Årets tävlande
Rosta av med utrustningskoll
Spot It beräknar uthoppspunkten

Nystart
… på årets hoppsäsong – det börjar bli dags att ta fram
utrustningen ur vintervilan om du inte redan gjort
det. Vi hjälper dig med avrostningsprocessen i artikeln
Rosta av med utrustningskoll. Där hittar du en massa
bra tips om hur du får superkoll på din utrustning.
Det är särskilt bra läsning för alla våra nya kompisar i
sporten, för dig som har varit ifrån hoppningen ett tag
och för alla som startar säsongen med nyinköpta skärmar och riggar.
Nystart har det blivit för oss i redaktionen också.
Vår redaktörskollega Jessica Fremnell har fått ett nytt
jobb och lämnar i samband med det sitt redaktörsuppdrag. Vi kommer att sakna Jessica! Samtidigt har vi sådan tur att Mirijam Geyerhofer, som skrivit artiklar i
tidningen under det senaste året, står redo att hoppa in
och ansluta sig till oss. Läs mer om vem Mirijam är på
sidan 8.
Det har som brukligt på vårkanten varit riksstämma. Precis som så ofta tidigare kan vi konstatera att
uppslutningen är svag. Inte ens hälften av landets alla
klubbar skickade en representant till stämman, som på
många sätt är en av årets viktigaste händelser. Har någon i din klubb berättat för dig om vad som hände på
riksstämman eller var det ingen där? Läs på sidorna 69 om nya styrelseledamöter, en ansträngd budget och
diskussioner kring frågan om ansvarsfrihet.
Apropå budget så är pengar en resurs som aldrig
verkar räcka till. Det vet alla som jobbar aktivt i sina
hemmaklubbar. På sidan 9 under rubriken Pengar till
din klubb hittar du Lina Gardlows sammanställning
av vilka olika vägar som finns för att söka stöd till
verksamheten i din klubb. Det är beprövade vägar som
fungerar. Det enda som krävs är att någon tar tag i det!

Innehåll, nummer två 2008

Vi är som sagt i startgroparna inför en ny säsong och
många tävlande lag är redan i full gång med träningsläger och vindtunnelresor. Som traditionen bjuder presenterar vi i nummer två både nya och gamla lag och
servar också dig som tävlar med en särskild inlaga som
du kan plocka ut ur tidningen och ta med till fältet.
Där hittar du tävlingspoolen (rörelserna man gör under ett tävlingshopp) för FS, friflygning och CF-sekvens plus smått och gott om regeländringar och justeringar.
Under vinjetten Klubbsvepet hälsar vi på i Östersundsklubben där man hoppar året runt i vacker
fjällmiljö och där gemenskapen är stark och viktig.
Mats Bohlinsson från FKCG berättar om ett intressant
dataprogram som kan hjälpa till när hoppledare och
pilot ska räkna ut en bra spott. Programmet är redan i
bruk på flera fält.
Slutligen har vi berett mer plats i tidningen för vanliga bilder från er hoppare. I mobilkameraåldern dokumenteras det mesta och vi vill gärna ägna en hel sida
per nummer med vardagliga och kul hoppfältsbilder,
gärna från marken. Skicka in dina bilder du med!
Tills vi hör av er igen hoppas vi i redaktionen att
hoppsommaren framför oss kommer att bli varm, lång
och härlig.
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Hans Berggren

LÖSRYCKT

Flyga fallskärm heter utbildningsboken som handlar om hur vi flyger
och landar våra fallskärmar. Den kan ses som en fortsättning på
grundboken Hoppa fallskärm och
innehåller mer kunskap om hur
våra skärmar fungerar. I boken
hittar du också praktiska kapitel
med kursavsnitt som Pilot bas,
en grundkurs i fallskärmsflygning, tips om hur man hoppar
precision, hur man tränar inför
en uppvisning och kurserna Pilot hp och Pilot swoop för dig
som vill börja flyga högprestandaskärmar och swoopa. Delar
av boken har redan publicerats
som pdf-dokument på förbundets hemsida under 2006 och
2007.
Den färdiga boken finns att
beställa från förbundet från
och med 15 juni 2008 och
kommer att kosta ungefär
250 kronor styck.
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Omslagsfoto: Han
s Berggren

Ny bok: Flyga fallskärm

Vingoveralläger i Västerås

2008
MAJ

JULI

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

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

10-11 maj: Fallsvenskan 1, se www.sff.se

7-13 juli: Orsavecka med FK Dala,
www.frittfall.nu

22-25 maj: AFF-examinering, FK Aros,
Västerås. www.sff.se
31 maj-1 juni: Svenska cupen 1 hos FK Aros.
www.fkaros.se
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.skydive.se
JUNI
5-8 juni: Östersunds FK 50-årsjubileum.
www.ofsk.net
6-8 juni: Fallsvenskan 2, se www.sff.se
9-14 juni: Swoop camp, Gryttjom,
www.skydive.se
16-22 juni: Midsommarboogie i Söderhamn, se
www.skydivemohed.se/midsommar
19-27 juni: Sommarläger i Karlsborg med
FKCG och VFK. Två stycken PAC, hopp
från 6 000 meter med mera.

11-13 juli: Nordiskt mästerskap i friflygning i
Gryttjom, www.skydive.se
19-27 juli: Gotlandsboogie, www.gof.se"
www.gof.se

Smart program för friflygarträning
Sebastian Andersson i FKCG har satt ihop ett program för att friflygarlag ska kunna träna den obligatoriska poolen på ett smart sätt.
Tanken är att man ska sätta ihop övningshoppen så att man får öva
alla övergångar mellan alla rörelser i alla kombinationer, på ett effektivt sätt. Programmet finns att ladda ner på: http://bofh.diegeekdie
.com/software/hacks/RoundOptimiser/RoundOptimiser.exe
Sebastian säger att det är skrivet i .NET så det går eventuellt att få
igång även på icke-Windows-datorer men han ger inga garantier.
”Man kan själv ställa in antalet moves som finns, antalet moves per
hopp som man önskar samt om sista till första movets övergång skall
räknas eller inte. Sen kör man och programmet försöker slumpmässigt hitta bästa sekvensen hopp om och om igen, så ju längre man
väntar desto kortare kan serien bli. När man tröttnar trycker man på
någon knapp och stoppar det.”

21-27 juli: Hoppvecka på Färinge, Smålands
FK www.frifall.nu
22-26 juli: SM anordnas av Stockholms
fallskärmsklubb i Gryttjom. www.skydive.se
AUGUSTI
3-8 augusti: Big way camp i Gryttjom. Årets
organisatörer är Lesley Gale, Kate Cooper
och Larry Henderson,
www.skydive.se/bigway

Årlig snorbromshoppning i Aros
Den traditionella snorbromshoppningen i Fallskärmsklubben Aros
ägde i år rum helgen 22-23 mars. Fältets herrar förbereder sig flera
veckor i förväg för att odla fram en så stilig snorbroms (mustasch)
som möjligt för att sedan hoppa och ha skoj med densamma.

9-14 augusti: VM i FS och artistiska grenar i La
Salmagne, Frankrike.
www.skydivemaubeuge.fr
23-24 augusti: Svenska cupen 3, plats ej
bestämd.
30-31 augusti: SM i speedformation, FK Aros,
www.fkaros.se
SEPTEMBER
6-7 september: Fallsvenskan 3, se www.sff.se
6-14 september: Ground launch camp i
Klövsjöfjäll. Se www.canopypiloting.com

23-27 juni: Friflygarläger i Gryttjom,
www.skydive.se

NOVEMBER

28-29 juni: Svenska cupen 2 i Gryttjom,
www.skydive.se

19-23 november: Kursledarkurs i Karslborg, se
www.sff.se
Stefan Tumba och Fredrik
Bjurkell med stiliga snorbromsar.
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Sara Hall

15-18 maj: Tunnelresa inför Basic camp till
Bedford. Coacher: Joey Jones, Micke
Kaulanen, Pete Allum och Steve Hamilton.
www.basiccamp.se

Tillsammans med FKCG arrangerar Arosklubben ett wingsuitläger 1315 juni. Fredrik Tengbom från SF organiserar och hoppningen görs ur
Aros Cessna Caravan. Alla som har hoppat in sin wingsuit och kan
den är välkomna. Även du som är helt ny är välkommen men då kan
du inte räkna med att vara med på de större hoppen. Däremot kan
du få en massa bra tips! Om du är intresserad av att vara med,
skicka ett mejl till: fredrikwesslen@hotmail.com .

Kustnära vingoverallflygning i Halmstad

Johnny Olsson passerade 6 000

Ett vingoverallflygarläger arrangeras på Halmstads fallskärmsklubb 30 juni till 4 juli. Erik
Andréen, FKCG, vill samla hoppare från hela Europa för att flyga över de vackra omgivningarna vid västkusten.
Inbokade coacher under veckan är Bo ”Birdman” Wienberg, Mette Høgaard Kristensen
och Benny Skovhede. En Pac 750XL kommer ta hopparna till 4 000 meter och kravet för
att få delta är att man gjort minst 500 hopp. För mer information och anmälan:
http://fkcg.2me.se/public/Wiki.jsp?page=WingsuitWeek2008

Johnny Olsson i SYD meddelar
stolt att han gjorde sitt 6 000:e
hopp i mars i år. Johnny Olsson
är en av landets hoppveteraner
men är still going strong med
årets lagsatsning Blue Spirits,
som du kan läsa mer om under
rubriken Årets lag. Antalet
svenska hoppare med så många
hopp kan räknas på två händer.
Förbundets siffror (som bygger
på att man själv rapporterar in
när man passerat ett jämnt tusental) visar att de övriga svenskar som har passerat 6 000hoppsgränsen är Ingemar
Eriksson och Niklas Hemlin (båda
passerade nyligen 10 000 hopp, Ingemar som första svensk i historien) samt Sven Mörtberg, Jens Grahn, Chippe Lindberg och Jonas
Wallberg. SFS känner dock till minst en till, Tony Månsson, som passerade 6 000 i april förra året.

Midsommarfirande i Mohed och Karlsborg

Friflygarhelg i FKCG

Nytt kvinnligt headdown-rekord
Världens största kvinnliga
headdown-formation byggdes över Skydive Arizona
den 21 mars i år. 20 hoppare byggde ihop en formation, ledsagade

av Amy Chmelecki och
Melissa Nelson, som har
organiserat de två tidigare
kvinnliga rekorden på 18
respektive 16 hoppare.
Kvinnliga friflygare från
Ungern, Argentina, USA,
Italien, Israel, Japan, England, Ryssland och Österrike var på plats.
”Den här sortens evenemang sammanför och
inspirerar kvinnor i sporten på ett sätt som är
peppande, kreativt och
kul. Många tjejer som deltog i år har sett våra tidigare världsrekord och
sagt ’det där vill jag göra’,”
säger Melissa Nelson.

Helgen 30 maj - 1 juni anordnar laget
Heroes en friflygarhelg i FKCG.
Hoppfältet blir Flugebyn eller Vårgårda och alla som har sina A-cert och (i
vissa klubbar) avklarade HM-hopp klara
är välkomna. Kostnaden är 200 kr pluscoachens hopp varje gång du hoppar
med henne eller honom.
Mejla till heroes@skydivesweden.se
om du är intresserad.

Arne Nilsson har
lämnat SFF:s kansli
Arne Nilssons tjänst på Svenska Fallskärmsförbundets kansli har upphört
från och med måndagen 18 februari
2008. Återstår att reglera är ett reseförskott som Arne tagit ut och ännu inte
reglerat, samt slutavräkning på icke uttagen intjänad semester som han har
rätt till. Petters Alfsson-Thoors halvtidsvikariat på kansliet övergår i och med
detta till en fast tjänst.

Fallsvenskan 2008
Fallsvenskan under denna säsong kommer att gå vid följande tillfällen:
• Fallsvenskan 1, 10-11/5
• Fallsvenskan 2, 6-8/6
• Fallsvenskan 3, 6-7/9
Följande grenar kan man tävla i:
• FS 2
• FS 4 Random
• FF 2
• CF 2 Rotation
• Precision med mätning upp till 10
meter, trecentimeters-disk

Amy Chmelecki och Melissa Nelson
organiserade headdownrekordet.

Dessutom blir det en klubbtävling
grundad på alla som deltar i Fallsvenskan. Klubb med flest poäng totalt vinner,
hälsar Lennart Vestbom i Svenska Fallskärmsförbundets tävlingskommitté.

Norman Kent

Jason Peters

Söderhamns fallskärmsklubb bjuder in till midsommarfirande på Mohed den 16-22 juni.
Det kommer att hoppas ur två Cessna turbin-plan. Chans kommer att finnas att prova på
både precision och kalottformation för den som vill. Det kommer också att arrangeras en
precisionstävling. Utöver detta utlovas det gyttjebrottning, strandswoop, grillfest och midnattshoppning.
Skulle det vara dåligt väder blir det paint ball eller vattenskidor. På självaste midsommarafton arrangeras lekar eller femkamp och ett liveband spelar under kvällens partaj.
Även i Karlsborg firas det midsommar. Där börjar då sommarlägret som håller på till
den 27 juni. Arrangörer är FKCG och Västergötlands FK tillsammans med Skydive Sweden. Två Pac:ar kommer att finnas på plats men i övrigt hade inte så många detaljer avslöjats vid denna tidnings pressläggning. Se även annonserna på sidorna 29 ach 39.
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Några ord från…

Nio klubbar p
I år är förbundets ekonomi mycket ansträngd.
En viktig anledning är den subventionerade medlemsavgiften för förra årets elever. Något som
många medlemmar kan hjälpa till med är att
minska resekostnader genom att boka resor
i tid inför konferenser och utbildningar.
Text och foto

Anna Jacobsson

D
et här är en sådan härlig årstid tycker jag! Det
blir ljusare, man blir piggare och hela sommaren
ligger framför en. För förbundsstyrelsen har den senaste tiden, förutom förberedelser inför riksstämman,
mycket handlat om att se till att vår förvaltning fungerar. Den 29 mars var det riksstämma och sedan har
verksamhetsåret fortsatt med en ny styrelse. Det kommer att ta sin tid att hitta rutiner och en bra ansvarsfördelning, men målet är att hitta ett så effektivt arbetssätt som möjligt så att vi kan lägga mer av vår
energi på utvecklingsfrågor än på administration.
Jag förundras ofta över hur många vi är som arbetar
ideellt för att få den här organisationen att fungera.
Det är mäktigt att tänka på. Jag är ofta imponerad
över hur duktiga människor vi har inom organisationen och vilken kapacitet det finns. Jag blir väldigt glad
när jag får höra att någon är glad för det arbete jag
gör. Jag hoppas att ni andra också får höra det – vilket
otroligt bra jobb ni gör och hur mycket det betyder!
Jag vet att jag kan bli bättre på att säga det i alla fall.
Det är lätt att ta för givet att planet ska stå startklart
när man kommer till fältet på morgonen.
Och för er som känner att ni kanske borde hjälpa
till mer men att det tar emot, tänk på att även det lilla
är värdefullt. Alla behöver inte vara superengagerade.
Delar vi upp arbetet på fler så får alla jobba mindre.
Och då får vi alla göra det vi gillar mest – att hoppa!
Jag måste säga att jag är rätt sugen på det nu – att
hoppa alltså! Jag ska ha något sorts mötesmaraton de
närmsta helgerna, men sen måste jag få falla fritt.
En blå himmel önskar jag er alla!
Lina Gardlow
ordförande i Svenska Fallskärmsförbundet

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

Efter öppningen gick man igenom styrelsens och revisorernas årsberättelse för
2007 och budgeten för 2008. Styrelsen
har lagt ner mycket tid på att försöka
göra en tydlig budgetredovisning med
tydliga budgetkommentarer för att alla
ska förstå och känna sig delaktiga i förbundets ekonomi.
En av de största kostnadsposterna är
resekostnader. Det är något som alla
medlemmar kan arbeta på att få ner genom att boka resor i tid, både i samband
med utbildningar och konferenser.
På grund av det beslut som togs förra
året om att alla elever ska få subventionerad medlemsavgift samt mindre anslag
från försvaret, så är förbundets ekonomi

för tillfället oerhört ansträngd. Förbundet har svårt med likviditeten och i budgeten för 2008 har man fått skära kostnader. Detta år kommer därför att vara
mycket ekonomiskt återhållsamt för att
förbundet ska komma på fötter igen.
Därefter följde frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. En diskussion fördes
angående vad ansvarsfrihet egentligen innebär. Katti Bauer, ordförande i valberedningen, tog upp att vi ibland saknar
föreningskunskap. Vi klubbar bara igenom beslut om till exempel ansvarsfrihet
utan att tänka. Tills en sådan situation
uppkommer som åsiktskiljaktigheterna i
höstas kring utbetalningar som dåvarande ordförande Arne Nilsson gjort. Men
ansvaret ligger inte bara hos honom utan
även hos förre kassören Bo Steen, hos
förra styrelsen och även hos varje enskild
individ i förbundet. Vi alla medlemmar i
Svenska Fallskärmsförbundet har till att
börja med satt oss över RF:s stadgar som
uttryckligen säger att en ordförande i ett
förbund inte får vara densamma som innehar en av förbundet avlönad tjänst.
Därmed kan man säga att vi alla har bidragit till att sätta Arne Nilsson i en position där han har behövt spela två roller
samtidigt.
Diskussionen utmynnade i att stämman gav styrelsen ansvarsfrihet exkluderat Arne Nilsson. Ärendet är helt enkelt
inte färdigt och utrett ännu. Revisorerna

Mårten ny i SFF:s styrelse
Mårten Nordlander har varit CI i Östersunds fallskärmsklubb i åtta år. Han började hoppa i Örebroklubben 1987, har tävlat i precision och tränar för tillfället militärt även i FS4. Han har
tidigare suttit i valberedningen och har nu fått
förtroendet att vara ledamot i SFF:s styrelse för
de kommande två åren.
”Jag brinner för försvarsfrågor och känner att
det finns mycket arbete att göra för att öka samarbetet med försvaret. Dessutom vill jag att
klubbarna och förbundet ska komma närmare
varandra. Det behövs ett större intresse för styrelsearbete och ideellt arbete. Dessa krafter behövs såväl ute i klubbarna som på förbundsnivå.”

