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Verksamhetsberättelse 2020
2020 – Ordförande sammanfattar fallskärmsåret
Fallskärmsåret 2020 kan sammanfattas som ett av de mest utmanande åren i Svenska
fallskärmsförbundets historia. Som en litet förbund med ca 1200 utövare och på klubbnivå
ett stort beroende av tandemverksamhet för att klara ekonomin, tvingas handskas med en
pandemi är något ingen av oss kunnat föreställa sig.
På det stora hela har det gått väldigt bra. Vi har trots pandemin lyckats genomföra 63202
hopp, varav 6191 tandem, 2439 elevhopp och utbildat 220 nya fallskärmshoppare. Vi har
ställt om och anpassat oss för att kunna genomföra förbundskurser på ett säkert vis och
vi har framgångsrikt kunnat bedriva verksamhet i enlighet med de lokala förutsättningarna
för varje klubb utan ett enda inrapporterat fall av Covid-19. Digitaliseringen av
förbundsverksamheten har fungerat väl och vi kan konstatera att de riktlinjer förbundet
gått ut med samt de anpassningar klubbarna genomfört, gemensamt bidragit till en hög
nivå av säkerhet inom verksamheten.
Under 2020 har vi fortsatt arbeta i linje med de Strategi 2020 samt de av Riksstämman
antagna strategiska målen. Vi har i denna anda genomfört ett leverantörsbyte för tryck
och distribution av tidningen Svensk Fallskärmssport vilket inneburit en stor besparing,
men med bibehållen hög kvalitet, samt givit ökade intäkter från annonserna i tidningen.
Inför nästa säsong kommer Strategi 2025 att lanseras och i och med den fortsätter arbetet
med att motverka medlemstapp och att stimulera bredden av tävlandet i medlemsbasen.
Inom SFF finns ett antal etablerade kommittéer och arbetet har genomförts enligt
verksamhetsplanen. Vidare har interaktionen mellan den kommersiella och ideella
verksamheten i SFF och mot den kommersiella aktören inom vindtunnelflygning bibehållits.
Styrelsen har fortsatt arbetet tillsammans med Flygkommittén (FLYK), och med Svenska
Flygsportförbundet (FSF) för att säkerställa att flygsportens intressen bevakas mot
myndigheter och i den politiska debatten. SFF:s styrelse och FLYK anser arbetet är kritiskt
i en alltmer koncentrerad luftrumsmiljö, med kommersiella intressen och säkerhetsregler
som kan påverka sportfallskärmshoppningen på ett negativt vis. FLYK har med RI på
uppdrag av Transportstyrelsen, levererat ett särskilt uppdrag inom flygsäkerhetsområdet.
Uppdraget var en direkt följd av den tragiska olyckan den 14 juli 2019. Resultatet har
inneburit erfarenhetsseminarium för pilotgrupperna på klubbnivå, nya rutiner och
checklistor för hoppmästare och liftchefer.
SFF som frivillig försvarsorganisation behöver intensifieras med en tydlig strategi förankrad
inom Flygsportförbundet och med Försvarsmakten/Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap.
Vår uppvisningsgrupp har, tillsammans med andra hoppare, i år genomfört ett
träningsläger för att vidmakthålla en hög kompetens och stimulera rekrytering till
uppvisningsgruppen. Lägret är mycket uppskattat och vi har omformat Försvarskommitté
(FK) till – Totalförsvarskommittén (TFK). Ordföranden och en ledamot från styrelsen har
intensifierat samverkan, dialog och marknadsföring av SFF verksamhet och hur vi på ett
mer påtagligt vis ska bidra till Försvarsmakten och MSB. Inom TFK har även ett nära
samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap etablerats, vilket inneburit
ett ekonomiskt bidrag med särskilda verksamhetsmedel för 2020–22 inom utvecklingen av
totalförsvaret och den civila krisberedskapen.
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Vi fortsätter sedan cirka sju år tillbaka att ta vårt samhällsansvar rörande olika miljöaspekter. Samtliga fallskärmshopp har även i år klimatkompenserats och flera av våra
tävlingar miljöcertifieras, vilket vi inom flygsportfamiljen är unika med, och kommer
fortsätta att utveckla med stöd av forskningsrön. Vi kommer framöver att utöka dessa
initiativ, och har introducerat ett miljöledningssystem med fokus på tävlingar. Avsatta
medel för klimatkompensensering, präglas av full transparens och spårbarhet i beslutade
projekt. SFF kan särskilt vara stolta över att inom flygsportsfamiljen vara föredömen inom
miljöarbetet.
Kommunikationen, internt såväl som externt, är väl fungerande. Den digitala redaktören
(SFF kanslist), ansvarar för att sociala medier och hemsidan hålls uppdaterad och inbjuder
potentiella medlemmar att stifta bekantskap med sporten. Vidare att incidenter hanteras
på ett professionellt vis med en aktiv kommunikationstjänst.
Samarbetet med Riksidrottsförbundet, Flygsportförbundet och andra intresseorganisationer fungerar ändamålsenligt. Vi är väl representerade och utbyter erfarenheter,
men vi behöver utveckla förmågan att sätta fallskärmsfrågorna i centrum. Inte minst då
antalet medlemmar sjunker stadigt och behöver stabiliseras.
Flertalet tävlingar har under året fått ställas in med anledning av coronapandemin. SM
i tiomanna speedformation genomfördes av Stockholms fallskärmsklubb i Gryttjom den
29 augusti.
Några nya svenska rekord har satts inom grenarna friflygning, Wingsuit och VFS-4.
Under 2020 var vi totalt 23 klubbar, 1 224 medlemmar och sex hedersmedlemmar: Sonny
Hellberg, Göran Lilja, N C Åke Almgren, Bengt-Erik Fonsell, Bo Olsson och Ronny Modigs.
Styrelsen har under året genomfört 26 protokollförda styrelsemöten. Protokollen har
distribuerats till klubbordförande genom att publicera dem i Facebookgruppen ” SFF:s
grupp för klubbarnas ordförande”. Protokollen har även gjorts publika på sff.se.

