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Martin Bäcklin swoopar på världscupen. Foto Mikael Gustavsen.
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Stora bilden: Hoppglädje redan
1968. Uno Boström, då CI i sin
klubb, sedan RI. Fotograf okänd.
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Och
varje tid
hade sina
utmaningar
Så du tror
att du är det hottaste skydivervärlden skådat,
att det är först nu hoppningen börjar nå sina
rätta höjder?
Ja ja. Det tyckte man för 50, 40, 30, 20
och tio år sedan också.
Och det kommer man att säga år 2055.
Det är det enda som är säkert.

Text

Anders Bursell

Foto

Hans Ingmansson, Mikael Gustavsen

D

en förste ordföranden i SFF, Olle Falkerheim,
påstår blygsamt att han utsågs av sina 13 kamrater
av två skäl: dels att han bodde i Stockholm, nära Luftfartsstyrelsen, dels att han var den ende som hade telefon i bostaden.
Det må vara hur som helst med den saken, men
skälet de fjorton fallskärmsjägarna hade för att starta
klubben var lika egoistiska som dina för att hålla på: viljan att hoppa.
Motvind och utmaning var bara förnamnen.
• Civilt hoppstopp rådde sedan en dubbel dödsolycka
vid en uppvisning på Gärdet 1926.
• Några civila reglementen existerade inte, och Luftfartsstyrelsen var visserligen positiv men också totalt
okunning. ”Jag fick packa en skärm på deras konferensbord för att visa att det gick och att vi kunde”,
minns klubbens examinator (motsvarar RI) på 60talet, Sonny Hellberg.
forts. på nästa sida
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Kunskap och seriositet är nu som då
enda sättet att behålla friheten.

Foto: Hans Ingmansson.

Förutsättning 2:
Rebellerna

Börje Andersson,
GFK (nu FKCG), cirka 1978 under den
kanske sista och
mest avancerade
rundkalotten: StarLite. Illa beryktad
för sina lynniga utvecklingsförlopp
kallades den ofta
”StörtLite”. För att
få hoppa med fyrkantsskärm måste
man fram till 1982
göra minst 50
hopp (efter utbildningsplan) med en
sådan kalottyp plus
gå en speciell kurs.

• Skärmar hade man inga, inte
heller flygplan och knappt ens fält.
”De här problemen kommer alltid att
finnas”, citeras en av grundarna, Harald
Åstrand.
Rätt fick han, men bara i princip.
Förbundets hela historia är en enda problemlösning. Det allra första var kanske
att skaffa sig egen frihet.
Förutsättning 1:
Frihet är det bästa ting

Redan 1957 hade klubben skrivit de första förslagen om regler till Luftfartsstyrelsen. Det skulle dröja många år innan de,
efter många ändringar, 1964 fastställdes
och dörren för helt civil hoppning öppnades på vid gavel.

”De skulle ju ändå flyga”
”Under Generaltullstyrelsens 350-årsjubileum fick vi som uppvisningsplan använda deras nya Casa 212. Själv landade jag på helikopterplattan på en tullkryssare i Strömmen. Som betalning fick
vi disponera planet (plats för 20 hoppare) en hel helg. Piloterna
skulle ju ändå flyga in sig och kunde lika gärna göra det med hoppare ombord. Klubben tog betalt som vanligt och tjänade 20 000
kronor.”
Mats Kilander (aktiv
1970–1990, 1 050 hopp,
tio år i förbundsstyrelsen).
Mats bor fortfarande vid
Gryttjoms norra bantröskel. T.v. från slutet 70talet, t.h. idag.
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”Luftfartsstyrelsen var positiv men avvaktande”, säger Olle Falkerheim.
”De civila hoppen, bland annat av
den första kvinnliga hopparen i SFF, Ulla
Wallén 28 september i Östersund 1958,
var i princip ’provhopp’ ”, minns Sonny
Hellberg.
Fortfarande var det LFS som utfärdade
bestämmelserna. Först 1977 hade SFF fått
upp förtroendet så pass att man i praktiken fick skriva sina egna regler, som sedan
fastställdes av Luftfartsinspektionen.
Men det höll på att ta en ände med
förskräckelse.
1981 omkom en hoppare utan att ett
enda papper var i ordning. Det saknades
markägartillstånd och därmed fälttillstånd, hopparen hade inte löst licens,
reserven var inte ompackad och hopparen hade inte gått rätt kurs på en ny kalott. Till råga på eländet hittade man
bara lite men dock alkohol i honom.
Hoppledaren hade förresten inte heller förnyat sin licens.
”Se till att hålla ordning på er verksamhet, annars gör vi det åt er!” röt inspektionen (diskret men ytterst bestämt)
vadan RI, Claes Ljunggren, groundade
varenda hoppare och varenda klubb i
hela landet tills alla papper låg på bordet.
”Vi hade ett problem med Luftfartsverket”, konstaterar han kort så här efteråt.
Så om de hoppade på nåder då, 1956,
hoppar vi på samma nåder nu, 2005.

Diskussioner och fraktionsstrider har
kantat hoppningens utveckling. Förbundet har uteslutit både individer och klubbar som vägrat ställa in sig i ledet. Klubbar har uteslutit medlemmar – vid ett
tillfälle en som satt i förbundsstyrelsen –
och hela förbundet – genom att vägra
vara med (det var ingen bra idé). Och
medlemmar har uteslutit både klubbar
(genom att starta en ny) och försökt med
enskilda hoppare.
Ofta är det tillskyndarna av någon ny
inriktning som tagit på sig rollen som
outlaws. När FS kom igång under andra
halvan av 60-talet hette Mecka Elsinore
och låg i Kalifornien.
”Vi visste ingenting, vi var tvungna att
experimentera. Politik i förbundet var
ingen intresserad av. Många gick på droger. Alla hade pannband. Whuffosen
kom ut inte för att titta på vackra fallskärmar eller snygga precisionslandningar utan på dödsfall. Det var en härlig
tid”, minns Sylvia Lindgren, svenska som
var med där och då. När hon kom till
Sverige -73 hade hon 500 FS-hopp i loggen, mer än någon annan. Sylvia har en
unik utmärkelse: SCS nr 13 (i världen!).
Innebär att hon gått in som åtta eller senare i en stjärna om minst åtta hoppare.
”För jävligt”, säger Hans Ingmansson,
en av dåtidens skygods. ”Hon kom från
himmelriket och skåpade ut oss alla, och
så var hon ju tjej!”
Fnissa inte, moderna läsare. Där låg
nivån, och den var hög. Åttamans var
unikt stort. Få hoppare hade kompetensen, och ingen klubb hade tillräckligt
stort flygplan.
Men så värst långt bakom var inte
SFF. Redan 1973 hölls den första förbundssanktionerade FS-tävlingen i Sverige, sexmans speed-star, i Östersund, och

”Relative Work (RW) betecknar ett avsiktligt manövrerande av två eller flera
hoppare med syfte att komma i varandras närhet under det fria fallet.”
Instruktörshandboken, 13 augusti 1972

på den första VM-tävlingen, i Warendorf, Tyskland, kom Sverige på femte
plats av 23 startande lag. Bland svenskarna fanns de flesta som två år senare, under namnet Gräs i Dojan, skulle ta silver
i fyrmanssekvens på VM i Australien.
Då var pannbanden av, håret klippt
och parabootsen putsade.
Svenska Fallskärmsförbundet 50 år
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I själva verket beskriver SFF i ”Fallskärms-Nytt” (föregångare till SFS) något som med lite god vilja kan kallas FS
redan 1963. Ämnet är ”stafetthoppning”,
vilket tillgick så att två eller fler hoppare
lämnar planet med minst tre sekunders
mellanrum. Den förste har en pinne som
han skall lämna över till den andre som i
sin tur skal lämna över till den tredje och
så vidare.
Idag upplever många att friflygningen
har samma ställning som FS då. Att det
är där utvecklingen drivs.
”Vadå förståelse”, undrar Patrick Bierhance, som gick till friflygning direkt efter kursen 1996. ”För att få D-cert måste
du kunna hoppa FS, och vi andra ansågs
som mer eller mindre galna. Men när de
första tävlingarna kom blev vi seriösa.”
Idag är friflygningen både accepterad
och seriös.
Så: rebellerna uppfinner nya sätt
att hoppa eller utnyttja ny teknik. De
börjar tävla så smått. Tävlingshopparna
tar över och förfinar. Förbundet reglerar
– och så avstannar all utveckling utom
resultaten. Vadan rebellerna tröttnar och
uppfinner ny hoppning, nya sätt att utnyttja nya skärmar, nya sätt att ta sig från
ett flygplan till säkerheten. Och utvecklingen fortsätter.
När kommer nästa rebellverksamhet?
Förutsättning 3:
Fungerande utrustning

I början hade SFF (klubbar fanns inte)
inte några egna skärmar. De lånade man

av FJS och skickade tillbaks dem för ompackning. Proceduren gällde även vid

Fallskärm 73:
Sjunkhastighet vid 90 kg last: 5,3 m/sek.
Diameter (flygande): 6,8 m. Yta: 56 m 2.
Bärlinor: 28 st, längd 7,5 m. Material:
nylon. Användes vid utbildning till och
med i början av 80-talet.

första internationella tävlingen (i Leutkirch, Tyskland, 1959). Då anlände di
svenske, till den imponerade omgivningens oförställda häpnad, med en rigg per
man och hopp!
Rundkalotter, först ostyrbara, sedan
vändbara (framåtdrivning skall vi liksom
inte tala om) med magreserv var vad som
gällde. Bara kalott och linor kunde väga
12,5 kg. Till det kom sele, container
och reserv.
Revolutionen inträffade i tre steg:
Först, via PC, Starlite och andra ”högprestanda”-skärmar, till fyrkanterna.
”Jag testhoppade Para-Sled våren
1972 på Cape Kennedy och kom att älska skärmen fastän jag den första testhoppsveckan hade fyra felfunktioner”,
minns Nicky Gyllenkrook. ”Första ’säljhelgen’ för Para-Sled var på Rinkeby i
Skåne – en helg jag sent kommer att
glömma – alla ’flög’ skärmen kilometervis fel för man vågade inte ’styra för
mycket.’ ”

Antal hopp
1956 - 2004
(Uppgift saknas
före 1961)
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”Vad gjorde bilen på banan?”
”När jag skulle göra mitt allra första hopp i GFK startade planet
från det militära övningsfältet Backamo, i vanlig ordning avspärrat med bommar. När piloten drog på kom en bil på banan.
Hoppmästaren försökte göra piloten uppmärksam men han fortsatte. Vi passerade några meter över bilen. Föraren bara stirrade, så hans färd slutade inne i en barack.”
Nils Granbom (A-7, överledare landslaget 1968, 1970, 1972)

Alla var rörande överens om att ”vingfallskärmar” bara var till för uppvisning –
totalt omöjliga för precisionshoppning.
”Jag minns nog tillsammans med
många SM 1975 i Stockholm då jag fick
hoppa om tre gånger i rad för att få ParaSleden att utveckla sig normalt – alla trodde jag var galen – och det var jag nog!”
Om man är riktigt petig kan man säga
att fyrkanterna började fungera först när
slidern uppfanns runt 1973. Nu blev utvecklingsförloppen både lagom långsamma (= inga skador på hopparen vid öppningen, jodå, såna hade man i början)
och kontrollerade.
Den tredje uppfinningen, slutligen,
är de enkla och pålitliga kalottfrigörarna,
dagens tre-ringar. De kom runt 1980,
föregångna av en mängd mer eller min-

forts. på nästa sida

”Torstens folka fick visa klassen”
”När Skåne startade fick vi åka till Karlsborg för att hämta och
lämna skärmar. Senare fick vi egna packcert, men det var bara
hemma hos Torsten och mig det fanns tillräckligt med ytor. Barack
hade vi inte. Då fick folkabussen verkligen visa vad det dög till.”
Lars Svensson (A-84, B-34, C-46, D-34, E-10)

Antal
medlemmar
1956 - 2004
SFK/SFF sedan starten. Med
några hack en snygg och prydlig
kurva – tills de sista åren. (Den ljusa
kurvan visar hur ”antal hopp” t.v. står
sig i jämförelse med medlemsantalet.)
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• Ägna någon kväll i veckan under hela
vintern åt teori och praktik. Speciellt
poppis var uthoppsträningen i bassäng.
• Tillbringa några dagar på vårkanten i
Karlsborgs sågspån och uthoppstorn.
• Examineras av hård men rättvis FJSare (några till höll inte måttet).
• Hoppa. (Då som nu kom de flesta
aldrig tillbaka.)

Foto: Hans Ingmansson.

En kurs om året tills de första klubbarna
bildats. Då blev det tre.
Grundutbildningen var på cirka 40
timmar (före hopp) och sedan 40 hopp
på utbildningsplan. Den avslutades med
ett så kallat ”spinntest”. Då skulle

Den första tävlingsgrenen i FS hette
”speed star”. Enkelt:
komplett stjärna så
fort som möjligt. På
bilden, från Östersund 1973, vinnarlaget från Göteborg.
Från vänster, stående: Ronny Willman,
Hasse Ingmansson,
Jonas Wallberg. Sittande: Pelle Elmsäter, Björn Gramming
och Janne Forsberg.

dre futuristiska innovationer: 1 1/2-shots
capewells (den där halvan antydde att
man inte behövde göra riktigt två moment, bara nästan), wraps, R1-2-3, yes
och allt vad de hette. Men med treringar
kunde man efter ett enda moment släppa
en reserv i ren luft, vilket ökade säkerheten enormt och egentligen var en förutsättning för att bröstreserverna skulle försvinna, vilket i sin tur var förutsättningen
för att kunna flyga FS.
Däremot har tyger och nya fiffiga
aerodynamiska konstruktioner egentligen bara resulterat i en sak: mindre,
snabbare och säkrare (ur teknisk synvinkel) kalotter. Som dagens hoppare, som
sina kamrater förr, utnyttjar för att tänja
gränserna lite till.
”Att vi aldrig lär oss”, som Kjell Påhlsson uttrycker saken.
Förutsättning 4
Utbildning, mer utbildning
och än mer utbildning

Det var en gång sisom så, att för att få
hoppa fallskärm skulle du:
• Anmäla dig på hösten.
• Testas (varannan föll bort).

Head down på
60-talet enligt
Fallskärmsinstruktionen, utgåva
1972. Kallades
"Canarozzo" efter
sin italienske upphovsman.
I fulländat utförande, läser vi, är
hopparens kropp
lodrät med huvudet neråt. Maximala fallhastigheten uppgår till
cirka 300 km/t.
Fallskärmen, noterar man, får ej
utlösas direkt från
ställningen.
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Certifikatskrav 1962
A – Minst tio godkända fallskärmshopp.
B – 20 godkända, varav 10 manuella med
full stilkontroll, varav två fördröjda minst
8 sekunder. 10 landningar inom 50 meter.
C – 50 godkända, varav 30 fördröjda med
full stilkontroll varav tre minst 12 sekunder.
D – 100 godkända hopp, varav 40 fördröjda med full stilkontroll, varav fem
minst 15 sekunder.

hopparen, på 30 sekunders frifallstid
(högre kom man inte med dåtidens små
Cessnor), göra först fem varv åt ena hållet, sedan fem åt det andra, och slutligen
dra stabilt.
”På den tiden behövde vi stilhoppare
runt 15 sekunder för en komplett stil, så
det var verkligen ont om tid för den
stackars eleven”, minns Tony Månson.
Jämför det med dagens AFF! Som faktiskt kom redan 1983 även om det dröjde ytterligare ett år innan de första svenska instruktörerna examinerades (av en
amerikan).
Jonas Enghage var en av de tidiga
skarpa eleverna. Han kunde dessutom
jämföra med konventionell utbildning:
”Tack för att ni lärde mig flyga!” skrev
han efteråt.
Men kanske än viktigare var kunskapsutbytet mellan och vidareutbildning av både hoppare och instruktörer
som initierades på 90-talet. Fast som
vanligt hittar vi embryot långt tidigare,
kanske med de mobila träningsläger som
medlemmar i landslaget höll på 70-talet,
eller de stora sommarlägren som blev så
populära på 80-talet.
”De enda som protesterade var de riktigt små klubbarna”, minns dåtidens RI

Per Myrin. De ville ha instruktörer – nu,
snabbt! Alla moment och kurser tog för
lång tid.
Förutsättning 5
Tävlingshoppningen

Svenska Fallskärmsförbundet har sedan
sin första dag varit en tävlingsorganisation. Länge kallades all skojhoppning för
”träning” i statistiken.
Men intressant är också att det är ”skojhoppningen”, inte tävlingshoppningen,
som initierat utvecklingen också av just
tävlingshoppningen – möjligen med ett
lysande undantag, nämligen friflygningen.
• Stilhoppningen utvecklades ur de
första trevande frifallsförsöken, när det
var ett säkerhetskrav att kunna behärska
kroppen.
• Precisionshoppningen förfinades ur
utvecklingen av både hopparnas skicklighet och de nya, bättre skärmarna. Vid
starten var problemet att hoppa av på
rätt ställe, nu handlar det mer om att
hålla reda på hälen sista metern än att
köra kalott.
• Den första FS-grenen var tiomans
speedstar – rakt av snodd från hippiegänget i Elsinore.
• CF (då CRW) kom till när RW-hoppare tyckte man kunde ha kul under kalott
också. Rent mervärde. Första världscupen
1981, Australien. (Som ren parantes kan
nämnas att två göteborgare höll på att slå
ihjäl sig med en låg downplane på Hercules Boogie 85 i direktsändning i teve.
Det hade blivit århundradets PR-kupp.)
• Men fristil, den ”uppfanns” faktiskt
av en norsk förbundsbyråkrat, Eilif Ness,
1984 – även om naturligtvis många av
hans idéer om piruetter, volter och svängar i stående ställning antingen aldrig
accepterades eller ändrades på vägen.
Såvida man inte lusläser svenska papper,
för då hittar man redan 1963 text om
hur vissa rörelser (det handlar om stafetthopp) kan utföras också med ryggen ner,
huvudstupa eller med fötterna mot marken. Fast svårare blir det förstås.
Så var står vi idag? Tekniskt är det en
avgrund mellan nu och då, men mentalt
är det kanske ingen större skillnad.
Kanske för att vi alla har varit och är
just – hoppare. Som är ”intelligentare
än genomsnittet, prestationsinriktade,
med rättfram livsstil, energiska, hårdhudade och realistiska”.
Sträck på dig, du en del
av SFF 50 år.

Intervjuer av äldre hoppare: Uno Alpfors, Håkan Dahlqvist, Egon Nyh, Tony Månson, Bengt Johansson.
Research och text: Anders Bursell. I kommittén även: Boel Janérus.
Terminologi: Till 1970 hette Svenska Fallskärmsförbundet, SFF, Svenska Fallskärmsklubben, SFK. I texten
har genomgående använts dagens termer, även avseende exempelvis RW och FS, klubbeteckningar etc.
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Det här andra reportaget
om SFF:s historia kommer att vara praktiskt taget befriat från fallskärmar, hopp,
flygplan, fält, klubbar och mer eller mindre entusiastiska och framgångsrika utövare.
Istället får du läsa om de där tråkiga byråkraterna, förbundsgubbarna (några
enstaka gummor finns också) och pamparna som enligt så många ägnar alldeles för
mycket energi åt att sabotera, bakåtsträva, fördröja och på andra sätt vara i vägen
för utvecklingen i största allmänhet.
Fast man kan också uttrycka det så här: utan deras ideella engagemang hade det
inte funnits någon sporthoppning alls.
Varken då eller nu eller däremellan.

Hur administrerar man något
som ännu inte finns?
Text

Anders Bursell

Foto

Ur privata arkiv om inte annat anges

praktiken om än inte formellt –
det skulle dröja till den 28 september
I– bildades
SFF vid en järnvägsövergång i

Foto Anders Bursell

Karlsborg en solig majdag 1955. Hängande över de fällda bommarna står löjtnanten och avgående CI vid FJS Olle

(I själva verket hade KSAK redan 1951
fått en förfrågan från FAI om att organisera civil hoppning i Sverige. Det stupade på bristande egenkompetens och på
Luftfartsverkets njugga inställning: ”Man
tävlar inte med livbojar” sa de, ”nej, men
med livbåtar” blev svaret.)
”Vi fick bra stöd av både KSAK och
FJS, men eftersom kunskapsnivån var låg
var kraven höga”, minns Olle Falkerheim.
”Säkerheten måste gå främst. Ingen
forts. på sida 24

Olle Falkerheim är idag en entusiastisk cirkelledare i oljemålning.
”Jag gick ut som 16:e på krigsskolan men sedan ägnade jag all
tid åt fallskärmshoppningen”
minns han. Man anar bitterhet
över uteblivna befordringar. Till
höger på tiden det begav sig.
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Falkerheim, löjtnanten och efterträdaren
Göran Lorichs, samt arméingenjören
tillika chefen för FJS tekniska avdelning
Harald Åstrand. De betraktar ett inkommande – och slamrande – mjölktåg från
Skövde och är alla i 30-årsåldern. De
pratar framtid. De vill kunna hoppa även
efter det de avslutat kommenderingen till
detta nya fantastiska, fallskärmsjägarskolan. De bestämmer sig: nu kör vi.
Vi startar en civil klubb.

