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Uppvisningsgruppen
Väggalmanacka 2014
SFF-konferensen i Karlsborg

När vi uppmärksammas
...utanför vår värld är det oftast så att vi inte känner
igen den bilden som framställs av oss fallskärmshoppare. Det är väl svårt att tvätta bort fördomen om adrenalinjunkien som inte respekterar det mänskliga livet.
Men nyligen kunde man, i Dagens Nyheter, läsa om
det kvinnliga headdown-rekordet som sattes i USA.
Som dessutom var positivt vinklad! Två svenskor var
med och de snygga bilderna ser du på sidan fem.
Till artikeln fanns dessutom en faktaruta som visade
hur varierande vår sport är. Källan var www.sff.se – förbundets hemsida som fått helt nytt utseende och upplägg! Kul att även icke-hoppare använder den, med
tanke på att det så är tänkt.
Några andra som är duktiga på att dra till sig uppmärksamhet är, som namnet kanske antyder, Uppvisningsgruppen. Mer om hur de jobbar läser du om på
sidan 33. Det är så mycket mer än bara själva hoppningen.
Det är ju inte så mycket hoppning nu, men däremot är mycket som är hopprelaterat på gång. Klubbarnas representanter har träffats på den årliga förbundskonferensen. Den nya fallskärmsutbildningen, SFU,
var det som diskuteras mestadels. På sidorna 6 -11 kan
du läsa om utvärderingen av första testomgången och
annat viktigt. Målet med utbildningen är att lösa sportens två stora problem: inte slita ut instruktörer och få
fler elever att stanna kvar i sporten längre.

En före detta elev som har stannat i sporten, i 50 år
utan uppehåll och fortfarande aktiv, är Tony Månson.
Och hans första hopp var allt annat än frid och fröjd…
man kan väl säga att det inte hade varit konstigt om
han inte fortsatt med sporten och trott att medias generella vinkling av fallskärmshoppning stämmer. Om
honom och hans hoppkarriär läser du på sidan 24.
Och nu till det roligaste: vår julklapp till dig! En kalender med fallskärmsmotiv! Tolv av de snyggaste bilderna vi skådat detta år.
Vi önskar dig en god jul, ett gott nytt år och
en tidig vår!

P.S.
Julklappstips till fallskärmshoppare: kameraglasögon på nästa sida!
D.S.
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Kalendariet. Lösryckt,
notiser om smått och gott.
Nytt headdown-rekord
för kvinnor.
Ordförandespalten,
Ronny Modigs.
Ny utbildning diskuterades
flitigt på SFF-konferensen.
Nya hemsidan, Skycamp. Välkommen till fallskärmsgala.
Redaktörer sökes.
Miljöarbetet fortsätter framåt.
Utbildningserbjudande.
Kvalitetssäkring av klubbarna.
Årsalmanacka 2014. Fäst
uppslagen tidning på väggen!
Nyfiken på Tony.

Riksinstruktören,
– om flygsäkerhetsarbete.
Incidentrapporter.

Uppvisningsgruppen
– mer än folkmassor.
Så kontaktar du folk i SFF.

Baksidan.
God jul & Gott nytt år!

Omslaget:
Fotografen överraskar passageraren
Matthias Sjöberg med en kola. Tandeminstruktör Gunlög Edgren blir utan.
Foto: Martin ”Mei” Eidensten.

Ansvarig utgivare
Ronny Modigs
Svenska Fallskärmsförbundet
Telefon: 0706-04 06 10
E-post: ronmod@gmail.com
t.f. chefredaktör
Virginia Åslund
Gamla Tyresövägen 310
121 33 Enskededalen
Telefon: 0702-87 00 34
E-post: virginia.aslund@icloud.com
Redaktörer – planering och texter
Anna Oscarson
Morkullegatan 2
432 42 Varberg
Telefon: 0702-01 52 11
E-post: anna.oscarson@gmail.com
Martin Eidensten
Flyglärargatan 7
128 36 Skarpnäck
Telefon: 0703-33 90 21
E-post: martin@eidensten.se
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Jobba som fallskärmspackare?
Airsafe Sweden AB som ligger i Upplands Väsby, norr om Stockholm la ut
följande tjänst på Arbetsförmedlingens hemsida:
”Airsafe söker fallskärmspackare för packning av person- och materielfallskärmar. Tidigare erfarenhet från packning av fallskärmar är meriterande, men är inget krav.
Arbetet som fallskärmspackare innebär ett stort ansvar. Det är viktigt
att du som sökande är en noggrann person som har lätt för att förstå instruktioner i både tal och skrift.
Arbetet är fysiskt ansträngande och du måste vara i god fysisk form.
Sökande ska behärska svenska språket i tal och skrift samt vara ostraffade. Så kallat drogtest kommer att utföras vid tillträde.
Tjänsten är tidsbegränsad från 1 januari 2014 till 31 maj 2014.
Ansökan med CV och personligt brev sändes till: dawid.norrvi@airsafe.se.”
Vill du se annonsen, sök på ”Fallskärmspackare till Airsafe Sweden AB”
på www.arbetsformedlingen.se.

Cypres kan ställas att skjuta högre
MAJ
JANUARI
4-5: Planerad vinterhoppnig, FK Aros.

20 - 25: AFF-examination.
31: Svenska cupen 1, FK Aros. Mer
information kommer.

25-26: Planerad vinterhoppning, FK Aros.
31/1 - 2/2: Bas-kurs, Bosön.
JUNI
FEBRUARI
8-9: Planerad vinterhoppnig, FK Aros.
22-23: Planerad vinterhoppnig, FK Aros.
28/2 - 2/3: HL-kurs, Bosön.

7: NM i CF och precison, FK Dala
(preliminärt datum). Mer information
kommer.
7: Pingstscramble (50+ hopp), FK Aros. Mer
information kommer.
16-20: Skycamp, Bunge, Gotland. Mer
information på www.skycamp2014.se

MARS
8: Riksstämma och fallskärmsgala. Mer
information kommer.
19 - 22: KL- och HM-kurs, Bosön.

hans Berggren

APRIL

27-28: SSC Swoop Camp, SF. Mer
information kommer.

JULI
5: Svenska cupen 2, FKCG. Mer information
kommer.

Vecka 16 eller 17: AFF-kurs, vindtunnel i
Bedford.

7-20: Hoppveckor, FK Aros.

28/4 - 2/5: Tandemkurs.

28/7-3/8: Hoppvecka, FK Aros.

28-31: SM i alla grenar, SF.

För den som önskar kan Cypresen ställas om att skjuta
högre än standardinställningen 750 fot (cirka 225
meter). Aktiveringshöjden
kan ökas stegvis om 100
fot, 200 fot, 300 fot och så
vidare upp till 900 fot (cirka
30 - 275 meter).
Inställningen måste göras två gånger i följd för att
undvika oönskade inställningar. Därefter är aktiveringshöjden permanent tills
nästa inställning görs.
Cypres 2 tillverkade efter 1 januari 2013 har redan funktionen installerad. Cypres 2 som är tillverkade före 1 januari 2013 kan få funktionen installerad utan extra kostnad. Äldre Cypresenheter kan få funktionen installerad mot en kostnad. Kontakta Airtec för mer information. Komplett information om funktionen finns i bruksanvisningen för Cypres 2.
Att tänka på när man ökar höjden för reservaktiveringen är att även dra
huvudfallskärmen högre, för att undvika risken för dubbla kalotter.

skydivemag.com ny nättidning

Johan Karlsson tillbaka i Sverige

Lesley Gale, mångårig redaktör för den engelska förbundsstidningen Skydive
the Mag, har kört igång en webbtidning med internationell inriktning. Kolla på
www.skydivemag.com, där finns en rad intressanta artiklar.
Lesley Gale är känd för den svenska publiken, bland annat genom att hon
coachat på våra Big Waycamps i Gryttjom. Lesley är, bland mycket annat, också en av sektorkaptenerna i World Team, som innehar nuvarande värdsrekord
i FS storformation.

Landslagsswooparen Johan Karlsson,
som skadade sig i Dubai den 27 november, kom hem till Sverige den 9 december.
”Jag mår toppen, lite sårat ego bara.
Jag tog några dåliga beslut och fick betala för det. Vi vet alla som håller på
med swooping vad som kan hända när vi
pushar våra gränser och jag får vara
glad att det gick okej. Jag har ett brutet
lårben och några små saker i nacken.
Nacken är förhoppningsvis bra efter fyra
till sex veckor med mjuk krage. Lårbenet
tar säkert sin tid men jag ska träna
hårt!”
Johan hoppas vara igång och hoppa
igen på Flajflaj.
”Men det är en bonus, annars är min
deadline april. Man behöver ju inte kunna springa ett maraton för att swoopa”.

Glasögon med HD-kamera

Rob Lloyd

Företaget My Point of View har släppt ett par solglasögon med inbygd HD-kamera. Den kan filma i 1080 punkter och ta bilder i åtta megapixlar. Deras exempelfilm på Youtube är dock inte så imponerande och den kommer nog ha
svårt för att konkurera ut de
ständigt populära Gopro-kamerorna. Det kan dock vara
en smidig lösning för de
som vill hoppa med en kamera och verkligen minimera upphakningsrisken. Men
kom ihåg att det fortfarande
är C-certifikat som gäller.
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Nytt headdownrekord
down-formation över Eloy i Arizona. Hermine Baker och Marie
Sjödin var två av de 63 hopparna som satte det nya rekordet.
Text

Marie Sjödin

Foto

Norman Kent

T

Organiseringen och upplägget, både
före och under rekordet, var över all förväntan. Huvudorganisatören Amy
Chmelecki besitter inte bara erfarenhet
och bred kunskap utan har också ett
starkt och genuint ledarskap. Man ska
komma i håg att det inte är hoppen i sig

Anders Q

rots att vistelsen startade med ett par
dagars ordentlig nederbörd fick vi till
nio träningshopp på två dagar. Träningen
delades upp i tre grupper: en stor formation och två mindre. Totalt anslöt sig 95
tjejer till rekordförsöket. Representerade
länder var USA, Kanada, Australien,
Frankrike, England, Tyskland, Belgien,
Finland, Ryssland, Nederländerna, Norge, Danmark och Sverige.
De som inte var med i rekordformationen fick hoppa i B- och C-lag och var
redo att hoppa in om chansen gavs. Jag
tycke mig se att det var många som byttes in därifrån under rekordets tolv hopp.
Stämningen från bänken var sportslig
och tillsammans med supportrarna hejade resterande tjejer på oss när vi åkte i
väg till ilastningarna.

