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Big Way camp 2007
Go vertical – friflygarfest i Norge
SM 2007 – strid om guld i ogint väder

Du fick vänta
…lite extra på det här numret med anledning av att
SM låg ganska sent i år och det var vi förstås tvungna
att ha med. Nya svenska mästare har korats och en del
gamla har blivit det på nytt. Årets SM visade ett uppsving i antalet anmälda. Kanske kan förbundets satsningar ha börjat ge lite resultat? Fallsvenskan kanske
har bidragit till att hoppare runt om i landet börjat
inse att det inte behöver vara så märkvärdigt att tävla.
Man tävlar för att det är kul och för att själv utvecklas.
Och när man utvecklas blir det automatiskt mycket
roligare.
Vädret den här sommaren har inte varit optimalt
för att hoppa fallskärm. I år när antalet elever äntligen
ökar och vi har fått kunskapen att vi måste ta hand om
de nya och hjälpa dem packa för att de ska stanna kvar,
då får de knappt hoppa något. Kanske måste fälten
kunna erbjuda roligare ”dåligt väder-aktiviteter”.
Stämningen på ett hoppfält när det är dåligt väder kan
avskräcka vem som helst. Speciellt den som är ny i
sporten och kanske inte hunnit bli riktigt frälst. Till
alla elever som börjat i år och som fått sitta på marken
vill vi säga: ge inte upp! Fallskärmshoppning har så
mycket att ge.
Det känns annars som att vår sport fått en hel del
medieutrymme i sommar. En del har visserligen föranletts av den tråkiga olyckan som inträffade vid en uppvisning på Ullfors IP i närheten av Gryttjom men till
största del har det varit annat som uppmärksammats.
Tandemhoppning, tävlingar, SM, myggbugi med mera.

Det här numret är sprängfyllt med rapporter från alla
aktiviteter, tävlingar och boogien som pusslats in mellan regnskurarna. Vi har också glädjen att presentera
Jonas Lindström som från och med det här numret
kommer att förgylla läsningen med sina tecknade serier.
Missa heller inte Nyfiken på-reportaget där vi den
här gången får veta mer om Karin Lien Olofsson. Hon
har haft och står mitt i en mycket händelserik hoppkarriär och har till och med lyckats producera en ny
hoppare.
I förra numret annonserade vi efter folk som kunde
förbättra förbundets hemsida. Det saknas dock fortfarande webbredaktörer så om du är intresserad av detta,
hör av dig!
Till sist önskar vi en vacker höst som erbjuder
många fina hopptillfällen.

Svensk Fallskärmssport
är Svenska fallskärmsförbundets tidning och
distribueras till alla
medlemmar i SFF med
sex nummer per år.

Ansvarig utgivare
Arne Nilsson,
Svenska Fallskärmsförbundet
Telefon: 08-660 73 71
E-post: arne@sff.se eller sff@sff.se
Redaktörer – planering och texter
Jessica Fremnell Krasser
Berghultsvägen 20
702 25 Örebro
Telefon: 019-31 49 32
E-post: fremnell@gmail.com
Anna Oscarson
Brearedsvägen 85
432 38 Varberg
Telefon: 0340-27 09 08, 070-201 52 11
E-post: anna.oscarson@gmail.com
Boel Stier
Norra Agnegatan 32 nb
112 29 Stockholm
Telefon: 0704-80 09 08
E-post: boel@boel.se
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SFF info:
– ordförande Arne Nilsson.
Lösryckt. Händelser, notiser,
annat av vikt eller icke.
SFF:s försvarsinfo
– hoppa efter muck.
Kalendariet 2007.

SM 2007 – strid om
guld i ogint väder.
Riksinstruktör Mattias Nord:
Det ser riktigt bra ut.
Incidentrapporter. Tema:
Slarvig packning.
Svenska cupen
2007 avgjord.
Midsommar i Everöd
och Orsa. Myggbugit.
Go vertical
– friflygarfest i Norge
Big Way camp 2007
– utmanad bekvämlighet.
Bermudaboogiet, Sundsvallsveckan, Westcoast mid way.
Fönster mot hoppsverige

Gotland – succé
för tandemsatsning.
Swoopcupen – skånsk
seger i enda deltävlingen.
Världscupen 2007
– Stupino, Ryssland.
Nyfiken på Karin.

Klubbsvepet.
Umeå fallskärmsklubb.
Pryltorget. Ny serie!

Omslaget:
Sen kväll, Big Way camp 2007.
Foto: Hans Berggren

Signerade artiklar
Signerade artiklar speglar författarens bild av verkligheten och
inte nödvändigtvis Svenska fallskärmsförbundets.
Produktion
Layout, originalarbete,
fotoredigering och distribution:
Anders Nyqvist, Himmelsdyk,
Box 110, 438 23 Landvetter
telefon 031–91 88 01
fax 031–91 88 02
E-post: himmelsdyk@telia.com
Annonser
Anders Nyqvist, Himmelsdyk,
adress som ovan.
Medarbetare i detta nummer
Fredrik Wesslén, Mattias Nord, Arne
Nilsson, Stefan Tumba, Mirijam
Geyerhofer, Maria Landblom, Lina
Gardlow, Stefan Andersson, Mia
Spillman, Filippa Ohlson, Micke
Kaulanen, Elin Bergström, Jonas
Lindström.

Insänt material
Redaktionen ansvarar endast
för beställt material. Vi förbehåller oss rätten att redigera insända texter. Godkännande av publicering i SFS är samtidigt
publiceringsgodkännande av
det tryckta materialet som en
lågupplöst PDF-fil på hemsida
tillhörande SFF eller SFS.
Utgivning
5/07: vecka 44
6/07: vecka 51
1/08: vecka 9
2/08: vecka 18
3/08: vecka 25
4/08: vecka 35
5/08: vecka 44
6/08: vecka 52

Kontakta
redaktionen
för besked om
materialdag.

Adressändring
Medlemmar i Svenska
Fallskärmsförbundet (SFF)
skickar adressändring till SFF (se
nedan). Endast icke-SFFmedlemmar skickar adressändring till Himmelsdyk (se
ovan ”Produktion”).

Prenumeration
Sex nummer inom Sverige
349:- till plusgiro 22 15 72-1,
Himmelsdyk.

Svenska
Fallskärmsförbundet
Box 5435
114 84 Stockholm
Besöksadress: Östhammarsg 70
Telefon kansli: 08-660 73 71
Telefon RI: 08-660 73 81
Fax: 08-660 73 63
E-post kansli: sff@sff.se
Hemsida: www.sff.se
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SFF INFO

Några ord från…

Bort med små orange knivar

Å

Kalotten Fusion omklassad
Kalotten Fusion från Precision Aerodynamics har blivit omklassad. Tidigare har den varit klassad som HP-kalott men efter att materielkommittén, MK, blivit tillfrågade om att omvärdera beslutet undersökte de
kalotten på nytt. MK har bland annat tittat på hur elliptisk den är, hur
stukad den är samt sidoförhållandet och kommit fram till att inte längre klassa Fusion som HP-kalott. Enligt Mårten Janson i MK är Fusion
att jämföra med till exempel Aerodynes Pilot.
Ändringen framgår av den nya versionen av materielhandboken
som ligger på SFF:s hemsida. SBF-listan kommer dock förmodligen
inte att uppdateras förrän mars nästa år. Materielhandboken gäller.
MK kan inte riktigt svara på vad som låg till grund för HP-klassningen när den typades första gången men antagligen var det tillverkarens
beskrivning. Precision Aerodynamics beskriver den som en ”9-cellig
elliptisk skärm”. Idag är de flesta fallskärmar till viss grad elliptiska
och beskrivningen kan därför inte ligga till grund för en HP-klassning.

Aros tog guld i speedformation
Hösthelgen den 1-2 september gick SM i 10-mans speedformation av
stapeln i FK Aros. Av fem deltagande lag gick guldet till Sloggy Speed
Hips från Aros. Ett oväntat resultat eftersom de tippade vinnarna var
Dive Hard som bestod av AFF-instruktörer med sammanlagt bra
många mer antal hopp än vinnarna. Men de glada guldmedaljörerna
blev istället Berit Svensson, Helén Samuelsson, Jenny Melander, Ralf
Liljedahl, Jenny Ekdahl, Johan Bond, Ulf Anderzon, Bodil Almberg,
Tanja Söderberg och Maria Ondracek.
Sloggy speed hips

Petter Alfsson-Thoor

rets SM-tävlingar är avgjorda. Med fallskärmsklubben Cirrus Göteborg som arrangör genomfördes SM med samtliga omgångar i de
grenar som representerades i SM-klasser. Trots mycket regn, vind och allmänt taskigt väder lyckades man alltså genomföra detta SM i Vårgårda.
Det är viktigt att det finns kapacitet att hålla ett högt tempo när vädret
är med oss, då klarar vi ett SM på fyra dagar. Årets SM lockade fler deltagare än de senaste tre åren och det är ett fall framåt för tävlingsverksamheten vilket är både roligt och viktigt. Det är viktigt att vi breddar
och jag både hoppas och tror att vi kommer att öka ytterligare nästa år.
Grattis till samtliga Svenska Mästare 2007.
Nu tackar vi Cirrus Göteborg för de senaste två SM-arrangemangen
och blickar mot Stockholms fallskärmsklubb för de två nästkommande
och önskar dem lycka till.
Det är glädjande att antalet nyrekryterade ökar, det visar att vi gör rätt
saker för att närma oss målet. Det blåser en liten medvind och den ska vi
utnyttja, jag tror på fortsatt satsning på att utbilda fler instruktörer som
kan vara delaktiga i utvecklingen. Alla behöver utvecklas och det är viktigt med kreativ verksamhet på alla nivåer.
Sommaren har väl inte varit alldeles strålande i hela landet, avseende
vädret, men vi har lyckats att öka antalet nya medlemmar i år, och även
det är ju ett steg i rätt riktning. Nya medlemmar fortsätter att strömma
till vår organisation, varmt välkomna till fallskärmssporten.
Arbetet med ”New deal” har gett en bra grund och styrelsen arbetar
på att utveckla detta ytterligare inför nästa säsong. Samarbetet mellan instruktörer från olika klubbar kanske kan utvecklas ytterligare. Jag vill
sända ett varmt tack till samtliga som engagerat sig i projektet och bidragit till en växande organisation.
Styrelsen arbetar nu med idéer och planering inför årets förbundskonferens som hålls i Stockholm i november, där vi tillsammans med ansvariga i klubbarna beslutar hur vi ska arbeta vidare med rekrytering, utbildning, säkerhet, samarbete över gränserna och så vidare. Det är viktigt
att vi alla hjälps åt att utbilda nya samt att vidareutveckla de som finns i
organisationen för framtiden. Tillsammans ska vi ta hand om våra nya
medlemmar och erbjuda både dem och de som varit med ett tag nya utmaningar och möjligheter.
Till sist önskar jag er alla en höst med blå himmel och mjuka landningar, dagarna börjar bli lite kortare men ännu är inte säsongen slut!
Arne Nilsson,
ordförande i Svenska Fallskärmsförbundet

Från och med 1 januari 2008 får inte längre plastknivar av typen ”liten orange hook-knife” användas som kniv vid fallskärmshopp. Det har
visat sig att de lätt kan gå av. Knivarna är av varierande kvalitet och
eftersom det inte går
att utläsa när knivarna
är tillverkade går det
inte att utfärda materielvarning på enstaka
exemplar. materielkommittén förbjuder
dem alltså helt.
Istället ska en metallkniv eller en robustare typ av plastkniv
användas som kniv vid
Kan gå sönder.
fallskärmshopp.

SM i speedformation 2007
Svenska Fallskärmsförbundet
Box 5435
114 84 Stockholm
Besöksadress: Östhammarsgatan 70
Telefon dagtid: 08-660 73 71
Telefax: 08-660 73 63
E-post: sff@sff.se eller arne@sff.se
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Placering, lag

Runda 1
antal / sek

Johannisberg, FKA
Runda 2
antal / sek

Runda 3
antal / sek

Runda 4
antal / sek

Totalt
antal / sek

1. Sloggy speed hips, FKA

10 / 23,39

10 / 22,79

10 / 25,56

10 / 25,23

40 / 96,97

2. Vesslan speedoz, FKA

10 / 27,42

10 / 27,37

10 / 26,66

10 / 30,25

40 / 111,70

3. Dive hard, GOF

10 / 25,49

10 / 35,98

10 / 25,48

9 / 40,00

39 / 126,95

4. Luftens hjältar, SFK

10 / 32,70

10 / 28,23

10 / 30,8

8 / 40,00

38 / 131,73

5. Team Mosaik, FKA

10 / 40,00

10 / 36,19

4 / 40,00

6 / 40,00

30 / 156,19
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LÖSRYCKT

Svenska fallskärmsförbundet
– en frivillig försvarsorganisation
Som svenska fallskärmshoppare är vi delaktiga i en av landets 23 frivilliga försvarsorganisationer. Sammantaget har organisationerna 706 000 medlemmar. Genom att på frivillig basis rekrytera och utbilda
medborgare för uppgifter inom totalförsvaret bidrar fallskärmssverige till landets beredskap.
Vi som ingår i frivilliga försvarsorganisationerna ses som en viktig resurs av Försvarsmakten. Genom
vår kurs- och utbildningsverksamhet bibehåller och höjer vi bland annat kompetensen hos krigsplacerade personer. Av värde för försvaret är också att vi har tillkommit på medborgares egna initiativ och är
fristående i förhållande till såväl andra frivilligorganisationer som till Försvarsmakten.
Under den här vinjetten presenterar vi regelbundet försvarsinformation.

