
  

 

Öppna Svenska Mästerskapen och JSM i 
Fallskärmshoppning 2018  

Svenska Fallskärmsförbundet i samarbete med Stockholms Fallskärmsklubb 
bjuder in till Öppna Svenska Mästerskapen och JSM i fallskärmshoppning. 
Tävlingen är en öppen tävling vilket innebär att andra nationer än Sverige kan 
anmäla sig.  
Blir tävlingen fulltecknad har svenska lag och tävlande förtur. 
 

Syfte 
Kora svenska mästare och tilldela RF-tecken i fallskärmshoppning, sätta svenska 
rekord samt utveckla och sprida information om fallskärmshoppning i Sverige. 
Tävlingen syftar även till att utbyta erfarenheter, tekniskt kunnande samt stärka 
vänskapen mellan deltagare och föreningar. 

Plats 
Stockholms Fallskärmsklubb Gryttjom, Tierp. 

Tid 
Tisdag 31 juli-torsdag 2 augusti (fredag 3 augusti = reservdag) 

Tävlingsvillkor 
Regleras i SBF 1.3.4 
Villkoren för att tävla i en svensk mästerskapstävling, och kunna erhålla RF:s 
mästerskapstecken, kräver att man har medlemskap i en svensk klubb tillhörande 
SFF. Utländska medborgare äger rätt att vinna RF:s mästerskapstecken om 
förutsättningarna i FAI:s Sporting Code General Section uppfylls (se Chapter 3, FAI 
Licences). 

JSM deltagare räknas som junior om han/hon är under 24 år eller om 24-årsdagen 
infaller under det kalenderår då tävlingen äger rum. 
 
Tävlingsgrenar 
FS 4-way Open, Female och Junior 
FS 4-way AA 
FS 4-way A 
FS 4-Rookie 
VFS 4-way Open och Junior 
FF Open och junior 



FF Intermediate  
FF Rookie 
Freestyle Open och junior 
Freestyle Intermediate 
CF-2 
Speed Skydiving 
Canopy Piloting 
Canopy Piloting Intermediate 
 
För att en tävling, i respektive gren,skall genomföras som SM tävling måste minst två  
lag/tävlande från två olika klubbar vara anmälda.  

RF-tecken och medaljer 
RF-tecken delas ut i enlighet med RF.s stadgar i klasserna Open och junior. För att 
det ska räknas som tävling krävs det att minst två lag tävlar från två olika klubbar. 

Tävlingsorganisationen 
Tävlingschef–Gunlög Edgren gunlog.edgren@skydive.se 
Chefsdomare –Zeljko Tanaskovic zeljko@comhem.se 

Anmälan 
Anmälan mejlas till gunlog.edgren@skydive.se  
Anmälan ska innehålla följande 
- Lagnamn 
- Lagdeltagarnas fullständiga namn och certnummer 
- Deltagarnas e-mailadresser 
- Tröjstorlek 

Preliminär anmälan skall vara tävlingsorganisationen tillhanda 2 månader innan SM 
det vill säga 30 maj och innehålla ovanstående uppgifter. 

Officiell anmälan ska göras senast 20 juni och är giltig när anmälningsavgiften 600 
kronor/deltagare betalas in på Stockholms Fallskärmsklubbs BG 5625-4089 även 
denna senast 20 juni. Anmälan är en engångsavgift oberoende av antal grenar man 
deltar i den skall innehålla lagnamn/namn är bindande och anmälningsavgiften 
återbetalas ej vid uteblivet tävlingsdeltagande. 

I mån av plats kan efteranmälan göras fram till den 30 juli 2018. 
 
 
Grenavgifter 
Samtliga tävlingsgrenar har en grenavgift baserad på antal hopp som ingår i 
tävlingen och antalet deltagare som ingår i laget. Grenavgiften är baserad på 
ordinarie gästpris på 195 kr inklusive miljökompensation. 

