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Landa bra i nollvind
Dags att ta miljöansvar
Förnya din licens med SkyNet

Försäsongsfundering
Så här i början på året kan det kännas som att tiden
masar sig fram. Hoppsäsongen närmar sig men känns
ändå oändligt långt borta. Längtan efter att få ta fram
utrustningen, åka ut till hoppfältet, träffa alla kompisar och hoppa fallskärm igen är stor.
Dagarna räknas, semestrar planeras in så att alla
sommarens hoppäventyr ska hinnas med. När kommer det att vara bäst väder? I maj, juni, juli? Eller augusti kanske?
Ett par vindtunnelresor och kanske en resa utomlands under försäsongen. Hur ska pengarna räcka till?
Sedan bara smäller det till och vi är framme i oktober. Så kändes det i alla fall förra året. Sommaren ville
aldrig riktigt infinna sig. Många hoppdagar regnade eller blåste bort och vi fick frustrerade stå på marken.
I år håller vi tummarna för att det inte ska upprepas. Vår nye riksinstruktör Petter tipsar i detta nummer om hur du kan öka dina chanser att få en lång och
härlig hoppsommar. Ta det lugnt i början på säsongen,
förbered dig väl och ta inga oövervägda beslut är några
av hans tips.
Det är dock inte bara vädret eller skador som kan
sätta stopp för hoppning.
Skräckscenariot vore att fallskärmshoppning förbjuds med anledning av att vi smutsar ner miljön för
mycket. Eller att det sätts skyhöga skatter på flygbränsle till exempel som i det närmaste omöjliggör för oss

att fortsätta med vår hobby. För att försöka undvika
detta måste vi ta tag i miljöbiten och ta ansvar för hur
vi påverkar naturen. På sidorna 22-24 kan du bland
annat läsa om hur mycket koldioxidutsläpp ett hopp
innebär från våra vanligaste hoppflygplan.
Vi bjuder i detta nummer också på skärmflygartips
från ett par riktiga proffs. Hoppas att du kan ha nytta
av dessa på väg in för landning framöver.
En träffsäker betraktelse har Linda Svedberg från
Östersund gjort. Läs hennes text på sidan 32 där hon
frågar sig om hon missat någon varningstext innan
hon började med fallskärmshoppning. Hennes liv blir
sig aldrig mera likt.
E-projektet har i år gjort det enklare än någonsin
att återregistrera sig. Har du inte redan gjort det tipsar
vi om att du gör det snart. Om inte annat för att vara
säker på att få nästa nummer av tidningen.
Med hopp om en härlig vår
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SFF info: – SkyNet,
vår nya e-kanslist.
Kalendariet 2008.
Lösryckt. Händelser, notiser,
annat av vikt eller icke.
Roberto – på två års
hoppresa jorden runt.
Kontakta SFF! Alla adresser
och kontaktvägar till SFF.
FS har ny grenansvarig.
Skydive Sweden i samarbete.
Statistik.
Antalet hopp 2007.
Riksinstruktör Petter AlfssonThoor: Om skrot och korn.
Incidentrapporter.
Frivilliginfo –
Försvaret i ekonomisk kris
Lär dig friflyga framför teven.
Landa bra i nollvind.
Dags att ta miljöansvar.
Få ändringar på IPC-mötet.
Nyfiken på Håkan.
Gästskribenten: Varning
för fallskärmshoppning!
Nyårsfest á la playa...
Nära ögat för
Ann Lindberg...

Omslaget:
Daniel Hagström hänger i knävecken
från en helikoptermed under flygets dag 2007
över Vilhelmina.
Foto: Ola Hansson

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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Några ord från…

SkyNet –
Märk väl – skadefrågorna är inte obligatoriska när
SkyNet, SFF:s nya arbetssätt vad gäller kansliadministration, nu lanseras. Post-it-lapparnas tid
är förbi och statistikivrarna slipper slå bland kilometerlånga rader av skaderapporter i pärmar.

J

ag tog fram min riggväska härom dagen, drog fram piloten, begravde
näsan i den och tog ett djupt andetag. Jag tror den doften triggar
mina sinnen mer än både bebisar och bensinångor. Det ger all energi
man behöver en mörk vinterkväll framför datorn med allt pappersarbete.
Jag kan inte ljuga och säga att det är lätt. Det är inte lätt för en till
stor del ny styrelse där ordföranden hoppar av och kansliet samtidigt
saknar ordinarie kanslist. Svenska Fallskärmsförbundet har en omsättning på cirka sex miljoner kronor och det är många frågor att sätta sig in
i och ta tag i.
Med motgångar kommer dock också möjligheter och jag är övertygad
om att Svenska Fallskärmsförbundet har alla möjligheter att utvecklas
från där vi är just nu!

Text

Jessica Fremnell Krasser

V

D

id årsskiftet lanserades första versionen av SkyNet, tidigare kallat E-projektet och nu har de flesta nåtts av informationen om att de ska förnya sin licens via http://skynet.sff.se.
Tanken med SkyNet är att så långt som möjligt digitalisera
kansliarbetet och SkyNet ska vad det lider klara medlemshantering, licensutskrifter, SFF-kurser och incidentrapportering. I
sommar räknar man med att släppa nästa version.
Denna den första versionen innhåller licensförnyelse, uppdatering av medlemsregistret samt frågor om skador.
”Den initiala tanken var att bara lägga ut en skadeenkät för
att underlätta Anton Westmans arbete med att kartlägga hur
bra SFF:s återrapporteringssytem för incidenter och skador
fungerar”, berättar Umeåhopparen Marcus Runsten, som via
egna företaget Stilit ansvarar för programmeringen. ”Under arbetets gång kom nuvarande RI, Petter Alfsson-Thoor, med den
briljanta idén att väva in licensförnyelse och återregistrering i
denna enkät. Detta som ett sätt att få bättre svarsfrekvens på
enkäten och för att underlätta kansliarbetet”, säger Marcus.

J

Frivilligt att fylla i svar

et kommer att bli lite tufft ekonomiskt år 2008. Vi måste bli bättre på att hålla ned kostnaderna än tidigare. Dels ska E-projektet
börja betalas av, dels kan vi vänta en stor inkomstförlust i och med de
elever från 2007 som får förnya utan avgift 2008.
Resekostnaderna är en av de största posterna för förbundet. Vi kan
minska dessa kostnader genom att vara ute i god tid och boka flyg och
tåg. Att boka i tid kan till exempel halvera priset på en flygresa. Om vi
alla hjälps åt att minska dessa kostnader kan vi använda pengarna till att
utveckla verksamheten i stället. Detta hänger dock på alla oss som reser
till sammanträden och kurser. Tänk på det!
ag var för övrigt på en ordförandekonferens med Flygsportförbundet
sista helgen i januari. Jag måste säga att det är roligt att företräda just
Fallskärmsförbundet. Vi har den mest jämställda medlemsfördelningen,
sporten är under ständig utveckling, vi har ett genomtänkt och rutinerat
säkerhets- och utbildningsarbete, vi visar stort intresse för tävling och
elitsatsning (särskilt tack till Lennart Vestbom) och vi har också flest
ungdomar i förhållande till de andra flygsporterna.
Jag hoppas vi ses snart på ett soligt hoppfält!

Lina Gardlow
t.f. ordförande i Svenska Fallskärmsförbundet

Svenska Fallskärmsförbundet
Box 5435
114 84 Stockholm
Telefon mobil: 0706-67 45 68
E-post: lina.gardlow@ufk.nu
4

Bakom skadeenkäten står som sagt Anton Westman, fallskärmshoppare och doktorand vid Umeå Universitet.
”Hela E-projektet är från början Mattias Nords idé och jag
blev bara inkopplad för att pilla med den del som hanterar skaderapporteringen,” säger Anton som forskar om fallskärmshoppares skador.
”Skadefrågorna är helt frivilliga att svara på,” understryker
han. ”Tanken är kunna jämföra skaderapporterna i pärmarna
med skador som nu rapporteras till SkyNet, för att försöka få
en bild av rapporteringssystemets tillförlitlighet. Om man får
tro pärmarna är det olika farligt att hoppa i olika klubbar i landet, men tänk om det egentligen bara är rapporteringen som
skiljer? Ett annat exempel gäller AFF och konventionell elevutbildning. Om man får tro pärmarna var det en jäkla skillnad i
skador mellan 1999 och 2003, men ingen skillnad alls åren därefter. Har det hänt något i verkligheten, eller har det hänt något med rapporteringen? Eller är det så att fem år var för kort
mätperiod? Detta har satt myror i huvudet på mig! Just nu betvivlar jag att man någonsin kan ta reda på något om någonting alls.”
På några av landets mejlinglistor har SkyNet diskuterats.
Många har uppfattat att det är obligatoriskt att fylla i enkäten,
Svensk Fallskärmssport nr. 1, 2008

SFF INFO

Lina Zabkar

– vår nya e-kanslist

”All information rörande förnyelse filtreras
via klubbens chefsinstruktör innan den kommer till SFF”, säger riksinstruktör Petter Alfsson-Thoor. ”Säkerheten i databasen är fullgod. Och nu kan vi få fram riktiga fakta om
hur, när och varför vi skadar oss.”

Bakom skadeenkäten står Anton
Westman som forskar om fallskärmshoppares skador.

Säkerheten är fullgod

Han menar vidare att det inte är någon
skillnad på säkerheten mot vad det varit
tidigare.
”All information rörande förnyelse filtreras via klubbens chefsinstruktör innan
den kommer till SFF och så har det ju
alltid varit” säger Petter. ”På många håll i
landet förnyar man ju via sin hemsida
där man fyllt i sina uppgifter och skickat
till sin CI. Det är ingen skillnad nu. Det
som är till forskningen går endast till Anton Westman och det kommer aldrig
handla om individuella tolkningar. CI
eller någon annan ser aldrig svaren. Säkerheten i databasen är fullgod” slår Petter fast.
Svensk Fallskärmssport nr. 1, 2008

Petter tycker att man ska se det som är
bra med detta och att man ska vara medveten om att det är en extremt tidig version.
”Nu kan vi få fram riktiga fakta om
hur, när och varför vi skadar oss”, menar
Petter. ”Det har varit många vedertagna
sanningar genom åren. Men genom att
fråga dem det berör får man ju fram mer
av verkligheten” säger Petter och ser fram
mot den nya medlemshanteringen efter
att under 2007 slitit som ett djur med
den manuella licenshanteringen.
■

Anders Q

andra undrar över etik och säkerhet.
Svenska Fallskärmsförbundets riksinstruktör Petter Alfsson-Thoor försvarar enkäten och betonar att själva enkäten är frivillig. Det enda som är ett krav för att få
förnya är några tillägg om utrustning för
att SFF ska få en grund till sitt nya medlemsregister med aktuella data.

Petter både RI och kanslist
Petter Alfsson-Thoor fortsätter att arbeta som
kanslist på förbundet vid sidan av sin tjänst som
riksinstruktör.
”Vi har inte råd att anställa en kanslist på heltid. Därför kändes det som ett bra alternativ att
låta Petter fortsätta vikariera som kanslist på halv-

tid vid sidan av RI-tjänsten som också ligger på 50
procent. Dessutom kan han rutinerna”, säger tillförordnad ordförande Lina Gardlow.
Petter är alltså den du ska kontakta både i kansliärenden och i RI-frågor. Kontaktuppgifter hittar
du på sidan 9.
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Hans Berggren

LÖSRYCKT
Titta på Mount Everest i frifall
Datum är nu satt för Everest Skydive, hopplägret i Himalaya som vi
skrivit om tidigare. Två veckor i oktober finns chansen att hoppa
fallskärm i närheten av Mount Everest på ett hoppfält som ligger
på 3 764 meters höjd. Arrangörerna tillhandahåller all utrustning
eftersom de extrema förhållandena gör att det säkerhetsmässigt
ställs extra höga krav.
Lägrets första halva får deltagarna ägna sig åt acklimatisering
genom en sexdagars vandring med boende i stugor.
Minst C-cert krävs och arrangörerna rekommenderar den som
vill vara säker på att få en plats att anmäla sig i god tid. Kostnaden
per hoppare är 12 675 engelska pund (160 000 kronor). Icke-hoppare får också följa med för 3 750 engelska pund (47 000 kronor). Det är också möjligt att hoppa tandem under lägret.
Läs mer på: www.highandwild.co.uk/everestskydive
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Ka på gång
FEBRUARI

2008

20-24 februari: KL-kurs, Bosön.

Big Way Camp 2008
Nu är det dags att anmäla sig till Big Way Camp 2008 som äger
rum mellan söndagen den 3 augusti och fredagen den 8 augusti i
Gryttjom. Enligt organisatörerna har ryktet om lägret börjat gå
utomlands och de har redan fått många förfrågningar och anmälningar från bland annat danskar och engelsmän.
Coacher i år blir de internationellt välrenommerade Kate Cooper, Lesley Gale och Larry Henderson.
”Vi kommer att flyga rote (formationsflyga) med klubbens egna
två flygplan (Twin Ottern och AN28) samt ytterligare ett eller flera
inhyrda flygplan så att vi kan göra riktigt stora formationer”, meddelar organisatörerna från Stockholms fallskärmsklubb.
Alla med 250 FS-hopp eller mer kan anmäla sig. Coacherna delar upp deltagarna i grupper utifrån erfarenhet och prestation.
Läs mer och anmäl dig på: www.skydive.se/bigway

23 februari-8 mars: Flajflaj 2008 (läger ett),
friflygarläger i Elsinore, Kalifornien.
www.flygfritt.se
29 februari-2 mars: Baskurs på LSS i
Uppsala.
MARS

1 mars: FK Dala hoppstart. www.frittfall.nu

JUNI

7-9 mars: Hoppledarkurs i Enköping.

5-8 juni: Östersunds FK 50-årsjubileum
www.ofsk.net

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, Uppsala.
15 mars-29 mars: Flajflaj 2008 (läger två),
friflygarläger i Elsinore, Kalifornien.
www.flygfritt.se

16-22 juni: Midsommarboogie i Söderhamn,
www.skydivemohed.se
23-27 juni: Friflygarläger i Gryttjom,
www.skydive.se

21-22 mars: Snorbromsen-boogiet hos FK
Aros. Anmälan 1 mars. fkaros.se

28-29 juni: Svenska cupen 2 i Gryttjom.

29-30 mars: Bodyflight world challenge i FS4
och FF2 med stora prispengar. Vindtunneln
i Bedford. www.worldchallenge.info

JULI

APRIL

7-13 juli: Tandemvecka på Öland,
www.frifall.nu

2-5 april: Hoppmästarkurs på FMTS i
Halmstad.
23-24 april: KL för AFF, plats ej bestämd.
24-27 april: AFF-praktik i Bedfords vindtunnel.
30 april-4 maj: Tandempilotutbildning i
Västerås.

11-13 juli: Nordiskt mästerskap i friflygning i
Gryttjom.

7-13 juli: Orsavecka med FK Dala
www.frittfall.nu
19-27 juli: Gotlandsboogie, www2.gof.se
21-27 juli: Hoppvecka på Färinge, Smålands
FK www.frifall.nu

MAJ

22-26 juli: SM anordnas av Stockholms
fallskärmsklubb i Gryttjom.
www.skydive.se

1-3 maj: Linköpings FK 35-årsjubileum.
www.skydivelfk.com/35

AUGUSTI

10-11 maj: Fallsvenskan 1
15-18 maj: Tunnelresa inför Basic camp till
Bedford. Coacher: Joey Jones, Micke
Kaulanen, Pete Allum och Steve Hamilton.
www.basiccamp.se
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6-8 juni: Fallsvenskan 2
9-14 juni: Swoop camp, Gryttjom.
www.skydive.se

3-8 augusti: Big way camp i Gryttjom. Årets
organisatörer är Lesley Gale, Kate Cooper
och Larry Henderson,
www.skydive.se/bigway

22-25 maj: AFF-examinering, FK Aros,
Västerås.

