Verksamhetsberättelse 2014
Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed sin årsberättelse för
verksamhetsåret 2014, den 60:e i ordningen.

2014 i korthet
Under 2014 har vi arbetat vidare mot våra strategiska mål - de mål som
fallskärmssverige tillsammans har kommit fram till att vi vill nå senast 2016. Temat för
året har varit ökad tillväxt, då vi ännu inte blivit 2000 medlemmar. En stor enkät till
hopp-Sverige har använts som utgångspunkt, och flera aktiviteter har identifierats, varav
flera kommer att realiseras under 2015.
Inom SFF finns ett antal kommittéer. Under året har Medaljkommittén formerats, och
arbete med att ta fram ett förtjänsttecken. Kommunikationskommittén har avvecklats,
då kommitténs mål är uppnådda. Under 2015 kommer styrelsen att arbeta mer aktivt
tillsammans med Flygkommittén (FLYK), för att säkerställa att SFFs intressen i flyg- och
luftrumsfrågor drivs vidare. Både SFF styrelse och FLYK ser stora utmaningar framöver,
där beslut kan påverka vår verksamhet avsevärt.
Som frivilligorganisation till Försvarsmakten har vi under året haft möjlighet att visa
upp sporten vid uppvisningar på uppdrag av Försvarsmakten. Vår uppvisningsgrupp har,
tillsammans med andra hoppare, i år deltagit i ett träningsläger för att kunna nå ännu
större publik. Vår Försvarskommitté har löpande kontakt med Försvarsmakten, och
sprider inhämtad information vidare i förbundet.
Vi arbetar vidare med olika miljöaspekter. Tävlingar miljöcertifieras, närmare hälften av
hoppen klimatkompenseras. Vi kommer framöver att utöka dessa initiativ, och har som
mål att realisera ett miljöledningssystem.
Idag har vi ett verksamhetsledningssystem som vi utvecklat i dialog med Transportstyrelsen, TS. Vi är stolta över detta, och TS nöjda. Vi har under året gjort kansliet mer
tillgängligt, framför allt under sommarsäsongen, vilket uppskattats av våra medlemmar.
Det pågår aktiviteter för att förenkla för klubbarna att använda IT-systemen Skynet och
IdrottOnline. Detta kommer att fortgå även nästa år.
Kommunikationen, internt såväl som externt, är väl fungerande. Under året har vi fått
en digital redaktör, Mirijam Geyerhofer, som ser till att hemsidan hålls uppdaterad.
Tävlingsbloggen är flitigt använd, vilket ger medlemmarna tillgång till aktuell
tävlingsinformation och vår sport får publicering i olika medier, både i samband med
tävling och kring enskilda medlemmar.
Samarbetet med Riksidrottsförbundet, Flygsportförbundet och andra intresseorganisationer fungerar bra. Vi är väl representerade, och utbyter erfarenheter och lär av
varandra. Däremot behöver vi bli bättre på att samarbeta inom de olika distrikten.
Skycamp genomfördes 16-22 juni (veckan före midsommar) på Bunge, Gotland.
Mellersta distrikten var ansvariga med Robbin Havasi från FKA och Niklas Carlberg från
GOF som arrangörer. Skycamp lockade 250 hoppare och 2100 hopp genomfördes under
en vecka med hjälp av fyra flygplan. Arrangemanget var uppskattat men drabbades av
dåligt väder varför inte mängden hopp blev större. Skycamp redovisade en avsevärd
förlust varför SFF noga bör fundera över om, och i så fall under vilka former, som
Skycamp ska genomföras igen.
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Tävlingar har under året genomförts hos olika klubbar. SM i speed formation
arrangerades av FKA, övriga SM-grenar av SF. I år genomfördes även vissa grenar i NM i
samband med SM i Gryttjom, dock inte NM i CF-2 sekvens, vilket genomfördes på
Rommehed DZ av FGCC och FKD. Våra medlemmar har även representerat Sverige
internationellt, och tagit fina placeringar. ”Team Playground”, som skall stimulera flera till
att börja tävla, har varit uppskattat. Fallsvenskan, med olika grenar, arrangerades även i
år.
Under 2014 var vi totalt 19 klubbar, 1510 medlemmar, samt 5 hedersmedlemmar:
Sonny Hellberg, Göran Lilja, N C Åke Almgren, Bengt-Erik Fonsell och Bo Olsson.
Styrelsen har under året genomfört 10 protokollförda styrelsemöten. Beslut utöver detta
har gjorts efter kontakter inom styrelsen via e-post och telefon. Protokollen har
distribuerats till respektive klubb via e-post/klubbordförandelistan.

Styrelse
Ronny Modigs
Stefan Nilsson
Boel Stier
Gunilla Sigurd
Christer Dahl
Daniel Ingered
Håkan Dahlquist

ordförande
kassör
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant

Revisorer
Leif Carlström
Bengt Johansson
Ulf Hjalmarsson

revisor
revisor
revisorsuppleant

Riksinstruktör
Petter Alfsson-Thoor

Valberedning
Lennart Vestbom
Markus Andersson
Andreas Frisk
Uno Alpfors

ordförande
ledamot
ledamot
suppleant

Svenska Flygsportförbundet
Nedal Abu-Zarour eller Narit Pidokrajt (suppleant) har representerat SFF som ledamot på
5 protokollförda styrelsemöten.