Anna Jacobsson

D

et var ett svalt intresse från klubbarna att delta på riksstämman. Endast nio av nitton klubbar var närvarande, trots den turbulens som varit inom
förbundet under föregående höst. Deltagande klubbar var Västerås (FKA), Dala
(FKD), Södermanland (FKS), Gotland
(GOF), Linköping (LFK), Nyköping
(NYFK), Skåne (SFK), Söderhamn
(SÖFK) och Östersund (ÖFSK).
I år hölls stämman i på Östhammarsgatan där förbundets kansli har sitt kontor. Mötet öppnades med dess behöriga
utlysande samt upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd.
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på riksstämman 2008
Anna Jacobsson

reserverade sig också i revisionsberättelsen mot de bonusavtal som den förra styrelsen godkänt.
Medlemsavgiften fastlogs till 1800
kronor, alltså samma som föregående år.
Inga motioner hade inkommit inom
stadgeenlig tid.
Verksamhetsplan för 2008

Verksamhetsplanen presenterades. Utgångspunkten för 2008 har varit att prioritera det som togs upp på ordförandeoch CI- konferensen. Lennart Vestbom
kom med en synpunkt gällande Nordic
Baltic meeting, och menar att om vi ska
ha något inflytande i IPC måste vi lägga
tid på det. Styrelsen tar med sig frågan
om det baltiska samarbetet.
Det fördes också en diskussion om
miljö, och Katti Bauer, ordförande i valberedningen, menar att det är viktigt att
vara proaktiv i miljöfrågan och lyfta upp
den på agendan. Eric Almqvist uppmanade klubbarna att gå hem och se över
sina verksamheter och om de behöver

På riksstämman diskuterades tunga
frågor som budgeten, förbundets
nya styrelse och ansvarsfrihet.

forts. på sidan 8

Styrelsen
Ordförande: Lina Gardlow,
e-post: linagardlow@hotmail.com

KONTAKTA

SFF!

Kassör: Stefan Nilsson,
e-post: stefan.nilsson@telia.com
Vice ordförande: Ann Ljusberg,
e-post: ann.ljusberg@fhs.se
Ledamot: Eric Almqvist,
e-post: drmagoo@lowpull.nu
Ledamot: Mårten Nordlander,
e-post: marten.nordlander@gmail.com
Suppleant: Håkan Dahlquist,
e-post: hakan.dahlquist@gmail.com

0Kansliet
Besöksadress: Östhammarsgatan 70
Postadress: BOX 5435, 114 84 Stockholm
Telefon: 08-660 73 71
Fax: 08-660 73 63
E-post: info@sff.se

Suppleant: Anna Jacobsson,
e-post: jacobsson_anna@hotmail.com

Riksinstruktören
Petter Alfsson-Thoor
Telefon: 08-660 73 81
E-post: ri@sff.se

Miljöarbete: Ann Ljusberg

Vill du veta mer om:
Skatter: Lina Gardlow, som gärna kommer ut till
klubben och föreläser

Ledarskapsfrågor: Ann Ljusberg
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.

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.
Materialkommittén: marten@martenjansson.com

Beställ material på SFF:s kansli
• PR-film, inspelad 2006,
för att ha i marknadsföringssyfte.
• Drogteststickor.
• Skade- och tillbudsformulär.
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Utbildnings- och säkerhetskommittén: ri@sff.se
Tävlingskommittén: hakan.dahlquist@gmail.com
Flygsportsförbundets luftrumsgrupp – Mårten
Nordlander: marten.nordlander@gmail.com

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.
Stefan Nilsson, stefan.nilsson@telia.com
•
•
•

Skånes Fallskärmsklubb (SF)
Fallskärmsklubben Upp & hoppa (FKUoH)
Fallskärmsklubben Södermanland (FKS)

Mårten Nordlander, marten.nordlander@gmail.com
•
•

Stockholms Fallskärmsklubb (SF)
Örebro Fallskärmsklubb ÖFK

Anna Jacobsson, jacobsson_anna@hotmail.com
•
•
•

Gotlands Fallskärmsklubb (GOF)
Nyköpings Fallskärmsklubb (NYFK)
Västergötlands Fallskärmsklubb (VFK)

Ann Ljusberg, ann.ljusberg@fhs.se
•
•
•

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

Lina Gardlow, linagardlow@hotmail.com
•
•
•

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

Eric Almqvist, drmagoo@lowpull.nu
•
•
•

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

Håkan Dahlquist, hakan.dahlquist@gmail.com
•
•
•

Halmstads Fallskärmsklubb (HFSK)
Smålands Fallskärmsklubb (FHS)
Fallskärmsklubben Syd (FKS)
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Ordförande – nyval på ett år
Kassör – fyllnadsval ett år
Ledamot – fyllnadsval ett år
Ledamot (vice ordf.) – nyval två år
Ledamot – nyval två år
Suppleant – nyval två år
Suppleant –
Revisor – nyval ett år
Revisor – nyval ett år
Revisorsuppleant – nyval ett år

Lina Gardlow
Stefan Nilsson
Eric Almqvist
Ann Ljusberg
Mårten Nordlander
Håkan Dahlquist
Anna Jacobsson
Johan Hansson
Bo Olsson
Ulf Hjalmarsson

Valberedning – Henrik Andersson, John
Cargill-Ek, Thomas Nyberg, Jonas
Fransson (suppleant)

Två nya styrelsemedlemmar

Styrelseledamöter i FSF (Svenska
Flygsportförbundet) – Lina Gardlow,
Håkan Dahlquist (suppleant)
Riksstämman…, från sidan 7

stöd inom något område eller saknar någon särskild kompetens.
Nya revisorer och valberedning

Det skedde en hel del ändringar på posterna som rör förbundet, eftersom både

Michaek Krasser

Jessica
slutar

Jessica Fremnell Krasser har beslutat sig för att inte längre fortsätta
som redaktör för Svensk Fallskärmssport. Något som hon påbörjade hösten 2004.
Redaktionen har därmed förlorat
en duktig, idésprutande och peppande arbetskompis som verkligen
gillar det svenska språket. Jessica
är dessutom en noggrann och kunskapshungrig tänkare som gärna
målar med orden.
Vi tackar Jessica för den här tiden och önskar henne stort lycka till
med nya jobbet.
■
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Nykomlingarna i styrelsen är Mårten
Nordlander och Stefan Nilsson. Mårten
har tidigare suttit i valberedningen. Han
har en gedigen erfarenhet inom hoppvärlden och framför allt inom försvaret
där han är verksam. Mårten har hoppat i
22 år och har drygt 2700 hopp.
Stefan Nilsson – sedan många år ordförande i Skånes fallskärmsklubb – tar
över kassörsposten efter Eric Almqvist.

Stefan Nilsson är
sedan många år
ordförande i Skånes fallskärmsklubb. Nu axlar
han kassörsposten i SFF efter
Eric Almqvist som
blir ledamot.

Anna Jacobsson

SFF:s styrelse 2008

revisorerna och valberedningen avgick
detta år. Revisorerna Anders Pålsson och
Anders Holmvall har suttit sedan år
2000 och efterträds nu av Johan Hansson och Bo Olsson med Ulf Hjalmarsson
som suppleant.
Valberedningen med Katti Bauer i
spetsen lämnade sina uppdrag. Katti har
suttit som ordförande i valberedningen
sedan 2005. Katti Bauer och revisorerna
avtackades för ett utomordentligt arbete.
Lina Gardlow träder in som ordförande eftersom Arne Nilsson inte ställer upp
för omval. Lina har varit tillförordnad
ordförande sedan 16 november, då Arne
avgick.

Eric går, p.g.a. av tidsbrist, istället in
som ledamot. Övriga i styrelsen är Ann
Ljusberg som är omvald till vice ordförande, Håkan Dahlquist vald till suppleant och Anna Jacobsson som sitter kvar
som suppleant.
Katti Bauer påpekade svårigheten att
hitta folk till alla poster i år. I höstas fick
de mitt i arbetet order från styrelsen att
ta ett steg tillbaka eftersom det var turbulent i styrelsen. Det gjorde att de hade
ont om tid att få tag i bra namn eftersom
styrelsen inte flaggade för vilka poster
som skulle fyllas. Hon påpekade även
vikten om medlemmarnas ansvar att
komma med förslag till styrelseposter.■

Mirijam är SFS nya tillskott
Eftersom Jessica har börjat på ett nytt jobb ska
jag hoppa in som redaktör istället för henne. Det
ska bli galet roligt och jag ser verkligen fram emot
att tillsammans med Boel och Anna ta fram nya
nummer av Svensk Fallskärmssport.
För er som inte känner mig kommer här en
kort presentation: Jag heter alltså Mirijam Geyerhofer och är 28 år gammal (ung). Jag bor i Malmö tillsammans med min sambo Tobias Johansson (också hoppare, så klart) och jobbar som
reporter och redigerare på ett företag som heter
Media Resurs. Jag är dagmatte på halvtid åt en
helt bedårande liten taxkille som heter Oskar och
gör mitt bästa för att övertala Tobe om att vi borde skaffa en egen hund. Det går sådär. Stora delar av min fritid spenderas så klart på Everöds DZ
och när jag inte är där gör jag normala saker som
att umgås med mina vänner, dricka kopiösa mängder kaffe, träna och slösa bort stora delar av mitt
liv på Facebook. Nu har vi även gått en klätterkurs
så schemat är mer pressat än någonsin.
Min fallskärmskarriär började 2003 när min
kompis Petter Hessö hoppade tandem på SFK.
Det var sista året med Friflajfestivalen och efter
två tandemhopp föll jag pladask för fallskärmshoppning i allmänhet och stämningen på Everöd i
synnerhet.
Eftersom mitt knä var paj så gick jag inte igenom läkarundersökningen det året men hängde
mycket nere på klubben tillsammans med Petter
och Sofie Alzén. Vi bodde alla tre i Göteborg då,
men tanken på att börja hoppa lite närmare än på
SFK fanns inte. 2004 var mitt knä läkt, jag gick en
AFF-kurs och sedan dess har jag gjort strax under
250 hopp. Jag hoppar både FS och friflygning beroende på humör men inser att jag snart måste
börja välja lite om jag ska utvecklas något. Jag har

även börjat filma och ser fram emot att utvecklas
inom det området också, både själva filmandet
men också redigerandet, jag är hopplöst förtjust i
sådana saker.
Efter att ha gått i skola och satsat lite på min
så kallade karriär de senaste åren har hoppningen
fått ligga lite på hyllan, jag hoppade till exempel
bara 13 hopp förra året (jag vet, det är sjukt!)
men nu är jag redo att börja bränna pengar igen
och ser fram emot 2008 som året när min hoppning tar fart på riktigt.
Och en av de roligaste delarna kommer självklart att bli att få vara med och göra SFS tillsammans med er. För det är ju det som är meningen,
att alla hoppare på alla klubbar ska bidra till att
göra tidningen för just – alla.
■
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Pengar att söka till din klubb:

Mer än SISU
Idrottssverige har gott om resurser, bidrag och stöd som
finns att söka till just din klubb. Vi kan bli mycket bättre
på att utnyttja dem. Här får du reda på vilka som finns
– aktivitetsstöd från SISU är en av möjligheterna men
även Lokalt aktivitetsstöd och Idrottslyftet står till buds.
Text

Lina Gardlow

S

ISU – idrottsutbildarna är en organisation som är finansierad med statliga
medel. SISU:s uppgift är att stimulera lärande, stärka engagemanget och hjälpa
idrottsklubbar att utveckla verksamheten. De prioriterar att lyfta värderingsfrågor och utbilda ledare.
Genom SISU kan man framförallt få
personellt stöd men också ekonomiskt
stöd. Det finns inga fasta bidrag utan
man söker om pengar för varje enskilt
projekt. Ansökan ska alltså alltid göras i
förväg. Aktiviteter som SISU stödjer är:

barn och så vidare men det får inte vara
styrelsemöten.
Kurs

En kurs ska ha minst tre deltagare samt
en ledare och ska pågå i minst tre timmar. Det ska finnas ett givet program för
kursen. Det kan vara till exempel utbildning i materiallära, teori kring sporten
och så vidare. Kursen får inte vara SFF:s
instruktörs- och BAS-utbildningar men
däremot elevteorikurs och packkurs.
Klubben kan få ekonomiskt stöd för
böcker och lokaler.

Lärgrupp

En lärgrupp motsvarar det gamla begreppet studiecirkel. Det är en bidragsberättigad grupp på minst tre personer inklusive ledaren. Vilket ämne gruppen väljer
att arbeta med spelar ingen roll, men det
får inte vara själva idrottsaktiviteten. Varje träff ska vara minst 45 min lång. Det
ska vara planerade studier över tid och
det bör finnas ett lärandematerial. Det
kan vara både för medlemmar, anhöriga,

Föreläsning

En föreläsning ska ha minst tio deltagare
samt föreläsare. Detta ska vara en enskild
företeelse. Det får inte ske i samband
med annan SISU-anordnad verksamhetsform som en kurs. Det kan vara i anslutning till ett årsmöte eller styrelsemöte
och föreläsningen ska ha ett eget tema
och hålla på i minst 45 minuter.
Utvecklingsarbete

Lokalt aktivitetsstöd
LOK-stöd är kommunens stöd till
barn- och ungdomsverksamhet för
aktiviteter med deltagare som är
max 20 år. Det kan finnas lokala
regler med högre åldersgräns. Man
får inte så mycket pengar, men det
ger en plats i kommunen vilket ger
möjligheter till andra stöd.
Man måste registrera föreningen
hos kommunen, sedan fyller man i
aktivitetskort. De flesta klubbar
borde kunna anmäla elevkurserna
om ni bara har tre personer som är
20 år eller yngre med på kursen. ◆
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SISU har utbildade ”konsulter” som kan
hjälpa till med utvecklingsfrågor kring

föreningsekonomi, organisationsutveckling med mera. Det ska vara processinriktat, som till exempel utveckling av
styrdokument, informationsspridning,
rekrytering och miljöarbete.
Kultur

Detta kan vara en aktivitet i samband
med till exempel ett årsmöte och om
man vill ha någon sorts underhållning
efteråt, göra en utställning om sporten
eller kanske en uppvisning.
OBS! Viktigt för alla dessa punkter är
att man tar kontakt med SISU först och
att SISU står som anordnare tillsammans
med klubben. Kontakta SISU och förklara vilken verksamhet som du planerar.
SISU beslutar om verksamheten godkänns som en SISU-aktivitet.
Fyll i en anmälningslista för verksamheten och skicka till SISU. De skickar en
redovisningsblankett till dig. Efter alla
kurstillfällen skickar du in redovisningen.
Ett särskilt projekt finns nu kring ledarförsörjning. Det finns pengar att söka från
SISU före den 30/6 2008 för att rekrytera,
utbilda, stimulera och behålla ledare.
Ett tips är att bjuda in en SISU-konsulent i början av året, till exempel på ett
styrelsemöte, och förklara alla verksamheter som planeras för året och be om information kring stöd från SISU.
Syftet är dels att man kan få ekonomiskt stöd för kostnader man ändå har i
samband med verksamheten. Man kan
inte ”tjäna pengar” på det men man kan
minska kostnaderna. Och glöm inte att
det personella stödet också kan vara
mycket värt!
■

Idrottslyftet
Idrottslyftet är ett fyraårigt projekt under Riksidrottsförbundet för barn- och ungdomsverksamhet (15-25 år). Adress till hemsidan är www.rf.se
Man kan söka pengar från Idrottslyftet via
Flygsportförbundet (FSF), SISU och det lokala idrottsförbundet. Man kan allstå söka bidrag från
samma projekt via tre olika organisationer.
Syftet är att:
• Öppna upp dörrarna till idrotten, rekrytera.
• Få aktiva att välja att idrotta längre upp i åldrarna.
• Få in fler tjejer, skapa jämställdhet.

