
INBJUDAN 

TILL ÖPPNA SVENSKA MÄSTERSKAPEN  

OCH JSM i Fallskärmshoppning 2020 
 
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 och stärka vänskapen mellan fallskärmshoppare 
runt om i Sveriges klubbar. 
 
Datum 
Vecka 30, 20/07 – 22/07 2020 
 
Plats 
Stockholms Fallskärmsklubb 
Gryttjoms flygfält 
Gryttjom 111 
815 91 Tierp 
 
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 5 uppfylls (se chapter 3.1 - Sporting  Licence). 
Utländska medborgare som inte uppfyller kraven ovan kan vinna tävlingen och därmed medaljen 
men inte bli Svensk Mästare och erhålla RF:s mästerskapstecken.  
 
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-way Rookie 
VFS 4-way Open och Junior 
FF Open och junior 
FF Intermediate 
FF Rookie 
Freestyle Open och junior 
Freestyle Intermediate 
Speed Skydiving 
Wingsuit – Performance&Acro 
CP Open & Intermediate 
CF (2W, 4W Seq&Rot 
Precision 
 
(För att en tävling, i respektive gren, skall godkännas 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 12 kap 2 § till kategorierna Open, Female och 
Junior. 
Medaljer delas ut i enlighet med FSF:s Generella tävlingsregler 2 kap 2.2.3 till alla kategorier och 
klasser. 
 
Tävlingsorganisationen 
Tävlingschef – Peter Törnestam 
Chefsdomare – Zeljko Tanaskovic 
SM Controller – Lena Kaulanen 
Safety Director –  meddelas senare 
 
Anmälan 
Anmälan av tävlande lag skickas till sm2020@skydive.se      
Anmälan skall bestå av följande: 
- Gren 
- Lagnamn 
- Deltagarnas fullständiga namn 
- Deltagarnas certnummer 
- Namn på den klubb deltagare tävlar för 
- Deltagarnas e-postadresser 
- Deltagarnas tröjstorlek 

mailto:sm2020@skydive.se


- Deltagarens telefonnummer 
- Deltagarens adress 
- Närmaste anhörig och telefonnummer till denne 
 
Preliminära anmälan med ovanstående uppgifter skall vara tävlingsorganisationen tillhanda 
senast den 31 maj 2020. 
 
Officiella anmälan (bekräfta preliminära anmälan) samt inbetald anmälningsavgift (800 
kr/person) skall vara tävlingsorganisationen tillhanda senast den 30 juni 2020. 
 
Tävlingsorganisationen förbehåller sig rätten att stänga anmälan tidigare om antal 
deltagare/deltagande lag överstiger antal tävlingstimmar. 
I mån av plats kan efteranmälan göras fram till den 10 juli 2020. 
 
Anmälningsavgift 
800 kr/person sker till Stockholms Fallskärmsklubbs Bg: 5625-4089 
Märk inbetalningen med lagnamn/namn. Inbetalningen skall vara tävlingsorganisationen 
tillhanda senast den 30 juni 2020. 
Anmälningsavgiften är en engångssumma oberoende på antal grenar man tävlar i. 
Anmälningsavgiften är inte återbetalningsbar. 
 
Grenavgift 
Samtliga tävlingsgrenar har en grenavgift baserad på antal hopp som ingår i tävlingen och antalet 
deltagare som ingår i laget. 
Grenavgiften är baserad på SFs ordinarie hoppkostnad, 200 kr inkl. miljökompensation. 
Grenavgiften betalas in på Stockholms Fallskärmsklubbs Bg: 5625-4089 
Betalningen skall vara märkt med lagnamn och gren. 
Pengarna skall finnas synligt på Bankgirot senast den 10 juli 2020. 
Den del av grenavgiften som ej används under tävlingen, t.ex. på grund av dåligt väder, betalas 
tillbaka efter tävlingens slut. Eventuella omhopp räknas samman och delas solidariskt inom varje 
gren. 
 
