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2017 – Ordförande sammanfattar fallskärmsåret

Under fallskärmsåret 2017 har vi enligt den antagna strategin mot 2020, målmedvetet
fortsatt våra strävanden mot de av riksstämman antagna strategiska mål - de mål som
fallskärms-Sverige beslutat att vi vill nå senast 2020. Temat för året har i likhet med
föregående år varit koncentrerat kring att tydliggöra och konsolidera ett tillstånd av
tillväxt och kvalitet med ekonomisk långsiktighet, eftersom vi saknar cirka 200
netto-medlemmar gentemot vår ambitiösa vision – 1700 aktiva medlemmar i livskraftiga
klubbar. Vi vill utvecklas mot att etablera oss som Sveriges ledande flygsportorganisation
och en frivillig försvarsorganisation som skapar mervärde i totalförsvaret De utvärderingar som genomförts de senaste åren, har renderat ut i ett antal aktiviteter som
vidareutvecklats i konkreta prov och försök, varav det å kallade ”coaches corner” – ett
coachsystem med syftet att skapa mål och mening för majoriteten av medlemmarna,
visar genomgående positiva effekter för huvuddelen av medlemsgrupperna. Försöket har
fortsatt under 2017 med fler engagerade klubbar med syftet att kommande år införas på
stor bredd inom förbundet. Vidare finns flera aktiviteter identifierade (säkerhetskultur
2020, anti-drogprogram som komplement till RF anti-doping, storformationsvecka med
Försvarsmakten och att formalisera Indoor-verksamheten) varav flera kommer att
realiseras under kommande år. Förbundet har från ett kraftigt ekonomiskt underskott
2014 genom införandet av tydligare ekonomisk styrning, projektmetodik och kontrollerad
uppföljning, lyckats etablera en stabil och välskött verksamhet. Den visar genomgående
positiva resultat och utan anmärkning vid granskning av revisorer, inkluderande en utökning av SFF kansli till 1,8 heltid och en långsiktig ekonomisk placeringsstrategi med
avvägda risknivåer.
Inom SFF finns ett antal etablerade kommittéer och den under året inrättade vindtunnelkommittén. Under året har medaljkommittén tagit fram tydligare kriterier för
förtjänsttecken som avspeglar fina prestationer inom fallskärmssporten. Vidare har en ny
kommitté bildats inom den växande vindtunnelflygningen. Kommittén är under
konstituerande avseende tävlingsformer, reglementen och ungdomsverksamhet i såväl
vertikal- som horisontell vindtunnelflygning. Vidare hur samordningen mellan den
kommersiella och ideella verksamheten kan bedrivas på ett optimalt vis för
medlemmarna i SFF och i de lokala vindtunnelklubbarna. Styrelsen har fortsatt arbetet
tillsammans med Flygkommittén (FLYK), och med Flygsportförbundet för att säkerställa
att flygsportens intressen bevakas mot myndigheter och i den politiska debatten. SFF:s
styrelse och FLYK anser arbetet kritisk i en alltmer koncentrerad luftrumsmiljö, med
kommersiella intressen och säkerhetsregler som kan påverka sportfallskärmshoppningen
på ett negativt vis. Resultatet har på initiativ av SFF, renderat ut i en gemensam
luftrumsgrupp, med representanter från samtliga grenförbund inom Flygsportförbundet.
Arbetet behöver intensifieras med en tydlig strategi förankrad inom Flygsportförbundet
och med Försvarsmakten.
Som frivilligorganisation till Försvarsmakten har vi under året haft möjlighet att visa
upp sporten vid ett antal kvalificerade uppvisningar på uppdrag av Försvarsmakten. Vår
uppvisningsgrupp har, tillsammans med andra hoppare, i år genomfört ett träningsläger
för att vidmakthålla en hög kompetens och stimulera rekrytering till uppvisningsgruppen.
Vår Försvarskommitté (FK) har löpande kontakt med Försvarsmakten, och sprider inhämtad information vidare i förbundet och i samband med instruktörs- och elevutbildningar. SFF:s styrelse och FK har under året intensifierat samverkan med HKV PROD
FRIV och Hemvärnet, med att ytterligare förtydliga förbundets funktion som frivillig
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organisation. Förbundets strategi är att bemanna Hemvärnet med medlemmar från SFF
och insatser kommer under 2018 intensifieras mot HKV och Rikshemvärnschefen med
stöd från extern personal med långvarig erfarenhet från Försvarsmaktens ledning.
Vi fortsätter sedan cirka fem år tillbaka att ta vårt samhällsansvar rörande olika miljöaspekter. I stort sett samtliga fallskärmshopp har klimatkompenserats och våra
tävlingar miljöcertifieras, vilket vi inom flygsportfamiljen är unika inom och kommer fortsätta att utveckla med stöd av forskningsrön. Vi kommer framöver att utöka dessa
initiativ, och har som mål att realisera ett miljöledningssystem där samtliga fallskärmshopp är klimatkompenserade och att avsatta medel för klimatkompensensering, präglas
av full transparens och spårbarhet i beslutade projekt.
Vi har ett väl fungerande verksamhetsledningssystem som vi utvecklat i dialog med
Transportstyrelsen, TS. Under året genomfördes den obligatoriska verksamhetskontrollen
av SFF och i likhet med föregående år erhöll förbundet ett mycket högt betyg. Vi har
under året gjort kansliet ännu mer tillgängligt, med inrättande av en deltidstjänst för en
kanslist med särskilt fokus på medlemsservice. Det pågår aktiviteter för att kompetensutveckla och förenkla för klubbarna att använda IT-systemen Skynet och IdrottOnline.
Vidare hur SFF i likhet med övriga idrottsrörelsen ska efterfölja den europeiska dataskyddsförordningen GDPR som börjar att gälla den 25:e maj 2018. Dessa aktiviteter
kommer att fortgå under 2018 för att kunna implementera en motsvarande flygsäkerhetskultur enligt av Luftfartsverket och flygbranschen etablerade principer. Under
året har förbundet hanterat ett mindre antal komplicerade medlemsärenden, vilket
sedermera blev ett efterföljande JO-ärende och process inom förvaltningsrätten. SFF
handläggning och hantering av dessa ärenden har präglats av korrekt handläggning och
saklighet i de yttranden som förbundet tillsänt Transportstyrelsen. Förbundet har från JO
eller förvaltningsrätten inte erhållit kritik i några avseenden.
Kommunikationen, internt såväl som externt, är väl fungerande. Under året har vi utvecklat konceptet med den digitala redaktören, som ansvarar för att hemsidan hålls uppdaterad och inbjuder potentiella medlemmar att stifta bekantskap med sporten. Det uppdraget är överfört till kansliet för att höja medlemsservicen och skapa långsiktighet i
kommunikationsarbetet. Vidare att incidenter hanteras på ett professionellt vis med en
aktiv kommunikationstjänst. Under året prövades krisledningsförmågan i samband med
mindre incidenter, vilka givit ett visst genomslag i riksnyheterna. Resultatet visar på ett
tydligt vis att förbundet arbetar aktivt och förebyggande att hantera allvarliga incidenter
med en genomtänkt kommunikationsplan.
Samarbetet med Riksidrottsförbundet, Flygsportförbundet och andra intresseorganisationer fungerar ändamålsenligt. Vi är väl representerade och utbyter erfarenheter, men vi behöver utveckla förmågan att sätta fallskärmsfrågorna och särskilt
marknadsföra vindtunnelflygning som en central disciplin i flygsport och inom förberedande åtgärder med elever och tränande/tävlande atleter. Antalet intresserade ökar
kraftigt för denna publikvänliga och lättillgängliga aktivitet för alla åldrar. Disciplinen är
mycket tilltalande för nya medlemsgrupper och under året har vindtunnelkommittén
formaliserats inkluderande licensavgifter med mera.
Tävlingar har under året genomförts hos olika klubbar. Året inleddes i Bromma med SM
indoor. Vidare har svenska mästerskap genomförts utomhus genom SM i precision i
Skånes fallskärmsklubb, SM och NM i canopy piloting i Stockholms fallskärmsklubb, SM i
tiomanna speedformation i Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg och SM i frifallsgrenarna
som anordnades av SFF på Fallskärmsklubben Aros. Våra medlemmar har även
representerat Sverige internationellt med fina placeringar och prestationer. Det har
slagits många svenska rekord under året: FS4 lagen Echochamber, Meija och Team X
samt VFS-laget Kwansta Kwattro har slagit svenska tävlingsrekord både utomhus och i
indoor. Några svenskar har deltagit i internationella utföranderekord, till exempel i
Arizona där det sattes rekord i storformation men även ett storformationsrekord i
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mörker. I Sverige sattes ett utföranderekord i VFS headup. Coaches Corner och Team
Playground har genomförts i flera klubbar under året och nytt för i år är att även
grenarna kalottformation, precision och speed ingått på några event. Fallsvenskan har
genomförts under året både utomhus och i vindtunneln.
Under 2017 var vi totalt 19 klubbar, 1479 medlemmar, samt 6 hedersmedlemmar:
Sonny Hellberg, Göran Lilja, N C Åke Almgren, Bengt-Erik Fonsell, Bo Olsson och Ronny
Modigs.
Styrelsen har under året genomfört 12 protokollförda styrelsemöten, samt ett möte, av
informativ art, där protokoll inte fördes. Beslut utöver detta har gjorts efter kontakter
inom styrelsen via e-post och telefon. Protokollen har distribuerats till respektive klubb
via e-post/klubbordförandelistan samt publicerats på Facebook i ” SFFs grupp för
klubbarnas ordföranden”.