• Utveckla verksamheten, ledarförsörjning.
Flygsportförbundet har gjort egna riktlinjer för hur
ansökningar ska behandlas och bedömas. Klubben
skriver ett kontrakt med FSF och får halva bidraget
före och halva efter aktiviteten. Resultatet av aktiviteten ska vara mätbar. FSF har fått 755 000 kr för
2008, cirka 250 000 kr är redan utdelat. Ansökan
till FSF lämnas via www.flyg-fritt.se/idrottslyftet
Maximala bidrag är cirka 15 000-25 000 kr per
klubb, men klubbar får gärna söka till gemensamma projekt och då om mer pengar.
◆
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Petter Alfsson-Thoor,
din riksinstruktör

Det är nära nu
N

u är det nära. Nära tills det piskar mellan tårna när de små
ogräsen kilar sig fast mellan en härsket luktande flippissandal
och ett par glada fötter. Det sköna glidet efter långflären på det
daggvåta gräset som lyser av gula maskrosor en varm sommarkväll.
Nu är det inte långt kvar.
För det känns som det var evigheter sen man kunde hoppa utan
underställ, två tröjor, nyköpta vinterhandskar och insmort ansikte,
en overall som måste ha krympt i skåpet… för något annat fel kan
det ju inte vara.
Nu händer det snart… farbror rimfrost ska gå till kojs. Om en
stund är den här, och jag hoppas den stannar länge – sommaren!

N

og om dagdrömmeriet! Vi har varit duktiga. Det är dags att
skörda frukten av vinterns arbete och de sprudlande idéer som
dök upp vid höstkanten. Det är dags att möta våra nya medlemmar
med samma entusiasm som vi själva gav oss in i den här besynnerliga sociala företeelsen vi kallar fallskärmshoppning. Det planeras
boogien här och där med bland annat och bland andra storformationer, friflygare, vingoveraller och swoopare.
Kursverksamheten har precis dragit igång i klubbarna och det har
dimpt ner ett gäng euforiska förstgångshoppare på några håll.
SFF utbildade 19 nya kursledare på Bosön. Jag hoppas vi får se alla
er ute på klubbarna drillandes elever i alla möjliga kreativa utbildningsmetoder utanför klassrummet. Likaså har en mängd andra kurser för
hoppmästare, hoppledare och BAS-kurser bedrivits runt landet.
Men det är inte klart ännu. AFF-examineringen kommer att ske i
Västerås, där det just nu ser ut att bli cirka 25 nya AFF instruktörer,
kanske till och med fler.

”

…som lyser av gula maskrosor en varm
sommarkväll. Nu är det inte långt kvar.
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Även tandemutbildningen kommer snart att gå av stapeln, och där
har vi nio kandidater som skall drillas och prövas av tandemexaminator Peter Engström.

J

ag vill redan nu tacka alla kursledare från Svenska Fallskärmsförbundet som runt Sverige haft BAS-kurser, hoppledarkurser,
kursledarkurser, hoppmästarkurser och snart AFF-kurser med examinering. De gör ett enormt jobb. De lägger ner lika mycket tid, ledighet och energi på att driva kurserna som du som deltagare lägger
ner när du går kurserna. SFF är en ideell organisation där styrelsen
jobbar oavlönat och där SFF:s kursledare får en symbolisk summa
för sin tid på kurser.
Jag hoppas att jag i fortsättningen får se alla er instruktörsutbildare vid min sida, men jag hoppas även på att få se nya ansikten
som kan bidra till upplevelserna på instruktörsutbildningarna. Det
är lärorikt för oss alla, man lär sig alltid något nytt av er kandidater.
Paraplykraften till exempel…*
Till nästa år, 2009, kan en förändring av SFF:s kursverksamhet
ske. Mitt mål är att göra utbildningstillfällena mer effektiva, för att
ta vara på möjligheterna för kursledning. Jag vill göra en stor lång
utbildningshelg där både HM, HL och BAS körs i flera klasser på
en plats.

O

ch nu, inför den stundande säsongen, kommer boken ”Flyga
fallskärm” med planen att släppas den 15 juni. I den finns
SFF:s nya fallskärmsflygarskola som kommer att ersätta pilot 1-2-3.
Boel Stier har jobbat stenhårt med att få det här utbildningshjälpmedlet färdigt och strax är boken här. Hoppare som skall lära sig
nya nivåer inom vingkontroll får nu ett mycket fint komplement till
sin utbildning. Och de kalottinstruktörer som chefsinstruktörerna
utser i klubbarna får ett enat utbildningsmaterial som gör flyga fallskärmsskolan mer likriktad och spridd.
Avslutningsvis.
Ha en grymt bra säsong, ta hand om varandra, lär av varandra
och glöm inte att vi gör det här för att det är kul.
Med blicken mot skyn…

Petter Alfsson-Thoor
SFF:s riksinstruktör

*Paraplykraften – ett uttryck som myntades av Björn Carlsson från FKCG på senaste kursledarkursen, som en del av hans förklaring av lyftkraft. Med ”paraplykraften” menar han
ungefär det luftmotstånd som bromsar paraplyt när det faller till marken.
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INCIDENT
RAPPORTER

Recept
för katastrof
Jag tänker ta upp en
händelse som skett denna
vår. Det är en alldeles ny
hoppare som läste sig till
ett tips i SFF:s utbildningsmaterial.

av Petter Alfsson-Thoor

Händelseförlopp:
Hopparen som är nyutbildad befinner sig i utlandet för att hoppa. För att få en mjukare känsla
vid utlösningen av fallskärmen
har hopparen läst att man kan
dra in benen och sätta sig upp
vid drag.
Den berörde hopparen tar till
sig detta tips och avser att pröva
det.
Vid drag drar hopparen in knäna för att sätt sig upp under öppningen. Men istället för att bli sittande gör hopparen bakåtvolter
genom linorna. Ett ben fastnar
och sliter av linor i öppningschocken. Fallskärmen vecklas ut
men med kraftig rotation.
Det är nu en mycket besvärlig
situation och hopparen beslutar
att nödprocedur är på sin plats.
Det roterar så mycket att g-krafterna känns påtagligt och losskopplingshandtaget är nästan
uppe i högra armhålan. Hopparen drar losskopplingshandtaget.
Men handtaget dras bara ut
cirka tio centimeter, varav ena sidan av treringarna släpper. Det
börjar nu spinna våldsamt och
hopparen beslutar att något
måste göras. Reserven dras.
Som tur är går den fri från huvudkalotten och vecklas ut, men
huvudfallskärmen som fortfarande sitter fast gör att ekipaget ro-

”

terar. Till slut släpper huvudfallskärmen från hopparen som då
har en rejäl snodd på reserven.
Snodden sparkas ut, höjden är
200 meter och landning sker
utan vidare anmärkning.
Hopparen ådrar sig sårskada
och sönderslitna muskler i benet
efter linorna som brast runt benet vid öppningschocken.

Sju kommentarer:
1. Hopparen är att bedöma som
mycket oerfaren. Att vid en oerfaren nivå börja med märkliga
konster i samband med drag är
ett recept för katastrof. Tipset
som finns om att sätta sig upp
under öppningsförloppet, står i
SFF:s specialutgåva av Svensk
Fallskärmssport som förvisso riktar sig till nybörjare. Där beskrivs
hur man kan sätta sig upp vid
draget för att göra övergången
från liggande till stående position
smidigare.
Det är enligt mig en överkurs
för de som vill analysera känslan
av hur det känns när fallskärmen
är på väg ut, men inget som på
något vis förändrar utvecklingsförloppet. Möjligtvis är det något
man skulle kunna pröva på när
man har mer betydande erfarenhet samt fått det beskrivit för sig
av någon som faktiskt har prövat
det, samt vet hur det känns och
vad som kan hända om man tajmar det fel.
Att tolka en text rakt av och
sen försöka genomföra manövern kunde vara skillnaden mellan
liv och död för den här hopparen.
2. När väl felfunktionen konstaterats och beslutet är taget. Gör
en komplett nödprocedur:
SE, TA! SE, TA! DRA! DRA!

”

Hungern att lära sig mera ska
inte behöva kosta hälsan. Det som är
enkelt för en etablerad hoppare kan
vara balansgång för en ny.

3. När man drar sina handtag
skall man dra dem tills man har
sträckta armar och ser att alla
vajrar är utdragna ur sina höljen.
Nu drog hopparen cirka tio
centimeter. En distans som var
tillräcklig för att en av de två
losskopplingsvajrarna skulle lossna. Normalt är det lite skillnad
mellan de två vajrarnas längd för
att öka möjligheten för att RSL sidan släpper sist.
Detta resulterade i en ännu
mer våldsam spiral som hopparen försökte lösa med en sista
åtgärd. Dra reserven.
4. Som tur är gick det bra den
här gången. Reserven gick förbi
huvudkalotten. Det blev inget
trassel mellan reserven och huvudfallskärmen. Hopparen lyckades till slut landa okej. Det blev
bara ett sargat ben och trasiga
bärlinor. Men det kunde lika gärna slutat riktigt illa.
5. Man ska pröva sina gränser i
fallskärmshoppning, men skynda
långsamt. Man behöver inte pröva allt på en gång.

Hungern att lära sig mera ska
inte behöva kosta hälsan. Det
som är enkelt för en etablerad
hoppare kan vara balansgång för
en ny.
6. Många av dagens hoppare är
väldigt benägna att få göra allt
på en gång. Exempelvis ska det i
många fall börjas med att friflygning från hopp ett efter utbildningsplanen, utan någon som
helst koll på tider, farter, höjder
eller utrustning. Vingbelastningskurvan ska man tydligen alltid ligga på gränsen på. Inte för
att man kan eller behärskar sin
fallskärm, utan för att man får
byta till en mindre.
7. V-tecken kommer att mästras, snabba fallskärmar, storformationer och långflärar likaså.
Men ge tid till grundläggande frifallskunskaper och fallskärmskontroll innan ribban höjs.
Eller som en gammal organisatör präntade i mig… ”det finns
inga genvägar till high performance”.
■

Tävland

Fredrik Johansson

Friflygning
Skullflyers

Capra

Fredrik Johansson,
Henrik Runbjörk, Madeleine Hall, Martin Olsson
och Mikael Rengstedt.
Gren: Friflygning/VRW
Klubb: FKCG
Mål: Att träna lite VRW
tillsammans och se vad
vi kan göra av det.

Henrik Runbjörk
(FHS), Martin Olsson (FKCG) och
Peter Nilsson (SF)
Tävlar för: Högst
betalande klubb.
Mål: Att prestera
bra i allt vi gör och
att ha kul.

En ny tävlingssäsongen är här.
Är konkurrensen hårdare i år? Kolla här
på vår sammanställning av de tävlande,
gjord med hjälp av hopparnas egna
uppgifter till SFS.

Cosmo freefly
Ramona Bengtsson, Erika
Segerström och Cecilia Cöster
Klubb: SF
Mål: Två hela träningsveckor
samt att deltaga i Svenska cupen 2 och 3. Laget skall vara med på friflygarlägret i Gryttjom vecka
26. Som det ser ut nu så ställer laget upp i SM tidigast 2009.

FS4 intermediateklassen
Gambit

Olof Lindkvist

Heroes
Madeleine Hall (performer),
Mikael Rengstedt (kamera) och
Fredrik Johansson (performer).
Klubb: FKCG
Mål: Hoppa två veckor i sommar varav en med Håvard Flaat
(Skywalkers) som coach. Den
andra kör vi själva i den utsträckning vi känner för. Annars
blir det förhoppningsvis lite helger under våren. 4-6 april åkte vi alla tre
till Bedford tunneln för att flyga lite tunnel. Vi hoppas vi kan vara med
på NM och SM i år, för det är ju kul att tävla.

Granat
Matilda Kaijser, Josefin Levander,
Anna Oscarson och Frida Strauss
Klubb: SF
Mål: Har rulltränat under vintern,
kommer att köra tunnel basic och
två veckor Basic camp samt tävla i
minst en Svenska cupen och SM.

Juan Cifuentes

Cissi Cöster

Johanna Ziedén, Axel Gyllenkrok, Robbin Havasi och Martin Christiansson.
Video: Olof Lindkvist
Klubb: FK Syd
Mål: Laget skall tävla i minst en Svenska cupen i år. Har redan hunnit med en
resa till USA där 50 hopp gjordes.

Divine freefly

CF4 rotation

www.divinefreefly.com

ZERO Freefly
Mik Stier, Joakim Wetterfors och Anders Sundin (svenskt landslag i friflygning 2008)
Klubb: SF
Mål: Vi ska sopa mattan med Babylon
på VM! Kanske inte, men vi ska träna,
tävla och i alla fall inte göra bort oss i
Maubeuge. Framförallt ska vi ha kul
och lära oss så mycket som möjligt av
alla som vi träffar i Sverige och på
våra resor utomlands.

AID

Boel Stier

Marcus Dahl, Fredrik Heden och
Ludvig Engelbert
Klubb: Skånes Fallskärmsklubb
Mål: Utveckla våran hoppning och
ha jäkligt kul. Vi planerar att ställa
upp i SM och någon Svenska cupen.
Void
Tobias Johansson, Fredrik Panzar
och Henrik Löfgren
Klubb: SFK
Mål: Vara med i Svenska cupen, DM
och SM. Göra cirka 80 laghopp.

Dan Ondrejka, Mikael Andersson, Jimmy Sandberg, Thomas Biehl och Tomas Salberg.
Mål: Ska tävla i VM och World
Air Games.

Arne Nilsson

Nico Emanuelsson

Romme Rotation

Peter Törnestam

Klubb: FKCG
Mål: Cirka 250 laghopp plus
cirka 5-6 timmar var i tunnel
innan VM i augusti. Placera
oss i de svenska tävlingarna
och att bli bästa svenska freeflylag i VM. Vi ska coacha en
del under säsongen som
kommer, och givetvis fortsätta att göra en massa sköna skojhopp ihop.