Personal
Petter Alfsson-Thoor riksinstruktör/kanslianställd
Penny Robertson-Pierce kanslianställd
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Utbildningar i SFF:s regi
Kurs

Antal utbildade

Baskurs

132

Hoppmästare

37

Hoppledare

54

AFF instruktörer

10

Kursledare
Tandempiloter

7
12

Stor tack till SFF förbundskursledare som verkat under 2014: Eric Marsh, James
Cumberland, Åsah Helenius, Elisabeth Wetterlund, Jens Grahn, Mark Wemhöner, Jesper
Bergstrand, Monica Paulsson, Maria Lundquist, Zoltan Hübsch, Peter Ekström, Annika
Burström, Stefan Burström, Magnus Caro, Niklas Berg, Mårten Nordlander, Christian
Bengtsson, Mattias Nord, Mikael Kaulanen, Fredrik Eriksson, Annica Carlsson, Ola
Jameson, Marcus Jögi, Robert Alasuutari, Robbin Havasi, Jonas Gyllenpanzar-Stjerna,
Mats Svensson, Nils Hedström, Fredrik Wesslén, Anton Eriksson, Andréas Ekström.

Antal utförda fallskärmshopp i Sverige
95 437 och därav tandem 19 122 (9561 tandemexitar) inrapporterat 2014-12-31

USK (Utbildnings- säkerhetskommittén)
Petter Alfsson-Thoor
Fredrik Eriksson
Mikael Kaulanen
Åsah Helenius
Christian Bengtsson

ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

USK har haft 4 möten. USK har bevakat och drivit frågor kring utbildning och säkerhet.
Beslut i utbildnings/säkerhetsfrågor har utöver detta fattats löpande, efter kontakter via
e-post och telefon.
Under 2014 inträffade en allvarlig landningsolycka som USK har dragit erfarenheter av i
sitt fortsatta arbete.
USK har under året påbörjat arbetet att ytterligare förbättra former rörande utbildning
för säkrare högfartslandningar, inledningsvis genom ett möte med några av Sveriges
mest etablerade högfartslandare. Flygsäkerhetsarbetet pågår ständigt och arbetet med
att påverka säkerhetskulturen över tid likaså, för att bibehålla den på en fortsatt hög
nivå.
Ytterligare har arbetet med SFU (Svensk Fallskärmsutbildning) fortsatt. Projektet, som
leds av USK, har gjort försök med SFU i FKCG, FKA, LFK, UFK och HFSK med gott
resultat för vidare försöksverksamhet. Utbildningen i sin helhet har utvärderats, varefter
vissa mindre förändringar skett. 2015 hoppas SFF på ett större försöksunderlag.

MK (Materielkommittén)
Henrik Grenzelius
René Bacchus
Eric Marsh
Petter Alfsson-Thoor

ordförande
ledamot
ledamot
riksinstruktör/ledamot

MK har haft 4 protokollförda möten under verksamhetsåret 2014. MK har under året haft
en vakans. Ett kontrollantmöte genomfördes med 29 kontrollanter och kontrallantelever
närvarande. Två stycken kontrollantelever har blivit examinerade.
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FLYK (Flygkommittén)
Pelle Scherdin
Mårten Nordlander
Peter Denk
Alexander Jacobs
Magnus Tenghagen
Mats Oskarsson

ordförande/sammankallande
ledamot, luftrumsfrågor
ledamot
ledamot
pilotutbildning
pilotutbildning, fpl tekniska frågor