9-14 augusti: VM i FS och artistiska grenar i
La Salmagne, Frankrike.
www.skydivemaubeuge.fr

31 maj-1 juni: Svenska cupen 1 hos FK Aros.

23-24 augusti: Svenska cupen 3.

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

30-31 augusti: SM i speedformation, FK Aros.
SEPTEMBER
6-7 september: Fallsvenskan 3

Östersund 50 år
Östersunds fallskärmsklubb bjuder in till 50-årsjubileum den 5-8
juni 2008 på Optands flygfält i Östersund. Hoppning kommer att
erbjudas torsdag till söndag och den stora jubileumsfesten sker på
lördag kväll. Incheckning är möjlig från onsdag kväll. Övrigt program är inte fastställt ännu.
Vad gäller boende är det eget tält eller husvagn som gäller intill
fältet. Där kommer att finnas möjlighet att ladda eventuella batterier till husvagnen.
Anmälan görs via ett anmälningsformulär på www.ofsk.net, eller
via Crister Norin på telefon 070-559 14 47 eller 0693-104 42.
Anmälan skall göras senast den 31/3 2008 och är bindande.
Kostnaden för jubileumsfesten är 400 kronor och betalas via
bankgiro 933-8773, ange ditt namn samt ”ÖFSK 50 år” som meddelande vid inbetalningen. Du är anmäld först när pengarna betalts
in. Vårdad klädsel anbefalles.
Incheckningsavgiften för de som vill hoppa fallskärm är 200 kr
och den betalas via hoppkonto på plats.
Klubben efterlyser gamla bilder, filmer eller andra minnesmärken
från klubbens liv. Kontakta Jubileumskommittén via
dc3.norin@telia.com.
Vill man ge Östersundklubben en födelsedagspresent ser de gärna ett bidrag till stundande motorbyte som en lämplig gåva. Gåvan
sätts in på bankgiro 933-8773, märk inbetalningen ”födelsedagspresent”.
För mer information angående jubileet besök www.ofsk.net.

Avancerad storformation i Spa
Från 17 till 20 augusti anordnar välkände fotografen Willy Boeykens ”SPAcial Invitations”. Ett evenemang där det ska hoppas avancerad 20-, 40- och 60-mannahoppning i belgiska orten Spa.
Coachar gör Craig Gerard, Eliana Rodrigues, Andy Delk, Thomas
Hughes, Milko Hodgkinson och Dario Jotti.För att få delta måste
man bli inbjuden och den som vill ha en inbjudan får skicka in en
förfrågan som hittas på www.spacialinvitations.com
Evenemanget börjar två dagar efter VM och Spa ligger cirka två
timmars bilkörning från Maubege där årets tävlingar hålls.
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Linköping 35 år

Blue Spirits nytt FS4-lag

Linköpings Fallskärmsklubb fyller 35 år och
bjuder in till fest i dagarna tre, närmare bestämt 1 till 3 maj 2008. Alla är välkomna, såväl aktiva hoppare som före detta hoppare
och hangarounds.
Hoppningen kommer att bedrivas i
Skärstad. Klubbens förhoppning är att förutom den egna Cessna182:an ha ytterligare
ett plan. De lovar också skjuts till och från
klubbstugan. Beroende på lyftkapacitet kommer det att tävlas i lite allehanda saker såsom
FS-scramble och speedstar. Dessutom kommer lekar och andra aktiviteter passande skydivers och annat löst folk att arrangeras.
På fältet kommer det att finnas en marka
med enklare mat, godis och läsk. För de som
vill ha mer avancerade rätter ligger Motala
bara ett stenkast bort.
Anmäl dig till lördagens 35-årsmiddag genom att betala in 450 kronor till klubbens
bankgirokonto 384-0931 (ange namn) samt
mejla till festgruppenlfk@gmail.com. Där
anger du kontaktuppgifter och eventuell specialkost. För att underlätta planeringen av detta
evenemang är det dessutom bra om du gör
en intresseanmälan för övriga dagar hälsar
Linköpingsklubben. Mer information finns på
www.skydivelfk.com/35

Det nybildade laget Blue Spirits, FK SYD, är i full gång med sin
träningssäsong. ” Vi gjorde 92 hopp på DeLand i januari och vi
ska till tunneln 17-19 februari. Sen blir det en sväng till DeLand
4-18 mars och vi avslutar med att tävla Shamrock,” hälsar Johnny Olsson som är fyra från vänster här på bilden. Övriga medlemmar i laget, som är nybildat för säsongen är, från vänster till
höger: Jens Thögersen (fd 42), Ulf Liljenbäck (fd Spaï), Staffan
Linde (kamera, fd 42) och Johnny Andersson.
På National Skyleagues hemsida kan du läsa en hel artikel om
Blue Spirits och berättelsen om hur laget kommit till, se
www.skyleague.com/pages/news/showArticles.php?story=971

Andre Melan

LÖSRYCKT

Är du med i årets lag?

Arvika 30 år

I nästa nummer kommer vi att presentera
årets tävlande. Vi vill därför uppmana dig som
har tänkt tävla i år, antingen individuellt eller i
lag, att skicka information till Anna Oscarson.
Ange lagnamn, klubb, gren, målsättning, vilka
som ingår i laget och bifoga gärna en lagbild.
Mejladress: anna.oscarson@gmail.com

Arvikaklubben fyller 30 år i år och kommer att ha födelsedagskalas den 7-8 juni. Alla är välkomna hälsar ordförande Malin Svensson och klubben kommer att ha tävlingar på dagen och mat och fest till alla på kvällen. För
mer information om eventuella kostnader kontakta klubben på telefon: 0570-71 12 79 eller mejl: arvikafallskarmsklubb@hotmail.com.

Nya rekorden i friflygning och kalottformation godkända av internationella förbundet
I januari kom beskedet: den 69-manna head down som flögs ihop i Skydive Chicago i augusti i höstas är nu godkänd som nytt internationellt rekord. Det är
FAI, Fédération Aeronautique Internationale, som sätter sin slutgiltiga stämpel
på alla officiella rekord. Det tidigare rekordet som nu är slaget bestod av en
head down-formation med 53 hoppare som sattes i april 2005.
I samma veva godkändes ytterligare några internationella rekord. I friflygning,
tremanna, satte Spaceland Anomaly poängrekord på en av speedrundorna på

US Nationals 2007 med 17 poäng i ett och samma hopp.
Dessutom godkändes två nya CF-rekord. I grenen tvåmanna sekvens satte laget FSC-2 rekord med 16 poäng på ett av hoppen under US Nationals i september. Och den 22 november sattes Europarekord i Lake Wales, Florida. Det
var i samband med världsrekordet i CF-storformation, en 100-manna som vi
skrev om i SFS nr 6 -07, som 16 européer (bland dem svenske Percy Kristersson) byggde en 16-mannaformation som nu är godkänd av FAI.

Norman Kent

Godkänt nytt rekord, 69-manna headdown
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Roberto hoppar jo

Owen Evans

Roberto på väg upp
med planet under besöket i Costa Rica.

Peter Alkeryd träffade en man med ett annorlunda projekt när han förra året var i Florida.
Roberto Luiz de Souza hoppar sig runt jorden
och har en vision om att sprida den fina gemenskapen som, oavsett kultur eller nationalitet, finns mellan fallskärmshoppare.
Text

Peter Alkeryd

Foto

Owen Evans

N

Artikelförfattaren Peter
Alkeryd blev inspirerad
av sitt möte med brasilianaren Roberto.

är vi i Sverige under vintern sitter
och huttrar i regn och kyla och
längtar efter hoppväder finns det folk på
andra sidan Atlanten som hoppar för
fullt. En man med en inspirerande resa är
brasilianaren Roberto Luiz de Souza,
som jag träffade under min hoppsemester i Florida förra året. Han ska under två
år befinna sig på resande fot och besöka
alla större hoppfält i totalt 52 länder i
USA, Europa, Mellanöstern, Afrika och
Oceanien.
För att projektet ska vara möjligt har
han flera sponsorer bakom sig som stöd.
Hans resa blir dessutom mer känd för
varje hoppfält han besöker vilket leder
till att han ofta blir inbjuden att hoppa
med några av världselitens coacher.

Marcus Runsten

Drömprojekt

Roberto Luiz de Souza är en av de mest
inspirerande människor jag någonsin har
träffat. Han kommer från Brasilien och
8

genomför just nu ett projekt som liknar
många fallskärmshoppares dröm. Roberto planerar att under två års tid resa till
52 länder och besöka alla större hoppfält.
Roberto berättar att han inför projektet ställdes inför ett vägskäl i sitt liv. Han
hade kommit till en punkt när han funderade på vad som var viktigt för honom
och vad han ville göra i livet. Hans svar
var att resa och hoppa fallskärm vilket
blev grunden för hans projekt Skydiving
Around the World.
Ett mål med projektet är att sprida
den fina gemenskap som råder oss fallskärmshoppare emellan. Trots att det ibland råder stora kulturella skillnader mellan hoppare, så blir sporten till en länk
mellan olika kulturer och nationaliteter.
Sedan resans start för drygt ett år sedan
har han fått mängder av vänner från olika håll runt om i världen.

min egen drömresa, dock två månader
lång till skillnad från Robertos två år.
Just nu är Roberto i Brasilien och förbereder nästa etapp på resan: Sydamerika. Hittills har han besökt 26 hoppfält
och rest genom 27 stater och även besökt
Costa Rica i Centralamerika.
Möter spännande människor

Bland Robertos många minnen från resan berättar han att några av höjdpunkterna var hans första vingoverallhopp med
Jeff Nebelkopf från Tony suits, eller när
han var med och filmade världsrekordförsök med SOS (skydivers over sixty) i
Lake Wales. Bland hopparna fanns veteraner som 83-årige Tom Morrison som

Skapar egna möjligheter

Jag träffade Roberto på min egen drömresa i Florida. Roberto var för mig en av
de personer man får kontakt med efter
bara några minuters småprat. Hans personlighet och sätt att tänka är inspirerande. Det bygger på att man behöver skapa
sina egna möjligheter för att kunna genomföra sina drömmar. Något han verkligen lever upp till. Idealen stämmer bra
överens med mina egna, jag var själv på

Under USA-besöket fanns fler svenskar på plats,
bland andra Skellefteåborna Marcus Runsten (arbetar med E-projektet) och Roger Lundqvist.
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var med i landstigningen vid Normandie,
Bob Sinclair, 83, som på 60-talet lade
grunden till dagens AFF, och även Lew
Sanborn med USPA-cert D-1.
Uppmuntrar andra

Roberto uppmanar människor han träffar att ta vara på sina drömmar. Resan
som han gör är unik, men det finns ingen som hindrar andra hoppare från att
göra likadant. Han uppmuntrar hoppare
till att göra liknande saker eftersom det
bidrar till att sporten växer.
Hans öppna personlighet gör att han

Rick Neves

rden runt
får många inbjudningar från olika hoppfält och sällan missar han en chans till att
testa något nytt, som till exempel ground
launch (markstart med fallskärm i backe)
i Kalifornien, eller tunnelläger med John
Hart från FS4-laget Fastrax.
När Roberto startade resan hade han
runt 900 hopp, som under resans gång
stigit med 289 stycken. Planen för Europabesöket är ännu inte helt klar, men det
är inte omöjligt att han dyker upp på något eller några av våra svenska hoppfält
inom ett par år. Läs om hans resa på:
www.skyaw.com.br/
■

Roberto träffar
många nya vänner under resorna. Här har
han fångat João Tambor och Hugo med kameran över Skydive
Perris i Kalifornien.
Roberto Luiz de Souza

Roberto Luiz de Souza lever sin dröm. Han besöker hoppfält runt om i
världen och uppmuntrar
andra att följa hans exempel. Här ska han precis
stiga av ovanför Boituva i
hemlandet Brasilien.

KONTAKTA

SFF!
Kansliet
Besöksadress: Östhammarsgatan 70
Postadress: BOX 5435, 114 84 Stockholm
Telefon: 08-660 73 71
Fax: 08-660 73 63
E-post: sff@sff.se
Riksinstruktören
Petter Alfsson-Thoor
Telefon: 08-660 73 81
E-post: ri@sff.se

Styrelsen
Vice ordförande, t.f. ordf.: Lina Gardlow,
e-post: linagardlow@hotmail.com
Kassör: Eric Almqvist,
e-post: drmagoo@lowpull.nu)
Ledamot: Ann Ljusberg,
e-post: ann.ljusberg@fhs.se
Ledamot: Håkan Dahlquist,
e-post: hakan.dahlquist@gmail.com
Suppleant: Anna Jacobsson,
e-post: jacobsson_anna@hotmail.com
Suppleant: Vakant
Vill du veta mer om:
Skatter: Lina Gardlow, som gärna kommer ut till
klubben och föreläser

Beställ material på SFF:s kansli
• PR-film, inspelad 2006,
för att ha i marknadsföringssyfte.
• Drogteststickor.
• Skade- och tillbudsformulär.
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Lina Gardlow, linagardlow@hotmail.com
•
•
•

Stockholms Fallskärmsklubb (SF)
Västergötlands Fallskärmsklubb (VFK)
Örebro Fallskärmsklubb (ÖFK)

Anna Jacobsson, jacobsson_anna@hotmail.com
•
•
•

Gotlands Fallskärmsklubb (GOF)
Skånes Fallskärmsklubb (SF)
Nyköpings Fallskärmsklubb (NYFK)

Ann Ljusberg, ann.ljusberg@fhs.se

Miljöarbete: Ann Ljusberg

•
•
•

Ledarskapsfrågor: Ann Ljusberg

Lina Gardlow, linagardlow@hotmail.com

PR & kommunikation: Anna Jacobsson

•
•
•

Allmänrättsliga frågor: Håkan Dahlquist
www.sff.se
På hemsidan hittar du bland annat information
om SFF, nyheter och styrelseprotokoll samta fakta om bestämmelser och material.

Klubbens fadder i styrelsen
Har du synpunkter, frågor, saknar information eller har någor annat ärende som rör den egna
klubben vänd dig till din klubbs fadder i styrelsen.

E-projektet: Eric Almqvist. E-projektet är arbetet
med att digitalisera och förenkla en stor del av
förbundets kanslihantering kring bland annat
licenser och fallskärmsrapporter.