Det är ofrånkomligt att Svenska Fallskärmsklubben är en organisation av fallskärmshoppare, som ägnar sig åt endast en sak, nämligen att assistera sina medlemmar på ett
sådant sätt att sporten inte blir ett äventyr utan en reguljär sport med sådana regler att
utövandet av den blir ett nöje och inte en hasard med livet som insats. Det är naturligt
att vissa tycker att dessa regler hämmar sporten, men handen på hjärtat – vår statistik
talar ett annat språk.
Curt Håkansson (ordf) i ”SFK Nytt” 1963

Svenska Fallskärmsförbundet 50 år

Du sitter i förbundsstyrelsen 1964, van
vid militär ordning och reda, runda
gröna fallskärmar och möjligen en och
annan C9. Du får besked om att en
kalott som den på bilden synts över
svenska fält. Vad rekommenderar du?
Tillåta? Utreda? Förbjuda?
Fakta: östtysk skärm, benämning
PD47-D. Vikt 14,5 kg. Vikten avser
enbart kalott och linor. Till denna skall
läggas sele, bärremmar, container, reserv och reservcontainer. Storlek packad
280x365x560 mm. Lägsta hopphöjd
(enligt tillverkaren) 250 meter.
Rätt svar: godkändes icke – för hopp
av svenska hoppare i Sverige. Se där
den lilla administrativa finessen!
Foto ur Olle Falkerheims samlingar

Svenska Fallskärmsförbundet 50 år
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Sonny Hellberg då och idag.
”Egentligen fattar jag inte nu hur
mycket tid vi lade ner, och egentligen ville jag inte sluta, men du vet,
familjen. När min dotter undrade
om det var pappa som låg död där
borta fick det vara nog.”

Ordföranden minns I
”Vi skulle åka till Jugoslavien och kolla några riggar och träna
på ett militärt hoppfält. Jugoslavien låg bakom järnridån, det
var på det kalla krigets tid. Men vafan, sa våra österrikiska värdar ungefär, säg ingenting så går det nog bra. Det gjorde det.”
Sonny Hellberg, ordförande 1970 - 71

olycka, inte ens ett tillbud! Då skulle det
antagligen bli slut på sporthoppningen.”
För att få fram regler bildades ett triumvirat med SFF, FJS och KSAK. Större
delen av arbetet med att översätta CIP:s
Sporting Code utfördes av KSAK:s generalsekreterare, flyggeneralen (det är många
militära titlar på den här tiden) Nils Söderberg. ”Han skrev om det mesta.” (Söderberg hade förresten gjort det allra första nödhoppet i Sverige den 8 juli 1926.)
Men de första reglerna, sent 50-tal,
var alltså i princip en översättning av civila franska bestämmelser.
”Fransmännen hade en del underligheter för sig, bland annat tillät de frifall
ner till 100 meters höjd”, berättar Olle.
”När KSAK ville godkänna det avgick vi
tre SFF:are (Falkerheim, Stig Lantz, Lorichs) i protest ur kommittén”.
Om du minns avsnittet om rebeller i
förra SFS kan vi stillsamt notera att vår
förste ordförande Olle Falkerheim bör ha
numret R-1. Redan 1955 gjorde han ett
manuellt hopp – utan att ha den blekaste
aning om hur ett slikt stunt skulle gå till.
”Vi måste visa att vi kunde.”
Skärmar på avbetalning

NC Åke Almgren då, den 16 juli
1972 som tredje fr v i gänget som
gjorde Sveriges första sexmannastjärna. Personerna är från vänster
Sven-Erik "Svempa" Nilsson, Jan
Pautsch, NC Åke Almgren, Göran
Wintzell, Jerry Porsbjer och Gunnar
Tydén.
NC Åke Almgren idag, dryga 30 år senare. ”Jag hade nytta av erfarenheterna från hoppningen i karriären, både själva utövandet och som förbundsbyråkrat”, säger han, ”men aldrig i ett cv. Tvärtom kostade det mig en tjänst jag
sökte. Är du så aktiv har du inte tid med arbetet, menade man då. Kanske
med rätta”.

Ordföranden minns II
Landets första hang-up (automatelev blir hängande under
planet i utdragsremmen) inträffade i Gryttjom cirka 1965.
Någon kniv fanns inte i planet. Det var kort om tid.
”Ett nästan genomfört förslag var att jag skulle dra med
min öppna bil längs banan i högsta fart – jag minns inte om
det var en Porsche eller en M.G. – och låta piloten dumpa
eleven i bilen på lägsta fart och en flyhänt medhjälpare som
satt bredvid mig med ett raskt snitt kapa linan. Nu löstes det
hela genom att hoppmästaren lyckades fila av remmen med
askkoppen i planet som ett stenålders skärverktyg.”
Hans Ulrik von der Esch, ordförande 1968 - 70
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1959 köpte SFF tio egna manuella skärmar med selar av Irving på avbetalning –
automatriggar fick man låna gratis av
FJS. Priset var kronor 16 302:70 plus 6%
ränta, samt tio reserver för 800 kronor
styck. Siffrorna motsvarar det tiodubbla
idag (alltså 250 000 kronor) på säg 100
hoppare inklusive elever, tala om att vilja
våga. Det är som om dagens SFF skulle
köpa grejer för 7,5 miljoner kronor!). De
tio utrustningarna skickades sedan land
och rike runt när avdelningarna skulle
hoppa. Privatägd utrustning fanns inte.
För att finansiera inköpet och verksamheten sysslade man med uppvisningar. I samtida verksamhetsberättelser
nämns inte antalet hopp i klubben – däremot antalet uppvisningar, inklusive inställda. Det var tidvis bra betalt. En över
Skarpnäck arvoderades med 10 000 kronor – motsvarar 100 000 idag. Blyga var
de då inte…
Vad gäller fält hade den nystartade
klubben tur. Flygvapnet ville lägga ner
ett 20-tal krigsflygfält, bland annat Ope,
Rinkaby och Gryttjom. I samarbete med
kommuner och lokala flygklubbar fick
SFF utnyttja dem. Då som nu.
Civilisterna tar över

En av de drivande var RI, Stig Einerth.
Han lade ner ett mycket stort arbete på
den nödvändiga regelsamlingen. Han var
influerad av dels militärt tänkande, dels
franskt.
”Men många av oss hade bättre kontakter med Österrike, som i sin tur hade

bra relationer med öststaterna där fallskärmshoppning hade en helt annan status”, berättar Sonny Hellberg, senare RI
och ordförande. ”Dessutom ville vi komma åt amerikansk överskottsmateriel.”
”Civilister” som Hellberg (han var,
liksom de flesta andra, grundutbildade
vid FJS) tyckte utvecklingen gick för
långsamt.
”På riksstämman 1964 ställde jag upp
i valet till RI mot valberedningens förslag, Einerth. Han var väluppfostrad och
röstade inte. Men jag var inte lika blyg,
och så vann jag – med en enda rösts
övervikt, alltså min egen.”
”Vi arbetade med att ’civilisera’ verksamheten”, säger Hans Ulrik von der
Esch, ordförande de sista 60-talsåren. ”Vi
hade några fördelar: vi var inte så många,
vi samarbetade, och vi hade en god sammanhållning.”
Under perioden fram till mitten av
70-talet genomgår verksamheten en metamorfos. Ut åker de amerikanska C9 i
alla dess varianter, in kommer högprestandaskärmar (nåja). Ut försvinner drillen, in kommer experimentlustan. Ut ryker (bokstavligen) inhyrda flygplan, in
kommer egna (de ryker de också).
Och in kommer nya klubbar med
egna fält, egna instruktörer, egen utrustning – och egna idéer om vad som är bra
och vad som inte är det.
Inte nöjd med skärmen? Piece of cake.
Skär upp ett nytt hål och förslut kanterna med cigarettändaren.
Jobbigt packa långa linor? Korta
forts. på sida 26
dem då.

Ordföranden
i SFF genom åren

55
62
64
65
68
70
71
78
79
84
86
87
88
89
91
94
01

-

62
64
65
68
70
71
78
79
84
86
87
88
89
91
94
01

Olle Falkerheim
Curt Håkansson
Sven Sterneld
Georg von Boisman
Hans Ulrik von der Esch
Sonny Hellberg
Göran Lilja
Hilding Fixell
Bengt Eric Fonsell
Claes Ljunggren
Olle Håkansson
Göran Lilja
Martin Särnberger
Farida Fahmy
Roland Bäcklin
Bo Olsson
Arne Nilsson

Om årtalen: Ordföranden tillträder
omedelbart efter val på årsmöte
(riksstämma). Denna hålls på senvintern. Ordföranden sitter under två
kalenderår, de som visas ovan.
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Fotot som 1967 gav världen en bild av vad
fallskärmshoppning egentligen var: kul men kanske
inte helt tillförlitligt. Så såg allmänheten på
hoppning många år framåt. Tidningen Se (då en
seriös reportagetidning med en upplaga på cirka
200 000 ex) lånade ut en motordriven Nikon F1

Svenska Fallskärmsförbundet 50 år

(cirka sex kg) till Hans Stennek (B-6 med mera) som
tog den i handen.
”Hur själva fotograferingen skulle gå till hade varken jag eller någon annan en aning om” minns han
idag. Framför kameran Anders Wimmerstedt, en av
de tunga pojkarna vars seriösa meriter inte kan ifrå-

gasättas. Bildreportaget lades ut på åtta sidor och
såldes världen runt. Fotona, felaktigt krediterade
med den kameradisponerande Se-fotografen (varken
Stennek eller Wimmerstedt fick en krona för
besväret), belönades med pris för ”årets bild” i kateFoto Hans Stennek
gorin sportcollage.
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Foto Anders Bursell

SFF 50 ÅR

Göran Lilja är den ende
som suttit ordförande i två
omgångar. ”På min tid var
grundläggande bestämmelser just grundläggande.”

Ordföranden minns III
”Jag hoppade ut först men landade sist!”
Den 27 mars 1969 gjorde Göran Lilja, då ordförande i Aros,
sitt utbildningshopp nr 5. Det var det allra första hoppet på
Johannisbergs Flygplats och även FKA:s första hopp med egen
hopplista . Hoppmästaren, Olof Jonasson (nu hedersmedlem i
klubben) hade glömt streamer, så han kastade av en del av sin
träningsoverall istället. Det blev inte så lyckat.
”Det fanns en stor sparbanksek på Johannisberg, och i den
landade jag. Där blev jag hängande”, berättar Göran som
var med om att starta FKA innan han gjort sitt första hopp.
Göran Lilja, ordförande 1971-78 och 1987-88

”Vi slet för och slets hårt av att skapa
våra egna bestämmelser”, berättar NC
Åke Almgren (”NC-Åke” i allas mun),
RI i början av 70-talet och den förste
helt civilt utbildade på posten. ”Å ena sidan hade vi trycket från alla hoppare att
modernisera och liberalisera sporten. Å
andra sidan hade vi Luftfartsverket. Om
de inte hade förtroende för att vi klarade
av att hantera vårt ansvar kunde de med
ett klubbslag ta ifrån oss vår frihet.”
Samtidigt åkte de första svenskarna
till USA. Vissa var synnerligen seriösa,
som Jonas Wallberg vars satsning belönades med 12e plats i precision på VM
1972. Andra var det kanske inte.
Pannbandseran inleddes.
”Förutom att försöka styra den ibland
något anarkistiska verksamheten hade de
tio klubbar som fanns mycket att göra
med att bygga baracker, skaffa utrustning, fixa flygplan”, minns Göran Lilja,
ordförande.
”På central nivå slogs vi med ungefär
samma saker då som nu: bullerproblem,
fältproblem, ekonomiska problem, luftrumsproblem. Vi förhandlade med myndigheter och med grannar på fälten. Alla
reagerade när det kom något nytt, och
ett fallskärmsplan är så enkelt att se, det
är ju det enda det ramlar folk ur”.

Foto Anders Bursell

Vägs ände

Bengt Eric Fonsell som ordförande i SFF i hockeyfrilla 1979
(t h), och med för uppdraget som
Executive Director i FAI idag mer
lämplig frisyr (ovan).

Claes Ljunggren, RI, hade
fullt upp i början av 80 -talet.
Landningen från 70 - talet.

12

När 70-tal övergick i 80-tal nådde
hippie-eran vägs ände. Under en sextonmånadersperiod slog åtta personer ihjäl
sig (och detta vid en hoppvolym bara en
fjärdedel av dagens, det skulle motsvara
en dödsolycka varannan helg nu) samtidigt som felfunktionsfrekvensen nästan
fördubblades.
”Base-hoppningen var värst”, säger
Bengt Eric Fonsell som tagit över som
ordförande.
I Sverige klev man av från antenner,
vilket innebar skadegörelse och åverkan,
allmänt åtal att vänta. Två finnar testade
Kaknästornet på bästa familjebesökstid –
för lågt = 50% mortalitet, stora rubriker.
I Norge avled två militära räddare när
deras helikopter gick in i Trollveggen
medan de försökte plocka upp en strandsatt hoppare.
”Vi fick press från svenska myndigheter och framför allt från det norska förbundet. Där hotade militären med att
säga upp samarbetet, och eftersom praktiskt taget alla norska klubbar hoppade
på militära fält hade det inneburit nedläggning för dem”.
Slutet på denna hippie-era kom med
en dödsolycka 1981. Utredningen visade
att knappt ett enda papper var i ordning.
”Fallskärmssverige har de bestämmelser de är förtjänta av”, muttrade Luftfartsinspektionens Göran Svensson då
också vice ordförande i SFF (!), och tydli-

gare kunde det inte sägas: tar inte ni ansvar för er verksamhet så gör vi det åt er.
Bättre vi gör det själva än de åt oss, resonerade SFF ungefär.

”Fortsätt flyg!”
En kall vårdag uppe i Tierp (cirka
1964) skulle Rickard Henrysson
vara hoppmästare, vi var två elever
och Rickard i en Cessna 172. När
vi hade kommit upp på 1 800 meters höjd så aviserade piloten att
flygplanet hade fått isbildning på
vingarna så han ville gå ner på en
lägre höjd. Rickard svarade då piloten ”fortsätt på samma höjd, vi är
ju nästan på final! Vi hoppar när vi
är vid uthoppspunkten!”
Sagt och gjort .
”Som elev kändes det lite vanskligt men senare under mina år med
Rickard så inser man det inte finns
mycket som stressar honom,” minns
Tony Månson.

Vadan RI, Claes Ljunggren, sätter
hoppstopp på varenda hoppare, varenda
klubb, varenda rigg, varenda instruktör
och flygplan och pilot och vartenda fält
tills nödiga handlingar presenterats.
”Det var allvar, bokstavligen blodigt
allvar”, minns Claes så här efteråt.
”Olyckan var kulmen på en lång lång utveckling. Base-hoppning, hopp utan
hjälmar, egenhändigt modifierade riggar,
hopp med icke godkända system (då dog
fyra i samma olycka), jag minns inte allt.
Vi måste bryta trenden. Beslutet i styrelsen var enhälligt. Hit men inte längre!
Jag hade dessutom personliga skäl. Att

Administratörernas

Hall of Fame
Följande personer är, eller var under
sin livstid, hedersmedlemmar i SFF:
Nils Ivar Carlborg (hedersordförande)
Olle Falkerheim
Oskar Norman (†)
Hans Söderberg
Curt Håkansson (†)
Sonny Hellberg
Göran Lilja
NC Åke Almgren
Bengt Eric Fonsell
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”Rätten och packen!”

Claes Ljunggren och hans efterträdare
Magnus Kramer och sedermera UllaStina Östberg (som själv omkom i en
base-olycka) satte ner foten så det skakade i gruset i varenda grop på vartenda
hoppfält landet runt, ungefär som vid en
medvindslandning på 60-talet. Reaktionen lät inte vänta på sig. Base-hopparna
gick under jorden och i SFS kunde man
läsa insändare på temat ”vi och dom”.
En av de argaste kritikerna, Martin Särnberger, blev förresten senare förbundsforts. på sida 28
ordförande.

Ofrivilliga frivilliga
SFF och det militära har alltid varit som ler och långhalm. I början var, som den observante läsaren
förhoppningsvis noterat, verksamheten helt och hållet beroende av det militära stödet. Ibland tog det
sig synnerligen kreativa uttryck:
• När tre (officerare) i SFF 1956 ville få ledigt med fullt löneavdrag för att på egen bekostnad åka till
VM i Moskva som observatörer beordrades de istället dit i tjänsten – med både lön och traktamente.
• 1966 bifölls en ansökan om inträde i frivilligsfären med villkor att SFF:s medlemmar skulle
medverka vid jägarsoldaters (inte bara FJSare) stridsutbildning. Där gick gränsen, ansåg SFF och
avstod. Fallskärmar ja, kulsprutor och handgranater nej.
• 1981 föreslog chefen för armén att 25 frivilligorganisationer, bland annat SFF, skulle uteslutas av
ekonomiska skäl. På sätt som inte närmare bör beskrivas övertalade SFF departementet att explicit
undanta SFF (som ett av fem) från listan. Nu gick det aldrig så illa för de resterande, men det är en
annan historia.
1965 lyckades SFF, under ordförandeskap av översten (!) Georg von Boisman, få till stånd ett ”kungabrev” vari SFF vad gäller lån av kronans materiel likställdes med frivilligorganisationer.
Först 1970 blev SFF fullvärdig frivilligorganisation, och därvid har det förblivit. Dock
med eviga gny och gno från alla parter. SFF har
tackat för pengarna – de har sedan dess bekostat
bland annat instruktörsutbildningen, tidvis alla
porton med mera.
Hopparna har varit avvaktande till exempelvis
åtaganden vid militära övningar – men älskat bland
annat Hercules-boogiena.
Och militären har undrat varför SFS inte skriver
mer om säkerhetspolitik.
Det kan man ju fråga sig.

Foto Anders Helgesson

som RI kontakta anhöriga och försöka
förklara att det ibland faktiskt var slarv
som kostat deras son, dotter, syskon, far
eller mor livet. Det var inte lätt.”
(Sådana här smällar i bordet kom
också 1993, efter den första och hittills
enda låg-sväng-olyckan med dödlig utgång, och 2001, om än inte av samma
kaliber, så inbilla dig aldrig att SFF:s
egenstyrning är helig och och av gud given. Jo kanske. Men gud stavas ”Luftfartsinspektionen” och han är som bekant allsmäktig.)
Papper, papper. Administration, administration. Men händelsen visar också
tydligt hur viktigt det oglamorösa pärmvändandet alltid varit för den enskilde
hopparens verksamhet.

Tidningen – kittet?
Så tidigt som 1960 gav SFF ut en
medlemstidning – ”SFK Nytt”. Redan det första numret var två månader försenat när det landade i brevlådorna med ”Gnistan” Sven (Sterneld)
som redaktör. Han presenterar sig
som ”legoknekt”. Det är en enkel
historia, maskinskriven text utan bilder. Bladet avsomnade stillsamt 1966
efter 16 nummer.
Efter en paus på sex år kom första
numret av Svensk Fallskärmssport i
februari 1972. Tidningen har sedan
dess – med ett och annat hack i utgivningsplanen – nått medlemmarna
med runt fyra nummer om året, de
senare sex.
Fram till mitten av 90-talet var tidningens kvalitet ett uttryck för de ideellt arbetande redaktörernas personliga ambitioner och kunnande. Sedan
dess är den mer professionellt producerad; en spegling av SFF:s insikt om
dess betydelse.

Svenska Fallskärmsförbundet 50 år

Genom alla år har SFS
haft blott fyra huvuden. Det
första (ovan) pryddes av
samma bild, nummer efter
nummer. Därefter kommer
versionen 72 - 82 (överst till
vänster), sedan 83 - 99 och
underst dagens version.
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Karriärsugen?
Bli SFF-byråkrat!