Efter bildandet och det första mötet hösten 2013 har kommittén jobbat med frågor direkt
rörande nuvarande verksamhet såsom luftrumsrelaterade frågor, pilot utbildning och
tekniska frågor rörande flygplan. I ett fall har kommittén blivit kontaktad angående råd i
samband med ett flygplansköp.
Vi väljer här att delvis skriva i allmänna ordalag då en del av dessa frågor inte är helt
lösta ännu och vi inte vet utgången. Dock, genom det arbete som gjorts hitintills förstår
vi att behovet är fläckvis mycket stort medan det annars kan räcka att vara ”bollplank”
och klubbarna löser frågorna själva. Några exempel:
Luftrum för Sky Camp 2014
Ordnades tack vare ett idogt arbete av Mårten Nordlander och man släppte tillslut
luftrum enligt gräns för R-området.
Tjänsteföreskrift för hoppning på Västerås/Hässlö
Efter förberedande arbete av Mårten fick vi till ett möte med ATCC (Air Traffic Control
Center) där även C-ATS (Chef Air Traffic Service) Västerås var med. Tillsammans
utarbetades en lösning för att kunna ha 2 flygplan i samma kontrollerade luftrum, men
med hoppning på 2 olika flygplatser. Innan förslaget till tjänsteföreskriften hann skickas
ut på remiss kom Hässlö att helt förbjuda hoppning på flygplatsen undantaget de dagar
då Johannisberg är utlånat till andra aktiviteter.
Deltagande i möten för brukare av luftrum
Brukare av luftrum: Civila flygplan, läs; ”Linjefart med tunga flygplan”, har ett något
annorlunda uppträdande sedan ett antal år tillbaka. Det märks främst genom att man
flyger mer ekonomiskt och använder energin så effektivt som möjligt. Det innebär bl.a.
att man sjunker med lägre fart och motorerna på tomgång – man ”glidflyger”, och har en
flackare bana i luften när man sjunker. Det i sin tur får följden att man kommer ner på
låg höjd tidigare, alltså längre från den plats där man ska landa. All tung luftfart flyger i
kontrollerat luftrum och tidigare har luftrummet fungerat för detta med ett YKL, Yt
Kontrollerat Luftrum över flygnivå 095, eller 2850 meter standard. Direkt under detta
finns olika TMA, terminalområden, vars utbredning ska skydda luften runt flygplatserna,
och lägst finns CTR, kontrollzoner, som skyddar luften närmast flygplatsen, från marken
och upp till TMA. Kort kan man också förklara det som cylindrar stående på flatsidan, den
minsta stående på marken, den större stående ovanpå denna, tillräckligt hög att nå upp
till YKL.
Problemet är att man nu, genom den flacka flygbanan, hinner sjunka till en höjd under
YKL, innan man nått fram till TMAt, och då alltså befinner sig i okontrollerad luft, så
kallad G-Luft. Man vill nu åtgärda detta genom att antingen bredda TMA eller sänka YKL.
Inget av detta är bra ur hoppsynpunkt men vår ståndpunkt är att en breddning av TMA
är mindre dåligt än sänkning av YKL. Frågan handläggs av endast en man, vi har erbjudit
oss att vara bollplank. Vi inväntar svar. Förslag kommer under våren och måste bevakas
noga. Samtliga platser där hoppning bedrivs kan bli berörda av en sådan
luftrumsändring.
Tillstånd för pilotutbildning
Efter inträdet i ”EASA-världen”, april 2013, har vi fått problem med tillstånd att utbilda
piloter på främst turbinmotorförsedda flygplan. Numer krävs det att utbildaren har ett så
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kallat ATO, Approved Training Organisation, för att bedriva skolning. Att skaffa ett ATO
är förenligt med mycket arbete, ca 3 – 6 månader, och mycket pengar, ca 150 000
kronor. Förut kunde vi ansöka om att genomföra så kallad enstaka kurs för namngivna
piloter, (typ 3-4 st, vartannat år). Det kan vi inte längre. Vi tvingas nu vända oss till dyra
skolor eller åka utomlands för att utbilda de piloter vi vill ha.
Flygkommittén arbetar nu för att succesivt påverka myndigheten till att medverka för en
förenkling av detta inom EASA. Om detta misslyckas är det ett stort jobb med dyra
kostnader vi har framför oss för att få till piloter som lyfter oss till uthoppshöjd!
Luftrum för precisionstävlingen i Malmö stad 2015
Luftrum för precisionstävlingen i Malmö stad 2015. Arbetet pågår fortfarande och kan
därför inte redovisas i detalj då en del frågor kvarstår att lösa.
Ny tjänsteföreskrift för hoppning på Johannisberg, sektor Mälaren
Två möten har hållits med ATCC och det börjar se lovande ut för en ny instruktion som
bättre motsvarar dagens verklighet för alla parter. Vi jobbar för att minska antalet
väntlägen till ett absolut minimum och helst eliminera dessa helt. Ett förslag väntas
komma under april månad 2015. Andra klubbar som har liknande lösningar är bland
annat SFK och Dala, arbetet är prioriterat.
Övrigt
Arbetet med en ”OM-A”, eller som den tidigare hette; ”Driftinstruktion” har legat nere
under året, men kommer att återupptas snarast enligt de riktlinjer som gjordes upp vid
mötet i Karlsborg. Det kan bli ett prioriterat arbete om myndigheten beslutar om krav för
att bedriva flygverksamhet i avsikt att fälla fallskärmshoppare.

SFF – en frivillig försvarsorganisation
Under verksamhetsåret 2014 har SFF genomfört uppdrag åt Försvarsmakten. Fokus har
även i år varit på träning av uppvisningsgruppen för att stötta Försvarsmaktens
rekrytering. Utbildningsuppdraget har inriktats på grunden i uppdraget att långsiktigt
personalförsörja FM med kompetent personal och vidmakthållande av kompetens hos
personal i fallskärmstjänst. Försvarsinformation har skett vid utbildningar samt vid
funktionärskonferenser.

FK (Försvarskommittén)
Fredrik Wesslén
Johan Julin
Elof Wecksell

ordförande
ledamot
ledamot

Försvarskommittén har under 2014 genomfört produktionsdialoger med Försvarsmakten
(PROD FRIV) i syfte att planera årets verksamhet och de uppgifter SFF har för
Försvarsmakten. Uppgifterna är bland annat att vidmakthålla en uppvisningsgrupp och
utbilda en egen instruktörskår.
SFFs uppvisningsgrupp, som lyder under FK, anordnade tre träningstillfällen. Ett
träningsläger bedrevs under hela vecka 34 med några av USAs bästa instruktörer. Syftet
med träningslägret var att utöka uppvisningsgruppens förmåga att genomföra uppvisningar på väldigt små och trånga landningsområden samt öka kunskap i att landa med
uppvisningsutrustning, så som väldigt stora flaggor och vimplar.
Uppvisningsgruppen har genomfört uppvisningar i Almedalen, Gotland, på Pride i
Stockholm samt en juluppvisning i Tibro.
FK har under året fokuserat på uppvisningsgruppen, men även den kommunikativa delen
mot Försvarsmakten samt civila medarrangörer och medier har adresserats. Utöver detta
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sker kontinuerlig uppföljning mot Försvarsmakten angående säkerhetstänkande, ny
materiel på marknaden och kunskapsdelning.

MjK (Medaljkommittén)
Tony Månson
Jens Grahn
Zeljko Tanaskovic

ordförande
ledamot
ledamot

MjK har inrättats under året och har haft tre möten. Kommittén har arbetat med att ta
fram ett Förtjänstteckenreglemente, samt rutiner och arbetssätt för behandling av
inkomna nomineringar. Även en förtjänssteckenplakett har utformats. De nomineringar
som inkommit har beretts av MjK innan de skickats vidare till SFFs styrelse för beslut.

Förbundskonferens 15-16 november i Karlsborg
Året förbundskonferens genomfördes i Karlsborg.
Nästa alla klubbar var representerade. Notat/protokoll är utsänt till de närvarande.

Transportstyrelsen
SFF har genom ett beslut av Transportstyrelsen gällande delegering ansvar för tillsyn av
verksamhet inom ramen för sporthoppning med fallskärm från luftfartyg. SFF har en
efter behov kontinuerlig och god kommunikation med Transportstyrelsen.
Transportstyrelsen genomförde i oktober 2014 en verksamhetskontroll av SFF med
resultatet ”ingen anmärkning”.

