersson

Linköpings Fallskärmsklubb
-Joppe de Kort
Joppe är en individ utan dess like.
Allt han tar sig an gör han helhjärtat
och lite därtill. Joppe är vår allt-i-allo,
han lyckas med saker som ingen
tidigare lyckats med.

Foto: Sofia Axelsson

Foto: Tatiana Säll

Bengt har inte hoppat på ett flertal år,
men fortsätter ändå sitt engagemang med
styrelseuppdrag och en mycket viktig post
som kassör i flygbolaget. Hans historier
om hoppning från förr i tiden samt hans
bilder från föreningens barndom är mycket
uppskattade. Utan honom hade inte SFK
varit detsamma. Utöver detta har han varit
revisor i SFF mellan 2009-2019 samt två
år under 80-talet.

”Tåbbe” är killen som alltid är där och fixar
stort som smått. Dagarna i ända ropar vi
alla på ”Tåbbe” när något med tekniken inte
fungerar eller något annat strular. Han kommer alltid till undsättning med glatt humör och
löser i stort sett allt så vi kan andas ut igen.
Han är ovärderlig för oss alla och han är
också grundaren till Sveriges bästa väder- och
finalberäkningsprogram, som vi använder alla
hoppdagar och som underlättar för hoppledare och hoppare. På ledig tid meckar han
oförtröttligt med vår fältbil som planerat skulle
köra hoppare ut till ilastning. Efter att ihärdigt
försökt i flera år, fungerar den äntligen.
Ovanpå detta är ”Tåbbe” en riktig entertainer
med eldjonglering som specialtalang.

Foto: privat arkiv

Skånes Fallskärmsklubb
-Bengt ”Gamen” Johansson

Fallskärmsklubben Aros
-Tobias ”Tåbbe” Forslund

Nyköpings Fallskärmsklubb
-Said Zenhari
”Fallskärmspappan Said lämnar aldrig
marken, med händerna i himlen och
blicken i skyn, står stadigt på jorden och
var är sleven, om inte i grytan? Hoppledardagar kan han bäst, sunset loads
har han fixat flest. Rak i ryggen, står han
där, fast ryggen inte riktigt längre bär.
Det sägs vara sista varvet som går ut,
rollen lämnar han över och gör salut!”

Östersunds Fallskärmsklubb
-Malin Eriksson

Malin är en glad, positiv och engagerad
person som står upp för klubben i alla
lägen. Detta gör hon samtidigt som hon
studerar, är mamma och ordförande i
klubben. Malins fantastiska engagemang
i klubben är en vital del för hela vår
verksamhet!
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Text: Pixine Lyckner
Bilder: Arkivbilder från Kungliga Stadsbiblioteket, Svenska
Fallskärmsförbundet samt privata arkiv och av Pixine Lyckner

Del 4.

SVENSK FALLSKÄRMSHISTORIA

Denna historiska resa har tagit oss från sent 1800-tal och navigerat oss mellan eldsjälar, dårar
och pionjärer och vi befinner oss nu i 70-talet. I förra delen av den här artikelserien bekantade vi
oss bland annat med Åke Almgren som var en väldigt viktig person för den svenska hoppningens
framfart. Här berättar han om 70-talets största hopptrend och svenska tävlingsinsatser.
Under 70-talet hände det mycket i världen och i Sverige. Den
första tävlingen i avancerad motorflygning, aerobatics, gick
av stapeln i maj 1978 i Eskilstuna och några månader senare
beslutade riksdagen att kvinnor skulle få bli yrkesofficerare.
Progg och ABBA spelades på klubbarna, Flygande Jacob
serverades i stugorna och ungdomarna tågluffade runt i världen,
gärna iklädda så kallade V-jeans som var så tighta att man
fick ligga ner för att få på sig dem. Svenskarna gick från fyra
till fem veckor semester och fem myror är som bekant fler än
fyra elefanter. Sverige vann världsmästerskapen i motorflyg
som hölls i Kanada 1979, Arne Nylén blev världsmästare i
precisionsflygning och även lagguldet gick till Sverige.