Östersunds Fallskärmsklubb (ÖSFK)
Fallskärmsklubben Dala (FKD)
Linköpings Fallskärmsklubb (LFK)

Umeå Fallskärmsklubb (UFK)
Sundsvalls Fallskärmsklubb (SUFK)
Söderhamns Fallskärmsklubb (SÖFK)

Eric Almqvist, drmagoo@lowpull.nu

Materialkommittén: springopetter@hotmail.com

•
•
•

Utbildnings- och säkerhetskommittén: ri@sff.se

Håkan Dahlquist, hdahl@spray.se

Tävlingskommittén: hakan.dahlquist@gmail.com

•
•
•

Fallskärmshopparnas luftrumskommitté:
ri@sff.se

Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg (FKCG)
Fallskärmsklubben Aros (FKA)
Arvika Fallskärmsklubb (AFSK)

Halmstads Fallskärmsklubb (HFSK)
Smålands Fallskärmsklubb (FHS)
Fallskärmsklubben Syd (FKS)
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Niklas Hanson

FS har fått
grenansvarig

bara ett par mil från Vårgårda i en by som heter
Loo. Före sammanslagningen av Göteborg och
Cirrus tillhörde han den senare och har i den
klubben varit både ordförande och chefsinstruktör under ett antal år. Han har själv tävlat
i FS4 i olika lag sedan 1991. Nu senast deltog
Erik med laget Qoo på SM.
Som ny grenansvarig har han flera spännande tankar och idéer om hur FS-hoppningen i
Sverige kan utvecklas.
”Jag har funderat på att starta någon form av
utvecklingsprojekt för FS4. Vi använder Stockholmsklubbens Basic camp och ett liknande läger i FKCG till att ta ut en utvecklingsgrupp på
tolv personer”, säger han.
Större vision krävs

Erik Rydsmo är
med sina 21 år i
sporten en rutinerad hoppare.
Här fångad under bryt över
Vårgårda.

Erik Rydsmo har blivit grenansvarig för FS och
han har flera spännande förslag på hur svensk
FS-hoppning kan utvecklas. Redan i sommar
kommer en utvecklingsgrupp att tas ut.
Tanken är att varje gren inom fallskärmshoppning ska ha en egen grenansvarig. De senaste åren har Boel Stier skött jobbet för friflygarna (och Anders Berggren för swooparna)
men hos de övriga grenarna har det inte funnits

någon som velat ta på sig grenansvarsrollen.
Tävlingsentusiasten Lennart Vestbom har därför skött allt runt dem. Men nu har alltså FS fått
en person som engagerar sig specifikt för grenen.
Var tidigare CI

Erik Rydsmo har hoppat i 21 år och hunnit
göra 3 000 hopp. Han är medlem i fallskärmsklubben Cirrus-Göteborg, FKCG, och bor

Dessa personer skulle sedan träna tillsammans
under ytterligare två träningsveckor och sedan
som ett kortsiktigt mål ställa upp på SM. Målet
är att få fram en bas för en långsiktig satsning.
Inspirationen kommer från Norge, som har en
framgångsrik tävlingssatsning, och Lukas Knutssons åttamannaprojekt.
”Om svensk FS ska nå VM-medalj krävs det
att vi får fram talanger som tränar mycket och
långsiktigt. Jag tror att fallskärmssverige måste
ha en större vision än vad de enskilda svenska
laghopparna kan se. Förbundet och klubbarna
bör ta ett större ansvar för att samordna och kanalisera de resurser som finns.”
Du når Erik Rydsmo på e-postadressen
erik.rydsmo@gmail.com
Anna Oscarson

Skydive Sweden skapar samarbete

10

Bolaget Skydive Sweden står för flygplanen och
ser till att de rullar. Fram till 2007 arbetade bolaget enbart med FKCG som är en av totalt sex
delägare i bolaget.
”Det är inte FKCG som äger en PAC och
som nu kommer att köpa in en till, utan det är
bolaget Skydive Sweden som står för flygplanen” poängterar Peter.
2007 hyrde Skydive Sweden ut sin Cessna
182 till HFSK och från och med 2008 kommer
de alltså att stå för flygplan och hoppverksamhet i såväl FKCG som NYFK, HFSK och VFK.
”För hopparna innebär det att de kommer
att kunna hoppa till samma priser och rabatter,
på ett och samma hoppkonto hos samtliga de
klubbar vi samarbetar med”, berättar Peter.
Under vår och höst kommer det att bli mest
hoppning på de fält som ligger nära storstäderna (Skavsta, Vårgårda och Halmstad) medan
det under sommaren blir hoppning dagligen på
Flugebyn. Tidvis kommer man att ha båda
PAC:arna i Karlsborg men det kommer även
att bli enstaka hoppveckor på de andra fälten.

Kalendern är inte definitivt spikad ännu, men
klart är att det kommer att bli bland annat
AFF-veckor före midsommar och ett sommarläger veckan efter midsommar.
”Sedan är det fullt ös hela sommaren” säger
Peter Denk.
Jessica Fremnell Krasser

Mirijam Geyrhofer

För FK Cirrus Göteborg, Halmstads FK,
Nyköpings FK och Västergötlands FK såg det
ganska mörkt inför och under 2007. FKCG
fick omöjligt än hårdare restriktioner i Vårgårda, HFSK hade inget flygplan inför säsongen
och deras chefsinstruktör bedömde klubbens
chanser att överleva till 25 procent. VFK hade
fält men inget flygplan och NYFK stod utan
flygplan inför 2008.
Nu har klubbarna fått en nytändning i och
med att de kommer att dela bland annat flygplan, tandemriggar och elevriggar ägda av Skydive Sweden.
”Det är en djärv satsning vi gör” säger Peter
Denk från Skydive Sweden (tidigare Skydive
Göteborg) och utan de kriser som klubbarna
gått igenom så hade den inte varit möjlig.”
Klubbarna kommer även fortsättningsvis att
driva sina respektive hoppfält och klubbstugor,
men själva hoppverksamheten ska bolaget Skydive Sweden stå för. All hoppning kommer
självklart att ske med tillsyn av respektive
klubbs chefsinstruktör.

”Det är en djärv satsning vi gör” säger Peter Denk från
Skydive Sweden som kommer att stå för flygplan och
hoppverksamhet i såväl FKCG som NYFK, HFSK och VFK.
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FKUoH

Antalet hopp sjönk 2007

0
0
1000
474

GOF

1382
589

UFK

185
255

VFK

Antal hopp 2006

420
754

AFSK

1006
905

ÖFSK

657

ÖFK

1564
282

HFSK

1559
2072
2051

SUFK
FKD

2815
2873

FHS

2715
2971
1515

SÖFK
FKS

4104
905
0
2855
3340

NYFK

3515
3553

SYD
LFK

Det totala antalet hopp i Sverige sjönk
2007 jämfört med året innan. De lägre
siffrorna kan delvis skyllas på det dåliga
hoppvädret. Men några klubbar höll
igång bättre än andra. Umeå, Gotland,
Östersund och Sundsvall var de enda
som förbättrade fjolårets siffror.
Det är tydligt att det totala antalet
hopp per år i Sverige har sjunkit betydligt. Inte bara är 2007 års siffra på
80 683 hopp lägre än förra årets 94 374
hopp men sjunket är särskilt tydligt sedan den senaste toppen kring millennieskiftet. Då gjorde vi ungefär 130 000
hopp om året.
Årets mest lysande stjärnor är Umeå,
Gotland, Östersund och Sundsvall, som
alla gjort fler hopp än förra året medan

Antal hopp 2007

1486
1851
10446
10815

SFK
FKA

8799
11274
12392

FKCG

15336

Dala, Småland, Syd och Skåne alla låg
nära förra årets siffror.
Flest hopp under 2007 gjordes i
Stockholms fallskärmsklubb. De blev
26 236 stycken innan året var slut. Därefter kommer Cirrus-Göteborg med
sina 12 392 hopp och Skånes fallskärmsklubb med 10 446 hopp. På fjärde plats
kommer Aros som med sina 8 799 hopp
tappade förra årets tredjeplacering till
Skåne.
Sedan är det ett rejält hopp till de
klubbar som ligger mellan 2 000 och
3 000 hopp: Nyköping, Syd, Sundsvall,
Småland, och Dala. Allra längst ner på
hoppantals-skalan ligger VFK (som har
ett fält men inget flygplan) med sina
185 hopp och Halmstad med 282 hopp.
I ljuset av de siffrorna verkar det närmast naturligt att de två minsta klubbarna i hopp räknat slår sig samman med
Sverigetvåan FKCG inför sommaren
2008. Mer om det på nästa sida.
26236

SF

Boel Stier
30098

Klubbförkortningarna

* Delar fält och plan med NYFK

AFSK, Arvika Fallskärmsklubb

HFSK, Halmstads Fallskärmsklubb

SUFK, Sundsvalls Fallskärmsklubb

UFK, Umeå Fallskärmsklubb

FKA, Fallskärmsklubben Aros

LFK, Linköpings Fallskärmsklubb

SYD, Fallskärmsklubben Syd

FKUoH, Upp och Hoppa

FKCG, Fallskärmsklubben Cirrus-Göteborg

SF, Stockholms Fallskärmsklubb

SÖFK, Söderhamns Fallskärmsklubb

VFK, Västergötlands Fallskärmsklubb

FKD, Fallskärmsklubben Dala

SFK, Skånes Fallskärmsklubb

NYFK, Nyköpings Fallskärmsklubb

ÖFSK, Östersunds Fallskärmsklubb

GOF, Gotlands Fallskärmsklubb

FHS, Fallskärmshoppet Småland

FKS, Fallskärmsklubben Sörmland *

ÖFK, Örebro Fallskärmsklubb

Domarkonferens
på svensk mark

Är hoppare storaeller småsyskon?

För sjunde året i rad genomfördes under helgen 16-17/2 den årliga
nordiska och baltiska domarkonferensen. I år stod Sverige som arrangör. Tidigare år har konferensen hållits i Danmark, Estland, Norge och
några gånger i Sverige.
Elisabeth Pettersson, en av våra svenska domare, berättar:
”Under konferensen diskuterar vi nya regler och regeltolkningar
samt kommer med förslag till respektive lands tävlingskommittéer som
är de som fattar beslut om nya nationella regler. En annan stor punkt
är att vi går igenom vad som beslutats och diskuterats på det årliga
IPC-mötet. Vi pratar också om våra respektive mästerskapstävlingar
och hur vi kan hjälpa varandra på domarsidan. Vilket inte alltid är så
lätt när tävlingarna ligger vid samma datum.
Sedan träningsdömer vi också mycket och har utvärderingar (tester)
för domare som vill ha möjlighet att döma på VM och världscuper.”
(IPC står för International Parachuting Commisson, den internationella fallskärmsorganisation som fattar beslut om tävlingar och rekord,
med mera. Läs mer på www.fai.org/parachuting).

Elisabeth Schönbeck heter en forskare som undersöker hur vi påverkas av vilken plats vi haft i familjens syskonskara när vi växt upp.
”En storasyster har oftast andra typiska beteendemönster än en lillasyster. En storasyster gifter sig ofta med en lillebror och fortsätter
att vara storasyster medan han fortsätter att vara lillebror. Båda kan
ju den rollen bäst. Syskonpositionen påverkar ofta även yrkesvalet”,
säger Elisabeth som har studerat sitt ämne ur en massa olika aspekter.
”Jag har granskat Robinsongrupperna för att se var tävlingsinriktade och äventyrslystna människor finns i sin syskonskara. Dessutom
har jag undersökt ett stort antal olika yrken och grupper som politiker, it-folk och ubåtsbesättningar och har för avsikt att fortsätta med
interner på våra fängelser, anorexiapatienter med flera.
Nu vill hon undersöka om vi fallskärmshoppare består av mest
små- eller storasyskon eller om vi liknar vilken svensk grupp som
helst. Därför ber hon dig som tycker att det här låter intressant
skicka ett mejl till henne på elisabeth.schonbeck@swipnet.se eller läs
mer på www.elisabethschonbeck.se

Boel Stier

Boel Stier
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Petter Alfsson-Thoor,
din riksinstruktör

Skrot och korn
H

ej hoppsverige. För dig som inte träffat mig heter jag Petter
Alfsson-Thoor, är snart 31 år gammal och bosatt i Västerås
med fru och katt.
Jag började min hoppkarriär som 15-åring 1992 i fallskärmsklubben Aros i Västerås. Det är den fallskärmklubb jag har vuxit
upp i och brunnit för under snart 16 år. Mitt engagemang i fallskärmsklubben och dess medlemmar är något som präglat mig och
min syn på både hoppning och kringverksamhet. Det finns personer som tidigt och starkt påverkade mig i min syn på säkerhet. De
fick mig att inse hur viktigt tänket före görandet är och hur vi människor fungerar när vi hoppar. Det är de personerna som har gjort
mig till en bättre hoppare, instruktör och förhoppningsvis individ.
Jag hoppas alla hoppare finner den eller de personerna i sin fallskärmklubb.
Men nu är det dags att ta sig an Svenska Fallskärmsförbundet
med ett större perspektiv. Det är något jag verkligen ser fram emot.
Jag har många idéer och jag kommer att utveckla redan sjösatta
idéer. Samtidigt vet jag att alla steg inte kan tas i ett kliv. Tiden får
visa hur långt vi kommer.

J

Anders Helgesson

ag tror att dagens fallskärmshoppare mer eller mindre är gjorda
av samma skrot och korn som på 70-talet, när hopparna hade
långt skägg och pannband och packlokalerna var dimmiga och till
hälften fyllda med groupies. Prövandet av det som var outforskat eller det som de riktigt hippa gjorde i Staterna var mer regel än undantag.

”

Vad jag menar med skrot och
korn är viljan... viljan att vara
del av en social företeelse som
inte kan beskrivas i ord, utan
som måste upplevas.

Vad jag menar med skrot och korn är viljan att söka, viljan att
pröva något annorlunda, viljan att vara del av en social företeelse
som inte kan beskrivas i ord, utan som måste upplevas. Vi lever i ett
ganska skyddat samhälle idag och att få pröva sina vingar på ett sätt
som de flesta bara skulle drömma om är ett oerhört privilegium för
oss hoppare.
Använd din vilja att söka till att utforska svensk fallskärmshoppning, både den rena fallskärmshoppningen, men också det som gör
din hoppning möjlig: din fallskärmsklubb.
Det finns en enorm kunskapshunger och det finns en enorm
kunskapsbank i vår sport. Men för att få ta del av den måste du även
ta del av kärnan i svensk fallskärmshoppning: klubben och klubblivet. För att klubbarna ska frodas måste hopparna frodas, och för
att förbundet ska frodas måste klubbarna frodas.
Och den enda som kan påverka resultatet är du.
Just du som enskild medlem är direkt avgörande för hur det
kommer att gå för svensk fallskärmshoppning i framtiden. Om SFF
ska fortsätta sin positiva trend med svenska fallskärmsklubbar på
uppgång är det dags att fundera ut vad du kan tillföra din klubb.
För egentligen, hur omständligt är det att lägga några av årets 52
helger på att jobba för din förening?