Olle Falkerheim, grundare av vårt förbund, hade visionen att få gamla fallskärmsjägare att fortsätta med hoppningen i civil anda. Men
långt ifrån alla FJS:are fortsätter att hoppa efter att de muckat. I fallskärmsjägarutbildningen hoppar jägarna med rundkalott från 300
meter och likheterna med den civila hoppningen är få. Vill de värnpliktiga lära sig det ”civila” sättet får de gå hoppkurs efter att de
muckat från FJS.
Svenska fallskärmsförbundet inbjuder varje år nymuckade fallskärmsjägare att genomföra civil hopputbildning som Försvarsmakten finansierar.
I senaste numret av Örnen, Fallskärmsjägarnas tidning, skriver
146 Tunkkari att det är av stor betydelse att uppmuntra fortsatt intresse för hoppningen efter muck och att fortsätta arbeta för ett samarbete mellan SFF och Försvarmakten. Idag arbetar FJS och SFF
nära tillsammans och Tunkkari har själv de senaste åren tillsammans
med Arne Nilsson och Stockholms Fallskärmsklubb arbetat hårt för
att sätta ihop fallskärmskurser för nymuckade.
Tunkkari menar att tack vare samarbetet får SFF ett kontinuerligt
tillskott av nya hoppare och FJS får ett verktyg i rekryteringen av nya

Falk representerar Sverige i Europa

Adrian Nicholas

Hoppa efter muck

Under
FJS utbildning
hoppas med rundkalott från 300 meter,
fjärran den civila
hoppningen.

värnpliktiga. Även om inte fallskärmshoppningen är av lika stor taktisk betydelse som förr så är den nog så viktig för identiteten som
fallskärsmjägare. Fallskärmen är jägarförbandets signum och ett kännetecken för hela utbildningen.
Jessica Fremnell Krasser

Magnus Falk
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Arne Nilsson

Magnus Falk har tävlat i andra och tredje omgången av Europacupen i precision.
Den andra omgången gick i slovenska Bled 29 juni-1 juli och där kom han på en
90:e plats av 134 tävlande. Första hoppet blåste det inte alls vilket försvårade
för Magnus.
”Jag behöver träna mer på nollvind eftersom jag bytte skärm nyligen. Det är
svårt att beräkna och första hoppet kom jag för kort”, säger han.
Det gav maxresultatet 16 centimeter och även om han hoppade bra i övriga
rundor (1-0-3-1-2-0-7) så drog första rundan ner placeringen.
Magnus bor i Österrike men har börjat träna med en klubb i Slovenien som har
ett precisionslag i världsklass. En av dem vann Europacupen i Bled – Peter Balta
med ett totalresultat på fem centimeter.
Tredje omgången avgjordes i tyska Altenstadt 20-22 juli. Där blev det bara fyra
omgångar och Magnus låg efter tre rundor på 29:e plats (4-0-1). Men sista omgången var det nollvind och han gjorde 11 centimeter. Det resulterade att han
halkade ner till 83:e plats.
”Marginalerna är små. Det gäller att inte tappa fokus. Under mina bra hopp är
jag inte långt bakom världseliten men det gäller att kunna hålla det i alla hopp.”
Den 17 juni var Magnus med i tävlingen Parachutists over phorty som gick i
Österrike. Den vann han. Det var elva tävlande varav en var med i det ungerska
laget som tog silver i VM förra året.
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Hans Berggren

LÖSRYCKT
Fina svenska swoopinsatser
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På EM i swooping i Holland 1-2 september gick det bra för Göran Schwarz,
NYFK, som knep en fjärdeplats och Martin Bäcklin, SF som flög sig till en
femteplacering. Brännande nära brons av 38 tävlande!
Den tredje svenska deltagaren, Jens Thögersen, inledde tävlingen bra
och låg ett tag tvåa men slutade på en trettonde plats. Första-, andra- och
tredjeplatserna vanns av Ian Bobo, USA, Tom Delibac, USA och Pablo Hernandez, Spanien.

Skadad vid uppvisning
En stockholmshoppare skadades i samband med ett uppvisningshopp lördagen den 21 juli. Platsen var fotbollsplanen i Ullfors, ett par kilometer söder
om Stockholms fallskärmsklubbs hoppfält i Gryttjom utanför Tierp.
Uppvisningshoppet var noga planerat i förväg och hopparna hade med
sig matchbollar till fotbollsmatchen. Fyra hoppare landade mitt på planen
men en femte gjorde av okänd anledning en allt för låg sväng med de främre bärremmarna. Hopparen bröt vänster arm, vänster ben samt bäckenet.
Klubbens instruktörskår kommer i samband med förbundet att göra en
utvärdering av händelsen och dra lärdomar för att förebygga liknande olyckor i framtiden. Till stor hjälp för att utvärdera olyckan kommer hopparens
egen film att vara. En av åskådarna filmade olyckan, som lagts ut på nätet.
Filmen har därefter cirkulerat på olika klubblistor där också diskussioner kring
olyckan förts.

Vårgårda Wingsuit

på gång

7
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20
1-9 september: EM och världscup i stil
och precision, Obijeck, Kroatien.
www.fai.org
15-16 september: DM norra i friflygning,
Mohed. Söderhamns FK, mer info på
www.skydivemohed.se
22 september: FS4 scramble, Västerås.
28-30 september: Europacup omgång 6 i
precision, Locarno, Schweiz.
OKTOBER

17-25 november: Världsrekordförsök i
kalottformation, Lake Wales, USA.
www.floridaskydiving.com
20 november-4 december: Skydive
Surinam Boogie 2007, Surinam.
www.skydivesuriname.com
DECEMBER
21 december-1 januari: Christmas Boogie,
Zephyrhills, Florida. Mer information
på www.skydivecity.com

13 oktober: Oktoberfest i Arvika. Mer
information finns på www.afsk.se

21 december-1 januari: Christmas Boogie,
Empuriabrava, Spanien.
www.skydiveempuriabrava.com

14-21 oktober: Militära VM i FS4 och
precision i Indien.

FEBRUARI

26 oktober: Umeå FK arrangerar 40-årsjubileum med hoppning på dagen och
festligheter på kvällen. www.ufk.nu

23 februari-8 mars: Flajflaj 2008,
friflygarläger i Elsinore, Kalifornien.
www.flygfritt.se

NOVEMBER

• För att få reda på när Svenska
fallskärmsförbundets kurser äger rum,
se hemsidan: www.sff.se

7-11 november: Världscup i swooping i
Sydney, Australien. www.fai.org

Filip Morén

SEPTEMBER

FKCG:s vingoverallvecka den 23-27 juli samlade tio personer inklusive de
båda coachande birdman-instruktörerna Benny Skovhede och Mette Hagaard från NJFK i Danmark, samt organisatören Erik Andréen från FKCG.
Coacherna Mette och Benny hade delat upp flygningen sinsemellan och
Benny planerade och filmade formationerna medan Mette, som betraktas
som mer stabil, agerade basen i flocken. Flocken byggdes både horisontellt
och vertikalt och såväl på rygg som mage.
Det är tredje året i rad som FKCG ordnar vingoverallvecka och Fredrik
”Vesslan” Wesslén ger Erik Andréen en eloge för lägret och säger att Erik
var otrolig som ordnade med allt. ”Allt var så relaxed och coolt. Ingen stress,
ingen panik. Alla var bara så avslappnade”, säger FS-hopparen Vesslan.
Tyvärr kunde man på grund av vädret inte hoppa hela veckan men totalt
gjordes omkring 100 vingoverallhopp. Sista dagen var molnen så låga att
instruktörerna stannade på backen trots att några av deltagarna valde att
hoppa på dagens enda lift.
Vesslan blev så fascinerad av att hoppa vingoverall att han tänker ordna
ett eget läger i hemmaklubben Aros och där är då tanken att flyga över Mälaren. I alla fall delar av den. ”Att flyga vingoverall helt själv efter att man
gjort några vingoverallhopp är lika roligt som att ligga i en vindtunnel som
är avstängd eller som att rulla FS4 ensam på plattan. Vingoverall gör man
tillsammans, in the blue sky, bland fluffiga moln”, säger Vesslan.
Men det håller Erik Andréen inte med om. ”Jag tycker det kan vara kul
att flyga själv, volta, loopa, flyga på rygg, max-flyga eller tävla med bilarna på
marken. Listan kan göras lång. Vingoverall är en helt annan grej än att falla
som vi annars gör”, säger Erik som även nästa år planerar vingoverallvecka.

Överst Benny Skovhede och Mette Hagaard. På marken: Marcus Olofsson,
Marko Kupiainen, Erik Andréen, Sebastian Andersson och Fredrik Wesslén.
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JC Colclasure

LÖSRYCKT
Ett "flockdive" med cirka 20 högprestandaskärmar i formation över Gryttjom i juni 2007.

Deltagarna på årets Swoop camp.

Rättelse fotografnamn
Fotografens namn till
bilden på Mattias
Nord i förra numrets
RI-spalt var helt fel.
Nicklas Lellky tog bilden och ingen annan!

Vindtunnelläger
Norska landslaget i FS4, Arcteryx, arrangerar tre vindtunnelläger i Bedford under
hösten 2007. Datum för lägren är 27-30
september, 2-5 oktober, 6-9 november
och 6-9 december. Under lägret står Arcteryx för allt från singelcoachning till coachning av FS4. För mer information kontakta Arteryx på info@teamarcteryx.no.

Svensk Fallskärmssport nr. 4, 2007

I juni anordnades Swoop camp i Gryttjom för femte året i rad.
Totalt 34 deltagare lärde sig mer om allt ifrån hur man tajmar
flären bättre och får mer lyft i landningen till hur man bygger
upp den perfekta swoopen. För första gången var en svensk coach, Martin Bäcklin, med på lägret. Vid sidan om honom var det
som brukligt grabbarna från PD Factory Team som coachade:
Ian Bobo, Shannon Pilcher, JC Colclasure och Jonathan Tagle.
Arrangören Behrang Masoumi, SF, säger att det roliga med
årets läger var att så många nybörjare var med och att det var
så stor spridning på kunskapsnivån. Deltagarna hade allt mellan
50 och 5 500 hopp.
”Lägret har verkligen etablerats nu efter fem år och ses som
en förebild världen över när andra organiserar liknande kalottläger. Det är i alla fall var Ian och Shannon från PD-teamet säger!”

Fredrik putsade speedrekordet
Fredrik von Schmalensée har varit
med i alla tre världscuper i speedhoppning i år. Den första gick i Finland över
hoppfältet Utti och där slog Fredrik det
svenska världsrekordet med 19 hundradelar. Det nya rekordet ligger på
437,11 km/h. Totalt hamnade han på
en sjunde plats.
Andra omgången avgjordes i Triengen i Schweiz i mitten av juli.
”Den tävlingen gick dåligt. Jag
sprängde brallorna. Trådarna klarade
inte av det höga trycket”, säger han.
Fredrik von Schmalensée
Tredje omgången avgjordes i Gryttjom och på grund av vädret kunde endast fyra omgångar genomföras.
Fredrik fick bara två godkända hopp och fick därför inget resultat eftersom slutresultatet räknas på de tre bästa hoppen.
Bäste svensk blev Henrik Andersson som kom på åttonde plats.
Världsrekordinnehavaren Marco Wiederkehr från Lichtenstein vann. I
damklassen vann Clare Murphy från Storbritannien.

Speedhoppning, världscup 3 i Gryttjom
Damer

snitt på 3 hopp, km/h

1. Clare Murphy, Storbritannien

401,17

2. Eliisa Nikula, Finland

392,26

3. Angelika Layr, Österrike

324,80

Herrar
Jessica Fremnell Krasser

JC Colclasure

Lyckat Swoop camp 2007

snitt på 3 hopp, km/h

1. Marco Wiederkehr, Lichtenstein

465,94

2. Alexander Diem, Österrike

456,60

3. Arnold Hohenegger, Österrike

454,54

4. Christian Labhart, Schweiz

436,36

5. Olli EerolavFinland

431,13

6. Roberto Feusi, Schweiz

413,52

7. Christian Maier, Österrike

381,50

8. Henrik Andersson, Sverige

357,42

9. Björn Bjercke, Norge

355,14

10. Michael Kluge, Tyskland

337,55

11. Oliver Ploner, Österrike

326,42

12. Fredrik von Schmalensee, Sverige

* 409,86

13. Martin Thimerdahl, Sverige

* 383,47

* endast 2 godkända hopp
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SM 2007
strid
om guld
i ogint
väder

Relativt otränade gick
skåningarna in och tog
hem guldmedaljerna i
både FS och precision individuellt. Cirrus Göteborgs andra SM-år på
Vårgårda drabbades av
dåligt väder men kunde
genomföras tack vare
extra lyftkraft i form av
Stockholmklubbens Twin
Otter. Ett SM där friflygningens startfält var
större än någonsin med
hela sex deltagande lag.

Text

Anna Oscarson

Foto

Hans Berggren, Janne Latvala, Arne Nilsson, Anna Oscarson

D

et såg mörkt ut ett tag. SM:s inledande dag, torsdag, regnade i princip bort. Det beslutades ganska snabbt
att de utökade hopptiderna som man
hade möjlighet att nyttja skulle användas. Det blev några enstaka hopp på torsdagskvällen men fredagen fortsatte med
lika osäkert väder.
Stockholms fallskärmsklubb tog då
beslutet att låna ut sin Twin Otter. De
stunder som det var hoppbart väder kunde därmed dubbla lifter köras.
”Årets SM var en pärs på grund av att
vädret ställde till det men SF ska ha ett

8

stort tack för att de ställde upp med Twin
Ottern”, säger Peter Denk, SM-general.
När vädret var så osäkert och det
plötsligt kunde komma ett call som sedan avbröts strax innan ilastning försvårade det för de tävlande i deras uppladdning inför hoppen. Årets SM hade drygt
100 tävlande vilket är fler än det varit de
senaste åren. Vår ordförande Arne Nilsson sa i sitt invigningstal att han hoppas
det är ett tecken på att vi är på rätt väg.
Tack vare att FKCG-medlemmen Finn
Madsen ordnat ett program där resultaten kunde läggas upp direkt de var klara

kunde de som inte var på plats följa den
spännande tävlingen i realtid via nätet.
Friflygning på frammarsch

Årets SM i friflygning var det största i
svensk historia med sex deltagande lag
och är ett tecken på ett uppsving för friflygningsgrenen. Förra året deltog fyra
lag men därförinnan var det ett glapp
med noll deltagare åren 2004 och 2005.
SM-guldet i friflygning gick i år till
förra årets silvermedaljörer Zero från SF.
Divine från FKCG ledde efter tredje och
fjärde rundan. Missar och ett lågt resultat
Svensk Fallskärmssport nr. 4, 2007

Janne Latvala

SM 2007

en består av duktiga friflygare men de
hade ingen tävlingserfarenhet före SM.
De kan nog komma igen med besked
under framtida säsonger.
I speedhoppning såg det på papperet
ut att vara klart på förhand vem som
skulle vinna. Förra årets svenske mästare
Erik Lundh ställde inte upp i år. Det
gjorde däremot svenske rekordhållaren
Fredrik von Schmalensée, SF. Motståndet bestod av Henrik Andersson, ÖFSK,
och Martin Thimerdal, SF. Henrik Andersson överraskade alla och sig själv
med att öka hastigheten i hopp för hopp
och knipa guldet.
”Tidigare har jag tittat på horisonten
under hoppet, nu började jag kolla på
marken i stället”, säger han.

I förra årets SM hoppade han som snabbast 364,91 km/h och i år 433,42 km/h.
En utveckling som ger mersmak och sug
efter ytterligare satsning.

Årets segrare i FS4,
42 från Skånes fallskärmsklubb, kontroll
efter exit.

Spännande medaljstrider

I FS4 öppna klassen var nio lag anmälda.
Liksom förra året stod guldstriden mellan 42 från SFK och Spaï från FKCG.
Spaï var rejält revanschsugna och laddade
till tänderna nyss hemkomna från världscupen i Ryssland. 42 har haft något av
ett mellanår där de inte haft möjlighet
att lägga ner så mycket tid på träning.
Det såg ett tag ut som att det skulle
bli tronskifte och att hemmalaget skulle
ta hem guldet i år. Efter sex omgångar
ledde Spaï med fyra poäng sammanlagt.