De flesta som engagerar sig i förbundsstyrelsen är kompetenta fallskärmshoppare – och kompetenta människor i
största allmänhet.
Nedan en enkel jämförelse mellan två styrelsers hopperfarenhet, snittsiffror per ledamot:
styrelseår
1983
2005

ledamots år i sporten

ledamots antal hopp

7,2
17,3

700
1 350

Både antal år i sporten och antal hopp är vida överlägsna
den vanliga hopparens erfarenhet. Men är då hoppkunnande det som gör en bra ”förbundsbyråkrat”?
Formellt finns enbart två krav på en ledamot i styrelsen,
nämligen att vara myndig samt medlem i en förbundsansluten klubb. Bara RI (som numera är adjungerad) behöver veta mer om fallskärmshoppning än hur man stavar
till ordet. Så fungerar det naturligtvis inte i praktiken.
”Du kan inte ha synpunkter på och du kan inte få förtroende från hoppare om du inte är hoppare själv”, menar
Arne Nilsson.
”Ideella engagemang är alltid bra att ha i cv:n när man
söker jobb”, säger Britt Älvsäter, director, Recruitment center, Volvo Car Corporation. ”Ju högre nivå, desto bättre. Vi
som anställer är också bara människor, så vi känner att en så
udda person som en hoppare med tunga meriter från sin
organisation med all säkerhet är handlingskraftig, beslutsmässig och har stor arbetskapacitet. Klart du inte får jobbet
på de meriterna enbart – men de kan vara utslagsgivande”.
Många av de centralt placerade inom SFF har också
gjort imponerande karriärer:
• Sonny Hellberg (RI, ordförande) blev vd för för ett
multinationellt företag.
• NC Åke Almgren (RI) blev vd för ett amerikanskt
börsnoterat bolag.
• Ulla-Stina Östberg (RI) blev chefredaktör för en
internationell tidskrift.
• Hans-Ulrik von der Esch (ordförande) blev en av landets
mest kända advokater.
• Bengt Eric Fonsell (ordförande) blev ordinarie ledamot i
FAI:s exekutivkommitté.
• Claes Ljunggren (RI, ordförande) blev överste och chef
för bland annat FJS moderregemente.
Många fortsätter i sina ideella roller långt efter det att de
uträttat vad de föresatt sig.
”Man skapar sig ett ansvar”, säger Alf Ingesson-Thoor
(flygpsykolog, själv i styrelsen nu). ”Man börjar för att man
vill tillföra och förbättra, håller på för att det är kul och för
att man ser resultat – och kanske väntar med att sluta för
att man inte litar på att de efterföljande har samma inställning eller kapacitet.”
”Men självklart är det så att folk på den här nivån har en
allmän kompetens som ligger ovanför snittets.”
Så vill du göra karriär? Engagera dig i SFF.
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”Motmedlet var utbildning”, säger Fonsell. ”Speciellt tävlingsverksamheten i
klubbarna låg för fäfot. Visst, några FS-lag
hade visat mycket goda resultat, men på
det stora hela var tävling något de andra
kunde syssla med. Domarna var paria.”
Så förbundet utnyttjade sitt medlemskap i RF och körde igång i Vålådalen,
senare Bosön. Makarna Solveigh och
Lars G Lindahl fick fart på domeriet.
Det kom centrala utbildningar av klubbfunktionärer, bland annat ordförande,
flygchefer och infofolk. CI-mötena fick
obligatorisk närvaro. Ett tiopunktsprogram för säkerheten infördes. Fallskärmsinstruktionen omarbetades. ”Den blev
mer realistisk.”
Resultaten syntes omedelbart. Enkelt
uttryckt: folk slutade slå ihjäl sig, arbetet
både lokalt och centralt blev effektivare,
volymerna ökade, tävlingsresultaten började komma tillbaka.
Professionaliseringen

1979 anställde SFF sin första medarbetare, Jill Lilja, erfaren hoppare, gift med den
tidigare ordföranden Göran Lilja. Hon
fick 7 000 kronor i månaden för att sköta
diverse papper. I beloppet ingick ersättning för sociala avgifter, kontor, tele (porto betalade SFF inte då) och allt annat.
1980 anställdes den förste konsulenten, och tre år senare började man arvodera bokföringen (men inte det ideella
kassörsarbetet). Det skulle dock dröja till
1991 innan den kanske tyngsta posten,
RI, fick betalt. Det var Roland Bäcklin,
ordförande, tidigare RI (anar man sambandet?) som skakade loss pengar till Per
Myrins tjänst.
Men notera, att fram till ungefär dess
arbetade samtliga i styrelsen helt ideellt.
Hundratals, tusentals timmar – icke en
spänn i ersättning.
Det gör de förresten fortfarande. Dagens ordförande, Arne Nilsson, är anställd
inte som ordförande utan som kanslichef.
Vad SFF betalar för är kringservice. SFF
är fortfarande ett ideellt idrottsförbund.
Och sedan då?

Under 90-talet exploderade hoppvolymerna landet runt. Roland Bäcklin tror det
berodde på de större plan klubbarna började köpa vid mitten av 80-talet. Aros var
först med Dove, snabbt följda av dåvarande GFK med Pilatus och SF med Islander.
Efter många års problem stabiliserades
SFF:s ekonomi. Förbundets och enskildas
satsning på tävling började ge resultat. Sä-

”Man tar alltid åt sig vid olyckor”
Ulf Calmerholt var en av de första
professionella
civila fallskärmstråcklarna. Han gjorde
värnplikten i
flygvapnet på
tidigt 1960-tal
och kom där
att arbeta med försvarets fallskärmar. Värnplikten ledde till anställning i flygvapnet.
I början av 1960-talet var Ulf
med och startade en fallskärmsklubb utanför Linköping. Dess
verksamhet kom dock att läggas ner
1966. I början av 1970-talet var
Ulf åter med och startade en fallskärmsklubb, nuvarande LFK.
Man kan sammanfatta att Ulf är
mannen som både kunde göra sitt
arbete till sin hobby och därefter
göra sin hobby till sitt arbete.
”När man arbetar med fallskärmsmateriel så tar man alltid
illa vid sig när det händer olyckor”
säger han.

kerhetsstatistiken redovisade mer normala
siffror. Men rekryteringen stagnerade.
”Det här är ingen för-alla-sport”, säger
SFF:s förre ordförande, Bosse Olsson.
”Hoppare är udda – snabbt in, många
också snabbt ut. Under min mandatperiod rådde skördetid, vi hade inga större problem. Det mesta flöt på, tack vare
tidigare insatser. Vad skulle vi göra?”
Jag läser upp citatet nedan från en tidigare ordförande som i sammanhanget
inte vill skylta med namn och det blir
tyst i luren:
”Vi kunde bara reglera det som redan
existerade. Vi kunde inte tillåta allt, det
visade historien. Men vi kunde inte heller förbjuda allt som ännu inte fanns,
för det skulle hämmat utvecklingen. Så
vad förbundet gjorde var att försöka
skaffa så bra förutsättningar som möjligt för hoppning, och försöka påverka
hopparnas egna inställning till säkerhet
och till sin framtid.”
Nu. Som då.

Intervjuer, research, text och textredigering : Anders Bursell. I kommittén även Boel Janérus. Råtext om
Henrysson och Calmerholt: Uno Alpfors, Håkan Dahlqvist, Bengt Johansson, Tony Månson och Egon Nyh.
Terminologi: Till 1970 hette Svenska Fallskärmsförbundet (SFF) Svenska Fallskärmsklubben (SFK). I texten har genomgående använts dagens termer, även avseende exempelvis RW och FS, klubbeteckningar etc.
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På 60-talet tog det ett år
eller mer att gå en hel kurs. Idag kan du fixa det på några helger.
Då betraktades du som en erfaren hoppare efter säg 100 hopp. Nu behövs det
kanske tio gånger så många.
Då utbildades instruktörer huvudsakligen i materialteknik och elever i reservdrag
– och det kunde behövas. Idag handlar det mer om pedagogik och hoppteknik.
På 50 år har vi gått från riggar på 25 kg till åtta, från rulla-runt-landningar till
swooping, från exercis till AFF, från ostyrbara rundkalotter till sannskyldiga flygplansvingar, från handmatade bröstreserver till datoriserade räddningsutlösare –
och från en dödsolycka per 10 000 hopp till en per 100 000, från en personskada
per 100 hopp till en per 3 000.
Men utvecklingen av utbildningsrutiner, säkerhet och utrustning fortsätter.
Nu som då.

All vår början bliver svår
– men det är inte lättare nu...

Text

Anders Bursell, Boel Stier

Foto

Se respektive bild

U

nder dryga första halvan av SFF:s
50 år, alltså långt in på 80-talet,
grundutbildades alla elever med automatriggar från FJS och/eller mycket snälla
rundkalotter typ T10 eller C9 – gamla
amerikanska militärskärmar. De låg
packade i strumpa eller påse (pod) på
ryggen och utlöstes med handtag på
bröstet. De var mycket pålitliga, men…
…reserven fanns på magen och saknade i allmänhet pilotskärm.
Följ nu med på en snabb beskrivning
av alla de beslutsmoment den livrädda
eleven skulle klara av vid en driftstörning:
1) Har du någon huvudkalott ute alls?
Om inte – koppla loss (öppna locken
vid axlarna, fatta ringarna, dra, innebar att blicken måste gå till först ena
axeln, sedan till nästa), titta på reservhandtaget (ytterligare en ändring av
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blicken), fatta, dra, kasta handtaget.
(Elever på slutet av utbildningsplan
förväntades gå över i ryggläge först.)
2) Du har något ovanför dig? Är det då
en högfartsfelfunktion eller en lågfarts? (Cirka tio olika definitioner på
hur man avgör vad som är det ena eller andra.) Vid högfarts: som ovan.
Vid lågfarts:
3) Hoppa över frigörningen. Bestäm om
du roterar, och i så fall åt vilket håll.
Lägg vänster underarm över reservpacken. Fatta handtaget med höger.
Dra och kasta det. Håll kvar vänsterarmen över packen. Stick in högerhanden, leta reda på reservens basfåll.
Fatta. Släpp vänster. Leta reda på mer
basfåll med denna. Fatta. Kasta ut åt
det håll du roterar. Om reserven inte
tar luft: skaka den. När kalotten tar

luft: koppla loss huvudkalotten. (Den
mer erfarne eleven förväntades koppla
loss också ett lågfartsfel först.)
Magstarkt? Det blir värre!

De första versionerna av piggybacks
(mitten, slutet 70-talet) hade bara två
saker gemensamma: bägge skärmarna på
ryggen och reserven överst. Där tog alla
likheter slut.
Som huvudskärm kunde du ha en
vinge eller en pc-typ. Fripackad, manualpackad, i pod eller i strumpa – eller
packad efter ditt alldeles egna patentrecept. Reserven kunde var stor eller liten, men rund var den alltid.
Utlösningssystem: inpackad pilot med
kudde som kunde sitta på underkant av
packen, på benremmen eller rentav på
magen, pilot i ficka placerad på något fif-

Svenska Fallskärmsförbundet 50 år

Under de 50 åren har säkerheten inom fallskärm förbättrats avsevärt
tack vare bättre utrustning, anpassad utbildning på alla nivåer och striktare rutiner. Det har varit – och är fortfarande – ett evigt pågående arbete.
Foto Anders Bursell

För den dagen du får en felfunktion kan du liksom inte stanna vid vägkanten och fundera på vad du skall göra. Du måste veta det där och då och
handla nu, direkt. Bilden är från 1982 – draggningsträning efter C9-kalott.

Svenska Fallskärmsförbundet 50 år
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De första kalottfrigörarna var inte avsedda för losskoppling i luften, utan för
att en pilot efter nödhopp skulle kunna bli av med kalotten och slippa dragga.
Dagens treringar är jämsides med räddningsutlösare (KAP-3 på 60-talet,
Sentinel och FXC12 000 på 70-, 80-talen och Cypres nu) och slidern de
enskilt viktigaste utrustningsdetaljer som kraftfullt förbättrat säkerheten.
Men ingen dödsolycka i Sverige kan helt härledas till materielfel.
1

2

3

4

5

6

figt ställe, eller vanligt handtag (vänster
eller höger, inåt eller utåt, pick your choice) med fjäderpilot.
Frigörningssystemet slutligen kunde
vara de gamla hederliga capewellsen (den
första sortens kalottfrigörare kallades Capewells efter sin uppfinnare) eller gudvet-vad modernt. Och aktiveras med
handtag (vänster eller…) eller kudde
(höger eller…).
Nåja. Så länge du hoppade med dina
egna prylar visste du säkert var grejerna
satt. Men si! Det gjorde du ju inte alltid.
Här skulle testas nytt. Kompisen skaffat ny skärm? Testa. Kompisen hittat på
ett ännu fiffigare packsätt? Testa! Ny
rigg? Testa!
Och så gick det som det gick.
”I nödsituationer får det inte finnas
några valsituationer”, sa flygpsykologen
Maud Angelberg-Tangertz. ”Ett beslut,
ett handlande. Svårare är det inte.”
SFF reagerade bland annat genom att
inskränka packrätten. Du fick bara packa
just en kalott (inte typ: bara märke och
modell) i just en rigg (inte typ: bara märke och modell). Men det räckte inte. Låg
felet hos instruktörerna?
Pionjären Magnusson

SFF utbildade sina första egna instruktörer under vintern, våren och försom-

maren 1963. Till dess hade man fått förlita sig på militär kapacitet. Fem personer
gick kursen som hölls direkt av RI (riksinstruktör) Stig Einerth: Ove Elvén, Bertil Liljedahl, Hans Stennek, Hans Magnusson och Sonny Hellberg. Alla utom
Hans Magnusson hade gjort sina första
hopp vid Fallskärmsjägarskolan, FJS.
Hans Magnusson är alltså den moderna civila sporthoppningens verklige pionjär.
Redan då, 1963, betonar SFF vikten
av enhetlighet. Alla instruktörer skall
tänka på samma sätt, alla skall tillämpa
samma bestämmelser på samma sätt.
Egna initiativ godtas icke. Ett viktigt skäl
var också att instruktörerna skulle känna
styrka i sin gemenskap när de ställdes
mot vildhjärnor med egna idéer.
Under 70-talet förenklades instruktörsutbildningen och sköttes huvudsakligen av klubbens CI. Kraven var var ungefär desamma då som nu: D-cert (de
första åren C), tre år i sporten, allmän
pålitlighet och gott omdöme.
Den byggde på militärt tänkande –
drill och reflexer. ”Pedagogik och psykologi var det inte så bevänt med”, minns
NC Åke Almgren, RI på 70-talet, men
utvecklingen inom både material och
teknik och tänkande gick fort. SFF skrev
om praktiskt taget samtliga instruktioner,

INCIDENTER

1962: tio
personskador
per 1000 hopp.

per 1 000 hopp
1956 – 2004
Felfunktioner och personskador i frekvens
under åren. Notera att framför allt i början av 70-talet
svarade ett litet antal kalottyper och några få hoppare för
en mycket stor del av felfunktionerna, och att elever på
utbildningsplan alltid stått för ungefär varannan
personskada, trots att elevhoppningen bara
svarat för högst en tiondel av volymen.
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30 kilo blir åtta
50 års riggutveckling på en och samma bild! Från närmare 30 kilo till
åtta, från tiometers rundkalotter till fyra kvadratmeters flygplansvingar…
Notera de tidstypiska overallerna och jodå: man hoppade med pannband!
Åtminstone när man var i Arizona eller Florida…

50-60-tal
Kim Sommarin med en B12 från någon nedlagd
amerikansk bombdivision.
Inuti en C9 LL. Rundreserven är en 26-fotare. Notera parabootsen! Totalvikt
strax under 30 kilo. Riggen kom 1956 och godkändes för hopp i Sverige
1964, hos FJS året innan.

70-tal
Elisabeth Alm med
den kanske sista
och definitivt minsta konventionella
riggen, en NAA-1
Minisystem med
en PC Mk3 och
en rund 26-fotsreserv. 12 sekunder på stilen?

men strax efter det de kommit från
trycket var de redan inaktuella. Utvecklingen av material och kunnande har
kanske aldrig tagit så stora språng så
snabbt som då, 1975 – 85. Elevutbildning från exercis till AFF, instruktörsutbildning från hemma-hos till internat (se
vidare nedan), utrustning från rundkalotter till vingar, allt på bara några år.
Rultatet av detta och den decentraliserade instruktörsutbildningen blev att
kompetensen spretade och att olika synsätt på säkerhet bredde ut sig landet runt.
Enkelt uttryckt: ju större klubb, desto liberalare inställning. Glappet mellan teori
och bestämmelser å ena sidan och verkSvenska Fallskärmsförbundet 50 år

Mitten av 70-talet
Henrik Norin hade gjort stor
succé i Perris eller på turkeymeet i Z-hills i den här outfitten. Ingen bröstreserv, här
skall hoppas RW! Riggen heter
Crossbow, inuti ligger en Strato-Star. Notera också höjdmätaren på bröstremmen och
Kroops googles. Håret! Pannbandet! Hållningen! Va fan!

Stylist: Michael Alpfors. Foto: Arne Nilsson.
Bilden tagen under SM i Västerås, augusti
2005. För lånen tack till FJS, Bengt
Johansson, Uno Alpfors och Ulf Anderzon.

Mitten av 80-talet
Med piloten på benremmen (syns inte) och med
treringssystem är Åsah
Helenius redo för en 72manna eller något liknande megablobbigt. Riggen
heter Wonderhog, inuti
ligger en Strato-Cloud (underst) och en Safety Flyer
(överst).

Idag
Så smutt, så litet, så
snabbt… Pontus Magnusson med en Javelin, en niocellig Velocity (96 kvadratfot) och
reserven PD 113.
Notera bootisarna
och hjälmen med en
Pro-Track Dytter.
Vikt: runt åtta kilo.

ligheten å den andra blev allt större, friheterna man tog sig på fälten likaså.
Tillbaka till Karlsborg

1979, 80 och 81 hade SFF den svartaste
perioden i sin historia vad gäller säkerhet
(se förra avsnittet i den här serien). Den
berodde alltså på tre samverkande faktorer: Komplicerade rutiner, spretig kunskap och inställning, samt opålitlig kombination av metoder och riggar.
”När jag tillträdde som RI 1981 fick
jag ta tag i tre saker samtidigt”, berättar
Magnus Kramer. ”Skriva om hela instruktionen inklusive packrutiner och
packbestämmelser. Styra upp instruktörs-

Magnus Kramer, RI 81 –
84, insåg att för att utbilda
utbildare krävdes ytterligare kompetens, och flyttade
därför tillbaka instruktörsutbildningen till FJS.
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Bromsfallskärmen
blir flygplansvinge

50-talet: Enbart militära skärmar används. Runda, i
början utan framåtdrivning eller andra styrmöjligheter än med bärremmarna.
60-talet: Först modifierade militära kalotter med framåtdrivning. Vid mitten kommer Para-Commander,
den första skärmen som utnyttjade egendrivningen
(farten) för extra lyftkraft.
70-talet: Rundkalotterna når sina maximala prestanda.
Experiment med vingar. 1975 kommer Strato-Star
(fem celler, cirka 180 kvadratfot), året därpå med slider i stället för long-reefing som utlösningsdämpare.
Kombinationen är den första helt pålitliga och bekväma vingen. Genomslaget blir omedelbart och
massivt.
80-talet: Vingarna förfinas med F-111 tyg, men utvecklingen står i stort sett stilla. Standardkalotten är sjueller niocellig, cirka 180 - 220 kvadratfot, har sjunkhastighet på cirka 5 m/sek och egendrivningning på
10 m/sek. Svänghastigheten är cirka 120 - 180 grader/sekund.
90-talet: Med noll-p-tygerna öppnas möjligheten att
konstruera styvare och därför effektivare vingprofiler.
Skärmarna blir allt mindre, snabbare – och farligare.
00-talet: Skärmar med så kallade ”crossbraces” (extra
väggar i cellerna som ger en ännu rigidare skärm) slår
igenom i modeller som Icarus Extreme VX och PD:s
Velocity. De flyger ifrån alla andra modeller på de
swooptävlingar som blir allt vanligare och seriösare.

Foto Hans Ingmansson

Mycket enkelt och schematiskt kan sportkalotternas utveckling sammanfattas så här:

C9 var en
amerikansk truppskärm, egentligen
en räddningsskärm,
som fanns i ett flertal utföranden. Användes för tävling
fram till cirka 1970,
för utbildning till
cirka 1985.

Long-reefing var ett av flera tidiga system för att bromsa utvecklingsförloppet hos en
vinge. Den dubbla eller fyrdubbla pilotlinan leddes genom öljetter på skärmens ovansida
till dess kortsidor eller hörn.
När skärmen tog luft skulle
den samtidigt dra ner piloten
och det motståndet skulle ge
nödvändig dämpning. Det fungerade – men bara för det
mesta. Först när slidern kom
blev vingarna fullt accepterade.

Nedan: Utlösningsdämparen
slider kom 1976. Kombina-
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tion bra skärm och bekväma
öppningar sopade marknaden
och förändrade för alltid
synen på hur en fallskärm skulle se ut och fungera.

Foto Hans Ingmansson

Ett genombrott i utvecklingen av kalotter kom med F111-tyget, som introducerades av amerikanska George
G. Harris Corp 1980. ”They´re all using it” skröt man,
men det var inte frivilligt: Harris och pojkarna hade
ordnat patent världen runt.
Samtidigt var de flesta tillverkare av fallskärmar små
företag, startade av entusiaster (när de blev större sysslade de ofta med de betydligt mer lukrativa militära kontrakten). Med ett undantag, nämligen Parachutes de
France – förvisso litet det också, men ägt av ett av världens största företag i fritidsbranschen, Zodiac. Så in
med ett lämpligt antal miljoner franc, ut kommer nollp-tyget. Som PdF säljer till den som vill ha det. Till ett
rimligt pris dessutom.
Det är betydligt styvare än F-111, vilket gör det möjligt att skapa mer avancerade vingprofiler och slutet på
den utvecklingen har vi inte sett än.
Det lär vi förresten aldrig få göra.

Svenska Fallskärmsförbundet 50 år

Foto Hans Ingmansson

Foto Hans Ingmansson
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Kalotter av typen Para-Commander slog ut C9
för tävling och avancerad hoppning på bara
några år i slutet av 60-talet.

Under nittiotalet
var Stiletton med
sina rappa svängar det hottaste
man kunde flyga.
Den är fortfarande
en omtyckt skärm,
men ger inte i närheten av så mycket dyk och fart
som sina moderna
efterföljare.