Styrelse
Peo Humla
Sebastian Croon
Stefan Nilsson
Anna Oscarson
Jens Grahn
Maria Sukhova
Johan Mood
Pelle Scherdin

interimsordförande till och med den 14 juni
ordförande, valdes vid extra riksstämma den 14 juni
kassör
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant

Revisorer
Alexander Luiga
Peter Björkman
Ulf Hjalmarsson

revisor
revisor
revisorssuppleant

Riksinstruktör
Sven Mörtberg
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Valberedning
Joakim Berlin
Sebastian Berglund
Kent-Ove Ulander

ordförande
ledamot
ledamot

Svenska Flygsportförbundet
Valberedning till FSF har varit Lennart Vestbom, ordinarie, och Andreas Frisk, suppleant
fram till Flygsports Förbundsstämma 2020-04-20, då nya stadgar antogs.
Då valdes fyra nya valberedare in på mötet, Björn Hårdstedt, ordförande, samt Elisabet
Mikaelsson (från Fallskärm), Bengt-Olof Samuelsson och Malin Torell som ledamöter.
Arbetet i Flygsportförbundet
Svenska Fallskärmsförbundet utgör ett av Svenska Flygsportförbundets (FSF) åtta grenförbund. FSF sköter SFF:s kontakter med Riksidrottsförbundet och det internationella flygsportorganet (FAI).
2018 ändrades stadgarna i FSF, så att styrelsemedlemmar fritt kan väljas från de olika
grenförbunden. Dock måste FSF följa RF:s direktiv gällande könsfördelningen i idrottsstyrelser, vilket innebär att varje kön skall vara representerat med minst 40 procent.
Gunlög Edgren sitter på en av ledamotposterna med ansvar för elitfrågorna i Flygsport.
FSF elitgrupp har under 2020 bytt namn från Elitgruppen till Tävlingsgruppen och
består sedan slutet av sommaren av fyra personer Gunlög Edgren, Lars-Åke Allerhed,
Bengt Pettersson samt Kjell Folkesson denna grupp har under 2020 samt dess arbete
pågår.
Fallskärm har med två personer i Flygsports "Disciplinnämnd"
Lina Gardlow, UFK, och Elin Enehed, FKA.
FSF styrelse har under 2020 haft tolv möten varav två varit live resterande online.

Personal
Sven Mörtberg riksinstruktör/kanslianställd
Penny Robertson-Pearce kanslianställd

Statistik – fallskärmshopp och skador 2020
Antal hopp 63 488, varav 6 202 tandemexitar.
2020 har 25 st. inrapporterade skador. Erfarenheter dragna från rapporteringssystem
finner att säkerheten består av en skada per 2 540 hopp räknat över alla. Reservdrag sker
1 på 1 041 hopp över alla kategorier hoppare.
Pandemi och utbrott av Covid-19 samt myndigheternas rekommendation att hindra
smittspridningen, medförde att SFF införde restriktioner som starkt påverkade och
försenade uppstart och även möjlighet till genomförande av hoppverksamhet. Klubbarnas
följsamhet och efterlevnad var dock framgångsrik och ingen känd smittbildning har under
2020 rapporterats från fallskärmsverksamhet inom SFF.
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Utbildningar i SFF:s regi 2020
Kurs
Antal utbildade
BAS-kurs
65
Hoppledare
21
Hoppmästare
25
AFF-instruktör
10
Tandeminstruktör
9
Uppvisningsläger 20
KL-kursen ställdes in pga. Covid-19-pandemin.
SFF:s förbundskursledare
RI har genomfört en konferens med SFF förbundskursledare för planering av centrala
kurser samt fortbildning i pedagogik.
Stor tack till SFF:s förbundskursledare som medverkat vid SFF centrala kursverksamhet
under 2020: Fredrik Carlsson, Stefan Burström, Nils Hedström, Monica Paulsson, Magnus
Caro, Matti Sepponen, Mats Edström, Robert Alasuutari, Sara Hall-Ericsson, Simon
Burgess, Maria Sukhova, Jens Grahn, Camilla Björklund, James Cumberland, Nedal AbuZarour, Fredrik Johansson, Andréas Ekström, Johan Juhlin, Johan Hellström, Sven
Pettersson och Mikael Söderberg. Tack även till Försvarsmakten och Specialförbandens
Fallskärmsskola som möjliggjorde tandeminstruktörsutbildning och -examination.