Medlemstidningen Svensk Fallskärmssport(SFS)
Redaktörer - planering och texter
Virginia Åslund
Chefredaktör (från 1 februari, efterträdde Anna Oscarson)
Martin Eidensten
Redaktör
Tomas Almbo
Redaktör (från 1 februari)
Produktion
Anders Nyqvist, Himmelsdyk
SFS är den officiella medlemstidningen och kom ut med fem nummer 2014.

Förbundsläkare
Under verksamhetsåret har Peter Ullström (PU) verkat som förbundsläkare. PU är också
aktiv hoppare. Det löpande arbetet består framför allt av kompletterande utredningar till
icke godkända läkarintyg för blivande fallskärmshoppare och tandempiloter, samt att
utgöra en referens för medicinska frågor framför allt från de olika klubbarnas CI, men
även för hoppare i allmänhet.

Miljöarbete
2014 var fjärde året SFF:s klimatkompenseringstjänst var i drift. 44 740 hopp, till en
summa av 138 317 kronor, klimatkompenserades för under 2014.
Klimatkompenseringen varierar kraftigt från klubb till klubb, ett fåtal klubbar klimatkompenserar för alla sina hopp medan andra klubbar inte klimatkompenserar alls. SFFs
styrelses förhoppning är att viljan att klimatkompensera kommer att öka ännu mer i
framtiden genom mer information om vad klimatkompensering är och gör. Målet är att
alla hopp ska vara klimatkompenserade år 2016.
SFFs miljöledningssystem var i drift för fjärde året. Under 2014 utvärderades det för att
se om vi nått våra miljömål. Nu återstår att sätta nya miljömål för 2015 och framåt.
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Arbetet i Flygsportförbundet
Svenska Fallskärmsförbundet utgör ett av Svenska Flygsportförbundets (FSF)
grenförbund. FSF sköter SFFs kontakter med bland annat Riksidrottsförbundet och
internationella flygsportorgan. SFF har under det gångna verksamhetsåret varit
representerade i FSFs styrelse genom Nedal Abu-Zarour (ordinarie) och Narit Pidokrajt
(suppleant). Nedal Abu-Zarour har under året trappat ner sitt engagemang och Narit
Pidokrajt har ersatt honom på de flesta mötena.
Under året har FSF bland annat arbetat vidare med implementeringen av IdrottOnline. RF
kräver att detta administrativa system används i samband med bidragsansökan. Vad
gäller bidrag, har FSF aktivt informerat SFF vilka bidrag som går att söka, bland annat
inom ”Idrottslyftet”, vilket resulterat i flera beviljade ansökningar från fallskärmsklubbar.
Det är nya flygregelverk på gång, samt ett nytt initiativ gällande flygsäkerhet. Detta kan
bli en utmaning framöver. Även det ökande antalet radiostyrde helikoptrar, framförallt
drönare, måste tas i beaktande.
FSF anordnade en fototävling, som vanns av SFF-medlemmen David Bengtsson. Peter
Törnestam, SF, fick ett andrapris. FSFs tävlingspris ”Örnen” tilldelades Boel Stier, SF.
Förtjänsttecken i guld tilldelades Niklas Hemlin, världsmästare FS-4 med Arizona
Airspeed samt Anton Westman för forskning kring ”orsaker till samtliga hopprelaterade
dödsolyckor som inträffat i Sverige” och ”Hur påverkas hoppare med diagnosen
Diabetes”.

Svenska Fallskärmsförbundets tävlingsfond
Ur tävlingsfonden delades det ut stipendier på sammanlagt 130 000 kr.
Styrelsen beslutade i enlighet med Tävlingskommitténs förslag att tilldela Team Fire
70 000 kr, Team Entangled 30 000kr, Orion Freefly 25 000 kr och Nico Emanuelsson
5 000 kr. Dessutom tilldelades Johan Karlsson ett stipendium från styrelsens budget på
33 000 kr.

Tävlingskommittén (TK)
Tävlingskommittén har under året genomfört 4 protokollförda möten (13/4, 26/4, 30/7,
16/11). Däremellan har man kommunicerat vissa frågeställningar via mail och
telefonsamtal. Diskussioner under ovanstående möten handlade om tävlingsregler, nya
riktlinjer för landslag, snittrekord, stor grabb/tjej poäng, elitmedel och tävlingar mm.
Sammansättning
Lena Kaulanen
Zeljko Tanaskovic
Pia Berggren
Percy Kristersson
Elisabet Mikaelsson
Karin Ringnér
Janne Latvala
Tony Månson
Sebastian Andersson
Vakant
Gunlög Edgren

Ordförande
Förbundsdomare
IPC delegat
Materialansvarig och Stor tjej/grabbpoäng
Fallsvenskan
Grenansvarig formationshoppning (FS och VFS)
Grenansvarig artistiska grenar (AE)
Grenansvarig precision (A)
Grenansvarig canopy piloting (CP)
Grenansvarig kalottformation (CF), Lena Kaulanen har varit t.f.
Elitansvarig

FAI/IPC
Det 65:e IPC mötet hölls i Wien, Österrike, den 1-2 februari 2014. Sverige
representerades av delegaten Pia Berggren och ställföreträdare Elisabet Mikaelsson.
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Elitsatsning
Elitsamordnare (Gunlög Edgren) har under 2014 varit kallad till två möten arrangerade
av Flygsportförbundets elitsamordnare; den 9 februari på Arlanda samt den 16
november. Det senare datumet sammanföll med SFF förbundskonferens i Karlsborg,
därav kunde inte SFF elitsamordnare närvara.