Foto David Bengtsson

Foto Hans Ingmansson

Strato-Cloud, jämnårig med Strato Star
och lite större, omtyckt av precisionshoppare.

Svenska Fallskärmsförbundet 50 år

”Crossbraces” (nedan), extra innerväggar i cellerna som gör vingen plattare och mer rigid, dök upp redan på åttiotalet med Excalibur i F111-tyg.
Men tiden var inte inne då. Efter mer forskning och tillkomsten av noll-ptyget gjorde crossbrace-kalotter som Velocity, VX och Xaos sitt stora genomslag runt millennieskiftet. På bilden till höger Velocity, 2005.

Foto Mikael Gustavsen

Foto Hans Ingmansson

Standardkalotten
på 80-talet var sjueller niocellig och på
cirka 180 – 250
kvadratfot. Här en
Unit, cirka 1982,
populär allroundskärm.

Strato-Star, 1976 – 1982,
med nymodigheten slider var
den första vingen som verkligen slog igenom. Men svängarna var långsammare än de
sista rundkalotternas.
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AFF-foton av Peter Carlsson
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Kaj Larsson och Bengt Arnby med ”eleven” Jack Gregory.

Samtal på marken under AFF-instruktörskursen.
Från vänster Ullastina Östberg (dåvarande RI), Bengt Arnby och
Kaj Larsson. Till höger instruktören Jack Gregory från USA.

Frifallsträning under en av landets
första AFF-instruktörskurser, Gryttjom
1985. Bengt Arnby tränar på instruktörsrollen och vänder sin lärare Jack
Gregory från ryggläge. Till en början var
misstänksamheten från instruktörerna
stor mot den nya utbildningsformen.

SFF 50 år…, från sidan 23

Annorlunda lärdom 1
Anders Simonsson som var en av landets första AFFinstruktörer avslöjar att han och en nyfiken hoppkamrat
faktiskt fuskade sig till sitt första AFF-instruktörhopp. AFF
fanns inte i Sverige då. Till ett sommarläger tog de med sig en
gemensam vän som inte hade gjort ett enda hopp. Under sken
av att vännen hade fullföljt hela utbildningsplanen förutom
de sista FS-hoppen gav de sig upp i luften och gjorde ett hopp
så som de läst att AFF-utbildningens nivå ett gick till.
”Det gick jättebra. Sedan drack vi hans case i förtid innan
han fortsatte med den traditionella utbildningen.”
Deras tilltag blev aldrig upptäckt men de var medvetna
om att deras licenser troligen hade rykt i så fall.
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utbildningen. Och förbättra rapporteringen och statistiken.”
Det enda han egentligen hade att gå på
var det systemtänkande de tio år gamla
instruktionerna trots allt representerade.
Vad gäller instruktörsutbildning återgick man till det tidigare systemet med
centraliserade kurser, åter i samarbete
med FJS och åter i Karlsborg.
”Många instruktörselever är säkert
duktiga hoppare, men de har glömt hur
man rullar eller hur man drar en bröstreserv, och de har nollkoll på det här med
pedagogik”, sa Carl Lago-Lengqvist, instruktör vid FJS.
Så nu var det rulla i sågspån och hopp
ur tornet som gällde igen. Men alla blev
godkända.

Bättre kunskap hos instruktörerna påverkade så småningom också det kanske
största säkerhetshotet: de informella förebilderna på fälten. Dessa förment kunniga hoppare som drog lågt, svängde lågt,
packade som ingen sett förut eller på ett
eller annat sätt betedde sig oansvarigt
och som genom sin inställning och
handlande påverkade elever och färskingar. Genom sin återfunna kunskap – och
status! – fick hoppledarna kraft att
grounda, stänga av, statuera exempel.
Förebyggande siffror

Statistik slutligen, vad har det med hoppning att göra?
Magnus Kramer igen:
Svenska Fallskärmsförbundet 50 år

Foto Anders Q

SFF 50 ÅR
Anders
Simonsson,
”Simon”, var
en av de första svenska
AFF-instruktörerna, utbildad 1984.

”Nästan alla skador och olyckor är kulmen på en trend eller utveckling. Ju tidigare man kan hitta trenden, desto större är
chansen att stoppa den innan något tragiskt inträffar.”
I Sverige gjorde man vid den här tiden, mitten av 80-talet, runt 30 000
hopp om året. Det var för lite för pålitlig
statistik. För att öka underlaget samordnades och systematiserades rapportblanketterna för alla de nordiska länderna.
Nu skulle man sätta kryss i diverse rutor
istället för att fabulera fritt.
”Helt plötsligt blev felen tydligare. Si
och så många reservdrag berodde på ”ej
hittat handtag”, si och så på ”instabilt
läge” etc. Den riktiga rysaren var kombinationen kvinnor och kalotten StarLite.
Där, det är jag fullständigt övertygad om,
var det bara en tidsfråga tills vi skulle fått
det första dödsfallet.”
Skärmen förbjöds också. (Skälet till
att just kvinnor drabbades berodde inte
på oskicklighet eller så, utan på att kalotten krävde en viss dragkraft för att utvecklas rent, och att kvinnor ofta vägde
för lite för att åstadkomma den.)
Men alla rundkalotter försvann ändå
på en treårsperiod: de avancerade när
kraven på PC-hopp före fyrkant togs
bort, elevskärmarna när elevvingarna
godkändes.
Under alla år gick elevutbildningen
till ungefär som nu, alltså en teoridel, en
praktikdel och sedan en utbildningsplan
i luften. Den senare var först 40 hopp

plus en obligatorisk vidareutbildning på
sex, senare kortad till 35 (1972) och 25
(1982) respektive 24 (2002).
De första piggybacksen för elever kom
1982 (Göteborgs Fallskärmsklubb), de
första elevvingarna cirka 1985 (Skånes
Fallskärmsklubb) och kravet på elevradio
strax därefter. Radion slutade användas i
början av nittiotalet sedan det visat sig
att alltför många elever svängde till exempel vänster samtidigt när ordern bara
avsåg en av dem.
Revolutionerna

Men 1984 och 1985 inträffade två sannskyldiga revolutioner i svensk hoppning:
både AFF och tandem introducerades.
Ingendera var något resultat av SFF:s
strävanden eller svenska hoppares påhittighet: naturligtvis var de amerikanska
påfund.
Anders Simonsson från Göteborgs
Fallskärmsklubb var med på den allra
första utbildningen av AFF-instruktörer i
Sverige, i Gryttjom 1984. Han läser högt
ur sin loggbok om hur amerikanske instruktören Jack Gregory spelade elev,
lade sig på rygg i frifall och tumlade
hejdlöst.
”Efter ett par hundra meter fick jag
tag i honom. En fin arbetsövning – och
kul är det” står det i loggboken.
En av de första skarpa eleverna var
SFF:s dåvarande kanslist, Gunilla Örn,
på sommarlägret i Kalmar året därpå.
Absolut första svenska AFF-elev var dock
Lotta Lödes, GFK, som gick kursen i
USA vintern 1982.
Misstänksamheten från RI och de flesta av landets CI var först stor, mycket
stor. Man menade helt enkelt att det lilla
antalet hopp skulle resultera i en alltför
låg erfarenhet den dag eleven var klar och
släpptes lös. När Frifallskolan över tio år
senare 1996 startade eget på Tullinge söder om Stockholm var de först med att
utbilda enbart AFF-elever. 2002 följde
Göteborgsklubben efter och skrotade
den konventionella utbildningen.

Foto Anders Bursell

Kändis inledde eran

De första piggybacksen för elever (både reservoch huvudskärm på ryggen) kom 1982.
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Det första tandemhoppet i Sverige utfördes den 28 maj 1985 under Herculesboogiet. Passagerare var kändisen och tvprogramledaren Annika Hagström, pilot
dansken Lars Brygmann. (Några svenska
piloter fanns inte.) Dagen därpå upprepades hoppet i ösregn och i direktsändning.
Vad gäller tandemhoppning såg man
helt andra möjligheter då än vad som sedan blev fallet: nu skulle hundratals, tusentals människor testa fallskärm, bli bitna och sedan gå kurs. Så gick det som
bekant inte. Tandem var redan från början ett sätt att stilla sin nyfikenhet, att

Annorlunda lärdom 2
En sensommardag 1980 eller 81 tränade RW-landslaget Pink
Panthers på Rinkaby-fältet med sin kanadensiske coach. När
skymningen föll föreslog de lilla mig, 99 hopp, att hänga med och
fylla upp loaden till en full sexmans. Ligg still bara, sa de, så fixar vi resten.
Min rigg var opackad, så jag lånade snabbt något annat. In i
kärran, uppåt. Lilla jag och landslaget. Men det skymde som
sagt, och Rinkaby hade ingen banbelysning. Så piloten gav oss
2 000 meter istället för 4 000 för han måste ner i tid.
Skillnaden är 40 sekunders frifallstid, men det tänkte varken
jag eller de andra på. Så separationen blev, skall vi säga, ”låg”.
Och sedan vinkade jag. Och sedan letade jag efter handtaget en
stund. Och sedan drog jag och landade. Direkt.
Då hade vi en bonusklubb. Du blir medlem när du gjort
ett hopp med max 30 sekunder i huvudkalott eller 20 i reserv.
Jag hängde, sa de efteråt, 20 i huvudkalott så jag klarade
inträdesproven med glans.
Anders Bursell

utan större besvär kunna säga att ”jag har
minsann hoppat fallskärm” för att sedan
aldrig mer visa sig på ett hoppfält.
Det kan noteras att SFF beslöt att
några privata vinster inte fick göras. All
tandemhoppning skulle ske i klubbarnas
regi. Så blev det inte heller.
Med folket på magen

Per Myrin, som sedermera skulle bli riksinstruktör under i stort sett hela nittiotalet, fick på egen hand uppleva hur dramatiska konsekvenserna kunde bli när
Sveriges hittills enda dödsfall inom tandemhoppningen inträffade på Bromma
flygfält 1987.

forts. på sida 28

Annorlunda lärdom 3
Formationshoppning ur rote utan planering kan ha sina sidor.
Vi var åtta friflygare som skulle gå av ur två plan i grupper om
fyra, efter en megablopp maghoppare. Men piloterna visste inte
att de hade två exitar ombord, så de separerade efter första och
där var vi med ett stadigt ökande avstånd.
Av och ut och in i hysterisk ryggtracks-headdown i brutal hastighet med de andra tre i gruppen strax bakom.
Då slår det mig: ”Här ligger jag med en framåtfart av hundratals kilometer i timmen riktad mot fyra andra levande missiler som är på väg mot mig. Bakom mig har jag tre andra missiler
som, om jag bromsar från den här hastigheten, jag lätt kan slå
både ben och armar av.”
Det var lite jobbigt att inse att det var ungefär lika dålig idé
att bromsa som att fortsätta. Mitt beslut blev att fegbromsa lite i
taget, men vi hade inte hunnit få ner farten något vidare innan
vi i stort sett kolliderade med den andra gruppen... vi flög genom
varandas luftbanor snabbare än man kan säga ”swisch”.
Numera brukar vi fråga varandra om vi inte skall köra ett
rotehopp. Eftersom vi har sån koll.
Boel Stier
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kapa åt sig tillnärmelsevis lika stora
andelar som sin tyske konkurrent.

Riksinstruktörer
i SFF genom åren

Luftis ryter till

Ulf Anderzon en av få svenskar som
någon längre tid försörjt sig på
sportfallskärmar. (De andra är Janne Arvidsson och Ulf Calmerholt).
”Hopparna har alltid varit påverkade
av modetänkande”, säger han.

från sida 27

Han var själv med och fotograferade i frifall. När ekipaget kom in för landning
såg han att något var fel. Passageraren
hade fått en hjärtattack under skärm och
bara hängde där, livlös.
”Är det något man ska satsa stenhårt
säkerhetsmässigt på så är det tandem”,
tänkte jag. ”Jag insåg att om vi skulle
klanta oss inom tandemverksamheten
skulle förtroendet för hela hoppsporten
sjunka rejält. Där grundlades min tanke
om att utbilda tandempiloterna med utgångspunkten att de faktiskt hoppar med
hela den svenska befolkningen på magen.”
Som RI införde han i mitten av nittiotalet en lämplighetsprövning för den som
vill bli tandempilot. Än idag genomgår
blivande tandempiloter flygvapnets tester.
Räddningsutlösaren blir smartare

I början av nittiotalet kom räddningsutlösaren Cypres. Till skillnad från sina
företrädare som FXC 12000 och Sentinel var den en manick byggd kring en processor. Snart var den tyska mackapären
något som större delen av de erfarna
hopparna ogärna hoppade utan.
De enda som på allvar utmanat Cypres-apparaternas herravälde är amerikanska Astra och belgiska Vigil, den senare typgodkänd i år, 2005. Av olika
anledningar har ingen av dem lyckats

Ola Jameson, dagens RI:
”Cypresen är ingen livräddargaranti även om den
skjuter, den bättrar bara
på oddsen.”
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Svenska Fallskärmsförbundet har genom
alla år arbetat för att ha en god relation
med det som idag heter Luftfartsstyrelsen, tidigare Luftfartsinspektionen, och
som i hopparmun benämns ”Luftis”.
Så länge vi sköter oss och inte slår oss
allt för mycket eller för ofta så får vi vara
ifred. Senast Luftfartsstyrelsen röt till var
sommaren 2001, när fallskärmssverige
drabbades av två dödsolyckor inom loppet av ett par månader.
I Pirttivuopio väster om Kiruna omkom en ung kvinna den 30 mars 2001.
Hon hade fyra hopp efter utbildningsplanen och drog huvudfallskärmen
mycket lågt, på cirka trettio meters höjd,
efter att ha tumlat hela vägen efter uthoppet.
När Luftis fick klart för sig att chanserna för att hon skulle ha överlevt hade
ökat med en räddningsutlösare efterfrågade de någon form av krav. Därmed är
alla hoppare i Sverige upp till och med
C-certsnivå tvungna att hoppa med
räddningsutlösare sedan 2002.
Några månader innan det nya kravet
infördes, på nyårsafton 2001, omkom en
elev på Eslövs hoppfält utanför Malmö.
Han gick över i ryggläge när han skulle
dra och fick aldrig ut någon fallskärm.
Räddningsutlösaren löste ut reserven
men för sent för att den skulle ta luft.
”Det visar bland annat en sak”, säger
Ola Jameson”, dagens RI. ”Cypresen är
ingen livräddargaranti även om den skjuter, den bara ökar chanserna att klara sig.
Den här gången sköt den på rätt höjd
men med en halv sekunds fördröjning.”
Proffsigare instruktörsutbildningar

När Per Myrin några år tidigare 1999
slutade som RI hade han fått namn om
sig som den som skapade förbundets moderna system för instruktörsutbildning.
Det var under hans tid vi fick grunden
till det system med hoppledar-, hoppmästar-, och kursledarutbildningar vi har
idag. Självklart var han inte ensam i det
utan var uppbackad av en kunnig och
engagerad instruktörskår.
Tidigare hade ledarskapsutbildningen
legat separat i den skala som gick från
I-1, som gav hoppmästargraden, över I-2
som innebar teoretisk drillning i ledarskap, till I-3, där man blev både hoppledare och kursledare på en gång. Nu
skulle den genomsyra alla instruktörsutbildningsnivåer.
Det är även honom vi har att tacka för
de BAS-kurser som sedan mitten av 90talet hålls för alla hoppare under deras
första eller andra vinter och som är ett
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krav för blivande instruktörer. Tanken
med BAS-kursen var att försöka undvika
att folk hamnade i det så kallade ”världsmästarstadiet”, alltså när man har runt
hundra hopp och plötsligt tycker att man
har koll på allting men i själva verket är
som en ganska vinglig kalv på grönbete.
På BAS-kursen diskuteras säkerhetsfrågor
och det personliga ansvaret ingående.
Landningsolyckornas decennium

Den amerikanska fallskärmsorganisationen USPA kategoriserar 90-talet som landningsolyckornas decennium. Fortfarande
i 2003 års siffror från IPC (International
Parachuting Committee) var snabba högprestandakalotter involverade i cirka tretio procent av olyckorna. Hela femtio
procent av det totala antalet olyckor berodde på låga svängar med såväl stora
som små skärmar.
På alla fronter, i USA såväl som här
hemma, kunde man under förra decenniet enas om att det rådde kunskapsbrist.

Kjell Påhlsson har för SFF:s räkning bedömt
utrustningar sedan 70-talet. ”Tidvis har tillverkarna flyttat testningen till fälten”, säger
han, ”på hopparnas bekostnad och risk”.
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Nybörjarnas utbildning i fallskärmsflygning var undermålig och det berodde på
att instruktörerna många gånger själva
var underutbildade.
Per Myrin hade en vag idé om att påbörja någon form av vidareutbildning i
skärmflygning och bjöd 1999 in John Le
Blanc från Performance Designs att hålla
en kurs för ett ihopplock av erfarna hoppare. Det blev en stafettpinne som dagens
RI, Ola Jameson, tog över och vidareutvecklade. Sedan 2002 har både utländska och relativt nybakade svenska kalottinstruktörer hållit kurser runt om i landet.

som befinner sig i övergången mellan automathopp och manuella drag. Statistiken visade tydligt att antalet problem på
grund av instabilitet slog i taket just där.
Resultatet har blivit att den konventionella utbildningens utformning och
mål allt mer har närmat sig AFF-utbildningen. Inslaget av så kallade blockutbildningar ska garantera att eleverna
får rätt sorts enhetliga drillning vid rätt
tidpunkt under utbildningen. Det har
också blivit tydligare för både instruktörer och elever vad varje del av utbildningsplanen har för mål och mening.

Mer kunskap åt de nya

Så lite vi vet

Ola Jameson har sedan 2002 tillsammans
med många erfarna instruktörer i förbundet reviderat grundutbildningen ordentligt. Kursboken Hoppa fallskärm har
skrivits om och inte minst fallskärmsflygningsdelen har fått sig en översyn.
Dessutom ville Ola Jameson skapa någon form av skrivet material för den sårbara, nybakade hopparen, något som
kommer före BAS-kursen. Resultatet blev
ett specialnummer av Svensk Fallskärmssport som alla nyblivna A-certare sedan
2002 får ett exemplar av i brevlådan.
Även stegringsplanen skrevs om. Utgångspunkten var att försöka komma
tillrätta med de faror som lurar för elever

Det enda vi vet är att vi inte vet tillräckligt. Vår sport utvecklas hela tiden och
fort går det. De många nya företeelserna
ställer krav på säkerhetstänkande, utbildning och på själva hoppningens praktiska
organisation ute på fälten.
För 40 år sedan hade vi inga vingar,
för 30 år sedan inga piggybacks, för 20 år
sedan inga högprestandaskärmar och för
tio år sedan hade vi inte folk i vingoverall
som tillbringade dubbelt så lång tid i frifall som sina kompisar. Vi hade inte heller
hoppare som gjorde 270-graderssvängar
inför landning på över tvåhundrameters
höjd för att sedan swoopa femtio, sextio,
ja hundra meter över marken.

Svenska Fallskärmsförbundet 50 år

Annorlunda lärdom 4
RW var framåtskridande och kult av nästan religiösa mått då, på
slutet av 70-talet, och varför vänta tills man var klar när många
utbildningshopp med fördel kunde kompletteras med några
duktiga RW-hoppare?
Skulle man hålla heading på hopp 20 från 2 000 meter kunde
man ju lika gärna hålla heading från 3 000 mot några andra?
Första tremannan således, mersmak.
Fast CI fick inte vara på fältet. Och man måste välja sina
instruktörer. Vid trackinghoppet tänkte vi stort och satsade på
femmanna. Bombad. Men jag lärde inte bara hur utan också
varför man måste kunna tracka.
Några hopp senare, fortfarande på stegringsplanen och efter
334 sekunders ackumulerad frifallstid var det dags för första
tiomannan. Roteflygning med två Cessnor, ingen kom ner till mig.
De andra hade stora RW-overaller, som tiden föreskrev, men jag
var ju bara elev så jag fick hoppa som bas i Fristads. Och CI var
faktiskt med i hoppet den gången.
Anders Nyqvist

Men folk skadade sig och folk dog och
det gör vi fortfarande. Med andra ord är
det minst lika försvarbart idag som för
tio eller femtio år sedan att arbeta för att
förhindra olyckor, förbättra utbildningar
och öka vår egen förståelse för vad vi
egentligen håller på med. Precis vad förbundet gjort och gör.
Då som nu.
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del 4

Svenska Fallskärmsförbundet har
sedan starten för 50 år sedan varit en tävlingsorganisation.
Frågan är dock om dess medlemmar alltid varit tävlande.
Periodvis och i vissa klubbar har det varit självklart att tävla.
Från klubbmästerskap, via distriktsmästerskap och B-SM till
SM och internationellt. Krass ekonomi har spelat in: tävlingshoppning driver volym och slik är bra för klubbens bokslut.
Men i andra också aldrig eller möjligen under protest.
Med undantag för åren före egna VM 1988 har SFF:s
satsning på tävlingsverksamheten varit tämligen konstant.
De lysande resultatet kommer sig av individernas satsningar.
Och ju tidigare i utvecklingen en gren befinner sig, desto
hårdare biter det svenska stålet.