Årets SM samlade
fler tävlande än på flera år, över 100 stycken. ”Ett tecken på att
vi är på rätt väg”,
hoppades SFF:s ordförande Arne Nilsson
i sitt invigningstal.

Bästa svenska
friflygarlaget i
år, Zero från
Stockholms fallskärmsklubb.

Hans Berggren
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Arne Nilsson

på runda fem (det andra obligatoriska
hoppet) gjorde att de ramlade ner på
tredje plats efter klubbkompisarna Heroes till nästa runda, när de gick om Heroes igen. Heroes slutade på bronsplats
inte många poäng efter Divine som tog
en silvermedalj.
Reco från SF ville egentligen tävla i
intermediate men inget annat lag ställde
upp i den klassen så de anmälde sig i den
lite svårare öppna klassen. De gjorde en
bra insats och kom på fjärde plats medan
Skånelagen Aid och Void slutade på femte respektive sjätte plats. Båda Skånelag9

Anna Oscarson

SM 2007

I sjunde omgången vände det och 42
hämtade igen Spaïs försprång. Tre omgångar kvar och tävlingen stod och vägde. I åttonde rundan fick 42 ihop en trepoängsledning. I nionde fick båda lagen
13 poäng och i sista var 42 bättre igen.
”Vi är väldigt glada över att vi lyckades behålla förstaplatsen. Det var vårt
mål i år och det känns bra att det gick vägen”, säger Magnus Pålsson, 42.
Silvermedaljörerna var däremot väldigt besvikna.
”Det hade varit tråkigt att förlora om
vi hoppat bra men nu hoppade vi uruselt
och därför känns det fruktansvärt”, säger
Micke Kaulanen, Spaï.
”Efter all tid vi lagt ner på träning i år
känns det löjligt att vi bara var sex poäng
bättre än på förra årets SM. Om vi ska
fortsätta satsa nästa år måste vi göra saker
annorlunda.”
På tredje plats i tävlingen men utom
tävlan i SM kom det finska laget Tigers.
Kampen om bronset stod mellan tre SFlag – Chili, Sweet4 och S.O.A.P. Chili
inledde starkt och låg först i bronsstriden
ett bra tag. Men S.O.A.P som hoppmäsArne Nilsson

Väderuppehåll, bara
att vänta ut läget.
SM:s inledande dag,
torsdag, regnade i
princip bort. Det blev
några enstaka hopp på
torsdagskvällen men
fredagen fortsatte
med lika osäkert väder.
Under de diskreta perukerna i förgrunden
försöker finska laget Tigers omärkligt smälta
in som vilka svenska
medborgare som helst.

Peter Denk, SM-general: ”Årets SM var en
pärs på grund av att
vädret ställde till det
men SF ska ha ett stort
tack för Twin Ottern”.
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sigt är det minst rutinerade av de tre
hämtade igen och gick förbi.
”Vi är otroligt nöjda eftersom vi inte
trodde att vi skulle ta brons. En femte
plats var vad vi hade väntat oss”, säger
Emil Einarsson, S.O.A.P.
Mindre spännande blev det i FS4 intermediate. Foursvaret, FK Aros, vann
stort över klubbkamraterna eXigo och
4Play från SF. Vinnarlaget är försvarsmaktens satsning på fyrmanna inför militära VM som avgörs i Indien i oktober i
år. De hade satt upp som mål att slå sitt
snitt från Svenska cupen 3 som var 14,7
poäng. Det lyckades inte riktigt men däremot slog de sitt eget rekord på en runda
när de i tredje omgången skrapade ihop
25 poäng.
Endast ett kalottformationslag hade
anmält sig, onåD från Östersund. De
fick bedömning på sina tre CF2 sekvenshopp men var aldrig med i själva SMtävlingen på grund av att motståndare
saknades.
Fler centimeter i precision

I precisionens individuella klass vann åter
fjolårsvinnaren Michael Alpfors, SFK.
”Det är alltid kul att vinna men det
var lite oväntat eftersom jag inte har tränat så mycket i år och jag vet att andra
tränat betydligt mer”, säger han.
Trots att Michael vann satte han inte
en enda nolla. Disken som ska träffas för
att få noll centimeter (dead center) har
minskats från tre till två centimeter. Det
misstänks vara en bidragande orsak till

att samtliga hoppare fick ovanligt höga
resultat i år.
I lagprecisionen blev det även där en
upprepning av förra årets guldmedaljörer. Linköping vann överlägset medan
kampen om silvret blev mer jämn. Gropvraken, FKA, vann till slut över Skånes
bästa med en centimeter.
Precisionshopparna fick stå på marken
när de andra lagen kunde hoppa på
grund av att det blåste för mycket. Det
var först under söndagen som deras tävling kunde köras igång på allvar. Söderhamns Cessna var liksom förra året inhyrd till precisionshopparna men för att
kunna slutföra tävlingen användes Twin
Ottern under söndagen. En inte helt
ekonomisk lösning som troligtvis medför
att tävlingen gick med minus.
Efteråt var Peter Denk ändå nöjd i
och med att hela tävlingen kunnat genomföras. Efter förra årets succé upplevde de att det var svårt att entusiasmera
klubbmedlemmarna att arbeta lika hårt
igen.
”Vi var färre funktionärer på fältet
men de involverade har gjort ett mycket
bra jobb och vi har kunnat hålla samma
servicenivå som förra året. Kraven på organisationen blir större när det regnar
men jag hoppas att de tävlande är lika
nöjda”, säger han.
Så här i efterhand kan de konstatera
att det var lite snålt tilltaget att avgöra
SM på fyra dagar. Nästa år står SF som
värd. De kommer då att starta tävlingen
på tisdagen och ha helgen som reserv. ■
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Maria Kristoffersson

Foursvaret.
FS4, intermediate
Namn, klubb

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Foursvaret, FK Aros

16

14

25

12

13

8

13

11

18

11

Totalt
141

2. eXigo, FK Aros

11

14

13

10

12

8

11

11

10

10

110

3. 4Play, SF

8

7

3

5

8

5

7

5

3

7

58

Angelica Rydén

Instutitioner i
svensk lagprecision – Gropvraken och
Linköping. Treorna, Skånes
bästa, saknas
på bilden.

FS4, öppna klassen
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. 42, Skånes FK

20

15

21

12

13

16

17

15

13

15

Total
157

2. Team Spaï, FKCG

20

15

22

15

13

16

13

12

13

12

151

3. Tigers, Finland

19

10

17

13

12

16

14

11

12

13

137

4. S.O.A.P, SF

11

9

14

10

7

10

12

11

8

13

105

5. Chili, SF

12

11

14

11

9

8

11

9

7

11

103

6. Sweet4, SF

11

7

13

6

10

12

10

11

10

8

98

7. Bengtssonz, FKCG

9

9

11

9

7

9

8

9

8

-

79

8. Qoo, FKCG

11

9

10

9

7

8

9

8

6

-

77

9. Runt 30, FK Aros

10

9

10

9

6

9

7

8

8

-

76

SM

Nils Hedström

Namn, klubb

Lagprecision
Namn, klubb

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Linköping 1, L FK

7

15

28

12

24

13

7

19

Total
125

2. Gropvraken, FKA

8

19

11

51

12

10

14

30

155

3. Skånes bästa, SFK

19

34

12

27

10

16

15

23

156

2007

resultat
Precision
R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

1, Michael Alpfors, SFK

1

2

1

7

2

1

1

1

2

18

2, Anders Carlsson, LFK

2

8

3

1

1

0

4

1

1

21

3, Arne Lamberth, LFK

Friflygning

3

5

2

3

0

3

3

Totalt

3

5

4, Bo Wall, LFK

0

3

16

2

5

1

2

3

2

34

5, Tommy Ekdahl, FKA

3

1

2

16

4

3

2

3

2

36

27

6, Helene Eriksson, SFK

2

3

4

5

6

7

Totalt

16

2

2

0

4

6

1

2

5

38

7, Uno Alpfors, SFK

3

14

4

4

2

2

5

4

5

43

7,0

5,2

6,1

6,4

4,6

6,2

6,4

41,9

8, Robert Eriksson, FKA

1

4

3

16

2

1

3

3

11

44

2. Divine, FKCG

6,5

5,2

7,0

6,2

0,6

6,9

7,1

39,5

9, Patricio Matta-Salgado, LFK

2

1

4

4

16

9

1

12

5

54

3. Heroes, FKCG

6,5

3,9

6,4

6,3

3,1

6,1

6,4

38,7

1 Ulf Anderzon, FKA

6

4

3

5

9

7

1

16

-

51

4. Reco, SF

5,9

2,0

5,7

6,0

3,9

6,0

6,1

35,6

11, Tony Månson, FKA

1

16

3

14

4

4

11

8

-

61

5. Void, Skånes FK

5,7

4,6

5,4

5,6

0,6

6,1

6,3

34,3

12, Steffen Hansen, FKA

3

1

5

16

2

2

8

16

-

6. Aid, Skånes FK

3,8

3,1

5,3

5,0

0,0

6,1

5,9

29,2

13, Ulf Österbom, SFK

7

16

5

16

2

7

8

16

-

77

14, Magnus Falk, ÖFSK

14

4

5

16

16

16

16

16

-

103

15, Stefan Nilsson, SFK

8

16

16

16

16

16

16

16

-

120

16, Matthias Andersson, SFK

1

16

16

16

16

16

16

16

-

122

17, Elisabeth Klippinger, LFK

16

16

16

16

16

16

16

16

-

128

18, Kenneth Malmsten, SFK

16

16

16

16

16

16

16

16

-

128

Maria Landblom

1

1. Zero, SF

Namn, klubb

CF2 sekvens
Namn, klubb

1

2

3

4

5

6

7

8

Total

1. onåD, ÖFSK

4

3

2

-

-

-

-

-

9

Anders Carlsson,
Michael Alpfors och
Arne Lamberth på
pallen i individuell
precision.

onåD, enda laget på SM i CF2 sekvens.

62

Angelica Rydén

Plac. namn, klubb

Speed skydiving
Namn, Klubb

Arne Nilsson

1. Henrik Anderson, ÖFSK

1

2

3

4

5

6

Medel

370,05

380,35

373,76

433,42

416,81

0

410,19

2. Fredrik von Schmalensée, SF

428,3

374,39

350,01

0

408,38

359,56

403,69

3. Martin Thimerdal, SF

375,18

374,39

394,11

399,13

392,28

-

395,17

Silver respektive guld till Fredrik von Schmalensée och Henrik Anderson.
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SFF INFO

Anders Q

Mattias Nord,
din riksinstruktör

Det ser riktigt bra ut
H

ej hoppsverige! Jag skriver det här i augusti när vi äntligen har
fått lite hoppväder i landet. Härligt!
Jag trivs bra med mitt nya jobb som jag har haft i exakt ett år.
Hittills har jag haft förmånen att få besöka ett helt gäng klubbar
runt om i landet och få möta er och er verksamhet. Nu märks det
att fallskärmsveriges gemensamma insats i år börjar bära frukt. Det
syns inte minst i statistiken på förbundet.
I skrivande stund har vi 495 elever. Förra året vid den här tiden
hade vi 425 aktiva elever. Vi har hittills i år utfärdat 110 nya A-licenser. 63 av dem kommer från årets elever. 110 nya A-licenser ska
jämföras med totalt 146 under hela förra året. Och just nu är vi i
den del av säsongen då det brukar utfärdas som mest A-licenser. Det
borgar för att våra siffror i slutet av året kommer att se riktigt bra ut.
I mina ögon är det tack vare vår gemensamma arbete med klubbar och elever samt satsningen New deal som vi inte har blivit färre.
För när det gäller antalet medlemmar totalt sett har vi ett nollresultat just nu. Även om eleverna är fler är det totala antalet medlemmar i hoppsverige just nu bara tre fler än förra året vid samma tid.
Om vi nu förutsätter att vi utan New deal hade haft samma medlemstapp men utan lika god elevtillströmning så har vi alltså bromsat
dräneringen och börjat bygget av ett hälsosamt hoppsverige.

U

tan årets satsning hade vi legat efter ännu mer och sakta men
säkert gått mot stora problem. Under många år har vi utbildat
för få instruktörer. Det har gjort att vi inte har kunnat utbilda så
många elever som vi velat och därför har vi fått alldeles för få nya Alicens-innehavare… och så har spiralen snurrat vidare neråt.
Nu bygger vi hoppsverige igen och vi gör det underifrån. Därför
är det min önskan att du som håller den här tidningen i handen ska
förstå hur viktig du är. Du behövs och dina ansträngningar märks!
Det lilla – eller stora – du gör är betydelsefullt och bidrar till att
göra fallskärmssverige lite bättre. Tillsammans har vi alla möjligheter att bli fantastiskt bra.
Vi behöver sunda föreningar med bra drift där folk får hoppa och
glädjas mycket. Vi vill inte ha kostsamma plan som står undangömda i hangarer utan att flyga. Vi vill inte ha riggar som hänger oanvända i hyllor. Ju mer vi hoppar desto billigare blir det, eftersom vi
har fasta kostnader att betala oavsett om vi hoppar eller inte. Det

enda sättet att sänka våra kostnader är att ständigt växa lite lagom så
att vi har ett konstant inflöde av nya personer som delar på kostnaderna och arbetet.
New deal är en handlingsplan i tre steg:
1. Rekrytera och utbilda instruktörer.
2. Rekrytera och utbilda elever.
3. Se till att eleverna utbildas färdigt relativt
snabbt och sedan stannar i sporten.
Det är min önskan att du som är ny i sporten och som funderar på
att bli instruktör så småningom känner en tilltro till det vi gör, att
du tror på vår svenska hoppverksamhet och vill vara med och bygga
upp och forma din klubb och ditt förbund.

V

i kan alltid bli bättre. Just nu pågår en utvärdering av New
deal-projektet och hur det har fungerat i år. Du kommer att
kunna läsa mer om den utvärderingen i nästa nummer. Men oavsett
vad utvärderingen visar så har vi ett verkligt behov av att rekrytera
och utbilda instruktörer. Som det är nu finns det folk i landet som
vill hoppa fallskärm men som inte får göra det på grund av att vi har
för få instruktörer.
Förhoppningsvis har vi många fina hopphelger kvar den här säsongen, men inför 2008 vill vi göra det lättare för dig som börjat i
år att förnya din licens. Det gör vi genom att förbundet – vi – står
för alla förbundsrelaterade kostnader i samband med förnyelsen.
Detta för att ge dig som är ny ett extra välkomnande och du som
inte hunnit färdigt med din utbildning i år en extra chans att bli klar.
Kom ihåg att din insats gör en skillnad för din klubb och hela
hoppsverige! Tack för allt arbete och engagemang.