Blue Spirits sats
Hösten 2007 hade Johnny Olssons ihärdiga övertalningskampanj mot Johnny Andersson äntligen resulterat i ett
klartecken från densamme att återigen hoppa fallskärm på
en nivå i en satsning som sällan skådats i Sverige.
Olsson och Andersson känner varandra sedan barnsben och började
hoppa tillsammans 1985. Olsson
fortsatte hoppa och har gjort drygt
6 000 hopp. Andersson la sitt krut
på studier och sedan sitt jobb som
advokat. De senaste åren har dock
lusten att hoppa fallskärm kommit
tillbaka och efter flera resor till både
vindtunnel och USA var tiden mogen
för en lagsatsning. Olsson var inte
sen att hänga på och jakten på övriga lagmedlemmar började.
Johnny O och Jens Thögersen har
hoppat lag tidigare och har efter det
haft en tät kontakt. Olsson och Ulf
känner varandra sedan länge och

när erbjudandet låg på bordet var det
för bra för Jens och Ulf att tacka nej
till. Starke Staffan Linde på video,
som senast filmat fyrmanslaget ”42”,
gjorde laguppställningen komplett.
En minst sagt imponerande plan
lades, 120 dagars hoppning, tunnel
plus Bosön och rullning. Wow, tur
att vi alla har förstående nära och
kära. Att vi var och en kunde sälja in
konceptet hemma var givetvis en
förutsättning för att tacka ja.
Tränar block
Vi hade till slutet av mars gjort 165
hopp, 92 på träningslägret i januari
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de 2008

Evolution
utmanar Blue Spirits

FS4 öppna klassen
Foursvaret

Ammi Sjöberg

Arvid Olovsson, Mårten Nordlander,
Henrik Eriksson, Adam Stålsmeden
och Peter Wirenstedt (kamera)
Tävlar för: Försvarsmakten
Målsättning: 200 laghopp, 5 timmar
tunnel och att bli bättre prechoppare
(vilket ingår i den militära hoppningen) samt att slå Chili på SM.

eXigo
Evolution är precis som Blue Spirits ett nystartat lag in-

Jenny Åhlén (center inne), Johanna
Forslund (topp), Fredrik Wesslén
(tail), Stefan Flink (kamera) och
Mikael Holm (center ute)
Klubb: FK Aros
Mål: 4 timmar tunnel, 100 laghopp,
Svenska cupen 1 och 2 och10 omgångar på SM med 80-100 poäng.

för årets säsong. Medlemmarna kommer från olika lag
och känner alla att de ville satsa hårdare än de gjort tidi-

Blue Spirits

Andre Melan

Johnny Olsson, Jens Thögersen, Ulf
Liljenbäck och Johnny Andersson. Kamera: Staffan Linde.
Klubb: FK Syd
Mål: Se artikel

Emil Einarsson (point), Rikard Rodensjö (center ute), Felix Wallberg
(center inne), Martin Askelin (tail)
och Niklas Rodensjö (kamera)
Klubb: SF
Mål: Se artikel

Ammi Sjöberg

Evolution

Rickard Rodensjö har hoppat med Martin Askelin i fyra år i
laget Sweet 4. När laget efter förra säsongen beslutade
sig för att lägga ner kände Rickard och Martin att de ville
mer.
”Jag kollade runt lite vilka som kunde vara intressanta”,
säger Rickard. Det blev Emil Einarsson och Felix Wallberg
som valet föll på. Emil Einarsson tävlade förra säsongen
med Team SOAP och det laget hade också bestämt sig för
att inte fortsätta satsa. Niklas Rodensjö kommer att filma.
Laget har rulltränat en kväll i veckan sedan oktober. De
kommer att köra 16 timmar vindtunnel och har planerat in
fem träningsveckor.
En tunnelresa tillsammans med norska laget Arcteryx är
avklarad.
”Det kändes bra, faktiskt bättre än förväntat. Första
gången som laget körde ihop.”
De testade lottningen från förra årets SM men på grund
av strul med skivorna har de inte kunnat räkna snittet
ännu. Förhoppningen är att de ska snitta 15 poäng på SM.
”Först efter Basic camp kommer vi att veta var vi ligger.”
Text: Anna Oscarson

Roger Åstrand

Stefan Flink

gare. Deras målsättning är att snitta 15 poäng på SM.

sar för fullt mot VM
och 73 under mars. Gary Smith har coachat oss
och har så gjort med bravur. Gary är flerfaldig
världsmästare, Deland Majik och Deland
Fire, och kan helt enkelt allt om fyrmanshoppning. Han är dessutom en riktigt bra pedagog
och en härlig människa.
Vi har varit i tunneln tre gånger och kommer
att åka dit en gång till i maj innan vi börjar sommarsäsongen i Sverige. I tunneln har vi haft Steve Hamilton som coach, även han en utomordentligt skicklig hoppare och coach. Vi lägger
grunden nu, mycket blockträning och mycket
samkörning. Vi har mycket kvar men har samtidigt kommit jättelångt på kort tid.
Tävlingsdebut i USA
Vi har tävlat i Shamrock och är nöjda med resultatet eller nja, kanske inte så jättenöjda. Det som
gör att vi faktiskt kan se tillbaka på tävlingen med
ett leende på läpparna är att steget upp ett par
snäpp inte ligger långt borta.
Det var vår första tävling och vi hade precis
avslutat ett två veckor långt träningsläger. Men-

talt var vi inte på topp men kunde ändå ta
oss samman och stundtals hoppa bra.
Fokuserad träning
Vår kortsiktiga målsättning är att vinna SM
2008 och få representera Sverige på VM i
Frankrike senare i sommar. Det långsiktiga
målet är att bli det lag som snittat högst på
tävling i Sverige någonsin.
Dit kommer vi att komma genom hård
och fokuserad träning, en målmedvetenhet
och ett jävlar anamma. Det krävs mycket
för att nå ända fram, såhär precis i början
av satsningen känns det toppen.
Vi kommer bra överens, även om vi givetvis inte alltid tycker likadant. Det visade
sig till exempel ganska snabbt att Ulfs blodsockerhalt inte får sjunka för mycket för då
blir det grinigt. Och att Jens inte fungerar
riktigt som han ska den första timmen på
morgonen.

Stående: Staffan Linde (video) och Jens Thögersen (outside
center). Sittande: Johnny Andersson (point), Johnny Olsson
(inside center) och Ulf Liljenbäck (tail)

Text: Ulf Liljenbäck

13
Svensk Fallskärmssport nr. 2, 2008

Tävlande

Skånes fallskärmsklubb har alltid haft en gedigen tävlingstradition men på senare år har det mattats av. Intresset
för att visa upp och jämföra sina färdigheter har varit lågt
och en ökad entusiasm för de mer klassiska grenarna har

2008

FS8

varit i det närmaste obefintlig. Tills nu.
Visst, lag 42 och SFK:s precisionshoppare har oftast
stått på pallen i alla tävlingssammanhang men nybildandet av lag och viljan att göra
något mer än att bara skojhoppa har inte riktigt funnits.
Men nu börjar det gå åt
andra hållet.
Under 2008 kommer det
att finnas två friflygarlag och
ett förhållandevis stort gäng
precisionshoppare som ska
tävla under SFK:s flagg.
Killarna i Void och Aid var
med på SM redan förra året
men bland precisionshopparna
kommer det i år finnas flera
nya ansikten. Anledningen till
detta är att Kenneth Malmsten från FKCG förnyat i Skåneklubben och nu söker med
ljus och lykta efter intresserade hoppare som vill vara med
och bilda lag.
”Drömmen är att få ihop
minst två stycken femmannalag som ska träna och tävla
mot varandra för att utvecklas så mycket som möjligt”,
säger han.

(forts)
Molly’s Drop In
Fanny Våge, Filip Morén, Jenny Blomqvist,
Martin Gustafsson, Mats Svensson, Patrik
Skjelfoss, Robert Alasuutari, Siv Lindgren,
Johan Erlandsson (reserv) och Björn
Carlsson (kamera/reserv)

Individuella tävlande

Tommy Gustafsson

Precision

Klubb: FKCG
Mål: Rullningen är igång och helger + en
träningsvecka med coach är inplanerade.
Vi kommer att delta i Svenska cupen 2
samt SM, där målet såklart är att vinna!

Aros FS-åtta
Maria Ondracek, Jenny Ekdahl, Ralf
Liljedahl, Steffen Hansen, Håkan Andersson, Bodil Almberg, Johan Bond och
Jenny Melander.
Klubb: FK Aros
Mål: Tävla i Svenska cupen och SM

Lagprecision

Micke Alpfors,
SFK. Målsättningen med året är att
uppnå 2007 års resultat medaljmässigt. Resultatmässigt är målet en cm
i snitt. Träningsmässigt blir det mycket träning på Everöd, där all utrustning som krävs finns.
Anders Carlson, LFK. Mål: att vara
med och slåss om medaljerna på SM.
Åsah Helenius,
ÖFSK. Kommer
att ställa upp
på SM och delta på nationella
träningsläger.
”Prec är långt
ifrån död som
disciplin, därmed basta!”
Magnus Falk, tävlar i år.

Större satsning
Kenneth kollade redan förra
året intresset inför en större
precisionssatsning och tolv
personer anmälde då att de
ville vara med. Han hoppas
att alla fortfarande är intresserade och ser det som sitt
mission att samla ihop alla,
fixa träningsläger och få till
samma gemenskap som
andra laghoppare har. Att
klubbarna inte satsar på att
lära ut precision längre tycker han är tråkigt och är tacksam över att ha så stor hjälp
av bland andra Uno och Michael Alpfors, som med glädje hjälper till att få in nytt folk
i den lite bortglömda klassiska grenen.
”Det är synd att det finns
så få förespråkare för preci-

Swooping
Göran Schwarz, Nyköpings FK.
Peter Törnestam, SF. Mål: placera mig
bra på svenska tävlingar och ut i Europa ett par gånger. Närmast blir det
spanska öppna mästerskapet.
Nico Emanuelsson, FKCG. Mål: Jag
har redan tränat på swoop och tävlat i
en tävling i Florida i år. Ska till Spanien
för Spanish Open National Canopy Piloting Championships. Samt massa
mer tävlingar. Allt hänger på tid och
pengar. Min plan i år är att hoppa hela
sommaren och göra så många tävlingar det går.
Martin Bäcklin, SF , tävlar i år.
Jens Thögersen, tävlar i år.

Skånes Bästa

LFK
Linköpings fallskärmsklubb kommer att ställa upp med ett precisionslag i SM med målet att ta guld.
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Speed
Henrik Andersson, ÖFSK.
Mål: Om min arbetsgivare och
ekonomi tillåter kommer jag att vara
med på två deltävlingar i världscupen
och vinna SM i år igen.
Fredrik von Schmalensée, SF.
Mål: Jag har för avsikt att vara med
på hela World Cup i Speed Skydiving.
Tävlingarna i år går i
USA, Finland, Italien
och i Gryttjom. Utöver
World Cup kommer jag
vara med på SM och
liknande tillställningar.

Stefan Andersson

Uno Alpfors, Stefan Nilsson, Ulf Österbom, Micke Alpfors och Helene
Eriksson. Reserv och på G in i laget: Kenneth Malmsten.
Målsättning: SM-medalj och att
fortsätta vara världens bästa
Skånska precisionslag. Kommer att
träna på Everöd under träningsveckor och helgläger.

sion, det var ju det hela sporten började med, att landa
rätt och sen springa iväg och
börja skjuta”, säger Kenneth
och berättar om första gången han skulle landa sin fallskärm under utbildningen.
”Jag tänkte ’där ska jag
landa’ och sen gjorde jag det,
det blev mitt intresse direkt.”
Men även satsningen på
precision tar upp mycket tid
och planering så slutar han
inte hoppa från full höjd.
”Man behöver inte bara
vara hipp friflygare eller FShoppare, man kan göra båda
sakerna. Jag älskar att göra
4 000-metare och tänker
verkligen inte sluta med det.”
Nu har Kenneth två riggar
så att han kan göra både
och, men säger att oavsett
vilken skärm han har så tänker han alltid ut exakt var han
ska landa. Att bara hoppa för
sin egen skull och vinna över
sig själv är inte aktuellt.
”Jag är en tävlingsmänniska, får jag inte tävla kan jag
inte bli bättre. Sedan är själva tävlandet i sig otroligt viktigt, plus att det är kul när
man får man pressa sig själv
till att göra extra.”
För att få bra resultat ska
de ordna gemensamma träningsveckor, utrustning finns
att låna genom Lennart Vestbom.
”Många vill prova på men
det har inte funnits grejer.
Det finns det nu, vi kommer
att köra teori och sedan
hoppning där man får hoppa
efter någon erfaren. Hoppar
man bara ur planet och ser
mattan är det lätt att missa.
Vanliga helger kommer det
också att finnas träningsmöjligheter och hjälp med
coachning.
”Jag tänkte att vi skall ordna en prec-hörna där vi har
utrustningar för utlåning så
vem som helst som vill prova
på kan komma och få hjälp av
dem som är erfarna.”
Respekt och tyngd
Michael Alpfors, precisionshoppare från Skånes fallskärmsklubb med många medaljer hemma på hyllan,

Kenneth ”Kenta” Malmsten ska satsa på precision i år – och vill att fler
gör det. Första satsningen är prova-på-helg på Skånes fallskärmsklubb i
maj. Vill du vara med och träna med gänget från Skånes fallskärmsklubb eller bara prova på? Kontakta Kenneth på kenta4@hotmail.com
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Gedigen

Lennart Vestbom sitter i Svenska fallskärmsförbundets tävlingskommitté
och håller med Michael Alpfors i artikeln intill om att tävlandet är viktigt
inte bara för oss, utan även utanför
sporten.
”Fallskärmshopping är en idrott och
vi är med i Riksidrottsförbundet. För
att vi ska få ta del av deras kunskap
och deras pengar måste vi visa att vi
Lennart Vestbom.
tävlar”, säger han.
”En annan sak som också är viktig är att de tävlande faktiskt
driver utvecklingen i de olika grenarna framåt.”
Ett stort problem som sätter käppar i hjulet för folk som vill
tävlingssatsa är ekonomin. Sporten är som bekant uppbyggd
på en ideell basis och till skillnad från andra sporter finns det
inte några pengar i den här.
”En simmare, bandyspelare eller vad som helst skulle ju inte
gå in på planen utan att få betalt, medan en hoppare under en
säsong kan lägga 100 000 ur egen ficka och sen äta nudlar
resten av året.”
Lennart Vestbom tror också att klubbarnas attityd spelar
roll för hur intresset av att tävla ser ut.
”På en del klubbar finns det skygods som hela tiden propagerar mot tävling. De nyare hopparna lyssnar och då ökas ju
aldrig intresset. Men sedan finns det även de som puffar för
tävling och då blir det fler tränande lag på den klubben.”

tävlingstradition
i söder

0Anders Q

Tävling utvecklar

”Många kanske tänker ’ett hopp mer eller mindre i dag spelar ingen roll’ men för mig
är det inte så. Gör jag tio hopp är det bra, kan jag göra elva är det ännu bättre”, säger
Michael Alpfors, seriöst tränande precisionshoppare i Skånes fallskärmsklubb.

tycker att det är bra att det satsas på
prec-hoppningen i allmänhet – och tävling
i synnerhet – av två anledningar: att vi
får respekt från myndigheter och att det
är utvecklande för sporten i sig.
”Kan vi visa upp att vi har tränande
och tävlande lag så visar vi upp en seriös
idrottsverksamhet och det ger mer tyngd
i diskussioner om buller och liknande”,
säger han.
För Michael är det självklart att hoppningen ska leda till framgång. När han är
på fältet hoppar han för att bli bättre och
inte bara för att det är kul.
”Många kanske tänker ’ett hopp mer eller mindre i dag spelar ingen roll’ men för
mig är det inte så. Gör jag tio hopp är det
bra, kan jag göra elva är det ännu bättre.”
Vill visa upp precision i innerstan
För att öka intresset för tävling tror Michael på att visa upp sig. Om lag rullar,
filmar, briefar och tränar på en klubb är
det inspirerande för övriga hoppare som
kan se glädjen i framgångarna och energin för att nå dit. Att bjuda in duktiga hoppare i den gren man vill utveckla sig, ordna
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läger och prova-på-helger är bra initiativ för
klubbmedlemmar som vill lära sig.
I slutet av juli är det SM. Innan dess
hoppas Kenneth att han ska ha gjort
150 träningshopp och kommit med i laget Skånes bästa. Målet? Guld så klart.
”Jag satsar även på att komma bland
de tio bästa i individuell precision.”
Den 17-19 maj kommer det att ordnas träningshelg i SFK, förhoppningsvis
ska precisionsgänget hinna med två sådana läger till. Det finns även lösa planer
på att åka runt till olika klubbar och presentera grenen. Både i Halmstad och i
Smålandsklubben finns det intresse och
Kenneth hoppas på att fler ska upptäcka
vilken rolig gren det faktiskt är. Drömmen
är att inom kort kunna genomföra en liten turné i Stockholm, Göteborg och Malmö med precisionshoppning i innerstan –
exempelvis på Heden eller Gärdet – för
att locka folk och göra PR för sporten.
En annan förhoppning är att bli bättre
– på att packa.
”Jag måste bli snabbare på att få ihop
min skärm så att jag får mer tid mellan
hoppen.”
Text: Mirijam Geyerhofer

Per-Erik Wendel

Förra året bildades
två nya friflygarlag i
SFK: Void och Aid.
De fortsätter tävla i år med siktet inställt på bättre placeringar på SM och
ungefär 100 träningshopp per lag.
Att SFK i många
år fostrat många
duktiga friflygare är
det inget snack om.
Aid, ett av de nya skånska friflygarlagen.
Dessa duktiga
hoppare har däremot aldrig varit särskilt intresserade av att
tävla, men nu är det andra bullar. Förutom Void och Aid så
kommer ytterligare ett lag – Ospottat – att lagträna i år, men
det är ännu inte bestämt om dom kommer att tävla i år eller
vänta med det tills nästa säsong.
Ludvig Engelbert i Aid tror att magflygning och precision
lämpar sig mer för tävling än friflygning på grund av att det
krävs mer struktur i de grenarna.
”Det är inte så kul för fyra magflygare att hoppa ut och bara
laja, det kan man ju som friflygare göra på ett annat sätt”, säger han.
Så, varför denna lagboom, och varför just nu? Ludvig är
inte säker men tror att folk blir inspirerade av att se andra träna ihop.
På midsommarboogiet förra året frågade Janne och Petter
från laget Divine i FKCG varför Skåne inte skulle skicka fler
friflygare till SM och då föddes idén till ytterligare ett lag förutom Void. Tre veckor innan SM hade SFK sitt andra lag.
”Jag har egentligen ingen tävlingsgen men det blir ju mer
kvalitetshoppning när man tillsammans ska nå ett mål”, säger
Ludvig.
Tobias Johansson från Void håller med. Han började hoppa i
SFK 2002 efter ett par år i smålandsklubben och i sin strävan
efter att hela tiden bli bättre tyckte han att det kändes som ett
naturligt steg att börja tävla nu.
”Man kan inte bara leka. Visst har vi utvecklats hela tiden
men vi har gjort det ännu mer nu sedan vi bildade lag.”