Utbildnings- och säkerhetskommittén – USK 2020
Sven Mörtberg
Mats Svensson
Fredrik Carlsson
Jesper Bergstrand

ordförande
ledamot
ledamot
ledamot

USK har bevakat och drivit frågor kring utbildning och säkerhet. USK har haft 4 ordinarie
möten under året. Beslut i utbildnings- och säkerhetsfrågor har utöver detta fattats
löpande, efter kontakter via e-post och telefon.
Safety Day har genomförts vid klubbarna under våren med program och obligatoriskt
innehåll framtaget av USK utöver klubbarnas egna säkerhetsfrågor.
Samsyn i utbildnings- och säkerhetsarbetet kvalitetssäkras genom att RI kallar till och
genomför ett chefsinstruktörsmöte årligen. 2020 års CI-möte i samband med den årliga
Ordförande- och CI-konferensen flyttades pga. Covid-19 restriktioner och genomfördes
digitalt i januari 2021.
USK genomför fortlöpande tillsyn av verksamheterna ute på fallskärmsklubbarna. Vid två
tillfällen under 2020 har tillsyn varit formell (Kvalitetssäkring av fallskärmsklubb) enl. SBF
410:01 hos Fallskärmsklubben Aros och Nyköpings fallskärmsklubb.
Efter det tragiska flyghaveriet i Umeå fallskärmsklubb 2019, begärde Transportstyrelsen
att SFF skulle kontrollera procedurer och säkerställa att samtliga fallskärmsklubbar har
kunskap om betydelsen att efterfölja gällande vikt- och balansvärden under utövandet av
fallskärmshoppning. Dessutom skulle SFF tillse att procedurer och rutiner efterföljs i den
dagliga verksamheten. Nya regler och procedurer utvecklades eller förtydligades, t.ex.
tjänstgöring och ansvar som Liftchef/Hoppmästare. SBF uppdaterades med nya regler och
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ovan kommunicerades under våren vid Safety Day, kursverksamhet samt genom övriga
SFF informationskanaler.
USK har tillsammans med Flygkommittén under året stöttat Umeå fallskärmsklubb med
kommentarer och svar på slutrapportremiss från Statens Haverikommission (SHK) med
anledning av flyghaveriet 2019. I september 2020 presenterade SHK sin slutrapport med
rekommendationer på åtgärder till både EASA och Transportstyrelsen. Dessa
rekommendationer har SFF redan åtgärdat eller kommer implementera under 2021.
Säkerhetsarbetet pågår ständigt och arbetet med att påverka säkerhetskulturen över tid
likaså; allt för att bibehålla den på en fortsatt hög nivå. Arbetet med att införa en tydligare
form och förståelse för komponenter i en säkerhetskultur fortsätter. Begreppet ”No Blame
Culture” är etablerat, men kräver fortlöpande förtydligande och att ”leva som man lär” för
ökad förståelse. Målsättningen är att SFF har en informerad säkerhetskultur. ”Svenska
Fallskärmsförbundet ska ha en god säkerhetskultur präglad av rättvisa, tillit, förtroende,
öppenhet och en ickestraffande attityd.”

Materielkommittén – MK 2020
Håkan Andersson
René Bacchus
Robert Alasuutari
Johan Bond

ordförande
ledamot
ledamot
ledamot

MK har i sin löpande verksamhet varit kontrollantkåren behjälplig genom att svara på
frågor och internt inom kåren dryfta uppkomna incidenter och avvikelser vad gäller
materiel.
MK har hållit tre formella möten, men kommunicerar kontinuerligt internt.
Under 2020 har MK bedrivit bevakning av servicebulletiner och luftvärdighetsdirektiv från
tillverkare och utländska myndigheter rörande fallskärmsutrustning för användande i
Sverige och har bl.a. utfärdat en materielvarning angående undermåliga bärremmar på
viss tandemutrustning.
Under året har SFF haft 33 aktiva fallskärmskontrollanter som i sitt utövande
genomfört tillsyn av fallskärmsmateriel som används av svensk licensinnehavare i Sverige.
Detta genomförs genom besiktning och godkännande av svensk fallskärmskontrollant.
Reservfallskärmen packas av fallskärmskontrollant. Efter besiktning och granskning av
medföljande handlingar utställer fallskärmskontrollant fallskärmsjournal som luftvärdighetsbevis. Fallskärmskontrollanter utbildar även så kallade fallskärmspackare och
utställer packcertifikat för packning av huvudfallskärm för sportbruk.
MK har examinerat nya fallskärmskontrollanter och rättat halvtidsprov från ett antal
kontrollantelever ("lärlingar") som genomgått utbildning till fallskärmskontrollant under
året.
MK har uppdaterat Materielhandboken (MHB) med uppdaterade regler för serviceintervall
och livslängd hos elektroniska räddningsutlösare, konvertering av utländsk kontrollantbehörighet samt uppdaterade listor över typgodkända huvud- och reservkalotter,
räddningsutlösare samt riggar.
MK har samverkat med Transportstyrelsens med framtagande av nya föreskrifter för
materielbestämmelser avseende räddnings- och fallskärmar inom civil luftfart.
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Planerat riksomfattande kontrollantmöte under hösten ställdes in pga. Covid-19 och hålls
under vintern 2021.

