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Nära ögat!
Mental träning
Norska friflygare visar vägen

Tjugosju
…grader minus, så kallt sägs det ha varit när en av de
mer entusiastiska eleverna i en av landets mindre klubbar blev klar med sin utbildning härom året. Trots att
klubben egentligen inte hoppar om det är mer än femton minus, fick hon såväl andra hoppare som hoppmästare och hoppledare att ställa upp för att hon skulle
få göra sina sista hopp och bli färdig med utbildningen.
Och i tjugosju minusgrader stod hon så äntligen där
med A-certet i handen. Om klubben där eleven fick
sitt A-cert kan du läsa i Klubbsvepet där vi i varje
nummer presenterar en av landets klubbar.
Tjugosju grader minus kan det mycket väl bli även i
vinter men misströsta därvidlag inte även om du tillhör den frusna skaran av hoppare. Du kan likväl erhålla nya licensgrader, ska du veta! I mitten av detta nummer hittar du en utbildningskalender där förbundets
alla utbildningar presenteras utförligt. Läs den och låt
dig inspireras att gå vidare i din hoppkarriär.
Att vara instruktör är bland det bästa man kan vara,
tycker många. En av alla våra instruktörer, Jens Thögersen, säger att han aldrig för sitt liv kunde tro att det
skulle vara så roligt att lära andra i den sport han kommit att älska mest. Jens är för övrigt en av de mer hårdsatsande hopparna i Sverige idag och om honom kan
du läsa i Nyfiken på.
En annan hårdsatsande svensk det talas mycket om
i dagarna är Niklas Hemlin. Boendes i USA för att
kunna tävla på heltid men stundom i Sverige för ett

Innehåll, nummer fem 2007

och annat coachtillfälle. Niklas berättar utförligt om
sitt liv och sin hoppkarrär på sidan 10.
Niklas kände sig nödd att flytta till USA för att
kunna satsa på en tävlingskarriär inom hoppningen.
Men tittar man bara några mil västerut, mot grannlandet Norge inser man att det är full möjligt även för ett
litet land att ta fram världsstjärnor. I Norge är elitsatsningen ytterst målmedveten och noga planerad. Det
Norska förbundets öronmärkta pengar och om dem
det satsas på kan du läsa om med start på sidan 20.
Få på elitnivå klarar sig utan mental träning, det är
idag allom bekant. Och att även lekmän har nytta av
mental träning, det känner de flesta av oss till. I detta
och nästa nummer berättar såväl elever som elit om
vad den mentala träningen betytt för dem.
I övrigt vill vi bara hälsa välkommen till en vinter
full av hopp.
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SFF info:
– ordförande Arne Nilsson.
Lösryckt. Händelser, notiser,
annat av vikt eller icke.
Kalendariet 2007.
Jet plus ramp!
AN 72-hoppning i Tyskland.
Niklas Hemlin – svensk
framgångsrik hoppare.
Riksinstruktör Mattias Nord:
Utmaningen som instruktör.
Incidentrapporter.
Tema: låga svängar
Militära VM i Indien.
Rekordhop för Röda korset.
Mental träning – att
hoppa med tankens kraft
Klubbsvepet.
Örebro fallskärmsklubb.
Norska friflygare visar vägen.
Tredje generationens
skydiver.
DM norra och DM södra.
New deal vände trenden.
Nya A-cert. Hela listan!
Fönster mot hoppsverige
Nyfiken på Jens.
Insänt: ”Lägg SM i precision
på Gärdet i Stockholm!”
Nära ögat! David Bengtsson
berättar vad som hände...
Pryltorget.
På fältet – seriestrippen!

Omslaget:
Sara Hall Ericson och Johan Persson
har just lämnat Nyköpings AN2.
Foto: Dennis Petterson
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Medarbetare i detta nummer
Micke Alpfors, Uno Alpfors, David
Bengtsson, Madeleine Hall, Jonas
Lindström, Henrik Nilsen, Mattias
Nord, Arne Nilsson, Nils Norin och
Stefan Olofsson.

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
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
Svenska swoopare till världscupen

Några ord från…

Arne Nilsson,
ordförande i Svenska Fallskärmsförbundet

Anna Oscarson

Jens Thögersen

Jens Thögersen

Martin Bäcklin

Nordiska mästerskap i friflygning
Under 2008 planerar Stockholms fallskärmsklubb att arrangera nordiska mästerskap i friflygning. ”Det är dags för tävlande friflygare i Norden
att knyta kontakter och lära av varandra”, säger Boel Stier, grenansvarig för artistiska grenar i förbundets tävlingskommitté och initiativtagare till tävlingen.
År 2000 och
Vid senaste NM, 2001, vann svenska Anima: Patrik
2001 arrangeraStomberg, Douglas Wikström och Calle Magnusson.
des senast nordiska tävlingar i friflygning. Båda ägde
rum i Sverige, en i
Stockholms fallskärmsklubb och
en i dåvarande Frifallsklubben.
Preliminärt datum
för nästa års tävling är 4-6 juli.

Bättre kontakt med SFF:s styrelse!
För att förbättra kommunikationen mellan förbundet och klubbarna
har styrelsen delat upp landets klubbar mellan sig i ett slags faddersystem. Tanken är att respektive fadder i första hand ska ta hand om
frågor och synpunkter från sina tilldelade klubbar. Denne person ansvarar också för att informationen från förbundet når dessa klubbar.
”Det är lättare om man har en person, som man förhoppningsvis
känner igen, som man vet att man alltid kan vända sig till”, säger Lina
Gardlow, ledamot i SFF:s styrelse.
Uppdelningen ser ut som följer och kontaktuppgifter till respektive
styrelsemedlem hittas på SFF:s hemsida under organisation.
Arne Nilsson: Stockholms fallskärmsklubb (SF), Västergötlands fallskärmsklubb (VFK) och Örebros fallskärmsklubb (ÖFK).
Anna Jacobsson: Gotlands fallskärmsklubb (GOF) , Skånes fallskärmsklubb (SF) och Nyköpings fallskärmsklubb (NYFK).

Svenska Fallskärmsförbundet
Box 5435
114 84 Stockholm
Besöksadress: Östhammarsgatan 70
Telefon dagtid: 08-660 73 75
Mobil: 0702-46 19 22
Telefax: 08-660 73 63
E-post: sff@sff.se eller arne@sff.se
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Ann Ljusberg: Östersunds fallskärmsklubb (ÖFSK), Fallskärmsklubben
Dala (FKD) och Linköpings fallskärmsklubb (LFK).
Lina Gardlow: Umeå fallskärmsklubb (UFK), Sundsvalls fallskärmsklubb (SUFK) och Söderhamns fallskärmsklubb (SÖFK).
Eric Almqvist: Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg (FKCG), Fallskärmsklubben Aros (FKA) och Arvika fallskärmsklubb (AFSK).
Håkan Dahlquist: Halmstads fallskärmsklubb (HFSK), Smålands fallskärmsklubb (FHS) och Fallskärmsklubben Syd (FKS).
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Kenneth Emblad

et är med glädje jag ser att vi i år har fått fram fler A-licenser än på
länge. Även om vi inte riktigt nått målet med antalet nyrekryteringar har klubbarna lyckats bra med att få fram många till A-licens, vilket är mycket viktigt, för det är där vi bygger vår framtid. Nya medlemmar att ha kul tillsammans med i luften är ju vad vi behöver för att
fortsätta utvecklingen i tiden.
Det summeras och planeras en hel del ute i klubbarna och även på
förbundsnivå. Det är ett viktigt arbete, eftersom det är genom erfarenheter från det vi gjort som vi kan skapa nya mål och idéer till hur vi ska nå
dessa. Nästa år har vi ett antal jubileum att se fram emot och det ska bli
intressant att se vad som erbjuds i samband med dessa. Det blev även en
ökning på antalet utbildade instruktörer i år och det är en viktig del för
framtidens verksamhet, vi måste vara många som delar på bördor och
ansvar för fortlevnaden över hela linjen.
På tal om instruktörsutbildningar gör vi ett försök med att flytta kursledarkursen till våren 2008. En fördel med det är att det blir kortare tid
mellan utbildningen och möjligheten att vara med som utbildare i klubben, vilket vi hoppas skall ge positiva effekter. Vi kommer gemensamt
att jobba vidare med frågor kring mål och genomförande under förbundskonferensen i Stockholm i november – där hoppas jag på ett brett
deltagande och en helg med aktiva, kreativa deltagare.
Vi har två landslagshoppare i Australien, Martin Bäcklin och Jens
Thögersen, där VM i swooping genomförs. Jag håller tummarna för att
den svenska fanan kommer att hållas högt i detta VM. Jens Thögersen
hade ett bra genrep i Holland med en andraplats och det visar att vi är på
gång även i denna disciplin, vilket är strålande med tanke på våra små
förutsättningar.
Vi går troligen lite bakåt avseende antal hopp detta år, men det beror
troligen till stor del på det (o)väder som vi bjöds på denna sommar. Men
nu är det bara att lyfta blicken mot nya mål och ladda för en ny säsong
med förhoppning om mycket hoppväder.
Till sist önskar jag er alla en fortsatt fin höst.

D

Svenska Fallskärmsförbundet skickar Jens Thögersen, SFK och Martin Bäcklin, SF på värlscupen i swooping i Sydney, Australien 7-11 november. Martin Bäcklin, vars satsning varit planerad och på gång sedan länge, får sina omkostnader täckta av förbundet medan Jens
Thögersen, som bestämde sig ganska sent för att delta, endast får
anmälningsavgiften betald.
Jens Thögersen gjorde en bejublad insats på en swooptävling i
Zwartberg i Belgien den 6-7 oktober där han kom tvåa av 21 deltagare från fem länder. Den enda som slog honom i den tävlingen var veteranen Bruno Brokken.

LÖSRYCKT
FKCG skaffar en PAC till

Svenska Fallskärmsförbundets tävlingskommitté har utsett de lag och tävlande som ingår i det svenska landslaget år 2008. Årets SM-vinnare i FS4,
laget 42 från SFK, och SM-vinnarna i friflygning, Zero från SF, blir landslag i
sina grenar 2008. Landslag i CF4 blir Romme Rotation, FK Dala, som under 2007 har haft ett viloår men som kommer igen med sikte på VM-guld
nästa säsong.
I precision blir Magnus Falk, ÖFSK, och Helene Eriksson, SFK, deltagare i
landslaget medan swooping representeras av Martin Bäcklin, SF och Jens
Thögersen, SFK.
Landslagets lag och individuella tävlande kommer att beredas möjlighet
att delta på VM i Maubeuge, Frankrike 9-14 augusti. Förutom landslagen
kommer även årets silvermedaljörer i friflygning, Divine från FKCG, få resa
till VM och tävla med delar av omkostnaderna täckta av förbundets budget.

Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg, FKCG, har flugit och hoppat ur en PAC
750 de senaste åren. Nu har Skydive Göteborg med Jonas Wallberg i spetsen köpt in ytterligare ett likadant nyproducerat plan. Skydive Göteborg är
ett aktiebolag där FKCG är en av delägarna vid sidan om några privatpersoner i klubben. Handpengen för den nya PAC:en betalades i höstas och leveransen är beräknad till april 2008. Exakt hur ägandefördelningen kommer
att se ut vad gäller det nya planet är inte klart i skrivande stund. Tanken
med köpet är att hyra ut planet till andra svenska eller nordiska hoppfält
som inte äger egna plan eller som behöver hyra in liftkapacitet till boogien.

Peter Törnestam

Svenska landslaget 2008

Pac 750XL utanför fabriken i
Nya Zeeland, klar för lackering

Martin Lindström

Friflygarlaget Zero från SF blir
del av landslaget nästa år.

Svenske Niklas tvåa på US Nationals

Ann Söderberg

På US Nationals i slutet av september kammade Arizona Airspeed hem guldet i FS4.
Tvåa kom Fastrax Red med svenske Niklas
Hemlin, som du kan läsa mer om i en separat artikel i det här numret. På femteplats,
fast utom tävlan i det här nationella mästerskapet, kom norska hårdsatsande fyrmannalaget Arcteryx. Arizona Airspeed tog guldet även i FS8.
Friflygningen vanns av Spaceland Anomaly. Precisionsgulden togs av Bill Wenger på
herrsidan och Elisa Tennyson på damsidan
medan lagtävlingen vanns av Skydive Rick’s.
För övriga resultat och poäng se
www.omniskore.com

RI hoppar in i norska fyran

David Bengtsson

Mattias Nord, vår riksinstruktör, har blivit erbjuden en plats i det norska
FS4-landslaget Arcteryx – och tackat ja!
”Jakten på en VM-medalj har varit en stor del av mitt liv och det brinner
fortfarande en eld där inne som inte vill slockna”, säger Mattias Nord som i
och med detta har sökt tjänstledigt från RI-posten från första januari till
första september 2008. Vem som efterträder honom på RI-posten, och
om det blir som vikarierande eller ny RI är inte klart ännu meddelar förbundets ordförande Arne Nilsson.

Hoppa i Himalaya
Ett brittiskt företag lanserar en hardcoreversion av extremsportsemester
för äventyrliga hoppare. Under två veckors tid i oktober 2008 hoppar man
fallskärm i Himalaya med Mount Everest i bakgrunden. Hoppfältet ligger på
3 764 meters höjd. Resan inkluderar även trekking i bergsmiljön. Även
icke-hoppare är välkomna att följa med och hoppa tandem. Läs mer på
www.highandwild.co.uk

Mattias Nord.
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Hans Berggren

LÖSRYCKT
Landningsolycka i Dalarna
Lisa Blom, ordförande i Fallskärmsklubben Dala, skadade sig i
en landningsolycka i september på hoppfältet i Rommehed.
Lisa Blom, som har strax under 500 hopp, gjorde en planerad
180 graders sväng inför landningen men gjorde svängen för
lågt och hann inte helt plana ut innan hon träffade marken.
Hon bröt bäckenet och ena fotledens ben och befinner sig i
skrivande stund fortfarande på sjukhus.
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FS4-laget 42 från Skånes fallskärmsklubb, innehavare av tre SMguld och som vid sidan om Spaï från FKCG utgjort Sveriges i särklass mest hårdsatsande FS-lag under de senaste åren, avslutar
sin satsning och kommer inte att hoppa mer under 2008. Laget
bildades vintern 03-04.
”Vi kände att om vi skulle satsa vidare ville vi nå ett steg längre
än hittills. I så fall skulle vi vara tvungna att öka träningsmängden.
Alla kände inte att de ville eller hade möjlighet att göra det och därför valde vi att sluta vår satsning”, säger Jens Thögersen i 42 till
SFS och berättar även att han kommer att satsa vidare både i
swooping och fyrmanna. I skrivande stund vet SFS inget om övriga
lagmedlemmarnas fortsatta planer.
42 från Skånes fallskärmsklubb.

MARS
7-9 mars: Hoppledarkurs på S1 i
Enköping. (preliminärt)
9-23 mars: Thai Sky Festival i Thailand i
samarbete med Royal Thai Air Force
vilket ger möjlighet att hoppa Hercules.
www.thaiskyfestival.com
13-16 mars: Hoppmästarkurs, plats ej
bestämd.

Kikki Mårtensson
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42:orna lägger ner

14-16 mars: Hoppledarkurs på S1 i
Enköping. (preliminär)
NOVEMBER
7-11 november: Världscup i swooping i
Sydney, Australien. www.fai.org
17-18 november: Förbundskonferens
för klubbarnas CI och ordföranden på
Quality hotel Arlandastad. www.sff.se
17-25 november: Världsrekordförsök i
kalottformation, Lake Wales, USA.
www.floridaskydiving.com
23-25 november: Baskurs på S1 i
Enköping. www.sff.se
20 november-4 december: Skydive
Surinam Boogie 2007, Surinam.
www.skydivesuriname.com
DECEMBER
21 december-1 januari:
Christmas Boogie, Zephyrhills, Florida.
www.skydivecity.com

15-29 mars: Flajflaj 2008,läger 2,
friflygarläger i Elsinore, Kalifornien.
www.flygfritt.se
APRIL
2-5 april: Hoppmästarkurs på FMTS i
Halmstad.
30 april-4 maj: Tandempilotutbildning i
Västerås.
MAJ
15-18 maj: Tunnelresa inför Basic camp
till Bedford. Coacher: Mattias Nord,
Lise Nansen, Pete Allum och Steve
Hamilton. www.basiccamp.se
31 maj-1 juni: Svenska cupen 1.
Plats ännu ej fastställd.

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

26 maj-6 juni: Basic camp på Gryttjom.
Två veckors coachad hoppning med
Lise Nansen, Mattias Nord, Joey
Jones, Steve Hamilton och Pete Allum.
www.basiccamp.se

JANUARI

JUNI

11-13 januari: Baskurs på FMTS i
Halmstad.