Styrelse

Per-Olov Humla
Stefan Nilsson
Gunilla Sigurd
Daniel Ingered
Paula Zielinski
Jens Grahn
Uno Asker

Revisorer

Leif Carlström
Bengt Johansson
Ulf Hjalmarsson

ordförande
kassör
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant

(avgick 2017-08-23)
(avgick 2017-10-06)

revisor
revisor
revisorsuppleant

Riksinstruktör

Petter Alfsson-Thoor

Valberedning

Sven ”Nenne”Pettersson
Magnus Våge
Kent-Ove Ulander
Sebastian Berglund

ordförande
ledamot
ledamot
suppleant

Svenska Flygsportförbundet

Narit Pidokrajt har representerat SFF som ledamot på samtliga protokollförda styrelsemöten inom FSF (åtta stycken). Penny Robertson-Pearce har varit suppleant.
Valberedning till FSF har varit Lennart Vestbom, ordinarie, och Andeas Frisk, suppleant.

Personal

Petter Alfsson-Thoor riksinstruktör/kanslianställd
Penny Robertson-Pearce kanslianställd

Utbildningar i SFF:s regi
Kurs
Baskurs
Hoppmästare
Hoppledare
AFF-instruktörer
Kursledare
Tandempiloter
Kalottinstruktörer

Sida 3 av 16

Antal utbildade
128
38
40
57
4
10
0
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Stor tack till SFF:s förbundskursledare som verkat under 2017: Eric Marsh, Åsah
Helenius, Mark Wemhöner, Håkan Schwartz, Johan Julin, Jesper Bergstrand, Monica
Paulsson, Maria Lundquist, Magnus Caro, Mikael Kaulanen, Matti Sepponen, Mats
Edström, Nenne Zarour, Ola Jameson, Robert Alasuutari, Robbin Havasi, Jonas
Gyllenpanzar-Stjerna, Anton Eriksson, Andréas Ekström, Monica Stjerna, Fredrik
Carlsson, Mats Svensson, Sara Hall-Ericsson, Nils Hedström, David Bergman, Rickard
Backne, Magnus Våge, Johanna Nihlén och Oscar Cottrell.

Antal utförda fallskärmshopp i Sverige

77 777 och därav tandem 14 060 (7030 tandemexitar) inrapporterat 2017-12-31.