A

tt ta ett uppdrag i klubben, att utbilda dig till instruktör eller
att skapa dig fler referenser och värderingar genom att gå en
BAS-kurs kan vara värdefulla insatser. Att bli kontrollantelev och be
en fallskärmskontrollant bli din mentor är ett annat sätt. Att försöka
bli en skickligare och säkrare fallskärmspilot i den nya flyga fallskärmskolan ytterligare ett. Det finns många möjligheter för dig att
utvecklas och bidra.
Vi är troligen på rätt väg. Vårens kursledarkurs kommer att bli en
av de största KL-kurser som vi någonsin har genomfört. Några av
BAS-kurserna är sprängfyllda. Det ser lite tunnare ut på hoppledaroch hoppmästar-fronten men det beror nog till stor del på att vi utbildade 60 nya HL och 43 nya HM under 2007. Antalet kandidater
till AFF-instruktörsutbildningen är redan fler än 2007.
Vi ska göra svensk fallskärmshoppning grymt bra och vi ska belöna oss med frukten av ett gott arbete genom att hoppa mera, hoppa
flera, hoppa säkert och inte minst hoppa i hela Sverige ur alla möjliga härliga flygetyg. För svensk fallskärmshoppning är betydligt mer
än bara snabba flygplan till höjd och fräsiga swoopar med tillpassad
benföring.
Svensk fallskärmshoppning är unik. Vårda det! Det ska jag göra.
Petter Alfsson-Thoor
SFF:s riksinstruktör
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INCIDENT
RAPPORTER

Det är lugnt…

jag har koll
Säsongens början kan vara
lurig. Vi tror gärna att vi är
lika varma i kläderna som när
vi slutade hoppa på hösten.
Men ett uppehåll gör oss rostiga. Ge dig själv och din omgivning extra marginaler när
du börjar hoppa igen. Förbered dig väl och ta den tid du
behöver.
Av Petter Alfsson-Thoor, RI

u inför säsongsstart tänkte
jag repetera några händelser som inträffade i början av säsongen de senaste åren. De kunde alla ha slutat mycket illa. Det
handlar om tre hoppare som inte
räknade med att de annorlunda
förhållandena i luften och deras
egen hoppstatus efter vintern
skulle påverka deras prestation.
De två första händelserna är
ganska lika varandra och handlar
båda om mycket erfarna hoppare. Hopparen i den tredje incidenten är att anse som relativt
oerfaren.
Den första hopparen hade
egentligen inte tänkt hoppa men
beslutade på kort tid att hopp
skulle göras. Vid utrustningskollen upptäckte hopparen att riggen inte var i drift: den var inte
besiktad och ompackad. En rigg
med en fallskärm som var en storlek mindre än vad hopparen brukade använda lånades snabbt ut.
Det var nu snävt med tid och
hopparen fick springa ut till flygplanet. I flygplanet påpekades
från andra hoppare att höjdmätaren satt upp och ner, något som
blivit helt förbigånget. Uthopp-

N

”

shöjden var 4 000 meter. Ett fyrmannahopp dirtades i flygplanet
och genomfördes utan vidare anmärkning. Under utlösningen av
fallskärmen lossnade en broms
med rotation som följd. Rotationen hävdes. Vissa problem med
att få ner slidern uppstod men
det löste sig, och så var det dags
att hooka.

Det brukar gå
Hopparen upplevde att det var
lägre än normalt men avfärdade
det och beslutade att ”det brukar
gå”. En 270-graders sväng med
främre bärremmarna genomfördes och vid utpendlingen slog
hopparen hårt i marken, som bestod av mjuk lera och mossgräs.
Knäna gjorde två rejäla hål i marken och sedan studsade hopparen vidare ungefär tjugo meter
genom att göra två varv genom
linorna. Hopparen ådrog sig en
sträckning i ryggen, ett ömmande knä och ett sargat ego.
Hoppare nummer två skulle
göra årsförsta. Inte heller den
här hopparen hade utrustning
som var i drift utan lånade en
rigg av en kamrat. Huvudfallskärmen var två storlekar mindre än
den egna utrustningen. Inför
landningen beslutade hopparen
att göra en hookturn, en manöver som vederbörande är väl förtrogen med i vanliga fall. En 180graders sväng manövrerades.
När skärmen sen skulle planas
ut med de bakre bärremmarna
fick hopparen tag i delar av slidern istället. Hopparen gick över
för att bromsa med styrhandtagen men tappade ena styrhandtaget och ekipaget kraschade.
Hopparen ådrog sig knäskador

”

Efter ha backat ett antal hundra meter ut
över sjön insåg hopparen att
landningsplatsen skulle hamna mitt i en
farled för transportfartyg.
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och är i dagsläget i stort sett
återställd efter den operation
som blev följden.

Oväntad vindstyrka
Det sista exemplet handlar om
en hoppare som under början av
säsongen skulle prova sin nya
fallskärm. I flygplanet befann sig
två relativt erfarna, tillika hoppmästarutbildade hoppare, och
den relativt oerfarna hopparen.
Den senare hade för avsikt att
dra sin nya fallskärm högt för att
få flyga den under en längre tid.
Kort efter draget upptäckte hopparen att höjdvinden var väldigt
stark och framåtfarten mot
hoppfältet obefintlig.Istället gick
det ganska fort bakåt.
Hopparen försökte stå mot
vinden men det hjälpte föga och
när strandkanten passerades var
det uppenbart att hoppfältet inte
längre var ett alternativ. Efter ha
backat ett antal hundra meter ut
över sjön insåg hopparen att
landningsplatsen skulle hamna
mitt i en farled för transportfartyg. Då beslutade sig hopparen
för att vända och flyga över farleden för att undvika sjöfarten.
Kort därefter tappade hopplederiet kontakten med hopparen.

Flygplanet anropades för att
genomföra sök. Hopparen saknades under drygt två timmar innan kontakt upprättades. Hopparen mådde då bra men hade fått
gå en lång bit över isen innan
land nåddes.

Vad var det som hände?
Vad var det egentligen som hände? Vad har de här tre hopparna
gemensamt? Vad kan du göra
för att undvika att något liknande
händer dig?
De två första hopparna undkom skador efter bristande högfartslandningar. De hade båda
riggar som inte var deras egna
och dessutom hoppade de med
mindre fallskärmar än de normalt hoppar med. Det var också
tidigt på säsongen.
Den första av dem var trött
efter en längre bilfärd och
nattjobb. Att allting inte stod rätt
till med uppmärksamheten visade sig redan när hoppkamraterna påpekade att höjdmätaren var
upp och ned. När sedan reflektionen om att ingångshöjden till
hookturnsvängen var för låg avfärdades var det redan för sent. I
det här fallet handlade det mer
om additionseffekt än det faktum
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att det var tidigt på säsongen,
även om bristande hoppstatus
var en starkt bidragande orsak.
Sömnbrist + längre bilfärd +
snabbt påkommet hopp + tidigt
på säsongen + riggen inte i drift
+ lånad rigg + annan storlek på
huvudfallskärm + dirta i flygplanet
+ hookturn = försämrad förmåga
att göra korrekta och snabba bedömningar. Resultatet: låg
sväng, för sen återhämtning,
hård markontakt och smärta!
Den andre skulle göra en manöver enligt ett normalt mönster.
Men det var inte normala förhållanden. Det var hopparens årsförsta med en annorlunda och
mindre fallskärm och det var vinter. När det väl gick lite fel, hände allt fortare än väntat och det
resulterade i ett mindre reaktionsfönster. Resultatet: oväntat
att missa bakre bärremmarna,
för sen på styrhandtagen, fumlar
med styrhandtagen, krasch och
knäoperation!

Tänk efter före
I just de här två incidenterna
finns flera bidragande orsaker
men båda handlar om högfartslandningar efter uppehåll. Alla
hoppare bör vara extra noga

med sina förberedelser inför säsongsstarten. Efter ett vinteruppehåll som för de flesta varar
från oktober till mars, tappar
man sin hoppstatus. Man är inte
lika vass som man var när man
slutade hoppa på hösten efter en
sommar med kanske flera hundra hopp.
Förbered ditt årsförsta med
eftertanke oavsett om du är
nybörjare eller erfaren. Börja
tänka fallskärmshoppning redan
innan du kommer till fältet. Börja
med att förbereda dig mentalt
när du ska hoppa igen efter ett
längre uppehåll. Tänk igenom hur
ditt hopp ska gå till och fundera
på vad du ska göra om det inte
går enligt planen.
Hoppa i lugnt tempo och tänk
på att det är i början på säsongen. Du kommer att hinna gör de
där grymma manövrarna flera
hundra gånger under säsongen
om du skyndar långsamt. Visst
vore det trist om du skadade dig
bara för att du inte fullföljde tanken innan du genomförde den.
Hur var det då med hopparen
på isen? Om det hade blåst åt
andra hållet hade det bara varit
en utelandning. Men hade isen
inte legat hade hopparen med

”

”

Förbered ditt årsförsta med eftertanke
oavsett om du är nybörjare eller erfaren.
Börja tänka fallskärmshoppning redan
innan du kommer till fältet.

största sannolikhet omkommit.
Det är det troliga resultatet av
en vattenlandning i februari.

Fler förberedelser
Planering och förtänksamhet är
grundförutsättningar för all hoppning. Att prova sin nya vinge på
höjd är naturligtvis helt rätt men
också att gå igenom väderförutsättningarna.
Ta reda på fakta genom de kanaler som finns. Hoppledaren eller piloten tar fram väderdata för
den aktuella tidpunkten. Men
kom ihåg att vädret förändras
hela tiden, i vissa fall kan väderuppgifter vara tolv timmar gamla.
Vi vet att vindarna på höjd under hösten och våren kan vara
mycket kraftiga. Glöm inte att det
påverkar våra förutsättningar att
hoppa. Somliga av oss tänker

bara på väder och vind där vi ska
landa. Men alla problem börjar ju
inte vid flären.
Även om det går att hoppa,
ställ dig själv frågan om det är
lämpligt för just dig just den dagen. Ska du hoppa och flyga din
fallskärm i det starkaste vindbältet? Vad kan hända då? Blåser
det mot sjön? Blåser det mot
skogen?
Planera och tänk efter före.
Det är upp till varje hoppare att
förse sig själv med tillräcklig information för att besluta om hoppet är genomförbart eller inte.
Du kan inte i alla lägen utgå från
att andra hoppare har försett sig
med information för att göra korrekta bedömningar, de kanske
också tror att alla andra vet.
Se till att du har all den information du behöver och att du vet
vad du skall göra för att kunna

”Jag vill vara med och påverka fallskärmssverige”
Det gångna året har varit ett turbulent år för
styrelsen. Men för fallskärmssveriges del lär det
komma bra saker ur den turbulensen, kanske
för att vi faktiskt inser att vad vi säger, tycker
och röstar på har en betydelse. På CI- och ordförandekonferensen fick varje förening en stafettpinne – nämligen den att se till att vi det
kommande året får den styrelse vi vill ha.
Vi i valberedningen har skannat av vilka
kompetenser som behöver finnas i styrelsen
samt vilka poster vi kommer att behöva få in
förslag på. Kassörsposten är en sådan. Eric Almqvist sitter som kassör i dag men kommer att
gå över till att arbeta mer aktivt med att utveckla e-projektet.
Enligt Eric behövs det någon på kassörsposten som vill lägga ner lite tid och engagemang på att utveckla förbundets ekonomi.
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”Kunskap och erfarenhet av ekonomisk hantering är nästan ett måste” säger Eric och tillägger
att det inte är en post att ta lätt på.
Och det gäller självklart för övrigt andra
poster också. Lina Gardlow, ordförande, menar
att det som krävs framför allt är engagemang
samt att man kan arbeta självständigt och ta
egna initiativ.
”Samarbetsförmåga, respekt för föreningsdemokratin och en positiv inställning är också
viktigt” menar Lina och fortsätter, ”I övrigt så
är vi ju alla bra på olika saker och förhoppningsvis kompletterar vi varandra i styrelsen”.
SFF:s valberedningen består av
Katti Bauer, Ann Ljusberg, Sven Mörtberg
och Mårten Nordlander.

Linas inställning är också att grunden i allt ideellt arbete ska vara glädje. Vid sidan av ansvaret
ska det vara roligt, lärorikt och stimulerande att
arbeta i vår styrelse.
Sammanfattningsvis kan vi säga att valberedningen gärna tar emot förslag till kassörsposten
samt på revisorer men även övriga synpunkter
och förslag på styrelsens sammansättning. Gärna i god tid före riksstämman som är den 29
mars.
För den som tycker om att påverka, har synpunkter, brinner för hoppning och vill utveckla
verksamheten, tillsammans i ett härligt framåtsträvande gäng, så tycker vi absolut att du ska
räcka upp näven och skrika ”Ja, jag vill vara
med i det här!”
Hör av dig till Katti Bauer via e-post: katti.bauer@rf.se
■
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Svenska fallskärmsförbundet
– en frivillig försvarsorganisation
Som svenska fallskärmshoppare är vi delaktiga i
en av landets 23 frivilliga försvarsorganisationer.
Sammantaget har organisationerna 706 000
medlemmar. Genom att på frivillig basis rekrytera och utbilda medborgare för uppgifter inom totalförsvaret bidrar fallskärmssverige till landets
beredskap.
Vi som ingår i frivilliga försvarsorganisationerna ses som en viktig resurs av Försvarsmakten.

Genom vår kurs- och utbildningsverksamhet bibehåller och höjer vi bland annat kompetensen
hos krigsplacerade personer. Av värde för försvaret är också att vi har tillkommit på medborgares egna initiativ och är fristående i förhållande till såväl andra frivilligorganisationer som
till Försvarsmakten.
Under den här vinjetten presenterar vi regelbundet försvarsinformation.

Försvaret i ekonomisk kris
Försvaret har hamnat i djup ekonomisk kris
där flera miljarder saknas. Orsaken är att
driften av försvaret enbart i år kostar 1-1,5
miljarder kronor mer än budgeterat. Krisen
berör hela Försvaret och fram till dags dato
har Försvarsmakten begärt regeringens tillstånd att få flytta 750 miljoner kronor från
anslaget för materiel och anläggningar och
100 miljoner från anslaget för forskning och
utveckling till förbandsverksamheten. Det
innebär att Försvarsmakten begär att totalt
850 miljoner omfördelas till förmån för förbandsverksamhet.
”Vi vill lösa det här genom fortsatt dialog
med försvarsdepartementet” säger ÖB Hå-

kan Syrén och poängterar att Försvarsmakten inte har begärt mer pengar för 2008
och inte kommer att göra det heller.
”Det ekonomiska läget inom Försvarsmakten får allvarliga konsekvenser för verksamheten 2008”, meddelar Försvarsmaktens
produktionschef generallöjtnant Jan Salestrand på Försvarets hemsida. ”Det gäller
att klara verksamheten inom vår ekonomiska ram och det gör vi genom omfattande
verksamhetsreduceringar.”
Flera åtgärder

För att klara ekonomin kommer flera åtgärder
att behöva vidtas. Bland annat föreslår man:

• nedskärningar i förbandsövningar
och internationella övningar
• förkortad värnpliktsutbildning för
huvuddelen av inryckande soldater 2008
• minskad flygtid för Jas-piloter
• mindre gångtid för marinens fartyg
• reducering av hemvärns- och
frivilligverksamheten
Dessutom kommer de restriktioner anställningar, resor och inköp som infördes hösten
2007 fortsätta att gälla.
SFS har försökt få en kommentar om vad
detta kan innebära för Svenska Fallskärmsförbundet men inte lyckats.
Jessica Fremnell Krasser