Från 100 meter precision
till 100 meter swooping
Text

Anders Bursell och Boel Stier

Foto

Se respektive bild

enom alla år har konkurrensen om
G
SFF:s begränsade resurser varit
hård. Administratörerna vill ha fler pärmar och kurser, hopparna lägre avgifter
och om det nu inte går så i vart fall fler
läger, tävlingshopparna fler tävlingar och
gärna ett litet bidrag till träningen också.
Plus att grenarna alltid konkurrerat sins
emellan om den begränsade budgeten.
Men med undantag för en massiv
satsning i samband med vårt eget VM
(stil och precision, Nyköping 1988) har
förbundets utgifter för träning och tävling legat konstant genom åren. Inte i
pengar räknat – 1959 var budgeten
2 000 kronor, 1979 sprängdes 100 000kronorsvallen och idag talar vi om runt
400 000 kronor om året. Men korrigerar
man för inflationen och slår ut summan
på antalet hoppare är det ungefär samma
siffra, år från år.
Ändå har man verkligen försökt.
”När vi ville få in SFF (dåvarande SFK)
i Riksidrottsförbundet för att få pengar
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därifrån tog det stopp”, berättar NC Åke
Almgren, en av de som kanske lade ner
mest arbete bakom kulisserna. ”RF ville
inte, och vi hade också vår relation med
KSAK att tänka på. Så istället blev vi drivande bakom att starta Flygsportförbundet, som i sin tur blev RF-anslutet.”
För att på sikt få större budget avsätts
sedan 2003 en krona per hopp i klubbarna till en speciell tävlingsfond, ur vars utdelning hoppare så småningom skall
kunna söka bidrag.
Sant ideell verksamhet

Från allra första början är tävlingshopparnas resultat ett kvitto på deras personliga satsningar, både i tid och pengar.
”Förbundet stöttar och betalar en och
annan resa”, säger Jonas Wallberg, en av
de mest erfarna och mest meriterade tävlingshopparna, en av de ytterst få svenskar som deltagit i VM i både klassiskt
och FS. ”Men det är individen som hostar upp stålarna för alla träningshopp.”

”100 000 kronor var inte ett belopp man
lyfte på ögonbrynen för” konstaterar Daniel Gullberg i FS-landslaget Webb.
”Det finns inga genvägar”, säger Reijo
Asikainen, vår internationellt mest framgångsrika precisionshoppare. ”Det är volymträning som gäller. Volym kostar men
ger resultat, och det är först när resultaten
finns där som sponsorerna är intresserade”.
Internt utbyte

Men detta skall inte läsas som att SFF låtit saker och ting ha sin gilla gång. Redan
1973 arrangerade man det första träningslägret för eliten, med amerikanen
Jeff Devon. De följdes av ett ökande antal, i allmänhet ett dussin om året.
”De där lägren var oerhört värdefulla”,
minns Uno Alpfors, glödhet tillskyndare
av tävlingar i alla dess former. ”Dels fick
vi in nytt kunnande i Sverige, dels fungerade utbytet oss hoppare emellan. De internationella tävlingarna var ett annat
sätt att lära sig.”
Svenska Fallskärmsförbundet 50 år

Blue Sky AB, Degerfeldt / Widenby

Fallskärmshoppning, inte ens precision,
är en publiksport. Utan vare sig publik eller
stora utövarskaror finns inga sponsorer.
Ändå har svensk tävlingshoppning gjort
internationellt bra ifrån sig i alla discipliner,
mest tack vare självuppoffrande satsningar
från individerna.
Bilden är från Rembo Cup, strax utanför
Avesta, 1985. Hasse Jonsson, som även
gick under benämningen ”Slempaddan i
Horndal”, riktar den sista decimetern mot
mitt i prick.

Svenska Fallskärmsförbundet 50 år
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Ur Olle Falkerheims arkiv

SFF 50 ÅR
med en tävlingsinstinkt i klubben. En
gång gick det så långt som till att ett halvdussin av de duktigaste konventionellhopparna startade en alldeles egen, FK
Sport. Men den överlevde inte många år.

Laguppställning vid
AN2:a av den svenska
VM-truppen 1964,
Leutkirch, Tyskland.
Det var det sjunde
världsmästerskapet
som anordnades i fallskärmshoppning, och
för första gången hade
Sverige en landslagstrupp med. Längst till
vänster står Stig Einerth, lagkapten, bredvid piloten. Övriga är
Bertil Liljedahl, Willy
Frick, Hans Magnusson, Ove Elvén och Bo
Hallgren. Kameran
hålls av Olle Falkerheim
som ingick i truppen
som delegationschef.

SFF 50 år, från sidan 22

Tony Månsson,
överlägsen ledare i
Stor Grabb-ligan

Deltagande i missbalans

Även mindre formella kunskapsutbyten
förekom. När RW-landslaget Gräs i Dojan
vunnit silver på VM 1977 avslutade flera av
medlemmarna sina karriärer med att resa
land och rikt runt för att utbilda turkeys.
FS4-laget Mañana Division arrangerade 1991 som svenska mästare ett ”Creeper-Boogie” – där man utbildade sina
konkurrenter, fortfarande i branschen
som man var. Det har inte förekommit
vare sig förr eller senare.
Noterbart är också de satsningar på
organisatörer som diverse boogien och
sommarläger genomfört.
Tävla – eller ragga?

Länge var just kunskapsinhämtandet det
kanske viktigaste skälet för internationellt
tävlande (ett annat var att göra sporten
rumsren och seriös). Idag handlar det
mer om resultat för resultatens skull.

Långt in på 80-talet var tävlandet ett naturligt inslag i klubbhoppningen.
”Att landa i gropen var en hederssak”,
berättar Bertil Liljedahl, Stor Grabb nr 1.
Således rapporterades Tony Månson
ha gjort 50 DC på 100 hopp – på träning vill säga.
Man hoppade klubbmästerskap, distriktsmästerskap, diverse memorials, cuper, B-SM (för folk med B-cert), J-SM,
SM, NM, VM… Alla tävlade. Eller?
”Det där är en myt”, påstår Nils Granbom. Han om någon borde veta, eftersom han gick med i SFF redan 1957 och
sedan var Head of Delegation vid tre
VM, det sista i USA 1972. ”Det var en
klick som tävlade. Vi andra hoppade för
att det var kul, för gemenskapen och för
att man träffade tjejer.”
Ändå påpekar flera av även dagens
framgångsrika tävlande hur viktigt det var

Tony Månssons arkiv

Medvindslandning. Ett år motionerades om sjukvårdare vid gropkanten. Tony Månson landar under träning vid VM i USA 1972.

Ur Göteborgstidningen (GT), 1972
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I mitten av 90-talet sammanstrålade, eller kanske snarare krockade, flera utvecklingstendenser vars resultat sedan dess
format SFF:s tävlingsverksamhet:
I framförallt FS var intresset så stort
att blotta antalet hopp var ett problem
för att genomföra tävlingarna.
I andra grenar, framförallt stil, var det
låga antalet deltagare ett hot mot grenen
som sådan.
Generellt rådde missbalans. Kravet på
tre deltagande lag i varje gren innebar till
exempel att för att klara en FS8 fordrades
ett startfält större än det totala aktuella
för precision – i individer räknat. För att
alls kunna kora svenska mästare sänktes
kraven på antal deltagare från tre till två.
Samtidigt kom nya grenar fram. Det
handlade till exempel om att stå på huvudet, flyga fort, hoppa med bräda. Mediatäckningen var jämfört med tidigare
enorm – men tävlingsresultaten obefintliga, vilket berodde på två orsaker:
Hopparna är så att säga av princip revolutionärer, som inte gärna ställer in sig
i ledet av regelryttare. (Samma sak gällde
när formationshoppningen var ny: hellre
kul än mätbart bra.)
Grenarna var nya och obeprövade.
Flera av deltagarna av de ”nya” frifallsgrenarna har gjort prestationer och presterat resultat väl i klass med sina tidigare
kolleger i andra grenar – men de är ensamma, så ensamma – lika ensamma som
en stilhoppare idag.
Medvinds med sjukvårdare

Den första tävling i Sverige som dokumenteras är en internationell i stil och
precision i Uppsala 1962. Di Swenske
fick stryk så det sjöng om det och annat
var heller inte att vänta: motståndarna
var yrkeshoppare, de våra glada amatörer
som gjorde några tiotal hopp om året.
Första KM hölls av Stockholm i
Gryttjom 1964 (första SM-året därpå).
Man mätte precisionsresultat till 100
meter. I referatet tackas särskilt de funktionärer som igen och igen sprang ut till
nedslagsplatsen.
För i precision handlade det om nedslag, inte landning. Medvindsfinal gällde,
och om det blåste sex meter och en modern Para-Commander hade en egendrivning lika stor var det som att hoppa
av ett lastbilsflak i 40 km/t.
”Det gjorde väl inget så länge man landade i gropen”, minns Bertil Liljedahl,
”men det gjorde man ju inte alltid.”
Svenska Fallskärmsförbundet 50 år

Sveriges första internationella framgång i
precision kom med Jonas Wallberg. Han
blev tolva vid VM i USA 1972 efter en
egenfinansierad träning därstädes. Då var
han för övrigt den bäst placerade civilisten
– de elva bättre var alla militärer. Jonas
upprepade bravaden 18 år senare vid VM
i Bled 1990.
En annan framgångsrik precisionshoppare var Sigbritt Strömblad, som bärgade tiondeplatsen vid VM 1978.
Dock. Med enstaka undantag sprang
utvecklingen ifrån svenskarna.
”Inte så konstigt”, menar den överlägsne ledaren i Stor Grabb-ligan, Tony
Månson. ”De andra var ju yrkeshoppare
hela högen”.
SFF gjorde sin största satsning på klassisk hoppning åren före VM i Nyköping
1988. På ”för-VM”, ett öppet NM med
deltagande också av bland annat USA
och flera öststater, vann både herrar och
damer. Men när det drog ihop sig till allvar uteblev resultaten. Damerna kom på
plats 13 av 17 nationer, herrarna låg visserligen delad etta efter två omgångar i
både lag och individuellt. Men sedan
blåste resten av tävlingen bort.
SFF drabbades av svårartad ekonomisk baksmälla och vad gäller hopparna
verkade luften gått ur dem. Till 1992 då
Reijo Asikainen dök upp på arenan.
”Jag tränade 350, 400 hopp om året”
säger han. ”Det finns inga genvägar till
framgång. Skit i allt annat. Satsa allt på
sporten! När du nosat på toppen vet du
att det går.”
Reijo belönades med svensk precisionshoppnings största framgång hittills: VMbronset individuellt 2003.
”Idag handlar det inte längre om att
göra några bra hopp” säger Lars Lindahl,
Svenska Fallskärmsförbundet 50 år

Stil

Den andra klassiska grenen, stil, för en
alltmer tynande tillvaro inom svensk
hoppning. Ett skäl, menar veteranen
Uno Alpfors, kan vara att den kräver tålamod och åratal av träning.
Även om själva programmet med voltar
och svängar är praktiskt taget oförändrat
sedan tidigt 60-tal har grenen genomgått
en viss förändring. Idag bedömer man
exaktare med slow-motion (ursprungligen: kikare med stoppur) och tar tiden
ner till hundradelar. Accellerationen sker
med head-down istället för som tidigare
med krymp.
Precision för konditionsstarka

En variant av precisionshoppning var
para-ski, som var populärt från slutet av
70-talet och in på 90-talet. Den fanns i
två varianter: alpin, där ett antal hopp
med landning i en storslalombacke kombinerades med några åk i samma backe;
och nordisk där slalomåkningen ersattes
av ett längdlopp på skidor.
”Det svenska paraskilandslaget var
sammansvetsat och lyckades bättre än de
flesta att på egen hand ragga sponsorer
och annat stöd” berättar Hannu Merstrand. De största framgångarna blev
bland annat seger i nordiska mästerskap
och ett VM-silver (i den alpina varianten).
Drivande bakom satsningarna var
Christer Alldén, Hannu Merstrand och
Christer Hammarström.

överlämna en stafettpinne i frifall. Uthoppen skulle ske med minst tre sekunders mellanrum. De första två svenskarna
som lyckades var Hans Stennek och Anders Wimmerstedt (som ju också, som vi
läst ovan, satte den första DC:n).
Vid det första VM i RW där Sverige
deltog, Bled 1973, var grenen sexmans
speedstar. Enkla regler: no show, everything go (ingen utanför planet, i övrigt
inga restriktioner). ”Vi kom i mitten av
startfältet och var nöjda”, berättar Jonas
Wallberg som var med.
I laget fanns också en viss Göran Wintzell. Han drog igång laget Gräs i Dojan i
FS4 – i princip utan att ha den blekaste
aning om hur man hoppade. Det visste
ingen annan heller. Inte ens utlandstävlingar hade hjälpt. Jämför det med vad
Daniel Gullberg säger om situationen 20
år senare: ”En stor del av Webb:s framgångar kan vi tacka kunskapen i Skåne
för. Från Pink Panthers via Absolut och
Smog F till oss, en obruten kedja av utveckling och kunskap.”
Gräs i Dojan (ofta kallade bara ”Gräset”) – tog silver på VM 77, två ynka poäng efter Kanada men elva före trean,
och detta trots att Göran Wintzell helt
slutade hoppa bara några månader tidigare. Det var Gräsets sämsta placering
det året, och bättre resultat än så har
svensk FS aldrig uppnått internationellt.
Men beror det på att svenskarna blivit
sämre? Knappast. Istället, med stabilare
regler och färre ändringar år från år, premierades volymträning vilket kräver både
väder och pengar.
Samtidigt infördes en ny regel som
också den gynnade många träningshopp,
nämligen att vartannat hopp var ”set” –
formationerna och ordningen dem emellan var känd. Det var bara att nöta, nöta,
nöta. Enda okända variabeln var vilket
slags flygplan man skulle hoppa ur, och
de stora nationerna hade tillgång till de
flesta. 80-talet dominerades också av

Hoppare i klassiska
grenar tenderar att ha
längre karriärer än andra. Patricio MattaSalgado har hoppat
SM sedan slutet av
70-talet och var med
på det senaste. Bilden
är från 1978.

Sveriges första internationella framgång i
precision kom med
Jonas Wallberg, tolva
vid VM i USA 1972

M. Lindström

Precisionsframgångar

gammal domarräv med erfarenheter från
fyra decennier (den ende svensk som för
sina insatser belönats med FAI/CIP:s
guldmedalj. Endast en om året utdelas,
vissa år ingen alls): ”Nu gäller det att inte
göra misstag alls.” Hösten 2005 är det
svenska rekordet fem DC+1 cm, världsrekordet är tretton DC på raken.

SFF 50 ÅR

Uno Alpfors, veteran i
Skånes fallskärmsklubb.

Per Svensson

I själva verket motionerade Skåneklubben till riksstämman 1966 om att få en
sjukvårdsman vid gropkanten. Inte läkare
nödvändigtvis, bara en vanlig sjukvårdare, snälla. Avslag.
Dead center, DC, var 15 centimeter.
Första träffen – tillika svenskt rekord –
sattes av Anders Wimmerstedt 1966.
Men trots att man bara tävlade i två
grenar var utvecklingen i Sverige ganska
skakig. Det berodde på att få klubbar hade
egna flygplan och alltså tillräckliga hoppmöjligheter för träning, dels att reglerna
ändrades lite titt som tätt – se vidare nedan om RW/FS som ”drabbades” än värre.
Först i mitten av 70-talet stabiliserades reglerna helt. Det enda som hänt i
precision sedan dess är att dead center
minskat från femton till tio till fem till
tre centimeter, att mätningen blivit exaktare (nu gäller det att sätta ner hälen med
kraft och i rätt vinkel dessutom) och resultaten stadigt bättre.

Karina Gambarian

1992 dök Reijo Asikainen upp på precisionsarenan: ”Jag tränade 350, 400 hopp om
året. Det finns inga genvägar till framgång”.

forts. på sidan 24

Gärna RW – men hur?

De första försöken med vad som först
femton år senare skulle bli först RW, sedan FS, togs 1965 med så kallad stafetthoppning. Det gick helt enkelt ut på att

Gräs i Dojan var sensationellt framgångsrika på 70-talet
och vårt första riktiga RW-lag. Drivande var Göran Wintzell
(bakgrunden). Närmast Johan Thorén.
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dan tog det tre veckor att framkalla filmen. Då hade alla glömt det mesta”.

svenska projektets mest avgörande resultat, som skulle komma att förändra svensk
FS-hoppning, kom från ett oväntat håll.

24 lag 1990

”Den första luftburna videon
hade en separat bandspelare
på magen som vägde ton”,
minns Lars G Lundgren, Pink
Panthers. Då och nu.

SFF 50 år, från sidan 25

Katarina Herngren

Daniel Gullberg, WEBB:
”100 000 privata kronor
var inget märkvärdigt”.

bland andra de amerikanska armélagen
Golden Knights.
Samtidigt, slutet 70- tidigt 80-tal, fanns
RW-kunnande värt namnet bara i tre,
möjligen fyra klubbar, nämligen Stockholm, Aros, Göteborg och Skåne. Intresset var desto större landet runt. Gräset
tackade, som nämnts, för sig genom att
på SFF:s bekostnad resa runt och hålla
seminarier och enklare träningsläger.
Också deras efterföljare i landslaget fick
del av tips och tricks.
”Gräset och framför allt Johan Thorén
var generösa med sin tid” berättar Lars
Lundgren i Pink Panthers. ”Men det
räckte inte. Jag tror vi var först med att ta
in en egen tränare bara för oss i laget”.
Mannen ifråga var en viss Smith, kanadensisk landslagsman i FS8.
Träningsmetoderna var med dagens
mått mätta synnerligen primitiva.
”Vi hade ingen video i början”, berättar Lasse. ”Några få hopp filmade vi. Se-

Under resten av 80-talet tog RW över
som den mest populära grenen inom fallskärmshoppning. Intresset kulminerade
vid SM 1990, när 24 lag ställde upp i
FS4. Detta skall tolkas som stort intresse
– inte kunnande.
Landslagen – Pink Panthers, Diomedea, MAX, Web, de bytte ungefär vart annat, tredje, fjärde år, längre orkade ingen –
hade varierande svårigheter att övervinna
men ett var gemensamt: bristen på tid
och pengar, pengar, mera pengar.
”Vi var nog först med att verkligen arbeta med sponsoreriet”, minns Folke Rydén i Diomedea. ”Ett år var vi inte bara
självförsörjande, vi hade inte ens tid att
göra åt pengarna. Vi hade tänkt bli bland
de fem bästa och gjorde 500 träningshopp – ohyggligt mycket på den tiden.
Men konkurrenterna gjorde 600, och så
sket det sig.”
”Självklart var det personliga uppoffringar” säger Daniel Gullberg, Webb.
Webb säger sig vara det första laget som
satte den internationella karriären i första
rummet. ”SM var en mellanstation, men
ibland fick man intrycket att andra lag
satsade på SM och tog ett VM som en
trevlig bonus-resa.”
Grenen professionaliserades. Luftburen
video revolutionerade träningen och senare även bedömningen. Precis som i de
klassiska grenarna var det allt färre som
orkade med satsningarna.
Resultaten internationellt låg på en
jämn och hög nivå, men segrarna uteblev.
Pink Panthers blev femma på VM 1981
och tvåa på World Cup 1982, Diomedea
kom bland de tio bästa vid VM 1985,
Webb tog femte plats på World Cup
1992, och samma på VM året därpå.
Tävling – eller?

Jeff Barbani

Mitt emellan boogie- och tävlingshoppning hittar vi tiomans speed. Historik,
javisst, SM-status javisst, men bara ett
enda lag har tränat seriöst de senaste
åren. Så har också Aros, under Sven
Mörtbergs ledning, vunnit sedan 1996.

Reserverna sticker upp

Säsongen 1996 startades med Basic Camp
som rekryteringsbas ett fyrmannalag som
back-up till åttamannalaget. Där skulle
framtida reserver drillas. Men sammansättningen av hoppare i fyrmannalaget
blev mer lyckosam än någon kunnat ana.
Istället för att nöja sig med att vara
bakgrundspersoner ställde de upp i SM
och gick in och knep silvret mitt framför
ögonen på alla gamla rävar. Och det samma år som de börjat hoppa tillsammans!
I laget ingick Mattias Nord, troligen
den individuelle hoppare som betytt
mest för svensk FS-hoppning under sent
nittiotal och en bit in på 2000-talet.
Mellan 1997 och 2002 var denne dalkarl
med i lagen Velox (FRI) och Phenix (SF)
och var ett otal gånger med om att sätta
nya svenska rekord och flytta fram gränsen för det möjliga.
”Tanken svindlar när jag tänker på att
det var nära att jag inte åkte på Basic
Camp det året. Det kostade 17 000 kronor och jag fick skrapa ihop mina sista
slantar. Men det visade sig vara mitt livs
bästa investering”, säger han.
Separat damklass

I projektfyran var också Pernilla Brouzell
(Östersunds fallskärmsklubb) med. Hon
blev en del av damlaget 4Pleasure som
kammade hem en bronsmedalj i den internationella FS-damklassen första gången den hade VM-status 2001.
Alla var inte så förtjusta i den nya
damklassen. Eftersom det fanns kvinnor
i den öppna klassens topplag (inte minst
Lise Aune i norska landslaget som vann
VM-brons 1999, 2001 och 2003) var en
vanlig invändning att det inte fanns någon anledning att skilja ut damerna.
Åter andra pekade på att förutsättningarna kanske inte var lika trots allt.
Argumenten gick alltifrån diskussion om
muskelmassa till sociala och psykologiska

Diomedea är det lag som utan
konkurrens lyckats bäst med sponsorackvisitionen. ”Ett år hade vi pengar
över”, berättar Folke Rydén idag. Vi
brände dem på franska stjärnkrogar.
På bilden Diomedea efter namnbyte
till Max 1987, under träning i Arizona.
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Kajsa Stil

Basic Camp startar

Delvis inspirerade av våra norska grannars superseriösa FS-projekt startade Lukas Knutsson i Stockholms fallskärmsklubb 1994 ett träningsläger som han
kallade för Basic Camp. Målet var att
höja nivån på svensk FS-hoppning med
hjälp av träning, teknik och coacher ur
den internationella eliten.
Under de första åren var Basic Camp
också plattformen för ett svenskt åttamannaprojekt i samma anda. Men det

Lukas Knutsson startade 1994 Basic Camp,
ett årligt återkommande träningsläger för
att höja nivån på svensk FS-hoppning.