För er:
Mattias Nord
SFF:s riksinstruktör
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INCIDE NT
RAPPORTER

Tid i sporten: 9 år
Antal hopp: 685
Fallskärm: Spectre 135
Hopparens vikt: 84 kg

Händelseförlopp: Efter att ha
dragit såg jag att hela vänstersidan var kollapsad, troligen på
grund av en ”line over”. Genomförde reservdrag utan
problem och hängde på cirka
500 meters höjd.
Trolig orsak: Packfel, eventuellt rullat bakkanten för mycket
och dragit styrlinorna framför
nosen.

a
m
Tselarnviingg
-

k
c
a
p

Tid i sporten: 10 mån
Antal hopp: 45
Fallskärm: Sabre 170
Hopparens vikt: 60 kg

Tid i sporten: 6 år
Fallskärm: Velocity 103
Hopparens vikt: 92 kg

Händelseförlopp: Efter att ha
öppnat huvudskärmen upptäcker hopparen att ena styrlinan är av. Fattar beslutet att
inte landa med Velocityn, genomför reservdrag och landning utan problem.
Orsak: Slitna styrlinor.

Händelseförlopp: Kastar pilot
på 900 meter. Inget händer.
Kastar en blick bakåt och ser
pilotskärmen på släp. Ruskar
på mig utan verkan och genomför sedan reservdrag.
Orsak: Fel isatt sprint.

Tid i sporten: 1 år
Antal hopp: 120
Fallskärm: Silouette 170
Hopparens vikt: 87,5 kg

Tid i sporten: 5 år

Händelseförlopp: Vid drag
upptäcktes delad kalott.

Händelseförlopp: Bryter efter
FS4-hopp på 1 400 meter,
öppnar huvudskärmen på
1 000 meter. Roterar kraftigt
åt höger och ser att linorna är
intrasslade i varandra på ena
sidan. Genomför reservdrag
och landar utan problem.

Trolig orsak: Packfel, har
eventuellt rullat bakkanten för
mycket och dragit styrlinorna
framför nosen.

Trolig orsak: Packfel, eventuellt under knölig ”bagning” eller
vid slarvigt ordnande av skärm
under propackningen.

Antal hopp: 170
Fallskärm: Sabre 150
Hopparens vikt: 63 kg

Anders Q

Antal hopp: 2 500

Gemensamma nämnare och orsaker för incidenterna:
Ju längre säsongen går, desto skickligare och mer vana blir vi att hoppa. En bieffekt när hoppvanan för säsongen sätter in verkar också
vara att vi blir lite slarvigare. Det kommer helt enkelt in för många
rapporter om reservdrag som verkar vara resultat av slarvig packning. Så se till att det faktum att du är hoppvan inte för med sig en
känsla av att ”va fan det går ändå”.
Förutom rapporter här intill, finns det ett flertal ytterligare exempel
på lintrassel och delad kalott (line over) som ofta är orsakade av slarviga packningar. Alla erfarenhetsnivåer är representerade bland de
här siffrorna och det slarvas på olika sätt. Se till att lägga den möda
som behövs på vikning och nedläggning i bagen och använd hela gummiband. Många rullar bakkanten för mycket vid propackning för att få
ett lättare jobb med att lägga ner skärmen i bagen. Har du konstiga
öppningar eller är osäker på din packning så be om hjälp av någon
som är duktig på materiel och van att dela med sig av sina kuskaper.
Reservskärmar är fantastiskt pålitliga, men de är inte till för att ge
oss en möjlighet att vara lata eller slarviga.
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Peter Törnestam

Jämn och
hög klass
– svenska cupen
2007 avgjord

Team Spaï landar i grupp,
snyggt och samstämt.

Det blev en repris i årets omgång av Svenska cupen från förra året när det gäller totalsegrare i öppna klasserna av både FS och friflygning. Spaï och Zero håller fortfarande en jämn och hög klass. Den tredje omgången fick däremot en otäck start när
beskedet kom att domarna krockat med en älg.
Text

Stefan Tumba, Anna Oscarson

Foto

Tommy Gustafsson, Arne Nilsson, Stefan Tumba, Peter Törnestam.

S

amtliga omgångar av Svenska cupen
har körts. Totalsegern i FS4 – öppna
klassen gick liksom förra året till Spaï
från FKCG och intermediate-klassen
vanns av eXigo från FK Aros. Zero (SF)
tog hem totalsegern i friflygningens öppna klass.
Andra omgången avgjordes i Gryttjom den 30 juni-1 juli. På grund av vädret kunde bara fyra omgångar slutföras i
friflygning och tre i FS. Den här omgången var den enda som skånelaget 42
deltog i och de vann över Spaï med sex
poäng. I friflygningen vann hemmalaget
Zero före Divine från FKCG.
Stefan Tumba

Tredje deltävlingen
Inga personskador
men bil och älg blev historia.
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Svenska cupen 3 ägde rum hos FK Aros
den 21 juli. Sju FS4-lag samlades på Jo-

hannisbergs flygplats, fyra i öppna klassen och tre i intermediate. Inget friflygarlag ställde dock upp.
Stämningen var på topp, väderutsikterna såg bra ut och allt var i sin ordning
på fredagskvällen när incheckningen var
över. Flera hade redan gått och lagt sig
när telefonen ringde. Domarna Zeljko
Tanaskovic och Percy Kristersson hade
krockat med en älg utanför Kungsör och
låg på sjukhuset.
Tävlingschefen blev informerad och
fick minst sagt lite att stå i, samt en oroskänsla över olyckan. Det hjälpte ju inte
att telefonnumret som lämnades gick till
en polis som informerade att ”det är allvarligt och de kommer definitivt inte
kunna döma någon tävling”. Om det var
allvarligt eller inte fick man inte veta förSvensk Fallskärmssport nr. 4, 2007

Stefan Tumba

Svenska cupen 2007, resultat
Deltävling 2, 2007

Totalpoäng 2007

Gryttjom, SF

FS4, öppna klassen

Ovan: Cupens tredje deltävling i FS
intermediateklass togs hem av
Team Milfs från FK Aros: Henrik
Eriksson, Mårten Norlander, Arvid
Olovsson, Adam Stålsmeden och
Peter Wirenstedt på kamera.

Nedan: Zero, Joakim
Wetterfors, Mik Stier
och Anders Sundin, visar stabilitet och knep
även i år friflygningens
guld på svenska cupen.

Plac., lag, klubb

1

2

3

Tot.

snitt

1. 42, SFK

16

23

12

51

17,0

2. Team Spaï, FKCG

14

20

11

45

15,0

3. Pro Team, Finland

11

16

11

38

12,7

4. Sweet 4, SF

11

15

7

33

11,0

5. S.O.A.P., SF

9

14

9

32

10,7

5. Chili, SF

11

12

9

32

10,7

FS4, öppna klassen
Lag, klubb

Plac., lag, klubb

1

2

3

Tot.

snitt

1. 4Play, SF

4

9

3

16

5,3

2. Exigo, FKA

9

3

3

15

5,0

11

3. 42, SFK

5

3. Runt 30, FKA

5

5. Chili, SF

4

6. S.O.A.P, SF

2

FS4, intermediateklassen
Lag, klubb, klubb

1

2

3

4

Tot.

snitt

7,3

4,6

7,6

7,7

27,2

6,8

2. Divine, FKCG

7

3,1

6,7

6,8

23,6

5,9

3. Capra, FKCG

4,5

3,1

5,1

5,1

17,8

4,5

4

Tot.

snitt

1. Reco, SF

1

2

1,5

2

3
2,3

Deltävling 3, 2007

8

3. MilFS, FKA

5

3. Airgangbang.se, FKCG

5

Lag, klubb, klubb

3,3

9,1

2,3

8

3. Twinkie, FKCG

3

3. Capra, FKCG

3

Friflygning, intermediate
1. Reco, SF

2

1. Team Spaï, FKCG

13

16

2. Sweet 4, SF

7

11

3

4

5

6

Tot.

22

16

13

14

94

15,7

12

12

9

11

62

10,3

10

2. Divine, FKCG

Lag, klubb, klubb

FS4, öppna klassen
1

Sv. cup-poäng

1. Zero, SF

Johannisberg, FKA

Plac., lag, klubb

12

2. 4Play, SF

Friflygning, öppna klassen

Friflygning, intermediateklassen
Plac., lag, klubb

Sv. cup-poäng

1. Exigo, FKA

Friflygning, öppna klassen

1. Zero, SF

Peter Törnestam
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2. Sweet4, SF

FS4, intermediateklassen

Plac., lag, klubb

rän senare, nu gällde det att rädda tävlingen och hålla tummarna att ingen skadat sig.

Sv. cup-poäng

1. Spaï, FKCG

Sv. cup-poäng
5

snitt

3. Chili, SF

9

8

16

10

6

9

58

9,7

4. Runt 30, FKA

7

8

11

3

7

6

42

7,0

Som tur var sov Maggan Pettersson i klubbstugan. I vanliga
fall dömer hon precision och saknar behörighet för FS4
men var där för att praktisera. Nyvaken runt midnatt trollade hon fram några namn på domare och tävlingsledningen började ringa runt och väcka folk. Några samtal senare
fick de tag på Pia Berggren och Anders Wallinder som ställde upp trots att de båda egentligen var upptagna.
Pia kom tidigt och hjälpte till att dra igång, men kunde
bara fram till lunch. När halva tävlingen var dömd åkte
Anders och hämtade Percy så att de båda kunde döma
resten av hoppen.
Otroligt nog fick varken Zeljko eller Percy några allvarliga skador, men bilen blev totalförstörd och älgen dog.
På grund av förklarliga skäl kom de slutgiltiga resultaten
sent på lördag kväll när flera av lagen redan hade åkt eller
somnat. Därför flyttades prisutdelningen till SM.
Tävlingsledningen vill rikta ett stort tack till Ander Wallinder och Pia Berggren för att de räddade tävlingen, till
Maggan Pettersson som fick mer jobb än förväntat och till
Luft-Affe som såg till att så många lifter hanns med.
Team Spaï (FKCG) vann överlägset i öppna klassen med
totalt 94 poäng över 6 ronder, ett snitt på 15,7. På andraplats kom Sweet4 (SF) med 62 poäng, följt av Chili (SF)
på 58 poäng.
Team Milfs från FK Aros tog hem intermediateklassen.
Silver fick eXigo, FK Aros, följt av 4Play, SF.
■

Plac., lag, klubb

1

2

3

4

5

6

Tot.

snitt

1. MilFS, FKA

14

12

22

12

16

13

89

14,8

2. Exigo, FKA

10

9

15

9

8

11

62

10,3

3. 4Play, SF

6

6

13

3

7

2

37

6,2

Tommy Gustafsson

FS4, intermediateklassen

Räddare i nöden

Divine från FKCG, tvåa i
friflygningens öppna klass.
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Midsommar på Everöd
niskor. Det är verkligen synd att det inte
blir något nästa år.”
När han kom tillbaks till England försökte han berätta om Skåneklubben för
sina vänner och jämförde då klubben
med filmen The beach: ”Ett litet eget
samhälle i skogen som ingen känner till.”

Drygt
300
trots
blötväder

Stormvarning utfärdad

Alla vet ju att midsommarafton borde
vara en orgie i sol, skira sommarklänningar, dans kring stången och sju sorters
blommor under kudden. Men lagen om
alltings jävlighet hade inte tagit semester
och ett kraftigt oväder bestämde sig för
att besöka Skåne under torsdagskvällen.
Skyfallet, av sällan skådat slag, drog in
över festivaldeltagarna som i nästan ett
dygn fick kämpa mot regnet som blötte
ner allt i dess väg.
De värst drabbade beslöt sig för att
sätta upp tältet i hangaren, där också
midsommaraftons dag spenderades framför projektorduken medan ösregnet dundrade mot plåttaket.
Men allt ont har ett slut, efter regn
kommer solsken och precis innan folk
fick panik av att vara inomhus sprack
molnen upp och solen kunde värma de
blöta camparna.
Lyckat helikopterhopp

Bungyjump, helikopter, rodeotjur och sumobrottning. För tredje året i rad slog Skåne, Stockholm och Göteborg påsarna samman och ordnade landets största fallskärmsfestival på Everöd.
Text och foto

ningsbanan redan på tisdag förmiddag,
så resten av veckan fick Stockholms Twin
Otter och Skånes Beaver klara av alla
hoppare själva, med assistans från helikoptern de två sista dagarna.
Och hoppades gjorde det.

Mirijam Geyerhofer

Coachad storformation

M

Bilden ovan:
Helikoptern kom ner
från Stockholm på
lördagen och det var
många som passade
på att hoppa både
en och två gånger.
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ed start på måndagen i midsommarveckan började svenska
och utländska hoppare checka in. På
torsdagskvällen hade drygt 300 personer
kommit till Skånes fallskärmsklubb för
att hoppa från Sveriges tre bästa flygplan
och en helikopter. Ja, och så fira midsommar i goda vänners lag så klart. Jippot hade potential att bli det bästa hittills
– så länge vädret skötte sig – och det började fantastiskt med tre solskensdagar.
Stockholmarna gjorde inhopp på tisdagen och alla hopparna landade på rätt
fält, till skillnad från förra året då nästan
15 personer landade beerline. En härlig
vecka med hoppning, bungyjump, rodeotjur, sumobrottning och festligt mingel
låg i antågande och alla var glada.
Oturligt nog minglade Pacens låga
vinge med en lite för hög skylt på land-

FS-coachen David Lewis från England
hade bara varit i Sverige en gång tidigare
– på Hercules-boogiet 2005 – och han
tyckte om sitt första besök på skåneklubben. Han uppskattade särskilt att de han
coachade var duktiga både säkerhets- och
kunskapsmässigt.
”Jag kunde koncentrera mig helt på
organiseringen av formationen och behövde bara nämna som hastigast vad som
gällde vid bryt”, berättar han. Det var
inte så många som ville hoppa jättestort,
en 13-manna var det största och tio pers
var det vanligaste. David Lewis var nöjd
med veckan.
”Jag visste att det var första gången det
var en coach inbokad på boogiet och att
det kanske inte skulle vara så många som
visste om möjligheten. Men jag hade jättekul och träffade massor av härliga män-

För första gången på tre år hade Skåneklubben äntligen lyckats med två saker:
Bygga en midsommarstång, vilken nu
kunde kläs med blommor och blad, samt
få ner en helikopter till boogiet.
På grund av fredagens ösregn och det
faktum att lördagens väder gav begreppet
”ostadigt” en helt ny innebörd såg det ett
tag ut som att helikopterhoppningen
skulle få ställas in även i år. Men någon
gång måste man ju ha tur och under festivalens två sista dagar gjordes närmare
40 helikopterlifter, mycket tack vare att
man förlängde hoppningen ända till
klockan 22 på lördagskvällen.
Sandra Månsson var
mer än nöjd med helikopterhoppningen:
”Extrem lycka!”