Sök projektpengar till New deal
I år kunde inte Svenska Fallskärmsförbundet
söka verksamhetsbidrag från Flygsportförbundet för New deal år två, berättar förbundets
ordförande Lina Gardlow i ett e-postutskick till
landets ordförande.
Anledningen är att Flygsport har olika teman
varje år och årets tema är elitsatsning, så det passar dåligt. Men det finns en annan möjlighet.
Det som Riksidrottsförbundet tidigare kallade
Handslaget kallas nu Idrottslyftet. Flygsportförbundet har fått över 500 000 kr att dela ut
till sina medlemsklubbar under 2008. Detta är
dock inget förbundet kan söka utan det måste de
enskilda klubbarna göra själva eller tillsammans
om man samarbetar mellan ett antal klubbar.
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Huvudinriktningen är att få barn och ungdomar (upp till 25 år) att börja idrotta och få fler
att idrotta längre upp i åldrarna. Arbetet ska
utgå från ett jämställt och jämlikt perspektiv.
För att öppna dörrarna för fler och få fler att
idrotta längre upp i åldrarna ska idrottsrörelsen
arbeta med att:
• Utveckla förbund och föreningar
• Öka tillgängligheten till anläggningar och
idrottsmiljöer
• Rekrytera och utveckla ledare
• Samverka med skola
”Jag tror att dessa syften går väl i hop med våra
projekt att utbilda fler instruktörer, rekrytera

fler elever, behålla nya A-certare i sporten och
stärka klubbarna. Vi får helt enkelt söka pengar
för att rikta oss mot de under 25 år och gärna
kvinnor, utbilda kvinnliga AFF-instruktörer
och så vidare”, skriver Lina och fortsätter:
”Förslagsvis söker ni bidrag till instruktörsutbildningar, instruktörernas resor, PR-kostnader och andra eventuella omkostnader i samband med elev-veckor. Rimligt att ansöka per
klubb är någonstans i storleksordningen 15 000
- 25 000 kronor per klubb.”
Boel Stier
Här finns blankett och mer info:
www.flygsport.se/idrottslyftet.asp
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Lär dig friflyga

En serie dvd-filmer från Skydive University
i USA har gjort den senaste friflygartekniken tillgänglig för alla. Två filmer om ryggflygning och sittflygning finns redan på
marknaden. Friflygaresset Håvard Flaat
från norska Skywalkers var med på inspelningen av de två kommande filmerna
som lär ut head down och övergångar.
Text och foto

Håvard Flaat

C

oaching har genom åren blivit en
väldigt viktig del av friflygningen.
Många friflygare kontaktar coacher för
att lära sig att flyga rätt redan från början. Enligt mig är det också helt rätt väg
att gå. När jag började hoppa var jag väldigt nyfiken på hur man skulle göra olika
rörelser – och varför. Att undersöka det
är kanske det smartaste jag har gjort som
fallskärmshoppare eftersom jag redan tidigt lärde mig att göra saker på rätt sätt
och slapp att behöva vänja mig av med
fel senare i karriären.
Med det sagt så florerar det många olika uppfattningar om vad som är rätt.
Det är inte så konstigt i en såpass teknisk
sport som friflygning. Ofta tror jag att
det grundar sig i bristande kunskap. När
friflygare på allvar intog vindtunnlarna
runt årtusendeskiftet var det nog många
som fick en aha-upplevelse. Många trod-
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de att det bara var att hoppa in och flyga
som man gjorde i luften. De allra flesta
upptäckte att så var det sannerligen inte.
Vindtunneln gav revolution

Med tiden åstadkom därför vindtunnlarna en revolution inom friflygningen. De
bästa flygarna kom på tekniker som fungerade bättre än de man först trott varit
de mest effektiva. Nu har utvecklingen
gått så långt att det nästan är omöjligt att
hävda sig i världstoppen i friflygning om
man inte har flugit i vindtunnel. Så var
det inte för fem år sedan.
De som har varit med i sporten ett tag
känner redan till Joao Tambor, Fabian
Raidel och Juliana Se. De tre var några av
de första friflygarna som blev riktigt duktiga i tunneln. Inte bara det, de lyckades
också överföra sina färdigheter till luften.
Därför har de blivit några av världens

mest eftertraktade friflygarcoacher. Joao
Tambor har ovanpå det utmärkt sig som
en utmärkt kameraflygare och regissör
med diverse filmprojekt i sin CV. Därför
blev han kontaktad av Skydive University, som är baserade i Skydive DeLand i
Florida, för att producera en serie instruktionsfilmer.
Idén bakom projektet var rätt och
slätt tanken att det måste vara enklare att
lära sig något genom att få se en film än
genom att läsa otaliga kompendier eller
böcker på samma tema utan att egentligen se vad man ska göra.
Friflygarfilmer med animeringar

De två första dvd-filmerna Learning to
Freefly – Backfly och Learning to Freefly
– Sitfly finns redan på marknaden. Filmerna visar på ett enkelt sätt hur man
flyger på rygg och i head up, hur man rör
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framför teven
sig framåt och bakåt, svänger, rör sig upp
och ner och gör övergångar till och från
positionerna. De visar också hur man
hoppar ut ur ett flyg i de olika positionerna och nämner en del om säkerhet.
Det geniala med filmerna är att de
förutom att visa hur det ska göras i tunneln och i luften dessutom innehåller
avancerade dataanimationer som visar
varje rörelse 100 procent korrekt. Jag har
själv sett de här filmerna många gånger
och jag tror att förståelsen för vad vi ska
göra i luften är avgörande för att vi ska
klara av att för att verkligen göra det själva. Det kan också kallas mental träning
och här tror jag att många har mycket att
hämta. Om man kan visualisera sig själv
och se framför sig hur man gör en rörelse
på ett riktigt sätt, gång på gång, så tror
jag att chansen för att få till rörelsen i
praktiken ökar betydligt.
I november förra året skulle inspelningarna av de två kommande filmerna i
Learning to-serien, de som handlar om
head down och om övergångar (transitions) äga rum. Fabian Raidel frågade
mig om jag kunde tänka mig att vara
med och filma under inspelningen och
det tackade ja självklart ja till. Sen bar
det av till Florida.

Om att friflyga i vindtunnel
Vill du köpa instruktionsfilmerna så kan du antingen köpa dem på nätet (se länkarna nedan) eller beställa dem genom Uffes hoppshop, som kan beställa dem. Kontakta Uffes hoppshop på
order@uffeshoppshop.se eller 021-35 57 50. Priset från hoppshopen är 340 kronor för Learning
to Backfly och 420 kronor för Learning to Sitfly.
Anledningen att friflygare inte började flyga i
vindtunnlar redan under nittiotalet, när de första
vindtunnlarna öppnades för hoppare, var helt en-

kelt att vindkraften var för låg. Friflygning sker
som bekant i högre hastigheter än magflygning.
Numera är det mer ös i tunnelmotorerna och dessutom har tillräckligt många duktiga vindtunnelflygare lärt sig hur man lär ut friflygning i tunnel på
ett smart och säkert sätt för att man ska kunna ta
emot och instruera friflygare.
Läs mer på nätet:
www.skydiveu.com
www.joaotambor.com

Ny favorittunnel

Vi spelade in materialet i luften ovanför
Skydive DeLand och i den nyöppnade,
fem meter breda och 15 meter höga tunneln Paraclete XP i Raeford, North Carolina. Det senare blev för min del den
åttonde vindtunneln jag har flugit i och
den kommer högt på min favoritlista.
Den har allt en modern vindtunnel behöver. Storlek, fart, höjd och god karma!
Den enda som sänker intrycket är den geografiska placeringen, men om du gillar
den amerikanska vischan och att hänga
på McDonalds så är det tipp topp.
Efter två dagars hoppning i DeLand
styrde vi kosan norrut mot North Carolina. Under de nästkommande två dagarna
flög vi över sex timmar i tunneln för att
få allt material vi behövde.
Fabian och Juliana Se var modeller för
inspelningen. När det handlar om att flyga 100 procent korrekt och att visa upp
effektiv teknik får man leta länge för att
hitta bättre friflygare. Jag blev väldigt imponerad av att se dem göra alla rörelser så
perfekt, gång på gång.
Jag rekommenderar alla att se de nya
filmerna när de släpps på marknaden.
Svensk Fallskärmssport nr. 1, 2008

Istället för att använda pengarna på att
själv komma på hur allt ska göras kan det
löna sig att investera i en film som visar
hur det ska gå till.
Missförstå mig rätt. Att tro att det
bara är att köpa en film och sedan själv
kunna göra allt perfekt är väl ungefär
som att köpa en film med Jimi Hendrix
och tro att man bara kan plocka upp gi-

tarren och vara rockstjärna. Så enkelt är
det tyvärr inte. Men jag är övertygad om
att de här filmerna kan hjälpa många att
bli bättre friflygare.
■
Håvard Flaat som har skrivit artikeln är kameraflygare i norska friflygarlandslaget Skywalkers som vann
en bronsmedalj på Världscupen 2007. Han arbetar
också vintertid i vindtunneln i Bedford, England.
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Tim Wagner

Landa bra i noll

På nätforumet Dropzone har nyligen två kunniga kalottinstruktörer gett sina tips för att
landa bra i nollvind. De är inte alltid överens och vi har sammanfattat deras diskussion
här. Hur viktig är egentligen flärhöjden, styrlinornas längd och din kropps position?
Text

Boel Stier (bearbetning av engelska texter av Brian Germain och Scott Miller)

Foto

Tim Wagner, Hans Berggren

U

nder vintern har två namnkunniga
kalottinstruktörer, Brian Germain
och Scott Miller, delat med sig av sina
kunskaper på nätforumet Dropzone. Temat har varit hur man landar bra i nollvind. Somliga saker är de eniga om och
när det gäller annat skiljer sig deras åsikter åt. Vi på SFS-redaktionen tyckte att
innehållet i deras texter var så pass intressant att vi bestämde oss för att översätta
och återge delar av deras texter här i tidningen.
Brian Germain konstaterar i sin text
att många hoppare är rädda för att landa
i nollvind, när det inte finns någon
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motvind som hjälper till att bromsa skärmens framåtfart i landningen. Han medger att det kan vara lite klurigare att få
till riktigt bra landningar när det inte
blåser alls och delar med sig av sina tips
för att lyckas.
Flärhöjd och styrlinelängd

Att flära på rätt höjd är enligt honom en
viktig framgångsfaktor. Flärar du för högt
kommer du att plana ut för högt och
vara tvungen att göra ett onödigt hopp
ned på marken när framåtfarten är slut.
Rätt flärhöjd innebär att avståndet
mellan marken och fötterna när skärmen

planar ut inte är längre än att du skulle
kunna sträcka ut fötterna och sätta dem i
marken. Brian Germain tipsar också om
att den som swoopar och har en lång utplaningssträcka kan sjunka ner lite under
swoopen för att i slutet av landningen
använda skärmens lyftkraft för att ta sig
upp till ståhöjd.
Brian Germain tycker att det är viktigt
att styrlinorna ska vara tillräckligt korta.
Enligt honom kommer de ofta nya från
tillverkarna med lite slack. Men allt för
korta styrlinor, särskilt i kombination
med för korta bärremmar, kan göra att
man inte fullt ut kan utnyttja skärmens
Svensk Fallskärmssport nr. 1, 2008
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tar man sig framåt hamnar kroppens vikt
över hela fötterna snarare än över hälarna. Han menar att det finns en fördel med
att inte låta kroppen tippa bakåt så som
skärmen gör i landningen, att det leder
till en mer bekväm landning och dessutom minskar viljan att släppa styrhandtagen i samma ögonblick som fötterna får
markkontakt.
Vill hålla det enklare

Scott Miller ifrågasätter flera av Brian Germains tips och har en något annorlunda
utgångspunkt i sin text. Han menar att
Brian Germains tips är lite väl avancerade för många hoppare och kanske i vissa
fall skapar fler problem än de löser. Han
menar också att vissa saker som Brian
Germain påstår helt enkelt inte stämmer.
Han tycker till exempel att det absolut
kan ge mjukare landningar att plana ut
med fötterna inom räckhåll från marken.
Men problemet, hävdar Scott Miller, är
att många hoppare som är rädda för nollvindslandningar är ännu mer rädda för
att flära för högt. Därför lägger många
sig till med vanan att hela tiden flära för
lågt. Många sträcker sig också efter marken med fötterna för att de tror att de är
tillräckligt nära när de i själva verket är
några decimeter för högt. Folk med dessa
ovanor blir ofta positivt överraskade när
de inser att de inte måste plana ut med
fötterna i marknivå för att få en hyfsad
landning. Många moderna skärmar, skriver Scott Miller, är faktiskt väldigt förlåtande när det gäller höga flärar.

fullt med styrhandtagen,” skriver han
och fortsätter:
”Även hoppare som medvetet har förlängt styrhandtagen för att kunna swoopa får till bra landningar i nollvind.”
Är det då något fel med att korta styrlinorna undrar han och svarar själv:
”Ibland, ja! Särskilt om de är kortade
så mycket att de drar ner skärmens bakkant när styrhandtagen är fullt uppsläppta. Om man har styrlinorna i för kort
läge kan det minska flärkraften betydligt
och göra att skärmen blir märkbart svårare att landa. Allt för korta styrlinor är ett
vanligare fenomen än många tror och är
något som ofta inte uppmärksammas.
Många förkortar till och med sina
styrlinor för att de tycker att skärmen
inte har ’tillräckligt med kraft i slutet av
flären’, när problemet i själva verket är att
styrlinorna redan är för korta!
Om du funderar på att korta styrlinorna, så titta först efter, på höjd, att inte
skärmens bakkant är nerdragen när du
flyger med fullt uppsläpp.
Om din skärm känns svår att landa
kan du också låta en kontrollant mäta
bärlinorna och jämföra deras längd med
tillverkarens specifikationer. Det kan vara
så att dina linor har tappat trimmet och
att det är dags för ett linbyte.”
Bekväm position viktigast

forts. på sidan 20

Slack i styrlinorna bra

Kroppens placering

Han tipsar också om ett sätt att placera
fötterna i landningen. Förutsatt att du inte
behöver rulla när du landar så tycker han
att man kan sätta den ena foten rakt under
ryggraden och den andra lite framför.
”Då finns det ingen risk att du sätter i
båda fötterna samtidigt för hårt och kör
näsan i marken. Glid på foten du har under ryggraden så länge du kan och när
friktionen till slut tar tag i foten tar du
det första steget med din främre fot”,
skriver han.
Vidare tycker Brian Germain att man
kan lossa lite på bröstremmen så att det
går lättare att luta sig framåt i selen. LuSvensk Fallskärmssport nr. 1, 2008

Hans Berggren

långsammaste register, skriver Brian Germain och rekommenderar att man i så
fall ber en kontrollant korta styrlinorna
något, men inte mer än kanske tre centimeter i taget.

Scott Miller tycker inte heller att Brian
Germains tips att förlänga styrlinorna är
något som nödvändigtvis är bra. Enligt
hans erfarenhet är det snarare så att
många hoppare brukar vilja förlänga
styrlinorna när de först får sina skärmar
från tillverkarna. Det gäller särskilt de
hoppare som ofta använder de främre
bärremmarna i sin flygning, eftersom för
korta styrlinor gör att man inte kan dra
ner de främre bärremmarna fullt ut utan
att påverka skärmens bakkant.
Och är det något fel med lite slack i
styrlinorna? frågar sig Scott Miller. Nej,
oftast inte, anser han. Han påpekar att vi
förväntar oss att elever ska lära sig att
göra stående landningar med sina utrustningar där styrlinorna ofta förlängts så
att det ska vara omöjligt att stalla skärmen. ”Många populära skärmar som används av erfarna hoppare flyger tillräckligt långsamt för en bekväm landning
även om du inte kan nå skärmens absolut
långsammaste flyghastighet. Många hoppare gör bra landningar i nollvind med
skärmar som inte stallar när de bromsar
19

Landa bra i nollvind, från sidan 19

Läs mer!

Tim Wagner

Artikeln här är ett sammandrag av två artiklar som innehåller mycket mer i både omfång och detalj.
På www.dropzone.com kan
du läsa dem i sin fulla längd
under menyavdelningen Safety:
”Surviving the No Wind Landing” av Brian Germain och
”Another Look at No-Wind
Landings” av Scott Miller.