Svenska Fallskärmsförbundet 50 år
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komponenter som att män tenderade att
välja andra män som lagkamrater.
På sitt eget vis satte 4Pleasures medlemmar P för den diskussionen när de
vann SM 2001 och därmed var bästa lag
i Sverige, oaktat kön.
Den av hopparna i den svenska projektfyran som har gjort den märkvärdigaste resan är ändå Niklas Hemlin. Efter
att ha tävlat med Velox fram till 1999
flyttade han till USA för att infria sin
dröm om att vara med i den internationella FS-eliten. Fem år senare, 2004,
rodde han hem en tredjeplats på amerikanska mästerskapen med Team Fastrax.
Från Velox till Phenix

Tillbaka till Sverige och yran efter projektlagets silverplats 1996. Rickard Löfberg från samma års SM-vinnare Exit
plockade upp de tre grabbarna ur projektfyran och laget Velox med hemvist på
Frifallskolan hade skapats. Tillsammans
vann de SM -97, -98 och -99.
”Två viktiga milstolpar var när vi som
första svenska lag passerade 15 i snitt på
SM -98 och när vi snittade 16,8 på
världscupen i Portugal samma år”, berättar Mattias Nord.
Laget upphörde efter 1999 men Mattias var inte färdig. Han ägnade åren
2000 och 2001 åt att fila på en egen träningsplan och inte minst viktigt, hitta
rätt lagmedlemmar för nästa satsning.
När allt var på plats slog Phenix alla
svenska rekord redan första säsongen.
”Att bygga upp Phenix och snitta 17,7
på världscupen i Empuria Brava, det är
det största jag har varit med om som
idrottsman”, säger Mattias.
Åtta år i alla grenar

Damlaget 4Pleasure kammade hem en bronsmedalj i den
internationella FS-damklassen första gången den hade VM-status 2001.

Hippiefärgad friflygning

Ett tag trodde många att skysurfingen
skulle bli sportens frälsning – coolt, medialt gångbart och med anknytning till
andra livsstilssporter som snowboard och
vågsurfing.
I själva verket blev det precis tvärtom.
Ute på hoppfälten slog aldrig skysurf
igenom bland vanliga hoppare. Istället
kom friflygningen på allvar runt 1996 i

”Att bygga upp Phenix och snitta 17,7
på världscupen i Empuria Brava, det är
det största jag har varit med om som
idrottsman”, säger Mattias Nord.

samband med att Chronicles-filmerna
spreds. Plötsligt ville alla lära sig att flyga
i head down. Inga brädor, inga poängkrav, bara fladdriga overaller i glada kulö-
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Friflygarlaget Anima – Patrik Stomberg (infälld), Calle
Magnuson och Douglas Wikström – vann riksmästerskapen i friflygning 2000 och 2001.
Kenneth Emblad

Dean O’flaherty

Man skulle kunna säga att Patrik Stomberg mer än någon annan personifierar

den utvecklingen i de svenska frifallsgrenarna under nittiotalet. Under åtta år
tävlade han i först FS och sedan freestyle,
skysurf och friflygning för SF och Frifallskolan i nämnd ordning. Som kronan på
verket avslutade han sin aktiva tid som
hoppare med att vara frifallsgrenarnas
förbundskapten åren 2001-2002.
Han deltog på sitt första SM med fyrmannalaget Fifty/Fifty 1994.
”Det rådde rena FS-boomen i Sverige
då”, minns han. Patrik själv tog ett SMsilver med sitt lag 1995. Men sen blev
det inte mer FS för hans del. Han hade
fått syn på något helt nytt, det som så
småningom skulle kallas friflygning.
”Jag minns fortfarande filmsekvensen
där Omar Alhegelan står i stand up och
Olav Zipser flyger i head down framför
honom och lägger handen på hans huvud. Jag tappade hakan och tänkte att
det där vill jag också göra.”
Patrik Stomberg satsade på den fria
flygningen. Under 1996 och 1997 tävlade han och Anton Westman för SF i freestyle och vann SM båda åren. Åren därpå
bildade han lag med skysurfaren Thomas
Lind. De gjorde bra ifrån sig, kom femma på världscupen 1998 och sjua på VM
året därpå. De lyckades också med en åttondeplacering 1999 på X-games, där
konkurrensen var som hårdast eftersom
det låg prispengar i potten.

Ett tag trodde många att skysurfingen skulle bli sportens frälsning – coolt, medialt
gångbart och med anknytning till andra livsstilssporter som snowboard och vågsurfing.
På bilden skysurfaren Thomas Lind med Patrik Stomberg som fotograf.

Svenska Fallskärmsförbundet 50 år
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Utdelade SM-tecken

Torkel Seth.

(FS fr.o.m. 1993,
tidigare kallat RW)

Fyrmans
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Gräs i Dojan, SF (RW3)
Gräs i Dojan, SF
Gräs i Dojan, SF
Gräs i Dojan, SF
B-laget, GFK
Aros IV, FKA
Ut i det blå, FKA
Pink Panthers, SFK
Pink Panthers, SFK
Pink Panthers, SFK
Diomedea, SF
Diomedea, SF
Max, SF
Max, SF
Absolut, SFK
Absolut, SFK
Smog F in agone, SFK
MD, SF
Webb, SFK
Webb, SFK
HAV, VFK
XIT, SF
XIT, FRI
Velox, FRI
Velox, FRI
Velox, FRI
Delta, FKA
4Pleasure, FKA
Phenix, SF
Phenix, SF
Phenix, SF
42, SYD

Nya
frifallsgrenar
Freestyle
1994*
1995*
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Holwaster/Svensson, SF
S.A.F.T., SF
diskret delirium, SF
diskret delirium, SF
KSFS, SF
Phisk, FRI
Powertrip, FRI
Dynamic Duo, SYD
Dynamic Duo, SYD
– (ett lag) Mistral, SF

Skysurfing
1997
1998
2003

– (ett lag) Lindh/Berglund
– (ett lag) Lindh/Stomberg
– (ett lag) Just Surf, FKD

Friflygning
2000*
2001*
2002
2003

Anima
Anima
Yoobro, SF
Mistral, SF

Åttamans
1984
1985
86-94
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Diomedea i solen, SF
Str8way, Mix
–
Cream team, Mix
Cream team, Mix
–
Väster8, FKA
–
Väster8, FKA
Väster08, Mix

Sextonmans
1997
1998
1999
2000

Team Martin, Mix
Team Martin, Mix
–
Aros-16, FKA

10-mans speedformation
(speedstar t.o.m. 1996)
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
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Exitus, FKA
Airtouch10, GFK
Airtouch10, GFK
Blueberry Blues, SF
Aros Speed, FKA
–
Aros Speed, FKA
Aros Speed, FKA
Aros Speed, FKA
Aros Speed, FKA
Aros Speed, FKA
Aros Speed, FKA
Aros Speed, FKA
Aros Speed, FKA

Speed skydiving
2004* Emanuelsson, FKCG (herr)
2004* Sundesten, SF (dam)
2005 Erik Lundh, FKA

genom ett visst antal RM. Det är
därför vissa grenar först uppvisar
RM och sedan SM, medan andra
går direkt på SM. I detta ärende är
SFF underställt Flygsportförbundet
och ytterst Riksidrottsförbundet.

mellan riksmästerskap och svenskt
mästerskap är, enkelt uttryckt, att
grenen skall ha nått en viss stabilitet
exempelvis vad gäller regler innan ett
SM kan genomföras. Denna utveckling behöver inte nödvändigtvis ske

Klassisk hoppning
År

Precision

Stil

Kombination

Lagprecision

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Bertil Liljedahl, SF
Lennart Kindberg, SF
Bertil Liljedahl, SF
Bo Hallgren, GFK
Leif Lindgren , SF
Björn Svenningrud, SFK
Johnny Karlsson, SF
Leif Engelin, GFK
Jonas Wallberg, SFK
Nils Gyllenkrok, SFK
Nils Gyllenkrok, SFK
Kent Olsson, ÖFSK
Roland Lagerqvist, LFK
Jonas Wallberg, GFK
Per Elmsäter, FKA
Ulf Anderzon, FKA
Kjell-Åke Grubb, SUFK
Ulf Anderzon, FKA
Kent Pettersson, VFK
Tony Månson, GFK
Kent Pettersson, VFK
Bengt Nilsson, ÖFSK
Kent Pettersson, SPORT
Kent Pettersson, SPORT
Jonas Wallberg, GFK
Lars Johansson, ÖFSK
Anders Carlson, LFK
Roger Klahr, FKA
Lars Johansson, ÖFSK
Anders Carlson, LFK
Reijo Asikainen, LFK
Hans Söderberg, LFK
Anders Carlson, LFK
Robert Eriksson, FKA
Reijo Asikainen, LFK
Reijo Asikainen, LFK
Arne Lambert, LFK
Reijo Asikainen, LFK
Michael Alpfors, SFK
Reijo Asikainen, LFK
Reijo Asikainen, LFK

Bertil Liljedahl, SF
Hans Stennek, SF
A. Wimmerstedt, SF
Göran Lundin, SF
Torkel Seth, VFK
Göran Lundin, SF
Leif Nilsson, SFK
Tony Månson, GFK
Tony Månson, GFK
Leif Nilsson, SFK
Tony Månson, GFK
Leif Nilsson, SFK
Tony Månson, GFK
Tony Månson, GFK
Tony Månson, GFK
Tony Månson, GFK
Tony Månson, GFK
Tony Månson, GFK
Leif Nilsson, FMB
Kent Pettersson, VFK
Tony Månson, GFK
Per-Olov Nyman, SF
Stefan Olsson, SFK
Per-Olov Nyman, SF
Tony Månson, FKA
Tony Månson, FKA
Per-Olov Nyman, SF
Leif Nilsson, SFK
Tony Månson, FKA
Tony Månson, FKA
Tony Månson, FKA
Tony Månson, FKA
Tony Månson, FKA
Tony Månson, FKA
Michael Alpfors, FMB
Michael Alpfors, SFK
Michael Alpfors, SFK
Michael Alpfors, SFK
Michael Alpfors, SFK
Reijo Asikainen, LFK
Ingen tävling

Bertil Liljedahl, SF
Lennart Kindberg, SF
Anders Wimmerstedt, SF
Bo Hallgren, GFK
Göran Lundin, SF
Torkel Seth, VFK
Torkel Seth, VFK
Anders Wimmerstedt, SF
Jonas Wallberg, SFK
Nils Gyllenkrok, SFK
Tony Månson, GFK
Tony Månson, GFK
Tony Månson, GFK
Jonas Wallberg, GFK
Per Elmsäter, FKA
Tony Månson, GFK
Tony Månson, GFK
Kent Pettersson, VFK
Roger Klahr, VFK
Tony Månson, GFK
Kent Pettersson, VFK
Roger Klahr, VFK
Stefan Olsson, SFK
Kent Pettersson, SPORT
Tony Månson, FKA
Tony Månson, FKA
Jonas Wallberg, SÖFK
Roger Klahr, FKA
Stefan Olsson, HFSK
Stefan Olsson, VFK
Jonas Wallberg, LFK
Tony Månson, FKA
Anders Carlson, LFK
Anders Carlson, LFK
Michael Alpfors, FMB
Reijo Asikainen, LFK
Michael Alpfors, SFK
Alpfors/Asikainen, SFK/LFK
Michael Alpfors, SFK
Reijo Asikainen, LFK
Ingen tävling

Stockholms FK
Stockholms FK
Stockholms FK
Stockholms FK
Stockholms FK
Stockholms FK
Skånes FK
Stockholms FK
Skånes FK
Skånes FK
Västergötlands FK
Skånes FK
FK Aros
Göteborgs FK
Söderhamns FK
Västergötlands FK
Västergötlands FK
Söderhamns FK
Göteborgs FK
Sundsvalls FK
Sundsvalls FK
Skånes FK
FK Sport
FK Sport
FK Aros
FK Aros
Linköpings FK
FK Aros
Linköpings FK
Linköpings FK
Linköpings FK
Linköpings FK
FK Aros
Linköpings FK
Linköpings FK
FK Aros
Linköpings FK
Linköpings FK
Linköpings FK
Linköpings FK
Linköpings FK

Kalottformation

Paraski
Nordisk paraski

Alpin paraski

CF4 rotation

1981*
1983*
1984*
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

1981*
1982*
1983*
1984*
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1995
1996
1997
1998

1996*
1997*
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Hans Jonsson, DFK
Hans Jonsson, DFK
Lars Johansson, ÖFSK
Ulf Tingnert, DFK
Jürgen Snell, Sport
Roger Klahr, FKA
Anders Carlsson, LFK
Håkan Mäntyniemi, LUFK
Anders Carlsson, LFK
Mats Forsman, VFK
Anders Carlsson, LFK
Sven Mörtberg, FKA
Stefan Nygren, ÖFSK

Nordisk paraski, lag
1986
1989
1990
1993
1994
1996
1997
1998

Dala, DFK
Östersund Paraski Team, ÖFSK
ÖFSK 1, ÖFSK
ÖFSK 1, ÖFSK
ÖFSK 1, ÖFSK
FSK 1, ÖFSK
ÖFSK vit, ÖFSK
Uffes Hoppshop, FKA

Peter Nilsson

Formationshoppning

Tony Månssons arkiv

Övriga tomma eller obefintliga namn
vid år, alternativt helt saknade årtal,
indikerar att något SM av olika skäl
inte genomfördes alls.
*(asterix) och kursiv markering
anger riksmästerskap. Skillnaden

För att ett SM-tecken skall utdelas
krävdes fram till början av 2000-talet
minst tre deltagare från två klubbar,
därefter endast två från två klubbar.
Streck i tabellen anger att den regeln
inte uppfyllts.

Gösta Ljungberg, DFK
–
Gösta Ljungberg, DFK
Göran Thörnblom, SUFK
Åke Nicklasson, DFK
Åke Nicklasson, DFK
Göran Thörnblom, SUFK
Peo Nyman, SF
Sven Mörtberg, ÖFSK
Lars Johansson, ÖFSK
Robert Ericsson, DFK
Jimmy Davidsson, ÖFSK
Jimmy Davidsson, ÖFSK
Stefan Nygren, ÖFSK
Stefan Nygren, ÖFSK

Alpin paraski, lag
1986
1989
1990
1994
1996
1997
1998

Sundsvall, SUFK
Östersund Paraski Team, ÖFSK
ÖFSK 1, ÖFSK
ÖFSK 1, ÖFSK
FSK 1, ÖFSK
ÖFSK vit, ÖFSK
Uffes Hoppshop, FKA

Softbollarna, mix
CReWDOO, SÖFK
CReWDOO, FKD
CReWsers, SÖFK
CReWsers, SÖFK
CReWsers, SÖFK
Romme Rotation, FKD
Romme Rotation, FKD
–
–

Romme
Rotation

CF4 sekvens
2002
2003

–
–

(endast ett lag, Team BC, ÖFK)
(endast ett lag, Team BC, ÖFK)

CF2 sekvens
2001*
2002*
2003
2004
2005

ÖS, SF/ÖFK
Team Border Cross, VFK
NoName, ÖFK
–
ÖFSK CF-2, ÖFSK
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Anima är tillsammans med SF-friflygarlagen Sirocco, Yobroo och Mistral de
enda seriösa friflygarsatsningar som Sverige har sett hittills. Trots att friflygningen blev så populär var det ingen som ville
tävla. Bland friflygarna handlade det mer
om känslan än om prestationen.
”Friflygare ville göra en cool pryl mer
som en livsstilsgrej och där ingår det inte
att från morgon till kväll träna 360svängar”, säger Patrik Stomberg.
”Samtidigt är det få som inser hur
mycket 360-svängar Olav Zipser gjort.”
Trots allt var det ändå några som körde tävlingsracet. År 2002 hoppade freestyleparet Fredrik Erlandsson och Jonas
Losell till sig ett världscups-brons i Österrike. På samma tävling placerade sig
Yobroo med Fredrik Erlandsson inlånad

2003 fick friflygningen SM-status och Mistral från SF (Jonas Losell,
Boel Stier och Fredrik Erlandsson) tog hem det första guldet. Sedan dess
har inte ett enda lag ställt upp i de fria grenarna på SM.

”Laget CReW DOO började köra ihop i
slutet av 1997 och redan året därpå snittade de 16,25. På hösten 1998 öste de
träningshopp hemma i Dalaklubben inför VM i Arizona senare samma år och
allt såg väldigt lovande ut.”
Men den 4 oktober fastnade Anders
Sandvik med sin pilotskärm i en av lagkamraternas linor och situationen gick
inte att reda ut. Anders Sandvik landade
hårt och avled av sina skador.
Så under 1999 gick CF-hoppningen på
sparlåga. Men året därefter drog tre av de
gamla CReW DOO-medlemmarna ihop

Kalottformationen tar revansch

Den i anhängare räknat lilla grenen kalottformation, CF, hade rest sig från en
slagen position och tagit en rejäl revansch.
Åren 2003 dängde CF4-rotationslaget
Romme Rotation, FK Dala, till med en
bronsmedalj på VM i franska Gap.
Det idoga slitet för mer och bättre
svensk kalottformationshoppning hade
äntligen givit utdelning. Eldsjäl nummer
ett, Lennart Vestbom, berättar om de
första elitsatsande CF-svenskarna.

Lennart Vestbom,
eldsjäl bakom utvecklingen av svensk
kalottformation.

Anders Q

Tunt med seriösa lag

på kamera som fjärde lag av friflygarna.
Så fina tävlingsresultat hade inte den
svenska fria hoppningen fått sedan början av nittiotalet. Lukas Knutsson som
startade Basic Camp 1994 vann nämligen två VM-guld i freestyle i grenens absoluta barndom, -90 och -91, inom en
utbrytarorganisation ur FAI, World Freestyle Federation, som ingen hört talas om
sedan dess.
2003 fick friflygningen SM-status och
laget Mistral från SF tog hem det första
guldet. Men sedan dess har inte ett enda
lag ställt upp i de fria grenarna på SM.
När det till råga på allt bara dök upp fem
lag i FS-klassen på SM 2004 kändes det
som att frifallsgrenarna bara hölls vid liv
med hjälp av konstgjord andning.
Som tur var rörde det desto mer på sig
på annat håll.

Lennart Vestbom

rer och en hippiefärgad attityd. Världen
var helt enkelt som häftigast upp och ner.
Vid det här laget var Patrik Stomberg
den enda riktigt vassa friflygande kamerahopparen i Sverige. Han dubblade under
-98 och -99 som kameraman i freestylelaget han bildade med Calle Magnuson.
År 2000 hade skysurflaget avvecklats
och Patrik och Calle plockade in Douglas Wikström för att forma friflygarlaget
Anima. Tillsammans vann de riksmästerskapen i friflygning 2000 och 2001.