Grenavgiften (se nedan) betalas in på bankgiro 5625-4089. Betalningen skall vara 
märkt med lagnamn och gren. Pengarna skall finnas synligt på Stockholms 
Fallskärmsklubbs  BG före incheckningen. 
Den del av grenavgiften som ej används under tävlingen, till exempel på grund av 
dåligt väder, betalas tillbaka efter tävlingens slut. 



 
Greninformation: 
 
FS 4 
Klass AAA: IPC:s hela tävlingspool används. Fem (5) eller sex (6) poäng 

lottas i varje hopp. SM-tecken delas ut. 
Klass AA:  Tävlingspoolen från klass A samt block 1, 11, 13-15, 18, 20, 

22 används. Fyra (4) eller fem (5) poäng lottas i varje hopp.  
Klass A:  Tävlingspoolen består av alla randoms och block 2, 4, 6-9, 

19, 21 används. Tre (3) eller fyra (4) poäng lottas i varje 
hopp.  

Klass Rookie:  Tävlingspoolen består av alla randoms. Tre (3) poäng lottas i 
varje hopp. 

Uthoppshöjd: 3050 +/- 50 m 
Arbetstid:  35 s 
Fällningshastighet: 80 knop +/- 5 knop 
Omgångar:  10 (minst 1) 
Grenavgift:  9750 kr /lag 
 
 
VFS 
Tävlingspool: Hela IPC:s tävlingspool används.SM-tecken delas ut. 
Uthoppshöjd: 3960 m +/- 50 m 
Arbetstid:  35 s 
Fällningshastighet: 80 knop +/- 5 knop 
Omgångar:  10 (minst 1) 
Grenavgift:  9750 kr /lag 
 
 
FF 
Open  Enligt IPC:s regler 
Intermediate Två (2) rörelser utförs i varje obligatoriskt hopp, se SFF 

Tävlingsregler, kapitel 3 bilaga B1. Första obligatoriska 
hoppet: FFI-1, FFI-2. Andra obligatoriska hoppet: FFI-3, FFI-
4. 

Rookie  Se SFF Tävlingsregler, kapitel 3 –bilaga B2 
Uthoppshöjd: 3960 m +/- 50 m 
Arbetstid:  45 s 
Fällningshastighet: 80 knop +/- 5 knop 
Omgångar:  7 (minst 1) 
Grenavgift:  4095 kr /lag 

 
  



 
Freestyle (FR) 
Open Enligt IPC:s regler 
Intermediate Två (2) sekvenser utförs i varje obligatoriskt hopp, SFF 

tävlingsregler bilaga B3. Första obligatoriska hoppet: FRI-1, 
FRI-2. Andra obligatoriska hoppet: FRI-3, FRI-4. 

Uthoppshöjd: 3960 m +/- 50 m 
Arbetstid: 45 s 
Fällningshastighet: 80 knop +/- 5 knop 
Omgångar: 7 (minst 1) 
Grenavgift: 2730 kr /lag 
 
CF-2 sequential 
 
Uthoppshöjd: 2150 +/- 50 m 
Arbetstid: 60 s 
Fällningshastighet: 80 knop +/- 5 knop 
Omgångar: 8 (minst 1) 
Grenavgift: 4680 kr /lag 
 
SPEED SKYDIVING 
 
Uthoppshöjd: 3962 m +/- 50 m 
Fällningshastighet: 80 knop +/- 5 knop 
Omgångar: 8 (minst 2) 
Grenavgift: 1560 kr /deltagare  
 
CANOPY PILOTING 
 
Tävlingsformat: Standard-Competition-Format Events  
Uthoppshöjd: 1750 m +/- 50 m 
Fällningshastighet: 80 knop +/- 5 knop 
Omgångar: 9 totalt 3 i Distans, 3 i Curved Speed, 3 i Zonprecision (minst 

1 för godkänd tävling, minst 1 per delgren för godkänd 
kombination) 

Grenavgift: 1755 kr/deltagare  

 

Flygplan 
Twinotter. Tar max 24 hoppare till 4000m på ca 15 min. Tävlingsledningen kan 
komma att besluta sig för användande av annat flygplan.   