Swoop camp, Gryttjom. Mer information
kommer längre fram. www.skydive.se

Magnus Falk 9:a i Slovenien
Svenske precisionshopparen Magnus Falk från Östersunds fallskärmsklubb deltog 15-16 september i en tävling i Ptuj, Slovenien.
Av 30 deltagare från länder som Slovenien, Österrike, Bosnien, Italien och Serbien kom Magnus på en hedrande nionde plats med total 21 centimeter.
Förbundets tävlingschef Lennart Vestbom berättar att Magnus
hade tur. Han bytte lag och därmed lift vid ett tillfälle och slapp därmed vara med på den lift där en Cessna 206:an fick motorstörningar på 250 meters höjd och tvingades nödlanda på en åker.
Planet slog i marken med ena vingen och välte. Ingen skadades
trots att flygplanet var skrotfärdigt efter att båda vingarna hade
lossnat vid nedslaget.
Magnus Falk, Östersunds
fallskärmsklubb

28-29 juni: Svenska cupen 2.
FEBRUARI

15-17 februari: Baskurs på S1 i Enköping.
(preliminärt)
15-17 februari: Hoppledarkurs på FMTS i
Halmstad.
20-24 februari: Kursledarkurs på Bosön,
Lidingö.
22-24 februari: Baskurs på FMTS i
Halmstad.
23 februari-8 mars: Flajflaj 2008,läger 1,
friflygarläger i Elsinore, Kalifornien.
www.flygfritt.se
29 februari-2 mars: Baskurs på LSS i
Uppsala. (preliminärt)
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JULI
22-26 juli: SM anordnas av Stockholms
fallskärmsklubb i Gryttjom.
www.skydive.se
AUGUSTI
9-14 augusti: VM i FS och artistiska
grenar i La Salmagne, Frankrike.
www.skydivemaubeuge.fr
23-24 augusti: Svenska cupen 3.
30-31 augusti: SM i speedformation.
• För att få reda på om de preliminärt
inbokade kurserna blir av, gå in på:
www.sff.se

Arne Nilsson

1-3 februari: Baskurs på S1 i Enköping.
(preliminärt)
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LÖSRYCKT
Ofärdig prec-tävling och höga CF-poäng i Kroatien

Flyga fallskärm-boken försenad

EM i precision och världscupen i CF gick av stapeln i Osijek, Kroatien 4-9 september i år.
Vårt svenska lag Romme Rotation har haft en säsong utan tävling i år så de deltog inte.
Men när de sätter igång igen 2008 kommer de att få tufft motstånd av ryssarna som
gjorde tre 21-poängshopp i Kroatien. Vitryska laget gjorde också bra ifrån sig med 16,
16 och 18 poäng på sina rundor.
Precisions-EM vanns på damsidan av Irena Avbelj från Slovenien. Herrarnas tävling blev
aldrig genomförd eftersom det bara gjordes en omgång där tre av lagen inte hann hoppa.
Svenske precisionshopparen Magnus Falk hade fyra cm i resultat på det enda hopp han
gjorde.

Boken Flyga fallskärm, vidareutvecklingen av 2006 års projekt Pilot 1-2-3, har blivit försenad och kunde inte produceras färdigt
under sommaren som planerat. Istället är bokens utgivning nu
planerad till våren 2008. Ett förhandsutdrag ur boken, kursen Pilot bas, finns att hämta på www.sff.se i pdf-format. Titta under
Nyhetsarkiv/Utbildningar och klicka på Flyga fallskärm.
Boken och dess innehåll kommer att presenteras och diskuteras på årets CI- och ordförandekonferens den 17-18 november.
När boken väl ges ut är Svenska Fallskärmsförbundet utgivare
och boken kommer även att kunna köpas via förbundet.

Elevutbildning i Spanien i vinter
Från slutet på december kommer det sannolikt att finnas möjlighet för elever att åka till
Sevilla i södra Spanien och utbildas av svenska instruktörer. Jocke Melin, FK Dala, är initiativtagare.
”Efter den regnigaste och blåsigaste sommaren på många år finns det säkert elever
som har hopp kvar att göra och som vill åka ner till värmen för att bli klar med sitt Acert”, säger han.
Inte bara elever utan även alla andra hoppare är välkomna. Längre fram hoppas Jocke
också på att klubbarna ska kunna erbjuda vinterkurser i Spanien. För AFF-elever kommer
chansen troligtvis att finnas redan i vinter.
I Sevilla hoppas det från 4 500 meters höjd. Priset ligger på cirka 22 euro per hopp
(cirka 200 kronor) och hyra av rigg för tio hopp kostar 150 euro (knappt 1 400 kronor).
Mer information om hoppfältet finns på www.skydivespain.com och den som är intresserad bör höra av sig till Jocke på adressen gofast@spray.se

Petter Jönsson

Tunnelläger i Bedford
med norska lag
Under vintern arrangeras flera vindtunnelläger i Bedford, England, av duktiga
norska hoppare. Det är medlemmarna
i förra norska FS-landslaget DeLand
Norgies, nuvarande FS-landslaget Arcteryx och friflygarlandslaget Skywalkers.

Omslagsfoto Hans Berggren

• Datum med Norgies är 8-10 februari, 7-9 mars och 25-27 april (läs
mer på www.tunnelcoach.no)
• Datum med Arcteryx är 6-9 december (se www.teamarcteryx.no)
• Datum med Skywalkers är 27-31
december, 23-27 januari och 2-5
april (www.skywalkers.no)

Väntan
Cecilia Gerhard

Den eviga väntan, Jens Thögersen och Magnus
Wädel väntar medan Magnus Caro underhåller
tandempassagerarna och deras sällskap.

Petter Jönsson
i FKCG får stipendium

Sara Hall Ericson

Petter Jönsson, medlem i FKCG och en av
lagmedlemmarna i friflygarlaget Divine, är
en av mottagarna av Riksidrottsförbundets
och Svenska Spels Elitidrottsstipendium för
2007/2008. Syftet med stipendiet är att
möjliggöra för elitidrottare att samtidigt
med idrottande på landslagsnivå bedriva
eftergymnasiala studier på lägst halvfart.
Stipendiet är på 40 000 kronor per stipendiat och utdelas med 20 000 kronor per
termin.
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Jet
plus ramp!
AN 72-boogie i Tyskland

Stefan Olofsson
har lämnat AN
72:an. Två grupper står redan
redo att hoppa.

Stefan Olofsson missade chansen att hoppa AN 72 i Vichy på Espaceboogiet
1998. Det har grämt honom sedan dess. Chansen till revansch kom i somras
då han fick med sig kompisen Henrik ”Nille” Nilsen på AN 72-boogie i Tyskland.
Text och foto

Stefan Olofsson och Henrik Nilsen

åndagen den 2 juli stog vi så äntligen på Cochstedts flygplats beläget
någon mil norr om Aschersleben. Den
lilla orten nådde vi i sin tur efter en tre
timmars lång tågresa från Berlin. Hela
våren hade jag bearbetat Nille efter att
själv längtat hit i över ett år.
Cochstedts är en överraskande stor
flygplats. Byggd 1957, mitt ute i ingenstans, under kalla kriget för sovjetiska
insatsstyrkor. I slutet av 60-talet förlängdes banan till 2,5 km.

M
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Vi var lite nervösa över om boogiet verkligen skulle bli av eftersom boogiets hemsida inte uppdaterats speciellt mycket.
Men väl framme kunde vi konstatera att
ett boogie för flera hundra hoppare var
under uppbyggnad!
Magisk profil

Trots att det fanns mycket att se vid incheckningen var det planet som lockade
mest. Vi ställde snabbt ifrån oss väskorna
och gick ivrigt förväntansfulla in på om-

rådet. Och där stod den! AN 72:an. Med
motorerna ovanför vingarna och en makalöst häftig profil.
Boogiet var sponsrat av firman PD Sicherheit som tydligen använder flygplanet i sin verksamhet. Under veckan målade de över flygplanets beteckningar när
det var ett TV-team där och gjorde ett reportage om boogiet. De var också noga
med att de som fotograferade flygplanet
inte var professionella fotografer. I övrigt
verkade det inte vara någon som helst
kommersiell verksamhet på flygplatsen,
det stod några mindre privatplan och en
helikopter förutom AN 72:an där.
AN 72:an väsnades något helt otroligt
om man stod ute på backen men inne i
planet var det lugnt. Planet accelererade
snabbt och vid take-off märkte man ofta
Svensk Fallskärmssport nr. 4, 2007

inte att vi lättat. Men sedan steg den
sjukt snabbt! Med sin ramp tar den 70
hoppare till mellan 4 500 och 4 800 meter på fem till sex minuter. Fällningshastigheten var ungefär som en C130 Hercules och boogiets hoppmästare ville att
folk skulle hoppa väldigt tätt mellan
grupperna, två till tre sekunder.
Hoppriset var 30 euro (275 kronor)
per hopp eller block om tio för 270
euro. Vi gjorde totalt sju hopp, det ostabila vädret tillät inte fler. All tid i skärmen gick åt till att flyga hem, hookturns
var förbjudna och eftersom det bara var
en final per lift fick man skjuts tillbaka.
Helikopterdisciplin

Boogiet var mycket bra organiserat och
vi upplevde att de hade kontroll över saker och ting. Alla lifter delades in i grupper i förväg, sedan gick alla ut till planet
i uthoppsordning och ställde upp bakom
rampen. Därefter gjorde alla en 180 graders helomvänding och lastade in i planet.
Många av hopparna hoppade vingoverall. De största flockarna var ett fyrtiotal hoppare. Vår klubbkompis Fredrik
”Fritte” Tengbom kom på tisdagen och
hoppade vingoverall under hela boogiet.
Tyvärr gick det inte en dag utan väderuppehåll. Som tur var lurade vi av Cypresgänget en frisbee som vi ägnade oss
åt under de många väntetimmarna.
Svensk Fallskärmssport nr. 4, 2007

På onsdagens andra lift fick vi hoppa
från 4 800 meter. Glädjen över plushöjden var kortvarig eftersom vi var rejält
mörbultade när vi landade efter att ha
hoppat i hagel i 3 000 meter.
På fredagen fick planet motorproblem
och ersattes med en AN 2:a. Ja, du läste

rätt, en AN 2:a – vilket antiklimax! Tänk
att en siffra kan göra så stor skillnad.
Senare under fredagen fick de dit en
Skyvan. Men då hade vi redan bestämt
oss för att åka hem för att nära nästa
dröm, att hoppa ur Antonov Airlines,
AN 225:a!
■

Henrik ”Nille” Nilsen
står redo att äntra
den majestätiska
AN 72:an.

Antonov AN-72 är den militära versionen av flygplanet
AN-74. Planet är ett jetdrivet tvåmotorigt STOL-flygplan
(Short take off and land).
Det flögs för första gången
1977 och har hittills tillsammans med AN-74 tillverkats
i 168 exemplar. Antonov
ASTC är en ukrainsk (tidigare sovjetisk) flygplanstillverkare med säte i Kiev.
(källa: Wikipedia)
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Niklas Hemlin
Sveriges mest framgångsrike hoppare

Alla svenska hoppare kanske inte känner till vem Niklas Hemlin är. Men faktum är att
han är Sveriges internationellt mest framgångsrike och hårdsatsande fallskärmshoppare. Hans mål är att bli bäst i världen och därför har han bosatt sig i USA. Madeleine
Hall träffade honom när han coachade under en träningsvecka i Karlsborg i somras.
Text

Madeleine Hall

Foto

Ann Söderberg

et var första gången på fem år som
Niklas Hemlin befann sig i Sverige.
Han var inbjuden av Ulf Liljenbäck att
coacha på FKCG:s träningsvecka för FSlag i Karlsborg. Livet som fallskärmsproffs
ger annars inte mycket tid till att åka till
Sverige och träffa släkt och vänner. Han
är heltidsanställd av laget Fastrax som
sommartid håller till i Cincinnatti, Ohio,
och vintertid i Deland, Florida.
Niklas började hoppa i dåvarande Göteborgs fallskärmsklubb. Kursen påbörjades vintern -93 och första hoppet gjorde
han -94. Det var första året Göteborgs-

D
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klubben hade Skyvan som flygplan och
Niklas ingick i den första elevkullen som
fälldes ur det flygplanet.
Niklas hoppade i klubben så mycket
det gick. 350 hopp fick han ihop det
första året. FS-hoppning var det som
gällde innan friflygningen började bli populär. På den vägen har det fortsatt, det
har varit fyrmanna som gällt för Niklas
under hela hans hoppkarriär.
Blev uttagen till projektfyran

Det första laget som Niklas tränade med
bildades 1995. ”Vi existerade i en månad

men fick avsluta då någon i laget kastade
en handske på en annan lagmedlem”, berättar Niklas med ett leende.
Året därpå övertalade Niklas gamla
instruktör Ulf Liljenbäck honom att åka
till Basic camp i Stockholm. Med 500
hopp i bagaget åkte Niklas upp och blev
där uttagen till P4, även kallad projektfyran. Tillsammans med Pernilla Brouzell (senare 4-Pleasure), Mattias Nord
(Velox och Phenix) samt Joakim Aaltonen bildades laget. De gjorde 150 laghopp tillsammans och tog lite oväntat
silver på SM samma år.
Följande år hoppade Niklas i Velox
tillsammans med Mattias Nord, Rickard
Löfberg och Joakim Aaltonen. Även om
det gick bra för laget, en 10:e plats på
VM i Turkiet 1997 och 16,5 poäng i
snitt på världscupen i Portugal, så kände
Niklas att det var dags att gå vidare. ”Jag
visste hela tiden att jag ville lyckas inom
fallskärmshoppning och för mig innebär
det att ta VM-medalj i fyrmanna”, berättar Niklas. Han säger att han hela tiden
utvecklats mot nya mål och det gick
snabbt att växa ur skorna här hemma.
När lagmedlemmarna i Velox byttes ut
varje år så insåg Niklas, att för att nå sitt
mål, att lyckas inom hoppningen, så var
en flytt till USA nödvändig.
Vintern 1998 började han att planera
för att flytta till USA. Många hoppare
åker över med sitt packband i fickan för
att försörja sig som packare eller så blir
de kvar efter en hoppresa till något hoppfält där borta. Det är något som bara
verkar hända. För Niklas råkar saker inte
hända utan han får dem att hända.
”Jag satt under vintern i mammas lägenhet i Göteborg som 21-åring och
gick igenom vilka alternativ jag hade för
att bosätta mig i USA”, berättar han.
”Jag gick noga igenom hur jag skulle gå
tillväga för att få grönt kort eller åtminstone arbetstillstånd”.
Fick inte tävla

1999 kom han över till DeLand i Florida. ”Jag gjorde mest ströhopp och hade
lite olika lag för att komma in i det sociala”, berättar Niklas. ”Jag fick ändå inte
tävla för USA förrän tre år efter sista säsongen med Velox, eftersom det var som
att tävla för Sverige”. (Enligt reglerna
Svensk Fallskärmssport nr. 4, 2007

Byggde upp Fastrax

Tillsammans byggde John och Niklas
upp det som i dag är Fastrax. Det började
med ett fyrmannalag men i dag ingår
förutom herrarnas fyrmannalag även ett
tjejlag inom fyrmanna, ett uppvisningslag och ett swooplag. I det förstnämnda
ingår Niklas tillsammans med Thomas
Hughes, Doug Park, John Hart och Steve Redinbow (kamera).
Niklas har funnits med som projektledare. Det innebär att han hoppar med
laget tre till fyra dagar i veckan medan
resten av tiden går till adminstration och
coachning. Förutom Niklas så är även
Doug, Thomas och Steve anställda i
Fastrax. John är den som betalar lön och
övrig ersättning till de övriga tre i laget.
2004 tog laget brons på amerikanska
mästerskapen och 2006 samt i år blev det
silver på samma mästerskap.
Laget består alltså av tre erfarna hoppare som står för kunskap och en fjärde
som står för pengar. Hur kan ett lag som
inte är fyra topphoppare hävda sig i konkurrensen mot lag som Arizona AirSvensk Fallskärmssport nr. 4, 2007