USK (Utbildnings- säkerhetskommittén)
Mikael Kaulanen
Åsah Helenius
Mats Svensson
Fredrik Carlsson

ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

USK har bevakat och drivit frågor kring utbildning och säkerhet. Beslut i utbildnings- och
säkerhetsfrågor har utöver detta fattats löpande, efter kontakter via e-post och telefon.
Under 2017 har 44 stycken hoppare skadat sig. Erfarenheter dragna från rapporteringssystem finner att säkerheten består med en skada per 2500 hopp räknat över alla.
Reservdrag sker ca var 1000e hopp över alla kategorier hoppare.
Flygsäkerhetsarbetet pågår ständigt, och arbetet med att påverka säkerhetskulturen över
tid likaså, för att bibehålla den på en fortsatt hög nivå. Ett arbete med att implementera
en tydligare form av ”No Blame Culture” har fortsatt. Syftet är att skapa ett öppnare
klimat för att dela med sig av erfarenheter, både bra och dåliga, utan att riskera bestraffningar eller motsvarande. Målsättningen är att SFF har en informerad säkerhetskultur.
”Svenska Fallskärmsförbundet, en god säkerhetskultur präglad av tillit, förtroende,
öppenhet och en ickestraffande attityd.”

MK (Materielkommittén)
Eric Marsh
René Bacchus
Elof Wecksell
Petter Alfsson-Thoor

ordförande
ledamot
ledamot
riksinstruktör/ledamot

MK har haft ett sammankallat ordinarie möte och flertalet arbetsmöten under verksamhetsåret 2017. En vakans har kvarstått även under 2017.
MK har typgodkänt ny materiel under 2017 som omfattar flera huvudfallskärmar samt
några reservfallskärmar.
Under året har 39 licensierade kontrollanter varit verksamma i Sverige. Kontrollantförnyelse löper på två år och nästa förnyelseperiod infaller 2017.

FLYK (Flygkommittén)
Pelle Scherdin
Mårten Nordlander
Peter Denk
Alexander Jacobs
Magnus Tenghagen
Mats Oskarsson
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ordförande/sammankallande
ledamot, luftrumsfrågor
ledamot
ledamot
pilotutbildning
pilotutbildning, flygplanstekniska frågor
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Flygkommittén (FLYK) arbetar på central nivå där man deltar i luftrumsfrågor. Liksom
tidigare år har man deltagit i två stora möten med alla brukare av svenskt luftrum, ett
flertal möten i SFS luftrumskommitté och två seminarium hos Transportstyrelsen
gällande fjärrstyrda torn, (Remote Controlled Tower) och en "workday" för luftrumsbrukare. Dessutom förekommer det frekvent dialoger på både lokal och central nivå i
olika frågor som rör både luftrum och flygoperativa frågor, som är knutna till fallskärmshoppning.
Med ett flertal luftrumsförändringar som antingen har aviserats eller man fått vetskap om
ändå, har mycket tid lagts på just detta, och bevakning av det som eventuellt kommer.
Vi, liksom övrig flygsport, blir alltmer utsatta för hot som kan begränsa våra möjligheter
att kunna nyttja luftrummet som vi önskar. FSF Luftrumskommitté jobbar kontinuerligt
för att stoppa eller mildra eventuella begränsningar för samtliga flygsportgrenar, bevakar
och svarar på remisser samt jobbar aktivt för en förändring av luftrummet som ska ge
oss lika rätt som övriga att nyttja luften. FLYK har genom dess ordförande konstruktivt
kunnat påverka detta arbete för såväl fallskärm som för övriga flygsportgrenar.
FLYK verkar även på lokal nivå, på uppdrag och tillsammans med fallskärmsklubbar som
sökt assistans i olika situationer. Även i år har dialog förts med flygtrafikledningen på
Sweden ATCC. Ett antal klubbar har behövt råd i flygplansfrågor och i rent flygoperativa
ärenden. Kommittén fungerar även som ett bollplank, då klubbar önskar ytterligare synpunkter i ett specifikt ämne.

SFF – en frivillig försvarsorganisation

Under verksamhetsåret 2017 har SFF genomfört ett antal uppdrag åt Försvarsmakten.
Dessa uppdrag har beställts lokalt och beställarna (organisationsenheterna) ställer sig
frågsamma till varför Försvarsmakten centralt valt att stryka uppdraget till SFF som
möjliggör dessa. Fokus under året har ändå varit att följa den framgångsrika strategin
med vidmakthållande av den höga kompetens som finns inom förbundet och vidmakthålla en uppvisningsgrupp för Försvarsmaktens behov. Under 2018 kommer en
intensifierad samverkan inledas med Försvarsmakten för att erhålla bemanningsuppdrag
primärt inom Hemvärnet.

FK (Försvarskommittén)
Johan Julin
Jens Grahn
Johan Hellström
Stefan Nilsson
Mikael Darheden
Nedal Abu-Zarour

ordförande (lämnade befattningen 2018-01-31)
styrelsens representant

Ett centralt träningsläger genomfördes under året med egna instruktörer. Detta med anledning av att Försvarsmaktens uppdrag till SFF utgick enligt 2015 års redovisning och
externa instruktörer inte enskilt kan bekostas av SFF. Syftet med träningslägret var att
utöka uppvisningsgruppens och övriga deltagares förmåga att genomföra kvalificerade
uppvisningar på små och trånga landningsområden. Vidare för att öka kunskapen kring
landning med uppvisningsutrustning. Uppvisningsgruppen har genomfört lokala uppvisningar åt Försvarsmakten, exempelvis vid veterandagen.
Försvarskommittén genomförde produktionsdialog med Försvarsmakten (PROD FRIV) i
syfte att planera kommande års verksamhet och få återkoppling på den satsningen mot
hemvärnet och de nationella skyddsstyrkorna SFF redovisade 2014. Efter dialog med
PROD RIKS HV meddelades SFF att förslaget inte var önskvärt och att inga andra förslag
om att bemanna Hemvärnet med personal heller var önskvärda. Vid samtal med PROD
FRIV framkom att det skulle vara möjligt för SFF att få bemanningsansvar för redan
befintliga hemvärnsbefattningar då med minst 10 stycken per befattning och år. Detta
bereds nu av SFF styrelse.
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FK har utöver detta lagt sin tid på följande frågor:
- Motta den materiel som FM avyttrat till SFF. Tillsammans med RI berett
nyttjandet av denna.
- Föreslagit och påbörjat arbete med rekordvecka under 2018 tillsammans med FM
och deltagande av tp-84 (Hercules)
- Arbete med tydliga svar på frågor ställda av fallskärmsjägarklubben.
- SFF FK arbetslinjer för att stödja SFF strategi.
- Deltagit på ett 10- tal möten anordnade av Försvarsmakten.
- Hjälpt medlemmar med kurser inom frivilligrörelsen.
- Hjälpt medlemmar med frågor om avyttring av militär materiel.
- Arbete med stående rutin för säkrare centrala uppvisningar.
- Interna FK möten.