Greninformation med grenavgift 
FS4: 
Kategori Open/Female/Junior: ISC:s hela tävlingspool används. Fem (5) eller sex (6) poäng lottas i 
varje hopp. 
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: 3200 m 
Arbetstid: 35 s 
Fällningshastighet: 80 knop +/- 5 knop 
Omgångar: 10 (minimum 1 för godkänd tävling) 
Grenavgift: 10 000 kr/lag 
 
FS8: 
Kategori Open/Female/Junior: ISC:s hela tävlingspool används. Fem (5) eller sex (6) poäng lottas i 
varje hopp. 
Uthoppshöjd: 3960 m 



Arbetstid: 50 s 
Fällningshastighet: 80 knop +/- 5 knop 
Omgångar: 10 (minimum 1 för godkänd tävling) 
Grenavgift: 18 000 kr/lag 
 
VFS Open/Junior: 
Tävlingspool: Hela ISC:s tävlingspool används. 
Uthoppshöjd: 3960 m 
Arbetstid: 35 s 
Fällningshastighet: 80 knop +/- 5 knop 
Omgångar: 10 (minimum 1 för godkänd tävling) 
Grenavgift: 10 000 kr/lag 
 
Freefly (FF): 
Open/Junior: Enligt ISC:s regler 
Intermediate: SFF Tävlingsregler, kapitel 3 – bilaga B1 
Rookie: SFF Tävlingsregler, kapitel 3 – bilaga B2 
Uthoppshöjd: 3960  m 
Arbetstid: 43 s 
Fällningshastighet: 80 knop +/- 5 knop 
Omgångar: 7 (minimum 1 för godkänd tävling) 
Grenavgift: 4200 kr/lag 
 
Freestyle (FR): 
Open/Junior: Enligt ISC:s regler 
Intermediate: SFF Tävlingsregler, kapitel 3 – bilaga B3 
Uthoppshöjd: 3960 m 
Arbetstid: 45 s 
Fällningshastighet: 80 knop +/- 5 knop 
Omgångar: 7 (minimum 1 för godkänd tävling) 
Grenavgift: 2800 kr/lag 
 
Speed Skydiving: 
Uthoppshöjd: min. 3962 m – max. 4267 m 
Fällningshastighet: 80 knop +/- 5 knop 
Omgångar: 8 (minimum 1 för godkänd tävling) 
Grenavgift: 1600 kr/deltagare 
 
CF2/4 Sequential och CF4 Rotation: 
Uthoppshöjd CF2Seq-2150 m, CF4Seq-2750 m, CF4Rot-2500 m 
Arbetstid: 60/120/90 s 
Fällningshastighet: 80 knop +/- 5 knop 
Omgångar: 8 (minimum 1 för godkänd tävling) 
Grenavgift: 4800/8000/8000 kr/lag 
 
Wingsuit Performance: 
Uthoppshöjd: min 3200 m – max 3353 m 
En tävling ska bestå av tre omgångar, med tre uppgifter i varje runda för totalt nio flygningar. 
Minst en runda (tre task) måste fyllas i för att bestämma ranking och deklarera en vinnare. 
Omgångar: 9 (minimum 1 för godkänd tävling) 
Grenavgift: 1800 kr/deltagare * 
 



 
Wingsuit Acrobatic: 
Uthoppshöjd: min 3810 m 
Tävlingen kommer att bestå av sju rundor. (F-C-C-F-C-C-F) Minst antal rundor för en giltig tävling 
är 1 runda. 
Omgångar: 7 (minimum 1 för godkänd tävling) 
Grenavgift: 4200 kr/lag * 
 
CP: 
Uthoppshöjd: 1500 m 
Officiell träningsperiod (OPP) 18 -19 Juli. 
Omgångar: 9 (minimum 1 för att kora mästare i delgrenen, om det inte blir segrare i alla 
delgrenar koras ingen kombinationsvinnare) 
Grenavgift: 1800 kr/deltagare * 
 
Precision Lag/individuell: 
Uthoppshöjd: 1000 m 
Omgångar: 8 (lag) 10 (Individuellt), min 3 för godkänd tävling 
Grenavgift: 2000 kr/deltagare * 
 
Flygplan 
De Havilland Twin Otter 300. Tar max 25 hoppare till 4000m på ca 17 min. Tävlingsledningen kan 
komma att besluta sig för användande av annat flygplan.   
 