Marie Sjödin, rekordhållare och artikelförfattare.
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som är krävande utan istället den mentala förberedelsen och fokuseringen.
På tolfte försöket sattes världsrekordet,
en headdown-formation med 63 kvinnor, BAAM! Det gamla rekordet slogs
med 23 hoppare! Även om inte alla fick
vara med i den slutgiltiga formationen så
var det den gångna veckans lagarbete
som gjorde rekordet möjligt. Hatten av
för samtliga deltagare!
■
Hermine Baker: ”För mig
har det länge varit en
dröm att vara med på ett
världsrekord. Det är en
häftig känsla att träna
minst ett år för ett rekord. Och det har varit
både blod, svett och tårar för att uppnå målet.
Känslan efter sista hoppet var magisk. Jag visste att vi gjorde det när
jag trackade iväg från formationen för jag var sist
in och såg alla. Det var
en ofattbar känsla! Jag
har hoppat i 14 år så det
var väl på tiden att sätta
ribban lite högre. Att få
hoppa med så många talangfulla tjejer var det som
var det bästa, det blir ett speciellt systerskap.”

Norman Kent

Lördag den 30 november sattes det nya rekordet i kvinnlig head-

Hermine Baker
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Några ord från…

Ny utbildning
SFF-konferensen hålls på
anrika Karlsborgs fästning,
med DC3 och hopptorn.

D

et lider mot jul och snart blir det ljusare igen.
Även om det inte hoppas i så stor utsträckning
här hemma pågår hoppningen för fullt på andra håll i
världen.
Nyligen avslutades Dubai International Parachuting
Championships där både kalottformationslaget Team
Entangled (Jonas Nilsson, Lars Eriksson och Henrik
Norin) och precisionshopparen Magnus Falk satte nya
rekord – grattis!
I slutet av november var Marie Sjödin och Hermine
Baker med om att sätta ett nytt världsrekord i en headdownformation med 63 kvinnliga hoppare i Arizona.
Bra jobbat!
Om det och annat har vi kunnat informera rappt
och kontinuerligt på vår nya hemsida som lanserades i
november. Numera är sff.se en plats där det går lätt
och snabbt att hitta nyheter, fakta och information.
Stort tack till alla er som gör att vi syns i media.
Syns vi så finns vi – det ger legitimitet. Särskilt tack till
Karin Lien och FK Aros som såg till att vi sågs på bästa
sändningstid i TV4 och till er som fick in tjejernas
världsrekord på en helsida i Dagens Nyheter.

H

är på hemmaplan genomförde vi nyligen årets
förbundskonferens med klubbarnas ordföranden,
chefsinstruktörer och alla kommittéer på plats. På konferensen utvärderade vi 2013 och planerade verksamheten för 2014. Vi har ett fullspäckat år framför oss
med Skycamp på Gotland i juni, VM och nordiska
mästerskap för tävlingseliten och roliga sporrande aktiviteter för dig som vill börja tävla. Håll utkik på hemsidan och här i tidningen för mer information så småningom.

E

tt av våra teman på förbundskonferensen var hur
vi ska fortsätta att pröva oss fram till ett nytt utbildningssystem. Det finns flera viktiga frågor att ta
ställning till under nästa år.
En av dem är hur vi säkerställer att inte instruktörskåren blir en flaskhals som begränsar våra möjligheter
att utbilda fler elever varje år. Det andra temat på konferensen var hur vi skapar tillväxt i våra klubbar. Vi
överväger nu att sätta in resurser för att hjälpa klubbarna med åtgärder som till exempel att utbilda så många
instruktörer som respektive klubb behöver.

B

oka den 8 mars i kalendern, då är det dags för
riksstämma och fallskärmsgala i
Karlsborg.
Jag önskar er alla en riktigt
god jul och ett fantastiskt 2014!
Ronny Modigs
ordförande i SFF
E-post: ordforande@sff.se
Svenska Fallskärmsförbundet, SFF • Sjöhagsvägen 2
721 32 Västerås
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Första testet av Svensk fallskärmsutbildning, SFU, är avklarat. Nästa
säsong ska fler klubbar testa den nya utbildningen. Utvärdering och
diskussioner kring den var det som kom att utmärka årets förbundskonferens i Karlsborg.
Text

Virginia Åslund

Foto

Anders Nyqvist

E

lever är spännande. De bidrar med ny
energi till klubben och de kommer i
alla former. Vissa av dem återvänder aldrig
till sitt gamla liv och för andra är hoppning inte en prioritering. Oavsett engagemang från elevens sida lägger klubben, och
främst dess instruktörer, lika mycket jobb
på varje elev.
Det kluriga är att man inte kan förutse
vilka som stannar förrän säsongens hoppdagar är räknade. Och säsongens resultat
är oftast densamma: lite ny energi i form
av nya A-certare och mycket utslitna instruktörer. Och verkligheten är att den
som är eller ska bli AFF-instruktör redan
har en annan roll i klubbverksamheten.
Att instruktörer slits ut fort är ett problem i vår sport. Att behålla elever (och
medlemmar) är också ett problem. Av tio
rekryterade elever fortsätter tre att hoppa i
fyra år. Dessutom är hoppare med 11-30
hopp överrepresenterade i skadestatistiken,
och har varit det ett bra tag.
Enligt riksinstruktör Petter AlfssonThoor släpps elever för tidigt, och det finns
ett värde att förlänga elevstatusen för att
behålla dem lite längre med större kalotter.
En ny typ av utbildning, som gynnar
elev, instruktör och klubb, började ta form
2010 av dåvarande chefsinstruktörer där
man ville kombinera säkerheten från AFFutbildningen med det ”sociala” från stegringsplanen. 2011 togs en ny utbildnings-

plan fram och i år testades utbildningsformen på FK Cirrus-Göteborgs elever.
Involvera eleven mer

Efter 50 elever och 500 elevhopp är utvärderingen i stora drag: säkrare än stegringsplanen (där det är fler instabila drag) och
lika säker som AFF men effektivare. Och
med det menas fler godkända elevhopp
forts. på sidan 11

SFU i stora drag
•

Ett tandemhopp – tandempiloten utbildar under hoppet.

•

Sex hopp med en till två AFF-instruktörer – fokus ligger på ”dra, dra på rätt
höjd, dra stabilt”.

•

Fyra hopp med en instruktör (hoppmästare eller AFF-instruktör) – finslipar det
som behövs.

•

Fem solohopp.

Målet med SFU
•

Att inte slita ut den enskilda instruktören genom att utnyttja hela instruktörskåren.

•

Att öka antalet medlemmar genom att
behålla elevenstatusen längre och engagera eleven tidigare.

•

Att vara utvecklande för både instruktören och eleven.

•

Att på lång sikt ersätta de två utbildningsformerna som används idag, konventionell- och AFF-utbildningen.

Svensk Fallskärmssport nr 5, 2013

diskuterades flitigt på

SFF-konferensen

Ett sextiotal hoppare med diverse funktioner i Sveriges alla klubbar deltog på SFF-konferensen 2013. Företrädesvis klubbarnas ordföranden och chefsinstruktörer. Konferensen leddes av – ständigt i farten – SFF:s ordförande Ronny Modigs (i vänsterkant) och riksinstruktören Petter Alfsson-Thoor (i högerkant).

Svenska Fallskärmsförbundets styrelse
Ordförande för 2013 – Ronny Modigs

Revisorer

Valberedning

Kassör för 2013-14 – Stefan Nilsson

Revisorer för 2013 – Leif Carlström
och Bengt Johansson.

Ledamot för 2012-13 – Erik Hamrin

Revisorsuppleant för 2013 – Ulf Hjalmarsson.

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

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

Suppleant för 2013 – Uno Alpfors.

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

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

Ronny Modigs,
ordförande

Stefan Nilsson,
kassör

Svensk Fallskärmssport nr 5, 2013

Carolina Nilsson,
ledamot

Boel Stier,
ledamot

Erik Hamrin,
ledamot

Håkan Dahlquist,
suppleant

Lena Kaulanen,
suppleant

Petter Alfsson-Thoor,
riksinstruktör
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Anders Q

SFF-konferensen 2013

Nya hemsidan
Den 10 november lanserades en ny förbundshemsida, som var en av prioriteringarna i förbundets strategi för att bli en effektiv organisation som kommunicerar bättre internt och externt. Det främsta målet med den är att vi hoppare lätt ska kunna hitta fakta, information och
nyheter om allt från licensförnyelse till tävlingsregler. Man ville även öka transparensen så att
medlemmarna i svenska fallskärmsklubbar känner till vad styrelsen och kommittéerna arbetar
med och vet vem de ska kontakta i vilket ärende. Till externa besökare, som blivande hoppare, press och representanter för våra samarbetsorganisationer, vill man ge en lockande och
förtroendeingivande bild av vår sport.
Förutom helt nytt upplägg och utseende är
att under Nyheter och Artiklar hittar du, förutom korta och snabba nyheter, längre och mer

matnyttiga artiklar som alla är hämtade från
redan publicerade nummer av Svensk Fallskärmssport. Du kan också lämna kommentarer på alla nyhetssidor! Under Följ nyheter kan
du prenumerera på alla nyheter så att du får
dem skickade till en valfri mejladress och under Tidningsarkiv hittar du alla nummer av
Svensk Fallskärmssport från 2007 till idag i
pdf-format.
Under Fakta för hoppare finns ett dokumentarkiv där man kan söka sig fram bland dokument i olika kategorier: styrelseprotokoll,
tävlingsregler, miljödokument, underlag för läkarundersökning med mera.
Sidan har också en kalender där du kan hålla
dig uppdaterad om förbundsevenemang som
konferenser och läger i central regi, förbundskurser och tävlingar. Du som är klubbrepresen-

Boel Stier presenterar hemsidan.

tant och vill lägga in din klubbs evenemang
och information i den här kalendern, hör av
dig till Boel Stier på boel@sff.se.
Samma adress går bra att använda för alla
som har synpunkter, idéer och tankar om hemsidan och förbundets kommunikationsarbete.
Surfa in på www.sff.se och kolla in den nya
hemsidan!