Bosön
Följande lag/individer har fått hjälp av Bosöns resurser:
Team Fire
Idrottspsykolog Andreas Claesson (11/1)
Idrottsuppföljning av Pierre Styfberg (30/3)
Sjukgymnast Mattias Göthrick (endast Annica Carlsson)
Elof Wecksell
Sjukgymnast Mattias Göthrick
Fystest och träningsprogram av Pierre Styfberg
Helena Hanses
Idrottspsykolog Andreas Claesson (telefonmöte)
Johan Karlsson
Rehab (januari-april)
Gunlög Edgren (elitsamordnare)
Kurs ”Idrottspsykologi för vardag och mästerskap", del 2 (ingen från SFF deltog i del 1)

Stor Tjej/Grabb
Under 2014 fick fem fallskärmshoppare tillräckligt med poäng för att få utmärkelsen Stor
Tjej/Grabb; Lars Eriksson, Jonas Nilsson, Henrik Norin, Jenny Melander, Kenneth
Eriksson och Seth Ericson.

Tävlingsverksamhet i Sverige:
Svenska Mästerskapen
SM i alla grenar, förutom 10-manna speed, anordnades av Stockholms Fallskärmsklubb
den 29 juli – 1 augusti. Carolina Mallwitz var tävlingschef och Lova Bannister var
chefsdomare.
SM i 10-manna speedformation anordnades av Fallskärmsklubben Aros den 20
september. Penny Robertson-Pearce var tävlingschef och Elisabet Mikaelsson var
chefsdomare.
Svenska Mästare 2014
Precision – Individuell precision: Magnus Falk, FGCC.
Precision – Lag precision: Fallskärms Gefle 1, FGCC (Magnus Falk, Håkan Schwartz och
Bo Pettersson).
Formationshoppning – FS-4 Open: Gryttjom Volo, SF (Mikael Kaulanen, Emil
Einarsson, Kenneth Eriksson, Mattias Nord och Katarina Sonnevi på kamera).
Artistiska grenar – FF: Orion Freefly, FKCG (Marie Sjödin, Isac Östman och Tommy
Gustavsson, kamera).
Kalottformation – CF-2: Team Entangled, FGCC (Lars Eriksson, Jonas Nilsson och
Henrik Norin, kamera).
Canopy Piloting – Kombinerat: Lars Nyström, SF.
Canopy Piloting – Zonprecision: Lars Nyström, SF.
Canopy Piloting – Distans: Stefan Burström, SF.
Canopy Piloting – Speed: Nico Emanuelsson, SF.
Speed Skydiving: Daniel Hagström, SF.
10-manna Speed formation: Active 8-9-10, FKA (Bodil Almberg, Maria Ondracek,
Jenny Melander, Monica Paulsson, Ronny Modigs, Seth Ericson, Johan Bond, Fredrik
Wesslén, Johan Hansson och Mark Wemhöner).
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Svenska Cupen
SvC 1 anordnades i Fallskärmsklubben Aros den 1 juni. Zeljko Tanaskovic var
chefsdomare och Penny Robertson-Perace var tävlingschef. Fem lag anmälda till FS-4 och
2 lag till FS-2.
Segrare FS-4: Team International (Helena Hanses, Niklas Hemlin, Åsah Helenius, Niklas
Rodensjö och Nicklas Jansson, kamera).
Segrare FS-2: The Longboys, FKA (Dan Broman, Renzo Prelle-Bellini och Ola Persson,
kamera).
SvC 2 anordnades i Fallskärmsklubben Cirrus-Göteborg den 5 juli. Endast två lag var
anmälda, bägge i artistiska grenen FF. Zeljko Tanaskovic var chefsdomare och Anette
Diselöv var tävlingschef.
Segrare FF: Team Toy Boys, FKCG (Mikael Mellgren, Sebastian Fransson och Viktor
Torbjörnsson, kamera).
SSC Cup
SSC Cup 1 anordnades i Stockholms Fallskärmsklubb den 14-15 juni. Chefsdomare var
Anders Berggren och tävlingschef var Göran Schwartz. Sammanlagt 11 deltagare
anmälda.
Segrare i CP zonprecision, speed och kombinerat: Curt Bartolomew, USA.
SSC Cup 2 anordnades i Stockholms Fallskärmsklubb den 13 september. Chefsdomare
var Anders Berggren och tävlingschef var Carolina Mallwitz. Sammanlagt 12 deltagare
anmälda.
Segrare i zonprecision: Lars Nyström, SF. Segrare i distans: Johan Karlsson, FGCC.
Segrare i speed: Johan Karlsson, FGCC. Segrare i kombinerat: Johan Karlsson, FGCC.
NM i CF-2
Anordnades i Rommehed, Borlänge den 6-7 juli. Tävlingschef var Dan Ondrejka och
chefsdomare, från Lund via webben, var Percy Kristersson och. 2 lag var anmälda; ett
lag från Sverige och ett lag från Finland.
Segrare i CF-2: Team Entangled, Sverige (Jonas Nilsson, Lars Eriksson och Henrik Norin,
kamera)
Fallsvenskan
Man tävlade i precision, 4-manna formationshoppning Rookie, 2-manna formationshoppning, 2-manna vertikal formationshoppning, 2-manna freeflying med eget program
samt 2-manna kalottformation. Fallsvenskan har genomfört de fyra planerade
deltävlingarna. Åtta klubbar var representerade och 67 personer deltog, det största
antalet hoppare någonsin i Fallsvenskan.
Uffes Hoppshop sponsrade tävlingen med en besiktning och ompackning. Denna lottades
ut bland de personer som deltagit i tre eller fler omgångar. Vinnare var Marcus
Andersson, LFK.
Individuell segrare blev Christer Dahl, FKD med 63 p, på delad andra plats kom Anna
Nyblad och Martin Nyblad, FKA med 62 p och tredje platsen togs av Renzo Prelle-Bellini,
även han FKA med 61 p. De tre första platserna fick pris i form att hopp hos hemmaklubben.
I Fallsvenskans klubbtävling vann FGCC med 215 p medan FKA kom på andra plats med
120 p och FKD tredje plats med 48 p. Pris till FGCC är startavgifterna på SM 2015 för alla
deltagare från klubben i precision. FKA får startavgiften på SM 2015 för två FS-lag, och
FKD får för ett FS-lag.
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Grenberättelser och internationella tävlingar
Precision
2014 har präglats av ökat engagemang inom vår gren med fler som vill ut i Europa och
tävla, vilket är i linje med SFFs strategi. Vi har haft 4 hoppare ute i Europa i år, vilket är
3 fler än förra året.
Magnus Falk, FGCC, har som vanligt tävlat flitigt och har sänkt sitt snitt på tävlingarna.
Resultat, som sticker ut, är hans vinst i Adriatiska Cupen i Montenegro, då han fick 4 cm
på sju omgångar samt sjätteplaceringen i Dubai Open där 156 hoppare deltog. Magnus
satte då 8 cm på 10 omgångar, vilket är ett nytt svenskt rekord.
Resultat Magnus Falk:
Internationell tävling
Finland
14 cm
plac. 2 (8 hopp)
5th Dubai International Parachute Championship
Parachute World Cup Series
Bled
13 cm
plac.
Reijka
04 cm
plac.
Belluno
13 cm
plac.
Locarno
11 cm
plac.