MjK (Medaljkommittén)
Tony Månson
Sven Mörtberg
Zeljko Tanaskovic

ordförande
ledamot
ledamot

MjK har beslutat överse nomineringsprocessen, samt kriterierna för det förtjänsttecken
som inte hanterar domare eller hopprestationer. Arbetet har påbörjats, och kommer att
fortgå under 2018.
Behandling av inkomna nomineringar skedde under ett telefonmöte i december 2017.
Rekommendationerna lämnades därefter över till SFF:s styrelse för beslut.
Följande förtjänsttecken delades ut under Fallskärmsgalan 2017;
Guld – Ulf Tingnert och Uno Alpfors.
Silver – Jonas Wallberg
Brons – Ilkka Eriksson och Johan Bond.

Förbundskonferens 18-19 november i Karlsborg

Årets förbundskonferens genomfördes i Karlsborg.
15 klubbar var representerade. Notat/protokoll är utsänt till alla klubbar.

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.

Medlemstidningen Svensk Fallskärmssport (SFS)

Redaktörer – planering och texter
Penny Robertson-Pearce
Chefredaktör (nummer 1 – 5)
Anna Oscarson Redaktör
(nummer 1 - 5)
Johanna Lundeberg Redaktör
(nummer 3 – 5)
Produktion
Anders Nyqvist, Himmelsdyk
SFS är den officiella medlemstidningen och kom ut med fem nummer 2017.

Förbundets hemsida www.sff.se

Digitala redaktörer – planering, uppdateringar och texter
Sara Landgren
Digital redaktör

Förbundsläkare

Under verksamhetsåret har hopparen Peter Ullström (PU) verkat som förbundsläkare.
Det löpande arbetet har bestått av kompletterande av utredningar till icke godkända
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läkarintyg för blivande fallskärmshoppare och tandempiloter, regelöversikt tillsammans
med RI, uppdatering av läkarintyget samt att utgöra en referens för medicinska frågor
framför allt för de olika klubbarnas CI, men även för hoppare i allmänhet.
Arbetet med en antidoping/-drogpolicy, som initierades föregående år, för att vaccinera
svensk fallskärmshoppning mot droger/doping har fortsatt. En diskussion med Transportstyrelsen på grund av detta pågår fortlöpande genom PU och RI.

Miljöarbete

2017 är andra året då samtliga elev-, tandem- och sporthopp klimatkompenseras. I
skrivande stund är insamlingen av uppgifterna om klimatkompensering från klubbarna
helt klar. Tyvärr har vi inte hittat ett bättre system än att manuellt samla in dessa
uppgifter. Här har vi ett jobb framöver att göra.
Vi planerar fortsätta samarbeta med Tricorona, för att tillsammans med dem hitta projekt
där effekten av de pengar våra hopp genererat, är så stor som möjligt.
2017 miljömärktes SM på FK Aros via Håll Sverige rent.

Arbetet i Flygsportförbundet

Svenska Fallskärmsförbundet utgör ett av Svenska Flygsportförbundets (FSF) grenförbund. FSF sköter SFF:s kontakter med Riksidrottsförbundet och det internationella flygsportorganet (FAI). SFF har under det gångna verksamhetsåret varit representerade i
FSF:s styrelse genom Narit Pidokrajt (ordinarie) och Penny Robertson-Pearce
(suppleant). Narit har medverkat på samtliga möten, både telefon och live, och har därefter informerat SFF:s styrelse om frågor som kommit upp.
Andra SFF-medlem i FSF:s styrelse är Claes Bertenstam och Lova Bannister.
Under året har FSF bland annat arbetat vidare med:
 Koordinerat planering för precisionshoppning som en del av RF:s SM-veckan 2018
i Landskrona/Helsingborg.
 Deltagande i Stockholms Prideparad, vilket SFF initierade.

Svenska Fallskärmsförbundets tävlingsfond

Ur tävlingsfonden delades det ut stipendier på sammanlagt 115 000 kr.
Styrelsen beslutade, i enlighet med Tävlingskommitténs förslag, att tilldela Meija
25 000 kr, Team C-4 25 000 kronor, Henrik Raimer 20 000 kr, Team Echochamber
15 000 kr, Kwansta Kwatro 15 000 kr Magnus Falk 5 000 kr, Daniel Hagström 5 000 kr
och Stefan Burström 5 000 kr.

Tävlingskommittén (TK)
Lena Kaulanen
Zeljko Tanaskovic
Gunlög Edgren
Percy Kristersson
Elisabet Mikaelsson
Oscar Cottrell
Robbin Havasi
Tony Månson
Sara Lundqvist
Vakant
Vakant
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Ordförande
Förbundsdomare/IPC delegat
Elitansvarig
Materialansvarig och Stor tjej/grabbpoäng
IPC delegat
Fallsvenskan, grenansvarig Speed Skydiving (SP), Wingsuit
(WS)
Grenansvarig Formationshoppning (FS/VFS, Indoor FS/VFS)
Grenansvarig Precision (A)
Grenansvarig Canopy piloting (CP)
Grenansvarig Artistiska grenar (AE) (Lena Kaulanen)
Grenansvarig Canopy formation (CF) (Lena Kaulanen)
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Tävlingskommittén har under året genomfört 10 protokollförda möten (11 mars, 16
mars, 27 mars, 29 maj, 31 juli, 25 september, 6 november, 27 november och 11
december). Man har även under året kommunicerat via e-post, Facebook och telefonsamtal.
Diskussionerna har handlat om tävlingshandboken, regler, tävlingar, elitmedel samt
annat som ingår i TKs befattningsbeskrivning.