Skycamp
Planering inför Skycamp 2014 fortlöper. Niklas
Carlberg och Robbin Havasi träffas regelbundet
för planering och ett så där alldeles underbart
sommarläger börjar skimra där borta i
horisonten.
Men det kommer att behövas lite hjälp med att
få snurr på boogiet. Känner du att du vill tanka
flygplan en halvdag, stå i baren, att du är en hejare
på manifestering eller vad det nu kan vara så
skicka ett mejl till skycamp@sff.se. Berätta vad du
vill hjälpa till med och vilka halvdagar eller kvällar
som passar dig. För det får du, förutom bra karma,
träffa roligt folk.
Skycamp är förbundets nationella boogie och är
för dig som vill träffa nya hoppkompisar och testa
nya saker i luften. Boogiet är under midsommarveckan, 16-22 juni 2014, och hålls i Bunge, på
norra Gotland. På plats kommer det att finnas
”orgare”, alltså superduktiga hoppare som tar hand
om alla som vill hoppa och sätter ihop spännande
saker i luften. Några av dem heter Seth Ericson,

Text: Boel Stier

Rapport och avgift till

Svenska
Flygsportförbundet

Petter Jönsson och Hermine Baker. Mer information om kommer att så småningom att finnas på
www.skycamp2014.se och det är även där du anmäler dig.
”Mantrat inför det här boogiet kommer vara att
ha kul. Full fokus kommer att ligga på hoppning
och att ha kul, resten kommer att serveras”, säger
Niklas.
■

Senast den 31 december 2013 måste
alla Sveriges fallskärmklubbar skicka
in årsrapport och betala årsavgift till
Svenska Flygsportförbundet, FSF, för
att vara registrerad medlem.
Klubbarnas grenbidrag från Riksidrottsförbundet påverkas av vårt medlemskap i FSF, som är vår direktlänk
till Riksidrottsförbundet.
Så anmäl klubben reda nu, på
www.sff.se finns en steg för steg-guide
till hur det går till. Om din klubb
missar att registrera medlemskap får
klubbens representanter inte rösta på
förbundets riksstämma 2014.
■

För att starta igång säsongen 2014 hälsar ordförande
Ronny Modigs alla hoppare välkomna till Karlsborgs
fästning och förbundets årliga fallskärmsgala och riksstämma den 8 mars 2014! Under dagen ska bland annat en ny styrelse väljas in och budgeten ska godkännas. Du kommer också få ta del av inspirerande föreläsningar före kvällens mingel följt av trerätters middag och prisutdelning.
Håll utkik på www.sff.se för mer information om
priser och program.
OBS! Sista dag för att skicka in motioner från klubbarna är 11 januari 2014. Mejla till info@sff.se. ■
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Från fallskärmsgalan 2012.
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Välkommen på riksstämma och fallskärmsgala

SFF-konferensen 2013

Redaktörer sökes
Svenska Fallskärmsförbundet söker redaktörer
till två arvoderade uppdrag: en tidningsredaktör och en digital redaktör. Dessutom behöver
vi dig som vill hjälpa till ideellt i lite mindre
skala, antingen permanent eller vid särskilda
insatser under året, som till exempel större tävlingsevenemang.
Om du är intresserad av någon av följande
tjänster alternativt ideella insatser är du varmt
välkommen att höra av dig till Boel Stier i
Svenska Fallskärmsförbundets styrelse senast 20
januari på boel@sff.se.

och koka ner fakta till tydlig, överskådlig och
tillgänglig text. Du får gärna ha drag av projektledare också, med ordningssinne och förmåga att hålla deadlines. Visst är erfarenhet av
hoppvärlden och kontaktnät bra, men du som
är helt färsk i sporten får gärna höra av dig – ett
par klarsynta ögon på vår verksamhet är ofta en
tillgång i redaktionssamarbetet!
Uppdraget är beräknat att ta ungefär 30 arbetstimmar i anspråk per producerat tidningsnummer.
Digital redaktör

Redaktör Svensk Fallskärmssport

Dels behöver vi förstärka tidningen Svensk
Fallskärmssports redaktion, där du blir en av
tre redaktörer som arbetar tätt ihop med layoutansvarige för att producera fem tidningsnummer per år.
Erfarenhet av journalistik eller redaktörsskap
av någon form är en stor fördel. Men framför
allt söker vi dig som tycker om att uttrycka dig
i skrift, som är bra på att inhämta information

Vi bygger nu upp en ny tjänst som består i att
vara huvudredaktör för Svenska Fallskärmsförbundets hemsida sff.se och dess facebooksida,
samt att vara spindeln i nätet för den centrala
förbundsorganisationens informations- och
kommunikationsarbete.
Kansliet, styrelsen och de olika kommittéerna hjälper till med sina delar av informationsflödet men det är du som ser till att alla delar
hänger ihop. Du lägger upp en plan för året där

det ska informeras inför och under evenemang
som tävlingar, förbundskurser och – evenmang.
Du sköter antingen bevakningen av evenemangen själv eller lägger ut det på kunniga ocn
intresserade personer. Har du erfarenhet av att
vara webbredaktör eller motsvarande är det en
fördel. Viktigast är att du tycker att det är kul
att jobba snabbt och flexibelt med information,
plus att du gillar att uttrycka dig rappt och rakt
på sak med hjälp av text och bild.
Uppdraget är beräknat att ta cirka 10-12 arbetstimmar per månad i anspråk.
■

Årets klimatkompensering är ännu inte sammanställd då vissa klubbar även hoppar i december, men allt talar för att det är en ökning
från förra året då cirka 18 000 hopp och cirka
80 000 kronor klimatkompenserades.
I år har Stockholms fallskärmsklubb klimatkompenserat 19 806 hopp vilket motsvarar
74 782 kronor och det står för 62 procent av
klubbens totala hopp under 2013.
”Bara det är mer hopp än vad alla Sveriges
klubbar klimatkompenserade totalt förra året”,
säger Carolina Nilsson, styrelseledamot och
miljöansvarig i SFF.
Damlandslaget i FS4 Team Fire beslutade att
klimatkompensera alla sina tränings- och tävlingshopp i år, både utomlands och på hemmaplan. Totalt var det hela fem klubbar som valde
att klimatkompensera alla sina hopp: HSFK,
GOF, FGCC, SUFK och UFK.
Numera har alla klubbar en miljökontakt,
men rutinerna för klimatkompenseringen ser
väldigt olika ut på klubbarna. I vissa klubbar är
det ett styrelsebeslut att alla hopp, eller vissa
hopp klimatkompenseras, medan i andra klubbar är det upp till var och en.
Pengarna från klimatkompensationen har tidigare gått till projekt inom vindkraft i Indien
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Miljöarbetet fortsätter framåt

Carolina Nilsson om vår roll för klimatet.

och Kina. Utan pengar från klimatkompensation som finansiellt medel hade projekten inte
blivit av. Vilket som blir nästa projekt återstår
att se.
”Ofta tar jag hjälp och råd av John Josefsson
på Tricorona (som är gammal fallskärmshoppare) och av Annika Burström som tidigare var
miljöansvarig i SFF, och som nu arbetar med
miljö i sitt dagliga arbete, när jag ska välja ett
projekt att investera i. Det är viktigt att projekten är seriösa och att de är noga kontrollerade”,
menar Carolina.
Klubbarna har en möjlighet att få verksamheten klimatsäkrad och därmed få märkningen

”Klimatsäkrad av Tricorona”. Märkningen kostar 5 000 kronor per år och inför nästa år kan
klubbarna ansöka om ekonomiskt stöd av förbundet för just det ändamålet. Utöver kostnaden är det fyra steg som krävs. Information och
dokument gällande klimatsäkringen finns på
förbundets webbsida under fliken ”Fakta för
hoppare” och sen ”Miljö”. Det går även bra att
kontakta Carolina direkt för information.
Hon efterlyser även idéer och faktiska åtgärder som din klubb har infört för att vara klimatsmarta. Du når Carolina Nilsson på:
lena.carolina.nilsson@gmail.com.
Text: Virginia Åslund
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SFF-konferensen 2013

SFF-medlemmar erbjuds utbildning
Förbundets försvarskommittés samarbete med
Försvarsmakten gör det möjligt för SFF-medlemmar att ta del av frivilligutbildningar.
Under säsongen 2014 kan två medlemmar
från varje klubb delta på kurser om grupputveckling och ledarskap samt en militär grundutbildning. Man anmäler sig själv men det är
bra om man i klubben är överens om vilka.
Kanske de som gör mest för klubbens verksam-

het? Det är viktigt att det endast är två medlemmar från varje klubb som anmälser sig, visar
det sig att det är fler än två från samma klubb
kan förbundet bli av med denna möjlighet.
Kurserna kostar ingenting och resa och logi ingår. Dock är det inga garanterade platser. Kurser att anmäla sig till är följande:
• UGL – Utveckling, grupp och ledare. Kursdatum: är än så länge inte satta så håll utkik.

Information och anmälan: www.svenskalottakaren.se under fliken Utbildning.
• GUF – Grundläggande soldatutbildning för
frivilliga. Kursdatum: under hela året (anmälan måste ske nio veckor före kursstart).
Information och anmälan: www.frivilligutbildning.se under fliken Kurser. Om problem uppstår kontakta Johan Julin från Försvarskommittén på e-post: johanjulin@hotmail.com. ■

Kvalitetssäkring av klubbarna
Riksinstruktör Petter Alfsson-Thoor kommer
att framöver resa runt till landets alla klubbar
för en så kallad kvalitetssäkring. Det är något
som förbundet gör för att visa Transportstyrelsen att vi tar det delegerade myndighetsansvaret
på allvar – alltså, att vi har koll på läget.
Kvalitetssäkring påbörjades under denna säsong med besök hos FK Aros, FK Dala och
SYD. RI och SFF:s turné runt landet fortsätter
under 2014.