På fallskärmsklubbarna växte ett nytt sätt att hoppa fram under
de här åren, nämligen en form som kallades Relative Work, eller
RW-hoppning. Idag heter denna form av hoppning Formation
Skydiving, eller FS, men vi kallar den ofta lite slarvigt för
magformation eller maghoppning.

(B)linka lilla stjärna
I slutet av 60-talet började hoppare göra så kallade ”linkar” på
två eller tre man. En link innebar helt enkelt att man flög ihop
i luften och tog tag i varandra. ”Att göra greppade exitar kom
långt senare” skrattar Åke och menar att ”det i början sågs som
superfusk, desto större avstånd i exit desto mer kredd!”. Han
minns även Sveriges första link med endast kvinnor, en bedrift
som Siv Almgren (Åkes fru reds anm.) och Lillemor Pira lyckades
med i Ope 23 juli 1973.

Sveriges första fem-mannastjärna fick man till i Gryttjom i juli
-71 och första fem-mannastjärnan med endast kvinnor gjordes
1975. Åke berättar entusiastiskt om Göran Wintzell som på
många sätt ledde utvecklingen och kompromisslöst ägnade all sin
tid och energi åt att driva RW-hoppningen framåt. ”Jag hade själv
ingen större talang i precision och stil så det var oerhört häftigt
när det kom en ny gren att lära sig och att vara pionjär betyder
att man fick vara först om så mycket” säger Åke och ler. Han
berättar vidare att det tog fart ordentligt 1972 då man officiellt
bemästrade de första fem- sex- och sju-mannaformationerna i
Sverige. Målet var egentligen en åttamanna, något som gjorts i
USA, men kapaciteten på flygplanen var inte tillräcklig trots att
man hyrde in ett extra plan. Mycket inspiration och drivkraft
hämtades från landet i väst, där hoppare tävlade i tiomanna i de
amerikanska mästerskapen och gjorde snabba framsteg inom
RW-hoppningen.

Innan RW-hoppningen tävlade man mycket i precision.
Här siktar Jonas Wallberg på märket. Foto: SE-reportage
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Svenskarna hoppade på och anordnade en tävling i sexmanna
i Östersund. Planet var en Pilatus Porter, inhyrd från Finland.
Åke berättar att ”Molngubbarna från Göteborg (Ronny Willman,
Jan Forsberg, Hans Ingmansson, Björn Gramming, Jonas
Wallberg och Per Elmsäter) vann, Stockholmarna kom tvåa
och Norge trea. Jag vet ärligt talat inte om det var något fjärde
lag med.” Därefter anordnade Göran Wintzell äntligen Sveriges

Göteborgs segrande lag i RW6 i Östersund. Från vänster; Ronny Villman,
Per Elmsäter, Jan Forsberg, Jonas Wallberg, Hans Ingemarsson och Björn Gramming.

första tiomannaformation. Det behövdes två plan och de bästa
hopparna från Stockholm och Göteborg samarbetade för att få till
den efterlängtade tiomannastjärnan.
Inspirationsexpedition
I slutet av -73 åkte tre svenska herrar till USA, de besökte diverse
hoppfält i Kalifornien, Arizona, Louisiana och Florida och kom
tillbaka till Sverige först i april året därpå. ”Den upplevelsen samt
att de kartlade alla dessa ‘dropzones’ för efterföljande svenska
fallskärmshoppare var oerhört viktig för svensk RW-utveckling!”
menar Åke. Resan som bland annat bar av till Zephyrhills, Pop’s
Place, Indiantown, Elsinore, Pope Valley och Casa Grande gjordes
av Johan Arvidsson, Ronny Villman och och Hasse Ingmansson.
Sedan dess har många svenskar besökt dessa platser.
Från stjärna till sekvens
Utvecklingen inom formationshoppningen gick snabbt och
1974 hölls det första svenska mästerskapet i det som kallades
sekvenshoppning. Det fick bli tre-mannaformationer på grund
av att flygplanet inte tog fler hoppare. Med sekvenshoppning
menade man här att man gjorde olika formationer som
”Caterpillar”, ”Canadian T”, ”Murphy Star”, och ”Diamond”. Dock
gjorde man endast en formation per hopp, nästa hopp innebar
en annan formation. Tempot var alltså inte riktigt på den nivå det
är idag där hoppare plockar poäng genom att göra ett helt gäng
formationer under ett och samma hopp.