FAI/IPC

Efter att Pia Berggren klivit av som Sveriges delegat på IPC-mötet, har Elisabet
Mikaelsson tagit den roll. Zeljko Tanaskovic valdes till suppleant efter att SFF styrelse
annonserad ut den positionen.
2017 års IPC-möte hölls i Faro, Portugal, 25-29 januari. Sveriges representanter var
Elisabet och Zeljko. Elisabet Mikaelsson sitter med i kommittéerna ”Rules and
Regulations” samt ”Speed”, där hon även är ordförande. Pia Berggren har klivit av IPC
helt och hållet. Ulf Tignert sitter med i paraski- samt stil & precisions-kommittén.

Elitsatsning

Möten
Under 2017 har Flygsportsförbundets elitsamordnare Gunlög Edgren haft tre möten;
11 februari, 27 oktober samt 3 december.
Fallskärmsförbundets elitsamordnare har även haft möten angående medaljoptimering
2 och 19 november samt 26 och 28 december.
Övrigt möte; 15 november kortare möte med Liselotte Ohlson, chef Elitidrottsstöd.
Flygsportsförbundet Landslagsträff 28-29 november
Deltagare från SFF var Lars Nyström, Magnus Falk samt Daniel Eftodi. Denna träff
planerades tyvärr innan datum för Indoor WM var klart, vilket var en av anledningarna
till att vi hade få deltagare.
Program i korthet Landslagsträff
Lördag
Inledning följt av grenförbundspresentation
Två mycket uppskattade föreläsningar av Per Findahl (modellflyg) framgång till Guld och
Pekka Havbrandt (segelflyg).
Dagen avslutades med Anna Sunneborn som föreläste och höll i ett gemensamt fyspass.
Söndag
Samtal med Daniel Eftodi och Magnus Falk angående elitstöd och landslags ärenden.
Bosöns/RF resurser
Henrik Raimer har fått elitstöd och har i början på 2017 fått fortsatt hjälp med kost och
träning på Bosön.
Team X (Katarina Sonnevi, Bodil Almberg, Lena Erlandsson och Johanna Forslund) har
fått beviljat elitstöd som följer:
20-21 mars: Idrottspsykologi del 1. Katarina, Bodil och Lena deltog 4 april: Katarina,
Bodil och Lena träffade Pierre Styfberg för att få ett personligt träningsprogram. Katarina
och Johanna har tränat regelbundet men på egen hand. Bodil och Lena har följt Pierres
träningsprogram så mycket de hunnit med bra resultat.
11 maj: Pierre med två kollegor besökte vindtunneln i Bromma och gjorde mätningar på
de aktiva. Syftet var att kartlägga hur stort arbete en hoppare utför under träning, för att
sedan kunna komma med förslag till träningsupplägg. Resultaten visade att de aktiva
behöver både pulsstyrd träning och styrketräning.
Elitmedel
Elitmedel från RF via FSF har tilldelats:
Henrik Raimer
Stefan Burström
Echochamber
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Stor Tjej/Grabb

Under 2017 fick 11 fallskärmshoppare tillräckligt med poäng för att få utmärkelsen Stor
Tjej/Grabb; Henrik Johansson, Lars Nyström, Tim Cifuentes Vargas, Lena Erlandsson,
Adrian Cederholm, Jesper Forsman, Johanna Forslund, Daniel Hagström, Fredrik Eklund,
Maria Ondracek och Katarina Sonnevi.

Tävlingsverksamhet i Sverige

Svenska Mästerskapen
SM i grenarna FS, VFS och Speed Skydiving anordnades av Fallskärmsklubben Aros
den 26-27 juli.
Tävlingschef: Uno Asker
Chefsdomare: Zeljko Tanaskovic
SM i CP anordnades av Stockholms Fallskärmsklubb den 13-14 juli.
Tävlingschef: Carolina Mallwitz
Chefsdomare: Anders Berggren
SM i Precision anordnades av Skånes Fallskärmsklubb den 14-15 juli.
Tävlingschef: Julia Englund
Chefsdomare: Percy Kristersson
SM i 10-manna speedformation anordnades av Fallskärmsklubben Cirrus-Göteborg
den 26-27 augusti.
Tävlingschef: Anette Diselöv
Chefsdomare: Zeljko Tanaskovic
SM i Indoor Skydiving anordnades av Bodyflight Stockholm och SFF den 10-11
februari.
Tävlingschef: Penny Robertson-Pearce
Chefsdomare: Zeljko Tanaskovic

Svenska mästare 2017

Individuell precision – Magnus Falk, FGCC
Lagprecision – SF (Magnus Falk, Jonas Wallberg, Narit Pidokrajt) SF.
Formationshoppning – FS4 Open Echochamber (Martin Bäcklin, Johan Edvall, Rikard
Rodensjö, Ulf Liljenbäck och Daniel Åström på kamera) SF.
VFS Open – Kwansta Kwattro (Henrik Johansson, Adrian Cederholm, Jesper Forsman,
Tim Cifuentes Vargas och Liina Väänänen på kamera) SFK.
Canopy piloting kombinerat – Lars Nyström, SF
Canopy piloting zonprecision – Tomas Almbo, SF
Canopy Piloting distans – Lars Nyström, SF
Canopy Piloting speed – Lars Nyström, SF
Speed Skydiving – Henrik Raimer, SF
10- manna speedformation – Active 8-9-10 (Johan Bond, Johan Hansson, Bodil
Almberg, Jenny Melander, Monica Paulsson, Ronny Modigs, Siv Lindgren, Jonas
Gyllenpanzar Stjerna, Rickard Joyner, Maria Ondracek) SF.
Indoor Skydiving
FS4 Open – Echochamber (Martin Bäcklin, Johan Edvall, Rikard Rodensjö, Ulf Liljenbäck)
SF.
FS4 Female – Team X (Johanna Forslund, Bodil Almberg, Katarina Sonnevi, Lena
Erlandsson) SF.
VFS Open – Kwansta Kwattro (Henrik Johansson, Adrian Cederholm, Martin Olsson, Tim
Cifuentes Vargas) SFK.
Solo Freestyle – Hercules Östberg, SF
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Övriga tävlingar
NM i CP anordnades samtidigt som SM i CP av Stockholms Fallskärmsklubb.
Chefsdomare var Anders Berggren och tävlingschef var Carolina Mallwitz. 15 anmälda
från Sverige, Norge och Finland.
Bäste svensk i overall, speed och distans: Lars Nyström.
Bäste svensk i zonprecision: Tomas Almbo.
Fallsvenskan
Redan i förra vintern flögs det massa tunnel, för Fallsvenskan indoor. Umeå fallskärmsklubb, visade som ofta framfötterna och första platsen delades av Maria Sukhova och
Johan Hellström. Umeå tog även hem klubbtävlingen och fick därmed anmälningsavgiften
till FS för indoor SM.
När hoppsäsongen ute drog igång genomförde Fallsvenskan de fyra planerade deltävlingarna. Fem klubbar var representerade och 35 personer deltog! Umeå fallskärmsklubb, som lyckads bra även förra året, tog hem storslam, även i den turbaserade
utlottningen av den av Uffe’s Hopp Shop sponsrade tävlingen med en besiktning och
ompackning. Vinnare var Emil Söderholm, UFK.
Johan Hellström, UFK tog hem förstaplatsen Fallsvenskan 2017! Riktigt tätt följd av Maria
Sukhova, UFK, bara en poäng efter. Tredjeplatsen kneps av Alexey Klechikov, UFK.
Dessa fick en slant till sina hoppkonton som belöning!
I Fallsvenskans klubbtävling vann UFK, medan FGCC kom på andraplats. SYD kom på
tredjeplats. Pris till UFK är startavgifterna på SM 2017 i FS för alla deltagare från
klubben. FGCC får startavgiften på SM 2017 för två i precision. SYD får anmälningsavgiften på SM för ett lag i FS.
Fallsvenskan 2018 års indoor-säsong pågår fortfarande för fullt, när detta skrivs!