33
13
46
45

(8
(3
(8
(7

plac. 6 (156 deltagare)

hopp)
hopp)
hopp)
hopp)

Adriatiska mästerskapen, Montenegro; 04 cm, plac. 1 (7 hopp)
VM Banja Luka
1 Fomin Oleg BLR
2 Kirshenkov Dimitry BLR
3 Zhisheng Xia CHN
63 Magnus Falk

2cm (5 hopp + särhoppning)
2 cm
2 cm
11 cm

Magnus snitt under året 1,52 cm/hopp
Michael Alpfors, SFK, som blev ny landslaghoppare tack vare sitt resultat från SM förra
året, har också tävlat internationellt under året, i Danmark och Österrike. Planen var att
han, tillsammans med Magnus Falk, skulle representera Sverige på VM. Tyvärr blev
Michael sjuk, och fick inte åka för läkaren.
Resultat Michael Alpfors:
Internationell tävling
plac. 2 (10 hopp)
Danmark
21 cm
5th Dubai International Parachute Championship

plac. 17 (156 deltagare)

Parachute World Cup Series
Bled
21 cm
plac. 71 (8 hopp)
DM

15 cm

plac. 1 (3 hopp)

Michael snitt under året 2,60 cm/hopp
Narit Pidokrajt, FGCC, som är ny för året, åkte till Holland för att prova på en tävling
utanför Sverige. Den gav honom sådan inspiration att han nu vill hoppa och jobba vidare
för vår gren. Tyvärr skadade han sig under ett träningshopp och blev borta några
månader.
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Resultat Narit Pidokrajt:
Internationell tävling
Danmark
115 cm
plac. 11 (10 hopp)
Holland
128 cm
plac. 19 (8 hopp)
Narit åkte till Locarno som observatör.
Holger Schmidt, FGCC, är en ny bekantskap som deltog på SM under året. Även han vill
ut i Europa och hoppa, så han åkte med till sista tävlingen i Europacupen, i Locarno. Där
gjorde han stor förbättring mot årets SM.
Resultat Holger Schmidt
Parachute World Cup Series
Locarno
73 cm
plac. 182
SM
DM

106 cm
34 cm

plac. 10
plac 4 (3 hopp)