Marat Leiras

måste det gå tre säsonger efter någon tävlat för ett land tills dess att samma person
kan tävla för ett annat land.)
I slutet av 1999 blev Niklas inkallad till
testhoppning för Generation FX, ett fyrmannalag bestående av Doug Park, Joey
Jones och Dawn English. Han kom med i
laget men på grund av tävlingsreglerna
fick han nöja sig med att vara reserv den
första säsongen. Det blev ändå 400 laghopp det året.
Generation FX slutade hoppa men
2001 blev Niklas tillfrågad om att vara
med i ”PD Blue”, ett lag helsponsrat av
en av de största fallskärmstillverkarna.
Han levde på att hoppa med laget och
två helger i månaden åkte han runt i
USA med demokalotter i bagaget och utbildade folk i att hoppa med dem – och
att packa kalotterna. Han organiserade
även hopp och instruerade andra hoppare.
2002 jobbade Niklas enbart som
coach och i slutet av året damp det ner
ett mail i brevlådan: ”Jag är från Ohio
och har ett lag som vill ha lite coachning
i tunneln en helg, hälsningar John”. Niklas var trött efter säsongen som varit och
mailet åkte i papperskorgen. Han hörde
inte mer om detta. Däremot fick Shannon Pilcher i samma lag som Niklas, ett
mail från John Hart. Shannon valde
dock att tacka ja till detta. När det blev
dags för tunneltid så fick Shannon förhinder och Niklas fick hoppa in istället.
”Jag gjorde det som en tjänst för
Shannon, för att vara shysst helt enkelt”,
berättar Niklas. Så började historien om
Fastrax. John var nöjd med Niklas insats
i tunneln och erbjöd honom jobb som
projektledare.

speed? Och hur kommer det sig att killen
med mål att vinna VM nöjer sig med att
hoppa med ett lag där en medlem har en
lägre nivå?
”Jag gillar inte tanken på att komma
in i efterhand och tvingas köpa ett koncept”, menar Niklas. ”Jag har till exempel
blivit tillfrågad att hoppa i Airspeed men
då skulle jag vara sist in och vara tvungen
att rätta mig efter dem”. Vidare säger han
”För mig är det otroligt viktigt att få göra
saker på mitt sätt, jag ser Fastrax som ett
långsiktigt projekt jämfört med Airspeed
som bränner ut hoppare på kort tid”.
”Framför allt är jag och Thomas unga,
vi har tid på oss att nå våra mål”.
Tänker på framtiden

Onekligen har Niklas lyckats med de mål
han hade i mammans lägenhet 1998 sånär som på VM-guldet. När jag frågar
vad som krävs för att lyckas säger Niklas,
”Jag bestämde mig för vad jag ville och så
gjorde jag det”.
”Jag kollade upp hur jag skulle komma in i landet och sen körde jag på”, säger han. Niklas är onekligen målmedveten och fokuserad samtidigt som han
menar att det är viktigt att vara ödmjuk.
”Har du inte presterat under de fem senaste åren så är du slut, då är ingen intresserad av att ha dig som coach längre”,
berättar han. ”Därför är det också viktigt
att tänka på framtiden, jag måste ha något mer än fyrmanna att jobba med när
jag blir äldre. Något projekt, något att
syssla med, det finns ingen idé just nu
men det måste komma”, fortsätter han.
I alla dessa år har Niklas satsat på sin
egen hoppning och menar att det är dags

att ge tillbaka. ”Jag var aldrig med i styrelsen, stod hoppledare eller något annat,
jag hoppade bara för det var det jag ville
men nu börjar det bli dags att ge tillbaka
också”, menar han. ”Den här inställningen att det finns en framtid gör mig dock
inte mindre fokuserad på nuet, jag vill
fortfarande bli bäst i världen”.
Niklas har aldrig längtat hem eller
ångrat sitt val att helhjärtat satsat på
hoppningen. Idag är han som han själv
uttrycker sig amerikan. ”Jag är gift, har
tre bilar och äger vapen”, berättar han
skrattande. Men allt har ett pris och i det
här fallet är det att han inte träffar sin familj i Sverige särskilt mycket. Fem år sen
sist, han har helt enkelt inte hunnit. Niklas säger också att han saknar den sociala
biten i hoppningen som finns i Sverige
men inte i USA.
Nu är han här i en vecka och träffar
familjen och coachar FS, på initiativ av
Ulf Liljenbäck. Ulf var instruktören som
Niklas gjorde sina hoppmästarhopp med
1995. Han blev dock underkänd på hopp
24 (konventionell utbildning) med motiveringen att han inte kunde tracka rakt.
Kanske har han lärt sig det till nu i alla fall.
Och förhoppningsvis ytterligare något han
kan förmedla till svenska FS4-lag.
■

Niklas FS4-lag
Fastrax under tävlingsblock nummer
18: Zircon till Zircon.

Fakta om Niklas Hemlin
Ålder: 29 år
Började hoppa: 1994 i GFK
Antal hopp: 9 600. (vid intervjutillfället)
Familj: Fru och två söner.
Bor: Cincinnati Ohio.
Mer om Niklas lag: www.teamfastrax.org
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SFF INFO

Niklas Lellcky

Mattias Nord,
din riksinstruktör

Utmaningen som instruktör
ej fallskärmssverige! Att hjälpa människor att bygga sina egna
färdigheter är en väldigt spännande och belönande process.
Samtidigt kan det vara såväl utmanande som svårt. Den här texten
riktar sig både till dig som är instruktör idag och till dig som är nyfiken på instruktörsskapet.
Tidigare här i spalten har jag pratat om säkerhetsfrågor och vikten av att vara förberedd. Att vara förberedd innebär att förstå den
helhet vi verkar i, vår roll i den och att känna våra egna färdigheter
och begränsningar. Vi måste undvika att försätta oss själva i situationer som vi inte klarar av.
I det skede som vår sport befinner sig just nu med en ökande elevtillströmning och fler nytillkomna i sporten kommer instruktörsrollen att bli allt viktigare. Vårt system med ideella klubbar är speciellt på många sätt och ett system som man inte hittar på så många
platser i världen.
Är du en av dem som gillar att utbilda andra och att hjälpa människor att nå sina mål? Då finns det en massa spännande utmaningar för dig i vår sport.

H

”

Thomas Isaksson

Är du en av dem som gillar att utbilda andra
och att hjälpa människor att nå sina mål?
Då finns det en massa spännande utmaningar
för dig i vår sport.

ör att driva våra föreningar på ett sunt sätt krävs en ständig förnyelse och att vi blickar en bit fram i tiden. Vi behöver slå fast
vilka gemensamma mål vi strävar mot som klubb. Vi måste också se
till att klubben står färdig för de utmaningar och svårigheter som
kan komma på vägen mot dessa mål.
Naturligtvis är det nödvändigt att vi rekryterar och utbildar på
ett mycket medvetet och säkert sätt och att vi hela tiden ser till att
utveckla våra – klubbmedlemmarnas – kunskaper och färdigheter.
Men det är lika viktigt att vi hjälps åt att hitta en balans mellan de
här krävande uppgifterna och den rena glädjen i sporten.
Jag har hittat fantastiska utmaningar och lärt mig otroligt mycket
i hoppningen. FS4 var mitt stora kall under mer än tio års tid. Nu
får jag också väldigt mycket tillbaka av att jobba med er för att utveckla säkerhet och utbildning inom svensk hoppning. Jag är både
glad och stolt när jag är den som kan hjälpa någon att ta ytterligare
ett steg inom hoppningen, oavsett om det är en elev, en instruktörskandidat eller ett fyrmannalag.

F

iktigt för mig är att ha tid att hoppa med mina kompisar för
bara vår glädjes skull ibland. Utan det kan hoppningen bli ett
tvång som bara suger kraft och inte ger tillbaka. Hur kan vi då nå
denna balans som gör att det blir kul både för min egen del och genom att jag hjälper andra?
Jo, vi kan utbilda fler instruktörer så att vi blir fler som delar på
uppgifterna. Vi kan också dela upp uppgifterna mellan oss som är
medlemmar i klubbarna och vi kan öka samarbetet mellan klubbarna. Vi kan dessutom se till att ha en tydlig plan, både för det året
som ligger framför oss och för tiden som kommer därefter. Det gör
att alla i klubben får en bra förståelse för vilka uppgifter som behöver lösas och vad det är för arbete som behöver fördelas mellan oss.
Vi kan också glädjas i vetskapen om att vårt arbete och engagemang förändrar hoppsverige redan nu och för framtiden.
Jag hoppas att få se er på någon instruktörsutbildning i vinter.

V

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

Vi vet ju redan att det är farligt

a
r
m
a
g
Tgea svän

lå

Händelseförlopp: Under övning av högfartslandning med knappt 180 graders
rotation som påbörjades med selen, sedan med främre, kom hopparen för lågt
och hann bara påbörja utplaning före kollision med marken.

Tid i sporten: 3,5 år
Antal hopp: 465
Fallskärm: Stiletto 135
Hopparens vikt: 68 kg

Skador: Bäckenbrott fram och bak. Fotledens yttre ben brutet.
Vad har du lärt dig och hur kan du undvika något liknande i framtiden?
Jag har övat på båda främre ett tag för att sedan börja göra svängande
dyk på höjd för att förbereda mig för att göra det närmare marken. Det
hade äntligen blivit lugnt väder och allt kändes bra. Mitt fokus på svängen
gjorde nog att jag fick till den bättre än vanligt och jag tyckte det kändes
rätt tills just innan det small. Jag hade behövt en möjlighet att avbryta,
dels genom tanken på att avbryta samt bättre förmåga att visuellt bedöma inflygningen. Jag tror att jag skulle kunna skaffa mig båda genom försiktigare övningar. Jag skulle också kunnat ha nytta av en bättre höjdmätare. Jag använde vid det här tillfället en vanlig analog.

Foto Greg Munday (taget från videofilm)

Det är lika farligt att svänga lågt i år som det var förra året eller året dessförinnan. Alla som hoppar idag vet det, men ändå skadas någon eller några
mycket svårt varje år. Några till och med dör av det. Då kommer den naturliga frågan – varför? Vi vet ju redan att det är farligt?
Jag tror inte att vi hoppare är dumma. Däremot försätter vi oss ibland i
situationer som kräver snabbare beslut och handlingar än vad vår förmåga
just den dagen räcker till för att hantera.
Jag har pratat med tre personer som varit med om svåra lågsvängsolyckor i år. Läs vad de har att berätta. Nu har du och jag chansen att lära
oss något av dem för att kunna undvika liknande misstag i framtiden.

Jonas Ponas Bergqvist skadade sig i Australien på Brisbane Skydive Center den 9
februari 2003. Han gjorde en för låg hooksväng, något han själv tror berodde på en
kombination av faktorer. Han säger att han var trött den dagen och att han hade för
bråttom med att lära sig att swoopa.
”Mitt sista minne innan kraschen var att jag kom in på final och tänkte ’det här är för
lågt, jag måste avbryta’. Sen måste det ha slagit slint i hjärnan och jag hookade ändå.”
Jonas bröt bäckenbenet på fyra ställen, krossade lårbenet och drabbades av stora
inre blödningar. Han fick motta kring 4,5 liter nytt blod på sjukhuset. Han tillbringade
7,5 veckor på sjukhus varav sex veckor liggande på rygg.
Idag mår Jonas, som är medlem i NYFK, i stort sett bra igen. Han har en märgspik
i vänster lårben och en höftled i titan och ibland får han lite ont i höft, lår och rygg eftersom bäckenbenet ligger snett. Han har också nedsatt känsel kring bäckenet.
”Men det är inget som hindrar mig att leva som jag vill. Det kunde ha varit värre
och jag har haft en fantastisk tur.”

Händelseförlopp: Inflygning för
Tid i sporten: 5 år
uppvisningslandning över ett
Antal hopp: 580
skogsparti där hopparen upplevFallskärm: Silhouette 150
de sig själv vara för högt och
Hopparens vikt: 78 kg
svängde in på final på båda
främre. Hopparen hann släppa
främre och påbörja en flär innan hopparen träffade en bänk och
sedan marken hårt.
Skador: Lårbensbrott och dubbelt bäckenbrott.

Händelseförlopp: Flög i medvind under ganska blåsiga förhållanden.
Svängde upp mot vinden allt för sent
och landade hårt på sidan i sväng.
Skador: Hjärnskakning, bruten arm
och bäckenbrott på två ställen.

Tid i sporten: 4 år
Antal hopp: 165
Fallskärm: Sabre 135
Hopparens vikt: 60 kg

Vad har du lärt dig och hur kan du undvika något liknande i framtiden?
Jag kände viss osäkerhet inför hoppet och borde ha litat på min magkänsla om förhållandena som rådde den dagen och inte gjort hoppet.
Jag har lärt mig att göra bedömningen om att hoppa eller ej utifrån min
egen situation.

Vad har du lärt dig och hur kan du undvika något liknande i
framtiden? När vi satt i planet sa jag flera gånger hur nervös
jag var. Jag fungerar inte bra när jag är nervös, icke att blanda
ihop med stress, för under ganska mycket stress arbetar jag
som effektivast.
Skulle jag ge ett råd till någon är det nog att känna efter ordentligt inför ett hopp om man känner sig nervös, ska man göra
det hoppet eller ska man vara tuff och stå över det?
Platsen där vi landade var också ett nytt ställe och involverade inflygning över ett hinder. Ett sätt skulle kunna vara att träna
under liknande förhållanden för att bli bättre på den typen av
landning samt känna sig lugnare.

Gemensamma nämnare och orsaker till incidenterna
Samtliga hoppare som har berättat om sina upplevelser här har hoppat i en
utmanande situation. I ett fall handlar det om en högfartslandning, i nästa
om en skärm som var högt lastad med tanke på hopparens erfarenhetsnivå
samtidigt som vindförhållandena var ogynnsamma. I det sista exemplet utgjordes utmaningen av de annorlunda förhållandena vid en uppvisning.
Kan vi lära oss att alltid göra korrekta ställningstaganden innan en situation uppstår? Naturligtvis inte. Så länge vi är gjorda av kött och blod kom-

mer vi att göra misstag. Men jag vill att vi drar lärdom av våra hoppkamrater som just nu har långa rehabiliteringsperioder framför sig.
Vi måste välja våra utmaningar noga och förbereda oss väl. Dessutom
måste vi vara beredda på att ibland helt enkelt avstå tills förhållandena är
rätt och vi är tillräckligt rustade för dem.
Tänk först, sväng sedan – livet hänger på det!
Mattias Nord
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Militära VM i Indien
Mellan 14 och 20 oktober var det dags för militära
VM-tävlingar i Hyderabad i Indien. Från Sverige
åkte en militär landslagsdelegation som tävlade i
såväl precision som FS4. Enstaka resultat var fina
men den allmänna svenska insatsen ojämn.
Text

Boel Stier

Foto

Maria Kristffersson

herrarnas individuella precision placerade sig Henrik Eriksson bäst av
svenskarna. Det betydde förvisso inte en
högre placering än plats 102, men förbundets tävlingschef Lennart Vestbom
påpekar att resultatet på Henrik Erikssons första fyra rundor var i toppklass.
Steffen Hansen som slutade på 118:e
plats hade ett lägre högsta resultat medan
Adam Stålsmeden som slutade på 125:e
plats började med två nollor vilket i sig
var väldigt bra, fortsätter Vestbom.
Herrarnas gemensamma precisionslag
placerade sig däremot inte särskilt bra
utan kom på 28:e plats bland 33 deltagande lag. Inte heller Helene Erikssons
placering i damernas individuella precisionsklass var särskilt hög. Hon slutade
på en 34:e plats av 37 deltagare.
”Men de tre, fyra första rundorna
gjorde hon helt klart godkänt ifrån sig”,
säger Lennart Vestbom.
Det kännetecknande för den svenska
precisionsinsatsen den här gången var
sammanfattningsvis fina resultat i enstaka hopp men ingen jämnhet i prestationen överlag.

Maria Kristoffersson

I

mästerskapet eftersom flera länder som
inte deltar i civila tävlingar finns med
här”, säger Lennart Vestbom.

Det svenska militära FS4-laget: Adam Stålsmeden (FKA), Peter Wirenstedt (SFK, video), Arvid Olofsson (LFK), Henrik Eriksson
(ÖFSK) och Mårten Nordlander (ÖFSK)

En ordinarie skadad

De svenska precisisonsherrarna utgör
också det militära landslaget i FS4, som
kom på en 10:e plats av 27 deltagande
lag med snittpoängen 18,29 per hopp.
”Vi fick tyvärr en ordinarie hoppare i
FS4:an skadad på första hoppet och körde med reserven i stort sett alla hopp vilket gör att resultatet är lite missvisande.
Det innebar också att vi fick hoppa precision med en man kort vilket självklart
inte är så bra. I militär precision räknas
de fyra bästa vilket gjorde att vi inte hade
råd med att någon gjorde ett något sämre
hopp”, berättar Mårten Nordlander.

Den militära FS-grenen ser annorlunda
ut än den civila och är enklare. Man tävlar i åtta omgångar och alla block ingår
inte i poolen.
På grund av de annorlunda reglerna
ligger snitt- och totalpoängen högre i militära FS-tävlingar än i civila tävlingar. Det
belgiska vinnarlaget gjorde i snitt 31,5
poäng per runda på den här tävlingen.
Det belgiska laget består av civila hoppare som värvats till den militära sidan och
samma lag som vann i Hyderabad rodde
faktiskt hem den civila världscupssegern i
Ryssland tidigare i år.
■

Ryssarna starka

Helene Eriksson,
svensk deltagare i
precision.