Regler 
Enligt RF/FSF/SFF generella bestämmelser och tävlingsregler (FAI Sporting code & 
Competition rules section 5/parachuting.)  

http://www.sff.se/index.php/tavling/regler-bestammelser 

Tävla för annan klubb 
Hoppare kan tävla för annan klubb än den som står på hopplicens (tävlingslicens), 
och där hopparen inte är fullvärdig medlem, efter ansökan hos SFF TK, senast vid 
incheckning till aktuell tävling. Se länk: 

http://www.sff.se/index.php/tavling/regler-
bestammelser?amp;view=article&amp;id=%20192 
 

Protestavgift 
500 kr som återbetalas om protesten bifalles. 

Tävlingsrekord 
De svenska tävlingsrekord som eventuellt tas under denna tävling ansöks enligt: 
Tävlingshandboken Kap 1: generella tävlingsregler. 
(2.1 Tävlingsrekord) http://www.sff.se/phocadownload/tavling-
dokument_rekord_SFF.pdf 

Doping 
RF:s bestämmelser för doping gäller. Dopingtester kan komma att genomföras. 
Dispenser för mediciner uppförda på RF:s dopinglistor 
(http://www.rf.se/Antidoping/Dopinglistor) måste sökas individuellt.  
Alkohol är förbjudet enligt FAI:s regler. 

Inhopp 
Erbjuds ej. Möjlighet till träningshopp erbjuds 23-27 juli 09.00-20.00 samt något 
begränsat under helgen 28-29 juli 10.00-18.00 samt måndag den 30 juli från 09.00 

Tävlingsschema (med reservation för ändringar) 
Måndag 
Incheckning mellan 15-19 
Informationsmöte och lottning av hopp för FS4, VFS och CF kl.20.00 
 
Tisdag/onsdag  
Tävlingsstart kl. 09.00 tävlingsslut kl. 20.00 
 
Torsdag 
Tävlingstart kl 09.00 tävlingsslut senast 19.00 

Fredag 
Reservdag 



Tävlingarna genomförs under tre tävlingsdagar. Tävlingen skall vara avslutad senast 
19.00 torsdag 2/8. Fredag 3/8 är reservdag(ifall inte minimiantal hopp är genomförda 
i varje gren.) 

Prisutdelning 
Sker så snart som möjligt efter att samtliga grenars sista omgång genomförts och 
protesttiden löpt ut. 

Boende 
Övernattning erbjuds i klubbens sovbaracker.  Systemet ”först till kvarn” gäller. 
Möjlighet att hyra husvagn/stuga av medlem i SF finns fråga ställs lämpligast på 
klubbens facebook sida https://www.facebook.com/groups/158781720828537/  Det 
går också bra att slå upp tält eller ställa upp husvagn/ husbil, läs mer här 
http://www.skydive.se/skydivers/  Gästhoppare debiteras en Gryttjom-avgift på 30 
SEK/dag.  

Mat 
Enklare frukost, lunch och middag kommer att finnas mer info om detta kommer 
närmare tävlingen. I klubbstugan finns gemensamt kök för självhushåll. Möjlighet att 
handla livsmedel mm finns i Tierp ca 10 km från hoppfältet. 

 
Regler 
FAI:s hemsida 
http://www.fai.org/ipc-documents  
 
Sporting Code Section 5–2018 Edition 
https://naa.aero/userfiles/files/documents/Downloads/sc5_2018.pdf 
 
 
Relaterade länkar 
www.skydive.se 
www.sff.se 
 
 
Kontakt 
Gunlög Edgren  
gunlog.edgren@skydive.se 
073-0547260 