”Klubbesöken är inte till för att hitta fel eller
peka finger. Klubbarna gör ett mycket bra jobb
och olika klubbar har sina egna förutsättningar
och klubbkulturer. Så är det och så skall det
vara, dock så är det långsiktigheten i klubbarbetet och egenkontroller som kommer att ge
oss möjligheten att fortsätta ha en god säkerhetskultur” säger Petter.
Man vill ha högt i tak och öppna möjligheter till en förbättrad dialog mellan klubben och

förbundet. Några gemensamma nämnare man
funnit så här långt är att det brister i skriftliga
instruktioner för alla typer av instruktörer. Det
är också dåligt med arbetsbeskrivningen över
chefsinstruktörens jobb, vilket är bra att ha när
en ny chefsinstruktör tillträder.
Förutom ovan nämnda rutiner kommer
bland annat elevverksamheten att ses över. Mer
om kvalitetssäkring för klubbar finns under kapitel 410 i SBF:en.
■
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Sofia Lindroth, tillträdande
ordförande för SÖFK:

Said Zenhari, tillträdande ordförande för NYFK:

”För mig, som relativt ny hoppare
och som helt ny ordförande, var
förbundskonferensen ett jättebra
tillfälle att få ett ansikte på andra
aktiva. Dessutom fick jag för första gången träffa förbundsstyrelsen
och förstå bättre hur förbundet
centralt resonerar i olika frågor.
Jag hade väntat mig mycket information men det var en positiv
överraskning att det också blev så
mycket diskussion. (Även om det
ibland är svårt att få diskussionen
tillräckligt konstruktiv när mycket
ska hinna behandlas på kort tid.)
En fråga som debatterades flitigt
var den nya utbildningsplanen.
Den blev ett tydligt exempel på
hur mycket förutsättningarna skiljer sig åt mellan de olika klubbarna. Allt ifrån instruktörstillgänglighet och antal platser i planet till
buller och andra miljöfrågor måste
vägas in. Och medan det ena är
avgörande för en klubb är det
andra lika viktigt för en annan.
Trots att alla inte alltid har
samma uppfattning om hur man
ska gå tillväga kändes det som att

”Jag var ganska peppad på
att ta över ordföranderollen
och efter konferensen blev
jag det ännu mer. Det var
långa dagar, men kanonbra,
och intressant att få en inblick hur andra klubbar har
det. Det gjorde att jag insåg
att det finns fler sätt att tänka på. Det har jag nu tagit
med mig till planeringen
för klubben för kommande
säsong. Alla klubbar har ju
olika prioriteringar men
den gemensamma nämnaren verkar vara att alla jobbar på att hitta ett bra och
tydligt sätt att kommunicera mot sina medlemmar om
klubbens verksamhet. Det
är även viktigt att kunna
skilja på jobb- och kompisrelationer och inte fatta inofficiella
beslut i bastun – vilket är ganska
vanligt men ohållbart. Som sagt,
väldigt givande att få vara med.
Jag hade däremot önskat att det
fanns lite mer information om vissa saker, som verkade självklart för

det finns mycket vilja, både bland
nya och mer erfarna förmågor.
Dessutom tar jag med mig den
positiva inställningen till samarbeten och att dela med sig av erfarenheter, vilket är nödvändigt för
att alla klubbar ska överleva och
för att vi ska skapa så bra förutsättningar som möjligt för hoppning.”
■

Ahmet Kurt

Två röster från SFF-konferensen 2013

dem som varit med förr, men inte
för oss nya. Som Idrott online till
exempel. Även om det inte är rätt
forum för just en sådan diskussion
hade det varit bra med någon som
kunde sammanfattat det. Som ny
är det liksom lite svårt att hänga
med då.”
■
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SFF-konferensen 2013
En jämförelse av antalet av de olika typer av
instruktörer som behövs vid de olika utbildningsformerna.

Klubbarnas förutsättningar inför SFU

forts. från sidan 7

och att det går åt färre AFF-instruktörshopp för att få eleven godkänd.
SFU-elever har inget att jämföra med.
Men under försöksperioden har det förekommit att något hopp flyttats eller dess
innehåll justerats på initiativ av elevers
synpunkter, vilket är positivt då ett av
målen med SFU är att engagera eleven
att komma in i fallskärmstänket redan
under utbildningen.
Man kom även fram till att den sociala biten och kulturen på en klubb bör introduceras till eleven tidigt. Eleven får då
en tydligare inblick i, till exempel hur vägen från A-cert till AFF-instruktör ser ut
eller hur en packning går till. På så sätt är
eleven bättre förberedd när hoppkarriären börjar.

Men chefsinstruktörerna kom fram
till att SFU troligen är genomförbart
över hela Sverige, men att det krävs en
del organisatorika förändringar. Även om
åsikterna gällande blocken i utbildningsplanen skilde sig var alla var överens om
att fler hopp borde ingå i utbildningen
överlag.
”Och man måste ju börja någonstans,”
som riksinstruktören uttryckte sig. ■

Vilja till förändring skall finnas

Det är detta underlag som förbundet än
så länge har att luta sig emot. För att utvidga underlaget för SFU är målsättningen att landets alla klubbar testar den nya
utbildningen nästa säsong, innan beslutet om att införa SFU eller inte kan tas.
Så ingen ny utbildningsplan kommer att
tas fram och de klubbar som har begränsade resurser kan be om avsteg.
Det är egentligen de stora klubbarna
som har förutsättningarna för SFU medan de mindre klubbarna har det svårare.
Den främsta orsaken är att de saknar
AFF-instruktörer, men möjligheten att
låna in från andra klubbar finns. Det
finns dock vissa småklubbar som varken
har instruktörer eller tandempiloter.
Men det är inte bara resurser som instruktörer, tandempiloter och hoppmästare som är tillräckligt duktiga magflygare som skall finnas på plats – även viljan
till förändring skall vara där. Och det har
varit en hel del diskussioner inom och
mellan klubbarna, det är tydligt att inte
alla gillar SFU.

”Man måste börja någonstans,” resonerar
riksinstruktören Petter Alfsson-Thoor om SFU.

Svensk Fallskärmssport nr 5, 2013

11

John Cargill-Ek släpper hoppare från ballong på Johannisbergs flygfält. Foto: Dennis Graversen.

Januari

Svensk Fallskärmssport, 2014

31 Fredag

30 Torsdag

29 Onsdag

28 Tisdag

27 Måndag

26 Söndag

25 Lördag

24 Fredag

23 Torsdag

22 Onsdag

21 Tisdag

20 Måndag

19 Söndag

18 Lördag

17 Fredag

16 Torsdag

15 Onsdag

14 Tisdag

13 Måndag

12 Söndag

11 Lördag

10 Fredag

9 Torsdag

8 Onsdag

7 Tisdag

6 Måndag

5 Söndag

4 Lördag

3 Fredag

2 Torsdag

1 Onsdag

31/1 - 2/2: SFF:s Bas-kurs

Trettondagsafton

Nyårsdagen

w ww.sff.se
Svenska Fallskärmsförbundet

Februari

Svensk Fallskärmssport, 2014

28/2 - 2/3: SFF:s hoppledarkurs

Alla hjärtans dag

Mot världsrekord i headdown för kvinnor, Eloy i Arizona, november 2013. Foto: Norman Kent

28 Fredag

27 Torsdag

26 Onsdag

25 Tisdag

24 Måndag

23 Söndag

22 Lördag

21 Fredag

20 Torsdag

19 Onsdag

18 Tisdag

17 Måndag

16 Söndag

15 Lördag

14 Fredag

13 Torsdag

12 Onsdag

11 Tisdag

10 Måndag

9 Söndag

8 Lördag

7 Fredag

6 Torsdag

5 Onsdag

4 Tisdag

3 Måndag

2 Söndag

1 Lördag

31 Måndag

30 Söndag

29 Lördag

28 Fredag

27 Torsdag

26 Onsdag

25 Tisdag

24 Måndag

23 Söndag

22 Lördag

21 Fredag

20 Torsdag

19 Onsdag

18 Tisdag

17 Måndag

16 Söndag

15 Lördag

14 Fredag

13 Torsdag

12 Onsdag

11 Tisdag

10 Måndag

9 Söndag

8 Lördag

7 Fredag

6 Torsdag

5 Onsdag

4 Tisdag

3 Måndag

2 Söndag

1 Lördag

Sommartid börjar
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Vårdagjämning

19 - 23/3: SFF:s kursledarkurs samt hoppmästarkurs

Riksstämma och
fallskärmsgala 2014

Foto: Elof Wecksell.

Mars

Svensk Fallskärmssport, 2014

w ww.sff.se
Svenska Fallskärmsförbundet

April
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Team Fire, svenska damlandslaget i FS4. Foto: Elof Wecksell.

30 Onsdag

29 Tisdag

28 Måndag

27 Söndag

26 Lördag

25 Fredag

24 Torsdag

23 Onsdag

22 Tisdag

21 Måndag

20 Söndag

19 Lördag

18 Fredag

17 Torsdag

16 Onsdag

15 Tisdag

14 Måndag

13 Söndag

12 Lördag

11 Fredag

10 Torsdag

9 Onsdag

8 Tisdag

7 Måndag

6 Söndag

5 Lördag

4 Fredag

3 Torsdag

2 Onsdag

1 Tisdag

Valborgsmässoafton

28/4 - 2/5: SFF:s
tandeminstruktörskurs

Påskafton

Eleven Alexander Jamtebo över Östersunds fallskärmsklubb. Foto: Lars Eklund.

Maj
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31 Lördag

30 Fredag

29 Torsdag

28 Onsdag

27 Tisdag

26 Måndag

25 Söndag

24 Lördag

23 Fredag

22 Torsdag

21 Onsdag

20 Tisdag

19 Måndag

18 Söndag

17 Lördag

16 Fredag

15 Torsdag

14 Onsdag

13 Tisdag

12 Måndag

11 Söndag

10 Lördag

9 Fredag

8 Torsdag

7 Onsdag

6 Tisdag

5 Måndag

4 Söndag

3 Lördag

2 Fredag

1 Torsdag

31/5 - 1/6: Svenska
cupen 1, FK Aros

Kristi himmelsfärdsdag
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20 - 25/5: SFF:s AFF-examination

Valborg, första maj

w ww.sff.se
Svenska Fallskärmsförbundet

Juni
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Sextonmanshoppning över Gryttjom, Stockholms fallskärmsklubb. Foto: Tomas Almbo.