Grenberättelser och internationella tävlingar

Precision
Efter 2017 års SM så har vi återigen en kvalificerad hoppare som landslag: Magnus Falk.
2017 var ett EM-år för vår gren så under våren anmälde en hoppare att han kunde tänka
sig att betala sin EM biljett om han fick åka på EM, vilket också skedde. Under året
genomfördes två träningsläger i södra Sverige (Småland), dessutom organiserades det
läger i Söderhamn samt i Stockholm. Jonas Wallberg och Magnus Falk åkte även detta år
till USA för träning och tävling i april. Under året har Jonas tränat i USA flera gånger.
Året har präglats av dåligt hoppväder för grenen, vilket gjort att det optimala utfallet
uteblivit. Under SM drabbades vi återigen av dåligt väder, men trots detta kunde vi
genomföra 9 omgångar.
Magnus har deltagit i följande tävlingar utomlands:
Tävling
Tid
Placering
Cheryl Stearns Meet, Lodi
april
12
PARAWCS Rijeka
juni
31 och 9 *
PARAWCS Bled
juni
14 och 4*
PARAWCS Belluno
augusti
18 och 5*
PARAWCS Thalgau
augusti
86 och 32*
PARAWCS Locarno
oktober
37 och 14*
* Masterklassen
Jonas Wallberg deltog i Cheryl Stearns Meet, Lodi, i april samt DFU open.
Resultat och placering från SM, samt från EM i Montengero, har redovisats på SFF
hemsida (resultat).
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Formationshoppning FS och VFS (outdoor/indoor)
I år har vi tagit steget upp i världseliten! Våra svenska lag slår svenska rekord på
löpande band, och placerade sig högt upp på VM i Montreal. Tjejerna i Team X var en
hårsmån från en bronspeng och killarna i Echochamber imponerade stort på det stora
lagen som nu har fått upp ögonen ordentligt för våra båda FS-lag. Kwansta Kwattro försvarar sin landslagsplats både ute och inne och gjorde en riktigt bra tävling i Canada.
FS4 Female
MEIJA fick frågan om landslag för 2018 och en resa till VM i Australien, men de tackade
nej och laget lades ner under slutet av 2017. Detta öppnar upp för nya lag att ta upp
striden om landslagsstatus för FS4 Female.
Team X fortsatte sin satsning och ökar upp sin träningsvolym ännu mer. Det är det laget
i världen som har ökat sitt snitt mest, procentuellt sett 2017. De tog hem en mycket fin
fjärdeplats på VM i Canada och visade att de på riktigt är en del av världseliten. Med den
satsning de nu gör har de allt att vinna, och kan med stor sannolikhet vara med och slåss
om medaljer både inne och ute på de stora tävlingarna.
FS4 Open
Echochamber fortsätter att befästa sin plats som landslag i tunneln och ute. De tränar i
tunneln näst intill varje vecka och har stora planer inför 2018. De gjorde även de en
fantastisk tävling på VM i Canada och placerade sig på 6e plats, med enbart fullsponsrade lag framför sig. Även Echochamber är utan tvekan en del av världseliten och
det kommer de vara även de kommande åren om inget oförutsett händer.
VFS
Kwansta Kwattro fortsätter sin satsning och även de flög över till Canada och tävlade
väldigt bra. Det slog sitt egna rekord för bästa runda tre gånger under VM. De var även
ner i Tyskland under WC och utmanades av det dåliga vädret. Kwansta kör vidare och
fortsätter som landslag även framöver då de är ohotade på översta pallplatsen på SM.
Om vi skall bygga för framtiden och hitta morgondagens landslag, behöver vi bygga på
bredden i rookieklasserna och redan där motivera och stötta. Flertalet länder runtom i
Europa gör stora satsningar för detta och om vi i Sverige skall följa efter behövs det
göras något. Det avgörande är förstås ekonomin.
Artistiska grenar (outdoor/indoor)
Under året har Jenny Norin tävlat i Indoor Skydiving, Solo Freestyle. Hon placerade sig
på en andra plats i SM Indoor Skydiving. Tillsammans med landslagen åkte hon och
tävlade i 2nd FAI World Indoor Skydiving Championships Quebec, Canada. Där placerade
hon sig på en tionde plats.
Canopy Piloting
Landslagshopparen Stefan Burström har under året representerat Sverige nationellt och
internationellt. Han har som ende inbjudna svensk tävlat i World Games, Wroclaw Polen,
där han Overall tog en 34:e placering. Han har även representerat Sverige i 9th FAI
World Cup i Dubai, Förenade Arabemiraten. Placering enligt nedan.
Zone Accruacy:
22. 246.571pt
Distance:
54. 177.63pt
Speed:
43: 217.717pt
Overall:
32. 641.918pt
Speed Skydiving
Svensk Speed Skydiving är på fantastiskt hög nivå! Svenska tävlande har haft mycket
bra placeringar på internationella tävlingar, och visat att svenska speedhoppare är starka
konkurrenter även i internationella sammanhang. Vi har även haft återväxt i grenen, och
nya hoppare som utmanar etablerade, vilket alltid är spännande.
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ISSA World Series
Den andra deltävlingen var i Leutkirch, Tyskland och där deltog två svenskar, Henrik
Raimer, SF och Henrik Anderson, ÖFSK. Raimer kom på 3:e plats och Anderson på 12:e
av 24 tävlande.
Den tredje deltävlingen i serien arrangerades av Stockholms Fallskärmsklubb, med 6 deltagare. Från Sverige: Henrik Raimer, Daniel Hagström och Henrik Anderson . Raimer
kom på 2:a plats, Hagström på 3:e och Anderson på 5:e plats.
Inga Svenskar var med varken i första deltävlingen, eller sista, men trots det fick de bra
placeringar i ISSAs världscup. Raimer kom på 2:a plats, Anderson på en 10:e plats,
Hagström 18:e av totalt 38 deltagare.
Svenska mästerskapet
På SM deltog 5 svenskar. Raimer vann, följd av Hagström på 2:a plats och Daniel Eftodi,
SYD på 3:e. Henrik Andersson kom på 4:e plats, och bubblaren Lukas Hellström, FGCC
kom på 5:e plats med imponerande resultat för att vara hans första tävling.
I augusti var det dags för världscupstävling i Saarlouis, Tyskland. Där placerade sig den
svenska delegationen bra, även om det bara blev en bronspeng på pallen, av Raimer.
Hagström slog till med en 5:e plats och Anderson tog 9:e placeringen, med 21 tävlande!