FLYK (Flygkommittén)
Pelle Scherdin
Mårten Nordlander
Alexander Jacobs
Magnus Tenghagen
Mats Oskarsson

ordförande/sammankallande
luftrumsfrågor
pilotutbildning, flygoperativa frågor
pilotutbildning
pilotutbildning, flygplanstekniska frågor

Flygkommittén (FLYK) arbetar på central nivå där man bland annat jobbar med frågor
rörande flygregler, remisser om luftrumsförändringar, flygsportsektorer, pilotutbildning
och flygtekniska frågor. Liksom tidigare år har man deltagit i ett flertal stora möten med
brukare av svenskt luftrum, flygsäkerhetsrelaterade frågor och luftrumsförändringar.
Dessutom förekommer det frekvent dialoger på både lokal och central nivå i olika frågor,
som rör både luftrum och flygoperativa frågor, knutna till fallskärmshoppning. Vi, liksom
övrig flygsport, blir alltmer utsatta för hot som kan begränsa våra möjligheter att nyttja
luftrummet som vi önskar. FLYK har genom dess ordförande konstruktivt kunnat påverka
detta arbete för såväl fallskärm som för övriga flygsportgrenar. En ny pilotutbildning är
framtagen som gäller från och med 2021, tillsammans med en obligatorisk recurrence
flygning, (avrostning/linecheck), för alla piloter och ett dokument, en beskrivning, av vad
som förväntas av en pilot som vill börja flyga hoppare. Genom bl.a. FLYK har SFF ett
mycket gott samarbete och dialog med Transportstyrelsen.
FLYK verkar även på lokal nivå, på uppdrag och tillsammans med fallskärmsklubbar som
sökt assistans i olika situationer. Ett antal klubbar har behövt råd i flygplansfrågor och i
rent flygoperativa ärenden. FLYK fungerar även som ett bollplank, då klubbar önskar
ytterligare synpunkter i ett specifikt ämne.

SFF – en frivillig försvarsorganisation
Under verksamhetsåret 2020 har SFF genomfört ett antal uppdrag åt Försvarsmakten.
Fokus under året har varit att följa strategin med vidmakthållande av den höga kompetens
som finns inom förbundet och uppvisningsgruppen för Försvarsmaktens behov. Under 2021
kommer en intensifierad samverkan att fortsätta med Försvarsmakten för att tydliggöra
förbundets kapaciteter inom freds- och krigsorganisationen.

TFK (Totalförsvarskommittén)
Jens Grahn
Johan Hellström
Stefan Nilsson
Mikael Darheden
Nedal Abu-Zarour

Ordförande och styrelsens representant

Ett centralt träningsläger i uppvisningshoppning genomfördes i Nyköping under året med
egna instruktörer. 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, rök, flaggor med mera. Uppvisningsgruppen har inte genomfört
några uppvisningar i år. Corona har gjort att de planerade har ställts in (Veterandagen,
Folk och Försvar Öland, Nationaldagen Karlsborg m.m.). Den fallskärmsutrustning som
tilldelats SFF av FMV/FM har i nyttjats av uppvisningsgruppen för att bibehålla sin förmåga
och även använts på uppvisningslägret.
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Totalförsvarskommittén genomförde den årliga produktionsdialogen (digitalt) med
Försvarsmakten (PROD FRIV) i syfte att planera kommande års verksamhet. Detta bereds
nu av SFF styrelse för att ytterligare definiera förbundets roll. Under året har ytterligare
samverkan etablerats med MSB, som avdelat särskilda medel för verksamhetsutveckling
inom totalförsvarsuppbyggnaden och den civila krisberedskapen. Det har varit veckovisa
digitala möten i samband med coronakrisen.
TFK har utöver detta lagt sin tid på följande frågor:
• Fallskärmsutrustning från FMV/FM för medlemmarnas nyttjande i träningshoppning
och uppvisningsgruppen fungerar enligt plan
• SFF TFK arbetsmetoder för att stödja SFF strategi 2020
• Deltagit på ett 20-tal möten anordnade av Försvarsmakten och Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap
• Vägledning av medlemmar inom kurser i frivilligrörelsen.
• Hjälpt klubbstyrelser och medlemmar med frågor om avyttring av militär materiel.

MjK (Medaljkommittén)
Tony Månson
ordförande
Zeljko Tanaskovic
ledamot
Peter Törnestam
ledamot
Johan Mood
ledamot
Fortsatt arbete på revidering av nomineringsprocessen.
Behandling av inkomna nomineringar hösten 2020 och beslut av SFF styrelse.
Följande förtjänsttecken delades ut under våren 2020:
Jenny Eriksson, privatperson från Umeå fick förtjänsttecken i brons.

Förbundskonferens 16-17 januari 2021
Årets förbundskonferens fick flyttas fram med anledning av coronapandemin och
genomfördes digitalt den 16 och 17 januari 2021.
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
Redaktörer (planering och texter): Penny Robertson-Pearce, Pixine Lyckner och Linda
Lundberg.
Produktion: Anders Nyqvist, Himmelsdyk nummer 1, V-Tab Falkenberg nummer 2-5
SFS är den officiella medlemstidningen och kom ut med fem nummer 2020.