Boel Stier

Skånsk friflygning
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swoopa

Europa!
Drömmer du om att vara med på
swooptävlingar i Europa men tror att du
inte duger? Kryp fram ur vrårna – våra
aktiva swooptävlande söker kompisar.
Text

Martin Bäcklin

Foto

Trond Bolstad

I

slutet av förra säsongen skapade Jens
Thögersen och jag ett projekt som vi
kallar Team Sweden. Målet är att öka kompetensen och gemenskapen hos svenska
hoppare som gillar swooping, och vi vill
åstadkomma det genom att ha kul tillsammans ute i Europa!
Vi är några stycken som har testat våra
vingar på den internationella arenan, och
det är fantastiskt lärorikt och skoj att vara
med i ett välorganiserat arrangemang
med många deltagare.
Europeiska tävlingar avgörs oftast enligt IPC-format (distans, speed och zonprecision) och är som regel schemalagda
över fredag-lördag med chans till ett par
inhopp. Alltså går det endast åt en semesterdag, och kostnaden brukar landa
på kanske 4 000 kronor med flyg, hopp

• Kolomna, Ryssland,
eventuellt en EST-tävling i juli.
• Italien, eventuellt en
EST-tävling under sommaren.
• Zwartberg, Belgien, 25-27 juli
(troligen EST).
• Klatovy, Tjeckien, 15-17 augusti
(öppna österriskiska mästerskap).
• Bussloo, Holland,
28-30 augusti (EST).
• Zwartberg, Belgien,
4-5 oktober (DST).
Vi planerar att representera Team Sweden åtminstone i Lillo, Klatovy, Bussloo
och Zwartberg. Naturligtvis är vi även
med vid Swoop- och canopy basic camp i
Gryttjom 9-13 juni. Som grädde på moset kommer en tur till Voss Ekstremsportveko 22-29 juni att vara högprioriterad för att kunna leka med världens
häftigaste berg i Gudvangen.
Boka in det evenemang i kalendern
som passar bäst och hör av dig bums till
oss på swemartin@gmail.com eller
jens_thogersen@yahoo.se, så börjar vi
bygga kollektivet med t-shirts, klistermärken, hemliga handshakes och hela
baletten!
■
Jens Thögersen

Michael Strickland

Michael Strickland

Martin Bäcklin

och boende. Det är enkelt, förbaskat kul
och värt varenda öre.
Ge detta en chans i sommar. Ge fanken i att Jante sitter på din axel och viskar att ”du är inte bra nog än”. Skitsnack!
Till saken hör att den nivån på svensk
swooping bevisligen redan är mycket
god. Men det viktigaste för oss just nu är
dock att vårt startfält breddas och att vi
blir fler som tar med oss nya erfarenheter
hem till våra svenska hoppfält.
Deltagarna vid europeiska tävlingar
håller en mycket mer varierande nivå än
vad vi är vana vid. Det leder till många
små fighter i olika delar av resultatlistan
och att stämningen hela tiden är mycket
glad och uppsluppen!
Europaschemat ser i skrivande stund
ut som nedan:
• Lillo, Spanien, 1-4 maj
(Open Spanish Nationals).
• Zwartberg, Belgien,
swoopcoaching med Bruno Brokken
och Brian Vacher, 13-15 juni.
• Fehrbellin, Tyskland, 27-29 juni
(GSO German Swooping Open).
• Bad Lippspringe, Tyskland, 10-13 juli
(öppna brittiska mästerskap).

Martin Bäcklin
från första VM i
swooping, 2005 i
Wien, Österrike.
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plats och är hel, och att du har din packjournal i ordning. Packjournalen brukar
placeras i en liten ficka någonstans på
riggen. Kontrollera att den senaste ompackningen och besiktningen finns dokumenterade där och att datumen stämmer så att du kan hoppa.
Kontrollera att treringarna sitter rätt
ihopsatta (bild 4) och kontrollera loopen.
Den slits lätt om man till exempel blir
draggad. Kolla också att sprintarna som
stänger reserv- respektive huvudskärmssystemen sitter ordentligt i hela och fräscha loopar.
Ta sen en titt på bröstremmen (bild 5)
och på benremmarna.
”Dra ut dem hela vägen till stoppet
(bild 6) och titta att inga trådar gått av
eller ser nötta ut. Det är inte okej att använda vanliga gummiband att fästa upp
slacket med! Använd de svarta, sydda resårbanden. De ska vara i bra skick och
kan behöva bytas om de blir för slappa.”

2
Okulärbesiktning.
Titta igenom
alla utrustningsdelar du
kommer åt.

Fräscht, tajt och helt

Pilotfickan där huvudskärmens pilot
packas in (bild 7) ska vara tajt och hel.
Lyft på stängningsflikarna till både reservens och huvudskärmens container. Se
efter att sprintarna sitter i ordentligt och
att looparna är fräscha.
När du ändå lyfter på stängningsflikarna kan du kontrollera att de verkligen
sitter på plats när du har stängt dem igen
(bild 8). Det gäller även axelflikarna.
”Ett bra tips är att se om du kan lyfta
hela utrustningen i en av flikarna, utan
att den öppnas.”
Det gäller särskilt om du friflyger.
Men även som maghoppare behöver du
flikar som sitter på plats. Släpper de för
lätt eller verkar sladdriga – prata med din
kontrollant. Man kan byta ut plastbitarna inuti flikarna. Skulle du känna att en
sån plastbit är trasig ska du också be att
få byta ut den.
Har du kardborrematerial på dina flikar är det viktigt att se till att det är fräscht och fungerar bra. Be annars din
kontrollant att byta ut det.

Efter vinteruppehållet är de flesta av oss rostiga. Många har bytt utrustning och andra har bara låtit skärmen vila i några månader. Här får du en
kontrollants tips på vilka delar av utrustningen du bör ha extra bra koll på.
Text

Boel Stier

Foto

Helena Sjölander

B

örja säsongen med att packa om din
huvudskärm. Har den legat nerpackad hela vintern kan den bli ganska kompakt och gummibanden på bagen kanske
inte är så fräscha längre. Byt gärna ut
dem allihop,” säger Helena Sjölander,
kontrollant i Skånes fallskärmsklubb.
”Kolla också att det inte har fastnat
gummibandsrester eller avlagringar i öljetterna och känn så att öljettkanterna
inte har blivit vassa (bild 1). Det kan ge
upphov till skador.”
En rejäl okulärbesiktning av din utrustning är ett bra sätt att inleda den nya
säsongen. Ordet ”okulär” kommer från
latinets ord för öga, oculus, och betyder
att man gör något med ögonens hjälp.

1

Gummiband och öljetter.
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En okulärbesiktning innebär helt enkelt
att du använder dina ögon och tittar igenom alla de utrustningsdelar som du
kommer åt (bild 2).
Håll ögonen öppna

Visserligen lämnar vi in utrustningen till
en kontrollant för årlig besiktning. Men
som Helena säger, kontrollanten kan
bara godkänna riggen inför det nästkommande hoppet. Varje hopp innebär slitage och alla hoppare måste själva hålla
ögonen öppna för om något ser förändrat eller misstänkt ut.
Börja med att kontrollera att packplomben som sitter runt reservens vajer,
under stängningsfliken (bild 3), är på

3

4

Packplomben på plats och hel.

Treringarna rätt ihopsatta.

5

Bröstremmen.
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På huvudskärmen ska du titta efter i vilket skick tyget är (bild 9).
”Vissa delar är särskilt utsatta för slitage, som tyget i skärmens bakkant. Där
sätter du troligen knäna när du packar
och det är också den delen som ligger
mot golvet och kanske utsätts för grusiga
golv eller underlag medan du packar.
Skulle du se ett pyttelitet hål är det inte
säkert att det måste åtgärdas. Men låt
först en kontrollant titta och bedöma vad
du ska göra. Låter ni ett litet hål vara ska
du ha fortsatt uppsikt på det så att det
inte växer.”
En annan del av utrustningen som är
utsatt för mycket slitage är infästningspunkten mellan bagen och huvudskärmen (bild 10). Gör det till en vana att
kasta ett öga där.
Inget ska sticka ut

Merparten av alla hoppare idag använder
en kollapsbar slider.
”Om kollapskanalerna har blivit slitna
eller linan av någon annan anledning
sticker ut ur kanalen kan det leda till
trassel och felfunktioner. Kontrollera
också att inte öljetterna i slidern är skadade eller känns vassa inuti.”
Skärmens linor sitter fast i de bakre
och främre bärremmarna med hjälp av så
kallade links (bärringar). Förut var hårda
bärringar, så kallade ”hardlinks” vanligast, medan mjuka varianter, så kallade
”softlinks” (bild 11) är vanligare numera.
Hardlinks sliter mer på linorna. Eftersom
slidern inte kan passera över hårda
bärringar sliter det mer på linorna. Slitaget hamnar på samma ställe hela tiden.
Softlinks tar också mindre plats i packningen.
”Har du softlinks ska du se till att den
lilla bit av linmaterial som stänger till
systemet och som står ut lite grann befinner sig mellan väven i bärremmarna och
är fäst där med ett litet stygn. Det är för
att inga linor ska kunna fastna i den.”
Helena tipsar också om att kolla skärmens alla linor så att inte de börjar se
fransiga och nötta ut. Det gäller speciellt
6

de yttersta linorna som slits extra mycket
av slidern i öppningsförloppet.
Slitage och friktion

På vissa utrustningar sitter pilotlinan fast
inne i bagen med hjälp av en öppningsbar metallögla med låsmutter (bild 12).
Den har en förmåga att slita på infästningen till pilotlinan. Be en kontrollant
att kika på det om du upptäcker slitage.
Om du har en kollapspilot (bild 13),
ta en titt på kollapslinan inuti piloten.
Den är gjord av vanligt linmaterial och
kan krympa med användning och friktion. Se till att den är något längre än
stoppbandet inuti piloten. När linan blir
för kort är det dags att byta ut den.
Kom också ihåg att de små plastknivarna, som nästan alltid är orangefärgade, numera är förbjudna. Den obligatoriska kniven ska vara gjord i metall.
”Slutligen,” säger Helena Sjölander,
”skulle jag vilja uppmana alla att läsa användarmanualerna till sin rigg och sin
skärm. Köper man begagnad utrustning
får man inte alltid med manualer men i
många fall går de att hitta på nätet. Det
är annars något du kan fråga din kontrollant om hjälp med.”
”Det florerar alldeles för mycket
andrahandsinformation på fälten och det
är gott om självutnämnda experter. Det
kan vara nybörjare som vill hjälpa till
men som inte har erfarenhet nog att sätta
informationen i ett sammanhang. Men
det kan också vara hoppare ur den äldre
generationen som upprepar sånt som de
alltid har hört och rekommenderar andra
att göra det som de själva alltid har gjort,
fast det kanske finns bättre sätt numera.
Naturligtvis ska du lyssna på erfarna
hoppare men sålla lite i informationen
och börja med att läsa manualerna! Och
fråga självklart en kontrollant om det är
något du inte förstår.”
Glöm inte heller tillverkarnas hemsidor. Där finns en massa tips på hur du
kan hålla din utrustning i toppskick som
inte alla gånger är med i manualerna. ■
7

Dra ut benremmarna till stoppet.
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13
Titta på kollapslinan inuti piloten.

12

Pilotlineinfästning med öppningsbar metallögla.

11
Softlinks.

10

Fästpunkten mellan bagen och huvudskärmen.

8

Pilotfickan tajt och hel.

Stängningsflikarna på plats, även axelflikarna.
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Karim Mostafa

Flajflaj
friflygarläger i USA

Förra årets framgångsrika Flajflaj-läger i Kalifornien gjorde att hopparna
strömmade till. I år blev det två läger. Under fyra veckor reste över fyrtio
svenskar, allt från taggade nybörjare till hoppare med tusentals hopp, till
Skydive Elsinore för att utveckla sin friflygning.

Text

Jenny Gustafsson

Foto

Jenny Gustafsson, Karim Mostafa, Kalle Sundholm

A

Jenny Gustafsson

Man bör veta vart
man är på väg när
man hoppar i USA.
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tt vara svensk fallskärmshoppare innebär att varje vinterhalvår drabbas
av en tomhet, saknad och längtan efter
det där underbara i att kasta sig ur ett
flygplan 4 000 meter över marken. Ett
sätt att motverka denna hoppabstinens är
att som fåglarna dra söderut till ett mer
flygvänligt klimat.

Likt många andra av landets hoppare var
vi ett gäng som följde denna strategi och
i slutet av februari bytte ett vintergrått
Sverige mot ett grönt och vackert Kalifornien.
Flajflaj år två

Målet för oss var Flajflaj, friflygarlägret
som för andra året i rad anordnades av
Stockholmshopparna Peter Nilsson och
Nicklas Lellky på Skydive Elsinore i Lake
Elsinore utanför Los Angeles. I år ledde
stor efterfrågan till två läger, båda två
veckor långa och med några av Sveriges
bästa friflygare som coacher. Med på det
första lägret var förutom Peter och Nicklas de duktiga Stockholmsfriflygarna
Boel Stier och Elin Håkansson. Deltagarna var tolv stycken från Luleå i norr till
Malmö i söder med mycket skiftande erfarenhet och hoppkunskap – allt från

taggade, nyblivna A-certare till hoppare
med över tusen hopp.
Skydive Elsinore är ett trevligt hoppfält med en avslappnad och vänlig stämning. Fältet ligger vackert vid en liten sjö
mellan berg och kullar en timmas bilfärd
från centrala Los Angeles. På fältet finns
bra packningsmöjligheter och ett stort
landningsområde med gott om plats för
allt från swoopare till rookies. Hoppningen sker året runt ur något av fältets
två Twin Otters.
Vi på Flajflaj bodde i fältets bunkhouse – ingen femstjärnig logi kanske,
men väl värt de futtiga sju dollarna det
kostar per natt.
Hoppning i eget tempo

Under veckorna är tempot ganska lugnt
på fältet, när vi var där var det bara en
handfull andra hoppare samt några tanSvensk Fallskärmssport nr. 2, 2008

Alexandra Moudiou landar.

Kalle Sundholm

Nina Forsberg, FKCG, kommer in från landningsområdet följd
av Annette Andersson och Filippa Olsson från NYFK.

Jenny Gustafsson

dem och elever som hoppade på vardagarna. Det innebar att vi från Flajflaj
kunde bestämma hur vi ville lägga upp
hoppdagarna med lyfttid på morgonen, lunchbreak och calls till lifterna.
På helgerna var det betydligt fler
hoppare på fältet, men även då fanns
alla möjligheter för den som ville hoppa mycket. För den som är ute efter ett
fält med högre tempo ligger dessutom
Perris Valley Skydiving – Kaliforniens
största hoppfält med vindtunnel och
mycket organiserad hoppning – bara
tjugo minuter från Lake Elsinore.
Jag är övertygad om att jag talar för
oss alla deltagare på det första Flajflaj
då jag beskriver de två veckorna som
superkul och lärorika. Peter, Nicklas,
Boel och Elin gjorde ett toppenjobb
som engagerade coacher och lärde oss
lägerdeltagare massor.
En bättre start på hoppsäsongen än
sköna hopp i varm Kalifornienluft tillsammans med trevliga hoppare från
Sveriges olika klubbar är svårt att tänka
sig. Tyvärr gick de två veckorna förstås
alltför snabbt, och det var dags att flyga tillbaka till Sverige igen. För Peter
och Nicklas väntade däremot ytterligare några veckors hoppning med nya lägerdeltagare tillsammans med coacherna Petter Jönsson, Janne Latvala och
Martin Olsson på det andra Flajflaj.
Och vad gäller den där hoppabstinensen jag pratade om, har nog ingen
av oss blivit botad – snarare än mer
sugna på hoppning och att säsongen
ska starta här hemma. Tur är väl det.
Behovet av fallskärmshoppning är ju
något man aldrig någonsin vill bli botad från.
■

Solsken, hoppning och ömhetsbetygelser.