Svenska tävlingsrekord (G1) 2017

VFS Outdoor Skydiving
Longest Sequence
Kwansta Kwattro (SFK) satte nytt svenskt rekord i VFS Outdoor under SM i Västerås, 16
poäng.
Kwansta Kwattro består av: Henrik Johansson, Adrian Cederholm, Jesper Forsman, Tim
Cifuentes Vargas och Liina Väänänen på kamera.
VFS Indoor Skydiving
Longest Sequence
Kwansta Kwattro (SFK) satte tre nya svenska rekord under VM i Quebec, 16 poäng, 19
poäng och 23 poäng.
Kwansta Kwattro består av: Henrik Johansson, Adrian Cederholm, Jesper Forsman, Tim
Cifuentes Vargas.
VFS Indoor Skydiving
Highest average of 10 rounds (snittrekord)
Kwansta Kwattro (SFK) satte nytt svenskt rekord under VM i Quebec, 16,1 i snitt efter 10
rundor.
Kwansta Kwattro består av: Henrik Johansson, Adrian Cederholm, Jesper Forsman, Tim
Cifuentes Vargas.
FS4 Female Outdoor Skydiving
Longest sequence
Meija (SF) satte svenskt rekord under SM i Västerås, 24 poäng.
Meija består av Ida Wemhöner, Maria Lundqvist, Josefin Levander, Annika Björnström
och Erik Marsh på kamera.
FS4 Female Indoor Skydiving
Longest sequence
Team X satte svenskt rekord under VM i Quebec, 30 poäng.
Team X består av Johanna Forslund, Bodil Almberg, Katarina Sonnevi och Lena
Erlandsson.
FS4 Female Indoor Skydiving
Highest average of 10 rounds (snittrekord)
Team X satte svenskt rekord under VM i Quebec, 22,3 i snitt efter 10 rundor.

Sida 12 av 16

Verksamhetsberättelse 2017

Team X består av Johanna Forslund, Bodil Almberg, Katarina Sonnevi och Lena
Erlandsson.
FS4 Open Indoor Skydiving
Highest average of 10 rounds (snittrekord)
Echochamber satte svenskt rekord i Frankrike 24,3 och under VM i Quebec, 26,1 i snitt
efter 10 rundor.
Echochamber består av Martin Bäcklin, Ulf Lijenbäck, Rikard Rodensjö och Johan Edvall.
FS4 Open Indoor Skydiving
Longest sequence
Echochamber satte svenskt rekord VM i Quebec, 34 poäng.
Echochamber består av Martin Bäcklin, Ulf Lijenbäck, Rikard Rodensjö och Johan Edvall.

Svenska utföranderekord (G2) 2017

Largest Formation VFS HeadUp 8-way
Sattes i Fallskärmsklubben Aros av Henrik Runbjörk, Johan Edvall, Jonas Sjöberg, Rikard
Rodensjö, Henrik Johansson, Jesper Forsman, Adrian Cederholm och Tim Cifuentes
Vargas.

Idrottsgalan

Inbjudan till Idrottsgalan delas ut till dem som tagit medalj på EM, VM eller World Air
Game. Även världsrekord kan kvalificera, vilket resulterade i att ett antal kvinnliga fallskärmshoppare gick på galan: Maria Lundqvist, Carolina Nilsson, Filippa Ebersjö, Monia
Paulsson, Anna Oscarson, Marie Sjödin och Jenny Nordin. Självklart var även världsmästaren Henrik Raimer där, samt Gunlög Edgren, elitsamordnare.