Formationshoppning
Den 6 maj meddelade svenska damlandslaget Team Fire att de ämnar lägga ner sin
lagsatsning och därmed VM 2014. Anledningen är en fraktur och diskskada som Annica
Carlsson ådragit sig under ett fallskärmshopp i DeLand, USA. Svenska damlandslaget
Team Fire bestod av: Annica Carlsson, Åsah Helenius, Helena Hanses, Elisabeth
Wetterlund och Elof Wecksell på kamera.
Under 21st FAI World Formation Skydiving Championships i Prostejov, Tjeckien
representerades Sverige av openlaget Team eXact. Laget består av Johanna Forslund,
Bodil Almberg, Robbin Havasi, Mikael Holm och Stefan Flink på kamera. Team eXact
placerade sig på en 17:e plats av 20 anmälda lag.
I november åkte Team eXact till Austin Texas, USA, och representerade Sverige på 1st
FAI World Cup of Indoor Skydiving. Team eXact placerade sig på en 3:e plats av 6
anmälda lag och åkte hem till Sverige med en bronsmedalj.
Artistiska grenar
Under 2014 har det funnits 5 tävlande lag i Friflygning.
Orion Freefly, som också är landslag, består av Marie Sjödin och Isac Östman med
Tommy Gustavsson som kameraman, FKCG. Orion deltog i SM där de placerade sig på en
1:a plats i Openklassen. Under VM i Tjeckien placerade de sig på en 12:e plats. En helt
acceptabel placering med tanke på den oerhört hårda konkurrensen. Marie Sjödin och
Isac Östman deltog i 1st FAI World Cup of Indoor Skydiving i Texas där de tog brons.
Laget har fullföljt riktlinjer och satsning enligt planering till fullo.
Beatus med Jenny Norin, Tobias Pontvik med Per Nissborg som kameraman, SF,
placerade sig på en andraplats i SM, Openklassen.
FAX med Fanny Våge, Anna Ericsson med Alexander Ranström som kameraman, SF.
Under SM placerade de sig på en 3:e plats i Openklassen.
Istar med Hella Stenning, Johanna Jaakola med Karim Ennasri som kameraman, SF
vann SM i Intermediateklassen.
Team Toyboys med Sebastian Fransson och Mikael Mellgren med Victor Torbjörnsson
som kameraman, FKCG, placerade sig på en andraplats i SM, Intermediateklassen.
Här har vi vår kommande generation av friflygare. Under SM diskuterades framtid och
planer med de olika lagen. 5 lag på SM är ett bra år för friflygningen och intresset verkar
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vara positivt. En av anledningarna är troligen projektet Team Playground med Boel Stier,
Hella Stening, Johanna Jaakola med flera som initiativtagare. Orion Freefly ”coachade”
nybörjarlag under en av Svenska cupen som en del av Team Playground.
Under året sattes det ett nytt rekord i Headdownformation med 20 personer i Gryttjom,
organiserat av Janne Latvala och Nina Forsberg.
Kalottformation
Under 2014 har det funnits två lag i CF-2; Team Entangled bestående av Lars Eriksson,
Jonas Nilsson och Henrik Norin på kamera, FGCC, samt 3G bestående av Sigge Klintman,
Mikael Andersson och Rickard Öjas på kamera, FKD. Det inte funnits något lag i CF-4.
Lagen deltog på SM där Team Entangled vann. De deltog också på VM i Banja Luka,
Bosnien och Hercegovina. Team Entangled placerade sig på en 6:e plats med 97p och 3G
placerade sig på en 8:e plats med 79 p.
Team Entangled åkte i december månad till Dubai och tävlade i the 5th Dubai
International Parachuting Championship 2014. De placerade sig på en 5:e plats av sju
tävlande nationer, med ett slutresultat på 141 p.
Canopy Piloting
Landslaget i Canopy Piloting bestod av:
Johan Karlsson, FGCC
Nico Emanuelsson, SF
Stefan Burström, SF
VM för Canopy Piloting hölls i Zephyrhills, Florida (USA), 1-7 november. Sverige
representerades av Lars Nyström, Stefan Burström, Fredrik Eklund, Nico Emanuelsson
och Johan Karlsson.
Resultat kombinerat:
35. Lars Nyström
46. Stefan Burström
83. Fredrik Eklund
87. Nico Emanuelsson
91. Johan Karlsson

(597.091)
(550.529)
(379.178)
(350.572)
(319.639)

Resultat zonprecision:
16. Lars Nyström
42. Stefan Burström
47. Fredrik Eklund
65. Johan Karlsson
84. Niklas Emanuelsson

(240.957)
(178.071)
(172.230)
(141.974)
(90.056)

Resultat distans:
49. Lars Nyström
52. Johan Karlsson
67. Stefan Burström
82. Fredrik Eklund
90. Niklas Emanuelsson

(172.408)
(177.665)
(163.862)
(137.073)
(122.008)

Resultat speed:
38. Stefan Burström
55. Lars Nyström
75. Niklas Emanuelsson
96. Fredrik Eklund
102. Johan Karlsson

(208.596)
(173.726)
(138.508)
(69.875)
(0)
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Speed Skydiving
Det har varit ett bra år för Speed Skydiving (SP). Det är första året som grenen varit en
officiell FAI-gren och svenska tävlande har haft bra placeringar på internationella
tävlingar och visat att svenska speedhoppare är starka konkurrenter även i internationella sammanhang.
På SM i Gryttjom deltog 5 tävlande och ett nytt svenskt rekord sattes av Daniel
Hagström, SF (450,80 km/tim), som även blev svensk mästare. På andra plats kom Lars
Eklund, ÖFSK och bronsmedaljen gick till Henrik Andersson, även han ÖFSK.
Den första världscupen i SP gick av stapeln i Tjeckien i augusti. Av de 16 deltagaren var
det tre svenskar; Lars Eklund, Henrik Andersson och Daniel Hagström, som deltog och
alla tre gjorde bra resultat. Alla svenskarna fick hoppa semifinal. Lars Eklund var en av
de fem som gick till finalhoppning med chans på en bronsmedalj. Han slutade dock på en
hedrande fjärdeplats med endast 2,9 km/tim från medaljplatsen. Henrik Andersson, som
slutade på en sjundeplats, satte även nytt svensk rekord under tävlingen med 452,73
km/tim. Daniel Hagström slutade på en hedrande 9:e plats.
Senare under året tävlade Daniel Hagström och Henrik Raimer, båda SF, i de öppna
brittiska mästerskapen. Där kom Daniel på en andraplats och Henrik på en fjärdeplats,
där Daniel åter igen satte svenska rekord med 456,46 km/tim.