Mer om Scott Miller:
Scott Miller har drivit kalottflygarskola på DeLand i Florida
sedan 1999. Mer på
www.freedomofflight.tv
Mer om Brian Germain
Brian Germain är kalottflygarinstruktör, kalottkonstruktör
med mera och driver företaget
Big Air Sportz. Läs mer på
www.bigairsportz.com

Scott Miller är också kritisk till hur Brian
Germain beskriver en bra kroppsposition
i landningen.
”Är det något du behöver tänka på när
du flärar så är det att hålla ihop fötterna
när du närmar dig marken. I en bra landning behöver du bara sätta ner fötterna
som när du kliver ur en stol,” skriver han.
Han tycker inte att det är viktigt att
luta sig framåt utan hävdar att det är bra
att se sin kropp som en förlängning av
skärmen. Den som tycker om att luta sig
framåt och blir hjälpt av det i sina landningar ska förstås göra det. Men Scott
Miller tycker inte att det är något problem om man bara sitter kvar i selen och
låter sina fötter gunga fram lite framför
sig medan man flärar.
”Din kropp kommer att gunga upp
ovanpå dina fötter när de tar mark. Det
som känns bekvämast för dig är bäst för
dig,” skriver han.
Enighet och skiljelinjer

En sammanfattning är, att medan Brian
Germain gärna håller sin diskussion på
en lite mer detaljerad och ibland avancerad nivå, tycker Scott Miller att man ska

Ett försök från oss på Himmelsdyk att förmå dig som tvekar med hoppningen…

...att trots allt behålla informationen, känslan och möjligheten att hoppa igen.

försöka hålla det hela enkelt och att det
är lätt att bli onödigt stressad annars.
Miller menar också att ju mer detaljerade tips man ger desto färre passar de
för. Och att de tips som hjälper en viss
hoppare med en viss sorts skärm inte alls
behöver hjälpa någon annan med en helt
annan skärmmodell och storlek. Scott
Miller analyserar dessutom vissa av Brian
Germains påståenden och kallar dem för
rena felaktigheter. De avsnitten hittar du
i originalartiklarna på www.dropzone.com
Däremot anser båda att det är bra att
bli av med dåliga vanor. Det båda är
överens om är i korthet:
• Använd dina styrhandtag och flära
hela vägen ner, tills din armslängd eller din framåtfart har tagit slut. Flära
rätt ner för högsta effekt snarare än åt
sidan eller bakåt.
• Flyg skärmen rakt fram i landningen.
• Öva och undersök din skärm på höjd.
• Se till att få dina landningar filmade
så att du hela tiden kan lära dig mer.
Till slut ett citat ur Brian Germains artikel: ”När du lär dig att landa i nollvind
kommer du att börja se fram emot de där

Foto Himmelsdyk, omslaget D. Bengtsson

Förnya din licens?
Eller ta en time out?

Svensk Fallskärmssport, SFS, ingår i licensavgiften till Svenska Fallskärmsförbundet. Numret du nu håller i
handen är det sista i avgiften för 2007. För att få hela årgången 2008 – och för att komma igång med
hoppningen – är det nu hög tid för dig att förnya licensen. Då kommer SFS automatiskt i din brevlåda.
När du tar time out, vilken anledning du än har, ger Svensk Fallskärmssport dig möjlighet att enkelt
hänga med i svängarna, hålla känslan vid liv och stimulera dig själv till snar come-back.
Prenumerera på Svensk Fallskärmssport. Betala 349:- till plusgiro 22 15 72-1 eller bankgiro 5650-9433
(Himmelsdyk). Ange ditt namn och din fulla adress. Eller ring och prata med oss, telefon: 031-91 88 01,
fax: 031-91 88 02. E-post: himmelsdyk@telia.com
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D ags att ta

Allt fler känner det
dåliga samvetet göra
sig påmint när vi gång på
gång kliver in i flygplanet
för vårt höga nöjes skull
och därmed bidrar till att
förstöra miljön.
Hur mycket påverkar
vi miljön egentligen? Och
finns det saker vi kan
göra för att minska vår
negativa inverkan?

Text

Anna Oscarson

Foto

Fredrik Eklund

K

limatdebatten har nått oss med full
kraft och mänskligheten börjar inse
att vi inte kan blunda längre. Ändrar vi
inte vår livsstil och minskar vår negativa
miljöpåverkan kommer det att få förödande konsekvenser.
Vid varje fallskärmshopp som görs
tillförs atmosfären koldioxid. Hur mycket uträknat per hopp beror på vilket flygplan som tar dig till uthoppshöjden.
Mellan 8 och 14 kg koldioxid bidrar du
till att släppa ut för varje hopp du gör enligt våra beräkningar. De uträknade resultaten ser du i tabellen på motstående sida.
Dessa siffror kan jämföras med bilkörning där medelbilen beräknas släppa ut
två kg koldioxid per mil.
Samhällets kritik mot flyget har eskalerat på senare tid. Även om flygsport
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och fallskärmshoppning utgör en väldigt
liten del av det totala utsläppet av koldioxid skadar det inte att vi börjar ta tag i
dessa frågor på allvar. Och saker har börjat hända.
Skapa handlingsplan

Lars-Göran Arvidsson, miljöansvarig för
Flygsportförbundet, berättar hur de försöker ta ansvar för miljön och få alla oss
grenförbund att också göra det.
”Det är bättre att förekomma än att
förekommas. Genom att kunna visa upp
en handlingsplan för hur vi arbetar med
miljöfrågorna har vi ett bättre utgångsläge om någon kommer och ifrågasätter
vår verksamhet”, säger han.
Samtidigt poängterar han att vi alla
håller på med det här för att vi har ett in-

tresse. Det får inte bli för mycket pekpinnar och regler.
”Engagemanget måste komma inifrån.
Man måste kunna se att man själv har
något att tjäna på allt det här.”
Flygsportförbundet har under flera år
haft en vision om ett bra miljöarbete
men i själva verket har det varit ett vackert papper som legat någonstans och
glömts bort.
I höstas hade flygsportförbunden från
de nordiska länderna ett miljömöte och i
mars ska de samlas igen. Nyligen har de
åtta grenansvariga inom flygsportförbundet träffats och diskuterat miljöfrågor.
Lina Gardlow representerade SFF på
denna konferens. Inför konferensen fick
varje grenansvarig boken Klimatsmart
hemskickad till sig.
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miljöansvar

”Det är viktigt att det kommer igång en
diskussion”, säger Lars-Göran.
Långsam teknikutveckling

En annan person som också påverkas av
och är engagerad i miljödebatten i allra
högsta grad är en av Örebroklubbens piloter, Jonas Eriksson. Han arbetar också
som som miljöpartist i både kommun
och landsting. ”Jag har dåligt samvete
varje gång jag flyger men det är ju samtidigt så roligt”, säger han.
Jonas tycker det är viktigt att vi försöker göra allt för att flygsportens miljöpåverkan ska minska. Teknikutvecklingen inom flyget har inte varit speciellt hög
de senaste årtiondena. Anledningen till
det är att den ekonomiska drivkraften
inte varit speciellt stor.
Svensk Fallskärmssport nr. 1, 2008

Jonas berättar om hur till exempel Luftfartsverket, LFV, börjat kompensera för
de koldioxidutsläpp de måste göra. De
stöder projekt i utvecklingsländer som
gör att koldioxidutsläppen minskar. Till
exempel byts kolkraftverk i Indien ut mot
förnyelsebara energikällor. LFV skriver
på sin hemsida att det är en kompensation som görs nu under en övergångsperiod. I framtiden har de som mål att gå
mot en verksamhet utan koldioxidutsläpp.
Miljövänligare bränsle på gång

Forskning kring miljövänligt bränsle pågår för fullt. Bland annat håller två svenska företag på med detta. EcoPar AB i
Göteborg har tagit fram en miljövänligare form av jetbränsle. Detta bränsle kan
användas i dagens motorer. Råvaran är

CO 2 -utsläppet för ett fallskärmshopp

Så här mycket koldioxidutsläpp bidrar du med genom att hoppa ur de flygplan som är nämnda nedan.
Koldioxidutsläpp
Flygplan
Bränsle
Uthoppshöjd
per hopp
Pac 750XL

Jet A1

4 000 m

Cessna Caravan

Jet A1

4 000 m

8,3 kg

Avgas 100

3 000 m

11,9 kg

Cessna 206

8,2 kg

Twin Otter

Jet A1

4 000 m

12,1 kg

Beaver

Jet A1

4 000 m

12,9 kg

AN28

Jet A1

4 000 m

13,5 kg

Avgas 100

3 000 m

13,7 kg

Cessna 182

Uträkningarna har gjorts på uppgifter från klubbarna. Vi har
räknat fulla lifter. Jet A1 har en densitet på 0,80 kg/l och Avgas 100 densiteten 0,72 kg/l. Emissionsfaktorn är 3,05 för
Avgas 100 och 2,68 för Jet A1.
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MILJÖN
syntesgas bestående av kolmonoxid och
vätgas som omvandlas till flytande form.
”Redan i dag finns ett liknande syntetiskt bränsle för dieselmotorer. Enligt
den livscykelanalys som har gjorts minskar koldioxidutsläppen med 30-50 procent. Troligen skulle man uppnå samma
vinst med det nya syntetiska jetbränslet”,
säger Johannes Nilsson på EcoPar.
Det här bränslet kommer troligtvis att
bli dyrare än dagens bränsle. Hur mycket
kan inte Johannes svara på i dagsläget.
Tidigare har det talats om att det skulle
bli 40 procent dyrare men det ansågs
vara för högt för att det skulle vara lönt
att starta en storskalig tillverkning.
Vi ställde också frågan till ett par flygplanstillverkare hur de arbetar för att
göra flygplanen mer miljövänliga.
”Cessna värnar om miljön och försöker kontinuerligt få fram mer miljövänliga processer och mer bränsleeffektiva
motorer. Eftersom vi sysslar med att göra
flygplan är vi beroende av att motortillverkarna gör bättre motorer. Hösten
2007 introducerade Cessna Skyhawk
TD, med en Thielert-motor som går på

Miljöcertifiering
till grön idrottsförening

Steg 3, Bronsklubb:
För att uppfylla villkoren för Bronsklubb skall idrottsföreningen:
•

Ha de eventuella tillstånd (från kommunen eller länsstyrelsen) som krävs för att få bedriva sin verksamhet.

•

Arbeta aktivt med sitt förbunds miljöpolicy.

•

Arbeta med minst en miljöaktivitet eller ett tydligt
miljömål per år.

•

Genom beslut på årsmöten och styrelsemöten visa
att man på olika sätt värnar om miljön.

Steg 2, Silverklubb:
Förutom villkoren för Bronsklubb har idrottsföreningen även:
•

utsett en miljöansvarig.

•

gjort en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

•

upprättat en handlingsplan med miljömål,
utifrån genomförda MKB.

Steg 1, Guldklubb
Förutom villkoren för Silverklubb skall idrottsföreningen även:
•

utse en miljögrupp, som dessutom fungerar.

•

genomföra miljöutbildning för och med personel,
anställd såväl som ideell.

•

aktivt leva upp till gällande miljölagar.

•

sträva efter att i alla sammanhang, där det är befogat,
väga in den påverkan på miljön som verksamheten innebär.

•

särskilt ta upp miljöfrågorna i verksamhets- och årsberättelser samt se till att alla medlemmar ges möjlighet att ta
del av informationen.

Mer information hittar du i Idrottens
miljöhandbok från Riksidrottsförbundet.
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Jet A1-bränsle. Den här motorn är mer
bränsleeffektiv än de traditionella Skyhawk-motorerna”, säger Pia Bergqvist,
mediaansvarig Cessna Aircraft Company.
Pac:en bränsleeffektiv

Philip Esdaile på Utility Aircraft Corporation som tillverkar Pac 750XL säger att
bränsleeffektivitet är en viktig fråga för
dem.
”Att utveckla alternativa flygbränslen
är inget vi som liten flygplanstillverkare
kan medverka till men vi kommer att
hänga på när nya bränslen har utvecklats,
blivit godkända och kostnadseffektiva.”
Han vill samtidigt gärna framhålla att
just Pac:en är det hoppflygplan som gör
minst åverkan på miljön uträknat per
hopp av de olika plan som det hoppas ur
i dagsläget.
Tidigare har argumentet om Pac:ens
bränsleeffektivitet inte fungerat så bra eftersom bränslepriset legat relativt lågt. Nu
håller det på att förändras.
Drömmen är förstås att kunna hoppa
fallskärm helt utan att bidra till växthuseffekten genom koldioxidutsläpp. Innan
vi är där kommer det att ta ett antal år
men vi kan på många sätt ändra våra vanor till det miljövänligare redan nu.
Miljöcertifiera idrotten

Riksidrottsförbundet har gett ut Idrottens miljöhandbok som innehåller massor med tips på hur man som förening
kan bidra till miljöarbetet. (SFF:s styrelseledamot Ann Ljusberg delade ut den
under vår senaste förbundskonferens.)
Det går att miljöcertifiera sin idrott.
Man kan miljöcertifiera till exempel en
förening, ett arrangemang, en klubblokal
eller en anläggning.
Miljöcertifieringen för föreningar
finns i tre olika nivåer. Man kan bli en
brons-, silver- eller guldklubb. Se faktaruta här intill vad som krävs för de olika stegen.
Några, men långt ifrån alla, av våra
fallskärmsklubbar har utsett en miljöansvarig.
I Skånes fallskärmsklubb försöker
Sandra Månsson se till att den upprättade handlingsplanen följs.
”Vi började med miljöarbetet 2006
och inspirerades av Smålands fallskärmsklubb där jag var i kontakt med deras
miljöansvarige Björn Olsson”, säger hon.
SFK vill kunna visa för grannarna att
de har ett aktivt miljöarbete. De innefattar allt möjligt i detta. Allt från minskat
buller, källsortering av sopor till att piloternas miljö i planet ska vara så bra som
möjligt.
Lampor i klubbstugan har bytts till lågenergivarianter, när de köper in saker
försöker de tänka miljömässigt och flyg-

planet ses över med jämna mellanrum.
Bullermätningar görs och halten av
kolväten mäts exempelvis.
Tungt lass för små klubbar

För små klubbar som har svårt att få den
vanliga verksamheten att gå runt med
överarbetade styrelsemedlemmar och
hoppledare som går på knäna kan det ses
som ytterligare en tung börda att dessutom sätta igång med miljöarbete. Men
faktum är att det på de flesta klubbar redan gjorts en hel del. Effektiviseringar av
ilastningar görs och piloterna har instruerats i hur de ska flyga för att bullret inte
ska bli för störande. Om man bara får
ner dessa åtgärder på pränt så har man
vips en miljöplan.
För inte så länge sedan presenterade
regeringen ett förslag på beskattning av
flygbränsle. Om det kommer att innefatta oss fallskärmshoppare råder det delade
tolkningar av att döma av dem SFS pratat med. Är så fallet kommer priset per
hopp troligtvis att behöva ökas med ungefär 10-20 kronor.
■

Miljövänliga tips
•

Åk kollektivt eller samåk till fältet.

•

Vid kortare sträckor, cykla i stället för att ta bilen.

•

Byt till lågenergilampor.

•

Ät mindre kött.

•

Välj ekologiska och närodlade livsmedel.

•

Källsortera sopor.