I lagtävlingen vann Tyskland medan ryske Maksimov vann herrarnas individuella
guld och landsmanninan Lepezina tog
hem damguldet i precision.
”Ryssarna är väldigt starka i de här
grenarna, även Slovenien, Polen, Kina,
Tjeckien och västeuropeiska länder som
Spanien, Italien och Frankrike. Det är
större konkurrens på det militära världs-

Militära VM, 2007
FS4

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Belgien

33

28

31

30

29

32

41

28

252

2. USA

33

27

30

29

32

31

40

29

251

3. Schweiz

26

24

25

24

21

24

30

21

195

20

16

16

16

18

20

22

-

128

Individuell precision, damer

1

2

3

4

5

6

7

8

Totalt

1. LEPEZINA, Ryssland

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.01

2. SAJOVIC, Slovenien

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

3. SADOWY NAUMIE, Polen

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.02

0.00

0.03

0.06

34. ERIKSSON, Sverige

0.03

0.07

0.03

0.05

0.03

0.03

0.06

0.05

0.35

1

2

3

4

5

6

7

8

1/2 final

final

Totalt

1. MAKSIMOV, Ryssland

0.00

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03

0.00

0.01

2. ERJAVEC, Slovenien

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.00

0.00

0.02

0.02

3. GECNUK, Tjeckien

0.01

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.02

102. ERIKSSON, Sverige

0.01

0.02

0.00

0.03

0.14

0.01

0.02

0.13

0.00

0.00

0.36

118. HANSEN, Sverige

0.01

0.03

0.07

0.04

0.03

0.07

0.09

0.09

0.00

0.00

0.43

125. STÅHLSMEDEN, Sverige

0.00

0.00

0.07

0.02

0.02

0.06

0.14

0.16

0.00

0.00

0.47

136. OLOVSSON, Sverige

0.07

0.05

0.16

0.05

0.00

0.16

0.03

0.04

0.00

0.00

0.56

150. NORDLANDER, Sverige

0.01

0.05

0.06

0.00

0.16

0.16

0.16

0.16

0.00

0.00

0.76

1

2

3

4

5

6

7

8

1/2 final

final

Totalt

1. Tyskland

0.01

0.02

0.04

0.01

0.04

0.01

0.04

0.01

0.01

0.00

0.19

2. Slovenien

0.02

0.02

0.04

0.01

0.00

0.04

0.02

0.00

0.02

0.03

0.20

3. Ryssland

0.03

0.03

0.03

0.03

0.02

0.00

0.01

0.00

0.05

0.02

0.20

28. Sverige

0.03

0.10

0.20

0.09

0.19

0.30

0.28

0.42

0.00

0.00

1.61

Lagprecision

Arne Nilsson

Totalt

10. Sverige

Individuell precision, herrar
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Hyderabad, Indien
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Rekordhopp för
Willy Boeykens

Tre svenska hoppare deltog i
ett nytt brittiskt rekord i kvinnlig storformation i höstas – och
var därmed med om att dra in
över en halv miljon kronor till
Röda korset.
Text

Boel Stier

Foto

Willy Boeykens

illsammans med 65 andra hoppare
byggde Maria Toftfelt och Siv Lindgren från FKCG och Helen Samuelsson
från FK Aros ett stiligt rött kors i luften
ovanför Nottingham i Storbritannien
den 15 september i år. Allt till förmån för
brittiska Röda korset som till följd av rekordhoppet drog in kring 600 000 kronor (över 40 000 pund).

T

Tränade tillsammans

Nu eller aldrig

Rekordhopparlaget fick namnet Brit
Chicks. Vid halv sjutiden på lördagen
den 15 september lastade deltagarna in i
fyra plan, två Skyvan och två Cessna Caravan. Det var dags för det tredje och
troligen sista rekordförsöket. Hoppet de
nyligen hade gjort hade varit väldigt nära
ett rekord. Men samtidigt som den sista
personen dockade var det någon på
andra sidan formation som släppte sitt
grepp. Väderutsikterna för söndagen var
dåliga och hela gänget visste att det var
nu eller aldrig det gällde.
Siv Lindgren berättar: ”Formationen
gick otroligt långsamt, jag flög utan ex-
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Röda korset
Marcus Karlsson

trakilon och låg i lite antisvank, och det
var mycket slitningar åt olika håll.”

Per Kruger

Maria Toftfelt berättar att Britchicksrekordet inte handlade om att bjuda in
hoppare med flest antal hopp utan om att
bjuda in, träna tillsammans och sedan välja ut dem som skulle vara med på rekordet.
En av deltagarna hade bara 120 hopp!
Hon förklarar också att Storbritannien
har öppnat sina nationella rekord för en
viss procent utländska medborgare, eftersom det är så pass många som bor i Storbritannien utan att vara medborgare. Det
gjorde att svenskorna och även ett par
danskor kunde delta i rekordhoppet. En
av de som deltog för Danmarks räkning
var faktiskt den i Sverige välkända organisatören Kate Cooper.

Rekordet var slaget

Eftersom många hade känt hur det slet
och drog i formationen vågade ingen
vara säker när de landade efter hoppet.
Men efter att domarna hade ägnat en
timme åt att noggrant gå igenom videon
kunde de meddela att det gamla brittiska
kvinnliga formationsrekordet (en formation med 60 hopperskor) var slaget och
att Brit Chicks hade satt ett nytt rekord!
Hela evenemanget inleddes i maj i år
när elva hopperskor landade i Hyde Park
i London. Den mediala delen av arbetet
kring rekordförsöket har också involverat
en tävling där man har kunnat tävla om
att få hoppa tandem med Brit Chicks och
att få flyga med i flygplanet. Att köpa ett
tandemhopp eller till och med att sponsra
en hel lift har också ingått som erbjudanden till intresserade sponsorer, ja till och
med möjligheten att få dejta en av hopparna under en lördagkväll!
■

Helen Samuelsson, FKA

Siv Lindgren, FKCG.

Mia Toftfelt, FKCG.

Fakta om Brit Chicks
Lagkapten: Lesley Gale (som även är redaktör för det brittiska
förbundets medlemstidning Skydive Mag).
Övriga organisatörer: Caroline Hughes, Kate Cooper, Liz
Matthews, Sacha Chilton.
Fotografer: Willy Boeykens, Gary Wainwright, Tony Danbury,
Andy Wright, John Baggaley.
Flygplan: Två Skyvan och två Cessna Caravan.
Läs mer på www.britchicks.org
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att hoppa med
tankens kraft
Text

Anna Oscarson

Bakgrundsfoto

Sara Hall Ericson

Ida kom över tröskeln
Ida Järlsjö fick problem när hon gjorde sitt andra hopp på den konventionella utbildningsplanen. När det var dags för det tredje hoppet hoppvägrade hon och gick ner
med planet. Om det inte hade varit för James Cumberland är risken stor att vi aldrig
fått se henne på hoppfältet igen.

James Cumberland är professionell coach och hjälper
människor att utveckla prestationsförmågan. Han använder mental träning även när han utbildar elever

16

med hoppdoktorn Bea om magen och det var enligt henne inget problem att fortsätta hoppa”.
Fick hjälp
Kort därefter träffade hon James Cumberland
som erbjöd sig att hjälpa till. James arbetar professionellt som coach och att utveckla människors prestationsförmåga. Han använder sig av
mental träning även när han utbildar elever.
De pratade igenom vad som hänt, vad som varit jobbigt och vad Ida behövde träna på. De gick
ut till planet och Ida fick ställa sig i dörren när det
stod på marken.
”Vi bröt ner de hopp Ida gjort till komponenter
och koncentrerade oss på de saker som hon
gjort bra. De pusselbitarna satte vi sedan ihop”,
säger James.
Därefter fick Ida göra en mental övning. Hon
fick blunda och slappna av genom att tänka på
andningen och de egna hjärtslagen. Först fick James henne att tänka på något roligt så att hon
fick ett leende på läpparna och en skön känsla i
kroppen. Med den känslan i kroppen tog han henne igenom hela hoppet. Hur hon satt i planet på
väg upp med klubbkompisarna runt om sig och
kollade höjden. Sedan ställde hon sig i dörren
(mentalt) och hoppade ut. Allt gick bra, även
skärmflygningen och landningen.
”Det var väldigt häftigt. Efteråt kändes det verkligen som om jag hade gjort ett fallskärmshopp”,
säger hon.
Ny upplevelse
James var noga med att poängtera att Ida bara
skulle hoppa om hon verkligen ville och det ville
hon. Den här gången var James hoppmästare
och Ida tyckte det kändes bra i planet på väg upp.

Peter Fornwall

början av juni gick Ida Järlsjö kursen i Stockholms fallskärmsklubb. Första hoppet gick bra
men hopp nummer två fick hon inte alls till.
”Det blev konstigt i dörren, jag stod fel med benen och armarna”, berättar hon.
Hoppet blev inte godkänt. När det var dags för
nummer tre och planet gick in på final fick Ida en
krampkänning i magen. (Hon var orolig för att
den tarmsjukdom hon har skulle stoppa hennes
fallskärmskarriär.) Men hon ställde sig i dörren
och fick klartecken att hoppa. Fast där tog det
stopp, hon klättrade in i planet igen och bestämde sig för att följa med flygplanet ner.
Nere på marken igen kände hon sig ledsen och
besviken över att det gått som det gått. Men hon
fick ett varmt omhändertagande.
”Mina kursledare Ibrahim Lahdo, Carl Bruch
och Jon Sundh var jättegulliga, jag pratade också

I

Ida Järlsjö skaffade sig erfarenheter av mental träning
redan tidigt på utbildningsplanen: ”När jag stod i dörren
var det en helt ny upplevelse, jag kände mig lugn.”

”När jag stod i dörren var det en helt ny upplevelse, jag kände mig lugn.”
Hoppet gick jättebra och när hon kom ner på
marken så grät hon nästan av lycka.
Efter det här hoppet förbereder hon sig noga
inför varje hopp, tar det lugnt och tänker igenom
hela hoppet. Den regniga sommaren har ställt till
det för Ida liksom för många andra. Men hon
kom till hopp tolv på den konventionella utbildningsplanen. Då började hon snurra och tog beslutet att gå över till AFF för att få reda på vad
det berodde på. Hennes instruktör Micke Kaulanen såg direkt att anledningen till snurrandet var
att hon svankade snett.
Nu har hon kommit till fjärde AFF-nivån och
hoppas på att hinna ta certet innan säsongen är
över. Hon har kommit på att hon kan träna fallskärmshoppning när som helst på dygnet och
brukar passa på när hon sitter i tunnelbanan. Avslappningsövningarna har också hjälpt för magen.
”Jag hade nog inte fortsatt efter händelsen där
jag hoppvägrade om det inte hade varit för James. Men jag är glad att jag gjorde det. Den här
sporten är lika underbar som de människor som
utövar den.”
■
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allskärmshoppning är en mentalt påfrestande sport. Varje
gång du lämnar planet utsätter du
dig för livsfara. Hur många hopp
du än gjort är det ett faktum som
inte går att bortse ifrån. Hoppare
på alla nivåer har nytta av mental
träning. Här ger vi exempel både
på hur både elever och tävlingshoppare kan använda sig av detta.

F

Kraftfullt verktyg för rutinerade

e allra flesta elitidrottare använder sig av
mental träning. När den fysiska formen är
trimmad till max är det den mentala biten som
skiljer vinnaren från det övriga startfältet.
Två svenska tävlingshoppare som förstått innebörden och använder sig av mental träning är
Dan Ondrejka och Åsah Helenius.
Dan Ondrejkas kalottformationslag Romme
Rotation var tidigt ute med att försöka få tag i någon som kunde hjälpa dem med mental träning.
För fem-sex år sedan kom de i kontakt med en
kvinna via Bosöns elitidrottscenter.
”Vi började grundläggande med avslappning
och målbildsträning. I början tyckte vi det var lite
trollkärring över henne”, säger Dan.

Adrian Nicholas

D

Självklarheter
Idéerna och teorierna kring mental träning är
många. Det är först på senare år de kommit på
pränt. Vissa saker kan tyckas självklara och
många använder sig av mental träning utan att
kanske reflektera över det. Reservdragsproceduren som vi nöter om och om igen för att den ska
sitta i ryggmärgen är ett exempel på mental träning.
Precisionshopparen Åsah Helenius har gått två
steg av kursen ”Prestationsutveckling genom
kommunikation” på Bosön. En kurs som är till
både för aktiva och
Åsah Helénius
för ledare. I det
andra steget handlade det en hel del om
mental träning.
”Vi fick lära oss
att för att kunna ge
allt måste man ha
alla sinnen med sig.
Kursledarna kom
med många exempel
på elitidrottare som
använder sig av
mönster för att kom-
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ma i rätt stämning. Till exempel Kajsa Bergqvist
som slår sig på benen innan hon ska hoppa höjdhopp”, säger Åsah.
Under en periDan Ondrejka
od tittade Dan
och de övriga
lagmedlemmarna på videoband, som visade de bästa
kalottformationshopparna i
världen, 45 minuter varje
dag. Dan tänkte att han var
en av personerna och följde hela tiden honom
med blicken.
Sparar hopp
De har också jobbat mycket mentalt med smådetaljer: ”Man behöver inte kasta bort 150 hopp
på att lära sig att till exempel hålla in armbågarna
under ett visst moment under hoppet. Det kan
man lära sig på marken.”
Åsah har ännu inte hunnit använda sig av allt
hon lärt sig om mental träning på tävling men
hon märker på träning att det redan börjat ge resultat. Tidigare kände hon efter perioder med
stark utveckling att hon hamnade på en platå varifrån hon inte kom vidare. Den mentala träningen har hjälpt till med detta.
”Jag ser för mig själv hur jag hänger i selen
och tittar på punkten på mattan. Runt omkring
ser jag publiken, domarna och allt annat. Jag
känner till och med hur det gungar lite. Ju mer
jag gör det ju lättare har jag att hitta tillbaka till
den här känslan.”
Experimenterat i planet
Dan har lärt sig ett sätt att hantera nervositet.
Då tänker han på ett tillfälle när det gått bra och

försöker återskapa den känslan. Romme Rotation
med sina stora internationella framgångar har
dock inte svårt att hitta sådana exempel. Laget
har också arbetat mycket med hur de ska tagga
till inför ett hopp på bästa sätt. Deras coach Topi
Astikainen har genomfört lite olika experiment
med dem. Till exempel har de under tio hopp i
rad hetsat varandra i planet så mycket som möjligt. Därefter har de gjort tio hopp och inte sagt
ett ord till varandra. Sedan har de pratat om det
och jämfört resultaten för att hitta det läget som
passar dem bäst.
Ett annat experiment fick dem att lämna sin
gamla snittpoäng på 17. Efter varje träningshopp
de kört sa Tapi ”tråkig runda” och så sa han
poängen men han lät dem inte titta på videon.
Aldrig gav han ett ord i beröm. Därigenom fick
han dem att känna att 18 poäng inte var toppen
och de höjde plötsligt snittpoängen rejält.
Åsah berättar hur det framgångsrika schweiziska laget använder sig av mental träning. En
timme innan de ska tävla börjar de värma upp
med boll för att väcka sinnena, sedan tränar de i
prec-gunga vartefter de går ut till gropen för att
kolla vindar och hur de andra hoppar. Det sista
det gör innan hoppet är att de går in i sig själva
och ser sig för sin inre syn göra det perfekta precisionshoppet.
I nästa nummer kommer du att kunna läsa
mer om mental träning. Då presenterar vi också
en rad lästips.
■

Arne Nilsson

Mental träning är ett kraftfullt verktyg att använda sig av för att lyckas nå sina mål.
Även om fallskärmshoppare är kända för att vara duktiga på detta skulle det kunna
utövas i mycket högre utsträckning än vad som görs i dag. Träningen effektiviseras
och resultaten förbättras.

Romme Rotation har förutom målbildsträning och andra
komponenter i mental träning även arbetat mycket med
hur de ska tagga till inför ett hopp på bästa sätt.
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Örebro fallskärmsklubb
Text

Jessica Fremnell Krasser

Foto

Rolf Lybeck

Örebroklubben räknar 1976 som sitt startår.
Med överskottsutrustning från andra
världskriget började man hoppa på en gräsplätt
mitt i Örebro stad. Idag tillhör Örebroklubben en av de
klubbar som hoppar året
om. En av klubbens nyare
medlemmar, Jessica FremJessica Fremnell Krasser,

nell Krasser, berättar.

tt antal instruktörer från tidigare
Karlstadsklubben hade följt med till
den nystartade Örebroklubben. Men
dessa drog ganska tidigt österut, till FK
Aros, och lämnade bakom sig några övergivna elever. Bland dessa övergivna själar
fanns Christer (f.d. Johansson) Hagsten,
själv nyss hemkommen från FJS, Bosse
Olsson, sedermera ordförande i SFF
samt Rolf ”Roffe” Lybeck, utbildad hos
Norrlandsjägarna och som genomfört
hopputbildningen i Umeå FK.