Vi ska bli bäst i världen på detta
Svenskarna dominerade senare på de nordiska mästerskapen
i fyrmanna och åttamanna och eldsjälen Göran Wintzell var
fast besluten om att ”vi ska bli bäst i världen på detta”. Bland
annat var Göran den som införde film som träningsredskap i
Sverige. Man filmade med Super8 och det var ganska bökigt med
framkallning men film blev (och är ju än idag) en viktig del av
träning och utbildning inom hoppningen. Åke berättar om hur
Göran ändrade hela sin tillvaro och sitt liv för RW-hoppningen.
“Han sa upp sig från sitt reguljära jobb och gjorde inget annat än
att förfina tekniker och öva. Vissa tyckte att han var alldeles för
extrem i sin fokusering men han vann mer och mer respekt när
man såg hans framsteg!”.

Gräs i Dojan med sina silvermedaljer efter en jämn kamp mot Kanada i Australien,
VM 1977. Från vänster: Jan Pautsch, Johan Thorén, Tomas Rehn, Agne Andersson
och Peter Andersson. Foto: Åke Almgren

Görans lag, Gräs i Dojan, kom sjua på VM i Warendorf 1975, vann
de nordiska mästerskapen 1976 och sedan de öppna klasserna
i både Frankrike och Tyskland. Sverige var plötsligt ett land att
räkna in bland fallskärmseliten.

Inför VM 1977 körde Göran och Gräs i Dojan stenhårt, de övade
och kämpade. Göran drev på det hela, men så en dag, till allas
häpnad, drog han sig ur. Han försvann från hoppningen och trots
mycket sökande kan jag inte hitta någon som vet vad som faktiskt
hände mer än att han senare blev läkare och att han inte längre är
bland oss. De jag har pratat med är dock rörande överens om att
han ska ha en stor eloge för sitt arbete för sporten. Janne Pautsch
tog över Gräs i Dojan och laget (som utöver Janne bestod av Johan
Torén, Agne Andersson, Tomas Rehn och Peter Andersson på
kamera) kom på andra plats. De var snubblande nära guldet som
gick till Kanada och det var på alla sätt och vis en enorm bedrift.

Kuriosa: Johan Torén var på den tiden Sveriges enda stuntman.

”Det var RW som gällde”
Efter detta VM anses pionjärtiden för den svenska RW-hoppningen
vara över. RW-hoppningen var etablerad och dominerade i både
tävlingar och intresse till nackdel för återväxten av precision och
stil. ”Det var helt enkelt RW som gällde” säger Åke.
Åke träffade sin fru Siv i Västerås 1969 då han gjorde sitt
examensarbete på ABB (då ASEA). När han året därpå
började jobba på ABB och flyttade till Västerås blev han också
Fallskärmsklubben Aros första instruktör. Åke berättar att de
jobbade på ABB 09.00-16.00 och sedan var det Aros som gällde
där han jobbade två kvällar i veckan. På helgerna åkte de till
Stockholms Fallskärmsklubb i Gryttjom. “Fallskärmshoppning
var verkligen vår livsstil!” säger Åke.