Förbundets hemsida www.sff.se
Digital redaktör – planering, uppdateringar och texter:
Penny Robertson-Pearce

Förbundsläkare
Under verksamhetsåret har Peter Ullström (PU), Per Jakobsson (PJ) och Maria Spetz (MS)
verkat som förbundsläkare. Samtliga är aktiva hoppare.
Per Jakobsson var med tillfälligt i ett medlemsärende som dragit ut på tiden.
Maria Spetz var mycket behjälplig i SFF:s coronastrategi för att anpassa hoppningen enligt
de restriktioner som kom i våras.
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Det löpande arbetet har genomförts av PU och har bestått av kompletterande av
utredningar till icke godkända läkarintyg för blivande fallskärmshoppare och tandempiloter,
regelöversikt tillsammans med RI, uppdatering av läkarintyget samt att utgöra en referens
för medicinska frågor för de olika klubbarnas funktionärer och i mån av tid även för hoppare
i allmänhet. Utöver det har PU arbetat med Transportstyrelsen för att möjliggöra
användandet

av

certifierade

flygläkare

för

undersökning

och

bedömning

av

fallskärmshoppare. Detta för att dels säkerställa att doktorer som är vana vid
tjänstbarhetsbedömning av personer som verkar i lufthavet står för kontrollen av
fallskärmshopparna och dels för att dessa doktorer är kvalitetskontrollerade och väl
förtrogna med regelverken vilket garanterar bedömningarnas kvalitet.
Arbetet med en antidoping/-drogpolicy, som initierades tidigare har återigen fått stå på
vänt. Anledningen är naturligtvis den pågående pandemin som påverkat oss alla.
Klubbarna har med några få undantag varit oerhört behjälpliga och förstående för det
arbete som ålagts oss för att få hoppningen att överhuvudtaget vara medicinskt
genomförbar. PU har fått lägga ett stort arbete på att kommunicera uppåt mot de förbund
som vi sorterar under (FSF och RF) och mot Transportstyrelsen.

Miljöarbete
2020 är femte året som samtliga fallskärmshopp utförda i SFF:s regi klimatkompenseras.
Klubbarna skall betala in cirka 224 000 kronor. SFF planerar fortsatt att klimatkompensera
i Gold Standard och CDM-märkta projekt, där effekten av klimatkompensationen anses
vara störst.
Under 2019 påbörjades framtagning av en intern miljöpolicy, som skall följas vid
arrangemang av SM-tävlingar. Anledningen till införandet är flera. Den tidigare använda
miljömärkningen är på en mycket generell nivå, och hanterar inte miljöpåverkan av vår
kärnverksamhet. Den interna policyn adresserar flygning, transporter till ilastning med
mera. I och med införandet av den interna miljöpolicyn, har vi möjlighet att inkludera
alla SM-tävlingar och därigenom uppnå en högre miljönytta. Tyvärr har miljöpolicyn inte
blivit färdigställd under 2020.

Arbetet i Flygsportförbundet
Svenska Fallskärmsförbundet utgör ett av Svenska Flygsportförbundets (FSF) grenförbund. FSF sköter SFF:s kontakter med Riksidrottsförbundet och det internationella flygsportorganet (FAI).