Svensk Fallskärmssport nr. 4, 2007

En av alla dem som var helt spralliga efter sitt första helikopterhopp var Sandra
Månsson från SFK. Hon var mer än
nöjd när hon landat.
”Det var fantastiskt! Extrem lycka!
Det kändes så overkligt, det var som att
sväva i tomma intet. Jag har ju inte hoppat luftballong innan så jag visste inte
hur det kändes.”
Och Sandra var inte den enda som
tyckte att hon spenderat pengarna väl.
Hela lördagen kunde man se exalterade
hoppare springa bort mot helikopterilastningen.
Och så kom söndagen och det var ju
självklart att solen skulle börja skina ordentligt precis lagom tills att alla begav
sig hemåt med fuktig packning och kärlek i hjärtat. Typiskt.
■

Både Östersundsposten
och TV4 hoppade tandem.

Många
gjorde sina
första helikopterhopp.

Midsommar i Orsa
Även i Orsa hölls midsommarfest. Dalaklubbens
firande ihop med Söderhamn respektive Örebro
fallskärmsklubbar drog ett femtiotal hopppare från
olika delar av landet.

Timmy Elmsäter,
ÖFK, gillade midsommarlägret i Orsa.
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Erik Nilsson

Maria Landblom, ÖFSK

Markus Lundberg
steker kolbullar.

Erik Nilsson

Trots varierande jämtländskt väder genomfördes årets Myggbugi med dunder och brak.
Hoppare från Småland, Nyköping, Aros och
Dala anlände till Östersund under veckan. Totalt blev vi 37 incheckade och det genomfördes 344 hopp vilket vi är mycket nöjda med.
Veckan började med ganska risigt väder i
två dagar, vilket medförde att endast några få
hopp kunde genomföras. Från och med måndagen blev vädret bättre och bättre, vi kunde
hoppa alla dagar även om det ibland blev VM
i att hitta luckor bland molnen.
Under veckan kom TV4 och hoppade tandem samt gjorde ett reportage om fallskärmshoppning. Även Östersundsposten som är en
av länets morgontidningar hoppade tandem
och gjorde ett reportage. Den andra morgontidningen, Länstidningen, gjorde även de ett
reportage om fallskärmshoppning så det var en
total ”mediaboost” när vi prydde bägge tidningarnas framsidor under veckan.
Helikopter på fredagen, en inhyrd EC-120,
var mycket efterlängtad – det var många som
fick göra sina första helikopterhopp. Även en
speedtävling genomfördes under veckan och
där gick Marcus Jögi, Micke Vernersson och
Magnus Persson segrande ur striden. Andra
aktiviteter var bland annat kolbullestekning
och äventyrsbad på ett inhyrt utomhusbad.
Boogiet avslutades med en kräftskiva, skattjakt och flera ”case” under lördagskvällen.
Vi är väldigt nöjda med veckan och tackar
alla som kom. Samt Jämtlandsflyg för ett bra
samarbete under veckan!

Erik Nilsson

Max media för Myggbugit

”Festen var bra och det var god mat”. Det omdömet fäller Timothy ”Timmy” Elmsäter från Örebro Fallskärmsklubb om midsommarfirandet och
det stekta vildsvinet som Dalaklubben bjöd de festande på. Liksom i Skåne drog oväder in över Siljansbygden och vädret var riktigt dåligt på själva
midsommardagen.
”Det var bättre dagarna däromkring”, säger
Timmy, men han är ändå väldigt nöjd.
Tack vare de två flygplanen, Dalaklubbens och
Söderhamnsklubbens kunde hopparna göra en hel
del lifter, däribland några nakenhopp, berättar
Timmy som själv behöll kläderna på. Timmy blev
förövrigt tvungen att sätta två case eftersom han
dels blev klar med sitt A-cert under helgen, dels
lyckades sätta en femmanna.
Jessica Fremnell Krasser
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Friflygaresset Tim
är Go Verticals sk

Det gäller att spotta noggrannt
när det är dags för inhopp bland
berg och dalar i fjällvärlden.

Skywalkers kameraflygare Håvard
Flaat visar kontroll i luften.

Här bjöds på dunderskön utsikt under kalott
mellan snötäckta fjälltoppar, och mossmjuk mark
att sätta ner fötterna i.

Friflygarlandslaget Skywalkers ryker
ihop i en tjusig cirkel som avslutning
på ett av inhoppen under Go Vertical.

Tim Porter
skapare.

GO
vertical
– friflygarfest i Norge
Norska Voss bjuder på mer än bara Extremsportveckan. I juli varje år kan man hoppa organiserat från 4 500 - 5 000 meter under friflygarboogiet Go Vertical. Här finns vassa
organisatörer, en sanslöst vacker fjällmiljö och andra aktiviteter när vädret sviker.

Text

Boel Stier

Foto

Anders Bruun Larsen

oppfältet i norska Voss nära Bergen är mest känt för svenska hopH
pare för den Extremsportvecka som äger
rum varje år kring midsommar. Men de
har även andra intressanta evenemang
under sin sommarsäsong. Ett av dem är
friflygarlägret Go Vertical under en
vecka i juli.
Hopp från 5 000

Grillmiddagen är serverad
för alla nylandade hoppare.

Go Vertical är en import som flerfaldiga
danska världsmästarna Martin Kristensen och Nils Predstrup, skaparna av
freestylelaget Funkflyz, tog med sig till
Norge för fyra år sedan. Danskarna
hade bott och arbetat på Jan Wildgrubers hoppfält i södra Europa, först när
det låg i Spanien och hette Train in
Spain och sedan när det flyttade och
blev Skydive Portugal. Där arrangerades
under flera år ett friflygarboogie där lifterna gick till 5 000 meter – utan syrgas!
Piloten flög upp Twin Ottern till uthoppshöjd så pass snabbt att det fungerade bra ändå.
När Skydive Portugal senare övergick
i portugisisk ägo gjorde danskarna Voss
till sitt sommarhem. Det var en naturlig
plats för dem eftersom dåvarande norska friflygarlaget Trio Ludens hade sitt
hemmafält där och banden dem emellan var starka.
Till Voss tog danskarna förutom sin
imponerande kunskapsbank med sig Go
Vertical, inklusive boogiets skapare, det
engelska friflygaresset Tim Porter. På
varje läger organiserar han medan Jan
Wildgruber flyger hopparna till 5 000
meter (eller 4 500 meter som det oftare
var frågan om i år i alla fall).

I år flög Jan en Beech 99, ett snabbt
plan med stor och rymlig dörr. Vid sidan om Beech-lifterna kunde man också
hoppa från normalhöjd med fältets Pilatus Porter.
Regn och otroliga inhopp

Go Vertical anno 2007 drabbades precis
som hela säsongen i Norge – och Sverige med för den delen – av ovanligt
mycket regn och moln. Extraevenemang
som forsränning arrangerades för hopparna när det blev för trist att sitta och
vänta på väder. Men under de dagar
som hoppningen bedrevs var det ett kanonevenemang. Det bjöds på organiserad hoppning med en mängd duktiga
friflygare som nämnda danskar, Tim
Porter och självklart medlemmarna i
norska landslaget Skywalkers och några
ur Trio Ludens.
Tre inhopp gjordes under veckan, varav det sista i fantastisk fjällmiljö, en naturskön säterbygd långt bortom allmän
väg där över hundra hoppare flög in och
landade i fuktig mossa mellan bergstopparna. Efter ankomst sörjde ditforslad
grillpersonal och DJ för mat och underhållning.
Det enda man kan klaga på som gäst
i Voss är att möjligheterna att förvara
och tillaga egen mat är obefintliga. Det
är gasolkök utanför tältet som gäller om
man inte vill köpa fältets egna måltidsalternativ. Med detta sagt är det för övrigt bara tummen upp. Voss är gästfritt,
sanslöst vackert och dessutom ett hoppfält där man verkligen drar nytta av all
den vackra natur och häftiga terräng
som finns runt om fältet.
■

Mer info om friflygarfesten Go Vertical hittar du på nätet: www.skydivevoss.no

Jullan, utelandarbilen, var fllitigt använd i början av veckan.

Anders Helgesson

Anders Q

Anki Mörtberg

Anders Helgesson

Organisatören Caroline Hughes andra besök på Big Way.

Kate Cooper: ”Lämna bekvämligheten, pröva nytt!”

Spotting från ramp.

Utmanad bekvämligh
Text

Jessica Fremnell Krasser

Foto

Hans Berggren, Anders Helgesson, Anders Q

D

Hans Berggren

rygt 75 personer från Europa
och USA deltog i årets upplaga av Big Way Camp i Gryttjom.
Tio svenska klubbar var representerade bland deltagarna och tillsammans gjorde man nästan 2 000
hopp under veckan. Vädret var
riktigt bra och man kunde hoppa
varje dag.
Coacher från 400-manna

De flesta av hoppen gjordes med
roteflygning med två eller tre flygplan. Förutom Stockholmsklubbens egen Twin Otter och inhyrda AN 28:a användes även Arosklubbens Cessna Caravan. Lägret är för många en fantastisk
möjlighet att öva upp sina färdigheter i storformation. För andra
är det en möjlighet att träffa gamla hoppkompisar.
Det var första gången som coacherna Kate Cooper och Lesley
Gale organiserade i Gryttjom och andra gången för Caroline
Hughes. De har alla en diger meritlista bakom sig och har varit
med vid stora tävlingar och världsrekord. Alla tre var med i
världsrekordet på 400 hoppare som sattes i Thailand 2006.
Lämna bekvämlighetszonen

Upplägget på lägret blev aningens annorlunda än det varit tidigare år. Coacherna satsade benhårt på utbildning och uppmanade deltagarna att lämna sina bekvämlighetszoner och utmana sig
själva. Det resulterade i att deltagarna i princip fick en ny plats i
formationen varje dag under första delen av veckan.
Detta sätt lovordades av en hel del av deltagarna som tyckte
det var oväntat och roligt. Äntligen kunde de arbeta med sådant
de tyckt varit svårt och upptäcka att de klarade av saker de inte
trott sig i stånd till. Andra hade hellre sett att man fokuserat på
att verkligen sätta formationerna och satsat på att få göra poäng.
Kate Cooper skadade sig tyvärr i axeln redan andra dagen och
fick till största delen hålla sig på marken. Hon kunde emellertid
göra ett sent hopp på onsdagen. Trots skadan ljöd hennes fasta
stämma likväl över gräsmattan där hon med militärisk disciplin
förklarade och styrde upp under sin militärgröna keps.

Bakgrundsfoto Anders Helgesson.

På torsdagens eftermiddag satsade man på att sätta en 57-manna. Efter ett antal försök fick deltagarna lön för sitt slit. Då hade
några röster börjat höras om att det började bli långtråkigt. På
det sjunde hoppet för dagen lyckades man sätta en 57-manna.
Då var några deltagare rejält trötta.
Arrangörerna Karin Lien Olofsson, Marc Hess och Jenny Rosén
säger att deras känsla är att de flesta varit nöjda med lägret.
■
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Blicken fäst mot basen som just
lämnat AN28:an, förstakärran.
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Anders Helgesson

En 57-manna sattes

Anders Q

Lesley Gale, line-of-flight för 57-mannorna.

Jenny Rosén och Håkan Andersson prisades för skämtlynne.

Uppslupen middag, fin avslutning på veckans hoppning.
Anders Q

Anders Q

Hans Berggren

Enklare på knä.

het på Big Way

Anders Helgesson

Hans Berggren och Anders Helgesson,
fotade luftbilderna.

Fin 15-mansformation och inte den enklaste, stor flygdisciplin ett måste.
57-mansformation.

Anders Helgesson

Grundläggande träning för större, här 30 plus.

Hans Beggren

Hans Berggren

Kate Cooper håller i markträningen för 57:an.
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Ola Hansson

Östkustboogien lockade många

Hela glada boogie-gänget som samlats på
Bänkås flygfält i Sundsvalls fallskärmsklubbs regi.

de trevligaste sommarnöjen man kan ha. Oavsett om du hoppar eller inte träffar du vänner
du inte visste att du hade. Två av sommarens
trevligaste boogien inföll samma vecka, i Sundsvall och Nyköping.
Text

Lina Gardlow

Foto

Ola Hansson, Jesper Bergstrand

P

Några NYFK och LFKhoppare bordar den
norska Twin Ottern.
Klubben som äger
den, Tönsberg, har
precis köpt en till. De
har 30 medlemmar...

å Skavsta flygfält arrangerade Linköpings, Örebros och Nyköpings fallskärmsklubbar Bermudaboogiet under
tredje veckan i juli. I början av 90-talet
slog dessa klubbar sina kloka huvuden
ihop och anordnade ett boogie för turkeys. Nyköping, Örebro och Linköping
ligger som i en triangel i förhållande till
varandra, och därför döptes evenemanget
till Bermudaboogiet... för att anspela på
en annan berömd triangel.

Efter att hela veckan regnade bort 1998 i
Örebro upphörde traditionen. I år bestämde man sig dock för att återuppta
denna utmärkta idé, men årets boogie
var emellertid inte bara för turkeys. Det
arrangerades ballonghoppning, FS-hoppning, kalottkurs, birdman-hoppning och
även elev- och tandemhoppning. Boogiet
hade ungefär 100 anmälda och flög gjorde man med två AN-2:or samt en inhyrd
Twin Otter från Norge. Twin Ottern tillhör för övrigt fallskärmsklubben i Tönsberg utanför Oslo.
Packtältet lyfter och kraschar

Under veckan gjordes 1 350 hopp, sex
New deal-elever examinerades och ett reservdrag genomfördes. Stämningen var
på topp och förutom några regniga och
blåsiga dagar, då packtältet lyfte och kraschade, var vädret strålande.
På altanen hade man satt upp en
loungehörna och på området fanns även
en bur med tillhörande hawaiiskjortor
för de som inte ville vänta med öldrickandet tills efter hoppningen avslutats.
När skymningen föll hördes reggae-toner
över hela området vilket byttes ut till karaoke fram på småtimmarna.

Det anordnades landskamper i allt man
kunde komma på att tävla i – från klassiska hoppgrenar till att rida mekanisk
älg, swoop-bowling och så kallad delfinhoppning. Tyvärr måste erkännas att
Norge tog hem vinsten i de flesta grenar.
Förutom hoppning fixades en hel del
andra aktiviteter. Bland annat spelade
några entusiaster in en ny version av den
musikvideo som gjorde succé på Filmfestivalen 2006. Den gigantiska badtunnan
var såklart också välbesökt nätterna igenom. Tyvärr var vädergudarna ovänligt
inställda och det var mer moln än sol under veckan.
Konstateras kan att likheterna mellan
hoppkulturen norr och söder är större än
olikheterna – god marka-mat, vänliga
själar, rastlösheten när vi inte kan hoppa,
glada tandempax, barn och hundar. Det
som skiljer är väl möjligen storleken på
■
case-burkarna. Blue skies!
Jesper Bergstrand

Att kuska runt mellan olika hoppfält är ett av

Bodö gästar Sundsvall

Jesper Bergstrand

Sundsvall hade som vanligt hoppvecka
på Bänkås flygfält med ett stort antal gästande norrmän från framförallt Bodö
fallskärmsklubb. Sundsvall har arrangerat
denna hoppvecka många år och den brukar vara välbesökt av medlemmar från de
flesta norrländska klubbarna.
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Per Elovsson, ÖFK. Mycket motiverad AFF-elev
som blev den första att klara kursen i ÖFK. Jesper var hans KL och de kom på att de gjorde ett
tandem för 10 år sedan.
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Bubbel för 500

Fönster mot

Viktor Lindman, pilot i
Linköpings fallskärmsklubb, firade på nationaldagen att han flugit 500
timmar. Eftersom det var
strax före lunch och han
skulle fälla hoppare
resten av dagen fick det
bli Pommac men han fick
i alla fall spruta bubbel
över omgivningen.