Hans Berggren
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forts. på sidan 30

Stor Grabb-utnämningar
Om utnämningen Stor Grabb
nr
Bertil Liljedahl
Anders Wimmerstedt
Leif Lindgren
Torkel Seth
Tony Månson
Jonas Wallberg
Leif Nilsson
Nils Gyllenkrok
Björn Gramming
Jan Pautsch
Johan Thorén
Agne Andersson
Tomas Rehn
Per Elmsäter
Sigbritt Strömblad
Kent Pettersson
Kenneth Bjänung
Pär Cederholm
Lars-Erik Jönsson
Lars-Göran Lundgren
Ulf Anderzon
Kjell-Åke Grubb
Göran Thörnblom
Jens Grahn
Folke Rydén
Roger Klahr
Bengt Nilsson
Björn Olsson
Lars Johansson
Sven Mörtberg
Örjan Bäckman
Per-Olof Nyman
Anders Thulin
Bert Öhman
Anders Carlson
Carl-Johan Wallberg
Mikael Johansson
Birgitta Larsson
Per Svensson
Stefan Olsson
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

år

poäng

1967
1968
1968
1970
1971
1972
1974
1974
1976
1977
1977
1977
1977
1978
1981
1982
1982
1983
1983
1983
1983
1983
1987
1987
1987
1987
1988
1988
1989
1989
1989
1989
1989
1991
1992
1992
1992
1993
1993
1994

37
52
42
36
276
161
71
32
20
35
24
24
33
31
32
87
25
35
39
39
63
43
30
25
21
57
56
54
79
103
30
29
24
40
97
30
24
23
29
28

Jimmy Davidsson
Royne Ellingsson
Uno Alpfors
Stefan Nygren
Tommy Ekdahl
Marie Wikström
Veine Oskarsson
Reijo Asikainen
Robert Eriksson
Peter Törnestam
Annika Hogen
Peter Mårtensson
Lars Ivarsson
Michael Alpfors
Ann Marie Jarzebowski
Johan Hansson
Magnus Paulsson
Martin Bäcklin
Johan Hasselwander
Arne Lamberdt
Mattias Nordh
Mats Olofsson
Lisa Gullberg
Håkan Cavallius
Ann-Christine Mörtberg
Christer Arvidsson
Bo Wall
Mats Svensson
Staffan Hillborg
Thomas Franzén
Anders Jonasson
Ulf Liljenbäck
Dag Ehnbom
Mikael Andersson
Tomas Salberg
Dan Ondrejka
Thomas Biehl
Jimmy Aronsson
Magnus Falk

nr

år

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

1995
1995
1996
1996
1996
1996
1997
1997
1998
1998
1998
1998
1998
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2005

poäng
63
46
27
49
36
29
23
93
51
22
22
22
35
51
23
34
24
28
20
29
32
66
22
20
29
21
26
29
24
21
20
25
20
36
38
37
36
22
20

Här visas samtliga 79 hittills utnämnda Stora Grabbar (och
flickor), sorterade efter utnämningsordning. Med ”nr” avses
utnämningsordning, ”år” visar när utnämningen gavs och
”poång” visar antal totalt samlade poäng till dags dato.
För att bli Stor Grabb krävs tjugo samlade poäng. En DMseger ger en poäng, SM-vinst tre, VM-guld tjugo och så vidare. Den totala poänglistan upptar ytterligare 384 svenska
hoppare, vilka har färre än tjugo poäng.
Toppen av poängordningen domineras fullständigt av klassiska hoppare. Det beror på att de har fler grenar. En och
samma tävling kan ge poäng i individuell precision, stil, lagprecision och
kombinerat. En
FS-hoppare exempelvis, deltar
i allmänhet bara
i en gren.
Bertil Liljedahl
(bilden) var den
förste att nå erforderliga tjugo
poäng. Idag
sysslar han mer
med skärmflyg.
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Speedhoppning
handlar bara om
hastighet. I luften
Jan-Arne Löken, infällt Ken Hansen.

Hans Berggren

Peter Nilsson

strid med jänkarna rodde de hem VMsilvret i Kroatien 2004.
Ett VM-silver är en tung prestation av
ett lag från en liten tävlingsnation som
Sverige. Lennart Vestbom menar att det
är en kombination av entusiasm, talang
och förstås – egna pengar.
”Det är inte förrän nu de har fått sponsoravtal med de stora rigg- och kalotttillverkarna. Tidigare har deras sponsring
vid sidan om bidragen från Dalaklubben
och förbundet bestått av några jeans,
hjälmar och fria handskar.”
Nästa år, 2006, åker de på VM och då
är guldet målet. De tror att de kan greja
det – det är två poäng mellan dem och
ryssarna i dagsläget.

Micke Alpfors

Swooping hetast idag

De första elitsatsande CF-svenskarna var laget CReW DOO, 1997. De
följdes av CReWsers, som dock fick se sig slagna av Romme Rotation på
SM 2002. Romme placerade svensk kalottformation på den internationella scenen med brons på VM 2003, följt av silver året därpå (bilden).

ett nytt lag, CReWsers, (Söderhamns fallskärmsklubb) som plockade hem en
femteposition på VM i Spanien 2001.
Ytterligare ett lag bildades och 2002
var det fajt mellan CReWsers och nykomlingarna på SM. Nykomlingarna
från FK Dala som kallade sig för Romme
Rotation vann och det var de som rodde
hem bronsmedaljen på VM i Frankrike
bara ett år senare.
Inte nog med det. Säsongen efter
bronsmedaljen lyckades de häva sig upp
ytterligare ett snäpp. Efter en hård topp-

Mikael Gustavsen

Carl Brolin

SFF 50 år, från sidan 29

Det hetaste nya på tävlingsfronten idag
2005 är swooping – eller ”canopy piloting”. Det som för tio år sen betraktades
som ett kontroversiellt nöje för vissa, att
försätta fallskärmen i dyk inför landning
för att sedan flyga så snabbt och långt
som möjligt över marken, är idag en etablerad tävlingsgren.
Skärmarna med ”crossbraces”, extra
väggar inuti cellerna, har förändrat bilden av vad vi ser när hoppare landar
idag. Vingbelastningarna har ökat och
swoophastigheterna med dem. Nu nöjer
sig de duktiga inte längre bara med att
landa snyggt inför kompisarna. Man tävlar internationellt i tre delgrenar: längd,
hastighet och zonprecision, där man flyger in över vatten.
Martin Bäcklin i SF är landets förste
swoopare med internationell klass.
”Om tio år vill jag tro att det är swooping som mediemässigt är den största
grenen. Även om jag önskar att vi hade
ännu större uppslutning idag så tror jag
att vi om några år har både fungerande
cuptävlingar och ett par riktiga banor
med vattendammar här i Sverige”, säger
Martin.

Martin Bäcklin, landets förste swoopare med internationell klass: ”Om tio år vill
jag tro att det är swooping
som mediemässigt är den
största grenen.
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Visst låter det som varje förbundskaptens
dröm? En publikfriande gren med lättförståelig poängbedömning, synliga tävlingsresultat och individuella tävlingar
(en person är billigare i drift än flera.)
Det snabbaste projektet

Vad hände sen med de där projekthoppande norrmännen som inspirerade så
många svenskar under 90-talet? En av
dem heter Ken Hansen. Under det senaste årtiondet har han tillsammans med en
handfull andra entusiaster skapat en helt
ny tävlingsgren. Den kallas för speed skydiving – eller speedhoppning – och
handlar bara om en enda sak: hastighet.
Sedan 1999 har det arrangerats tävlingar i speedhoppning, flera av dem i Sverige
under svenskinflyttade Ken Hansens överinseende. Varje tävlande sätter fast två
mätinstrument på kroppen och öser så
snabbt de bara kan med huvudet före.
I år, 2005, har grenen fått SM-status
och konstigt vore det väl annars. Speedhoppningen går ut på att tävla och vore
inget utan tävling. Det är inte en livsstil
och det handlar inte om attityder. Här är
det siffror, svart på vitt, som gäller.
Snabbast vinner.
Med några undantag har svensk tävlingshoppning varit som mest framgångsrik
när grenen varit ny; innan stabila regler
börjat premiera uthållighet, tålamod,
volymträning och därmed resurser.
Svensk hoppning är som bäst när
den drivs av experimenterande, hoppglädje och nyfikenhet.
”Men visst är det fortfarande skoj att
vara bäst?” undrar en av de gamla rävarna elakt. ”Nu som då?”
Tack även till
Tony Månson, SFF, Anders Nyqvist, Sven Mörtberg och Lennart Vestbom för research av tabeller.
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Vem minns dem idag?
”…som efter hundratals, tusentals obetalda ideella arbetstimmar… får ett äreminne som i bästa fall står kvar som ett
anonymt namn i en dammig pärm i en mörk och tyst garderob."...så stod det i överingressen till det första reportaget i den
här serien. Här är de, tre av de tusentals idealister, arbetsnarkomaner och hoppare som drivit svensk hoppning dit den är idag,
någon dag, någon gång. Bohman, Sundkvist, Westin. Vem hyllar
dem idag? Vem minns Sollefteå Fallskärmsklubb?
Alla borde vi ära dem och deras likar. De krattade manegen.
Utan dem vore vi dagens hoppare ingenting. Och utan deras
idoga efterföljare kommer morgondagens hoppare aldrig ens
att finnas.

Manege-krattarna:
utan dem vore du ingenting
Text

Anders Bursell och Katti Bauer

Foto

Se respektive bild

1974

var det tio år sedan den
35-årige kaptenen Stig
Westin hade gått en befälskurs vid FJS.
Nu tragglade han vidare vid 4:e minhundskompaniet vid infanteriregementet
i Sollefteå.
På ett annat kompani vid samma
kungens stolta utpost fanns hans kollega
Rolf Bruce med likartad bakgrund. En

Patric Tengblad

Svenska hoppare och
hoppfotografer anno
2005 är skickliga.
Men glöm aldrig:
någon har krattat
manegen åt dig.

36

höstdag tröttnade de och beställde en annons i lokalbladet Nya Norrland: vi skall
starta en fallskärmsklubb, ungefär. Någon intresserad?
Bland de hugade spekulanterna på
livsavgörande erfarenheter och äventyr
infann sig herrar Bosse Bohman och Stefan Sundkvist. De två skulle vara med
om klubbens hela resa, från de första
hoppen på vårvintern 1975 till de sista
på hösten drygt elva år senare.
Läget var sålunda: ingen instruktör,
inget flygplan, inget fält, ingen utrustning, inga medlemmar, inga pengar.
I tätorten Sollefteå (som elakt kallats
”ett skidspår mellan två regementen”)
bodde vid den här tiden ungefär 10 000
personer plus 1 800 värnpliktiga. Det var
de senare som under alla åren jämsides
med de fyra ovan nämnda skulle skapa
grunden för verksamheten. De förra med
sina – eller snarare arméns – pengar, de
senare med sin tid.

”Den första vintern hoppade vi på Graningesjöns is”, minns Stig. ”Det kunde
vara 20 grader kallt, men vi fick låna en
loge som vi kunde packa i. Där inne
blåste det i vart fall inte. På dagarna hoppade vi, på nätterna plogade vi. Vi hade
fått låna tio automatriggar av FJS, men i
början hade vi inga packcert på dem, så
efter tio hopp var det slut med utbildningen för den helgen.”
Under sommaren fick klubben kommunens tillstånd att hyvla av en yta norr
om banändan på det nybyggda flygfältet
i Långsele. (En lämplig övningsuppgift
för ett pionjärkompani.) Längden var
inga problem, men bredden! Blott 200
meter fick man, men också en dispens
från SFF om att fälla automatelever från
600 meter – det blev enklare att träffa
fältet med dem då.
”Varenda felspott innebar en trädlandning”, berättar Stefan Sundkvist. ”Fram
med motorsågarna och så var resten av
Svenska Fallskärmsförbundet 50 år

Stefan Sundkvist

Inför första provhoppet på Långsele-fältet
hos SOFK, hösten 1976. Från vänster de inlånade instruktörerna Kjell Hellgren, SUFK, och
Lars-Olov Nordin, SÖFK (då mycket framgångsrik
klassisk hoppare), Rolf Bruce, piloten Sven Westerlund och Stig Westin. Bara piloten tittar in i kameran.

Bengt Högberg.

Tillbaka där det började. Från vänster Bosse Bohman, Stig Westin och Stefan
Sundkvist på Långsele flygfält i slutet av oktober 2005. Ungefär samma plats
och samma vinkel som den förra bilden. Notera träningsatrappen ovanför
Stefans huvud. Ack så mycket ödsligare. Men minnena lever kvar.
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Anders Bursell
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RW-läger i Sollefteå med VM-medaljören Johan Thorén (till
höger) 1978 – verksamheten i SOFK blomstrade.

SFF 50 år, från sidan 21

den dagen borta. Enligt avtal med markägarna skulle vi fälla trädet, kvista det och
kapa stammen i rätt längder. Man blev
mer skogsarbetare än fallskärmshoppare.”
Samtidigt fortsatte verksamheten. Under alla år rapporterade SOFK fler elevhopp än träningsditon. Personalvården
vid de två regementena I21 och T3 stod

för större delen av fiolerna, men några
vinster blev det inte:
”Kurserna gick för självkostnadspris”,
konstaterar Stig Westin, som också erinrar sig en kommentar från sin fru: ”Det
här året har du varit hemma två helger.
Jul och nyår.”
Problemet var att de flesta eleverna
flyttade tillbaka till sina hembygder efter
muck. Något större antal lokalförankrade
hoppare lyckades SOFK aldrig rekrytera.
Några få mer engagerade elever, som senare skulle fortsätta i sporten, flyttade till
större klubbar med större kunskap och
större utvecklingsmöjligheter.
Och de som stannade kvar, som herrar
Bruce, Westin, Bohman och Sundkvist,
hade knappt tid att utveckla sin egen
kompetens. ”När man blir instruktör ser
man till att andra får hoppa”, konstaterar
Stig lakoniskt.
Nystartade sundsvallsklubben, som då
ännu inte hade byggt sitt Bänkås, var flitiga gäster och drev upp hoppvolymerna.
Sollefteå arrangerade ett RW-läger med
Gräset-medlemmen Johan Thorén och
senare också ett RM i paraski. Verksamheten blomstrade. Nästan 1 000 hopp
om året i Träskböke! Förlåt, Långsele
utanför Sollefteå.
Men efter en dödsolycka tog allt slut.
Stig Westin försvann helt från sporten, och
kvar som ensam instruktör fanns Bosse
Bohman. (Rolf Bruce hade gått vidare tidigare. Han blev helikopterpilot i armén.)
”Vi hade några hoppmästare också,
och de fick dra sitt strå till utbildningsstacken”, berättar han. ”Själv stod jag för
det mesta på marken som hoppledare”.

SOFK

hopp och medlemmar
åren 1976 -1987

En klubbs historia från första till sista hopp. Utvecklingen i Sollefteå motsäger
teorin att publicitet kring dödsfall befrämjar rekryteringen: efter en olycka
1981 reste sig aldrig SOFK.

Antalet medlemmar och hopp sjönk stadigt, trots hans och Stefan Sundkvists
(som blivit instruktör 1984) insatser.
”Sunt förnuft säger att vi borde lägga
ner”, sa denne i en översikt SFS gjorde
1985, ”men vem säger att vi någonsin
haft sunt förnuft?”
Så det dröjde till november 1986 innan Bosse Bohman gjorde sitt och klubbens sista hopp ur samma gamla 172:a
med samma gamla pilot som vid starten
elva år tidigare. Stefan stod på marken
som hoppledare. När Bosse landat var
det slut. Över. Klart. Färdigt. Finito.
De två var med på första kursen, och
det sista året var de klubbens enda två
återstående medlemmar.
Sollefteå var varken först eller sist av
klubbar som lagts ner. På 60-talet försvann Karlstad och Linköping (snabbt nystartad), Kiruna upphörde 2002 och nu
på hösten 2005 arbetar Luleå med sitt
upphörande. Frifallsskolan är också borta,
som förutom sin kommersiella verksamhet också var en klubb ansluten till SFF.
Till samlingen nedlagda klubbar kan
fogas Norrköpings Fallskärmsklubb. Den
startades 1984 och upphörde 1990. Möjligen också fält- och flygplanslösa FK Sport
(1984 – 88), som dock mer var en markering i tävlingsfrågan. Karlstad lär ha
upphört först på 70-talet och ombildats
till Örebro, men protokollsanteckningar
saknas. Dala Fallskärmsklubb är den
enda som gått i konkurs (1994). Verksamheten återuppstod under det snarlika
namnet Fallskärmsklubben Dala.
Flera klubbar har också fusionerat eller ändrat namn.
• Malmö-Björnstorp blev Syd 1997.
• Göteborg och Cirrus slog ihop påsarna och blev Cirrus Göteborg 2004.
Andra klubbar delades, till exempel
Sundsvall/Söderhamn som av bidragsskäl blev två klubbar 1978.
Fältproblem

Sollefteås start utan fält, utan skärmar och
utan instruktörer var tidigare legio och
typisk för de flesta nybildade klubbar.
”I början åkte vi upp till Karlsborg
och hoppades på bra väder”, berättar
Nils Granbom, en av grundarna av GFK
(1959). ”Senare fick vi hopptillstånd på
en mosse mellan Alingsås och Vårgårda,
faktiskt inte så blött som det låter, men
lifterna fick starta någon annanstans”.
Först i mitten av 60-talet kom GFK
in på Säve. Där lyckades någon kreativ
administratör få Naturvårdsverket (!) att
betala för gropen. Den kallades ”mindre
sportanläggning” och kostade i runda tal
12 000 dåtida kronor att anlägga.
Problemet med fält kvarstod lite överallt. De har snarast varit kroniska.
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Björnstorp startade 1982, också utan
fält. Eller nåja. En gammal räv, Nils Gyllenkrok, hade röjt av lite veteåker på sina
ägor, och där höll man till den första tiden. Kollegerna österut tvingades strax
efteråt från Rinkaby till Everöd. Där hälsades de förresten välkomna av en irriterad granne med skarpladdat hagelgevär.
Möjligen bidrog detta till att SFK var
först i landet med vingfallskärmar för elever. Än i denna dag avråds från landning
i Olssons trädgård.
Sundsvall är kanske värst. Den klubben grävde sitt eget fält på Alnön, praktiskt taget för hand.
Påtvingade flyttningar, ofta efter bullerproblem, har varit ett standardinslag.
Trestad började på Backamo, flyttade till
F7 och sedan till Vårgårda. Örebro från
Gustavsvik (flygstart på flygplatsen) till
ett nyröjt område på samma flygplats,
FHS för något år sedan från sitt gamla
kära Ya utanför Värnamo till Feringe vid
Ljungby, och Linköping är i skrivande
stund uppsagda från Malmen.
Pionjärerna

Att starta en fallskärmsklubb är något
mer komplicerat än att dra igång ett korplag i fotboll. Det krävs bland annat en
instruktör. Sådana växte inte på trän.
”Jag minns inte hur många gånger Bodil Cederborg och jag åkte upp från
Lund till Värnamo på helgerna under
FHS första år”, berättar Bengt Johansson, Gamen kallad, ”med ett tält, ett primuskök och ett liggunderlag i skuffen.”
”Vi bodde mitt emellan Luleå och Kiruna”, konstaterar Göran Lilja – den
ende som varit med om att starta tre
klubbar (Aros och de två ovan). ”Så ett
styrelsemöte i någon av dem var bara 50
mils körning.”

När Sollefteå började sin verksamhet
ställde två instruktörer från Söderhamn
upp, nämligen Kjell Hellgren och Christer Åström. Avstånd: 35 mil enkel resa.
Således: utan ett oegennnyttigt engagemang av framför allt instruktörerna men
också alla andra – hangarsopare, reservpackare, bokförare, mackbredare, listan
kan göras evighetslång – hade svensk fallskärmshoppning aldrig nått dit den är
idag. Nämligen en av världens största, bästa och billigaste fallskärmsländer.

Anders Bursell
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Idealiteten

Svensk hoppning bygger på, snarast förutsätter, ideellt arbete. Lönen har varit
låga hoppriser – och uppskattning.
”Vi tyckte helt enkelt det var roligare att
stå i markan” berättar herrar Jansson och
Morén, legendariska för sina mackor på
sommarlägren under 80- och tidigt 90-tal.
I praktiskt taget alla klubbar finns en
eller två eller fem som arbetat så länge att
många tar deras insatser för självklara.
Hans Tenggren i FHS är en av dem. Han
satt i styrelsen i drygt 20 (!) år på raken,
från starten vid mitten av 70-talet till sekelskiftet, som ordförande, kassör, sekreterare och CI.
”Det var roligt hela tiden”, har han
som förklaring. ”Man träffade en massa
trevliga människor, tillförde väl en del,
fick bra koll på verksamheten. Men
framför allt var det roligt.”
Uthållighetsrekordet torde dock Stefan Nilsson i SFK ha. Han har suttit i
styrelsen sedan 1980, varav de senaste 21
(tjugoen!) åren som ordförande, är det
fortfarande.
”Jag har alltid varit intresserad av föreningsarbetet”, säger han. ”Jag helt enkelt
känner för det. Och skall väl noteras: nu på

”I början åkte vi upp till Karlsborg och hoppades på bra väder”, berättar
Nils Granbom, en av grundarna av GFK (1959). ”Senare fick vi hopptillstånd på en mosse mellan Alingsås och Vårgårda, faktiskt inte så blött
som det låter, men lifterna fick starta någon annanstans”.

Att Jansson och Morén, Dala, också var duktiga fallskärmshoppare har de flesta glömt. Om de är ihågkomna
alls är det för sina smörgåsar. Fotot från 1991.
forts. på sidan 24

Rekryteringsfolder från mitten av 60-talet.

Svenska Fallskärmsförbundet 50 år

39

Adrian Nicholas

SFF 50 ÅR

Idag står ni på huvudet,
tidigare på magen, men
alltid har någon stått
med fötterna på marken.
Alla är vi beroende av
våra föregångare och
våra idealister – men
vem minns det i 300
knyck? Och att: alla är
vi föregångare till våra
efterföljare. Bilden från
Friflajfestivalen 2001.

slutet har jag viss vana. Jag har alla papper,
kan alla rutiner, känner alla människor.”
Trotjänare hittar vi också bland piloterna. Två av dem, Classe Persson och Lars

Orrje, båda i SF, har varit med i gänget
sedan sedan 1975 respektive 1976.
Det är alltså tack vare insatser av människor som Bruce, Westin, Bohman, Sundkvist, Hellgren, Åström, Lilja, Johansson,
Cederborg, Jansson, Morén, Alexandersson, Tenggren, Nilsson, Persson, Orrje
och något tusental till av deras kaliber
hopparna i Sverige idag betalar ett hoppris som ligger på ungefär hälften av det i
USA, 25% ner mot Europa.