E

18

”De svårigheter som då uppstod var att
vi främst bara var en samling intresserade
elever, utan hoppledare och flygplan”,
berättar Roffe yvigt. ”Vi hade exempelvis
inga instruktörer eftersom dessa flyttat
till Aros. Vi fick ragga ihop hoppledare
och hyra in kärror från Örebro flygklubb
för att kunna bedriva hoppning. I bland
kan man väl säga att vi inte helt följde regelverket i alla delar.”
”Och jag var instruktör på dispens när
jag fortfarande var elev på utbildningsplanen”, skrattar Christer som sedan blev klubbens chefsinstruktör i över
tolv år, fram till och med 1991.
Elever i skytteltrafik

I början höll klubben till på Gustavsviksfältet som då var motor- och segelflygfält. För icke örebroare kan det förtydligas med att man praktiskt taget hoppade
mitt i stan, fem minuters cykelfärd från
centrum. ”Det var det enda hoppfältet i
Sverige man kunde åka stadsbuss till”,
kommenterar Christer. Idag håller man
till på Täby i anslutning till Örebro flygplats.

Men i samband med flytten från Gustavsvik till Täby 1984 kom också en av
klubbens tuffaste tider. I alla fall om man
får tro Roffe och Christer. Flygtrafik var
nu förbjuden på Gustavsvik men samtidigt var det förbjudet att fälla elever vid
Täby. Och så hade klubben bara tre magreserver för eleverna att förfoga över. I
över fyra års tid lastade man eleverna vid
Täby, flög de omkring tio kilometrarna
till Gustavsvik, fällde eleverna där och
åkte sedan med bil tillbaka till Täby med
magreserverna till de elever som stod och
väntade. Fyra år!
”Att klubben överlevde var ett under”,
menar Roffe.
”I februari 1988 fick så klubben äntligen elev-vingar”, berättar Christer ”och
vi fick dispens att bedriva elevhoppning
på Täby”.
Sten, sten, sten

Klubben överlevde även om det under
denna tid också innebar att kånka sten.
Dagens fält – som faktiskt kräver dispens
för skolhoppning på grund av ytan – var
bara en stor skog när klubben flyttade ut
Svensk Fallskärmssport nr. 4, 2007

KLUBBSVEPET
trotjänare. Men hösten 2007 var nuvarande styrelse tvungen att ta det sorgliga
beslutet att sälja Martin-Urban. Medlemsantalet sjunker och de aktiva medlemmarna blir allt färre. Det blev dyrt
att hålla med eget plan.
Men klubben har fortfarande möjlighet att hyra Martin-Urban och styrelsen
har arbetat hårt för att försäljningen ska
blir så fördelaktig som möjlig för klubben. Planet står kvar på samma plats och
klubben har förtur på att få hyra det. Så
egentligen är skillnaden inte så stor.
Att man håller till vid en flygplats gör
att restriktionerna är få. Man får hoppa
så länge det är ljust. Och det gör man.
Varje helg året om samt varje tisdag.
Klubben drivs av ett trettiotal aktiva entusiaster som gör allt för att Örebro fallskärmsklubb ska fortsätta att hoppa.

Örebro fallskärmsklubb, ÖFK

Antal medlemmar: 38 (år 2007).
Antal hopp per år: 1 600-2 000 (på grund av vädret har
klubben dock inte kommit upp i ens 1 000 i år).
Hoppfält: Täby.
Flygplan: ”Martin-Urban”, en Cessna 206 som numera hyrs.
Uthoppshöjd: 3 000 meter.
Tid till uthoppshöjd: 25 minuter.
Utbildningsformer: Konventionell.
Hopptider: Lördag-söndag året om och så länge solen är
uppe. Varje tisdagseftermiddag året om. Dock ej om det
är kallare än minus 15 grader.

Turkey som skygod välkomna

till Täby. Runt 40 ton sten kånkade
man! Det var små stenar och knytnävsstora stenar. Fotbollsstora stenar och
stenar stora som hus. Ja, till och med stenar stora som dinosaurier bar klubbens
medlemmar bort. Med bara händerna.
Idag är marken någorlunda fri från träd
och ganska platt, om än inte helt sammanhängande platt, och det sägs att elever utbildade i Örebroklubben fixar att
landa på vilket fält som helst.
Trotjänaren Martin-Urban

Allt det som finns på Täby idag – klubbstugan, packlokalen och sovbaracken har
klubbens medlemmar, precis om i så
många andra klubbar, byggt själva med
mer eller mindre olika sorters sponsringar och massor av eget arbete.
”De första åren på Täby hade vi en
gammal arbetsbod på hjul modell
mindre som vi fick hyra av Örebro kommun” säger Roffe. ”Sex man så var det
fullt. Det var precis som med vår Cessna,
Martin-Urban”.
Martin-Urban köptes av Karlsborgarna (VFK) 1983 och har varit en flitig
Svensk Fallskärmssport nr. 4, 2007

Runt 1988 började klubben erbjuda tandem. Christer var klubbens första tandempilot och under åren har klubben
haft ett par tre stycken åt gången. Idag är
Joakim Marijanovic den ende tandempiloten och han har att göra. Liksom alla
aktiva i en liten klubb.
Inom klubben hoppar man lite av
varje. FS, friflygning, CF och även skysurfing. Ofta är klubben anlitad av Örebro sportklubb för att lämna matchboll
när Örebro spelar hemma. Renato berättar att klubben försöker synas så mycket
som möjligt. ”Det är ett enkelt och billigt sätt att marknadsföra klubben och
sporten”, säger han. ”Vi arbetar med
kommuner, idrottsföreningar och företag och vi har lyckats bra. Om vi bara
lägger ner lite mer energi tror jag att vi
utan större problem kan göra 15-20
uppvisningar per år.”
Klubben har presterat några svenska
mästare i FS och CF och även en militär
världsmästarinna i FS. ”Den militära
världsmästarinnan heter Helene Eriksson”,
berättar Roffe. ”Hennes lag, Team Svea,
satte nytt världsrekord i FS4 på VM -04.
Visserligen höll rekordet bara en halvtimme eller så för att amerikanskorna slog
det i sitt sista hopp. Så svenskorna blev

”bara” silvermedaljörer, men hade i alla
fall världsrekordet ett litet tag!”
Säsongen 2007 må ha varit regnig
och det är trist att behöva sälja ett flygplan men klubbens medlemmar har
ändå gjort mycket skoj. Midommaren
lockade flera av medlemmarna att ta sig
upp till Orsa. Och tillsammans med
Aros och Nyköping anordnades för första gången på mycket länge ett Bermudaboogie i Nyköping.
■

Klubbarbete utanför
stugan, från vänster:
Michael Lidman,
Michael Lönnberg,
Joakim Marianovic och
okänd.
Örebroklubbens Cessna
206 är en trotjänare. Tyvärr var man i år tvungna att sälja, dock med
första tjing på att hyra.
Renato Kovacic tittar ut.

Timmy Elmsäter

Tandem och uppvisning

Rolf Lybeck

Kommer man som ny till Örebro fallskärmsklubb, oavsett om man är elev eller kommer från en annan klubb, möts
man av en oerhörd gästfrihet. Och det är
något man aktivt vinnlägger sig om, menar klubbens PR- och uppvisningsansvarige Renato Kovacic.
”Vi har alltid strävat efter att ha en
avslappnad miljö på fältet. Jag vill nog
påstå att ÖFK är en modern klubb, vi lever i nuet och inte i det gamla och vi försöker ständigt finna nya vinklingar och
sätt att ta oss fram”, säger Renato.
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Norska frif
visar vägen
Norrmännen har länge varit rasande bra i
FS och i år vann deras friflygarlandslag en
bronsmedalj på världscupen. Hur lyckas de?
Svaren finns bland stenhårda elitkontrakt,
generösa förbundsbidrag och en rejäl
portion dansk inspiration.
Text

Boel Stier

Bakgrundsfoto

Martin Kristensen

Kristian
Moxnes,
Skywalkers.

Håvard Flaat

Mathias Holtz.

Mathias Holtz,
Skywalkers.
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ad är hemligheten bakom det framgångsrika friflygarklimatet i Norge?
Något måste de göra rätt. Friflygningen i
vårt västra grannland blomstrar och ett
utmärkt exempel på det är att landslaget
Skywalkers tog en hedrande bronsmedalj
på världscupen i Ryssland i år.
En viktig anledning är att man i Norge
tar elitsatsningarna på blodigt allvar. Det
anordnas uttagningar till landslagen. De
landslagshoppare som till slut blir utvalda skriver detaljerade kontrakt med förbundet där det noga anges på vilket sätt
de ska sprida sina kunskaper till de breda

Martin Kristensen

lygare
skarorna. Kraven är specifika och hårda.
Å andra sidan får varje landslagshoppare
disponera 82 000 norska kronor om året
i förbundsstyrt stöd, cirka 98 000 svenska kronor i årlig budgetgrund alltså. Förbundsstödet till landslagen i FS och
friflygning utgör en hel tredjedel av det
norska fallskärmsförbundets budget.
Det startade inom FS 1988 när norrmännen drog igång projektet RW-91.
Man ville placera ett norskt FS-lag i
världstoppen och siktade på VM 1991.
”Grundtanken var att man behövde
satsa på toppen för att öka kompetensen

Danske Martin Kristensen är kameraflygaren i
freestylelaget Funkflyz. Han har slutat tävla
men är sedan flera år aktiv coach i Voss, Norge och har gett mycket inspiration och kunskap till norska friflygarlandslaget Skywalkers.

på bredden”, säger Helge Jenssen som satt
i norska förbundets styrelse 2000-2003.
”Det skulle göras genom att hämta kompetens utifrån och plocka ihop enskilda
hoppare till landslaget baserat på två saker: talang och viljan att satsa. Utbrända
boogiehoppare var inte önskvärda, oavsett hur mycket skygod man var.”
Resultatet blev flera framgångsrika
FS4- och FS8-lag. De flesta svenskar som
hoppar idag känner till DeLand Norgies
som tillhörde FS-eliten under den senare
delen av 90-talet och som plockade hem
tre VM-brons till Norge. Idag är Arcteryx, som hoppade sig till en femteplats på
världscupen i Ryssland, deras efterföljare.
Sedan millennieskiftet har samma
framgångsrika elitkoncept tillämpats
även på friflygningen där Skywalkers
bronsmedalj är ett av resultaten.

Mathias Holtz,
Kristian Moxnes
och Håvard Flaat
i Skywalkers.

Arbetade för landslagsstatus

Anders Bruun Larsen

När Helge Jenssen tillträdde i förbundsstyrelsen år 2000 fanns ännu ingen elitsatsning på friflygning, trots att friflygarna fyllde flygplanen ute på de norska
fälten. Han som själv hade tävlat i friflygning var en av de som drev utvecklingen
dit den är idag: ett landslag i FS4 och ett
i friflygning.
Idag, med Skywalkers världscupsbrons
i bagaget, är det knappast någon som
ångrar elitsatsningen på friflygning. På
VM 2006 nådde båda landslagen sin
målsättning att ta en femteplats. Inför
VM 2008 är målet brons i både FS och
friflygning, FF.
Svensk Fallskärmssport nr. 4, 2007
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Christina Andersen

NORSKA FRIFLYGARE
sultat i en sport som präglades av icke
mätbar legendstatus kring lägerelden.”
Från 1996 till 2001 hade norska förbundet en heltidsanställd person som
lade merparten av tiden på att arbeta för
landslaget. Idag finns en landslagsansvarig
som har en artonprocentig tjänst.
Rekrytering och finansiering

Många har häpnat
över danske Nils Predstrups kontroll och
teknik som performer i
freestylelaget Funkflyz.
Tillsammans med Martin Kristensen tog han
tre VM-guld och ett
världscupguld åren
2001-2004.

”Detta är en norsk idrottssatsning vi är
stolta över”, säger Hans Christian Amlie,
norsk förbundsordförande, och fortsätter:
”Vår strategi innebär att landslagen är
vår spjutspets. Samtidigt ställs det krav
på att de deltar i cuptävlingar, Norska
mästerskapen och organiserar FS- eller
FF-skolor i Norge under hela sommarsäsongen, för att ge tillbaka kunskap till
sportens deltagare.
Något klimat för precisionstävlingssatsningar finns inte längre i Norge. De
som får del av förbundets övriga tävlingspost för internationella tävlingar på
30 000 norska kronor är FS-hoppare,
friflygare eller swoopare.”
Långsiktighet och en rejäl budget

Vartannat år anordnas landslagsuttagningar där representanter för förbundet i
samråd med expertis inhyrd utifrån (i
friflygarfallet från franska Babylon) väljer
vilka som är bäst lämpade att utgöra
landslaget.
Det norska förbundet har även hämtat in extern kunskap om elitidrottssatsningar från andra sporter i Norge. Det
har varit en betydelsefull del i processen,
enligt Helge Jenssen.
”En extern idrottskonsult från cykelsporten satte standarden för elitidrottssatsningen och införde mätbara reLäs mer på nätet
Skywalkers hemsida: www.skywalkers.no
Nils Predstrup hemsida: www.funkflyz.com
Skydive Voss: www.skydivevoss.no
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Det finns också något som kallas för rekryteringslandslag, ett ”lag nummer två”,
vilket borgar för tillväxt och för att det
finns några som kan ta över om något
oväntat skulle hända. Rekryteringslandslaget får varken pengar eller krav utan
mest en chans att visa upp sig och stå på
tur till det riktiga landslaget.
Förutom att landslagshopparna får
pengar från förbundet förväntas de satsa
minst 30 000 norska egna kronor per år.
De fyller också ut budgeten genom de
olika läger de arrangerar under årets
lopp. Till exempel drar Skywalkers in
pengar på ett basic-läger i början av året,
en tradition de tog över från sina föregångare Trio Ludens. Alla som vill får
köpa ett paket med resa, 50 hopp, oneto-one-coaching, boende, bil med mera i
DeLand, Florida, för 30 000 norska kronor. De anordnar dessutom friflygarläger
under sommaren och vindtunnelläger
under vintern.
Vi svenskar hoppar nog gärna till när
vi hör att ett läger ska finansiera någons
tävlingssatsning. Hos oss är det sällan meningen att ett hoppevenemang ska dra in
pengar till arrangörerna utan i första hand
finansieras inom ramen för en klubbs
egen budget.
Fast det står noga inskrivet i de tävlandes kontrakt med det norska förbundet
att sådana intäkter bara får gå till rena
hoppkostnader, vid sidan av ett avdrag på
15 dollar i matkostnader per dag.
Inspirerade av Funkflyz

Men vilka intryck och influenser har inspirerat hopparna i dagens Skywalkers att
bli så bra?
Ett av svaren är danske Martin Kristensen och Nils Predstrup. De flerfaldiga
världsmästarna (2001-2004) i freestylelaget Funkflyz gjorde norska Voss till sitt
hemmafält för fem år sedan. Med till
Norge hade de friflygarkunskap på
högsta nivå.
”Nils och Martin blev självklart en
stor inspirationskälla för oss. Deras sätt
att flyga innebar rena revolutionen när
det kom: massor med fart, energi och rörelse hela tiden. Det är det vi i Skywalkers också siktar på nu!” säger Mathias
Holtz, en av lagets medlemmar.
Den flygstil han talar om består av fria
program där hopparna ständigt befinner
sig i en roterande rörelse i någon axel, en

flygstil som trots att det kanske låter paradoxalt måste utföras perfekt på heading
för att kunna fungera. Carving och eaglar
är grundstenarna och flödet rytmiskt,
mjukt och solitt på en och samma gång.
Men även Skywalkers föregångare i
Trio Ludens, det första friflygarlaget som
representerade Norge på VM, har varit
viktiga.
”Tillsammans med de andra pionjärerna inom friflygning i Norge har de
kämpat för att förändra förutfattade meningar och gjort en massa hårt arbete för
att bana vägen för oss. Det var många
etablerade och traditionstyngda tankegångar som behövde ställas på huvudet
innan friflygningen fick det erkännande
den förtjänar,” säger Mathias Holz.
Brant utvecklingskurva