•

Använd inte plastmuggar, papperstallrikar och andra engångsprodukter.

•

Stäng av tv, dator och video i
stället för att ha dem i stand byläge när de inte används.

•

Hushåll med energin när det gäller nöjesförbrukning och uppvärmning. I stället för att alla en
regnig dag sitter och surfar eller
tittar på film framför varsin dator
kan man försöka hitta på gemensamma aktiviteter. Det stärker
dessutom sammanhållningen.
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Få ändringar på IPC-mötet
Den nya grenen VFS hamnar
bland FS-grenarna och från och
med nästa år kommer skysurf
inte längre att vara en internationell tävlingsgren. Årets IPCmöte innebar annars inga större regeländringar.
"När det är VM-år försöker vi
ändra så lite som möjligt", säger Pia Berggren, ordförande i
IPC:s domarkommitté.
Text

Anna Oscarson

Foto

Gary Harbird

I

nternational Parachuting Commission, IPC, (Internationella fallskärmsförbundet) hade sitt årliga möte i Paris
22-27 januari och samlade 38 nationer.
Dit kan alla medlemsländer i FAI (Fédération Aéronautique Internationale)
skicka en delegat. Här träffas de och diskuterar våra olika grenar, vilka regeländringar som ska genomföras och var kommande mästerskap ska hållas.

Våra svenska domare Pia Berggren och
Elisabet Pettersson fanns på plats under
de intensiva dagarna. Under de två första
dagarna hålls öppna möten där olika förslag presenteras. Sedan träffas kommittéerna och diskuterar för sig. Därefter
hålls ett beslutsfattande möte då det kan
bli tal om omröstning.
”Om det blir omröstning försöker vi
rösta utifrån vad som är bäst för de
svenska hopparna. Vi försöker inför mötet ta reda på vad de aktiva som blir berörda vill och det händer att de också tar
kontakt med oss när de vet att det är något som är på gång”, säger Pia.
Ändrar vartannat år

Under årets möte beslutades det inte om
några revolutionerande grejer. De stora
ändringarna brukar göras ungefär vartannat år, det år det inte är VM. Ändringarna kan således testas på världscupen och
om utfallet inte blev som väntat kan ytterligare förändringar göras till nästa VM.
World Games kommer att hållas i Kaohsiung, Taiwan, 14-21 juli 2009. Tävlingen är till för de sporter som vill vara
med i OS men inte fått plats. Bara ett fåtal tävlande får vara med här och tävlingen är mer av uppvisningskaraktär, enligt
Svensk Fallskärmssport nr. 1, 2008

Pia. Sex lag vardera i FS4, friflygning och
CF2 får delta, tio tävlande från precision
och lika många swoopare. Årets VM kommer att ligga till grund för vilka som tas
ut till detta.
Finns det någon chans att det kommer tävlas i fallskärmshoppning i OS
inom överskådlig framtid?
”Nej, OS är för stort som det är redan
och det är inte lätt att bli av med någon
gren. Det är dessutom många sporter som
vill in och vi är inte direkt nästa på tur.
Vilka som tas in beror på en rad faktorer.
Hur mycket mediatid sporten har och
antalet utövare till exempel”, säger Pia.
Begränsat antal platser

I World Air Games tävlar alla åtta flygdiscipliner. Tävlingen hålls nästa gång i
Turin, Italien, 6-13 juni. Även till denna
tävling görs uttagningarna på årets VM
och antalet platser är begränsade.
VM i stil och precision hålls i Lucenec, Slovakien, 24 juli-2 augusti i år. För
precisionshopparna gjorde IPC-mötet en
regeländring – underlaget som man lägger eldisken på måste vara minst 30 centimeter tjockt.

döms FS genom att domarna tittar på
hoppet två gånger i naturlig hastighet
och sedan har rätt att titta på vissa sekvenser av hoppet ytterligare en gång.
Enligt det nya förslaget skulle hoppet ses
en gång i naturlig hastighet och en gång i
slow motion. Inget beslut togs men detta
kommer att provas under året och sedan
utvärderas på nästa möte.

IPC-mötet beslutade
att den nya grenen
VFS kommer att hamna under FS-kommittén. På bilden amerikanska laget Team
Mandrin, mer om
dem på nästa sida.

Svårare hinna med

Pia tror att det på sätt och vis skulle kunna vara bra att ha möjlighet att se hoppet
Pia Berggren är ordförande i internationella fallskärmsorganisationen
IPC:s domarkommitté.

Slow motion testas

Johnie Berglund

Kommittéerna diskuterar

Inom FS diskuterades det att börja döma
med slow motion (på halvfart). I dag
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Tony Berglund

En regeländring som genomfördes på
FS-sidan var kring uthoppshöjder. Ändringen ska göra det lättare att genomföra
tävlingar även om vädret inte är idealiskt.
Lägsta uthoppshöjd för fyrmanna är
2 150 meter med 20 sekunders arbetstid
och för åttamanna 2 750 meter med 30
sekunders arbetstid. Max uthoppshöjd är
3 960 meter för båda med 35 respektive
50 sekunders arbetstid.

Tiden är ute för
skysurf, som inte
längre är en internationell tävlingsgren. På bilden filmas Thomas Lind
på sin bräda av
Patrik Stomberg,
det mest framgångsrika svenska
skysurflaget.

VFS tillhör FS

i långsammare fart men hon är inte säker
på att det nödvändigtvis blir bättre. ”Vi
har ju haft slow motion-bedömning tidigare och en gång röstat bort det.”
Att titta på ett lag som gör tre poäng
på ett hopp i slow motion är kanske inte
heller så spännande. Visserligen har det
blivit svårare för domarna att döma sedan de bästa lagen har utvecklats och gör
en väldig massa poäng i varje hopp. Men
Pia tror att domarresultatet skulle bli betydligt bättre om det istället sågs till att
domarna alltid fick sitta i ett luftkonditionerat rum och ha pauser från bedömningen varannan timme.

Den nya grenen VFS (vertikal FS-hoppning som vi skrev om i förra numret)
kommer att hamna under FS-kommittén. Definitioner för VFS lades till de
vanliga FS-reglerna.
Inom Svenska fallskärmsförbundet
kommer dock grenen tills vidare sortera
under de artistiska grenarna där Boel Stier är grenansvarig eftersom det i första
hand kan tänkas att det är friflygare som
kan börja testa den.
Årets VM i FS och artistiska grenar
går som bekant i Frankrike 9-14 augusti.
Världscupen i VFS går 25-29 oktober i
Eloy, Arizona. 2009 års världscup i FS
och artistiska grenar går i Prostejov,
Tjeckien, 30 augusti-6 september.
CF tävlar på nätet

Inga vindtunneltävlingar

Det diskuterades också om officiella vindtunneltävlingar ska införas men det förslaget fick tummen ner. En farhåga finns
att nationer med starka luftrestriktioner
kan få svårt att motivera varför de ska
hoppa från flygplan när det går lika bra i
en vindtunnel.

I kalottformation har det diskuterats att
ta bort världscuptävlingarna eftersom det
är så få lag som ställer upp på dessa tävlingar. Inget beslut fattades. Förra året
infördes webbtävlingar som fungerar på
liknande sätt som vår fallsvenska. De
kommer att fortsätta även i år och förhoppningen är att det ska få fler att börja

tävla i grenen. Det fanns också förslag
om att prispengar skulle införas i webbtävlingen men det röstades ner.
Kalottformations-VM går i Holland
8-14 september i år.
Slut på skysurf

Inom det artistiska området beslutades
det att brädhoppningens (skysurf ) tid
som internationell tävlingsgren är förbi.
Från och med nästa år tas den bort.
Freestylens dam- och herrklasser slås
samman så att det från och med nästa år
enbart går att tävla i en klass.
En gren där det var länge sedan vi
hade någon svensk representant är paraski. Pia undrar om det finns några svenskar som är intresserade av den grenen.
VM går i Österrike 5-9 mars nästa år.
Bredare bassänger

I swooping beslutades det att bredden på
bassängen ökas till 15 meter av säkerhetsskäl. Kommittén tipsar den som ska
bygga ny bassäng att göra den 20 meter
bred med anledningen av att det i framtiden finns planer på att starta lagtävlingar
i swooping.
Tre nya elektroniska domarsystem
presenterades och kunde testas av de domare som var på plats på IPC-mötet. De
kom fram till att det i dagsläget är systemet CamCore som fungerar bäst men
det är ännu inte klart vilket system som
kommer att användas under VM.
Nästa års IPC-möte kommer att hållas
i Västerås 27 januari-1 februari.
”Det är kul. Alla var så nöjda efter förra mötet vi anordnade, 2006.”
■

Team Mandrin utvecklar VFS4

Gary Harbird

Team Mandrin bjuder in
lag att träna bredvid
dem i nya grenen VFS4.
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I förra numret, SFS nr 6 -07, berättade
vi om den nya friflygargrenen som har
tagit USA med storm. VFS4 eller
VRW4, fyrmanna friflygning enligt samma koncept som FS4, har vunnit över
många friflygare som tidigare har ingått i
tremannalag. Team Mandrin, som vann
guld i VFS4 på US Nationals i år, arrangerar ett utvecklingsläger på Skydive
Chicago i år. Tre eller fyra lag inbjuds att
träna bredvid dem under fyra träningsperioder 2008 och att delta på US Nationals 2008. Även utländska hoppare är
välkomna att delta i utvecklingsprojektet
och tävla som gäster på US Nationals.
Man tränar enligt samma schema som
Team Mandrin och får tillgång både till
dem och till deras coach Chris Talbert,
som är flerfaldig VM-vinnare från Gol-

den Knights och Arizona Airspeed. Även
kameraflygare söks till projektet.
Deadline för att ansöka (ansök antingen med ett lag eller som individuell hoppare) är 15 februari, något tajt med tanke
på att det här numret når dig lite senare i
februari. Men du som är intresserad, hör
ändå av dig till Dave Brown i Team
Mandrin. Han svarar gärna på frågor om
projektet. Dessutom fattar de inte beslut
om vilka som ska delta förrän 29 februari. Du hinner! Mejla på
dave@freeflytrainingcenter.com eller börja med att läsa mer på
www.vrw4way.com
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Besvärligt läge
En konfunderad hoppledare
betraktar driftstörningen på
vindstruten: knut-på-strut?
Foto: Folke Rydén.

Fönster
mot

HOPP
SVERIGE

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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Håkan
Efter hårt arbete med att skaffa Smålandsklubben ett nytt hemmafält
ska klubbens tidigare ordförande Håkan Friman nu ägna sig mer åt den
FS-hoppning han brinner för. Till vardags är han yrkesofficer. Vägen till
den karriären gick via ett jobb som äventyrsassistent till Göran Kropp och
en FN-tjänst i Bosnien.

Text

Boel Stier

Foto

Thomas Isaksson

H

åkan Friman fick upp ögonen för
hoppningen i samband med att han
blev officer 1996.
”Då gjorde jag de där obligatoriska hoppen som man fick göra på FJS på den tiden
med två veckors utbildning i rundkalott.”
Han tyckte att hoppningen var kul och det
var absolut något han kunde tänka sig att
fortsätta med. Men det föll lite i glömska under några år tills Håkans fru Jennie började
sin kurs i Smålands fallskärmsklubb 2002.
”Vi bestämde att om hon tyckte om hoppningen och ville fortsätta så skulle jag ta en
kurs sommaren därefter, 2003.”
Så blev det också. Håkan kände sig hemma i klubben redan när han började eftersom
alla kände Jennie. Redan efter ett år blev han
invald i styrelsen. Ett år senare blev han ordförande. Det uppdraget hade han under två
år, fram till december förra året.

Håkan
Friman
Klubb: Smålands fallskärmsklubb
Började hoppa: 2003
Antal hopp: 380
Intressen förutom hoppningen: Motorsport.
Körde motocross och enduro förut, ”jag gillar farten och känslan”.
Bor: Eksjö
Yrke: Yrkesofficer och lärare.
Ålder: 34
Gillar att hoppa: FS4. Med i militärens
utvecklingslag.

”Det har varit en spännande tid, både arbetsam och rolig. Eftersom vi har flyttat till ett
nytt fält under den här perioden har det varit
29

Thomas Isaksson
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”Här är jag över klubbens hoppfält Feringe...
’dont go low’ ... hmm.”

Anna Stenman

Regnväder kan mycket
väl vara byggväder
tycker Håkan – här under pågående klubbstugebygge på hoppveckan 2007.
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många tunga beslut att fatta, om byggnader, markköp och ekonomi som ska gå
ihop.”
Håkan är van från sitt jobb som yrkesofficer att leda och fatta beslut. Men eftersom han så snabbt blev indragen i styrelsearbetet och mycket arbete där har
hans egen hoppning blivit lidande på
kuppen.
”Det är ju en liten klubb och varje
gång man kommer till fältet som ordförande är det något man behöver ta tag i.
Nu ska jag prova att under några år bara
hoppa fallskärm!”
Under sin rivstart i hoppvärlden har
han även hunnit med att bli hoppledare
och hoppmästare. Det är ett ansvar han
gärna fortsätter att axla.

”Det är kul att vara instruktör. Jag
trivs med att utbilda även i andra sammanhang så det är jättekul att få pyssla
med det även inom hoppningen och hela
tiden få träffa nya, engagerade hoppare.
Det smittar av sig när någon ny kommer
in i hoppningen och är eld och lågor. Tänk
när man går upp och gör ett svinkul hopp
tillsammans men nån som bara ler och
säger ’fan vad bra, vi tog två poäng!’”
Lång väg till nytt fält

Nu kan han dessutom kosta på sig att
lämna över ansvaret. Smålandsklubben
har ett nytt hem i Feringe där klubben
äger både mark och hus. Men vägen dit
har stundtals varit krokig. Det började
när flygvapnet ville bygga ut sin verksam-

Henrik Runbjörk,
Håkans
klubbkamrat och
företrädare på
ordförandeposten:
”Under utbildningsplanen såg
vi Håkan göra en och annan bakåtvolt
vid exit, så i början gick han under
namnet ’kapten frivolt’. Han gick från
elev till en respekterad och rutinerad
ordförande på bara några år, vilket
säger mycket om hans ambitionsnivå.
Håkan är den perfekte föreningsmänniskan, militäriskt seriös och samtidigt hysteriskt skojfrisk.”

het på fältet Ya, där fallskärmsklubben
Småland hållt hus sedan grundandet.
”En klargöringsplatta för plan som
Hercules med höga master på 20 meter
runt om går helt enkelt inte ihop med
hoppningen”, säger Håkan.
”Vi hade vår klubbstuga där och en
hangar som stod på mark som vi arrenderade av försvarsmakten fast vi ägde den.
Det var en ganska krånglig process och vi
var tvungna att sälja byggnaderna istället
för att bara flytta med dem. Men bland
andra Henrik Runbjörk som var ordförande före mig hade gjort ett jättejobb.
Tack vare det hittade vi ett nytt ställe att
vara på och löste hela situationen.”
Efter att ha provat en massa fält i
Hultsfred, Karlsborg, Jönköping med
mera, fastnade klubbmedlemmarna till
slut för Feringe utanför Ljungby. Där
fanns en aktiv motorflygarklubb och en
segelflygarklubb som hopparna fick bra
kontakt med. Kommunen ville sälja
flygfältet, som tidigare varit kommersiellt. Det slutade med att motorflygklubSvensk Fallskärmssport nr. 1, 2008
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ben köpte fältet och att fallskärmsklubben köpte mark och en egen klubbstuga
av dem.
”Nu är vi äntligen säkra och det känns
jättetryggt för framtiden. Ingen kan flytta på oss utan nu har vi någonstans att
höra hemma och vi äger både våra lokaler och vår mark”, säger Håkan.
För även om klubben hade hållt hus
på Ya sedan grundandet så var de där på
försvarsmaktens premisser.
Stark klubbkänsla

Militära utvecklingslaget

Vid sidan om sitt engagemang för klubben och klubbarbetet så brinner Håkan
verkligen för FS-hoppning. Det är det
Svensk Fallskärmssport nr. 1, 2008

han tycker är det absolut roligaste i sporten. Han har fått komma med och hoppa
tillsammans med den militära FS4:an
och ingår numera i det militära utvecklingslaget, vilket innebär att han som yrkesofficer får möjlighet att pyssla lite
med hoppning på arbetstid.
Håkan som person gör ett tryggt och
lugnt intryck. När han blir ombedd att
beskriva sig själv som hoppare och
klubbkompis säger han:
”Jag är en allmänt glad skit sådär. Jag
är nog inte den som syns mest på fältet
men jag gillar att umgås och tycker om
hela kulturen och umgänget i hoppningen. Man känner varandra utan och innan
och blir som en hel familj på fältet.”
Han är född och uppvuxen utanför
Eksjö, där han bor idag. Redan som liten
bestämde han sig för att bli militär, polis
eller brandman när han blev stor, klassiska grabbyrken som han säger själv. När
Håkan var tio år började hans äldsta bror
jobba som yrkesmilitär och det verkade
lockande. Men efter lumpen var det –
Jennie Friman,
Håkans fru:
”Vad han än engagerar sig för,
gör han det
målinriktat,
med höga krav
på sig själv. Försöker alltid göra det bästa av situtionen. Han har en sanslös förmåga att
på ett humoristiskt sätt imitera och
dra historier (gärna med ljudeffekter).
Håkan är en trygg person, som inte
hetsar upp sig i onödan, och har alltid
glimten i ögat. Jag är stolt och glad
att ha Håkan som äkta hälft och
hoppkompis!”