Svenska Fallskärmsförbundets tävlingsfond
Ur tävlingsfonden delades det ut stipendier för sammanlagt 98 900 kr.
Styrelsen beslutade att tilldela 5 400 kr per person i ”spets-gänget” och 4 300 kr per
person i ”bredd-gänget (+)” och 3 200 kr per person i ”bredd-gänget (-)”.
Echochamber (5 personer) – 27 000 kr
Henrik Raimer – 5 400 kr
Aurora (5 personer) – 21 500 kr
Kwansta Kwattro (5 personer) – 21 500 kr
Magnus Falk – 4 300 kr
Team Sportia (3 pers) – 9 600 kr
Ola Johansson – 3 200 kr
Mats Eriksson– 3 200 kr
Peter Bendt – 3 200 kr
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Tävlingskommittén (TK)
Lena Kaulanen
Ordförande
Zeljko Tanaskovic
Förbundsdomare/IPC alternate delegat
Gunlög Edgren
Elitansvarig
Percy Kristersson
Materialansvarig och Stor tjej/grabbpoäng
Elisabet Mikaelsson
ISC delegat
Sara Lundqvist
Grenansvarig Canopy piloting (CP), Speed Skydiving (SP)
Ulf Tingnert
Grenansvarig Precision (A)
Vakant Grenansvarig
Formationshoppning (FS/VFS, Indoor FS/VFS) (Lena Kaulanen)
Vakant Grenansvarig
Artistiska grenar (AE) (Lena Kaulanen)
Vakant Grenansvarig
Canopy Formation (CF) (Lena Kaulanen)
Vakant Grenansvarig
Wingsuit (WS), Indoor Wingsuit (IWS) (Lena Kaulanen)
Tävlingskommittén har under året genomfört 8 protokollförda möten (7 januari, 29
februari, 23 april, 29 april, 14 juli, 7 november, 9 november, v 50/52 december). Under
året har man kommunicerat via e-post, Facebook och telefonkonferens. På grund av
covid-19 pandemin kunde endast ett livemöte genomföras, 29 februari. Diskussionerna
har handlat om tävlingsregler, tävlingar, elitmedel samt annat som ingår i TK:s
befattningsbeskrivning.
FAI/ISC
2020 års möte hölls i Moskva, Ryssland, 22-26 januari 2020. IPC som numera bytt namn
och heter International Skydiving Commission - ISC. Representanter var Elisabet
Mikaelsson (delegat) och Zeljko Tanaskovic (alternate delegat).
Elisabet blev omvald som 1st Vice President och är medlem i kommittéerna ”Rules &
Regulation” och ”Speed Skydiving”. Zeljko är vice ordförande i domarkommittén, och Ulf
Tingnert är med i Paraski kommittén samt Style & Accuracy kommittén.
Elisabet är också sekreterare i CASI, den FAI kommitté som skriver reglerna i Sporting
Code General Section.
Elitsatsning
Elitgruppen har bytt namn till tävlingsgruppen och bestod i början på året av två
personer: Gunlög Edgren och Lars-Åke Allerhed. Gruppen utökades därefter med Kjell
Folkesson och Bengt Pettersson.
Gruppen har bl.a. jobbat med följande frågor: elitföredrag, talangprogram, diskussioner
om hur och om man kan få till utvecklingsplaner till RF, landslagskläder mm.
Möten
Gruppen har under 2020 haft 11 möten: 7 februari, 9 mars, 2 april, 7 april
22 april (RF), 27 maj, 3 juni, 26 augusti, 2 november (dialogmöte), 3 november och 9
november (gästades då av Ulrika Knape). Övriga möten har varit med Liselotte Ohlson
på RF:s Elitidrottstöd samt med Pierre Styfberg idrottsfysiolog från Bosön. Den 30
september hade tävlingsgruppen möte med RF gällande elitstöd.
Föreläsningar har anordnats online för FSF elit:
- 3 juli Mikael Wallsbeck, idrottspsykolog,
- 5 oktober Aron Andersson, flygsportare inspiratör,
- 14 december Tomas Mårtensson, segelflygare och meteorolog,
Bosöns/RF resurser
Rikard Larfors har fått hjälp av sjukgymnast för rehabilitering på Bosön.
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Elitmedel från RF
Svenska Flygsportförbundet har under 2020 haft tre tävlingsgrenar som uppfyllt RFs krav
för elitmedel och ett av dem är FS4 Open laget Echochamber. De tilldelades en summa
av 65 000 kr.
Stor Grabb/Tjej 2020
Under 2020 utsågs en fallskärmshoppare som ST/G: Kenneth Arnell, nr 123.
Tävlingsverksamhet i Sverige 2020
Svenska Mästerskapen
SM i grenarna FS, VFS, Speed Skydiving, WS, CF, CP och Precision, tävlingen som
skulle anordnats av Stockholms Fallskärmsklubb, Gryttjom, ställdes in pga. covid-19
pandemin.
SM i Indoor Wingsuit Skydiving som skulle anordnats av Indoor Wingsuit i Bromma
den 5 december flyttades fram till 13 februari 2021 pga. covid-19 pandemin. Det
fattades senare beslut att ställa in även den tävlingen pga. den rådande situationen i
Sverige.
SM i Indoor Skydiving som skulle anordnats av Bodyflight Göteborg tillsammans med
Danska Mästerskapen den 19-21 mars flyttades fram till den 2-3 oktober pga. Covid-19
pandemin. Danmark valde att flytta Danska Mästerskapen till Danmark. SM Indoor
Skydiving fick ställas in helt då det rådande läget inte blivit bättre under hösten.
SM i 10-manna speedformation anordnades av Stockholms Fallskärmsklubb lördagen
den 29 augusti. Tävlingen kunde genomföras i enlighet med de rådande riktlinjerna för