HOPPSVERIGE!

Foto: Håkan Andersson

Skicka bilder!
Under rubriken Fönster mot
hoppsverige vill vi att du som
läser SFS förser oss med bilder som skildrar livet på svenska hoppfält. Helst markbilder.
Det är roligt om bilden lyfter
fram något kul, vackert eller
udda mitt i det vardagliga.
Skicka dina bilder, digitalt, papper eller dia, till: Himmelsdyk,
Box 110, 438 23 Landvetter.
E-post himmelsdyk@telia.com

Premiär för Westcoast Mid Way
I FKCG tyckte de att det var något
som saknades mellan träningslägren

Gunilla Sigurd och Filip Morén, två av
deltagarna på allra första West coast mid way.

för fyrmannahoppning och Big way

Gareth Holder, välkänd
och uppskattad organisatör som gärna bjuder
på sig själv.

camp. Steget är ganska stort däremellan vilket förhindrar en naturlig
återväxt av storformationshoppare.
Därför har de nu startat Westcoast
Mid Way.
Text och foto

Stefan ”Schwede” Andersson

West coast Mid Way organiserades av FKCG
för att försöka öka förståelsen och kunskaperna
om storformationshoppning på mage.
Det hela riktades mot två kategorier hoppare,
de som har lite drygt 100 hopp och kanske inte
gjort mer än något eller några hopp i lite större
formationer och de som hade många, många
fler för avancerad 10-14-mannahoppning.
På grund av det låga deltagarantalet blev det
bara två grupper, en 7-manna i de lägre hoppregionerna och en 8-manna med avancerad
hoppning från block till randomhopp ifrån
poolen med Gareth Holder som coach.
Gareth Holder bor i USA men är mycket
välkänd inom svenska hoppkretsar som en brit-
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tisk lustigkurre med stor självdistans. Med andra ord en man som ger mycket till gruppen
genom att bjuda på sig själv.
Nu visade sig inte vädret från sin bästa sida…
vart tog sommaren vägen? Det blev bara halva
hoppdagar och åtta hopp sammanlagt. Ibland
blev väderfrustrationen stor. Sammantaget kan
sägas att veckan som sådan blev bra. De i den
lägre erfarenhetsgruppen blev bara bättre och
bättre samt de i den avancerade gruppen hade

väldigt roligt och gjorde många nya formationer och lösningar.
FKCG kommer säkerligen att försöka göra
om konceptet nästa år men ser gärna fler hoppare från andra klubbar som kommer och tar
del av erfarenheter som ges vid dessa tillfällen.
För deltagarna har det varit mycket värt att
delta, men alla hade sett att vi fått göra fler
hopp. Nu känns det som om man bara fått en
försmak av rolig hoppning i organiserad form.
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Succé för tandemsatsning på
Några hoppare kläckte
idén att göra en riktigt
proffsig tandemsatsning på lämplig som-

Gotland

marskön ort. I juli i år
spenderade tandempiloter, kameraflygare
och packare från hela
Sverige flera högsommarveckor i turistparadiset på Gotland.

Text

Mia Spillman

Foto

Magnus Caro

R
Marknadsföringen i
och runt Visby var
massiv, alla ytor potentiella affischplatser.
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edan vintern 06-07 väcktes en idé
hos några svenska hoppare. Tänk
om man kunde göra en större tandemsatsning på en lämplig plats i Sverige, lite
på samma vis som tandemhoppningen
går till i Australien eller Nya Zeeland.
Där värvar man på
ett effektivt sätt
tandempassagerare
bland turister och
kan på det sättet
både marknadsföra
vår sport och ge
människor en fin
upplevelse.
Projektet tog
form först i år och
fick namnet Skydive Gotland eftersom man valde att
förlägga hela evenemanget till den populära turistön. En
av eldsjälarna har

varit Magnus Caro, i vanliga fall hemmahörande i Sundsvall.
Piloter, packare, filmare

Magnus Caro tog kontakt med Gotlandsklubben och byggde med hjälp av bland
andra Joakim Melin från FK Dala upp
ett gäng av tandempiloter, kameraflygare
och packare från Örebro, Västerås, Skåne, Sundsvall, Söderhamn och Dalarna.
Bland några av de mer välbekanta namnen finns ”Poffe” Nordin från Skåne,
Thomas ”Tummen” Biehl från FK Dala
och Magnus Wädel från Örebro FK.
Valet av plats föll alltså på Gotland, en
av de turisttätaste svenska orterna under
sommarhalvåret, med närmare en miljon
besökare varje år. Utbudet av aktiviteter
på ön är relativt begränsat, och då speciellt utbudet av äventyrsaktiviteter.

Magnus Caro

Magnus Wädel och hans passagerare väntar på linsträckning över Visby med innerstaden och dess ringmur närmast stranden.

skärmssatsningen skall kunna genomföras även nästa sommar. Kanske kan det
till och med bli en fast verksamhet som
kan hjälpa till att blåsa nytt liv i Gotlands fallskärmsklubb. Klubben, med
sina knappt tio medlemmar, lider av en
desperat brist på såväl instruktörer som
inkomster och framtidsutsikter över huvud taget.
Vad som från början varit en avlägsen
idé blev verklighet den 28 juni i år. Då
samlades merparten av gänget i Nynäshamn för att i samlad trupp ta färjan
över till Gotland. Boende för alla under
den kommande månaden hade arrangerats i klubbstugan samt i en villa i södra
Visby. Söderhamns Cessna 207 fanns att
tillgå under hela juli vid sidan av gotlandsklubbens egen Cessna 182.
Strandlandning bra reklam

Hopp om flera somrar

Både gotlänningar och fastlandsbor har
uttryckt förhoppningar om att fall-

Alla övriga praktiska detaljer som att få
igång ett fungerande manifest och en redigeringsstation för tandemfilmer löstes
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Skånsk seger
i swooptävling
Årets enda cuptävling i swooping slutade med skånsk seger genom
Jens Thögersens insatser. Arrangörerna i Nyköpings fallskärmsklubb gladde sig åt att många utvecklats mycket sedan förra året.
Filippa Ohlson

Foto

Roger Terner

ördagen den 4 augusti anordnades
årets enda deltävling i Svenska cupen i swooping vid Jogersöbadet i Oxelösund. (Den delcup som skulle ha anordnats i Haninge den 28 juli ställdes in på
grund av för få deltagare.)
Som arrangör stod Nyköpings Fallskärmsklubb och Jonas Ponas Bergqvist.
Domare var Catina Karlsson och Anders
Wallinder. Det var åtta deltagande i tävlingen som bestod av två delmoment, tre
omgångar distans och två omgångar zonprecision.
Tävlingen pågick under hela dagen
och som slutlig segrare med 366,7 poäng
stod Jens Thögersen som representerade
Skånes fallskärmsklubb. Göran Schwarz
från Nyköpings fallskärmsklubb kammade hem 344,2 poäng och placerade sig
därmed på andra plats. Från fallskärmsklubben Cirrus Göteborg tävlade Niclas
Emanuelsson och med sina 296,5 poäng
slutade han på en tredjeplats.
Martin Bäcklin, en av få svenska
swoopare som hittills tävlat internationellt, brukar göra bra ifrån sig men kom
här inte högre än en fjärde plats. Han berättade att han tränade på 450-graders-

inflygningar och därmed fick resultaten
stå tillbaka en aning.
Under den första delen av tävlingen
landade hopparna i lätt medvind men
framåt eftermiddagen tilltog vinden i
styrka och under den sista omgången i
zon-precision blåste det upp mot sex meter per sekund.
Jonas Ponas Bergqvist som för tredje
året i rad arrangerar tävlingen är glad att
det kommer nya tävlande i grenen och
han glädjs även åt att de som är nya i tävlingssammanhang har utvecklats så
mycket sedan förra året.
I publiken fanns alla åldrar representerade, och stora som små visade sitt intresse med frågor och funderingar kring fallskärmshoppning.
■

under den första veckan. Det genomfördes även en strandlandning i Snäck, tre
kilometer från hoppfältet, vilket drog till
sig en del nyfikna. Flera av åskådarna valde, efter att ha sett hoppare i luften, att
boka in tandemhopp som sedan kunde
firas med champagne på kvällen. Det vi
ofta säger stämmer: ”Syns vi så finns vi!”
Trots allt det här positiva så har vädret
inte varit till sin fördel den här sommaren. Även om Gotland brukar kallas för
solskensön så föll många dagar bort på
grund av regn, låga moln och starka vindar. Däremot gick ingen tid till spillo för
det. Varje hoppfri dag spenderades i centrala Visby med broschyrutdelning till
förbipasserande och affischer sattes upp
över hela ön.

Men det som tveklöst lockade flest tandempassagerare var en artikel i tidningen
Gotland Just Nu, där tre av de lokala reportrarna berättade om varsitt tandemhopp. Deras reaktioner efter hoppen var
positiva på gränsen till euforiska. Så här
sa reportern Petra Dahlberg efter ett tandemhopp med Thomas Biehl:
”Om Thomas, som jag aldrig träffat
förut, skulle fria till mig just nu skulle jag
svara ja.”
Vi som arbetat med det här projektet
känner oss nöjda med vad vi åstadkommit. Visst kunde en del ha gjorts annorlunda, men i det stora hela har vi lyckats
med det vi ville genomföra. Vi visste att
break even låg runt 160 tandemhopp
och vi gjorde 230, trots det dåliga vädret.

L
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Svenska Cupen i swooping 2007
1.

Jens Thögersen SFK

2.

Göran Schwarz NYFK

(366,7)

3.

Niclas Emanuelsson FKCG

(296,5)

4.

Martin Bäcklin SF

(284,8)

5.

Fredrik Hedén SFK

(172,9)

6.

Stefan Burström SFK

(120,8)

7.

Peter Törnestam SF

(120,3)

8.

Erik Lundh FKA

(344,2)

(0)

Jens Thögersen, SFK, vann
swooptävlingen i Jogersö den 4
augusti. Här flyger han in under
delgrenen distans medan artikelförfattaren Filippa Ohlson sitter
redo att mäta resultatet.

Det har varit ett förstagångsförsök och
nu har vi goda möjligheter att överträffa
alla förväntningar under kommande
somrar. Nu vet vi hur det skall göras. ■

Action för
semesterfirare, här
med Jimmy Aronsson som pilot.

Magnus Caro

Text
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Världscupen
2007

I början av augusti avgjordes
världscupen och EM i FS och
artistiska grenar i ryska Stupino. Sverige representerades av
Team SpaÏ från FKCG. Lagmedlemmen Micke Kaulanen berättar här om deras insats som
räckte till en sjätteplats på EM.

Text

Micke Kaulanen

Foto

Anders Helgesson, Micke Kaulanen

V

i anlände till Ryssland två dagar innan tävlingen startade för att hinna
installera oss, göra några träningshopp
och känna på hur det är att hoppa ur en
LET 410.
Alla lagen var garanterade åtta rundor
innan semifinal och final, runda nio respektive tio. Eftersom EM gick parallellt
i tävlingen så hade vi chansen att gå till
final i EM, där de åtta första gick till
semi och de sex bästa till final. Räknat
på bästa lag från varje land.
Det var ett ganska imponerande startfält av fyrmannalag trots att inget av de
amerikanska lagen var på plats. Striden
om guldet stod mellan två ryska lag (Sky
Panthers och Black Cat), franska Maubeuge samt Hayabuza Defence från Belgien. Strax efter i favoritlistan kom norrmännen.
Stabil start

Anders Helgesson

Team Spaï
i Stupino, Ryssland
FS4, världscupen 2007
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Vi startade tävlingen med ett stabilt
hopp trots en bust med en poängs avdrag. Första dagen hann vi bara med två
hopp, efter det startade åttamannan. Vi
kände oss nöjda och hade placerat oss i
mitten av startfältet.
Dag två gjorde vi fyra hopp som kändes stabila, vi hade god energi i formationerna och poängen trillade in. Vi
hade – vad vi tycker – otur med de sista
poängerna innan tävlingstiden var slut
som vi inte fick av domarna. Det framgick ganska snabbt att guldstriden skulle
stå mellan ryska Sky Panters, fransmännen och Hayabuza. Vi tampades i mit-

FS4, damer

Nation, lag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Särhopp

1. BELGIEN Hayabusa Defence

19

27

21

20

24

21

24

25

30

19

22

Totalt

Nation, lag

1

2

3

4

252

1. FRANKRIKE Maubeuge

16

19

15

15

2. FRANKRIKE Maubeuge

21

26

21

19

23

21

24

25

30

20

21

251

2. RYSSLAND JetBats

13

15

15

13

3. RYSSLAND Sky Panters

23

23

22

19

25

18

21

24

32

22

-

229

3. TYSKLAND Chicas

13

14

13

13

4. RYSSLAND Black Cat

20

24

19

19

19

21

24

20

31

23

-

220

5. NORGE Arcteryx

19

21

19

19

21

18

20

21

27

18

-

203

6. FRANKRIKE Aerokart Seloger.

18

23

20

18

21

18

19

20

27

16

-

200

7. RYSSLAND Rosto BBC

19

21

19

17

17

17

19

23

21

-

-

179

FS8, världscup och eurpeiska mästerskap 2007

7. TYSKLAND FSC Eisenach

19

20

17

19

19

16

20

22

27

18

-

175

Nation, lag

1

2

3

4

9. FRANKRIKE Maubeuge Perros

18

18

19

17

19

17

22

21

24

-

-

173

1. FRANKRIKE Maubeuge

20

18

27

15

10. RYSSLAND Crossroads

15

19

16

15

19

15

15

16

20

-

-

150

2. RYSSLAND Russia

17

15

23

15

11. SVERIGE Team Spaï

15

19

15

15

17

15

17

11

16

15

-

124

3. ITALIEN Extremo

17

14

16

11
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VÄRLDSCUPEN 07
Lena Kaulanen

ten med ett av de fyra franska lag som
var med och ett ryskt lag.
Dag tre. Fram till runda åtta hade vi
haft bra flyt i hoppen, inga större misstag eller buster. I exiten där vi hoppade
ut Photon-photon så hamnade vi för tätt
på varandra vilket resulterade i ett extra
varv och efter det förvirring och missförstånd. Vi förlorade massor av poäng på
det och vårt poängsnitt som vi jagade var
som bortblåst. Väldigt bittert, men lärorikt att det kan hända.
Efter det katastrofhoppet försökte vi
ladda om till de två sista hoppen. Hoppet efter gick sådär, lite skakigt men det
höll till mål. Nåväl, sista hoppet var vi
arga. Trots poängförlusten hade vi såpass
mycket poängskillnad till lagen efter att
vi lyckades hålla kvar vår sistaplats in till
finalen i EM. Vi avslutade med ett
schysst sista hopp och var trots allt nöjda
med vår insats.