Karim Mostafa

Jenny Gustafsson

Linda Källgren, Victor Nilsson, Boel Stier och en av Elsinores lokala förmågor.

Elin Håkansson, Linda Källgren, Aurélie Thomasic, Peter Nilsson, Tommy Kapraali, Andreas Henrikson och Nicklas Lellky.
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Glenn Brandt från FKCG
började kurs i augusti förra
året och tillbringade många
helger på fältet. Men vädret
var inte på hans sida och
en frustrerad Glenn konstaterade i slutet av säsongen
besviket att han inte var färdig med utbildningsplanen.
Efter två resor till Skånes
FK hade han fortfarande ett
hopp kvar och nu var Skånes säsong också slut. Han
åkte till Örebro för att få
göra sitt sista elevhopp
men vädret infann sig aldrig. Men så bar det av till
Sevilla i Spanien. Här kunde
Glenn göra sitt sista elevhopp och tjugo till. Grattis
Glenn – äntligen!

Här släpper Fredrik Carlsson taget om ballongen
och accelererar fritt över Skåne. Fotografen David
Jacobsson och Jill Lind, som skickade in bilden,
kommer alla från Fallskärmsklubben SYD.
Foto: David Jacobsson

Foto: Robert Alasuutari

Medan Emelie Samuelssons och Niklas
Olssons pappor gick fallskärmskurs i
Söderhamns-klubben 2007 hittade
barnen egna leksaker på fältet.

Under kläderna är vi trots allt ganska lika, oavsett
om vi har 10 eller 1 000 hopp. Fem FKCG-hoppare
vid badsjön i närheten av Vårgårdafältet.

Snacka om att ha fått
fallskärmshoppning
på hjärnan! Bilden är
plåtad under en resa
till DeLand med ett
gäng medlemmar i
Fallskärmsklubben
Syd i mars i år.
Foto: Robbin Havasi

Foto: Robin Wallberg

Foto: Helen Lennartsson

Här sitter Johan Holm
från LFK i en Cessna
182:a ovanför Gran Canaria i februari i år.
Bredvid honom sitter
norska hopparparet
Anne och Tore Solheim,
Tore är 72 år och still
going strong. Klubben
där de tre hoppade heter Paraclub de Gran
Canaria och planet lyfte
från flygfältet Aerodromo El Berriel, strax öster om Playa del Ingles.
”Vi klev av ovanför Maspalomas-öknen och landade precis vid strandcaféerna i Playa del
Ingles,” hälsar Johan.

Nybakade kursledaren Thomas Sevén
njuter av vårsolen innan nästa pass
med årets första elevkull i LFK.
Foto: Susanna Mathiesen

Foto: Dennis Jaktlund
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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.

Det var rätt lerigt på swoopbanan på VM i Australien i
höstas. Bakom leran ser du
Martin Bäcklin som tävlade
för Sverige och vann ett VMbrons i precisionsgrenen.
Foto: Jenny Bäcklin

Östersundshopparna Markus Fröjd och Erik Nilsson
roar sig med lite hederligt sandskulpterande under
ett väderbreak på förra årets Myggboogie.
Foto: Michael Vernersson
Man riktigt känner hur grässtråna kittlar fotografen i näsan medan det säger ”duns” i precmattan.
Foto: Tony Månsson
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faktiskt hoppade. Ett ställe där jag har
lärt mig massor. Ett ställe där jag har träffat människor som jag förmodligen aldrig skulle ha träffat annars. Det finns
många hoppare som har sitt hjärta i Östersunds fallskärmklubb vilket har visat
sig då klubben har haft det tungt. Vad är
då anledningen till det? Jag tror att det
har varit, och är, gemenskapen i vår kära
fallskärmsklubb.
En annan anledning kan ju vara att
det är superhärligt att en solig vinterdag
kunna se Åreskutan och andra av Jämtlands vackra fjäll. Utsikten är grym. Har
du inte upplevt den rekommenderar jag
den varmt.
Sveriges äldsta fallskärmsklubb

Östersunds
fallskärmsklubb
Text

Maria Landblom

Foto

ÖFSK

Östersunds fallskärmsklubb har kanske inte det snabbaste flygplanet för att
kunna komma upp på höjd. Man kan inte hoppa från 4000 meter. Det kanske inte
är den klubben som man åker till om man vill mängdhoppa. Varför hoppar jag då
fallskärm i Östersunds fallskärmsklubb?

J

ag började hoppa fallskärm i Östersunds fallskärmsklubb när jag var
kadett på Militärhögskolan i Östersund.
Det ingick då i vår utbildning att genomgå en trehoppskurs med möjlighet
att sedan själv betala resterande hopp i
stegringsplanen. Det var en kall och solig
vinterdag i februari 2003. Personligen
föll jag inte pladask för själva hoppningen, utan istället för att det var många av
mina vänner som fortsatte hoppa. Det
gjorde att jag fortsatte och även om
många av dem inte är aktiva hoppare i
vår klubb just nu så blev jag kvar.
Alla hjälps åt

Anledningen för mig har varit en kombination av hoppning och gemenskap. Att
få vara med i en ideell förening där det
krävs att alla hjälps åt då vi är en liten
klubb. Alla måste dra sitt strå till stacken.
Att få vara med och få uppleva både
26

glädje och sorg tillsammans i en fallskärmsklubb där alla känner alla. Fallskärmsklubben har varit ett ställe där jag
har varit oerhört nervös inför att hoppa
och sedan så oerhört stolt över att jag

Östersunds fallskärmsklubb är Sveriges
äldsta fallskärmsklubb. Klubben bildades
1958 och således firar vi 50 år i år. Det
kommer att firas den 5-8 juni med pompa och ståt. Faktiskt, det allra första civila
fallskärmshoppet gjordes i Östersund, i
februari 1956 på Storsjöns is. Hopparna
var befäl från FJS, fallskärmsjägarskolan,
som även ville hoppa på sin fritid.
Mycket har hänt under klubbens 50åriga historia. Efter några flygplanshaverier, den hemska flygplansolyckan 2004
då fyra av våra vänner omkom samt nedläggningen av Försvaret i Östersund har
Östersunds fallskärmsklubb tappert försökt att komma tillbaka. Försvarsnedläggningen påverkade klubben på så sätt
att många av klubbens hoppare och instruktörer flyttade från Östersund.
Flygplanet och vägen tillbaka

I juni 2005 kom vårt nuvarande flygplan,
SE-IXK, en Cessna 206 till Optands flygfält. Vi hade alltså köpt ett nytt flygplan
efter flygplansolyckan och Försvarsnedläggningen. Motivationen var på topp
och vi var bestämda, vi skulle tillbaka. Vi
var få men vi ville fortsätta hoppa fallskärm i Östersund. Det skulle bara gå.
Snart tre år har passerat efter det.
Klubben finns kvar och vi sliter på. Ett

Östersunds fallskärmsklubb, ÖFSK

Antal medlemmar 2007: 65 stycken.

Utbildningsformer: Konventionell.

Antal hopp per år: Målet är
på 1 500 hopp under
2008, gjorde 1116 hopp
under 2007.

Hopptider: Lördagar och söndagar
klockan 9.30-18.00, eventuellt onsdagar 17.00-21.00.

Klubben grundades: 1958.
Firar 50-årsjubileum i år.
Hoppfält: Optands flygfält.
Flygplan: Cessna 206.
Uthoppshöjd: 3 000 meter.
Tid till uthoppshöjd: Cirka 30 min.

Hoppkalender: Östersunds fallskärmsklubb satsar på att hoppa året
runt. De senaste åren har hoppningen
dock ställts under cirka två månader
på vinterhalvåret. Planerad extra
hoppning är 50-årsfirandet den 5-8
juni samt hoppvecka den 2-10 augusti då Myggbugit går av stapeln.
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KLUBBSVEPET
generationsskifte har skett men några få
gamla rutinerade rävar finns kvar. Det
viktigaste just nu är att bli flera glada
hoppare som vill hjälpa till att driva
klubben vidare.

på, snarare tvärtom – trots 65 medlemmar på pappret är det långt ifrån så
många som är aktiva hoppare vilket i sin
tur medför att lokalerna för tillfället är
för dyra för oss.

Flygfältet och våra anläggningar

Framtiden

Försvaret ägde tidigare Optands flygfält
där vi hoppar, men nu skall Östersunds
motorflygklubb köpa fältet. Fallskärmsklubben kommer dock att få finnas kvar
och i dagsläget har vi inga större problem
med restriktioner
Vi har en stor klubbstuga med bastu,
lektionssal, kontor och kök. Bredvid
klubbstugan står två sovbarracker med
totalt tjugo sängplatser. Vi har en packlokal samt en hangar till flygplanet. Vad
det gäller lokalerna har vi inget att klaga

Målsättningarna och årsplaneringen för
2008 är fastslagna. Vi vet vad vi vill göra,
nu gäller det bara att göra det. Början av
säsongen brukar alltid vara lite knackig
och likaså har det varit i år. Dock hoppas
vi på en solig sommar med härlig hoppning samt ett 50-årsfirande med många
glada gäster.
Boka in 5-8 juni i din kalender och
kom och njut av Östersunds vackra fjällutsikt. Hoppas vi ses!
■

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.

Nya transportplan till Sverige

Nytt radiosystem

Hackarhälsning

Efter en lägre tids förhandlingar är Sverige nu –
efter beslut från regeringen – deltagare i det multinationella flygsamarbetet SAC, Strategic Airlift Capability. Samarbetet ger försvarsmakten tillgång till
tre Boeing C-17. Inga små plan, kan tilläggas, de
lastar till exempel både helikoptrar, stridsbåtar och
stridsfordon. De behöver inte heller någon perfekt
asfaltsbana utan kan landa på dåligt underlag.
Anledningen till samarbetet är att Sverige vill
möjliggöra säkra och snabba transporter till och
från sina insatsområden och totalt kommer Sverige
att köpa 550 timmars flygtid per år med de Natoägda planen. ”Det första flygplanet levereras i november, de andra två under våren och sommaren
nästa år. Men redan före årsskiftet räknar vi med
att kunna utnyttja resursen, om än med begränsad
operativ kapacitet”, säger Fredrik Hedén vid Högkvarteret, som lett förhandlingarna för svensk del.
Flygplanen ska vara baserade på en flygflottilj i
Ungern – Pápa Air Base – och uppbyggnden av basen startar i sommar.

Ett nytt radiosystem utvecklas i Enköping.
Det är FMV – Försvarets materialverk– som
satsar på att utveckla mjukvaran. Genom att
ändra på mjukvaran kan man göra apparaterna mer flexibla och efterhand som utvecklingen fortgår kan man stegvis lägga till nya
funktioner allt efter som behoven ändras.
”Det här är otroligt spännande. Jag tror
väldigt mycket på radio i IP-baserade taktiska
ad-hoc nät. Slås en enhet ut konfigureras nätet om och trafiken fortsätter”, säger FMV:s
projektledare Torbjörn Eriksson på FMV:s
hemsida. Eftersom de vill veta vad som efterfrågas har de har börjat med att gå ut och fråga användarna vad de vill ha.
”Målet är en utvecklingsmodell som med
byggklossar, där man lägger till och drar ifrån
funktioner allteftersom behoven ändras, men
där är vi inte ännu”, säger han.
Under året kommer de första proven på
den nya radioapparaten att utföras i terräng.

Försvarets databas över reservmaterial fick en obehaglig påhälsning av
några hackare i påskhelgen. De
lade ut en hånfull påskhälsning på
sidan och skrev att de kunnat gå in
och ändra i informationen på materieldatabasen.
På sidan finns information om
vilka reservdelar som finns på lager
för beställning i Sverige och ändras
informationen kan styrkorna
utomlands få felaktiga uppgifter
om vad som finns tillgängligt för
beställning.
Rick Forsling som är informatör
vid Försvarsmakten säger att intrånget inte kan ha skadat verksamheten men att hackarna kan ha försvårat för utlandsstyrkorna – om de
ändrat i uppgifterna. De ska nu se
över säkerheten på sajten.

Källa: www.mil2.se

Mirijam Geyerhofer

Mirijam Geyerhofer

Svensk Fallskärmssport nr. 2, 2008

27

Tunn
Ett frifall varar i ungefär en
minut så det är som bekant
inte särskilt tidseffektivt att bli

guide

en grym hoppare.
Men det finns genvägar, på
ett par timmar i vindtunnel får
du låtsasfrifall motsvarande en
riktigt effektiv hoppsommar.
Alla hoppare känner förmodligen till den engelska tunneln i
Bedford. Men det finns fler blåsiga rör att spendera pengar på,
Svensk Fallskärmssport har letat upp ett par ställen åt dig.
iFly: Ingen tunnel man tränar
upp sina frifallskunskaper i eftersom luften är väldigt ojämn, enligt Fredrik Hedén som tog sig
en svängom på trottoaren i
Hollywood. Oavsett prestanda så
ser det rätt coolt ut, eller hur?

Mirijam Geyerhofer

USA
Vad: SkyVenture Orlando.

Vad: Skydive Perris Indoor skydiving.

Carl Branting

Text

Var: Orlando, Florida.

Var: Perris Valley Skydiving, Kalifornien.

Prisexempel: 149.95 US$ för 10 minuter.

Prisexempel: 10 minuter, 165 US$.

Sverige

Kuriosa: Nära till Deland och andra hoppfält. Flexibla öppettider, ibland med dygnet
runt-flygning. Perfekt om du har jetlag.

Kuriosa: Ligger i direkt anslutning till Skydive Perris DZ, så det är bara att dra på
sig riggen och manifestera sig för att pröva sina grymma nya färdigheter i luften.

Vad: Sundsvalls Vindtunnelförening, SVF.

Pris: Specialpriser
för fallskärmshoppare, kontakta SVF
för info.

Hemsida: www.skydiveperris.com/tunnel
Vad: SkyVenture Arizona.
Var: Eloy, Arizona.

Kuriosa: Sveriges
enda vindtunnel,
allt arbete har
skett på ideell basis. Ingen tunnel
att träna lag i, men
en rolig leksak om
man har vägarna
förbi Sundsvall.

Prisexempel: 165 US$ för 10 minuter.
Kuriosa: Ligger ”in the heart of the worlds
skydiving Mecca, Skydive Arizona”.
Hemsida: www.skyventureaz.com

Vad: Ifly.
Var: Hollywood.
Prisexempel: –

Hemsida: www.iflyhollywood.com

Asien

Hemsida:
www.svf.nu

Boel Stier med huvudet mot gallret i Perris
Valley. Till höger David Gershfeld, coach.

Holland

Jenny Gustafsson

Kuriosa: Helt genomskinlig ute på en trottoar. Ingen tunnel man tränar seriöst i,
mest en cool grej som man kan leka lite i
om man har vägarna förbi.

Var: Sundsvall.

Per Persson, instruktör i vindtunneln, närmar sig taket påhejad
av Tomas Nyberg.

Lars Wiklund

Hemsida: www.skyventureorlando.com

Lettland

Schweiz

Vad: Genting Sky Venture.

Vad: Indoor skydive.

Vad: Aerodium vertical wind tunnel.

Vad: BodyFlying Rumlang/Zürich.

Var: 51 km nordöst om Kuala Lumpur,
Malaysia.

Var: Roosendal, mellan
Rotterdam och Antwerpen.

Var: Sigulda, utanför Riga.

Var: Rümlang utanför Zürich.

Prisexempel:1 minut cirka 9 US$.

Prisexempel: 160 SFR, 10 minuter.

Prisexempel: 9 US$ för 2 minuter.

Prisexempel: 2 minuter för 40 €.

Kuriosa: Peter Nilsson från SF har spenderat hela 7,5 timmar där under hösten.

Kuriosa: Har en egen restaurang
kallad The swooppond.

Kuriosa: Aerodium-laget var med på
avslutningsceremonien för vinterOS i Torino 2006.