covid-19 och tävling/sammankomster.
Tävlingschef: Peter Törnestam
Chefsdomare: Gunnar Söderqvist
Svenska mästare 2020
10-manna speedformation – Gryttjom Allstars (Ulf Liljenbäck, Sven Mörtberg, Peter
Törnestam, Rikard Rodensjö, Tobias Alsiö, Peter Mårtensson, Anders Brouzell, Mikael
Kaulanen, Kenneth Arnell, Måns Burman) SF.
Fallsvenskan
Fallsvenskan Indoor 2020 genomfördes med tre omgångar i grenarna: FS-2 (ett lag), FS4 (fyra lag) och WS-A (tre lag). Första plats delades mellan: Henna Canevin, FKCG och
Peter Björkman, FKCG. Andra plats delades mellan: Sofie Larsson, FKCG, Jonas
Kristiansen, FKCG, Emil Svensson, SYD, Fredrik Pantorp, SYD, Claudius Natali, SYD och
Alexander Andersson, SYD. Tredje plats delades mellan: Peter Georén, IWS och Johannes
Klefbohm, SF.
Sammanlagt tävlade 19 personer i Fallsvenskan Indoor. Tävlingen genomfördes mellan
december 2019 tom maj 2020. TK fattade beslut att godkänna WS-A Indoor som en
tävlingsgren.
När hoppsäsongen väl drog igång så genomfördes Fallsvenskan Outdoor 2020 med tre
omgångar i grenarna: Freestyle (ett lag), FS-4 (ett lag), WS (ett lag) och Freefly (ett
lag).
Första plats delades mellan: Martin Hovmöller, SF, Maja Vesterberg, UFK, Johannes
Klefbohm Widham, SF, Andreas Matsson, SFK, Erika Bergqvist, SFK, Christopher Gårner,
SFK och Martin Hjerpe, SFK. Andra plats delades mellan: André Persson, SF och Elias
Bergwall, SF. Tredje plats gick till Rikard Mogren, SF. Sammanlagt tävlade 10 personer.
Tävlingen genomfördes juni – augusti 2020. TK fattade beslut att godkänna Freestyle
som en tävlingsgren.
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Blue Skies Outdoor Competition 2020
Då alla SM tävlingar, utom en, ställdes in pga. covid-19 så anordnade TK en tävling
under trygga och säkra förhållanden och i enlighet med de nationella råden. I tävlingen
ingick nio grenar och alla tävlande kunde tävla på hemmaplan och skicka in
tävlingsomgångarna digitalt för att få dem bedöma av domare. Tävlingen hölls mellan
den 1-23 augusti. Grenar som genomfördes var: Speed Skydiving (4 tävlande), FS4-A
(ett lag), WS-A (ett lag) och WS-P (en tävlande). De tävlande och vinnare i respektive
gren var:
- FS4-A, lag G-spotten, SFK (Andreas Matsson, Erika Bergqvist Christopher Gårner
och Martin Hjerpe),
- WS-A, Purple Pain, SF (Martin Hovmöller, Maja Vesterberg och Johannes Klefbohm
Didham,
- WS-P, Martin Hovmöller, SF,
- Speed Skydiving, Henrik Raimer, SF (1:a plats), Daniel Hagström, SF (2:a plats),
Sussie Leal, SF (3:e plats) och Sara Guchi, SF (4:e plats).
Första placering i respektive gren erhöll SM anmälningsavgiften 2021 (max 800
kr/person). Stockholms Fallskärmsklubb erhöll en pokal för Bästa klubb i tävlingen.
Grenberättelser och internationella tävlingar
Landslag 2020 Outdoor
Precision – Magnus Falk, Narit Pidokrajt och Peter Bendt
FS4 Open – Echochamber (Johan Edvall, Rikard Rodensjö, Mattias Nord, Ulf Liljenbäck,
Martin Bäcklin och Anders Brouzell på kamera)
Canopy Piloting – Stefan Burström, Karin Ennasri och Rikard Larfors
Speed Skydiving – Henrik Raimer, Daniel Hagström och Daniel Eftodi
WS Performance – Ola Johansson
VFS -Kwansta Kwattro (Henrik Johansson, Johan Svensson, Adrian Cederholm, Jesper
Forsman och på kamera Liina Väänänen)
FF – ERA Freefly (Rikard Mogren, André Persson och Elias Bergwall), laget hade som mål
att kvala till VM i Ryssland under SM i Gryttjom 2020.
Landslag 2020 Indoor
FS4 Open – Echochamber (Johan Edvall, Mattias Nord, Ulf Liljenbäck, Rikard Rodensjö,
Martin Bäcklin),
VFS - Kwansta Kwattro (Henrik Johansson, Johan Svensson, Adrian Cederholm, Jesper
Forsman)
D2W – DZK (Hercules Östberg, Per Nissborg)
Solo Freestyle – André Persson
FS4 Female landslaget Team X (Katarina Sonnevi, Lena Erlandsson, Bodil Almberg,
Johanna Forslund) hoppade av sin landslagssatsning en bit in på året.
Ovanstående landslag skulle ha representerat Sverige på the 4th FAI World Cup of
Indoor Skydiving and 2nd FAI European Indoor Skydiving Championships, AirSpace
Charleroi, Belgien och FAI World Parachuting Championships Mondial, Tanay Sibirien,
Ryssland. Pga. det rådande läget i världen så ställdes bägge tävlingarna in. Många
internationella tävlingar som landslagen brukar åka och tävla på ställdes in.
- Team X åkte i januari 2020 till Helsingfors, Finland och tävlade i Finnish Tunnel
Leauge.
- Peter Bendt åkte i augusti till Tjeckien och tävlade i Cup of Freedom Pilsen 2020.
- Kwansta Kwattro tävlade i januari 2020 på Czech Open Indoor Skydiving i Prag,
Tjeckien.
- Jonas Wallberg tävlade på Americup#1 i Lake Wales, Florida, USA, i slutet av
februari.
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-