Skywalkers utvecklingskurva i internationella sammanhang har varit brant. De
började med en 15:e plats på världscupen
2004 för att därefter raskt prestera femteplatser på världscupen 2005 och VM
2006. Nu har de alltså krönt sin karriär
med en bronsmedalj. Genom coachning
av topplaget Spaceland Anomaly i USA
och hårt arbete har de på relativt kort tid
blivit otroligt mycket snabbare i de obligatoriska hoppen.
De obligatoriska hoppen har, för dig
som inte vet så mycket om friflygningstävlingar, blivit allt mer lika FS.
Reglerna är grovt sett desamma och det
går ut på att sätta så många poäng som
möjligt i en viss lottad formationsordning. I grenens barndom handlade det
om att göra fyra lottade rörelser så snyggt
och kontrollerat som möjligt, men idag
är alla sådana stilkrav historia. Rådande
poängrekord under tävling är 17 poäng
som Spaceland Anomaly satte på US Nationals i år. Arbetstiden i frifall är 35 sekunder.
Skywalkers bästa resultat på tävling än
så länge är 12 poäng och idag är de tveklöst en del av den internationella friflygareliten. Deras satsning och deras entusiastiska sätt att dela med sig av sin kunskap
har smittat av sig i hela det hoppande
Norge. Friflygningen har medvind i vårt
grannland och under en deltävling i Norge-cupen tidigare i år deltog hela elva
friflygarlag. Visserligen med kameraflygningshjälp från killarna i Skywalkers och
rekryteringslaget Helix, men ändå.
Nu är det bara för svenska friflygare
att anta utmaningen och låta sig inspireras. Med sex friflygarlag på årets SM så
ligger vi kanske inte så långt efter som
man skulle kunna tro!
■
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Nisse Norin

Tredje generationen skydiver
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att bedöma om Samuel var mogen att ta
steget ut på 3 000 meters höjd fastspänd
i pappa, till att tillpassa utrustningen för
den ovanliga storleken på passageraren
ingick i förberedelserna.
Tre fotografer, två videofotografer och
jag för stillbilder, var med för att föreviga
det ovanliga hoppet. Samuel var mycket
förväntansfull och ville komma upp i luften, han hade ju trots allt väntat närmare
sex år på detta. Han var en av de lugnare
och mest avslappnade tandempassagerare
vi hoppat med och skötte sig exemplariskt
under såväl förberedelserna som flygturen
och själva hoppet. Vår unga hoppare såg
mycket nöjd ut under det 45 sekunder
långa frifallet och var lycklig när han landade i pappa Thomas knä. Far och son är
överens om att det inte var sista gången
de hoppar tandem och att de tre generationerna Nyberg kommer att ses bland
molnen över Alnö även framöver.

Nisse Norin

unnar Nyberg började hoppa fallskärm 1977, sonen Thomas och
dottern Ulrika växte därför upp på diverse hoppfält runt om i Sverige. Det föll sig
naturligt att både Thomas och Ulrika ärvde pappas intresse och alla tre är nu mycket aktiva i Sundsvalls fallskärmsklubb.
Lördagen den 1 september 2007 introducerades tredje generationen Nyberg
i fallskärmshoppningens underbara värld
när sexåriga Samuel, född i november
2000, hoppade tandem med pappa Thomas på Bänkås hoppfält. Även Samuel är
mer eller mindre uppvuxen på hoppfältet
och har hoppningen i blodet. Att få hoppa tandem har varit Samuels dröm i flera
år, och denna fina höstdag var det äntligen dags.
Att hoppa med så pass unga personer
är mycket ovanligt, Samuel innehar troligtvis Sverigerekordet som yngsta person
som hoppat fallskärm.
Hoppet var noga genomtänkt. Allt från

G

Nils Norin
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TÄVLING

DM norra

och efter maxresultatet 25 meter i första
hoppet fick han svårt att hämta igen.
”Han hade nog tagit hem det annars”, säger Anders.
Även Kevin Jernström från Kramfors,
som enligt säkra källor ska ha varit legendarisk buggdansare i landslagsklass, återfanns i startfältet. Vann gjorde Thomas
Nyberg, SUFK, med ett sammanlagt resultat på 6,89 meter efter fyra omgångar.
En omgång friflygning

I friflygningen tävlade man i friflygning-2
som tagits fram för fallsvenskan. Där hann
bara en omgång genomföras och Team
Panda med Anders Bengtsson och Linda
Källgren vann före Team Papegoja, båda
lagen tävlade för hemmaklubben.
Sundsvall tog hem segern i FS4 genom laget Djävulen + 3. Thomas Nyberg
var med även här tillsammans med Chris
Rehn, Erik Hamrin och Ulrika Nyberg.
De skrapade ihop 17 poäng på fyra omgångar.
Ökat tävlingssug

– ökade tävlingssuget
I september arrangerade Söderhamns fallskärmsklubb distriktsmästerskap för norrlandsklubbarna i friflygning, FS4 och precision. Det var första gången på många år som
tävlingen anordnades och den lämnade ett stort och nyvaknat tävlingssug efter sig.
Text

Anna Oscarson

Foto

Helen Lennartsson

nders Bengtsson, Söderhamns FK,
berättar att de i klubben utsatts av
en del påtryckningar från Lennart Vestbom, som sitter i SFF:s tävlingskommitté, om att arrangera DM norra i år.
Först var de väldigt skeptiska men be-

A

DM norra 2007
Friflygning-2

Mohed, SÖFK
1

1. Team Panda, SÖFK

5,15 p

2. Team Papegoja, SÖFK

4,45 p

FS4 random

1

2

3

4

totalt, poäng

1. Djävulen + 3, SUFK

6

2

5

4

17

2. 95 Oktan, SUFK

2

3

2

2

9

3. 06-gänget, SUFK

0

0

0

0

0

4. Frukostklubben, SÖFK

0

0

0

0

0

Individuell precision

1

2

3

4

totalt, meter

1. Thomas Nyberg, SUFK

0,11

4,92

1,59

0,11

6,89

2. Fredrik Lindberg, SÖFK

0,13

1,88

0,36

7,85

10,22

3. Tommi Kapraali, SÖFK

0,28

2,70

5,00

11,44

19,42

4. Anders Bengtsson, SÖFK

1,54

21,13

0,58

0,36

22,63

5. Gunnar Nyberg, SUFK

25,00

0,02

0,05

0,11

25,18

6. Mats Sjöling, SUFK

25,00

25,00

11,09

0,38

61,47

7. Patrik Wassman, SUFK

13,20

25,00

25,00

25,00

88,2

8. Hans Eliasson, SUFK

15,81

25,00

25,00

25,00

90,81

9. Tomas Asph, SÖFK

25,00

25,00

25,00

25,00

100,00

9. Erik Hamrin, SUFK

25,00

25,00

25,00

25,00

100,00

9. Kevin Jernström

25,00

25,00

25,00

25,00

100,00
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stämde sig ändå för att genomföra tävlingen på Mohed.
Sammanlagt ställde 24 hoppare upp,
samtliga från Söderhamn och Sundsvall.
Domare var Margareta Lundmark, Staffan Hemmingsson och Lennart Vestbom.
Trots otur med vädret som bjöd på tidvis
riktigt starka vindar lyckades man genomföra tre grenar.
I precision deltog bland annat Gunnar
Nyberg från Sundsvalls FK som var med
och vann SM i lagprecision 1984. Blåsten satte dock käppar i hjulet för honom

Anders Bengtsson, norrländsk mästare i friflygning tillsammans med Linda Källgren.

Tävlingen har gett många av deltagarna
mersmak.
”Hade vädret varit bättre hade det blivit succé. Vi vill gärna anordna fler tävlingar och många har blivit sugna på att
tävla mer”, säger Anders.
Han hoppas på att de ska bli fler seriösa friflygare. Fyra av Söderhamnsklubbens friflygare tänker åka till USA och
träna i vinter.
Till nästa år hoppas man också på att
övriga norrlandsklubbar ska ställa upp.
Det är bara för Dala, Umeå och Östersund att börja träna.
■

Pandan Linda Källgren och papegojan Helena
Ohlsson deltog båda i friflygningstävlingen i lagen
Team Panda respektive Team Papegoja.
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Nils Åkerman

TÄVLING
Klubbarna i södra distriktet
brukar vara flitiga på att ordna
distriktsmästerskap och gjorde
så även i år. Skånes fallskärmsklubb tog hem segrarna i lagprecision och individuell precision medan Syd blev

DM södra
– ett skånskt derby

distriktsmästare i fyrmanna.
Text

Anna Oscarson

Foto

Nils Åkerman

ammanlagt ställde 21 hoppare upp
från SFK och Syd när DM södra avgjordes på Everöds flygplats. Micke Alpfors som vunnit DM södra i precision
varje år sedan 1996 och dessutom är regerande svensk mästare hade pressen på
sig. Efter en darrig inledning låg han tvåa
efter sin far Uno Alpfors.
”I sista hoppet visade jag min säkerhet,
satte en nolla och lyckades vinna med en
centimeter”, säger Micke Alpfors.
Uno fick alltså nöja sig med silvermedaljen och bronset gick till deras lagkamrat Ulf Österbom.

S

Hård kamp i fyrmanna

I lagprecisionen levde laget Skånes bästa
upp till sitt namn. De var överlägsna och
behövde aldrig känna sig hotade.
Däremot blev det en rätt hård kamp
om DM-guldet i fyrmanna. Svenska
mästarna, lag 42, hade inte möjlighet att
delta vilket öppnade för övriga lag. Tre
omgångar genomfördes och efter andra
omgången ledde Syds lag med bara en
poäng före skånelagen Unexpecteds och
Luftens hjältar delight. Men i sista omgången visade Syd vad de gick för och
drog ifrån. Laget som bestod av Johnny
Olsson, Martin Christiansson, Fredrik
Carlsson, Ronny Johansson och Olof
Lindqvist på video vann med fyra poäng
före Unexpecteds.
Skånes fallskärmsklubb utsågs till bästa klubb.
■

Micke Alpfors,
guldmedaljör på DM
södra i precision för
elfte året i rad

Nils Åkerman

Ulf Österbom hoppade
bra i precisionstävlingen, fyra, tretton, respektive fem centimeter, men på DM södra
räckte det i år ”bara”
till bronsmedalj i den
hårda konkurrensen.
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DM södra 2007
Individuell precision

Everöd, SFK

1

2

3

Totalt

FS4

1

2

3

Totalt

1. Michael Alpfors, SFK

0,02

0,03

0,00

0,05

1. Syd, SYD

5

6

10

21

2. Uno Alpfors, SFK

0,00

0,03

0,03

0,06

2. Unexpecteds, SFK

5

5

7

17

3. Luftens hjältar delight, SFK

4

6

6

16

3. Ulf Österbom, SFK

0,04

0,13

0,05

0,22

4. Fredrik Jonsson, SFK

0,28

2,00

0,19

2,47

5. Gabriela Ask, SFK

2,00

0,03

1,50

3,53

6. Kenneth Malmsten, SFK

2,00

2,00

0,14

4,14

7. Ronny Johansson, SYD

2,00

2,00

0,20

4,20

8. Christofer Nordin, SFK

2,00

2,00

0,99

4,99

9. Jerker Hansson, SFK

2,00

1,01

2,00

5,01

10. Jenny Fransson, SFK

1,06

2,00

2,00

5,06

11. Ulrika Hannervik, SFK

2,00

2,00

2,00

6,00

11. Carolina Nilsson, SFK

2,00

2,00

2,00

6,00

11. Elin Wiens, SFK

2,00

2,00

2,00

6,00

Lagprecision

1

2

3

Totalt

1. Skånes bästa, SFK

2,06

2,19

0,22

4,47

2. Luftens hjältar, SFK

5,34

7,01

6,19 18,54

3. Unexpecteds, SFK

8,00

6,03

6,49 20,52

4. Syd, SYD

8,00

8,00

6,20 22,20

Bästa klubb

FS4 Ind prec Lagprec Tot.

11. M. Christiansson, SYD

2,00

2,00

2,00

6,00

11. Olof Lindqvist, SYD

2,00

2,00

2,00

6,00

1. Skånes Fallskärmsklubb

3

15

9
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11. Johnny Olsson, SYD

2,00

2,00

2,00

6,00

2. Fallskärmsklubben SYD

3

0

1

4
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Ola Hansson

New deal
Sofi Hall från NYFK gör sitt
andra hopp. Instruktörer
är Uno Asker och Johan
Moström. Platsen Johannisberg hos FK Aros.

vände
trenden
2007 blir ett bra år! Så lät det på förbundskonferensen förra året när New
deal presenterades. Nu är hoppsäsongen över i de flesta klubbarna och vi kan
konstatera att även om målet inte uppnåddes fullt ut var hela projektet en välbehövlig vitamininjektion för slumrande småklubbar.
Text

Anna Oscarson

Foto

Sara Hall Ericson

Litet bortfall

ålet med New deal var att fallskärmssverige skulle ha 200 färdigutbildade elever till 1 juni i år. Rekordmånga AFF-instruktörer utbildades i
våras och för första gången någonsin tog
man vindtunneln i Bedford till hjälp.
Klubbarna fick i uppgift att satsa hårt
på marknadsföring och under några
veckor i maj och juni reste ett gäng AFFinstruktörer runt mellan klubbarna med
siktet inställt på att utbilda så många elever som möjligt.
Det har gett resultat. Den negativa
trenden med minskande antal medlemmar verkar ha brutits och även om New
deal-satsningen inneburit en hel del slit

M

Sara Hall Ericson

New deal har ökat
samarbetet mellan
klubbarna. Här är det
eleven Sofi Hall från
NYFK som hoppar i
FK Aros med Johan
Moström från hemmaklubben och Uno
Asker från FKA.
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Sedan åkte de till Gryttjom i två dagar.
Då blev alla fem eleverna klara med instruktörshoppen och kunde sedan slutföra utbildningen på hemmaplan.

så har det varit precis vad många klubbar
behöver.
Otydlig ansvarsfördelning

Som vi också har skrivit tidigare har det
dock varit en del problem. På många håll
ställde vädret till det, en del kommunikationsmissar uppstod och vissa klubbar
tyckte att de fick för få instruktörer. Det
har dessutom kommit kritik mot att ansvarsfördelningen i projektet var otydlig
från förbundets sida. Klubbmedlemmarna
hade svårt att ta ledigt från jobb och studier för att hjälpa till med markservicen.
Antalet elever som blev klara under
sin respektive klubbs New deal-vecka är
inte så stort. Det medförde en hel del
pusslande med att försöka få AFF-instruktörer att komma tillbaka och hoppa
med eleverna eller att skicka elever till
andra klubbar för att göra klart utbildningen.
FK Dala hade hoppvecka tillsammans
med Östersund men vädret var mestadels
för blåsigt för elevhoppning.
”Vi hade struligt att få tag på AFF-instruktörer sedan men Erik Lundh kom
och hjälpte till under midsommarveckan
i Orsa och då lyckades alla elever komma
till enkelnivå i alla fall”, säger Lisa Blom,
ordförande i FK Dala.

Alla eleverna har fortsatt och är aktiva i
klubben. De har också haft ovanligt
många konventionella elever i år. Bortfallet av elever där har heller inte varit så
stort som det brukar.
”I höstas när vi fick veta om New deal
gav det oss hopp i en väldigt tung period.
Det sporrade oss att komma igång med
rekryteringen. Även om satsningen inte
gav så mycket som vi hoppats på har den
inneburit tändvätska för oss och klubben
har vuxit. Vi har nu mer snurr på verksamheten”, säger Lisa.
Samarbetet mellan klubbarna har varit
mycket positivt. På flera håll har olika
former av gemensamma projekt redan
startat och fler är på gång. Det handlar
om allt från tandem till flygplansfrågor
och boogien.
Förbundet vill fortsätta med New deal
i någon form nästa år. I utvärderingen av
projektet konstaterar de att fler AFF-instruktörer behövs. Om klubbarna ska utbilda i AFF bör de ha egna instruktörer.
Funderingar finns också på att ha gemensamma utbildningar. Antingen uppdelat i norra, mellan och södra Sverige eller att bara ha en centralt.
Detta kommer med största säkerhet
dryftas på årets förbundskonferens och
om den kommer du att kunna läsa i nästa nummer.
■
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Färdig med utbildningen!
Vi säger grattis till dig och de 158 andra som hitills i år blivit helt klara med sin utbildning och kunnat
lösa ut en färsk och fin A-licens – välkommen som självständig fallskärmshoppare!