30 Måndag

29 Söndag

28 Lördag

27 Fredag

26 Torsdag

25 Onsdag

24 Tisdag

23 Måndag

22 Söndag

21 Lördag

20 Fredag

19 Torsdag

18 Onsdag

17 Tisdag

16 Måndag

15 Söndag

14 Lördag

13 Fredag

12 Torsdag

11 Onsdag

10 Tisdag

9 Måndag

8 Söndag

7 Lördag

6 Fredag

5 Torsdag

4 Onsdag

3 Tisdag

2 Måndag

1 Söndag

SSC swoop cup 1,
SF, Gryttjom

Sommarsolstånd

Midsommarafton

16 - 22/6, Skycamp 2014,
Bunge på Gotland

Pingstafton

Sveriges nationaldag

Ludvig Åkeson landar under Pride-festivalen i Stockholm. Foto: Mikael Söderberg / Försvarsmaktens HRC.

Juli
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31 Torsdag

30 Onsdag

29 Tisdag

28 Måndag

27 Söndag

26 Lördag

25 Fredag

24 Torsdag

23 Onsdag

22 Tisdag

21 Måndag

20 Söndag

19 Lördag

18 Fredag

17 Torsdag

16 Onsdag

15 Tisdag

14 Måndag

13 Söndag

12 Lördag

11 Fredag

10 Torsdag

9 Onsdag

8 Tisdag

7 Måndag

6 Söndag

5 Lördag

4 Fredag

3 Torsdag

2 Onsdag

1 Tisdag

28/7 - 1/8: SM 2014 i
alla grenar, Gryttjom, SF

5/7 - 6/7:
Svenska cupen 2, FKCG

w ww.sff.se
Svenska Fallskärmsförbundet

Augusti
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Exit från PAC över Näsinge flygfält. Foto: Andreas Wennebäck.

31 Söndag

30 Lördag

29 Fredag

28 Torsdag

27 Onsdag

26 Tisdag

25 Måndag

24 Söndag

23 Lördag

22 Fredag

21 Torsdag

20 Onsdag

19 Tisdag

18 Måndag

17 Söndag

16 Lördag

15 Fredag

14 Torsdag

13 Onsdag

12 Tisdag

11 Måndag

10 Söndag

9 Lördag

8 Fredag

7 Torsdag

6 Onsdag

5 Tisdag

4 Måndag

3 Söndag

2 Lördag

1 Fredag
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VM i frifallsgrenarna, Tjeckien

VM i precision och CF,
Bosnien-Hercegovina

Larry Nyström landar. Foto: Peter Törnestam.

September

Svensk Fallskärmssport, 2014

30 Tisdag

29 Måndag

28 Söndag

27 Lördag

26 Fredag

25 Torsdag

24 Onsdag

23 Tisdag

22 Måndag

21 Söndag

20 Lördag

19 Fredag

18 Torsdag

17 Onsdag

16 Tisdag

15 Måndag

14 Söndag

13 Lördag

12 Fredag

11 Torsdag

10 Onsdag

9 Tisdag

8 Måndag

7 Söndag

6 Lördag

5 Fredag

4 Torsdag

3 Onsdag

2 Tisdag

1 Måndag

Höstdagjämning

SM tiomanna speedformation, FK Aros

SSC swoop cup 2,
SF, Gryttjom

w ww.sff.se
Svenska Fallskärmsförbundet

Oktober
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Ludvig Åkeson och Robbin Havasi kör parflygning med rök över Berga
utanför Stockholm. Foto: Mikael Söderberg / Försvarsmaktens HRC.

31 Fredag

30 Torsdag

29 Onsdag

28 Tisdag

27 Måndag

26 Söndag

25 Lördag

24 Fredag

23 Torsdag

22 Onsdag

21 Tisdag

20 Måndag

19 Söndag

18 Lördag

17 Fredag

16 Torsdag

15 Onsdag

14 Tisdag

13 Måndag

12 Söndag

11 Lördag

10 Fredag

9 Torsdag

8 Onsdag

7 Tisdag

6 Måndag

5 Söndag

4 Lördag

3 Fredag

2 Torsdag

1 Onsdag

Sommartid slut
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Foto: Carl-Oskar Bohlin.

30 Söndag

29 Lördag

28 Fredag
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Tony
Tony Månson är ett namn som de flesta säkert känner igen. Han har under sina femtio år i sporten tagit nio NM-guld, 47 SM-guld, 34 SM-silver och 21 SM-brons. Hans
grenar har varit stil, precision, FS4 och paraski. Hans engagemang i sporten har inte
heller minskat med åren – Tony fortsätter att hoppa, tävla och sprida kunskap.

Text

Martin ”Mei” Eidensten

Foto

Anders Nyqvist

T

ony föddes i Stockholm 1943. Han
gick sju år i folkhögskola och utbildade sig sedan till möbel- och inredningssnickare. Sin första kontakt med fallskärmshoppning fick han under värnplikten som fallskärmsjägare.
”Jag ryckte in i Karlsborg i mitten av
mars 1963 och blev klar i augusti 1964
med 36 automathopp i journalen. Jag har
många roliga minnen från den tiden och
kan nog säga att det var då jag utvecklades till den jag är idag.”
Redan på hösten 1964 anslöt sig Tony
till SFF som då hette svenska fallskärmsklubben.
Spännande första hopp!

Hans bana som civil fallskärmshoppare
började på valborgsmässoafton 1965 i
Gryttjom. Ur en Cessna 172 med automatfallskärm som Stockholms fallskärmsklubb lånat av Fallskärmsjägaskolan, FJS.
Svensk Fallskärmssport nr 5, 2013

Tony
Månson
Född 1943 i Stockholm, Södermalm.
Växte upp med far, mor och en syster.
Nuvarande familj: fru, tre barn och sex
barnbarn. Tidigare familj: en son och två
barnbarn. Folkskola i åtta år. Började
hoppa 1963. Nuvarande klubb Linköpings fallskärmsklubb, LFK. Har i dag
6337 hopp. Cert nummer 24. Stor
grabb nr 5, fler än 285 poäng i dag.
I landslaget från 1968 till 1987.

”Vi var två hoppare och en hoppmästare. Jag skulle hoppa som nummer två,
men vid ilastningen ändrades det till att
jag skulle gå av först. Jag gick ut på hjulet,
tog tag i stöttan som gick till vingen och
på ’Gå!’ hoppade jag exemplariskt, uppåt
och bakåt.”
”Efter en mycket kort stund tog det
stopp och jag blev hängande i utdragsremmen, under flygplanet. Jag hade svårt
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Tony Månson ryckte in
på Fallskärmsjägarskolan i Karlsborg i mars
1963, blev klar i augusti
1964 med 36 automathopp i bagaget. Baskern
sitter fortfarande!

att se vad som hände uppe i flygplanet
eftersom utdragsremmen tryckte upp
fallskärmen mot min nacke. Jag snurrade
också runt – allt snabbare – tills jag kom
på att om jag intog en X-ställning så
stannade rotationen.”

Han var aldrig rädd eller orolig över
om det skulle gå bra eller inte.
”Jag visste bara inte hur dom skulle
lösa problemet.”
Efter cirka tio minuter släppte trycket
mot huvudet, Tony drog reserven och
landade på hoppfältet.
”1965 fanns ingen kniv i flygplanet.
Så hoppmästaren skar av utdragsremmen
med en askkopp som hade en vass kant.”
Det var efter den här incidenten som
kravet infördes på att kniv ska finnas i
flygplan vid automathopp.
”Det fanns ingen kontakt mellan piloten och hoppledaren så du kan ju tänka
dig oron bland hopparna på fältet. Den
andra elevens fru fanns på fältet och hon
höll på att bryta samman eftersom hon
trodde det var hennes man som hängde
där under vingen.”
När Tony nästa dag skulle fortsätta hoppa nekade han att göra fler automathopp.
”Jag hade ju gjort ett, och dessutom
dragit reserven i samma hopp...”
Utöver dom 30 hopp som Tony gjorde i utbildningsplanen så blev det inte så
många hopp under dom första åren.

”Det var dom små flygplanen som var
den stora begränsningen.”
Första SM 1966

Under sina första år ville han vara med
på SM men det fattades några hopp till
den certifikatsgrad som krävdes. Men
året efter var det dags och Tony ställde
upp i precision.
”1966 fick jag vara med på SM i Bklassen som det då hette då. Med min
TU-fallskärm (enkel rundkalott av militär
typ, se bild nedan) slog jag landslagshopparna i två av tre omgångar men den
tredje omgången var katastrof och jag
landade 40 meter fel. Dom andra hopparna hade PC-skärmar som var det häftigaste man kunde ha då.”
Redan här förstod Tony att den här
sporten och den grenen var något han
ville fortsätta med.
”Det var detta som gjorde att jag ville
hoppa vidare och se hur bra jag kunde
bli. Senare har också kamratskapet och
att jag lyckats på tävlingar bidragit till att
intresset hållit sig.”
Fortsatt satsning på tävling

Ur Tony Månsons arkiv

”1967 blev jag i Karlsborg svensk mästare
för första gången, i tremannalag. Samma
tävling var också nordiska mästerskapet.”
Mitt under studentrevolten i Paris
1968 åkte Tony med sin kompis Anders
Petterson till Chalon i Frankrike.
”Det var den tidens bästa hoppfält för
att bli bra fallskärmshoppare. Vi hoppade bara stilhoppning, men från den generösa höjden 3000 meter.”(1)
På marken stod en instruktör och tittade på med kikare för att kunna ge råd
och tips.
”Allt som allt blev det 42 hopp på sex
dagar. Vi han även med ett nödhopp eftersom piloten flög in i moln och tappade kontrollen över planet som gick i
spinn. Jag och Anders var dom enda som

Ur Tony Månsons arkiv

Para Commander, PC:n, den tidens högprestanda.