Magnus Falk tävlade i World Cup i Belluno, Italien, i oktober.

TK fattade under året beslut att landslagskrav som finns i Tävlingsreglerna inte skulle
gälla iom covid-19 och de nationella/internationella råden. Detta för att vidta åtgärder för
att förhindra smittspridning. De krav som inte gällde var krav på antal
träningshopp/timmar i vindtunnel och medverkan på andra internationella outdoor/indoor
tävlingar än First Category Event tävlingar. Då en del landslag inte bor i samma stad
skulle det krävas en del resande i Sverige, TK ville inte uppmuntra till resande och då en
eventuell smittspridning, därav inga krav på tävlingshopp/vindtunnelträning. TK ansåg
att landslagen själva behövde fatta beslut hur de kunde träna och samtidigt följa de
nationella råden. TK uppmuntrade istället till träning såsom utomhuslöpning,
powerwalks, promenader, mental träning, vinschning för precision, hemmaträning,
möten via Skype/Zoom mm istället för prestationskraven i Tävlingsreglerna. Dock skulle
alla landslag fortfarande skicka in kvartalsrapporter över deras träning, möten mm.
Svenska rekord 2020
Svenska tävlingsrekord (G1) 2020
VFS Indoor Skydiving
Kwansta Kwattro (Henrik Johansson, Adrian Cederholm, Jesper Forsman, Johan
Svensson) SFK, satte två nya svenska rekord under Czech Open Indoor Skydiving i Prag,
Tjeckien, den 18 januari 2020.
Rekord 1: Highest average of 10 rounds 18,5 snitt,
Rekord 2: Longest Sequence 30 poäng.
Svenska utföranderekord (G2) 2020
Largest Formation Headdown, 25 personer
Den 19 augusti 2020 i Gryttjom på Stockholms Fallskärmsklubb sattes ett Headdown
rekord med 25 fallskärmshoppare: Adrian Cederholm, Andreas Bergström, Anna
Heimdahl, Artur Kransengren, Cornelia Franzén, Fredrik Johansson, Henrik Runbjörk,
Jerry Lindahl, Jesper Forsman, Johan Svensson, Marcus Turula, Markus Krassas, Mikael
Belenki, My Annie Svelander, Nils Hedström, Per Nissborg, Rikard Mogren, Sonya
Michanek, Tilda Järbel, Tim Douglas, Tobias Persson, Viktor Zetterström, Karim Ennasri,
Marie Sjödin, André Persson (på kamera Lina Väänänen, ej med i rekordet)
Largest Formation Wingsuit No Grip, 9 personer
Den 18 oktober 2020 på Johannisbergs flygplats i Fallskärmsklubben Aros sattes ett nytt
Wingsuit rekord med 9 personer: Axel Åshuvud, Niklas Larsson, Henrik Larsson, Adrian
Lifa, Gustaf Schwang, Nils van der Poel, Jacob Pihl, Ola Johansson, Martin Hovmöller (på
kamera William Eriksson, ej med i rekordet)
Sammanställning Bästa klubb Outdoor/Indoor 2020
TK fattade beslut att under 2020 inte utse någon Bästa klubb då endast ett SM
genomfördes.
Domare
Namn
Pia Berggren
Ulf Tingnert
Percy Kristersson
Zeljko Tanaskovic
Zeljko Prajz
Lova Bannister
Gunnar Söderqvist
Helle Bendt
Mia Lamminparras
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Nr
39
40
50
56
59
60
66

Grenar
FAI A, CF, FS, CP; N AE
FAI S&A
FAI S&A, CF; CP; N FS
FAI A; FS, CP; N AE, CF, SP, WS
FAI S&A; N FS; TJ CP
FAI AE; N CP; TJ CF, CP
FAI S&A; N FS; TJ CP
FAI S&A; N CP TJ CF
N FS; CP; TJ CF
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Förklaringar
A
Accuracy
AE
Artistic Events
CF
Canopy Formation
CISM
Internationella militärfallskärmsorganisationen
CP
Canopy Piloting
EJ
Grendomare (Event Judge)
CJ
Chefdomare (Chief Judge)
FAI
Internationella flygsportsorganisationen
FS
Formation Skydiving & Vertical FS
ISC
Internationella fallskärmsorganisationen
N
Nationell behörighet
S&A
Style & Accuracy
SP
Speed skydiving
TC
Tävlingschef
TJ
Träningsdomare
SP
Speed Skydiving
WS
Wingsuit
Nationella tävlingar
Tävling
SM 10way Speed,
Gryttjom
Blue Skies
Competition
Fallsvenskan

Deltagande domare
CJ: Percy Kristersson, Zeljko Tanaskovic,
Gunnar Söderqvist.
FS; SP; WS - Zeljko Tanaskovic, Gunnar
Söderqvist och hjälp från utländska domare
FS; AE; WS - Zeljko Tanaskovic, Mia
Lamminparras, Gunnar Söderqvist och hjälp
från utländska domare

Internationella och utländska tävlingar
Tävling
WindGames Indoor, Empuriabrava,
Spanien

Deltagande domare
Zeljko Tanaskovic. –
FS/VFS, EJ för VFS

Nordiskt- Baltiskt domarseminarium
Inget möte genomfördes pga. Covid-19 pandemin.
Domarmöte – höstmöte
Ett höstmöte anordnades den 17-18/11 i Helsingborg, med sju domare på plats.
Under mötet hade man diskussioner med fokus på regler samt genomgång av ”Handbok
– att arrangera en tävling”.
Rekrytering/utbildning
Inga rekryteringar alt utbildningar genomfördes under 2020.
Sammanfattning av domaråret
SM i 10-manna speedformation, Gryttjom: Väldigt bra organiserad tävling
med tanke på Covid-19 pandemin och att (den kunde genomföras i enlighet med
de rådande riktlinjerna för Covid-19 och tävling/sammankomster. Tävlingen hade
ett bra flyt under tävlingsdagen.
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Svenska Fallskärmsförbundet i mars 2021

Sebastian Croon
Ordförande

Stefan Nilsson
Kassör

Jens Grahn
Ledamot

Anna Oscarson
Ledamot

Maria Sukhova
Ledamot

Johan Mood
Suppleant 2

Pelle Scherdin
Suppleant 1
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