Resultatlistan nedan visar de tio bästa i FS4, för
de övriga grenarna de tre bästa. Kompletta resultat
finner du på www.omniskore.com

Spaï, Sveriges lag i FS4
på världscupen 2007:
Ulf Liljenbäck, Mats
Svensson, Tobias Alsiö,
Micke Kaulanen och Daniel Åström (video).

Micke Kaulanen

Inför dömningen för sista rundan var
det riktigt spännande i guldstriden. Belgarna ledde över fransmännen med en
poäng. Belgarna gjorde 19 poäng och
fransmännen 20. Så det blev särhopp för
dem. I runda 11 vann belgarna med en
poäng mer och fick guldet.
Ryska Sky Panters hade tappat en del
och låg trea några poäng efter fransmännen. Måste sägas att ryssarnas hoppstil är
väldigt imponerande att se, de gör allting
väldigt tight och spinner ruskigt fort.
Stundtals ser det ut att vara mycket nerver som spökar och de gör många misstag, men när de får till sina hopp är de i
absolut världsklass.
I åttamannan gick ett av de franska
lagen i ledningen över Ryssland och
Tyskland. I den tävlingen var det stor
skillnad mellan lagen och det blev aldrig
spännande.
I freestylens damklass gjorde finska laget Hekla en storstilad uppvisning och
vann stort. Norska friflygarlaget Skywalkers knep en bronsmedalj. Vinnare i den
klassen var Frankrike.
■

Micke Kaulanen

Spännande guldstrid

Lek med skyltar.

Finska laget Hekla vann
freestylens damklass stort.

Friflygning
Nation

Freestyle män
1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8,1

8,2

8

7,9

8,2

8,1

7,7

56,2

1. Frankrike

8,6

8,9

8,6

8,5

8,1

8,7

8,6

2. Storbritannien 7,9

7,7

8,3

8,1

7,4

8,2

8,3

55,9

2. USA

8,1

7,7

8,5

8,7

7,5

8,8

8,6

57,9

3. Norge

7,8

6,8

7,5

7,5

7,1

7,6

7,6

51,9

3. Frankrike

8,1

6,9

8,1

8,1

7,6

8,0

8,2

55,0

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1. Ryssland

9,2

9,0

8,9

9,2

7,7

9,3

9,2

62,5

1. Finland

8,9

6,6

9,0

8,9

7,5

8,9

8,4

58,2

2. Frankrike

8,3

8,2

8,4

8,3

7,9

8,4

8,3

57,8

2. Schweiz

7,1

8,1

7,1

7,1

7,0

7,2

7,4

51,0

3. France

7,7

7,0

8,2

8,1

5,6

8,2

8,3

53,1

2. Italien

7,2

7,3

7,6

7,3

7,1

7,3

7,2

51,0

1. Frankrike

Totalt

Nation

Skysurf
Nation

Totalt
60,0

Freestyle damer
Totalt

Nation

Totalt

FS4, europeiska mästerskapen 2007
5

6

7

8

9

10

Totalt

Nation, lag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Särhopp

17

13

18

19

22

17

171

1. BELGIEN Hayabusa Defence

19

27

21

20

24

21

24

25

30

19

22

Totalt
252

16

12

15

16

20

15

150

2. FRANKRIKE Maubeuge

21

26

21

19

23

21

24

25

30

20

21

251

13

11

15

13

20

13

138

3. RYSSLAND Sky Panters

23

23

22

19

25

18

21

24

32

22

-

229

4. NORGE Arcteryx

19

21

19

19

21

18

20

21

27

18

-

203

5. TYSKLAND FSC Eisenach

19

20

17

19

19

16

20

22

27

18

-

197

6. SVERIGE Team Spaï

15

19

15

15

17

15

17

11

16

15

-

155

7. DANMARK Denmark

13

15

14

12

13

13

17

15

17

-

-

129

8. UKRAINA Paraskuf

12

17

14

12

10

14

14

14

18

-

-

125

5

6

7

8

9

10

Totalt

24

19

17

23

20

21

204

9. LITAUEN Lithuanian Magic4

14

16

14

9

13

10

13

14

16

-

-

119

25

16

17

21

16

19

184

10. ITALIEN Vertigo Eutelia

11

15

11

10

14

11

15

12

16

-

-

115

20

15

15

17

17

16

158
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NYFIKEN PÅ

Karin
Från tummel på hopp sju till 400manna och världsrekord. Karin Lien
Olofsson har gjort en häftig resa.
Hon är mest känd för andra hoppare som arrangör av Big Way Camp.
Men ännu coolare är att hon kan
pussa hela sin familj i frifall – både
make och son har cert.

Text

Boel Stier

Foto

Nicklas Lellky

om så många andra elever i vår sport
trodde Karin Lien Olofsson att hon skulS
le gå en fallskärmskurs, göra några hopp och
sen vara färdig med hoppningen. Nu blev det
inte riktigt så. I sommar firade hon sin sextonde säsong i sporten. Hon har inte bara
hunnit bli tvåfaldig världsrekordinnehavare
utan är även idégivare till och organisatör
bakom det uppskattade Big Way Camp i SF
som i år arrangerats för fjärde gången.
Det hade nog förvånat elev-Karin om någon hade kunnat berätta för henne hur framgångsrik hennes hoppkarriär skulle bli. Starten under sensommaren 1992 gick inte så
bra.
”Jag hade väldigt många underkända hopp
sju. Problemet var att jag blev instabil hela tiden och instruktörerna kunde inte se något
uppenbart fel.”
AFF gjorde susen

Karin bestämde sig för att byta utbildningsform och gå AFF istället. Under sin första
vinter i sporten hängde hon med två AFF-inSvensk Fallskärmssport nr. 4, 2007

Lien

Karin
Olofsson

Hoppat sedan: 1992.
Medlem i: Stockholms fallskärmsklubb.
Antal hopp: 2 200.
Lag hon har hoppat med: Effectum, High 5,
Lollypop.
Ålder: 48.
Utrustning: En Spectre 120 i en Javelinrigg.
Bor: I Stockholm.
Familj: Maken Mats Olofsson och sonen
Filip,18, från ett tidigare förhållande.
Jobbar med: socialförsäkringsfrågor på
Arbetsgivarverket.

struktörer till Florida och fortsatte sin utbildning där.
”Det var väldigt spännande att åka utomlands och hoppa som elev.”
Nu satte Karins hoppande igång på allvar.
Men redan vintern därpå kom nästa bakslag.
I landningen efter ett hopp på nyårsafton i
29

mannahoppningen som har stått i centrum hela tiden.
”Jag har provat på en hel del annat
också”, berättar Karin. ”Jag har friflugit
lite men insåg att det skulle krävas
många hopp för att bli så bra att det blev
riktigt kul. Jag har testat lite kalottformation och flugit med i både en fyrmannastack och en diamondformation.”
Karin fnissar när hon berättar om hur
hon tappade ena skon i en kalottformations-downplane med Tomas ”Tummen”
Biehl från Romme Rotation.
”Vi gjorde en downplane – mitt livs
första – och då ville jag komma loss och
släppa lite tidigare än instruktören. Hihi.
Men sen gjorde vi en till och då var det
minsann inte jag som bröt.”
Fyrmannahoppare i hjärtat
Efter världsrekordet i
storformation 2004,
sänder Karins kursledare Lennart Vestbom
denna egentagna bild
på Karin som elev. Han
skriver: ”Tänk att det
skulle bli en världsstjärna av denna försiktiga
tjej. Det hade väl ingen
anat sommaren –92.
Oootroligt bra gjort!”

Mats Olofsson

Inför inhopp i Bangkok
2006, invigningen av
den nya flygplatsen.
Hundratals hoppare i
luften samtidigt ovanför bebyggd miljö garanterar hög puls.
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Empuria Brava i Spanien slet hon av
korsbandet. Det innebar att det inte blev
någon hoppning alls under 1994 medan
knät läkte.
På försommaren 1996 var Karin igång
igen och deltog i sitt första Basic Camp,
något som nästan har blivit en av hennes
specialiteter – hon har till dags dato varit
med på tio Basic-läger! Och det är fyr-

Trots utfärder till andra grenar i sporten
är det alltså fyrmannahoppningen som
legat Karin varmast om hjärtat i alla år.
”Jag var med och startade laget Effectum och vi tävlade i intermediateklassen
1997.”
Men under den andra träningssäsongen skadade sig Karins lagkamrat och dåvarande pojkvän ordentligt vid en utelandning utanför VFK:s hoppfält i
Flugebyn.
”Han landade på en liten väg mitt i
skogen. Det fanns inte mycket luft att
flyga på mellan träden så han landade
hårt och gjorde illa både fötter och knäskålar. När jag kom fram till honom var
det ett öppet brott på ena knäskålen, riktigt otäckt. Där satt vi och han var skadad men jag blev så chockad att det var
han som fick trösta mig.”

Marc Hess, fyrfaldig arrangör av Big
Way Camp tillsammans med Karin:

Anders Q

Lennart Vestbom

NYFIKEN PÅ

”Karin är noggrann, målmedveten och nästan
jämt på bra humör.
Man blir glad när man ser henne för
hon har alltid ett glatt leende på läpparna. Och så är hon ordningsam.
Hon tar hand om alla anmälningar till
Big Way Camp, reservlistor med
mera och är väldigt duktig på det.”

Karin har hoppat i flera fyrmannalag sedan Effectum, alla bestående av seriösa
gäng men utan riktiga hårdsatsningar.
”Jag är inte så tävlingsinriktad utan
hoppar snarare lag för att utvecklas och
för att det är roligt att hoppa tillsammans med andra.”
Med laget High 5 satsade Karin lite
extra under hoppåret 2002. Fyra tjejer
från Stockholmsklubben startade året
med vindtunnel i Orlando och avslutade
säsongen med en fjärdeplats på SM.
”Ett av lagen som hamnade före oss
var utom tävlan, så vi fick faktiskt kliva
upp på prispallen… men det var egentligen ingen bronsplats.”
Norsk spänningsådra

Spänningsådran som fick Karin att prova
hoppning tror hon kommer från pappa
Lien som var norrman. Han var med i
motståndsrörelsen under kriget och fick
fly över gränsen till Sverige som nittonåring. Här träffade han Karins mamma
som var gymnastikflicka. Uppväxten var
full av friluftsliv och skidåkning.
Som vuxen har Karin en egen familj
men nu pågår de mesta aktiviteterna i
luften. När Karin blir ombedd att berätta om sina roligaste hopp nämner hon
förutom ett minnesvärt tävlingshopp
med High 5 också sonen Filips första
tandemhopp.
”Då låg jag bredvid i frifall, förstås,
det var spännande. Självklart var 400mannan en stor grej också. Man vet ju
inte riktigt säkert om rekordet sitter när
man ligger där i frifall.”
Med på rekorden var också Mats
Olofsson som är Karins make.
”Det första 357-mannarekordet satte
vi på vår bröllopsresa. Jag fick hålla Mats
i handen i formationen och det var ju
tur att den satt!”
Ett par år senare, 2006, var de båda
på plats när världens hittills största storformation kopplades av 400 hoppare i
luften över Thailand. De är alltså båda
tvåfaldiga världsrekordinnehavare.
Redan deras förlovning var spektakulär på fallskärmsvis, om än inte lika ofSvensk Fallskärmssport nr. 4, 2007

Sonen också hoppare

Ann Lindberg, lagkamrat från High 5:

”Känslomässig och
temperamentsfull… sa hon så om
sig själv? Det tycker jag var en bra
beskrivning. Folk
brukar bli förvånade när jag säger att min mamma hoppar fallskärm.’Shit, är inte det livsfarligt?’ säger de. Själv tycker jag att det
är otroligt coolt att kunna få se sin
mamma i frifall.”

efter en stund red vi in framför klubbstugan. Allmänt jubel utbröt och coacherna
från USA höll på att skratta ihjäl sig.”
Hoppning för att må bra

Karin sysslar till vardags med socialförsäkringsfrågor och ger statliga myndigheter
råd och stöd kring frågor om bland annat
rehabilitering. Den stora sjukfrånvaron
är en ständigt aktuell fråga att tampas
med men också ett fenomen som det är
svårt att komma tillrätta med. Hon tror
att många människor skulle må bättre
om de fick göra något i stil med att hoppa fallskärm.
”Man mår förstås bra av att ägna sig åt
något man trivs med och tycker är roligt.
Men också av att ta ansvar för sitt eget
välmående och ta kontroll över sitt eget
liv. Vi lider nog av lite trygghetsnarkomani i det här landet.”
När hon blir ombedd att säga vad
hoppningen betyder för henne nämner
hon den gamla klassiska förkortningen
BSBD – ”Blue skies, black death”.

”Det är ett slitet uttryck, men det
stämmer så bra. Då och då blir man påmind om sportens mörka sida och ju
längre man har varit med, desto fler
olyckor har man ju sett. Men när hoppningen är som bäst är det verkligen fantastiskt roligt att man som vuxen person
får leka och släppa loss med sina kompisar och sin familj.”

Ilastning inför rekordförsöket i Thailand 2004. Men
nygifta smekmånadsparet
Karin och Mats har bara
ögon för varandra.
Sonen Filip hoppade tandem 2004. Karin har berättat att hon var nervös
och Filip supercool. Tandempilot är Robert Wachsler.

Sofie Lantto

När Karin kom in i sporten som elev var
hon ensamstående mamma. Sonen Filip
var bara tre år och blev snabbt hemma på
hoppfältet. När vi sitter och pratar inför
den här artikeln en solig dag i Gryttjom
hör vi Filips röst i högtalarsystemet. Han
är manifestor för dagen, fyller arton om
bara ett par dagar och har haft fallskärmscert i två år.
Karin säger att det kanske inte är så
lätt att ha sin mamma på fältet. Men för
en utomstående verkar de två ha en väldigt skön och avspänd relation. En av det
första sakerna Filip gjorde när han tog
sitt eget fallskärmscert för två år sedan
var att manifestera sig för ett hopp med
sin mamma.
”En gång när han var mindre och gick i
skolan skulle alla barnen rita en teckning
av sin familj. Filip tecknade en pappa
som dammsög och en mamma som hoppade fallskärm. Det tyckte jag var kul.”
Karin har fler roliga berättelse efter sexton år i sporten. Till exempel den utelandning för ett par år sen som slutade med att
hon liftade tillbaka till fältet med en häst.
”Det var under ett Basic Camp i
Gryttjom och jag landade långt från fältet. Jag packade skärmen och började gå
tillbaka. Efter en stund såg jag två hästar
med tre tjejer på som gick åt samma håll
som jag. När de höll på att passera
sträckte jag ut tummen och frågade om
jag fick ’åka med’. De sa ja och jag tog
mig upp på hästen. Ingen sadel fanns och
till saken hör att jag aldrig har ridit, varken förr eller senare. Det gick bra en bit
tills hästen blev rädd för något. Både jag
och tjejen framför mig ramlade av. Det
gick hyfsat, men jag fick lite ont i axeln.
Men skam den som ger sig! Upp på hästen igen, nu med integralhjälmen på, och

Filip Lien
om sin mamma:

Stefan Blomqvist

fentlig. De växlade ringar i en luftballong
för att sedan hoppa av.
”Vårt äktenskap är verkligen ett hoppäktenskap. Men vi har andra gemensamma intressen också. Nästa vecka ska vi ut
och paddla med tält och proviant, koppla
av och komma nära naturen. I vintras var
vi i Thailand på vanlig semesterresa, utan
hoppning. Då tog Filip och jag dykcert.”