Tony med sin första, enkla rundkalott, av typen TU.
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kom ur planet och det krävdes ordentlig
kraft för att dra sig ut genom dörren. Piloten fick upp planet på 600- 700 meters
höjd och dom hoppare som var kvar var
ganska chockade.”
På hemresan fick Tony och Anders
problem med Tonys folkvagn och motorn
var tvungen att bytas. Som tur var betalade försäkringen reparationen och tillbaka
i Sverige var det bara att fortsätta träna.
Flera VM genom åren

En annan stor upplevelse från året 1968 är
när han åkte till VM i Graz i Österrike.
”Det var ingen svensk som placerade
sig på någon framskjuten plats eftersom
dom flesta andra nationer hade yrkeshoppare som var tulltjänstemän eller militärer. Vi skandinaver var glada motionärer.”
Från den tävlingen tog Tony med sig att
ålder var av mindre betydelse i vår sport.
”Man kan vara gammal i vår sport och
ändå bli världsmästare. Han som vann
precisionen var 42 år gammal och det var
bra för mig att se även om jag bara var 25
år då. Det var också första gången jag

Tony Månson daskar i gropen så det ryker,
medvinds, under träning på VM i USA 1972.
Till höger: ur Göteborgstidningen (GT), 1972.

Anders Q

Jag har känt
Tony Månson
sen jag började hoppa fallskärm i GFK
1984. Tony
var en av de
stora som tränade stil och
precision. Jag
hängde på så
gott jag kunde
och sög åt mig
av alla hans
tips och råd. När jag 1988 vann mitt
första SM-guld i lagprecision var det
med laget Sport som Tony också var
med i. Men efter det var vi konkurrenter i många år. Tony tävlade med
Gropvraken från Aros och sedan för
Skåne och jag med Linköping.
Senare gick dock Tony över till oss i
Linköping och vi har vunnit många SMguld i lagprecision tillsammans.
Nu när vi inte är lika aktiva längre är
det alltid Tony som är mest drivande
när det gäller att komma iväg hoppa.
Det blir alltid några träningshelger tillsammans i Linköping varje år. Vi tävlar
fortfarande i lagprecision och vann guld
på SM i år igen.
Det är fantastiskt att se Tony på ett
hoppfält! Att han fortfarande kan brinna
så för sin sport och vid 70 års ålder
fortfarande ha energin att springa till
kärran för att hinna ett hopp till.
Tony är den person som har betytt
allra mest för mig i min egen hoppkarriär och det känns underbart att ha en
sådan vän, som alltid är så på när det
gäller hoppning.

Ur Tony Månsons arkiv

Anders ”Raggarn” Carlson,
Linköpings fallskärmsklubb:

märkte av att öst var öst och väst var
väst… Under pågående VM invaderade
Ryssland Tjeckoslovakien och det lade en
dålig stämning över tävlingen.”
Det blev även VM i Jugoslavien 1970
för Tonys del och året efter en stor tävling i Österrike där vårt landslag blev
tvåa i lagprecision.
Ett av Tonys stora äventyr var VM i
USA på sjuttiotalet, där Jonas Wallberg
blev tolva i precision.
”Vilken tävling! Vi hoppade från helikoptrar just hemkomna från Vietnam
och piloterna hade tusentals flygtimmar.
Detta var på sjuttiotalet och du som inte
var med kan inte ana hur mycket skägg
och långt hår det fanns. Jag och Anders
lämnade de avslutande dagarna med att
åka till New York och som kuriosa kan
jag nämna att tvillingtornen, World Trade Center, inte var färdigbyggda då.”
Turné i Kina

1978 var en grupp kinesiska hoppare på
besök i Borlänge.
”Dom var i början av sin sporthoppning och sökte kunskap. Kina hade aldrig
deltagit på ett VM och ville lära sig mer.”
Besöket avslutades med en tävling där
Tony vann alla grenar och året efter bjöd
(1)
Stilhoppning som tävlingsgren finns inte i Sverige
längre, uthoppshöjden på tävling var 2 000 meter.
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på precisionsfinalerna. På senare VMtävlingar kunde jag se att alla kineser
anammat min teknik.”
Varför minns man alla felfunktioner?

Under Tonys första träningsläger i Sverige skulle han göra sitt tusende hopp, han
hade då inte haft en enda felfunktion.
”Förutom min hang-up på mitt första
hopp då alltså.”
Dåvarande redaktonen för den här
tidningen, Svensk Fallskärmssport, som

hade startat året innan ville göra ett reportage om det fenomenet.
”Det var ytterst ovanligt att ha så få
felfunktioner, men den statistiken grusade jag under lägret. Jag hade felfunktion
på både hopp 1003 och 1006 – packlåsning efter utfört stilhopp. I båda fallen
utlöste jag reserven samtidigt som huvudfallskärmen kom. Båda skärmarna
var fullt bärande, men det gick ju inte att
landa precision så jag krokade loss reserven och landade i groppen. På den tiden

Lennart Vestbom

Här gör Tony ytterligare
en nolla, dead-center.
Platsen är Vårgårda,
den 14 april 2007 och
hoppet är hans 6 000:e.

de kinesiska hopparna tillbaka, en fyra
veckors turné i Kina.
”Den är absolut en av de största upplevelserna i min hoppkarriär. Vi åkte tåg
till Anyang där tävlingen skulle vara. När
vi gick runt i staden följde folk efter oss
av ren nyfikenhet.”
Tony fick hålla hålla seminarium i stil
och precision för landets tränare och ledare.
”Jag kröp omkring på golvet och visade tekniker och resonerade om hur jag
tänkte i stilhopp och vad som var viktigt
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Tonys prisskåp rymmer tjockt med medaljer, priser och utmärkelser.
Femtio år i sporten har satt avtryck. Ur axplocket: nio NM-guld, 47 SM-guld,
34 SM-silver och 21 SM-brons. Vi andra kan bara häpna och ta av hatten.

Framlidne prins Bertil stod idrotten och Riksidrottsförbundet nära. Här får Tony Månson ett
stipendium ur prinsens hand, slutet av åttiotalet.

Tony Månson –
så hette den
unge hopparen
som hjälpte mig
att komma på
rätt ställe över
Gryttjoms flygfält
när jag var där
första gången. Året var 1967 och Tony
var redan då en erfaren spottare. Kalotterna var runda, något styrbara och
kallades ”Tojo”. Vår vänskap som inleddes där på 500 meters höjd, som var
uthoppshöjden på den tiden, har nu bestått i 46 år.
När jag besökte Göteborgs fallskärmsklubb på Säve under SM 1971 var Tony
redan en framstående hoppare som lovade mera. Det löftet vet vi alla att han
hållit med råge. Han är fallskärmssportens ”Zlatan” och har haft sin självklara
plats i det konventionella landslaget under hela sin hoppkarriär. En lång karriär
som inte är slut än.
Tony har alltid varit beredd att bjuda
på sin kunskap. 1973 fick jag gott stöd
och värdefull kritik av Tony vid konstruktionen av DC-plattan, det digitala mätverktyg som underlättar domararbetet i
precision. Mycket tack vare Tonys intresse och godkännande används nu
denna svenska el-disk på alla precisionstävlingar. Tack för det Tony!
En väl underbyggd vänskap som kommer att bestå, han är en bra grabb den
där Tony!

Svensk Fallskärmssport nr 5, 2013

hade vi bröstreserv, och den fästes på selen med två karbinhakar.”
Och fler reservdrag blev det efter dom
där två.
”Jag hade all respekt för vingfallskärmarna när vi började hoppa med dom på
slutet av 70 talet. Dom var oprövade och
Svenska Fallskärmsförbundet hade höga
krav för att få börja hoppa med dom. Den
vanligaste orsaken till felfunktion var
brott på en styrlina eller bärlina”.
Tony är inte helst säker på hur många
reservdrag han har nu.
”Men fler än tio i alla fall, det tror jag”.
”Femtio år som hoppare har gett
många minnen och kamrater både i och
utanför landslaget.”
Det är omöjligt för Tony att rada upp
alla betydelsefulla händelser.
En av Tonys döttrar frågade honom
en gång varför han som är så duktig och
vinner valde fallskärmshoppning där det
inte finns några prispengar.
”Tyvärr är det så” säger Tony. ”Vid sidan av plaketter och medaljer får vi inga
priser att tala om idag heller. Jag har några fina tennpriser och några i glas. Jag har
även fått utmärkelser av prins Bertil,
Flygsportförbundet och Fallskärmsjägarskolan. Och det värmer.”
”Men på tal om prispengar, eller frånvaro av dem... här skall rättvist sägas att
jag aldrig skulle haft möjlighet att hoppa
i femtio år utan hjälp från de företag jag
jobbat i. För att inte tala om stödet, mest
av allt... det från min familj.”
■

Anders Q

Göran Lilja, ordförande i Svenska Fallskärmsförbundet 1971 - 1978
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Riksinstruktören

Petter Alfsson-Thoor:

Om flygsäkerhetsarbete

E

gentligen handlar allt vi gör om vilja. Vi
väljer vårt sätt att resonera och agera. Det
innefattar även förmågan att ta till sig förändring. När SFU-arbetet påbörjades var jag positiv och ganska driven till att få ett bra resultat.
Jag hade dock inte räknat med det motstånd
som fanns i vissa läger och synnerligen inte på
det sätt det blev uttryckt i praktiken.
Kanske lite naivt av mig att inte ha haft en
plan för det och på så vis kunnat göra annorlunda. Nu står vi där vi står och jag är fortfarande lite förvånad över hur snäva ramar vi
människor tänker i.
Att SFU-försöket kommer att köras under
2014 i ett antal klubbar är redan meddelat.
Om det i slutändan är SFU som blir enhetlig
utbildningsplan i Sverige, får framtiden – och
hoppsveriges vilja att se ett perspektiv större än
den egna klubbens – avgöra.