Anderds Bursell

Individernas projekt

En dag på det första sommarlägret i Arvika var hoppledningen ovanligt på
bettet och lyckades få ihop 28 casar. Hämtningen av dessa skedde med en
folkabuss, av sin ägare kallad ”knullbussen”. Seriösare än så var det inte.
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De vi läst om ovan har sällan fått några
klappar på ryggen för det de tillfört, de
har ju inte ”hoppat fallskärm”. (Det har
de visst, det finns inte en enda ickehoppare nämnd.)
Men det finns också de som lagt ner
arbete som så att säga synts.
En av dem var Thomas From, göteborgare som på 80-talet startade den internationella trenden med ”all-inclusive”boogien på då udda men alltid varma
ställen som Thailand eller Bali. Han hade
två drivkrafter: att alla skulle ha skoj och
att han själv skulle tjäna pengar. För det
första fick han beröm, för det andra kritik.
En annan är Glenn Johannesson, en av
männen bakom Friflajfestivalerna i Skåne.
”Jag ville verkligen visa vilken fantastisk klubb vi hade”, säger han. ”Att det
blev just jag som drog en stor del av las-

set var väl för att jag hatar folk som bara
sitter och gnäller över att det aldrig händer något. Vill man att något skall ske är
det bara att sätta stora mål och sen köra
på, antingen kommer det att bära eller
också brista och då går det åt helvete.”
”Så länge man har kul kan man se sig
som vinnare.” Många deltagare tyckte festivalen var det roligaste de varit med om.
Glenn står också för en av de elegantare
formuleringarna om drivkraft:
”Hoppningen var en stor del av mitt
liv. Jag fick träffa många fantastiska människor som jag säkerligen kommer att ha
som vänner resten av mitt liv. GemenskaPer Svensson
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”Jag ville verkligen visa vilken fantastisk klubb
vi hade”, säger Glenn Johannesson, mannen
bakom Friflajfestivalerna i Skåne.

Svenska Fallskärmsförbundet 50 år

SFF 50 ÅR
pen var en väldigt stor anledning till att
jag spenderade så mycket tid på fältet. I
början var det för att hoppa så mycket
det gick, men efter ett tag ville jag mest
få det hela så bra som möjligt. Jag ville
vara stolt över min klubb.”
”När man hoppar och har hela den biten som sitt liv är det väldigt svårt att fatta att man inte alltid gjort det. Nu när
sambon kommer hem efter en helg på
fältet kan man bara nicka, lyssna och le.”
Miljonerna rullar

Under SFF:s 50 år har det bara förekommit två riktigt stora kommersiella projekt
i Sverige. Bägge har kritiserats.
Det första är Hercules-boogiet. Redan
efter det andra gick rykten att GFK finansierat nya flygplanet med vinsterna.
Att startkostnaden – och risken – hade
kunnat knäcka klubben tänkte ingen på,
inte heller på att de ideellt arbetande
funktionärerna slet till hjärtinfarktens
gräns. (1987 diskuterades om man verkligen skulle använda ambulansen för transport av en medvetslös kommittémedlem.
Det kunde ju inträffa en riktig olycka!)
Det andra var Frifallsskolan. Den startades av framför allt Terje Frydenlund
och var redan från början ett sätt att tjäna pengar. Kom hit, betala vad du skall,
hoppa och vi fixar resten var budskapet,
och det var framgångsrikt.
Bara några år efter starten rapporterades 20 000 hopp på Tullinge utanför
Stockholm – och detta utan att det på-

verkade volymen hos ”konkurrenten” SF
i Gryttjom.
Nödda och tvungna?

Exemplet Dala, vars konkurs orsakades
huvudsakligen av valutaoron under första
åren av 90-talet, visade klubbarna att ett
viss mått av affärsmässig kompetens var
av nöden.
Därför har nu SF och FKCG lagt sina
flygplan i separata bolag. I FKCG:s fall är
klubben dessutom bara minoritetsägare.
Konstruktionen ger skydd, men också
bättre möjligheter att hyra ut planet till
den som betalar bäst – vilket inte nödvändigtvis är den egna klubben.
Ett annat ekonomiskt inslag i klubbarna är tandemhoppningen (och framför
allt tandemfotograferingen). Den, som
från början var tänkt att befrämja rekryteringen, har blivit en kassako. Vissa klubbar håller hårt i den, medan andra lägger
ut den på entreprenad till tandempiloter
som betalar ett visst pris för flygtid till
klubben, men som sedan själva både säljer och tar hand om vinsten. Medan andra medlemmar sopar packmattan gratis.
Exemplet Stockholm

SF är som bekant landets överlägset största klubb och en av de stora i Europa.
Grundidén har sedan flera år varit att
man skall kunna hoppa mycket till ett
lågt pris. Samtidigt fick SF ett vitesföreläggande om man landade för sent. Här
var läge att se över allt.

”Alla städar efter en hoppdag efter en
slumpvis lista. Styrelsen hjälper till som
alla andra,” berättar Peter Törnestam.
”Det visar att det är allvar, ingen slipper
undan. Innan allt är klart, ingen öl. Så är
du sugen hjälper du till lite extra.”
Lite piska alltså. Men här finns också
en morot: är du flitig kan du få rabatt på
hoppningen.

Peter Törnestam, före
detta ordförande i SF:
”Alla städar efter hoppdagen efter en slumpvis
lista. Styrelsen hjälper
till som alla andra.”

Storhoppningen

Samtidigt som Sollefteå drabbades av
sina problem i början av 80-talet började
flera klubbar investera i större eller snabbare flygplan. Dessutom hade kunskapen
inom den så kallade skojhoppningen eller bugi-hoppningen breddats. Plötsligt
fanns förutsättning för att hoppa både
tio- och sextonmans på klubbnivå – om
man kunde få ihop lyftkapacitet.
Det första rejäla sommarlägret genomfördes i Arboga 1981 av FKA och
GFK. På plats Aros Dove och GFK:s nya
206 turbo plus något hundratal hoppare.
Året därpå anslöt SF med sin Islander.
Upplägget var enkelt: var och en fixade
sitt. Ordinarie klubbpris oavsett flygplan.
Det enda man delade på var hopplederiet. Tävling fanns inte i sinnevärlden; här
var det mer eller mindre (oftast mindre)
lyckade storformationer, ett tämligen vilt
festande och ett rent fysiskt socialiserande som gällde. För den seriösa täckmanteln stod engelsmannen Dave Howerski
som därmed blev den förste importerade
organisatören.

forts. på sidan 26

Peter Berggren, UPI

Första Herculesboogiet, 1982. Trots
dåligt väder hann man med 2 200
hopp, massor av kunskap fick man på
köpet och resten är historia.
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Projekt Storsvensken
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Det nu gällande svenska
rekordet i storformation,
107-mannan från 1998
över Karlsborg. Projekt
Storsvensken lyfte rekordet från 80-mannan
1992, och noterades
dessutom som världens
största nationsrekord.
”Efter lärdomen från
’The Nordic way’ 1995 –
som skulle vara 140 men
blev 139,5 eftersom en
av looparna inte hann slutas – använde vi ’brutna’
loopar, så kallade whackers”, berättar Sven Mörtberg. Infälld bild från
2000, med döttrarna.

Göteborgarna åkte hem (väldigt många
via Trollveggen) och tyckte att det här
borde kunna utvecklas.
Så föddes Hercules Boogiet. Till kommitténs stora och glada förvåning sa
nämligen både Flygvapnet, FJS och –
minst lika viktigt men alltför sällan omnämnt – Försvarets Materielverk, som
liksom ”äger” flygetygen, ja.

Barbro Spaak

SFF 50 år, från sidan 25

Ulla Wallén hoppade den 28 september 1958 som
första kvinna i SFS. Ett trevligt inslag i verksamheten?
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Trots dåligt väder hann man med 2 200
hopp 1982, massor av kunskap fick man
på köpet och resten är historia.
Den svenska modellen

Vid sidan av konventionellhoppningen
utvecklades RW/FS på två parallella spår:
den seriösa tävlingshoppningen (se förra
numret av SFS) med framförallt fyrmanna sekvens, och storformationshoppningen på läger och boogien. Man försökte slå det ena rekordet större än det
andra, men det ville sig inte riktigt. Ett
skäl var att uttagningarna skedde mer efter principen ”ju hottare du är, ju längre
du varit med och ju fler du känner, desto
större chans har du att lurka in dig”.
Tills Sven Mörtberg och Pelle Hagberg klev in på arenan runt 1990.
”Jag hade arbetat på Zephyrhills i
USA i flera år”, berättar Sven, ”och lagt
märke till hur rädslan för att bli petad låg
som en sordin, och att de med många
hopp eller lång erfarenhet inte nödvändigtvis var de lämpligaste för den här typen av hoppning.”
Så medan Pelle fixade plan (Hercules),
mat och förläggningar så att alla kunde
koncentrera sig på hoppningen, filade

Sven på den svenska modellen: alla utvalda i förväg, ingen blir sågad.
”Det byggde på att skapa självförtroende, att ta bort prestationsångesten, få
ihop ett lag.”
Resultaten kom också per omgående,
med ett 80-mans svenskt rekord 1992
(av 80 deltagare, då var världsrekordet
”bara” 150) och 107-mans sex år senare.
Fallskärmsvärlden häpnade och tog åtminstone delvis till sig metoden. Den
ligger nu till viss del till grund för världsrekordförsöken i Thailand – det kommande blir på 400 man i februari 2006.
Genusperspektivet

Länge, långt in på 70-talet, var fallskärmshoppning en sysselsättning för
Verkliga Karlar av det Rätta Virket som
kunde fylla ut ett par paraboots och som
hade hår på bröstet. Ett sannskyldigt eldorado för dagens radikala feminister.
Kvinnor accepterades mest som pittoreska inslag i verksamheten, som en
lämplig beundrande fond för de Riktiga
Männen.
”Håll ihop och ligg på mage sa instruktörerna till sina manliga elever”,
minns Eva Korsvall (tidigare Fransson),
Svenska Fallskärmsförbundet 50 år

SFF 50 ÅR

”

Vad driver folk att lägga
tusentals obetalda timmar
på något för allmänheten så
perifert som administration
av fallskärmshoppning?

Varför?

Varför var Stig Westin hemifrån alla helger utom två under ett år? Varför sitter
Stefan Nilsson som klubbordförande i 21
år? Vad driver folk att lägga tusentals
Gudrun Alm, 1981

Kvinnorna som gjorde den
första femmannastjärnan,
1978. Fr.v. Helene Östling, Ulla-Stina Östberg
(senare riksinstruktör),
Eva Korsvall, Annika
Müller, Agneta Nordin.
Deras insatser hjälpte
alla andra tjejer att bli
accepterade som hoppare, inte bara som
trivsamma inslag i
verksamheten.

obetalda timmar på något för allmänheten så perifert som administration av fallskärmshoppning?
”Svaret är att det är sociala faktorer
som tillit, kamratskap och viljan att hjälpa som bidrar till den sociala gemenskapen”, menar Fredrik Lindeberg, psykolog
med ett 50-tal hopp bakom sig. ”Faktorer som är viktiga i en högrisksport som
fallskärmshoppning”.
För nyanlända elever som börjar kurs
finns inga gemensamma nämnare. Somliga vill bevisa något för sig själva, andra
har fått kursen i födelsedagspresent. Deras skäl är lika många som de själva.
Men under resans gång får vi gemensamma erfarenheter som svetsar samman.
Alla har vi upplevt skräcken – och kämpat mot den. Vad utgången av den striden än blir för den enskilde – fortsätta
eller sluta – beror på individuella egenskaper, bland annat hur starkt man upplever belöningen av att lyckas.
Men när det hela är klart och överståndet, när man blivit fallskärmshoppare,
har man fått en ny familj. Fallskärmshopparnas.
”Och din gemenskap vårdar du. Inom
fallskärm måste man, av bokstavlig livsnödvändighet, lita på varandra. Det stärker banden. Men i en familj ställer man
också krav.”
Och då kommer de ursprungliga personliga egenskaperna fram. En fixar fester.
En annan utbildar. Och den tredje sköter
bokföringen hemma på kammaren.

Men alla kan inte packa elevreserver. Alla
kan inte förhandla med kommunen. Alla
är inte intresserade av att sköta markan.
Alla kan inte föra protokoll.
”Klappen på axeln är oerhört viktig”,
säger Fredrik Lindeberg. ”Även om du inte
ber om den blir du glad när du får den.
Den ökar naturligtvis viljan att fortsätta.”
”När jag får tackmailen från lyckliga
tandempassagerare, sådana som uppskattat att vi verkligen tagit hand om
dem, då är det värt alla timmar”, menar
Cathrin Alexandersson, FHS.
Så alla i sporten kan göra något: Ge
ett erkännande. Säga ett enkelt ”tack!”.

Tord Grinde

en av de första framgångsrika kvinnliga
hopparna på sent 60-, tidigt 70-tal. ”Till
oss tjejer sa en och annan sedan: håll käft
och ligg på rygg.”
Själv hade hon börjat hoppa i USA
och kom hem med 150 hopp (mycket
för tiden) och åtskilliga 60-sekunders frifall (unikt i Sverige då) i loggen. Ändå
behövde hon RI:s (!) tillstånd för hopp
ovanför 1 000 meter.
Vid mitten av 70-talet hade hon själv
och till exempel Sigbritt Strömblad,
Lillemor Pira, Siw Almgren, Agneta
Nordin med flera tagit för sig ordentligt.
Samtidigt hade rekryteringen till sporten
breddats. De breda pojkarna fick bokstavligen maka på sig.
Bara tio år senare är Eva Korsvalls
bild fullständigt okänd för exempelvis
Gudrun Alm, mångårig ordförande i
SÖFK och informationschef i SFF:
”Nej. Vi tjejer var väl respekterade.
Men det är klart, ville man få någonting
gjort var det enklare att föreslå det via
någon gammal manlig instruktörsuv.”
I starten premierade hoppning fysisk
styrka. Men sedan vingarna tagit över efter PC (cirka 1978) har fallskärmshoppning varit en fullständigt jämlik sportgren. Tidigare behövdes muskler och vikt
för att pressa ner en PC eller klara en hård
medvindslandning, men det försvann då.
Vad gäller frifallsgrenarna – det vill säga
samtliga grenar utom precision och delar
av paraski – har kraft i arm eller mod i
barm aldrig givit någon större fördel.

Eva Korsvall 1976 –
utan en tanke på att hålla käft eller ligga på rygg.

Gemenskapen!

Ulrika Dahl har i november 2005 lite
drygt 100 hopp efter sin första säsong i
sporten – åtta år efter hennes första tandemhopp.

forts. på sidan 28

Ulrika Dahl, 2005.

Vad alla kan göra

Svenska Fallskärmsförbundet 50 år

Anders Bursell

Anders Bursell

Som nästan all svensk idrott bygger alltså
svensk hoppning sedan starten för 50 år
sedan på ideellt arbete. Som i sin tur utgår från viljan att tillföra – och bli accepterad av – den sociala gemenskapen.
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SFF 50 ÅR
SFF 50 år, från sidan 27

”Min förra pojkvän ville inte att jag skulle börja, det var väl omtanke, men han
förstod inte vad han hindrade mig från
att uppleva, nämligen välmåendet.”
Praktikern Ulrika bekräftar teoretikern Lindeberg på de flesta punkter:

”

Payback helt enkelt. Jag har
haft det så jäkla bra i sporten med
allt de före mig fixat.
Peter Törnestam

Sökandet efter något annorlunda: ”Jag
saknade en krydda i tillvaron.”
Rädslan, och glädjen när den var överstånden: ”Då var det helt underbart.”
Gemenskapen: ”Trots att jag bor i
Karlskrona och Varberg har jag redan ett
halvdussin vänner i FKCG.”
Nyfikenheten: ”Nej, jag har inte specialiserat mig ännu. Allt är kul – bara jag
får hoppa. Stil kanske skulle vara något,
det är väl de gamla balettakterna”, säger
Ulrika.
Om fem år sitter Ulrika antagligen,
förhoppningsvis, i en eller annan styrelse,
i en eller annan kommitté. Kanske kommer hon att resonera som Peter Törnestam: ”Payback helt enkelt. Jag har haft

det så jäkla bra i sporten med allt de innan mig fixat.”
Hur kommer hoppningen att se ut då?
”Vi har färre men större klubbar,” tror
hon. ”Vi har ännu bättre säkerhet, fler
hoppare och fler vanliga människor i
sporten. Vi arbetar fortfarande ideellt, för
så mycket bygger på gemenskap, och den
är också en stor del av hoppningen.”
Som ”lek, frihet och kamratskap”
beskrev den norske forskaren Breivik
bland annat fallskärmshoppning.
Svårare är det väl inte.
Då.
Nu.
Imorgon.

Om källor, källkritik, felkällor och SFF 100 år
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Ovanstående prioriteringar är de gängse
bland historiker av facket.
Samtliga direktcitat i de fem reportagen är godkända av respektive uttalare som korrekt återgivna.
Dock är urvalet av fakta och slutsatserna av
dessa våra, författarnas, och enbart våra. Reportagen är alltså vår tolkning av SFF:s historia.
Det måste med kraft påpekas att SFF inte styrt
arbetet på minsta vis eller haft väsentliga invändningar mot de färdiga resultaten.
Vår ambition har varit korrekthet ner till sista kommatecknet, centimetern och datumangivelsen. Uppgifter har kontrollerats, dubbelkontrollerats, ibland trippelkontrollerats. Ändå kan
vi inte utesluta att fel insmugit sig. Hittar du
några sådana vore vi tacksamma för ett påpekande. Då kan vi korrigera i nästa nummer av
SFS – till kommande ”historikers” nytta och
framtida generationer hoppares förståelse. Se
ovan om officiella protokoll och handlingar.
Skicka dina synpunkter, invändningar eller
kompletteringar (gärna med källhänvisningar)
till någon i SFF:s redaktion, adresser sidan 3.
Om vi avslutningsvis får ge ett råd till nuvarande och framtida hoppare blir det: köp några arkivboxar, hyr ett förråd och spara handlingarna
på ett och samma ställe. De kommer att vara
guld värda när det blir dags att skriva ”Svenska
Fallskärmsförbundet 100 år”. En ännu bättre
fortsättning vore om alla klubbar skickar sina
protokoll, tidningar, verksamhetsberättelser
och resultatlistor till SFF.
För glöm aldrig: fallskärmshistoria, liksom
annan historia, är inte något som skrivs efteråt.
Den skapas nu, idag.
Just nu. Varje dag.
Anders Bursell

om artikelförfattaren:

ANDERS

BURSELL

Annette Ericsson

Den med detta avslutade reportageserien om
SFF:s historia är den största och mest omfattande SFS någonsin vare sig initierat, producerat eller publicerat. Den har – av nöd – blivit
synnerligen faktaspäckad.
Dessa sakuppgifter kommer från samtliga
SFK:s/SFF:s verksamhetsberättelser, många
(men inte alla) protokoll, samtliga Svensk Fallskärmssport inklusive dess föregångare, många
andra klubbtidningar, andra tidningsklipp, diverse tidigare publicerad litteratur, personliga
handlingar och arkiv, och från hågkomster av de
cirka sjuttio hoppare som blivit citerade men
också från ett femtiotal andra som även de generöst bidragit med tid, idéer och arbete utan
att bli speciellt omnämnda.
SFF:s protokoll och resultatlistor anses redovisa korrekta (om än inte kompletta) fakta.
Också annat offentliggjort material såsom övriga protokoll (till exempel från lokalklubbar),
Svensk Fallskärmssport och klubbtidningar har
tillskrivits högt källvärde eftersom justeringsmän/medlemmar/läsare haft möjlighet att bemöta och tillrättalägga eventuella felaktiga uppgifter. Observera dock att vi inte kan garantera
att vi haft tillgång till alla sådana eventuella
korrigeringar.
När det gäller personliga loggböcker, dagböcker och minnen har vi funderat på hur nära
händelsen vederbörande varit, tidsmässigt och
vad gäller engagemang, och – om det funnits
anledning att reflektera över saken – huruvida
han eller hon kan tänkas ha ett egenintresse av
att saken framställs på det ena eller andra sättet.
Personliga minnen kan skilja sig åt. Här finns
naturligtvis en felkälla, men två olika minnesbilder kan båda ge en bild av vad som hänt, och
komplettera snarare än motsäga varandra.

Certifikat: D-262, I-282 (gamla räkningen),
MBBS 6/35.
Antal hopp: Cirka 900.
Utrustning (då): The System,
Lite-Cloud, SAC-22.
Räddningsutlösare: ”Vadå för nåt?
När en Volvo ser ut som en Volvo, dra!”
Hund: Då fox-terrier, nu irländsk terrier.
Yrke: Copywriter.
Övrigt: Redaktör SFS 1981 – 1985,
infochef de första fyra Herculesboogiena,
infochef VM 1988, med mera.
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