Sammanställning bästa klubb 2017
Placering
1
2
3
4
5
7

Klubb
SF
LFK
SFK
FKA
FKCG och FK Syd
ÖFSK

Poäng
67
7
5
3
2
1

Sammanställning bästa klubb Indoor 2017
Placering
1
2
3
4

Klubb
SF
FKA
SFK
LFK

Domare

Namn
Pia Berggren
Ulf Tingnert
Elisabet Mikaelsson
Percy Kristersson
Zeljko Tanaskovic
Anders Berggren
Zeljko Prajz
Lova Bannister
Siv Rönne
Penny Robertson-Pearce
Oscar Cottrell
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Poäng
7
3
2
1

Nr
39
40
41
50
56
58
59
60
62
63
64

Grenar
FAI A, CF, FS, CP; N AE
FAI S&A
FAI A, FS, AE; SP, TJ CF
FAI S&A, CF; CP; N FS
FAI A; FS, CP; N AE, CF, SP, WS
FAI A, CP
FAI S&A; N FS; TJ CP
FAI AE; TJ CF, CP
FAI A; TJ FS
N AE
N SP; TJ FS
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Jenny Holmqvist
Gunnar Söderkvist
My Svelander
Hercules Östberg
Camilla Westh
Elin Enehed
Mia Lamminparras

65
66

N CP
N A; TJ FS
AE, Indoor AE
Indoor AE
AE
AE
AE

Förklaring
A
AE
CF
CISM
CP
EJ
CJ
FAI
FS
IPC
N
S&A
SP
TC

Accuracy
Artistic Events
Canopy Formation
Internationella militärfallskärmsorganisationen
Canopy Piloting
Grendomare (Event Judge)
Chefdomare (Chief Judge)
Internationella flygsportsorganisationen
Formation Skydiving & Vertical FS
Internationella fallskärmsorganisationen
Nationell behörighet
Style & Accuracy
Speed skydiving
Tävlingschef

TJ
SP
WS

Träningsdomare
Speed Skydiving
Wing Suit

Nationella tävlingar
Tävling
Deltagande domare
SM Indoor, Bromma CJ: Zeljko T.
2 tävlingsdag
Agnieszka S., Percy K., Zeljko T – FS
Lova B., Aggie S., Penny R., – Solo Free Style
NM/SM i CP,
CJ: Anders
Gryttjom
Pia B, Christina Z. (Danmark)
2 tävlingsdagar
Mia som elevdomare
SM Precision,
CJ: Percy K.
Everöd,
Ulf T. Zeljko T.,
2 tävlingsdagar
Gunnar S.– elevdomare
DM FS, Everöd,
CJ: Zeljko
2 tävlingsdagar
Percy K., Gunnar S., Ingen DM status
SM Västerås,
CJ: Zeljko T.
2 tävlingsdagar
Pia, Percy, Zeljko – FS
Oscar, Percy, Zeljko T. – Speed
SM 10way Speed,
CJ: Zeljko T.
Vårgårda
Percy, samt Pia (på distans)
1 tävlingsdag
Gunnar - utbildning
Fallsvenska
Drivs av Oscar. Dömdes av Pia, Gunnar, Mia,
Zeljko.
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Internationella och utländska tävlingar
Tävling
16th FAI World Para-Ski
Championships, St Johann (Österike)
Windgames Indoor, Empuriabrava
(Spanien)
Danska nationella mästerskap,
precision (Danmark)
ISSA World Serie, Speed Skydiving,
Gryttjom (Sverige)
41. CISM World Military Parachuting
Championship; Warnedorf (Tyskland)
2017 The World Games, Wroclaw
(Polen)
2017 FAI Worldds Cup and European
Championships, Saarlouise (Tyskland)
2017 FAI Europian Championships,
Podgorica (Monte Negro)
2nd FAI World Indoor Skydiving
Championsgips, Laval (Kanada)

Deltagande domare
Ulf T.
EJ: Zeljko T. – FS
EJ: Lova – AE, håll kurs
samtidigt
Oscar C.
Zeljko P. – stil
Zeljko T – CP
CJ: Zeljko T. – FS/VFS
EJ: Percy – CF
CJ: Zeljko P
EJ: Ulf – precision
EJ: Zeljko T. – FS
EJ: Lova – AE Free style solo

Nordiskt- Baltiskt domarseminarium
Intresse var väldigt svag för NBJM 2017, beslutet fattades att ställa in mötet.
Domarmöte – höstmöte
Mötet hölls i Malmö med 10 domare på plats, vilket var ett mycket bra deltagarantal.
Mötet resulterade i ett antal förslag som kommer att skickas vidare till SFF styrelse för
beslut.
Rekrytering/utbildning
Stort fokus har varit på att rekrytera och utbilda nya domare, vilket gett resultat – tre
nya aspiranter inom AE är under utbildning. Under året har vi fått en ny nationell domare
i precision. Dessutom finns nu en ny gren, WS Indoor, där en domare gått kurs för att få
nationell behörighet.
Sammanfattning av domaråret
SM Indoor, Bromma: uppsättning av domarsystemet gjordes inte rätt från början. Det
orsakade försening av resultatpublicering. Bra organiserad.
SM/NM CP, Gryttjom: Det var svårt att få ihop tre domare (på grund av precisionsSM). Det var ren tur att Christina från Danmark var på plats och kunde döma, så att vi
fick ihop komplett panel. 2 omgångar i varje delgren genomfördes. Domarutrustningen är
föråldrad – laser fungerade inte, CJ var tvungen att använda video för att fastställa
resultat i speed-grenen.
SM Precision, Everöd: Under dessa två tävlingsdagar gjordes 9 omgångar, 10:e omgången (omhopp) kunde inte genomföras på grund av vädret. Organisationen var
oerfaren, men samarbetsvillig, och gjorde väldigt bra ifrån sig! På detta SM genomfördes
9 kompletta omgångar, det har inte hänt på länge.
DM, Everöd: På grund av lågt intresse från andra klubbar blev det inget mästerskap,
men det hölls tävlingen i FS4 och FS2.
SM FS, CF och Speed, Västerås: Gick väldigt smidigt, hela programmet genomfördes
på två dagar. Bedömning av hopp gick väldigt snabbt. Bra organisation!
SM 10way speed, Vårgårda: FKCG återupprepade succén från ifjol! Mycket bra
organiserat, tävlingen var den enda verksamhet den dagen. Ett praktiskt bevis att en
klubb kan organisera tävlingen utan att tandemverksamhet förlorar på det, mycket bra!
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Svenska Fallskärmsförbundet i mars 2018

Peo Humla
Ordförande

Stefan Nilsson
Kassör

Gunilla Sigurd
Vice ordförande

Daniel Ingered
Ledamot

Jens Grahn
Suppleant
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