Sven Mörtberg

NYFIKEN PÅ
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Katarina Sonnevi

”Som lagkompis är
Karin klok, omtänksam och inte minst
rolig, så länge man
ser till att hon får
mat. Cool och temperamentsfull på
samma gång. Det märks inte minst i
hoppningen – parflygning med Karin
kan vara som att tygla ett frustande
fullblod!”
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Klubbsvepet

Umeå
fallskärmsklubb

Text

Elin Bergström

Foto

Fredrik Eklund

D

Klubbsvepet fortsätter. Den här
gången har turen
kommit till landets
numera nordligaste klubb, Umeå
fallskärmsklubb.
Inte nog med flyg-

Elin Bergström, artikelförfattare

plansköp och nytt fält, i år passar
klubben dessutom på att fira 40 år.
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en 2 april 2007 var dagen som vi
alla väntat på. Det blåser kraftigt
när jag och en klubbkompis står och
hänger bakom en barack på Umeå flygplats. Jag fryser om händerna, men lyckas inte fiska upp vantarna ur väskan eftersom händerna är fulla av kameror.
Full av förväntan blickar vi ut mot landningsbanan, minuterna blir en halvtimme. ”Kommer det inte snart?”
Så äntligen, strax efter klockan 15 landar en Cessna 206. Korven hade klarat
mandomsprovet, segrat över vind och
lågtryck och äntligen kommit till Umeå i
full turbulens.

Jag har en känsla av att UFK kommer att
ha Korven att tacka för sommaren 2007.
Det ser ut att bli det bästa året på länge,
det var många år sedan vi gjort så många
hopp i början av säsongen. Efter år av
flygplanstrassel känns det nästan lite lyxigt att se kärran åka upp, gång efter gång,
med peppade hoppare. Trots att vi på
papperet är 55 medlemmar så är det
långt ifrån så många som är aktiva hoppare. Att fylla en AN2:a var nog en orealistisk dröm, men fem till sex hoppare är
inget problem.
Och du kan drillen, när man vet att
man får hoppa masar man sig plötsligt
Svensk Fallskärmssport nr. 4, 2007

KLUBBSVEPET
ett nytt flygplan och få igång hoppningen igen. I ren frustration av all hoppfrånvaro plockade medlemmarna fram
hammare och spik och byggde en helt ny
klubbstuga.
Fält utan restriktioner

Vårt nuvarande hoppfält på Umeå flygplats håller på att svämma över med
SAS-kärror, så i år bestämde vi oss för att
prova på Skellefteå flygplats istället. Det
är ett helt perfekt hoppfält, med mycket
lite kommersiell trafik. Vi har inga restriktioner, utan hoppar tills ingen orkar
mer, ett enormt lyft jämfört med hoppningen i Umeå. Men å andra sidan har vi
inte längre ett hoppfält mitt i stan. Det
är en omställning som kanske kommer
att ta några år, men jag tror definitivt att
Skellefteå kommer att få fart på hoppningen. Vi är ju numer Sveriges nordligaste klubb och har nästan halva landet
att täcka in – så om vi kommer några mil
längre norrut spelar det inte så stor roll.

Umeå fallskärmsklubb, UFK

Antal medlemmar: 55.
Antal hopp per år: cirka 1 400 ett normalt år.
Hoppfält: Umeå flygplats och Skellefteå flygplats.
Flygplan: Cessna 206 – Korven.
Uthoppshöjd: 3 000 meter.
Tid till uthoppshöjd: 20 minuter.
Utbildningsformer: Konventionell.
Hopptider: Helger 10-18 i Umeå,
i Skellefteå så länge vi orkar.
Hoppkalender: Säsongspremiär så snart kylan har lagt sig,
början av april fram till slutet av oktober. Den 26 oktober
firar vi 40 år och slår till med en riktigt suverän årsfest!

Firar 40-årskalas

Ja det finns mycket att fira i år. Den 26
oktober slår vi till med stor fest. Klubben fyller 40 år, något som gör oss till en
av de äldsta klubbarna i Sverige. Och tittar man tillbaka i historien så har vi klarat av många flygplan, kraschade och
uppbrända. Vi har avverkat en rad hoppfält, bytt namn flertalet gånger och gått
igenom ett antal generationsskiften.
Men viljan att fortsätta hoppa fallskärm
har alltid vunnit över bekymren.
Vad som kommer att stå på agendan
när vi firar till hösten är fortfarande under radar, men ett partaj med hoppning
kommer det absolut att bli. Så skriv in den
26 oktober i kalendern, plocka ut det sista
av semestern och boka flygbiljett.
■
På UFK:s nya fält utanför Skellefteå finns inga restriktioner
utan de får hoppa så länge
de orkar på dagarna.

UFK:s nyinköpta flygplan även kallad Korven.
Michael Ottesen- Fossen, Lina Gardlow och
Christer Helgesson ska
snart ge sig ut i luften.

De senaste årens
trubbel med flygplan har gjort kön
till tandem lång.
Nu kan Umeåklubben äntligen börja
beta av den – till
passagerarnas
stora glädje.

upp ur soffan och drar till fältet. Nu är
det inte sällan som vi kör vändande lifter. Allt tack vare Korven. Men okej då,
det kan ha något med våra arton New
deal-elever och några ivriga militärer att
göra, det erkänner jag.
Brandkåren brände ner kärran

Umeå Fallskärmsklubb har haft några
tuffa år bakom sig. 2005 tände flygplatsbrandkåren på vårt flygplan och sedan
dess gick det utför. Tandempaxen la sig
på kö och hopparna stannade hemma
framför hoppfilmer med en öl i handen.
Alla slet och kämpade med att hitta
Svensk Fallskärmssport nr. 4, 2007
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PRYLTORGET

P RY LT O R G E T
å Pryltorget sätter vi ut radannonser av privat ägda ting som anknyter till hoppning.
Införandet är gratis för medlemmar i SFF eller prenumeranter av SFS. De flesta annonserna är plockade färskvaror från den elektroniska anslagstavlan Skydivelistan
(skydive@list.gof.se) och kan därför vara inaktuella (införandedatum inom första parentesen). Du kan självklart skicka din radannons direkt till oss på tidningen, skicka till
Himmelsdyk (de som gör iordning text och bild inför tryckningen), eller till redaktörerna. Adresser, faxar, e-postar och telefoner finns på sidan tre. Sätt ut pris om du säljer!
Du kan skicka utan tanke på pressläggningstider. Under produktionen fylls Pryltorget på så länge plats finns tills vi lämnar för tryckning.

P

S Ä L J E S
(18 juni) Har en Birdman liggandes, en Skyflyer med vit
kropp och gula vingar. Passar mig bra som är 176 cm.
Pris för att kunna flyga som faan är 3.500:- Ring Patrik på
0707 302178 eller maila, patriklindholm@gmail.com.
(18 juni) Vridbart fäste till sikte säljes. Perfet för hjälmar
med mjuk framkant. Pris 350 kr. Cd-brännare, bränner direkt från minneskort av alla typer. Perfekt för tandemvideo
eller på resan. Tryck i kortet och tryck på en knapp och på
ett par minuter är skivan bränd. Går på batterier, 12V eller
220V Pris 1.000 kr. Hans Berggren, 08-464 97 62, e-post:
hans@fivesweden.se
(26 juni) Javelin rigg med Sabre 135, eller en Mirage med
Spectre 135. Janne Stavbom, telefon: 0703-74 72 51, epost: janne.stavbom@spray.se

(10 juli) Utrustning säljes. Huvudskärm Stilletto (150
kvadratfot), reserv PD 143 (1 hopp ), rigg Javelin J1
(softlinks, stevenslina, kollapspilot). Cypressen har varit
på 8-årskontroll och går ut hösten 2009 (nya batterier i
år). Grejorna har gått ca 50 hopp efter linbyte och ca
700 hopp totalt, finns i Västerås. Pris = bud. Kontakta
Dennis Graversen, telefon: 0731-80 36 05, e-post: dennis@jcd.net
(17 juli) Sabre 2 (170 kv.fot), från 02 -07, med softlinks,
bröst- och benringar. Elva hopp. Rigg Javelin Odyssey
(K-serien, från 03 -07) passar för 185 cm långa hoppare. Reserv: PD Reserve 160 kv.fot, noll hopp. Cypres 2.
Pris: 40.000:- Vid snabb affär så kan priset diskuteras.
Kontakta Eric Montecinos, e-post:
eric_montecinos@yahoo.se, telefon: 0704-83 13 75

(26 juli) Tandemrigg säljes. Atom -98, Galaxy -98, använd en gång. Icarus -05, har gått ca 130 hopp. Cypres
-98. Behöver stålars, kom med bud! Ulf Liljenbäck,
0709-69 20 00, e-post: ulf@tolk.nu
(26 juli) Rigg till salu. Javelin -04. PD-113, -04. Katana
97, -04. Cypres 2, -04. Har gått under 200 hopp. Pris
32.000:- Ulf Liljenbäck, 0709-69 20 00, e-post:
ulf@tolk.nu
(26 juli) Wings, Katana, PD 113R, Cypres 2 säljes.
Wings, alla options (ringar, cut in laterals, m.m.) en av
världens skönaste selar, välvårdad, snygg. Katana 107,
blå med 2 gula celler. PD 113R, 0 hopp. Cypres 2. Allt
från 2005, 200 hopp. Måttad till mig 168 cm, 64 kg.
Pris 32.000:- Säljes helst komplett, men kan ev sälja
delar separat. Mats Svensson, team Spaï, FKCG. Tel:
0708-37 77 50, e-post: mats1svensson@gmail.com eller mats.svensson@dataphone.se
(31 juli) Superfina grejor till liten hoppare: Nästan oanvänd Mirage G3 från -05, har gått max 10 hopp, freeflyhandtag, weight pockets, höftringar och delux backpad. Svart med navy blue stripes. Sydd för mig som är
162 cm och väger ca 50 kg. Reserv PD126R från -99.
Huvudskärm Sabre 135 från -92, skärmen har ungefär
300 hopp bakom sig och är fräsch, slidern är modifierad med sliderpockets för snällare öppningar. Funkar
jättebra! Säljes helst komplett för 19.000 kronor. Elin
Bergström, telefon: 0736-92 84 14, e-post: elin@ufk.nu
(4 aug) Säljes: Atom 00 ( gul vit grå ) från 03 + Techno
reserv 12? från 03 + PD Vengeance 120, ca. 700 hopp .
Allt i bra skick . Passar för 182 cm , 81 kg (+/- några
cm/kg ). Kameraoverall Merlin Suit ( svart grå vit ) stora
vingar , från -05. Superduperskick . Patric Tengblad, telefon: 0709-92 67 42, e-post: tengblad@gof.se
(6 aug) Komplett nybörjarrigg säljes: Javelin rigg med
en PD 170 (-98, 33 hopp), PD143R reserv (-98, 0 hopp),
Cypres -98, i toppskick. FS-dräkt (-98), i samma färger
som riggen. Blå hårdhjälm, höjdmätare. Pris: bud. Kontakta Marcus, telefon: 070-8594060, e-post:
most@swipnet.se

Ny serie i SFS!
över att regelbundet bidra med serier
och illustrationer i tidningen. Så här
presenterar han sig :

K Ö P E S
(14 juni) På jakt efter en komplett nybörjar utrustning
som ska passa till 175 cm lång helst en Spectre 170.
Helst grejor som är nyare än -97 men inget krav om
grejorna är fräscha. Aline Larsson, e-post; aline_larsson@hotmail.com
(15 juni) Letar efter min första egna rigg. Vill helst ha en
fräsch Javelin Odyssey med en Sabre 2/170 med en
Cypres. Ring eller maila, orkar inte gå hela året utan
rigg! Eric Montecinos, telefon: 070-4831375, e-post:
eric_montecinos@yahoo.se
(25 juni) Newtonsikte köpes. Gärna också med hållare
för hjälm med mjuk panna. Ring Jonas Nilsson 0761-19
03 20.
(17 juli) Canon 350D köpes. Kan tänka mig att betala
ganska lite. Nicklas Lellky: nicklasfl@gmail.com, 073581 90 96.
(18 juli) Jag behöver en beg Cypres. Ingemar Eriksson,
e-post: ingemare@hotmail.com
(5 aug) Laddare köpes, till en Sony pc 8 (eller någon av
de lite älldre pc-modellerna). Har du en som du kan
tänka dig att sälja så skickar du ett mail till Martin Olsson: martin@hartarbete.se
(6 aug) Vill köpa en Stiletto för 1000 spänn. Slå mig en
signal 0709-39 94 64 om du har någon liggandes. Niklas Berg.
(22 aug) Letar efter en gammal Cypres. Helst en som
har varit på 8-årskontroll och är hoppklar. E-posta till
Tobias: emstars2000@hotmail.com

”Jag gick AFF-kurs och tog
cert 2004 men började hoppa seriöst först säsongen
2006. Hade tidigare ett brinnande intresse för multisport
och mountainbike vilket hela
2005 gick åt till. Nu har jag
dock blivit förnuftigare och
lägger tiden på hoppning
istället!
Jag bor i Stockholm och
har Gryttjom som hoppklubb.
Jag tecknar mycket på min
fritid, det blir allt från serieteckning till porträttbilder.
Jag kommer att teckna
för SFS och tänkte inleda
med att slå hål på alla myter
och spekulationer om hur
det egentligen går till på den
beryktade Fallskärmsjägarskolans hoppningar. Själv genomförde jag min värnplikt
där 03/04 och här har ni
den nakna sanningen om hur
det är att hoppa ur Herculesplan med rundkalott!”

Cecilia Cöster

Vi i redaktionen är väldigt glada över att
kunna presentera en ny tecknare bland
oss. Jonas Lindström kommer fram-

(28 aug) Sabre2 135, tillverkad -07, ca 80 hopp. Kontakta Ramona Bengtsson på 0733-33 85 01 efter 19.00
eller maila på ramona.bengtsson@gmail.com

Jonas Lindström.
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Big Way camp 2007, Gryttjom. Foto: Hans Berggren