Yngve Friedrich

”Klubbkänslan i Småland har alltid varit
stark”, säger Håkan, ”på gott och ont”.
Med ont menar han att medlemmarna
inte flyttar på sig så ofta och syns och hörs
i övriga hoppsverige utan håller sig på sitt
fält. Men kanske hade inte klubben överlevt de turbulenta åren med osäkerheten
kring var de skulle hålla hus om inte
sammanhållningen hade varit god.
Under två säsonger var hela klubben
kringresande utan någon fast geografisk
punkt.
”Klubben köpte in en gammal husvagn som blev en ambulerande elevbod
där man hade alla elevriggar, hjälmar och
overaller. Jag började hoppa mitt i den
cirkusen och man gjorde ett jättejobb
med att ta hand om oss elever. Vi bodde
också mycket på klubbstugan i Ya på nätterna så att vi kunde få någon gemenskap
trots allt resande runt omkring.”
I och med flytten har Smålandsklubben fått en nytändning och det är framåtanda och utvecklingsglädje som gäller.
Under säsongen som gick testade man
AFF-utbildning och responsen på det
blev mycket bra.
”Det är en väldigt positiv stämning
hos oss nu. Många jobbar för klubben
och bidrar med det man kan, om det nu
är att dra vattenledningsrör eller spika eller utveckla tankar och målsättningar
med hoppningen.”
För framtiden behöver Smålandsklubben se sig om efter ett nytt flygplan och
där är Håkan med och letar och undersöker. Islandern är ett plan på sin ålders
höst och det blir allt dyrare att byta reservdelar och serva planet.
”Vi har tittat lite på Cessna Caravan.
Inte den Grand Caravan som Aros har
utan en lite mindre. Vi har också tittat på
Turbo Finist, ett prisvärt plan som från
början är ryskt. Man flyger bland annat
några sådana på Skydive Spain i Spanien
och på några fält i England och Italien.
Men det är en lång process och vi har
inte på något sätt bestämt oss.”

som vanligt – ont om pengar i försvaret
och anställningsstopp, så det blev ingen
karriär just då.
Istället började Håkan jobba som betonggjutarlärling på ett bygge.
”En dag ringde min gamla löjtnant
från värnplikten upp, äventyraren Göran
Kropp. Han undrade om jag ville ha
ungdomspraktik hos honom.”
Sedan följde en spännande tid när
Håkan arbetade för företaget Kropp &
Äventyr i sju månader.
”Jag körde fem-sex resor som guide till
Tjeckoslovakien där deltagarna fick gå
skärmflygarkurs. Under tiden passade jag
på att själv ta skärmflygarcert. Förutom
att planera resorna, ansvara för dem och
köra bussen fick jag följa med Göran
runt på föredrag och evenemang.”
Göran Kropp dog i en klätterolycka i
USA 2002. Men hans namn är för alltid
inristat i svenska medvetanden som mannen som cyklade från Sverige till Nepal
och besteg Mount Everest utan syrgas.
”Hans död var väldigt tragisk. Det var
en upplevelse att få jobba med honom
och han var en fantastisk människa på
alla sätt.”
Under tiden som äventyrsassistent
sökte Håkan FN-tjänst och åkte 1995 till
Bosnien som gruppchef. Återigen kom
tankarna på en bana som yrkesofficer upp.
Hans befäl skrev ett rekommendationsbrev och på den vägen är det. Idag
utbildar han blivande officerare på Markstridsskolan i Borensberg. Och där trivs
han.
”Jag har nog hittat mig själv och min
plats i livet ganska bra. Det är härligt att
få jobba med unga människor fast man
själv hela tiden blir äldre. Det gör att
man hela tiden får ny energi.”
■

Håkan på
DeLands hoppfält
i Florida 2007.
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Gästskribenten:

Varning för
fallskärmshoppning
Linda Svedberg
Östersunds fallskärmsklubb

O

Eftersom jag är ekonomisk in i själen och valuta för pengarna är
mitt (outtalade) motto kom jag helt av mig.
”Ska tänka på saken”.
Som vanligt. Inte för att jag skulle bli någon fallskärmshoppare,
jag är ingen sån, men 24 hopp eller ett - det säger ju sig självt!
Tog mig till min förvåning ut till klubben där en av instruktörerna berättade: ”Om jag skulle flytta skulle jag först kolla var det finns
fallskärmsklubbar”.
Tragisk människa, tänkte jag. Där har det väl ändå gått för långt.
24 hopp räcker mer än väl, sen är man nöjd.

I

nnan jag egentligen bestämt mig halkade jag in på en intensivkurs. Efter tre dagars hjärntvätt och en klapp på axeln upptäckte
jag att jag hoppat ut ur ett flygplan. Hoppen rullade på och snart
stod man där med trasselpaketet i famnen – Grattis! Då har man
gjort det här med fallskärmshoppning. Trodde jag.
Ingen hade varnat mig, jag hade inte ens märkt det, men helt
plötsligt upptäckte jag att jag förlorat kontrollen. Som en missbrukare som hela tiden tror att hon kan sluta men sedan upptäcker att
det inte går. Och jag som är så ekonomisk, köper krossade tomater
när dom kostar 2,90 istället för ordinarie pris 3,50. Cyklar istället
för att ta bussen för att spara pengar och miljön, vänder på varje
extra-knäcks-krona för att kunna undvara någon slant för kommande behov. Helt plötsligt delas lönebeskedet upp i kategorierna 1)
Hoppning, och 2) Övrigt minimalt leverne.
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sportsligare människa än mig får man leta efter. Jag tycker om
att virka och läsa afrikansk litteratur. Fast nån gång ska man
ju hoppa fallskärm, det är ju dom flesta eniga om, så även jag. Ett
tandemhopp vore häftigt, bara för att ha gjort det. Hade ringt till
diverse klubbar beroende på var jag bodde men det blev liksom aldrig av. Så flyttade jag till Östersund för att plugga. Kollade telefonkatalogen för att ringa och ännu en gång påminna mig om hur dyrt
det var:
”Tandem kostar 2 000 kronor”.
”Ok, då vet jag”, säger jag och ska precis lägga på.
”…eller så kan du gå kurs och ta cert, då får du minst 24 hopp
för 6 400 kronor”.

O

ch jag som aldrig tittat på en väderprognos följer nu tv-tablån
som en bonde i slåttertider för att inte missa Tones senaste
uttalande. Och jag som finansierat studierna med hjälp av omsorgens helg-ob tackar nu nej, vågar inte ta risken att missa en solig
lift. Det är som om en urmänsklig drift krupit fram. Helg och sol
och allt annat förlorar sitt värde, släpper allt för att fortast möjligt ta
mig ut – ut till klubben, och upp – upp i luften. Jag har förvandlats
till någon form av brandman med helgjour.
”Ja, visst. Jag hade ju planerat att hälsa på er gamla kära klasskompisar men jag är ledsen, skulle ju ha velat följa med på världens
intressantaste seminarium men... fjällvandra – hemskt gärna men
tyvärr... familjen – jag vet det var länge sen men nu var det så att,
kort om personal? Önskar jag kunde men... plikten kallar – jag måste hoppa!

U

rsäkta mig du tragiske instruktör, jag visste bara inte vad du
pratade om. Nu vet jag, åtminstone lite. Men jag befarar att
det blir värre. Hur skulle man kunna veta vad man gav sig in på?
Var det någon varningstext jag missade? Fallskärmshoppning är beroendeframkallande och påverkar personer i din närhet. Förresten, finns
det någon slags av-programmering, eller kanske någon nerv man
kan klippa av? Ja, utifall man i framtiden skulle vilja kunna, som
vanligt folk, ligga och njuta på en badstrand en lördag utan att få
abstinens av att se fåglarna flyga. Eller är det för sent, skulle jag ha
tänkt på det innan?
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Nyårsfest
à la playa

Över 300 festsugna tog chansen att uppleva sommaren, i ett
minusgradigt Sverige. Fallskärmsklubben Aros nyårsfest gjorde
ingen besviken. Klubbens hangar hade fyllts med sand och

Calle Jatko, alias Speedo, demonstrerade äkta
strandattityd. I förgrunden Alex Ingulfson som
gjorde ett jättejobb för att fixa nyårspartyt.

värmts upp, allt för att få den rätta strandkänslan.
Text

Angelica Rydén

Foto

Jenny Rosén

F

örväntningarna inför festen var höga,
och jag tror inte att någon blev besviken. Tvärtom. Beach 07-08 var en
succé.
”En bisarr fest, fast på ett positivt sätt.
Konstigt med sommar mitt i vintern”,
tycker Martin Gustafsson, och får medhåll av Anja Törnvall:
”Jättekul! Hela grejen med beach på
vintern är ju inte helt fel, och jag har inte
varit på en så avancerad fest förut”, säger
hon.
Festdeltagare från flera klubbar

Anja och Martin var två av många från
fallskärmsklubben Cirrus-Göteborg som
tagit sig till Johannisbergs flygplats på
nyår, och enligt festarrangören Alex Ingulfson kom det överhuvudtaget mycket
folk från olika klubbar.
Men det fanns en gäst som definitivt
åkt längre än alla andra:
”En kille från Kanada, som inte ens
hoppar, hörde talas om festen och tyckte
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det lät både roligt och otroligt, så han
köpte en flygbiljett och kom hit för att se
det med egna ögon. Och han tyckte det
var grymt kul”, berättar Alex.
Arbetade intensivt

Fyra lastbilar sand, värmefläktar, bad,
eldshow och myshörna blev receptet för
en lyckad nyårsafton. Men det krävdes
en hel del planering och flera dagars intensivt arbete för att få allt på plats.
”Alex kläckte idén och har gjort ett
jäkla jobb”, säger Oskar Segerström, som
ansvarade för ljud, ljus, dj och inhyrd
bar- och entrépersonal. Han hann själv
inte se så mycket av festen, utan fick hjälpa till i baren under kvällen.
Var man oinvigd i svensk fallskärmskultur, kunde kvällen bjuda på en och
annan överraskning:
”En av vakterna kom fram till mig,
och det lyste ur ögonen på honom när
han talade om att ’Folk badar nakna i
tunnorna där ute’”, skrattar Oskar. ■
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Nära ögat!
av Ann Lindberg

ag var med om en incident som kunde gått riktigt illa. Jag tror att det
var på Basic Camp 2005. Jag hoppade fyrmanna, som tail, och det
var när vi skulle klättra ut som det hände.
Jag greppade tag i stången med vänsterhand, svingade mig ut, och när
jag skulle lyfta upp högerhanden för att byta grepp så tog det emot, jag
prövade igen men jag hade fastnat i något. När jag tittade ner såg jag att
det var spännet på min höjdmätare som hade fastnat i vajern på reservhandtaget.
Om jag bara hade tagit i lite mer för att få upp handen så hade jag dragit reserven rakt ut mot stabben på planet... urk!
Center ute, Matte Olofsson, och pointen, Jenny Leffler (numera Bäcklin), kunde ju inte se vad som hände, men Karin Lien Olofsson som var center inne såg och försökte dra in dom andra. Hon lyckades med Matte men
inte med Jenny och fotografen, som trillade av. Matte och Karin följde efter och jag hoppade strax efter när jag hade lossat mig från mitt fängsel.
Det blev inget bra hopp förstås och så här efteråt kan man konstatera
att vi alla var lite mållåsta när vi stod däruppe i planet, först på finalen som
vi var. Hade vi haft huvudet med oss så hade man ju velat kolla att inte
sprinten dragits något. Men det hade den inte såg jag sen när jag kom ner.
Till saken hör också att den som vi hade som coach på Basic Camp den
dagen kände igen problemet med vajrar som fastnade i saker och tyckte

J

jag skulle lösa problemet genom att stoppa in vajern så att den låg i velcrofickan tillsammans med resten av handtaget. En annan erfaren hoppare
tyckte att det var helt galet att manipulera reservdragsförutsättningarna
på det sättet och jag är böjd att hålla med.
Jag har fortfarande samma band till höjdmätaren men har flyttat spännet.

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

Ny ljudhöjdmätare

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
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(19 dec) Jag säljer nu min Samurai 120 efter
ca 120 hopp. Skärmen är sydd hösten 2005.
Den är helvit med röda cellväggar och airlocks och en svart airlock i mitten. Pris:
8.000:- Hör av dig till Henrik Anderson: signthesky@hotmail.com eller på 0703-08 09 05

(18 dec) Jag undrar om nån har en DV-kamera att sälja iväg? Gärna nån Sony pc-modell,
med lanc kontakt. Varför inte en hjälm också
när man ändå håller på? Kontakta Thomas
Lovén (dala): thomas.loven@bredband.net eller 073-987 37 98.

Parasports nya ljudhöjdmätare, NeoXs, som introducerades vid PIA-symposiet 2007, finns nu på marknaden.
Höjdmätaren erbjuder sju olika alarm:
tre alarm för varningshöjder i frifall,
tre för varningshöjder under kalott
och en nedräkningstimer.
Högfartsalarmen ställs in i steg om
25 meter och lågfartsvarningarnas
stegning är fem meter. Alarmen kan
ställas på marken eller på väg upp på
höjd. Ljudmätaren kan för tillfället fås i
tre färger: röd, grå och svart.
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Daniel Friberg och Sofie Alzén från FKCG har manövrerat i kärt läge över västgötaslätten. Foto: Martin Gustavsson.

