
  

Inbjudan SM i precision 
Exercisfältet Landskrona 

 
Skånes fallskärmsklubb bjuder in till Svenska Mästerskapen i individuell precision och 
lagprecision, i år med verksamheten tillsammans med övriga SM deltävlingar under SM veckan i 
Landskrona 
 
Tävlingen är en öppen tävling, det vill säga att även andra nationer än Sverige kan anmäla sig, 
om tävlingen blir fulltecknad (20 deltagare), har Svenska lag och tävlingskandidater förtur.  
 
Syftet med detta är förstås att kora svenska mästare, försöka sätta svenska rekord och dela ut 
RF-tecken, men även att utveckla och visa upp fallskärmssporten för allmänheten.  
Men även att utbyta erfarenheter, och stärka vänskapen inom sporten.  
 
Datum 
7 - 8 juli, 6 juli som träningsdag, och 9 juli som reservdag.  
 
Plats  
Excersisfältets IP  
Exercisgatan 31 
26139 Landskrona 
 
På sista bladet finner ni Satelitbild över tävlingsplatsen  
 
Tävlingsvillkor 
Tävlingen sker enligt de bestämmelser som finns i Svenska Fallskärmsförbundets 
Tävlingsregler 2018.  
 
Tävlande ska följa SFF:s SBF samt vara fullvärdig medlem i SFF-ansluten klubb.  
 
För att tävlingen ska genomföras som ett SM krävs det minst två tävlande (två lag) från två olika 
klubbar. 
 
 
 



  

 
 
Omgångar 
Lagprecision: Laget består av tre personer där allas resultat räknas samman. Uthoppshöjden är 
1000 meter, men kan sänkas till 900 m av meteorologiska skäl.Lagtävlingen: Tävlingen består 
av åtta (8) omgångar för alla lag, med minimum tre 
(3) omgångar för godkänd tävling. Reservdagen används endast om minimumkravet 
på antal omgångar för godkänd tävling inte har uppfyllts på söndagen. 
 
Individuell precision: Tävlingen består av tio omgångar för alla tävlande, med minimum tre 
omgångar för godkänd tävling. Resultaten från lagtävlingen räknas för de åtta första 
omgångarna. Därefter hoppar alla semifinal och final.  
 
För utförligare regler, se SFF Tävlingsregler och Internationella tävlingsregler från FAI 
RF/FSF/SFF: 
http://sff.se/index.php/tavling/regler-bestammelser  
 
RF-tecken och medaljer 
RF-tecken delas ut i enlighet med RF:s stadgar 12 kap 2 §, och medaljer delas ut i enlighet med 
FSF:s Generella tävlingsregler 2 kap 2.2.3.  
 
Tävlingsorganisation 
Tävlingschef -  Sebastian Berglund 
Chefsdomare – Ulf Tingnert 
Kontroller – Zeljko Tanaskovic 
 
Anmälan 
Ni skickar er anmälan till: tavling@skydiveskane.se För att förenkla för alla kommer vi att lägga 
in deltagarna i manifestet datorsystem i förväg. Er anmälan behöver därför innehålla följande: 
- Deltagarens fullständiga namn 
- Lagnamn för de som ställer upp i lagprecision 
- Deltagarens certnummer 
- Deltagarens telefonnummer 
- Deltagarens adress 
- Deltagarens e-postadress 
- Deltagarens uthoppsvikt 
- Närmaste anhörig och telefonnummer till denne 

http://sff.se/index.php/tavling/regler-bestammelser
mailto:tavling@skydiveskane.se


  

 
Den preliminära anmälan vill vi ha in senast 15 juni. Senast 1 juli vill vi sedan ha in den officiella 
anmälan, det vill säga att ni bekräftar den preliminära anmälan (och gör ändringar om ni 
behöver) samt betalar anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften är 1200 kronor och sätts in på 
bankgiro 633-0781. Märk inbetalningen med ditt namn och “SM” 
 
Avgifter 
Anmälningsavgiften är, som nämnts ovan, 1200 kr.  
 
Avgiften för hoppen sätts in på plats. Kalkylerad slotkostnad med verksamhet i Landskrona är 
184 kr för en låglift (1000 meter).  
 
 
Flygplan och fällningshastighet 
Vi flyger en Cessna 206 som tar fem hoppare åt gången. Fällningshastigheten är 80 knop +/- 
5-10 knop. Tävlingsledningen kan komma att besluta sig för att använda ett annat flygplan. 
 
Tävla för annan klubb 
Om man vill tävla för en annan klubb än den där man har löst sitt medlemskap behöver man 
ansöka om detta via blanketten “ansökan om att tävla för annan klubb” på SFF:s hemsida. Det 
är SFF:s TK som är beslutsfattare angående byte av klubb.  
 
Protestavgift 
Protestavgiften är 500 kr. Den återbetalas om protesten bifalles. Om protesten avslås tillfaller 
avgiften SFF:s tävlingsfond. 
 
Tävlingsschema (med reservation för ändring) 
Fredag  13:00-19:00 Finns möjlighet för träningshopp.  
Fredag  19:00-20:00 Incheckning  på Exercisfältet 
Lördag   8:00: Briefing och Lottning på Exercisfältet 
              9:00: Tävlingsstart 
              20:00: Tävlingsslut 
Söndag  9:00: Tävlingsstart 
              Sista liften 18:00: Tävlingen avslutas 
Måndag: Reservdag (Första lift 09.00, sista lift 16.00) 
 
Prisutdelning sker så snart som möjligt efter att tävlingen har avslutats. 



  

 
Tävlingsrekord 
De svenska tävlingsrekorden som tas under tävlingen ansöks enligt: 
Tävlingshandboken Kap 1: Generella tävlingsregler (2.1 Tävlingsrekord). 
 
Boende 
Finns Boende att boka på Hanksville Farm (22min bort), där i stuga eller Möblerat tält om 2 
personer/tält 
Om detta är aktuellt, anmäl snarast (då det är bråttom att boka) intresse till Sebastian - 
Ordforande@skydiveskane.se  
 
Mat 
Kommer erbjudas nere på Pumphuset Borstahusen, där erbjuds lunch av riktigt hög kvalitet, SM 
deltagare får avnjuta denna för 150kr/dag - i detta ingår, dagens lunch, mineralvatten, 
stenugnsbakat bröd, vispat smör, och Kaffe.  
(Anmäl intresse kring detta också i samband med anmälan, så vi får ett bord som är stort nog)  
  
 
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. 
 
Relaterade länkar 
www.skydiveskane.se 
www.sff.se 
 
Kontakt 
Sebastian Berglund 
Ordförande Skånes Fallskärmsklubb 
Ordforande@skydiveskane.se 
0768133833 
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Satellitbild på tävlingsplats: 

 