Svenska tävlingsrekord 2014
Precision
Magnus Falk satte rekord i individuell precision: 8 cm på 10 runder under the 5th Dubai
International Parachuting Championship, Förenade Arabemiraten Dubai.
CP
Johan Karlsson satte rekord i Canopy Piloting Speed: 2,475 sekunder under SSC cup 2,
Gryttjom.
Johan Karlsson satte rekord i Canopy Piloting Speed: 2, 329 sekunder under SSC cup 2,
Gryttjom.
Johan Karlsson satte rekord i Canopy Piloting Speed: 2,171 sekunder under the 5th
Dubai International Parachuting Championship, Förenade Arabemiraten Dubai.
Johan Karlsson satte rekord i Canopy Piloting Distans: 139.55m under VM Zephyrhills,
Florida.
CF
Team Entangled satte rekord i CF-2: 29 p på en runda under VM i Banja Luka, Bosnien
och Hercegovina.
Speed Skydiving
Daniel Hagström satte rekord i Speed Skydiving: 445,08 km/h under SM i Gryttjom.
Daniel Hagström satte rekord i Speed Skydiving: 450,80 km/h under SM i Gryttjom.
Henrik Andersson satte rekord i Speed Skydiving: 452,73 km/h under VM i Prostejov,
Tjeckien.
Daniel Hagström satte rekord i Speed Skydiving: 456,46 km/h under Brittiska Nationals i
Hibaldstow, England.
Indoor Skydiving
Team eXact satte rekord i Indoor Skydiving: 21p på en runda under 1st FAI World Cup of
Indoor Skydiving i Texas.
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Svenska utföranderekord 2014
Sveriges största Headdown-formation på 20 personer sattes i Gryttjom i augusti.
Deltagare: Marie Sjödin, Tommy Gustavsson, Janne Latvala, Marcos Gonzales, Nina
Forsberg, Jocke Wetterfors, Isac Östman, Johan ”Smögen” Edvall, Johannes ”Heffie”
Bergfors, Martin Olsson, Jenny Norin, Henrik Runbjörk, Adrian Cederholm, Fredrik
Johansson, Fredrik Panzar, Jens Lindblad, Alex Ranström, Tim Samuelsson, Jesper
Forsman och Henrik ”Kicke” Johansson.

Idrottsgalan
Fallskärmssporten representerades av Team Fire och Johan Karlsson på Idrottsgalan i
januari 2014.

Sammanställning bästa klubb 2014
Placering
1
2
3
4
5
6
7
8

Klubb
SF
FKA
FGCC
SFK
LFK
ÖFSK
HFSK
FKCG

Poäng
48
14
12
9
5
5
4
4

Domare
Namn
Pia Berggren
Ulf Tingnert
Elisabeth Mikaelsson
Percy Kristersson
Anders Wallinder
Catina Karlsson
Zeljko Tanaskovic
Anders Berggren
Zeljko Prajz
Lova Bannister
Siv Rönne
Förklaring:
CF
FS
AE
A
S&A
CP
FAI
IPC
CISM
N
TJ
SP

Nr
39
40
41
50
51
55
56
58
59
60
62

Grenar
FAI A, CF, FS, CP;N, AE
FAI och CISM, S&A
FAI A, FS, AE; TJ, CF
FAI A, CF; N, FS; TJ, CP, CISM S&A
FAI CF, FS, CP; N, AE
FAI CP
FAI FS, CP; N, AE;TJ, CF
FAI CP;TJ, A
FAI S&A;TJ, FS
FAI AE;TJ, FS
FAI och CISM A;TJ, FS

Canopy Formation
Formation Skydiving & Vertical FS
Artistic Events
Accuracy
Style & Accuracy
Canopy Piloting
Internationella flygsportsorganisationen
Internationella fallskärmsorganisationen
Internationella militärfallskärmsorganisationen
Nationell behörighet
Träningsdomare
Speed skydiving

Ulf Tingnert
Ryssland – VM i Paraski, chefsdomare på VM i Banja Luka, dömde under the 5th Dubai
International Parachuting Championship.

Sida 14 av 16

Verksamhetsberättelse 2014

Zeljko Prajz
Ryssland – VM i Paraski, Danmark – CP, SM Gryttjom – A, CP, Speed och CF, dömde stil
på CISM i Indonesien.
Lova Bannister
Chefsdomare under SM och SvC 1, dömde SvC 2 på distans.
Anders Berggren
Sydafrika Nationals – CP, SSC Cup 1 och 2, SM Gryttjom – CP, VM i Florida –
chefsdomare i CP, the 5th Dubai International Parachuting Championship – CP.
Percy Kristersson
Deltog på S&A kurs i Holland, 2 danska tävlingar – DFU och DM, dömde på distans NM i
Borlänge, SM i Gryttjom – dömde CF, CP och A, dömde under DM södra, VM i Banja Luka
– CF, the 5th Dubai International Parachuting Championship – CF.
Pia Berggren
Spanien, England och Norge – Indoor skydiving, NM Borlänge – CF, gästspel på SvC 1,
SSC Cup – CP, SM i Gryttjom – FS, CF, CP och A, Västerås – 10-manna speedformation,
dömde under the 5th Dubai International Parachuting Championship.
Elisabet Mikaelsson
England – Indoor skydiving. Tyskland – Speed. Tjeckien – 1st World Cup i Speed,
Brittiska Nationals – AE och Speed, Västerås – 10-manna speedformation, Texas – 1st
World Cup i Indoor skydiving.
Zeljko Tanaskovic
Spanien och England – Indoor Skydiving, SvC 2 dömning på distans, SSC 2 Cup Gryttjom
- CP, SM Gryttjom – SP, FS, CP och även en del A, VM i Tjeckien – FS, VM i Florida – CP,
dömde under the 5th Dubai International Parachuting Championship, Polen – Indoor
skydiving.
Siv Rönne
Danska Cupen – FS, Militära DM – FS och A, SvC 2 - FS, Danska Nationals – FS och AE,
SM Gryttjom – A, FS och AE, VM i Banja Luka – A, DM södra – A och FS.
Penny Robertson-Pearce
SM Gryttjom – AE.
Nordiskt-Baltiskt domarseminarium
Nordiskt – Baltiskt seminarium hölls i februari månad.
Domarmöte – höstmöte
Ett domarmöte hölls i oktober månad i Malmö.
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Svenska Fallskärmsförbundet i mars 2015

Ronny Modigs
Ordförande

Stefan Nilsson
Kassör

Boel Stier
Ledamot

Christer Dahl
Ledamot

Gunilla Sigurd
Ledamot

Daniel Ingered
Suppleant

Håkan Dahlquist
Suppleant
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