Kuriosa: Två timmars Airpipe High
Speed Session för hoppare varje
söndagkväll.

Hemsida: www.extremesportscafe.com

Hemsida: www.indoorskydive.com

Hemsida: www.aerodium.lv

Hemsida: www.bodyflying.com
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VINDTUNNELGUIDE
England
Ryssland

Var: Bedford, sex mil öster London.
Pris: 2,5 minut 39 £.

Vindtunneln Freezone ligger söder om Moskva. Den

Kuriosa: Anordnade World Challenge
2008 – VM i tunnelflygning – i slutet
av mars i år. Förmodligen det stället
svenska hoppare oftast åker till.

syns ganska bra från motorvägen M2, Moskva-Krym
(59 km från Moskva). Det är lätt att ta sig dit med
bil och den ligger relativt nära till flygplatsen MoskvaDomodedovo. Norwegian har direktflyg dit från Oslo,
Aeroflot landar på en annan flygplats norr om stan.
Freezone är licenserad av SkyVenture och är den
första i Östeuropa. Alla delar är importerade från
USA. Tunnel är 3,6 meter i diameter och har sluten
vindcirkulation, vilket innebär att det är betydligt varmare att flyga i den jämfört med vindtunneln i Orlando, USA.
En fyrmanna får plats i tunnel samt tre till fyra
friflygare beroende på deras kunskapsnivå.
Många olika tävlingar bedrivs under årets gång
och de mest intressanta anordnas i samband med
Malevsky Cup där många utländska lag deltar.
Förra året kom Bad Lieutenants (James Davies,
Matthew O’Riordan, Martin Reynolds) från England,
Jason Peters samt norska friflygarlaget Skywalkers
på besök och deltog i tävlingar.
Freezones instruktörer är utbildade av Joe Winters och Carlos Euribe, mycket kända personer i
vindtunnelvärlden. Men det som lockar mest till Freezone är priserna:

Hemsida: www.bodyflight.co.uk

Vad: Airkix.
Var: Milton Keynes, 75 km nordöst om
London.
Pris: 2 Minuter för 25 £.
Kuriosa: Perfekt ställe att åka till även
om man inte vill flyga, tunneln ligger i
ett enormt upplevelsecenter med allt
från bio och bowling till klättring och
inomhusskidbacke.
Hemsida: www.airkix.com

Ju längre tunneltid du bokar, desto biligare blir minutpriset och är man flera
som flyger samtidigt delas priset på antalet personer i tunneln. Därför kan priserna ovan bli lite missvisande. Gå in på
respektive tunnels hemsida och jämför
för att se vad priset för just ditt besök
kommer att bli. För längre listor på olika tunnelställen, kolla in:
• www.skyventure.com/tunnellocations
• www.bodyflight.net
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Flygtid, max antal
15 min, 3 pers
30 min, 8 pers
60 min, 8 pers

rusningstid icke rusning
169 €
314 €
532 €

147 €
273 €
450 €

natt
134 €
245 €
409 €

Rusningstid är normalt vardagar och helger från
18.00 till 01.00. Billigast av allt är att flyga under

FF-instruktörerna Vova Polyakov och Alexander Voronov
i ryska tunneln Freezone.

Ivan Korobkov

Vad: Bodyflight Bedford.

natten. Instruktörstimme kostar 109 € och instruktören kan bokas för minst 30 minuter.
Freezone är allmänt känd som FF-vänlig vindtunnel, den blev väldigt populär bland spanska friflygare
och man har ett välgenomarbetat program för dem
som vill friflyga i tunneln.
Hemsida på www.freezonemoscow.ru men sidan
verkar endast finnas på ryska.
Text: Karina Gambarjan
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Spot It
Bild 3, fyll i värden.

gör det lättare att
beräkna uthoppspunkten
Mats Bohlinsson, FKCG, har konstruerat
ett datorprogram som förenklar beräkningen av spotten. Han förklarar här hur
det fungerar och vad som kan vara bra att
tänka på när man använder det.
Text

Mats Bohlinsson

Foto

Anders Q

M

Artikelförfattaren,
Mats Bohlinsson

ed större flygplan och fler grupper
blir det allt viktigare hur man beräknar spotten. Att dessutom alla skall
hinna hoppa av på en final gör det inte
lättare. FKCG och Skydive Sweden har
under de senaste fyra säsongerna använt
sig av ett datorprogram för beräkning av
uthoppspunkt med goda resultat. Eftersom jag har fått en hel del nyfikna frågor
om programmet, tänkte jag beskriva hur
det fungerar. Programmet heter SpotIt
och är fritt för alla svenska klubbar att
använda.
Spotten beräknas

Anders Q

Programidén är enkel. Utifrån mark- och
höjdvindar beräknas en spott och en karta skrivs ut med information till hoppare
och pilot. På kartan kan piloten utläsa
GPS-information om finalriktning och
hur långt ifrån fältet lamporna skall tän30

das. Ett negativt värde på avståndet betyder att uthoppspunkten är före referenspunkten. Eventuell sidoförskjutning (off
track) anges också.
Hopparna kan se var utklättringspunkten (grön lampa) och uthoppspunkten är på kartan. Även höjdvindar, markvindar, uthoppsseperation, frifallsavdrift,
utskriftstid visas. Bild 1 (som är en spott
med svaga höjdvindar) visar hur spottingkartan skall tolkas. Bild 2 visar en
spott med starka höjdvindar.
När programmet startas väljs aktuell
flygplats och flygplan. Om inte de finns
inlagda i programmet kan man själv lägga in nya flygplansparameterar och kartor. Sedan kan man antingen själv ange
vinduppgifter (bild 3) eller låta programmet hämta aktuella vinduppgifter från
internet. Då kan man beräkna spotten
och göra eventuella korrigeringar som att
vrida finalen, tidigare- eller senarelägga
uthopsspunkten. Uthoppscirkeln kan göras mindre om man vet att det är få
grupper och vill öka marginalerna vilket
kan vara mycket användbart vid uppvisningar.
Hoppledaren håller koll

I FKCG har vi haft som rutin att hoppledaren, HL, ansvarar för spotten. HL börjar hoppdagen med att skriva ut tre

spottkartor. En till piloten, en i manifestet och en sätts vid dörren i planet.
Det är viktigt att den första beräknade
spotten skall ses som en intelligent gissning – det är det bästa vi kan göra med
de höjdvindsuppgifter vi fått.
Sen gäller det för HL att ständigt hålla
koll på hur första gruppen hänger och
korrigera efter detta. Spotten anses bra om
första gruppen precis kommer hem, med
lite marginal förstås. Finalriktning korrigeras om de sista hopparna inte har haft
helt medvind tillbaka. Om några ändringar görs skrivs nya kartor ut och sätts upp.
Vi brukar göra ändringar i +/- 0,2 nautiska mil samt +/- 20 grader om det inte är
några stora fel.
Det har visat sig att en spottkarta som
sitter i planet underlättar väldigt mycket
både för erfarna hoppare och elever. Det
blir mycket lättare att diskutera runt karSvensk Fallskärmssport nr. 2, 2008

Landvetter flygplats. Karta från Google Earth.

SPOT IT
tan när man planerar skärmflygning, bryt,
vingoverall, trackhopp med mera.
Vanliga fel

• Felaktiga vinduppgifter. HL får inte
bli för bekväm. Man måste alltid kontrollera att de vinduppgifter man har verkar rimliga. Jämför olika vädersidor med
varandra.
• Uthoppspunkten känns tidig. Ofta
kan man gå mycket tidigare än vad magkänslan säger, speciellt vid noll-vind. Det
är vid flera tillfällen jag själv har tyckt att
uthoppspunkten är alldeles för tidig, när
den i själva verket har varit bra. Det är
väldigt sällsynt att uthoppspunkten är efter gropen!
• Ensamhoppare som går först går för
tidigt. Det är viktigt att HM informerar
den grupp som går först att lampan tänds
tio sekunder innan uthoppspunkt. Tio
sekunder är satt efter den tiden det tar för
ett fyrmannalag att klättra ut. Den tiden
kan ändras när små grupper går först.
• Första gruppen tittar inte ut. Man
skall alltid titta ut innan man hoppar.
Jämför med spottkartan!
• Första gruppen går tidigare/senare
utan att meddela HL. Det finns en risk
att HL korrigerar spotten i tron att första
gruppen gick på planerad uthoppspunkt.
• Felaktiga flygplansparametrar. Om piloten utgår från en felaktig GPS-referenspunkt blir förstås allt fel. Även flygplanets fällhastighet är viktig. Den är
mycket högre än vad de flesta tror. För
Pac:en ligger fällhastigheten på cirka 105
knop (190 km/h) över marken en vindstilla dag. Denna hastighet får inte förväxlas med indicated airspeed (IAS) som
är en hastighet kompenserad för lägre
lufttryck. Den hastigheten är mycket lägre (cirka 80 knop) än markhastigheten
när man flyger på 4 000 meter.
Medvinden nyttjas maximalt

Programmet använder sig av en ganska
enkel algoritm. Hoppet delas in i tre steg:
framåtkast, frifallsdrift och avdrift under
skärm. Dessa avstånd summeras inklusive riktningar. Runt denna totala avdrift
från referenspunkten ritas uthoppscirkeln. Frifalls och skärmavdriften räknas
enkelt ut genom att multiplicera hastigheten på vinden med tiden man befinner
sig i frifall respektive skärm (S=V x T).
Uthoppsseparationen beräknas med
hjälp av skillnaden mellan vindhastigheten på uthoppshöjd och draghöjd samt
planets fällhastighet.
Finalriktningen sätts alltid rakt mot vinden på draghöjd. De sista hopparna kan
då utnyttja medvinden i skärm maximalt
Svensk Fallskärmssport nr. 2, 2008

Bild 1, nollvind, symbolförklaringar.

för att komma tillbaka, även en liten avvikelse försämrar möjligheterna drastiskt.
Det innebär att finalen inte alltid kommer att gå rakt mot vinden på uthoppshöjd. I de fall man väljer att flyga över
gropen trots sidvind, försöker programmet att göra en finalrikting som ger en så
lång final som möjligt genom cirkeln
(bild 4).
Jag har hämtat många ideér från John
Kallend, en hoppande fysikprofessor
(http://tinyurl.com/3xasqk). Här finns
bland annat ett simulatorprogram som
beräknar avdrift under ett hopp samt en
mycket bra powerpoint-presentation om
spotting. Jag har även hoppat med GPS i
olika vindar för att verifiera avdrift och
framåtkast.
Bild 2, en spott med starka höjdvindar.

Ladda hem programmet

Vi tycker att SpotIt minskat utelandningarna samt gjort det lättare för HL
och HM att kommunicera med piloten.
Det är dock viktigt att fortfarande tänka
istället för att slaviskt följa den uträknade
spotten eller gröna lampan: titta hur
molnen rör sig och bedöm om det verkar
rimligt. Glöm inte heller att alltid titta ut
innan uthopp och att lämna längre separation till större grupper.
Programmet får fritt användas av alla
svenska fallskärmsklubbar och hämtas på
http://tinyurl.com/2k68wj Där finns
även manual, väderlänkar med mera.
Om ni har frågor eller vill ha ert flygplan och hoppfält inlagt, e-posta gärna
till Mats.Bohlinsson@gmail.com
■

Bild 4, sidoförskjutning av finalriktningen (off track).
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NYFIKEN PÅ

Sara
Kort efter att hon blivit klar med utbildningen satte hon upp ett mål
– ta c-cert för att få börja filma. Det uppnådde hon ganska snart och
nästa mål var att bli AFF-instruktör. Det blev hon förra vintern och
nu ägnar hon varannan helg åt att filma och varannan helg åt att
utbilda elever. Sara Hall stortrivs.

Text

Anna Oscarson

Foto

Sara Hall

ara Hall är välkänd runt om i
hoppsverige. Under sina tio år i
sporten har hon hunnit åka runt
på många klubbar. Direkt efter elevutbildningen på Frifallsklubben i Tullinge började hon stå i cafeterian för att som student
ha råd med hoppningen. Där passerade en
hel del folk och hon berättar att det är
många som känner igen henne därifrån.
Varför Sara egentligen började med fallskärmshoppning kommer hon inte riktigt
ihåg.
”Det var en sån där grej som man säger
att man ska göra. Jag hade några kompisar
som också sa att de skulle hänga på men
det blev aldrig av. Så jag tröttnade och anmälde mig själv”, säger hon.
Hela studiebidraget lade hon på AFFkursen. Hon var 19 år och kände sig aldrig
rädd inför själva hoppningen. Det hon var

S

SARA
HALL
Klubb: FK Södermanland (Nyköpings FK).
Började hoppa: 1998.
Antal hopp: 900+, kommer
att göra det 1000:e under våren.
Intressen vid sidan av hoppningen:
Jobba och träna.
Bor: Stockholm, Söder.
Yrke: Trailerproducent/redigerare.
Ålder: 29.
Familj: Singel, har en
hoppande syster – Sofi Hall.
Övrigt: 2007 fick hon Nyköpingklubbens
KFI-pris (Klubben före individen) vilket
ges till en person som jobbat och ställt
upp väldigt mycket för klubben.
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Sara är en omvittnat
duktig tandemfotograf.
Här redo för exit i backfloaterposition från en
Cessna 206 i Dalarna,
året är 2005.

mest nervös över var att göra bort sig.
Och inför landningen. Kursen flöt på
bra, alla hopp godkändes på första försöket förutom det tredje som hon gjorde
två gånger. Hennes två första AFF-hopp
fick hon göra från helikopter, en MI8.
Började filma

Familjen Halls arkiv

”Supermuppiga, syster Sofi och jag. Dom
som känner mig tycker nog att jag ser likadan ut på morgnarna
nu för tiden.”
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Tre år senare började hon läsa medieproduktion i Dalarna med inriktning
bildproduktion och började då hoppa i
FK Dala. Vid den här tidpunkten hade
det börjat strula till sig på hoppfältet i
Tullinge. (Det slutade med att Frifallsklubben inte längre fick hålla till på fältet
delvis beroende på att där skulle byggas
bostäder.)

”På Tullinge var det många duktiga hoppare. Där fanns det inte så stor chans att
själv få vidareutbilda sig. Men direkt när
jag kom till Dalarna fick jag chans att gå
hoppledarkursen. Det dröjde inte heller
länge innan jag fick börja filma tandem
och FS.”
Efter tre-fyra år i Dalarna flyttade Sara
tillbaka till Stockholm. De behövde filmhjälp i Nyköping och Sara började hoppa
där. Hon träffade en kille och fortsatte.
”Jag var aldrig sugen på Gryttis utan
hoppade hellre i en mindre klubb.”
Dessförinnan hade hon också varit en
sväng i Aros och haft hand om caféet.
Det faktum att hon direkt efter utbildningen började stå i caféet på Tul-

Johan Persson, hoppkompis
och livskamrat
”När jag lärde
känna Sara tyckte
jag hon var ganska jobbig och
strulig, men efter
ett tag märkte
jag att hon var en
skön tjej som
man kunde ha otroligt kul med.
Första intrycket av Sara är att hon
lever i ett komplett kaos men efter ett
tag när man kommer henne närmare
märker man att det finns någon odefinierad form av struktur. För i detta
kaos har hon en fast anställning, driver ett eget företag, gör massa ideellt arbete för klubben och hoppar
varje helg. Hennes starkaste personlighetsdrag är att hon aldrig gör saker hon tycker är tråkigt och struntar
i vad andra tycker om det.
Hon är en otroligt engagerad och
pedagogisk instruktör och den i särklass proffsigaste tandemfotografen
jag hoppat med, tar väldigt bra bilder.
Efter att ha umgåtts med Sara i
princip varje dag i fyra år så kan jag
henne rätt bra och hon är en av
mina absolut bästa vänner som jag
verkligen älskar. Det finns bara en
som Sara och jag har förmånen att
vara en del i hennes liv, det är lyx på
riktigt. Hon är Guds egen prototyp,
aldrig avsedd för massproduktion och
helt omöjlig att dressera.”

Sara Hall

Rikard Rönnkvist

NYFIKEN PÅ
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Sara Hall

Andreas Ibsen,
hade Sara som
AFF-instruktör.