U

nder förbundskonferensen, och särskilt på
chefsinstruktörernas sida, ordade vi om statistik. Jag pratar om begreppet flygsäkerhetsarbete och vad det betyder. De flesta har ingen aning
även om de i praktiken redan tillämpar det.
Allt flygsäkerhetsarbete går ut på att antingen minska eller eliminera sannolikheterna för
de fel eller misstag som leder till haverier. Eller
att minska haveriernas konsekvens, eller båda.
Och vad betyder det?
Jo, att identifiera potentiella problem och
minska risken att de inträffar. Se ett redan pågående problem, ta reda på varför det finns och
sätta in en åtgärd. En åtgärd kan till exempel
vara en reglering eller utbildning i någon form.

J

ag vill konkretisera en problematik som
finns i svensk fallskärmshoppning och som
det är hoppsveriges ansvar att lösa. Och det ansvaret ligger hos förbundet, chefsinstruktörerna
och instruktörerna. Problematiken är: det är låg
nivå på materielkunskapen hos svenska hoppare idag! Varför då?
Våra nybörjare ges inte tid till utbildning i
materielhandhavande, packning och fördjupande kunskaper i allmänhet om materiel.
Varför då? Det har blivit bråttom någonstans i vår fallskärmsutbildning. Så bråttom att
packning bortprioriteras i stor utsträckning under grundkursen och i en bedrövlig utsträckning under utbildningsplanen. Det är främst
AFF-utbildningen som står för den problematiken. Elever tillåts köpa packningar i vissa klubbar. Om inte det är en björntjänst så berätta för
mig vad en sådan är.
Får det här någon konsekvens?
Ja! Förutom att kandidater till instruktörsutbildningar visar osäkerhet i sitt materielkun-
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nande när de med hundratals fallskärmshopp
kommer till kursen, så finns det även data att ta
hänsyn till:
Av 480 reservdrag, mellan 2008-2013, står
hoppare med färre än 200 hopp för 194 av dem.
Av materielorienterade felfunktioner som trassel, packlåsning och baglock står hoppare med
färre än 200 hopp för mer än hälften. Nu ska vi
ha i åtanke att hoppare med D-licens utgör en
tredjedel av alla medlemmar och står för majoriteten av fallskärmshoppen i Sverige på årsbasis.
Jaha..? kanske någon tänker. De är ju bara
reservdrag. Ja – det är helt riktigt!

V

isste du att under senaste 20 åren har 15
fallskärmshoppare dött fallskärmsdöden.
Nio av dessa kopplade loss sin huvudfallskärm
eller hade ingen fallskärm ute. I de flesta fall är
en nödprocedur påbörjad men inte fullgjord.
Det kan vara inget reservdrag, kutt utan re-

”

Av 480 reservdrag,

mellan 2008 - 2013, står
hoppare med färre än 200
hopp för 194 av dem.

”

servdrag, för låg kutt och därmed sent reservdrag – och samtliga hade färre än 400 hopp.
Sex av dem har haft en fullt bärande fallskärm men omkommit på grund av drunkning, kalottkollision, CF-wrap eller högfartslandning / låg sväng.
Det är farligt att hamna i ett nödläge! De
allra flesta hopp går bra, även de med reservdrag. Samtidigt vet vi att det varit 480 reservdrag och en dödsolycka mellan 2008 och 2013.
Andreas ”Nisse” Nilsson från Smålands fallskärmsklubb omkom efter att ha kopplat loss
huvudfallskärmen utan att själv aktivera reserven i tid för att den skulle bromsa fallet. Det är
med andra ord en på 480 reservdrags risk att
man slår ihjäl sig i samband med ett sådant under åren 2008-2013.
Är det att betrakta som en ganska hög risk?
Ja... inte är det en låg risk i alla fall. Kan man
minska sannolikheten för att den risken uppstår? Tänk på vad flygsäkerhetsarbete går ut på.
Kan man minska risken att behöva hamna i
en nödsituation som kräver nödprocedur? I det

Riksinstruktören
Petter Alfsson-Thoor

här ämnet avseende materielorienterade felfunktioner – ja!

H

ur kan man jobba för det? Materielutbildning i större omfattning är enda svaret.
Jag har både skrivit och talat med chefsinstruktörer på möten om det hör förut. Alla har nickat och hållt med och kommit med flera goda
förslag.
Utbilda i materiel och packning under den
tid eleven är elev, efteråt kan det vara svårt att
få styrning har det visat sig.
Vad har ändrats? Varför är det sämre? Varför
har inget sagt något? Koka grodan långsamt,
normglidning – kärt barn har många namn.
Det har skett en förändring i synen på hur viktig materielkunskap är i takt med AFF-utbildningen (läs snabb utbildning) tagit över från en
kurs i lugnare tempo där eleverna måste packa
själva med kontroller (läs utbildas).

O

m jag skulle påstå att det från och med nu
är obligatoriskt med tio timmars materielkunskap före första hopp och godkänd packcertifikat före A-licens, så skulle mest troligt
mer eller mindre begåvade instruktörer utrycka
sitt missnöje med denna stora kravändring.
Okej. Men vad skall vi göra då? Jo, innan
det kommer en ändring av riktlinjer kan vi börja med att följa de vi redan har. Om vi inte kan
det fortsättningsvis, så kommer det att krävas
justeringar.

J

ust en sådan här kortare analys är en del i
ett flygsäkerhetsarbete. Det är klart att man
skulle kunna linda in orden i bomull för att
inte såra någons känslor. Men i det här handlar
det om människoliv. Det handlar om våra instruktörers syn på vad som anses viktigt.
Elever, de kommer med relativt öppna ögon
och vill lära sig. Om de inte får möjligheten,
hur skall det då gå till? Vem skall utbilda dem
senare? Vad är det som är så bråttom?
Ha en god jul och ett gott nytt år!

Med blicken mot skyn,
Petter Alfsson-Thoor
SFF:s riksinstruktör
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INCIDENT
RAPPORTER
Jösses, jag blir svettig av att bara läsa hopparens beskrivning. Härligt att se en individ
som är en fallskärmsagerare med mycket
gott resultat. Men varför hände det?

av Petter Alfsson-Thoor

Tillbudsrapport

Incident med
reservdrag och
personskada
•

Tid i sport: en månad.

•

Antal hopp: sju (första manuella).

•

Antal hopp senaste tre månaderna: sju.

•

Antal hopp med aktuell utrustning: sju.

•

Typ av huvudfallskärm: Navigator 280.

•

Typ av skada: Stukad fot, fotled och knä.

•

Tid i sport: två år.

•

Antal hopp: 35.

Hopparens redogörelse:

•

Antal hopp senaste tre månaderna: 20.

•

Antal hopp med aktuell utrustning: 20.

•

Typ av huvudfallskärm: -

•

Övrig utrustning: -

”Jag hoppade ur planet och drog huvudskärmen
enligt ”svanka, se, ta, dra”. Började trampa luft
när jag kände rycket från fallskärmen. Uppfattade
det inte som att jag voltade och såg inte heller
några linor passera framför mig. Skärmen såg
nästan fullt utvecklad ut och jag uppfattade det
inte som line-over men det är fullt möjligt att det
var det. Mitt fokus låg inte på det utan tänkte att
det var någon form av snodd, lokaliserad endast
vid bärremmarna.
Bärlinorna verkade inte särskilt tvinnade. Snodden var vid vänster axel och all vikt bars upp av
den sidan vilket gjorde att jag hängde väldigt skevt
och axelremmen var cirka två-tre decimeter ovanför
axeln. Över höger axel kunde jag inte hitta något
fel. Det fanns inget utrymme mellan bärremmarna
att ta tag i vid ett försök att reda ut snodden.
Konstaterade snabbt att det inte gick att landa
med huvudfallskärmen och gjorde därför reservdragsproceduren men båda handtagen slant ur
händerna. Försökte då en längre stund i flera omgångar att dra kutt-handtaget med hjälp av båda
händerna men det gick inte att rubba, trots ett ordentligt grepp och full kraft.
Då försökte jag kapa bort huvudfallskärmen
med kniven men hade inte en chans att nå bärlinorna för jag hängde så skevt och låg i selen medan hela ekipaget roterade. Medan jag kämpade
med att försöka förstå exakt vad som hänt såg jag
Stevenslinan och drog då i den omedelbart och
blev därmed hängande under två fallskärmar. Reserven hade också snodd så den gick inte att styra. Förberedde mig på en hård landning i skogen,
landade på backen mellan träden och stukade
vänster fot, fotled och knä.”

Avskrift från tillbudsrapporten:
”Fyrmanna-speedstar. En av deltagarna föll fortare
och jag tappade bort honom i luften under brytet
men de andra två trackade jag ifrån. Drar på
1 000 meter. Vid drag ser jag en fallskärm som utvecklas nere till höger om mig. När min fallskärm
vecklas ut gör den en skarp sväng åt höger och jag
åker rakt emot den andra hopparen, något lägre
än denne. Jag passerar den andre hopparen som
slår i framkanten av min fallskärm med foten.
När vi passerat varandra tittar jag om det blivit
någon åverkan på min skärm. Eftersom så inte är
fallet väljer jag att inte dra reserven. Både jag och
den andre hopparen landar utan problem.”

Kommentar från CI:
Även ett hopp med få deltagare kräver planering
och erfarenhet. En ”speedstar” kan snabbt bli farlig när oerfarna hoppare jagar varandra i luften.

