
Svenska Fallskärmsförbundet och Fallskärmsklubben Cirrus 
Göteborg inbjuder till 2017 års Öppna Svenska Mästerskap i 
10-MANNA SPEEDFORMATION

Syfte: Kora svenska mästare i 10-manna Speedformation, utveckla sporten i Sverige samt 
utbyta erfarenheter och tekniskt kunnande. Sist men inte minst stärka vänskapen mellan 
deltagare och föreningar.

Plats: Vårgårda flygfält, Vårgårda.

Datum:  26/8 (27/8 reservdag)

Tävlingsstart: Lördag 26/8 08:00

Tävlingsslut: Söndag 27/8 kl.15:00 (Söndag är reservdag. Om alla lag genomfört minst ett hopp på 
lördag 26/8 kl 20:00 avslutas tävlingen då.)

Anmälan: Anmälan av lag skickas till speedformation2017@gmail.com senast 5 augusti 

Anmälningsavgift betalas in på BG 117-0224  senast 5 augusti

Komplett laguppställning med alla deltagares namn, certnummer, e-post, T-shirtstorlek 
samt matbeställning skall vara anmält senast 5 Augusti

Laget består av 10 deltagare samt upp till 2 reserver. Reserver skall vara anmälda före första
tävlingshopp och får inte ingå i annat lag. 

Alla deltagare kommer att få fylla i registreringsuppgifter för manifestering i förväg för att 
underlätta registreringsprocessen. Formulär för detta skickas ut i samband med tävlingsinfo 
1-2 veckor innan.

Tävlan 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 SFF´s tävlingsregler.

Så glöm inte att fylla i och skicka in blanketten ”Ansökan om att tävla för annan klubb” som 
finns på SFF´s hemsida.

Anmälningsavgift: 2800 kr/lag.

Hoppavgift: 8800 kr/lag. Inkluderar 4 omgångar inkl. klimatkompensering samt kameraslot.
Omhopp kostar 2200kr/per lag och omgång.

Hoppavgiften betalas till lagets hoppkonto senast i samband med incheckning.
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Ej förbrukade medel på hoppkontot återbetalas efter tävlingen. Lag som "går ner" med 
flygplanet debiteras för detta. 

Tävlingschef: Anette Diselöv    Chefsdomare: Zeljko Tanaskovic

All administration inför tävlingen sköts av Peter Björkman. Varje lag utser en lagledare som 
sköter all kommunikation med tävlingsledningen.

Incheckning: Fredag 25/8 kl.18:00-20:00. Medtag licens (C-cert eller högre), rigg, 
packjournal.

Briefing följt av lottning av hopp: Fredag 25/8 kl 20:00

Video: Tävlingsorganisationen håller med kameraflygare

Träningsmöjligheter:
För att minska risken för skador i samband med uthopp ur planet rekommenderas starkt att 
lagen har gjort minst ett träningshopp ur det aktuella flygplanet innan tävlingen

Följande datum rekommenderas för träning:
Vårgårda: 7-11/8 
Örebro: 14-18/8
Vårgårda: 23-25/8 

Förmanifestering eller antal hopp per dag kan inte garanteras under träningsdagarna. 

Under fredagen 25/8 ges varje lag möjlighet att göra minst ett träningshopp.

Intresse för lagträning i Vårgårda anmäls till bjorkman.peter@gmail.com
Intresse för lagträning i Örebro anmäls till carl.m.ericsson@gmail.com

Regler: Fyra omgångar, minimum en. I övrigt se SFF Tävlingsregler 2017.
(http://sff.se/phocadownload/Tavling-regler/2017/SFF_Tävlingsregler_2017.pdf)
OBS! Samtliga deltagare skall ha hård hjälm och räddningsutlösare.

Flygplan: PAC 750 XL       Uthoppshöjd:  3300m    Arbetstid: 43s

Protestavgift: 500 kr som återbetalas om protesten bifalles. 

Doping: RF:s bestämmelser för doping gäller. Dopingtester kan komma att genomföras. 
Dispenser för mediciner uppförda på RF:s dopinglistor måste sökas individuellt.
Alkohol är förbjudet enligt FAI:s regler. 

Boende: Övernattning kan ske i mån av plats i klubbstugan. Möjlighet att sätta upp tält samt
ställa upp husvagn finns. Möjlighet att ansluta husvagn till elnätet finns inte. Tångaheds 
camping och vandrarhem ligger 3km från flygfältet.

Matservering:Marka med hamburgare, dricka m.m. finns öppen. Förbeställd caterad lunch 
och middag erbjuds under lördagen för ca 75kr per måltid. Matbeställning görs senast 5:e 
augusti. Välj mellan vegetariskt och icke-vegetariskt alternativ.

Frågor: Peter Björkman speedformation2017@gmail.com 0704-52 37 11

VÄLKOMNA!
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