Tävla för annan klubb 
Tävlande kan tävla för annan klubb än där han/hon löst sitt medlemskap. Ansökan för detta sker 
via blanketten ”Ansökan om att tävla för annan klubb” på SFF:s hemsida: 
http://www.sff.se/index.php/tavling/regler-bestammelser?id=686 
SFF TK är beslutsfattare gällande byte av klubb. Detta gäller alla tävlande, så även eventuella 
reserver. Ansökan kan ske senast vid incheckningen till tävlingen. 
Ni finner regler om detta i SFF Tävlingsregler kap 1, 3.1 Villkor för deltagande i tävling. 
 
Protestavgift 
500 kr som återbetalas om protesten bifalles. Avslås protesten tillfaller avgiften SFF:s 
tävlingsfond. 
 
Tävlingsschema (med reservation för ändring) 
Lördagen den 18 juli och söndagen den 19 juli 
OPP officiell träningsperiod för CP 
 
Söndagen den 19 juli 
Incheckning mellan kl. 1500–1900 
Lagbriefing och lottning kl. 2000 
 
Måndag-onsdag, 20-22 juli 
Tävlingsstart kl. 09.00 – 20.00  
Tävlingsledningen kan tidigare- eller senarelägga tävlingsstarts beroende på väderlek. 
 
Sista liften går senast kl. 17:00 på onsdag den 22 Juli 
Prisutdelning sker så snart som möjligt efter att samtliga grenars sista omgång genomförts, 
dömts och protesttiden på två (2) timmar löpt ut. 

http://www.sff.se/index.php/tavling/regler-bestammelser?id=686


 
 
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. 
 
Tävlingsrekord 
De svenska tävlingsrekorden som tas under denna tävling ansöks enligt: 
Tävlingshandboken Kap 1: Generella tävlingsregler (2.1 Tävlingsrekord) 
Rekordansökan hittar man här 
http://www.sff.se/index.php/tavling/resultat-rekord?id=680 
 
Hitta till Stockholms Fallskärmsklubb: 
https://www.google.se/maps/place/Stockholms+Fallskärmsklubb/@60.286048,17.2851652,11z/
data=!4m8!1m2!2m1!1sGryttjoms+flygfält!3m4!1s0x465f9f660015c637:0xaf1adca0c632853a!8
m2!3d60.286048!4d17.4252409 
 
Boende 
Begränsat med sängplatser på en först till kvarn basis. 
Möjlighet för uppställning av husvagn/husbil. 
Vid önskan kontakta: Peter Törnestam  
sm2020@skydive.se  
 
Mat 
Frukost - ordnar varje deltagare själv. Kommer finnas möjlighet till kiosk i hangaren. 
Lunch – matvagn kommer att finnas på plats på hoppfältet som säljer dagens. 
Middag –  i Tierps centrum finns restauranger och mataffärer. Likt lunchen kommer det finnas 
middag till försäljning på hoppfältet. 
 
Regler 
FAI:s regler gren för gren: 
FAI documents – Skydiving Commission – Sporting Code Competition Rules 
https://www.fai.org/isc-documents 
Sporting Code – Section 5: Skydiving edition 2020 
https://www.fai.org/sites/default/files/documents/2020-sc5_corrected_version.pdf 
 
Sporting Code General Section – Edition 2020 
https://www.fai.org/sites/default/files/documents/fai_sporting_code_gs_2020_v1.1.pdf 
 
SFF Tävlingsregler 2020, som börjar gälla den 1 april 2020 
http://www.sff.se/index.php/tavling/regler-bestammelser 
 
Relaterade länkar: 
Stockholms Fallskärmsklubb;  www.skydive.se 
Svenska Fallskärmsförbundet: www.sff.se 
 
Kontakt 
Peter Törnestam (0707-155177 – endast sms dagtid fram till 18/7, därefter även tal) 
sm2020@skydive.se 
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