1973 års säsong blev parets sista. De var fortfarande väldigt
aktiva inom hoppningen och Åke var bland annat lagledare
på VM i Zephyrhills 1981. ”Hjärtat finns kvar men själva
hoppningen upphörde då vi bildade familj och jag därtill började
doktorera” säger han leende och minns många framgångsrika
tävlingar under 70- och 80-talet. ”De svenska lagen hade enorma
framgångar” berättar han. ”Bland annat Gräs i Dojans VM-silver
i Australien 1977 och Skånelaget Pink Panthers med Lasse
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glatt och syftar på att livet
ska levas.
Det är inte ont om
eldsjälar i sporten

Flera av bilderna i denna artikel kommer från ett reportage som tidningen SE gjorde 1968. Reportaget var stort med många härliga frifallsbilder i
färg och reportaget fick genomslag i hela Sverige. Frifallsbilderna togs med SE-fotografen Ronny Karlssons kameror men Ronny själv var inte hoppare
så Hasse Stennek var den som tog alla bilderna. Lite orättvist att Ronny Karlsson kammade hem vinsten på 10,000 riksdaler för bästa bildreportage…

Lundgren i spetsen som kom på femte plats på VM 1981” säger
han stolt. Pink Panthers bestod, förutom Lasse Lundgren, av Pär
Cederholm, Lars-Erik ”Finja” Jönsson och Kenneth Bjärnung.

Åke ser drömsk ut och säger efter en stund ”Det var oerhört
häftigt att få vara med under hoppningens framväxt men jag är lite
avundsjuk på hur det ser ut idag; snabba plan, många hopp per
dag, mycket större utvecklingsmöjlighet om man väljer att lägga
ner tiden...” Under Åkes tid som fallskärmshoppare var det en
väldigt bra dag om man fick ihop tre till fyra hopp. Planet tog cirka
40 minuter till 3000 meter och det var inte alls samma tempo och
ruljans på lifterna som det är idag.

Foto: Pixine Lyckner

Visst saknar paret hoppningen ibland men än idag lever de båda
väldigt aktiva liv. De är sedan en tid tillbaka bosatta i Olympic
Peninsula, två timmar väster om Seattle, där de älskar att vandra
i skog och berg, paddla kajak och utforska nya platser i Pacific
Northwest. ”Det gäller att köra tills det tar stopp!” avslutar han

Tidningen du just nu håller i din hand, eller läser på en
skärm, har många år på nacken, första numret kom ut
1972 och i det kan man läsa om en planerad charterresa till VM i USA, hur många hopp som genomförts i
landet och om sportens internationella utveckling.
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Alla kan inte uppfinna
hjulet, hoppa ur ett plan
för första gången någonsin
eller bygga sin egen
fallskärm men många har
jobbat mycket hårt för att
sporten ska leva vidare och
utvecklas. Två personer
som bidragit mycket till
fallskärmshoppningen
är Jill och Göran Lilja
som än i dag är aktuella
inom sporten. De hoppar
inte längre själva men
det är de som servar
räddningsutlösare av typen
FXC 12000.

De äkta makarna Göran
och Jill träffades på SFF:s kansli när Jill jobbade som kanslist
och Göran var ordförande för Svenska Fallskärmsförbundet.
Göran hade dessförinnan varit ordförande i
Fallskärmsklubben Aros och var delaktig i bildandet av
förbundets materielkommitté.
Göran och Jill var bland annat drivande i grundandet av både
Luleås och Kirunas fallskärmsklubbar och de utbildade inte
mindre än 500 hoppare inför första hoppet. Tillsammans
arrangerade de Nordiska Mästerskapen i Gällivare och de höll i
många uppvisningar.

Idag riksinstruktör - då taklandning
Göran berättar leende om när, vår idag flerfaldigt
guldmedaljsbelönade riksinstruktör Sven Mörtberg, deltog i en
av dessa uppvisningar för 40 år sedan. ”Han landade på taket på
en matbutik!” berättar Göran. ”Då fick jag utbilda i styrteknik på
plats” säger han och skrattar åt minnet.