Fallskärmsklubben Aros

Nyköpings fallskärmsklubb

Baarup, Thomas

A-22035

Andersson, Anette

A-21702

Bladh, Nathalie

A-21853

Hall-ericson, Sofi

A-21704

Bogedal Öholm, Maria

A-22375

Harrison, Lisa

A-22090

Eng, Tobias

A-21503

Höglin, Therése

A-21542

Harryson, Patrik

A-20554

Helgesson, Mikael

A-22251

Levander, Ellinor

A-22086

Larsson, Aline

A-22100

Lindström, Fredrik

A-21848

Larsson, Henrik

A-21996

Larsson, Niklas

A-21997

Nilsson, Victor

A-22088

Mandoki, Theo

A-15521

Ohlson, Filippa

A-21706

Nilsson, Niclas

A-22097

Bergfors, Johannes
Eriksson, Stefan

A-21924

Moberg, Daniel

A-21633

A-21869

Montecinos, Eric

A-21883

Herlevsson, Markus

A-22202

Mure, Niclas

A-22269

Jacobsson, Ville

A-21870

Nordfeldt, Martin

A-22443

Lind, Daniel

A-22020

Norling, Göran

A-22392

Söderberg, Martin

A-22022

Knutsson, Dag

A-22210

Olsson, David

A-22266

Thomasic, Aurélie

A-22201

Lindström, Johan

A-22217

Oxelstål, Christopher

A-22260

Thuresson, Rutger

A-21528

Lundberg, Johanna

A-21854

Rylander, Robin

A-22522

Mellin, Lars

A-22211

Smårs, Victoria

A-22382

Norberg, Jesper

A-22214

Stening, Hella

A-22265

Ullin, Markus

A-22206

Stockholms fallskärmsklubb
Andersson, Erik

A-22455

Svanfeldt, Paul

A-22444

A-21835

Säfsten, Johanna

A-22381

Bergman, David

A-14394

Thunberg, Daniel

A-21631

Birkehorn, Reine

A-21781

Tibring, Andreas

A-21888

A-22075

Björkqvist, Henrik

A-21898

Wentzel, Jon

A-21891

A-22275

Carlstrand, Cornelia

A-22380

Demirörs, Erbildik

A-22135

Frembäck, Carl-Magnus

A-21967

Henrikson, Andreas

A-22427

Kaijser, Matilda

A-21811

Karlberg, Daniel

A-22387

Karpberg, Mikael

A-21815

Koch, Nicklas

A-21775

Kriisa, Johannes

A-20522

Brannestål, Emil

A-22012

A-21760

Karlsen, Marius

A-22336

Kjellberg, Elin

A-22077

Larsson, Anna

Lund, Joakim

A-21988

A-21716

Gustafsson, Ronnie

Bengtsson, Jonas

Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg
Andersson, Veronica

Jallo, David

Axelsson, Christofer

A-22338

Liebon, Sebastian

A-21973

Lindahl, Jerry

A-22335

Linder, Johan

A-22173

Nilssén, Marcus

A-21983

Sjödin, Malin

A-22281

Staberg, Christine

A-22178

Staberg, Ingemar

A-21977

Stern, Anette

A-21535

Ståhl, Alexandra

A-21595

Söderling, Christian

A-22168

Thomsen, Torbjörn

A-22074

Törnvall, Anja

A-22279

Walldén, Robin

A-21974

Pettersson, Fredrik

A-21927

Weitmann, Benno

A-22259

Volmer, Anna

A-21846

Smålands fallskärmsklubb
Berg, Daniel

A-22191

Bezbradica, Mile

A-22104

Ericsson, Anton

A-22218

Gilén, Tobias

A-21615

Gustafsson, Magnus

A-22101

Sundsvalls fallskärmsklubb
Eklöf, Jens

A-22342

Svanedahl, Rikard

A-21930

Wassman, Patrik

A-22369

Söderhamns fallskärmsklubb

Umeå fallskärmsklubb
Alskog, Maja

A-21100

Degerstedt, Frida

A-13888

Herrlin, William

A-22212

Örebro fallskärmsklubb
Allen, William

A-22156

Christiansson, Joel

A-21462

Elmsäter, Timothy

A-21931

Elovsson, Per

A-22159

Lindqvist, Åsa

A-22161

Östersunds fallskärmsklubb
Falkesjö, Tommy

A-21986

Fröjd, Åsa

A-21648

Svedberg, Linda

A-21647

Samuelsson, Madelene

A-22187

Schmidt, Jörg

A-22102

Shields, Patrik

A-22106

Ladufjäll, Erik

A-22130

Larsson, Daniel

A-22296

Listan ovan är ett utdrag från

Svangren, Jimmy

A-22105

Lindgren, Emelie

A-21836

Olsson, Roger

A-22017

Sölvberg, Staffan

A-22103

Lundberg, Henrik

A-11473

Persson, Jonas

A-22123

Svenska fallskkämsförbundets
register den 8 oktober 2007. Fler

Magnusson, Karl Lars

A-22525

Peter, Kalle

A-22121

Mallwitz, Carolina

A-21884

Samuelsson, Tony

A-22011

Mellander, Jonas

A-22261

Saravia, Mauricio

A-21048

Skånes fallskärmsklubb
Andersen, Patrik

A-22018

A-licensare kan ha kommit till
under pressläggningen och några
kan ha fått högre certgrad.

Simpson i LFK

Fallskärmsklubben Dala
Dahl, Christer

A-22460

Eliasson, Jenny

A-22328

Eriksson, Emma

A-22370

Hemström, Anders

A-22163

Johannesson, Helen

A-22441

Kling, Anders

A-22285

Lund, Patric

A-22154

Lundgren, Pär

A-21795

Lundin, David

A-21308

Moss, Jonas

A-22151

Olsson, Jens

A-22164

Risander, Glenn

A-21797

Sjöholm, Angelica

A-22162

Wahlgren, Johanna

A-22284

Westberg, Nils

A-21796

Fönster mot

HOPPSVERIGE!

Celebert besök på
Linköpingsklubbens
haloweenfest.
Foto: Susanna Mathiesen

Fallskärmsklubben Syd
Björsand, Philip

A-22318

Carlsvi, Finn

A-21843

Eriksson, Olle

A-22145

Frykmalm, Robert

A-20187

Havasi, Robin

A-11584

Hay, Andrew

A-21845

Jones, Siv

A-21602

Nihlén, Johanna

A-22421

Olsson, Daniel

A-22323

Persson, Martin

A-22317

Strömklint, Theo

A-22321

Virdefors, David

A-22031

Von Horn, Albert

A-22316

Gotlands fallskärmsklubb
Boman, Fredrik

A-21564

Broman, Jörgen

A-22225

Halmstads fallskärmsklubb
Samuelsson, Anders

A-21908

Linköpings fallskärmsklubb
Ahlqvist, Jonathan

A-22010

Jaktlund, Dennis

A-22001

Källman, Carl

A-22000

Svensson, Mikael

A-21794
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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 din
bild till någon av oss i redaktionen – adresserna hittar du på
längst ner på sidan 3.
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NYFIKEN PÅ

Jens
Pensionärerna i Volvobilarna fånstirrade när Jens Thögersen som ung
cyklade om dem på motorvägen i 110 km/tim. Visserligen med draghjälp av lagbussen, men ändå. Och stirrat som fån måste även den belgiska publiken ha gjort när Jens i början av oktober i år swoopade hem
ett silver i den tävlingen DST Zwartberg Belgium, endast slagen av
världsmegaswooparen Bruno Brokken.

Text

Jessica Fremnell Krasser

Foto

Ludde Engelbert

G

anska exakt ett och halvt år efter avslutad AFF-kurs gjorde Jens Thögersen sitt
tusende hopp. Två år senare passerade han
2 000 hopp och idag är Jens en av Sveriges
bästa hoppare, med tre raka SM-guld i FS4
med laget 42, och guldseger i swooping i årets
Svenska Cupen. ”Jag kan bli helt uppslukad
av saker som jag verkligen älskar att göra, och
då ger jag allt jag har”, säger danskättlingen
Jens från ett höstligt Limhamn, men erkänner
att han också är en målmedveten tävlingsmänniska som gillar att vara bäst.
Att Jens började hoppa berodde på att han
alltid velat kunna flyga. Han har fascinerats

Jens
Thögersen
Medlem i: Skånes FK
Hoppat sedan: 2003
Antal hopp: 2200
Bor: Limhamn
Ålder: 25
Jobbar som: Fallskärmskonsulent i egna företaget 42 Skydive.
Aktuell som: Guldmedaljör i Svenska Cupen i
Canopy Piloting samt medlem i trefaldigt
SM-vinnande FS 4-laget 42.
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Mamma Thögersen

NYFIKEN PÅ
inte tog i mer.” Jens rungande skratt ekar
när han berättar om händelsen. ”Jag blev
förbannad och sa cykla själv för f-n.”
Med det sagt förvånas man föga av
att Jens sa, när killarna i 42 samlades sin
första vinter och pratade om sina mål,
att han ville ta medalj på VM i fyrmanna
och att han ville bli svensk mästare.
Ögonblickligen.
Passionerat hängiven

av att se fåglar leka på himlen och örnarnas graciösa flygning har hänfört honom.
”Som barn hade jag stora fantasier om
att jag hade alla superhjältarnas krafter.
Det coolaste var att kunna skjuta laser
från händerna och flyga som stålmannen”, berättar Jens. ”Flygningen har jag
ju fixat men jag vet inte riktigt hur jag
ska lösa laserskjutningen” flinar han.

Jens berättar fascinerat för pappa (till vänster) samt sin coach om
loppet. Tredje tävlingen
i karriären.

Uppfostrad till vinnare

Mamma Thögersen

Jens har en bakgrund som tävlingscyklist
och har alltid varit fängslad av sporter där
det handlar om styrka och uthållighet.
”Det tydligaste minnet jag har av min
målmedvetenhet var när mitt intresse för
cykling precis hade börjat. Jag sitter och

tittar på U23-VM(1) 1998 hemma i soffan då Ivan Basso går loss och vinner
solo. Den kvällen sa jag till mina föräldrar att jag ska med vara med på cykelVM en dag. Tre år senare var jag det”.
Dylik målmedvetenhet är sällsynt och
man kan undra var den kommer ifrån.
”Mina föräldrar har ansett att om det är
något man tycker om att göra så ska man
göra det fullt ut”, berättar Jens som är
yngst i en syskonskara av tre.
”Ett lysande exempel på hur det kunde vara var när jag efter en cykeltävling
kom i mål som tvåa efter att jag aldrig tagit i mer i hela mitt liv. Tror jag hade en
snittpuls på över 196 i över 40 min efteråt. Då frågar min mor mig varför jag

”Jag förstod nog inte riktigt vad jag sa
och har väl insett att det är ganska svårt
att ta medalj på VM i FS4”, skrattar Jens
som därför bestämt sig för att vara nöjd
med en placering bland de sex bästa. Å
andra sidan säger han sig ha insett att
han faktiskt har en rimlig chans att ta
medalj på ett VM i swooping.
”Men”, fortsätter han, ”det är inte
medaljerna som lockar. Jag vill verkligen
betona att jag gör detta av ren njutning.
Jag älskar det jag gör.”
Att göra det man älskar är något av
Jens livsmotto och att fallskärmshoppning har fått honom på kroken går inte
att ta miste på även om han fortfarande
ibland tar ut sin gamla tävlingscykel och
kör slut på sig själv. ”Eller de andra som
fortfarande tävlar och tror att de cyklar
fort”, garvar han rått.
Men hela Jens andas på något vis fallskärmshoppning och det är svårt att ta
till sig att han bara har hållit på i fyra år.
Jens vill fylla hela livet med fallskärmsrelaterade aktiviteter. Redan är han instruktör på riksnivå och nyligen har han
startat företaget 42 Skydive tillsammans
med lagkamraten Joar Stenqvist. Jens har
lämnat livet som plattsättare bakom sig
och ägnar sig nu åt företaget på fulltid.
Företaget erbjuder coachning i olika
former, tandem samt video och fotografi. Men inget är hugget i sten och Jens
och Joar har många planer för sitt företag. Men på företagarvis är de lite hemliga kring sina projekt.
FS och swoop

Jens är som sagt en duktig FS-hoppare.
Direkt efter utbildningen fångade Johnny Olsson upp honom och fick honom
att hoppa mycket. Snart var laget 42 bildat och laget har gjort utomordentligt
bra ifrån sig på svenska tävlingar de senaste åren.
”Johnny är otroligt duktig på att ta
hand om personer som går kurser och
som är färdiga”, säger Jens beundrande
om den före detta lagkamraten. ”Han
mer eller mindre kastar in dem i planet,
fixar utrustning till dem och ordnar läger till USA. Hatten av!”
Jens har även bevisat att han är en
fantastiskt duktig swoopare. Redan under grundkursen väcktes hans intresse
för att flyga fallskärm då han såg sin

Jens har också varit en
god seglare i yngre dagar.

(1) U23 är en tävlingsklass där man är under 23 år.
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Jens Thögersen

NYFIKEN PÅ
kursledare Stefan Burström landa sin
Spectre 107 i racerfart. Jens sa till sig
själv att det där skulle även han göra en
dag och redan då började han, som han
uttrycker det, fiska efter vad han kunde
göra för att lära sig att flyga skärmen riktigt bra.
Från mer erfarna hoppare fick han
massor med övningar som han ägnade sig
åt hopp efter hopp. ”Ganska snart växte
min tävlingsinstinkt och jag sa till Sveriges då ledande swoopare att jag en dag
skulle slå honom på en tävling” berättar
Jens som vore det den mest naturliga saken i världen att säga. ”Killen skrattade
lite, log och önskade mig lycka till och sa
att då får du nog jobba hårt, grabben. Jag
hade 450 hopp vid tillfället”.
Medaljens baksida

Men allt kan ju inte ha varit en kärleksfull
väg beströdd av rosenblad även om Jens
tycks njuta av varje sekund. ”Jag tror inte
att det är lätt att leva med mig, jag prioriterar väldigt lätt min idrott före allt tyvärr, även vänner. Ibland stör jag mig på
att jag är sådan. Efter nästan nio års dedikation i två sporter är det få vänner som
orkat med en. Ett val man har gjort som
kanske inte är det bästa för framtiden.”
Men all den tid som Jens lagt ner och
som inneburit en hel del försakelser hoppas han ändå ska komma andra till del.
Jens tycker att det är fantastiskt roligt att
utbilda andra.
”Jag gillar all typ av utbildning inom
hoppningen. Frifallet. Kalottflygningen.
Säkerheten. ”Och att hjälpa förbundet

med olika utbildningar trodde jag inte
skulle vara så roligt som det är”, säger
han entusiastiskt och tror att när det lugnar ner sig på tävlingsfronten om ett tiotal år så kommer han nog att ta större del
i utbildandet av hoppare.
”Det betyder oerhört mycket för mig
att bli uppskattad som person och instruktör”, berättar Jens och vill att varje
person som anmäler sig till en kurs ska

Foton Helen Lennartsson

Flygande
frieri
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känna sig så pass välkommen att de kan
bidra till att skapa Sveriges fallskärmsframtid. ”Nästa person som man
utbildar eller träffar som elev på ett
hoppfält är kanske framtidens RI, det är
coolt”, säger Jens. Sedan hastar han iväg
för ett glas vin och god mat ihop med
några nära vänner. Något som han uppskattar mycket men som han säger händer
alldeles för sällan.
■

Jens och lagkamrat
Andreas inför första
helikopterhoppet.

hristian Larsson och två kompisar
till honom fick ett tandemhopp i
30-årspresent förra året. I juni i år var
det dags att lösa in det. Tre månader i
förväg började Christian planera en
överraskning för flickvännen Helena
Jansson.
En flagga beställdes men den hade
inte kommit när det väl var dags för
hoppet. Söderhamns fallskärmsklubb
hjälpte då till att fixa fram lakan så
överraskningen ändå kunde genomföras. De var ett stort kompisgäng som
var med ute på Mohed och tanken var
att de skulle ha fest på kvällen sedan.
Christian hade haft fullt sjå att smussla
med blommor och champagne.
”Jag stod där helt ovetande”, säger
Helena.
Tandempiloten Stefan Nilsson fick
äran att bära flaggan och Helenas svar
till Christian när han landat blev JA.
Bröllopet blir nästa sommar om de
får tillgång till den populära festlokal
som de nu står på kö för att nyttja. ■

C

31

FRITT UTTRYCKT
Har du en åsikt du vill uttrycka i ord

dig mot knasiga regler och byråkrati.

men vi på redaktionen vill veta vem

eller bild? Skriv till Svensk Fall-

Vad du tycker är viktigt, låt hela

du är innan vi publicerar. Adresser

skärmssport och berätta. Beröm nå-

hoppsverige höra!

och telefonnummer till redaktionen

gon, skäll på något eller opponera

Du får gärna använda en signatur,

finns på sidan tre.