Kommentar från RI:
Tur är också en erfarenhet, men det går inte leva
alltför länge på bara tur i den här sporten. Den
här typen av hopp är inte helt ovanliga när färska
hoppare vill göra något extra. Speedstar låter som
en enkel och rolig grej att göra tillsammans, men
speedstars är betydligt mer komplexa än vad det
kan framstå som. Kunskaper som behöver bemästras är inte bara av flygtekniskt karaktär – som
att ta sig till sin plats genom att dyka, bromsa, svanka och hissa. Det krävs även kunskap om vad man
gör när det inte går som om man har tänkt sig.
En hoppare går låg – vad gäller då? Den hoppare som går låg måste veta vad den skall ta sig till.
Och de som är ovanför måste veta hur de skall
bete sig för att kunna genomföra ett bra och säkert bryt av formationen, även om formationen råkar vara mer av en luftbrisad än samlad klunga i
vissa fall. Hur man än bestämmer sig för att lösa
uppgiften när den visar sig, måste alla inblandade
veta vad planen är. Det gäller i all fallskärmshoppning. Agerandet måste komma direkt, för tidsmarginalerna är ibland näst intill obefintliga.
Kallottkollisoner har dessvärre en tendens att
vara dödliga. En frontalkollision med två fallskärmar som har en egendrivning på runt 40 kilometer i timmen är förödande om den sker kropp mot
kropp. Det finns väjningsregler att tillämpa när
man väl hamnat i det farliga läget. Men det bästa
är att försöka undvika det farliga läget med genomgående planering för att på så vis skapa sig
en bättre rutin för framtiden.
●
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Kommentar från CI:
En riktigt ”nära-ögat-incident”. Otroligt bra sinnesnärvaro av hopparen som drar Stevenslinan själv.
Kan inte nog trycka på vikten av att ha tummen i
reservhandtaget vid reservdrag. Klubben har köpt
in hardhousing till alla bärremmar på elevriggarna,
för att detta förhoppningsvis aldrig mer skall kunna
inträffa. Nu klarade sig lyckligtvis hopparen undan
med endast en stukad fot.

Kommentar från RI:
Jösses, jag blir svettig av att bara läsa hopparens
beskrivning. Härligt att se en individ som är en fallskärmsagerare med mycket gott resultat. Men
varför hände det?
En roterande felfunktion är inte alls ovanligt i
hoppning. Men en roterande felfunktion som är så
kraftig att det är svårt att koppla loss är ovanligare. Men det finns flera rapporter från året där
hoppare, både erfarna och oerfarna, har haft
mycket tungt att koppla loss huvudfallskärmen.
Nu pratar vi om en elevfallskärm som egentligen är ganska svår att få våldsamma rotationer

på. Å andra sidan kan en rotation accelerera om
den får hålla på ett tag. I detta fall kan det varit
en bidragande orsak till varför hopparen blev så
osymmetrisk i selen. Hopparen trycktes ut åt ena
hållet helt enkelt och skevheten i selen blev ännu
värre av det. Antingen roterade det väldigt mycket eller så var selen inte ordentligt tillpassad.
Snodden långt ner på bärremmarna är troligen
en starkt bidragande orsak till att det var tungt
att dra losskopplingshandtaget, och det finns idag
lösningar med hardhousing som träs in i bärremmaran för att losskopplingsvajern inte skall kunna
tvinnas ihop med bärremmen och låsas fast.
Den här hopparen ställdes inför en ytterlighet
på sitt sjunde fallskärmshopp. Nödproceduren
fungerade inte (även om tummen alltid skall vara i
handtaget). Nu då? ”Stevenslinan, om jag drar
den så kommer en till fallskärm ut som kan bromsa fallet.” Systemförståelse eller ren tillfällighet –
det går att sia om.
Men det var helt klart enastående väl genomfört när hopparen väl befann sig mitt uppe i smeten. Överlevnadsinstinkter, kort och gott, kan ta
fram konstruktivt tänkande hos en del människor
medan andra bara blir passagerare i sin egen
kropp. Den här hopparen var inte passagerare i
sin egen kropp utan en agerare.
Vad kan vi lära oss av det här?
Systemförståelse räddar liv. Korrekt drill i nödförfarande räddar liv. Reservdragselen är en statisk prövning på marken som kan få det svårt att
jämföras med det här. Om alla kursledare företar
sig ytterligare att göra kvittoskrivning i det praktiska examineringen för att få fram fallskärmsagerare, så kanske vi fortsätter att ge våra fallskärmshoppare verktygen för att rädda sina egna liv. ●
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SFF:s
uppvisningsgrupp
– mer än folkmassor

Uppvisningsgruppen är mycket mer än hopp över folkmassor med
flaggor och rök. Bakom varje uppvisning finns en noggrann planering
och högt säkerhetstänk. Även om man inte uppfyller kraven för uppvisningshoppning är alla välkomna att ingå i uppvisningsgruppen och
delta på uppvisningsträningarna.
Text

Virginia Åslund

Foto

Mikael Söderberg / FM HRC

”D

Bilden: Tobias Hellmark med Riksidrottsförbundets flagga på uppvisning under
Almedalsveckan i Visby i somras.
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et viktigaste är att det finns
en vilja och att du är beredd
på att ge av din tid och engagerar
dig i uppvisningsgruppen. Vem
som helst är välkommen att delta
på våra träningshelger. Vill man
ingå i gruppen tar vi hänsyn till
individen och anpassar henne eller honom till en uppgift”, säger
Johan Julin, chef för uppvisningsgruppen.
Idag består gruppen av ett tiotal medlemmar och skulle behöva
växa lite till. För att en uppvisning
överhuvudtaget ska bli av behövs
många komponenter. Jobb som

tillståndshanterare, uppvisningsledare (hoppledare), säkerhetsansvarig och kommunikatör gentemot piloter och förbundet, är viktiga funktioner både under planeringsstadiet och under själva uppvisningen.
Svårt med hopptillstånd

Det svåraste med en uppvisning
är att få tillstånd för hopparna att
hoppa ut i rätt tid, speciellt i
Stockholm där det är så mycket
annan flygtrafik. Uppvisningsgruppen försöker informera Flygsportförbundet om hur de jobbar
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Elof Wecksell / FM Human Resource Centrum

Jens Grahn sätter foten där publiken är så
imponerad av att se den – mitt på krysset.

är en av uppvisningshopparna som även
är med och planerar.
Bygga bra relationer

En uppvisningsgrupp var förut något
som Försvarsmakten stod för. Men den
var till slut inte lönsam att behålla på
grund av neddragningar.
Eftersom Svenska Fallskärmsförbundet
är en frivilligorganisation hamnade det då
på oss ta fram en uppvisningsgrupp som
Försvarsmakten skulle kunna använda sig
av. På så sätt kunde Försvarsmakten spara in kostnader. Förbundet tog fram en
uppvisningsgrupp och idag är den en aktiv organisation som själva får söka uppdrag gentemot Försvarsmakten.
”Det är inte bara bra för PR- och rekryteringsverksamheten, utan vi vill också vara
attraktiva för Försvarsmakten och bygga en
bra relation med dem. Hjälper vi varandra kan vi tillsammans bygga två starka organisationer” avslutar Johan Julin. ■
Krav för uppvisningshoppning

• Lägst C-licens plus tjugo hopp under
senaste tremånadersperiod, får hoppa över landningsområde som motsvarar ett hoppfält.

och hoppas att de i sin tur ska hålla en
dialog med Luftfartsverket.
”På så sätt skulle det kanske förenkla
möjligheterna för uppvisningar. För det
absolut roligaste är när hopparna landar
där de ska, på ett säkert sätt, och publiken jublar”, säger Johan.
I år visade uppvisningsgruppen upp
sig på tre stora, och lyckade, arrange-

mang: Almedalsveckan, Pride-festivalen
och Ung 08-festivalen.
”Den mest utmanande uppvisningen
var under Pride-festivalen. Då var det
hög puls. Det var så himla mycket folk
och mitt över centrala Stockholm. Det
var mycket planering från chefens sida
och vi var tvungna att ändra en del under festivalen”, säger Ludvig Åkeson, som

• Lägst B-licens + 20 hopp under senaste tremånadersperiod får hoppa
över landningsområde som motsvarar skolhoppfält.
Kontakta uppvisningsgruppen
Om du vill du delta på en träningshelg
eller ingå i uppvisningsgruppen är du
välkommen att kontakta dem på e-post:
uppvisningsgruppen@sff.se

Elof Wecksell

Uppvisningsgruppen
under säsongsavslutning
och träningshelg i Berga.
Från vänster: Richard Ziverts, Mikael Söderberg,
Ludvig Åkeson, Jens
Grahn, Sara Guchi, Robbin Havasi, Johan Julin,
Nenne Pettersson och
Fredrik Wesslén.
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KONTAKTA

Styrelsen

Vill du veta mer om

SFF!

Ordförande: Ronny Modigs,
e-post: ordforande@sff.se

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

Kassör: Stefan Nilsson, e-post: kassor@sff.se

Ekonomi: Stefan Nilsson, e-post: kassor@sff.se

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

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

Ledamot: Boel Stier, e-post: boel@sff.se

Kansliet

Ledamot: Carolina Nilsson,
e-post: lena.carolina.nilsson@gmail.com

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

Suppleant: Håkan Dahlquist, e-post:
hakan@sff.se
Suppleant: Lena Kaulanen,
e-post: lena.kaulanen@gmail.com

Förbundsjurist, allmänrättsliga frågor, avtal,
försäkringar, tävling: Håkan Dahlquist,
e-post: hakan@sff.se
Miljöfrågor: Carolina Nilsson,
e-post:lena.carolina.nilsson@gmail.com
Materielkommittén: Henrik Grentzelius,
e-post: henrik.grentzelius@comhem.se

Riksinstruktören

Valberedningen

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

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

Beställ material på SFF:s kansli

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

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

• Boken ”Flyga fallskärm”, utbildningsbok
i fallskärmsmanövrering.

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

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

Ronny Modigs,
ordförande

Stefan Nilsson,
kassör

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

Carolina Nilsson,
ledamot

Boel Stier,
ledamot

Erik Hamrin,
ledamot

www.sff.se
Svenska Fallskärmsförbundet är en frivillig försvarsorganisation,
medlem i Flygsportförbundet och Riksidrottsförbundet.
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Utbildnings- och säkerhetskommittén:
Petter Alfsson-Thoor, e-post: ri@sff.se
Tävlingskommittén: Lena Kaulanen,
e-post: lena.kaulanen@gmail.com

Håkan Dahlquist,
suppleant

Lena Kaulanen,
suppleant

Petter Alfsson-Thoor,
riksinstruktör

På hemsidan hittar du fakta,
information och nyheter om hoppning.

Transportstyrelsen har till Svenska Fallskärmsförbundet
delegerat tillsynen av sporthoppning med fallskärm i Sverige.
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God Jul & Gott Nytt År från oss alla till dig och de dina! Hoppa lugnt 2014.
Illustration av Jenny Nyström.