Åke Almgren berättar om VM i Gatton, Australien 1977

”Väl på plats blev vi bekanta med de andra lagen. Speciellt
med de amerikanska; Dirt Divers i fyrmanna och Mirror
Image i åttamanna. Frifallsfotograf för Mirror Image var
Rande DeLuca, en mycket skicklig fotograf och enormt trevlig
person. Därför accepterade vi omedelbart Randes ide att
han skulle filma Gräs i Dojan under ett träningshopp och vår
fotograf, Peter Andersson, skulle filma Mirror Image i ett av
deras hopp. Supercool. Så skedde och hoppen gick bra.
Rande kom över med sin filmkassett. Peter plockade snabbt
fram sin kamera för att lämna över sin kassett till Rande.
Då upptäckte Peter att han i all ”excitement” av att filma
amerikanarna hade glömt sätta in en filmkassett i kameran.
Efter det gav vi Peter smeknamnet Peter ”DeLuca” Andersson.
Rande DeLuca fortsatte som professionell filmare inklusive
James Bond-filmen Moonraker. Tyvärr gick Rande bort
i cancer långt för tidigt. Under alla mina år inom
fallskärmshoppning förblir Rande en av de mest
sympatiska personer jag har träffat.”

”Då hade vi tidningssidor som
klipptes och klistrades på golvet
i hela huset” berättar Göran och
Jill fyller i ”ja det var ju inte med
dator som nu för tiden utan allt
skrevs på maskin och klistrades
ihop och kopierades. Det var
faktiskt på så vis som det lokala
postkontoret i Svartbyn Överkalix
överlevde, genom att vi gick
och postade tidningar till alla
medlemmar runt om i Sverige”.

Traditioner
Mycket har hänt sedan de första svenska fallskärmshopparna våghalsigt kastade sig ur flygplan men vissa saker är precis som de alltid har varit.
Att göra ”tokiga” saker när man firar jämna hundratal i loggboken har varit tradition redan från starten. Men att dricka alkohol i samband med
hoppning är så klart strängt förbjudet numera. Att hoppa naken är dock vanligt. Här firar Anders Wimmerstedt 500 hopp. Foto: Hasse Stennek

Med lysande ögon berättar Göran om hur han var hoppledare
och konferencier under en uppvisning på Gärdet med 50,000
åskådare år 1977 och Jill lyser upp när de berättar om det
hårda men belönande arbetet att utbilda fallskärmshoppare.
Skrattsalvorna och gesterna eskalerar när de berättar att de under
en period gjorde allt för att tidningen du håller i din hand, Svensk
Fallskärmssport, inte skulle gå under när hela redaktionen slutade.

Göran är i grund och botten
konstruktör och uppfinnare,
en sådan person som ser ett
behov eller ett problem och
som tillverkar en apparat
för att lösa detta. En av hans
uppfinningar är el-disken
som man övar och tävlar
precisionslandningar med.

Efter många år med förbundet
har de tidningsurklipp, tidningar, årsberättelser och historier på hög och
FXC-verkstaden är fylld med fallskärmsklenoder och det är tydligt att
de, trots att de inte längre hoppar själva, inte kommer att lämna sporten.
Vad som hände sedan och fler anekdoter om hängivna eldsjälar
kan du läsa om i nästa fristående artikel i denna artikelserie om
svensk fallskärmshistoria. n

Göran Lilja berättar om grundandet av Materielkommittén
Göran har många strängar på sin lyra, bland annat
tecknar han gärna små serier. Flertalet seriestrippar
blev det till Svensk Fallskärmssport under 70-talet.
Foto: Pixine Lyckner