Uno Alpfors:

Dela SM och lägg precisionen
på Gärdet i Stockholm!
u är det tid att dela på SM. Varför
skall vi trängas på samma fält och
vara i vägen för varandra? Höghöjdshoppare och låghöjdshoppare har olika behov av
luftrum och flygkapacitet. En gren, oftast
precisionen, får vara i ena hörnet av fältet
längst bort.
Något naturligt eller rationellt behov av
att vara på samma fält finns inte längre då
SFF:s styrelse lade ner stiltävlingen för att
man inte ville laga utrustningen. Förr fanns
ett behov av rum för teknik och domare för
att döma stilen.
Under tävlingen har vi inte några större
möjligheter att vara på samma område. Vi-

N

”

1

Under årets SM fick jag besked att
nästa års SM skulle gå ute på Upplands
ödebygd Gryttjom. Det är inget fel på detta
fält som klubbfält men knappast det bäst
belägna för att bedriva PR.

dare är det så att de som vill tävla i både
precision och någon annan gren inte ges
möjlighet till detta. Den korta tiden för SM
medger inte dubbeldeltagande. Detta gör
att vi tappar både lag och tävlande i flera
olika grenar.
m vi delar SM ges möjlighet att deltaga både som höghöjdshoppare och
precisionshoppare. Vidare ges det möjlighet att mindre klubbar ute i landet kan genomföra SM. Vi kan få ut info och PR på
fler ställen i landet och vid minst två tillfällen under året. Jag tror att flera klubbar
behöver få möjligheten att göra reklam och
god PR för sin klubb och vår sport på fler
platser i landet. Det är mycket enkelt i dag
att låna en landningsmatta. Ett släp och en
bil med drag så finns det primära på alla
fält i dag. Lagas eller inköps vindmätare
som tål vatten är det små arbetsuppgifter
att genomföra ett SM i precision. Domare
finns ett flertal som ställer upp!
Jag tror att många klubbar skulle vilja
vara arrangör av precisions-SM. Det är enkelt och ofta vill även mindre klubbar göra
PR och skapa intresse för sin klubb. Att
genomföra höghöjds-SM kräver helt andra

O
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resurser med teknik, lokaler, domare och
flygkapacitet. Med delat SM får vi ut dubbelt så mycket PR för fallskärmssporten.
nder årets SM fick jag besked att nästa års SM skulle gå ute på Upplands
ödebygd Gryttjom. Det är inget fel på detta
fält som klubbfält men knappast det bäst
belägna för att bedriva PR. Det ligger alldeles för långt från tätorter. Vi kanske skall
tacka stockholmarna att de vill dra hela arrangemanget, men inte om de inte gör mer
av SM än att bara hoppa ute på landet.
Nu tycker jag att SFF och stockholmarna
skall göra lite effektiv PR och info samt rekryteringsjobb för sporten.
Lägg därför SM i precision på Gärdet
inne i Stockholm!
Tag chansen att under några dagar göra
verkligt rekryteringsarbete. Jag tror att om
folk kan se oss landa på plattan med ett
par resultattavlor runt ringen skulle detta
vara positivt för SFF. Om folk ser oss i luften och sedan ser oss landa då skulle detta dra mycket folk. Gör vi detta under några dagar är det värt lite extra transporter
om vi kan göra detta i Stockholm.
Se inte besvärligheterna på annat sätt
utan som att detta är fantastiska möjligheter att göra PR!
Hyr en container där utrustningen kan
bäras in nattetid och ett tält att packa eller
hålla till i. Eventuellt köp vakter eller fixa
detta själva nattetid så är stöldproblematiken löst. Tänk vilken chans detta är att visa
upp oss!

U

et praktiska utförandet klarar vi av
utan större problem. Värderar vi PRvinsten rätt, är detta värt besväret. Sedan
är det eliten så de bör klara detta utan
några problem.
Första fällning fäller streamer och har
en drivare och när han landar meddelar
han sina noteringar upp till planet, därefter
hoppar vi. Sker inga större ändringar meddelas detta till startfältet och nästa lift!
Man kan få tävlingen att rulla på utan större besvär! Här finns möjligheter med stort
plan eller flera mindre som bara tar ett eller två lag.
Jag är övertygad om att delar vi tävlingsperioden SM i precision och övriga SM,
så kommer fler att hoppa över Stockholm.
Vilken chans att få se Stockholm från
1100 meter flera gånger!

D

Tänk vad PR det vore om publiken kunde
gå runt och prata med hoppare och funktionärer när vi packar våra fallskärmar. Får
man fram ström kunde det rulla filmer i tältet när vi inte har hoppare i luften. Vi skulle
ha PR-aktivitet hela dagen gratis. Jag är
övertygad om att vi skulle kunna sälja tandemhopp och elevkurser till stockholmarna!
Vi har erfarenhet från flera tävlingar
runt om i landet att det uppskattas när vi
är mitt i byn!
Mycket buller vid SM är en sak att beakta med så mycket flygning ett SM innebär
när det är samlat. Delar vi på platsen blir
detta ett mycket mindre problem.
edan tycker jag de stora klubbarna tar
för sig av de mindres möjligheter i dag
när SM kräver stor organisation. Precisions-SM är en lagom tävling för vilken
klubb som helst att fixa till. Flygkapacitet är
lätt att fixa!
Oavsett vad man tycker om detta förslag
är det tid och på sin plats att vi funderar
vad som är bäst för SFF, bäst för klubbarna samt vad vi hoppare kan hjälpa till med
för att göra PR. Vi behöver tänka i nya banor. Med dagens skärmar och reserver
som har i stort samma styregenskaper, så
utnyttja dessa duktiga hoppare att göra effektivare PR-jobb med SM!
Jag ser fram emot tävlingar då vi landar
på lite tuffa platser. Flottarna vid Linköpings simhall och sjön utanför campingen i
Karlsborg var sållande av hoppare redan
innan ilastning. Men inte någon badade vid
dessa tillfällen varför vi klarar även andra
fält, än ute på avlägsna flygfält ute i landet.
• Gör SM till ett publikdragande arrangemang.

S

• Ge möjligheter till exponering i press två
gånger per säsong!
• Ge möjligheter till att mindre klubbar kan
ordna ett SM och bedriva PR för sin
klubb.
• Ge möjlighet
att kunna
hoppa både
precision
och högt
med olika tider för tävlingarna.
Uno Alpfors,
D-22
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Nära ögat!
av David Bengtsson
alden – Norge. Här står Fredrikstens fästning och bevakar staden
från ovan. Genom åren är det många svenskar som åkt på en rejäl
snyting på denna plats. Faktum är att fästningen aldrig har blivit intagen,
trots att vi svenskar har invaderat de stackars norrmännen vid sex tillfällen
genom historien.
En vacker sommardag för sju år sedan gjorde jag ett sjunde försök att
besegra fästningen. Det gick åt pipan.

H

Uppvisning i Norge
Göteborgs Fallskärmsklubb hade som vanligt sina hoppveckor förlagda till
Näsinge utanför Strömstad. Vi fick en förfrågan om att göra en uppvisning
vid fästningen och jag nappade naturligtvis på erbjudandet.
En delegation, där jag inte ingick, drog till Halden för att rekognoscera
landningsplatsen. På Näsinge hade jag viktigare saker för mig än att åka
på utflykt till Norge. Jag hade fullt upp med att swoopa min då sprillans
nya och superheta fallskärm.
Förtrupperna kom efter en stund tillbaka med information från Fredriksten: A) Det finns en bra inflygningsriktning och det finns tre dåliga. B) Vinden blåser från rätt håll. C) Hoppledaren lägger ut ett T.
En stund senare sätter vi oss i Skyvanen och flyger i riktning mot Halden. Piloten börjar då hojta i planet om att vinden har vänt. Det blåser
180 grader i motsatt riktning mot vad som sades på genomgången.
Det uppstår lite diskussioner om hur vi ska göra. Vi förutsätter att det
landnings-T som ligger ute ligger åt ett lämpligt håll och bestämmer oss
för att landa i den riktning som hoppledaren förespråkar. Jag hoppar av
som nummer två och drar min fallskärm efter några få sekunders frifall.
Fästningen är bedövande vacker från luften och humöret är på topp.
Landnings-T visar fel
Det tar dock inte många sekunder att inse att vinden är rätt stark här
uppe på höjd. Pulsen stiger. Hoppledaren har placerat ut sitt T och det ligger utan tvekan åt helt fel håll.
Jag funderar. Vinden kommer att avta längre ner, så det kanske är okej
ändå. Landningsplatsen är omringad av träd och en hög mur. Det finns
som sagt bara en bra inflygningsriktning, över en parkeringsplats, men då
blir det som det verkar en hejdundrande medvindslandning. Jag har en
sprillans ny högprestandaskärm över huvudet.
Fan.
Vi är fem hoppare som ska ner och landa. Det är ju käckt om alla landar
åt samma håll. Jag bestämmer mig för att följa första man. Ligger på
broms för att öka separationen. Första hopparen väljer medvindslandningen. Hej vad det går. Han fick stopp på ekipaget några få meter från skogskanten.
Nervositeten ökar
Nu är jag i ärlighetens namn rätt nervös. Påbörjar min inflygning och försöker trixa mig in på en bra final. En sista 90-graderssväng och in över
parkeringsplatsen. Kommer in alldeles för högt. Under mig har jag en välk-

lippt och inbjudande gräsmatta. Framför mig har jag en stor skog som
närmar sig med en hiskelig fart. 15 meter före skogen står två träställningar som är någon form av lekanordning för barn. De står ganska tätt
ihop. Siktar i mitten. Det borde gå att flyga emellan.
Plötsligt tar det stopp. Eller det börjar snarare snurra runt och sen tar
det stopp. Jag finner mig själv liggande på marken precis intill den vänstra
ställningen. Jag har inte ont. Yttercellen sitter fast i konstruktionen och jag
har gjort ett par ofrivilliga svängar runt själva anordningen tills det tog
stopp.
Min nya fallskärm är trasig. Vi får hugga loss den med en yxa. Tyg och linor har kilats fast i virket. Ett antal linor är av och jag har en stor gräsfläck
på min overall. Jag är hel. Framför mig ser jag den stora skogen och jag
undrar vad som hänt om jag lyckats med konststycket att flyga förbi träställningarna.
De andra hopparna bytte landningsriktning och landade mot vinden. ●

Nära ögat? Alla vill höra din berättelse...

Vi på SFS funderade över det faktum att det i fallskärmssverige måste finnas hur många händelser som helst, situationer som stannade vid en erfarenhet istället för att bli incidentrapport, skaderapport eller ännu värre. Den där gången du kom undan med blotta förskräckelsen och ett generat skratt (dagen efter), situationer som är grundplåten till de där historierna man ibland hör i bastun eller vid lägerelden. Vi vill gärna publicera sådana historier. Bjud på dig själv, skriv ner din historia och sänd till oss så kanske den kommer i tryck tillsammans med en teckning av
illustratören och hopparen Jonas Lindström! Skicka din ”nära-ögat-historia” till redaktionen på mejladressen boel@boel.se
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PRYLTORGET

(4 okt) Samurai 120 till salu. Den är vit med röd insida
och har gått sisådär 150 hopp. tillverkad hösten -05.
Pris 8.000:- Kontakta Henrik, signthesky@hotmail.com
(10 okt) Säljer Crossfire 2, 99 sqf. Cirka 750 hopp, 150
hopp på nya linor. Halva kalotten svart, halva vit. Pris
6.000:- Kontakta Ponas: 0704-799 817,
e-post: skydiver_jonas@hotmail.com
(18 okt) Cypres 2 säljes, tillverkad 2005 -04. Andréas
Ekström: andreas.ekstrom@swipnet.se

K Ö P E S
S Ä L J E S
(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 battmost@swipnet.se
(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
(4 sep) Wings (höftringar, RSL, cut in laterals, quilted
backpad), Samurai 136, Smart 135 reserv, Cypres 2. Allt
från våren 2005, ca 300 hopp. Utrustningen passar
180-200 cm (80-100kg).
Peter Johansson, e-post: phbjoh@gmail.com
(4 sep) Husvagn säljes, Polar 470 anno 1978.
Christina Nordlöf, christina.nordlof@gmail.com
(5 sep) Protrack till salu, nästan helt ny. Pris 1.800:-.
E-posta creamdelux@gmail.com
(5 sep) Säljer min PC120. Tillbehör: montage, vidvinkel
0.6, neoprenskydd (svart). Laddare och sånt. Finns även:
hjälm (Aviator storlek M). Pris: 4.000:-, inkl hjälm 4.500:-.
Linda Ingel, telefon 070-447 62 43,
e-post: linda.ingel@home.se
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(11 sep) En friflygarsäker välvårdad helsvart TearDrop
med en limegrön Stiletto 135 har gått ca: 700 hopp.
Reserv Tecno 128. Cypresen har varit på kontroll och
batteri byte -06. Allt från -97. Riggen har legat i garderoben ett tag så reserven behöver packas om, annars
är den i fullt hoppbart skick. Pris 12.000:- Skydesign
kameraoverall blå/vit passar person ca 75kg/175cm,
1.000:- Svart Z1 integral storlek small, 1.000:Pro Dytter, 500:- Allt finns i Göteborg.
Tomas Rolandsson, tel: 0734-02 85 33,
e-post: tomas.rolandsson@bredband.net
(24 sep) Fräsch komplett utrustning säljes. Iconrigg
(2004 -04), huvudkalott Pilot 150 (2003 -02), reserv
Smart 135 (2004 -06), Cypress 2 (2004 -07). Utrustningen är fräsch och välbehållen och har totalt gått ca
150 hopp. Däcksparkare och telefonförsäljare undanbedes. Kontakta Johan Erlandsson, 070-975 55 22,
johan.erlandsson@helsingborg.se
(1 okt) Rigg säljes, Javelin J1 med Stilletto 150 och reserv PD 143 (ett hopp). Softlinks, stevenslina, kollapspilot, bröstring. Cypresen har varit på 8-års kontroll, går
ut hösten 2009. Grejorna har gått ca 60 hopp efter linbyte och ca 700 hopp totalt. Finns i Västerås. Pris =
bud. Kontakta Dennis: 0731-80 36 05, dennis@jcd.net
(4 okt) Nybörjarfallskärm. Rigg Javelin J1 (size C, 0890, ljusgrå med svart reservcontainer, sn 1150). Reserv

(4 sep) Vill köpa en kraftig symaskin (typ industri). Nisse
Norin, nisse@m151.net
(5 sep) Jag söker en komplett rigg som passar mig 192
cm, 85 kg. Gärna Javelin J2 alternativt J3 beroende på
om en 170 kvadratfots huvudkalott passar. Kontakta
Jonas Nylund, e-post: jonas.nylund@ufk.nu
(7 sep) På jakt efter en 170-skärm av lite nyare modell
som inte gått allt för många hopp och som helst inte är
äldre än -00. Nästan alla modeller är av intresse. Patrik,
0707-17 48 90, patrik_harrysson@hotmail.com
(10 sep 2007) Har du någon reservskärm till salu, så
hör av dig omgående. Det skall vara en i stl upp till ca
120 sqf, med en volym på ca 300 cubic inch. Typ Micro
Raven 120, PD 113R, Smart 120, Techno 115, Transfair
128. Maila mig på: lennart.vestbom@swipnet.se eller
via tel 073-987 99 89. Lennart.
(3 okt) Vill köpa en reserv (jag vet inte vilken storlek,
men jag har en Raven som har utgått, 20 år gammal)
och behöver en begagnad. Söker även huvudkalott,
170-190, märke spelar inte största roll. Har haft en vanlig PD än så länge. Kontakta Elof Wecksel, e-post:
elof@wecksell.se
(6 okt) Är på jakt efter en rigg som passar en 120
skärm, gärna Atom men allt av intresse (smutt ska det
vara) både med och utan huvudkallott. Ska passa hoppare på 185 cm och 80kg. Kontakta Micke: telefon:
0707-65 53 75, e-post: mickesmailsuger@gmail.com

www.skyshop.se

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

Designa och måttbeställ nästa
säsongs overall redan nu på
www.skyshop.se

Micro Raven 150 (12 -90, sn 13108, kornblå med vita
cellväggar). Huvudkalott Merit 190 (11 -94, vit botten
och ljusblå topp, drygt 600 hopp). Cypres (07 -98, nyservad med nytt batteri, sn 10E1 A662 5AC5 020X).
Reserven måste packas om och kalotten måste besiktas. Pris 9.000:- Finns i Falun. Kontakta Emil Roddar,
0730-44 47 87, roddar@hotmail.com

www.skyshop.se
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Posttidning B
Svensk Fallskärmssport
Himmelsdyk
Box 110
SE-438 23 Landvetter
Suède

Petter Jönsson hoppar in på ”Playa del Divine”, ett nerlagt grustag några mil från FKCG:s hoppfält i Vårgårda. Foto Niklas Berg.