Göran visar upp sin
gamla fallskärmshjälm.
Foto: Pixine Lyckner

På slutet av 70-talet ökade behovet av godkända hoppare
som kunde besiktiga och till och med reparera fallskärmsutrustningar. Man ville höja kunskapsnivån ute i klubbarna genom att
utbilda lokala fallskärmskontrollanter.
Dåvarande riksinstruktören Claes Ljunggren gick i bräschen
för en central utbildning av lämpliga hoppare med intresse för
fallskärmsmateriel. Utbildning och behörighet omfattade såväl
reparationer som kontroll av slitage genom olika besiktningar
av både huvudskärmar, räddningsskärmar och räddningsutlösare samt packutbildning och godkännande av ny materiel. Som
hjälpmedel insåg man tidigt behovet av en materielhandbok
som sammanställdes och uppdateras vid behov av en central
materielkommitté.
Claes Ljunggren, som var utbildningsansvarig och drivande,
samlade ett tiotal villiga kontrollantelever med materielvana till
en veckoslutskurs. På agendan för utbildningen stod skapande
av en modell för kontrollantutbildning och sammansättning av
en materielkommitté.

Göran och Jill bor numera i ett hus vid vattnet i Norrtälje. Foto: Pixine Lyckner

Detta första försök till bildande av en grupp som kan följa och
självklart uppdatera sin egen kunskapsnivå resulterade i att ett
antal kontrollanter tillkommer varje år. Som bevis för sitt kunnande och behörighet utfärdar kontrollantchefen ett numrerat
bevis till varje kontrollant efter varje årligt uppföljningsmöte.
1979 kunde Claes Ljunggren lämna ut de första kontrollantbevisen till bland andra Kjell ”Pålle” Pålsson som än idag innehar
kontrollantnummer 5, Göran Lilja nummer 9, Claes gav sig
själv nummer 1. Materielkommittén har arbetat vidare i mer än
40 år efter samma grundidé och har genom sitt arbete bidragit
till att vi kan utöva vår sport på ett säkert och tryggt sätt.
Källor: Svenska Fallskärmsförbundet arkiv, Kungliga Bibliotekets tidningsarkiv, Svensk Flyghistorisk
Förening arkiv, Föreningen Svenskt Flyg arkiv, intervjuer Jill och Göran Lilja och Åke Almgren.
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Årets julpyssel

Para ihop rätt citat med rätt person
Under 2020 har vi porträtterat fem hoppare i vår artikelserie; ”Nyfiken På”. Hur noga har du läst porträtten
om dessa fem fantastiska personer? Antingen minns du vem som sagt vad eller så får du ägna lite av julhelgen
till att läsa dem igen. Om du förlagt tidningarna kan du läsa dem på hemsidan under tidningsarkiv.
”Skidor är en bra grej som man kan göra tillsammans.
Ingen sitter på läktaren utan alla får utbyte.”

A

C
D

B

”I skolan började det kännas som om jag var född i fel tid och kanske på fel plats...”

”Jag gillar sporter där du behöver vara 100 procent närvarande”

1

Håkan Andersson

”Uppe i Norrland när de andra var ute och
jagade, så jagade jag fåglar med kameran.”

2

Catharina Gilljam

3

E

”På tio år hinner man glömma hur jobbigt det är att bygga hus.”

4

Sven Mörtberg

Ingemar Eriksson

5

Camilla Björklund

Har du koll på årets händelser?
När hände vad? Och vem är egentligen vem? Under året som gått har du kunnat
läsa i tidningen om en mängd olika saker och händelser. Låt oss se om du minns
eller om du får gå tillbaka och bläddra i årets tidningar.
Hur, När, Vem, Vilken eller Vilka?
1.

Vem blev årets SFF:are 2019?

2.

Vem är förbundskursledaren som bor i Eslöv och är 45 år?

3.

Vem är ordförande i Östersunds Fallskärmsklubb?

4.

Hur många hoppare ingick i det senaste wingsuitrekordet som sattes i oktober?

5.

Vilken klubb genomförde årets första elevkurs i Spanien?

6.

Vilka saknades på årets Family Week i Bänkås?

7.

När sattes det nya headdown-rekordet med 25 hoppare?

8.

När gick årets enda tävling, SM i tiomanna speedformation, av stapeln?

9.

Var hölls årets populära uppvisningsläger?

10. När träder de nya reglerna för räddningsutlösare i kraft?
11. Vilket svenskt lag tog silver i VM i Australien 1977?
12. Vem flög de första civila hopparna till höjd för Sveriges första officiella sporthopp?

service life

15.5
year
s

Skicka in och vinn fina priser

Skicka in dina svar till info@sff.se senast 15 januari.
Vi lottar ut SFF:s nya snygga funktionströja och
mössa till tre av de rätta svar som kommer in i tid.

Lycka till!
Text: Penny Robertson-Pearce
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Nya öppettider

Onsdag – Söndag
Kontakt och bokning:

Göteborg: elisabeth.pedersen@bodyflight.se
Stockholm: proflyersthlm@bodyflight.se

bodyflight.se

Kontakta SFF
Beställ utbildningsmaterial
via hemsidan:
www.sff.se -->
medlemsärenden -->
beställ böcker
• Boken ”Hoppa fallskärm”
är en utbildningsbok i
grunder för fallskärmshoppning
• Boken ”Flyga fallskärm”
är en utbildningsbok i
fallskärmsflygning

Kansliet Sjöhagsvägen 2 | 721 32 Västerås | Telefon: 021-41 41 10 | E-post: info@sff.se
Riksinstruktören Sven Mörtberg | Telefon: 0702-23 62 02 | E-post: ri@sff.se

Vill du veta mer om...

SFF:s kansli

Skatter och avtal
Lina Gardlow, lina@sff.se

Materielkommittén
Håkan Andersson, haan@bredband.net

Ekonomi
Stefan Nilsson, kassor@sff.se

Utbildnings- och säkerhetskommittén
Sven Mörtberg, ri@sff.se

Kommunikation och presskontakt
Anna Oscarson, anna.oscarson@gmail.com

Tävlingskommittén
Lena Kaulanen, lena.kaulanen@gmail.com

Försäkringsfrågor
Sven Mörtberg, ri@sff.se
Stefan Nilsson, b.stefan.nilsson@telia.com

Luftrumsfrågor
Pelle Scherdin, flygmyra@gmail.com
Totalförsvarskommittén
Jens Grahn, jens_grahn@hotmail.com

Riksinstruktör
och kanslichef
Sven Mörtberg

Kanslist,
medlemsärenden
Penny Robertson-Pearce

Svenska Fallskärmsförbundets styrelse

Sebastian Croon
Anna Oscarson
ordförande
vice ordförande
sebastian.croon@gmail.com anna.oscarson@gmail.com

Stefan Nilsson
kassör
kassor@sff.se

Maria Sukhova
Jens Grahn
ledamot
ledamot
maria.s97531@gmail.com jens_grahn@hotmail.com

Pelle Scherdin
suppleant
flygmyra@gmail.com

Johan Mood
suppleant
svenjohanmood@gmail.com

Valberedningen: Kent-Ove Ulander - kentove.ulander@gmail.com, Sebastian Berglund -- ordforande@skydiveskane.se, Joakim Berlin - jocke@cerno.se
Svenska Fallskärmsförbundet är en frivillig försvarsorganisation, medlem i Flygsportförbundet och Riksidrottsförbundet.

Transportstyrelsen har till Svenska Fallskärmsförbundet delegerat tillsynen av sporthoppning med fallskärm i Sverige.

www.sff.se

På hemsidan hittar du bland annat fakta,
information, nyheter om hoppning och tidningsarkiv
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Posttidning B
Svensk Fallskärmssport
Sjöhagsvägen 2
721 32 Västerås
Sverige
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