Johan Persson

NYFIKEN PÅ

”Det finns inte
så mycket mer
att önska. Hon
är suverän som
instruktör.”

linge tror hon hade en avgörande inverkan på att hon fortsatt med hoppningen.
”Om man får en uppgift kommer
man snabbt in i gemenskapen. Det är ett
bra sätt som ny att komma in i sporten.”
Filmandet och fotandet har gjort att
hennes hoppning inte kostat så mycket
pengar. Hon har satt in pengar på hoppkontot och tänkt att hon ska göra några
skojhopp men tiden har inte räckt till.
Ville bli AFF-instruktör

Pac flyger i Nyköping

Vad blir hennes nästa mål? Efter att ha
uppnått både film och AFF-målet.
”Jag kommer försöka att bli bättre på
AFF. Där blir man aldrig färdigutbildad.”
I sommar kommer Skydive Sweden
att ha en Pac flygandes i Nyköping hela
sommaren i princip. Sara tycker det ska
bli skönt att slippa AN2:an.
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”Jag blir rätt så åksjuk i AN2:an så det
ska bli skönt att inte behöva vara så
länge i flygplanet.”
Första kursen i Nyköping börjar i
april. Alla konventionella elever ska konverteras till AFF. Nyköpingsinstruktörerna har varit och hoppat med instruktörerna i Aros under försäsongen för att få
ihop de 15 minutrarna frifallstid som
krävs innan man kan köra igång med
elevhoppningen igen.
Saras egenskaper enligt henne själv:
bestämd, inte många vågar säga emot
(jag vet inte om det är bra eller dåligt säger hon), envis, glad, social och pratsam.
Jobbar med film

Hon jobbar till vardags som trailerproducent och redigerare. Ett jobb som hon
trivs mycket bra med. Hon har en halvtidstjänst på Non stop television och har
dessutom ett eget företag där hon jobbar
frilans som trailerproducent, redigerare
och klippare. Hon har gjort allt från musikvideos till dokumentärer.
”Det är ett kul jobb. Jag hade tur och
fick en bra praktikplats. Nu får jag tacka
nej till jobb.”
Sara har aldrig skadat sig i samband
med hoppning om man bortser från
hennes ständigt ömmande kameranacke.
Lugn och respekt

De första tre åren hoppade hon utan Cypres. Det som fick henne att skaffa räddningsutlösare var att hon blev vittne till
dödsolyckan i Kiruna 2001 där Malin Eliasson dog. Det är oklart om Malin hade
dragit fallskärmen eller inte men hon slog

i isen utan att ha fått ut någon fallskärm
och hade ingen räddningsutlösare.
Under tiden i Tullinge såg Sara flertalet otäcka olyckor. Något år ringde
hon ambulansen tre gånger.
”Det kanske är sådana händelser som
gör att man tar det lugnt, man får mer
respekt.”
■

Sara älskar att resa
och kan prioritera
bort det mesta för
det. Här i Mexico
och närkontakt med
en havssköldpadda.

Sofi Hall, Saras lillasyster
”Sara är väldigt mycket en storasyster,
inte bara till mig utan även till eleverna,
ser till att de kommer till klubben, vet
vad de ska göra och kan förklara samma sak typ hundra gånger utan att bli
irriterad. Hon är en person som folk
vänder sig till med frågor. Mot mig har
hon som storasyster alltid vara ganska
beskyddande. Ett exempel på det är när vi var små och gick på
samma gymnastik, jag var fyra och Sara sju, det bör sägas att
varken jag eller Sara var några gymnastiska under och jag hade
stora problem att komma över plinten. Det här visste Sara, så
när det var uppvisning och alla skulle göra någon slags hinderbana med olika övningar hade hon koll var jag var och sneddade, till publikens stora nöje, över hela den enorma gymnastikhallen för att hjälpa mig över plinten när jag närmade mig för
att sen skynda tillbaka till sin plats. Att det förmodligen stod
gymnastikfröknar vid alla stationer räckte tydligen inte…
När jag tänker på det är det nog inte mycket som har förändrats. När jag gick AFF sommaren 2006 var Sara högst inblandad, hon ringde instruktörer, filmade mina första hopp, packade min elevskärm så jag skulle hinna upp igen och var ganska
sträng när jag gjorde fel. Hon letade även upp min första rigg,
gav mig en gammal overall och valde ut den säkraste hjälmen,
allt så allt jag inte skulle komma ha något att skylla på för att
slippa, hehe.
Hon är en naturbegåvning när det kommer till att lära ut.
Hennes intresse för sporten verkar bara öka om ni frågar mig
och jag har fått se en helt ny sida av henne sen jag började
hoppa, det är väldigt roligt men också lite svårt för mig att ta
den auktoritära Sara på allvar.”

Sara Hall

När hon hoppade på Tullinge såg hon
upp till de duktiga tjejerna i 4Pleasure
som var mycket där och tränade. De var
AFF-instruktörer och hon tänkte att det
ville hon också bli en dag. Något som
hon vid något tillfälle också sagt till
Mattias Nord.
Han ringde upp henne i samband
med New deal-satsningen förra året när
många nya AFF-instruktörer skulle rekryteras.
Hon berättar att hon tänkte: ”Tror
han att jag klarar det så va fan”, säger
Sara som förra vintern fick gå HM-, KLoch AFF-kurserna. Examineringen för
att bli AFF-instruktör var det värsta hon
gjort men hoppningen har fått en
nytändning tycker hon.
”Hoppningen är svår. Man måste alltid maxa sig själv och är nervös inför varje hopp eftersom man aldrig vet vad eleven ska hitta på.”
Hon har börjat träna thai-boxning för
att styrkemässigt orka mer. Förra sommaren åkte hon runt och utbildade elever i Örebro och Skellefteå. Många av
eleverna kom till Nyköping efter att de
inte blivit klara under sin klubbs hoppvecka. De samarbetar med Aros mycket
och även med Örebro. Sara var också
med på förra sommarens tandemsatsning på Gotland där hon också examinerade en elev på nivå sju.
”Jag skulle vilja åka runt mer. Det är
väldigt kul.”
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Petter Alfsson-Thoor

Förbättrade pack- och kontrollantutbildningar

Tomas Salberg
från Dalaklubben
är en av flera nya
kontrollanter.

M

aterielkommittén har tillsammans med
kontrollanter runt om i landet sett över
och förbättrat både packcertsexaminationen
(kursen som nya hoppare går för att få packa sina
huvudskärmar själva) och kontrollantutbildningen. Sedan kontrollantmötet 8 mars i år finns det
allmänna riktlinjer och krav för båda utbildningarna som ska gälla i hela landet.
”Tanken är att det ska höja nivån på utbildningarna. Meningen är också att det ska bli lättare
och tydligare för både instruktörerna och deltagarna att veta vad som kommer att ingå i utbildningen, berättar Petter Alfsson-Thoor, riksinstruktör.
Hittills har det mer eller mindre varit en sak
för varje kontrollant att själv bestämma hur han
36

eller hon vill lägga upp packcertsexaminationen
och lärlingsutbildningen till kontrollant. Nu
finns utbildningskort, dokument som berättar
vad som ska läras ut, vilka krav som ska ställas på
kursdeltagarna och vilka praktiska och teoretiska
prov som krävs för att man ska bli godkänd.
Packcertsexaminationen är indelad i flera moment och inleds med att deltagarna skriver ett
prov där man får ha öppna böcker (SBF och Materielhandboken) och själv aktivt letar efter information som efterfrågas.
I utbildningskortet står vad man måste kunna
som fallskärmspackare och vad man kan förvänta
sig att den som leder kursen ska gå igenom: allmän materielkunskap, hur man tar av och sätter

på ett treringssystem, hur stevenslinan och räddningsutlösaren fungerare med mera. För att få
godkänt på packcertsexaminationen ska man
också göra ett praktiskt prov som innebär att
man ska packa både liggande och stående.
”En av nyheterna är just att det blir en formell
utbildning för att propacka stående. Det är något
som hittills har lärts ut på en massa olika sätt”,
säger Petter Alfsson-Thoor.
”Att utbildningen är indelad i moment innebär också att man kan ta en lektion i taget när
tillfälle ges, vid dåligt väder till exempel.”
Utbildningskorten för både packcertexaminationen och kontrollantutbildningen kommer att
publiceras på SFF:s hemsida (www.sff.se) så fort
de är färdigframställda.
Den 7:e mars hölls kontrollantexaminering i
FK Aros klubbstuga. Följande personer är nu
färska kontrollanter:
• Tomas Salberg, FKD (K-172)
• Eric Marsh, ÖFSK (K-173)
• Mikael Andersson, UFK (K-174)
• Chris Rehn SUFK (K-175)
• Jens Åström, SF (K-176)
Den 8:e mars hölls kontrollantseminarium på
flygtekniska gymnasiet i Västerås. Närvarande var
25 kontrollanter från hela Sverige.
■
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Joaquim Forasetto

Nära ögat!
av Johnny Olsson
En solig dag för ett par år sedan befann jag mig på ett hoppfält
i Västsverige och utbildade elever. Vi hoppade från en Cessna
Caravan och vid ett av utbildningshoppen svingade jag mig ut
efter eleven – och stången jag höll i lossnade!
Jag kunde ju inte bara släppa en järnstång som var mer än en
meter lång från fyratusen meters höjd. Tänk om den hade spetsat en hund när ägaren var ute på en promenad. Nej, jag var
helt enkelt tvungen att få med mig stången ner på något sätt.
Med på hoppet var, förutom jag och eleven, Jens Thögersen
som skulle filma det hela. Jag dök ner mot Jens och eleven och tänkte
först att Jens kunde ta stången, jag hade ju en elev att ta hand om. Men
sen kom jag på att Jens hade lånat min skärm för ett provhopp, så han
hade redan nog att bry sig om utan en lång järnbit på släp.
Jag höll stången längs med sidan och dök efter Jens och eleven.
Jag kommer så väl ihåg elevens blick när jag kom farande där som en
galning med stången som ett samurajsvärd i högsta hugg. Jag var självklart beredd att slänga stången om det hade krävts men det var en ganska erfaren elev så det behövdes aldrig.
Sedan började det bli dags för drag. Jag satte mig som en häxa från
blåkulla och drog skärmen och det hela gick bra.

Jag stoppade in stången mellan bägge benremmarna efter
att skärmen var ute. Piloten hade
sett vad som hänt när vi hoppade
av och ropat i radion för att varna dom andra på marken ”det kommer att
komma en järnstång fallandes, ta skydd!” så alla hade sprungit in i hangaren och gömt sig. Men när jag kom ner och dom såg att jag hade den
med mig stod alla och jublade när jag landade.
Det var skönt att det gick bra, många hade nog bara slängt stången av
bara farten, precis som man ibland slänger iväg handtaget vid ett reservdrag, så jag är glad att jag höll huvudet kallt.

Nära ögat? Alla vill höra din berättelse...
Vi på SFS funderade över det faktum att det i fallskärmssverige finns hur många händelser som helst
som stannade vid en erfarenhet istället för att bli
incidentrapport, skaderapport eller ännu värre.

Den där gången du kom undan med blotta förskräckelsen, ett generat skratt (dagen efter) och
grundplåten till en av historierna vi hör i bastun eller vid lägerelden. Vi vill gärna publicera sådana.

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

P

S Ä L J E S
(1 mars) Säljes 1 st Sony HDR-CX7EK inkl 4Gb Minne,
extra orginalbatteri, orginal väska samt orginal mini
HDMI kabel. Kameran spelar in på Memorystick och
har således inga rörliga delar, HD (1440x1080), VarioSonnar T, 20x optisk zoom m.m. Allt är nytt endast använt några timmar vid resa i januari. Säljes pga intressebrist. (HDR-CX7 är en uppdaterad HDR-CX6 som
säljes i Sverige). Pris 9.000 kr. Niklas Eklöf: 0708878787, niklaseklof@hotmail.com
(8 mars) Tre Velo till salu: Velo 120, Velo 111, Velo 103.
Vill bara ha 8.000:- för dem. Funderar du på en Katana
120? Köp the real deal! Velo 120 öppnar bättre än Katana 120, dyker lika brant men har mer flär. Erik Lundh,
telefon: 0761074568, e-post: erik.lundh@adrenalize.se
(13 mars) Jag säljer nu min Samurai 120 efter ca 120
hopp. Skärmen är sydd hösten 2005. Den är helvit med
röda cellväggar och en svart rad i mitten. Se bild på begagnat på http://www.uffeshoppshop.se/, den är ursnygg. Pris 8.000:- Kontakta Henrik, telefon:
0703080905, e-post: signthesky@hotmail.com
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15 mars) Någon som har en Cypress som har ett eller
två år kvar av sin livstid och vill sälja den? Gå ut i
skrubben och titta! Kontakta Peter Johansson, telefon:
0706-58 53 89, e-post: phbjoh@gmail.com
(19 mars) Tandemvector med icarus 360 säljes. En
Icarus 360 säljes separat. Johny Åhman, e-post: johny@rygg.nu, telefon: 0708-13 08 32
(20 mars) Svart FS overall med gula/silver grepp. Passar en person som är ca 164cm. Bilder kan skickas vid
förfrågan. Finns i Västerås. Pris 1100:- inklusive frakt
om nödvändigt. Mia Spillman, e-post:
mia.spillman@gmail.com
(20 mars) • Jump-Track, 250:- • Neptun, 1.900:- • Cypres 2 -05, 7.500:- • SkySystems Oxygen hjälm, svart
storlek xl. 1 800:- • Hoppoverall, Team [spaï], 1 500:Passar till någon mellan 170-175 cm lång person. Själv
är jag 170 cm lång och väger 72 kg men overallen är
aningen både för lång och för stor. Prylarna finns i Vårgårda, först till kvarn kontaktar Ulf Liljenbäck: e-post:
ulf@liljenback.com
(22 mars) Rigg säljes – Javelin J1, Stilletto 150 kvf, reserv PD 143 (1 hopp). Softlinks, stevenslina, kollapspilot. Cypresen har vart på 8-års kontroll och går ut hös-

Bjud på dig själv, skriv ner din historia och sänd till
oss så kanske den kommer i tryck tillsammans med
en snygg illustration ! Skicka din ”nära-ögat-historia” till redaktionen på mejladressen boel@boel.se

ten 2009. Grejorna har gått ca 60 hopp efter linbyte och
ca 700 hopp totalt. Finns i Västerås, just nu i behov av
ompackning. Pris 10.000:- Kontakta Dennis Graversen,
telefon: 0731-803605, e-post: dennis@jcd.net
(22 mars) Crossfire2, 99 sqft till salu, den har ca 700
hopp, ca 150 på nya linor. Svart och vit, kom med bud.
Kontakta Jonas Bergqvist, telefon: 0704-799 817, epost: skydiver_jonas@hotmail.com
(27 mars) Till salu tokfräsh mattsvart intergralhjälm Parasport Italia Z1, invändigt dyttermontage, storlek large
säljes för ynka 2.000:-. I priset inkluderas en Pro Dytter
från Larsen & Brusgaard. Hjälmen finns i Borås (samt
Göteborg) men kan även skickas. Intressenter hör
lämpligast av sig via mejl till Christian Bengtsson:
christian.b73@gmail.com
(10 april) Iconrigg från -07. Gått ca 50 hopp. Svart med
lite grått och orange. Passar reserver: Smart 110, PD
113. Huvudkalott Mamba 104 eller liknande. Kom och
fynda! Sydd för person 185 cm lång och normaltjock
person. Micke Kaulanen, telefon: 0768-98 55 22, epost: kaulanen@gmail.com
(10 april) Aerodyne Vision 132 som gått strax under 150
hopp. Säljer den för 2.400:-. Vision är Aerodynes motsvarighet till Crossfire2. Skärmen är blågul och mycket
fräscht och fint skick. Göran Herdin, telefon: 070-698
58 73, e-post: skajdajv@hotmail.com
(16 april) Har en kamerahjälm till salu: Bonehead optik,
XL, cameye 2, Newtonsikte inkl vridbart fäste. Har suttit
en pc350 toppmonterad, skruvar fäste följer med köpet. Totalt ca 25 kamerahopp. Pris 3.500:-? Kontakta
Michael Lidman, telefon: 0708129521, e-post: michael.lidman1@bredband.net
(22 april) Säljer min utrustning. Priset är 23.000:-. Rigg:
Wings, -02. Reserv: Techno 115, -02. Main: Sabre2
120, -02. Cypres, juni -96, går att hoppa tom sep -08,
all service och batteribyten är gjorda. Har också till
salu en hjälm, Z1, small, vit (500:-), en rullbräda (200:-),
höjdmätare Altimeter (500:-) och min trotjänare, Dytter,
som varit med sedan 1992 (100:-). Om det är något du
vill köpa, eller har några frågor, hör av dig! Matilda, telefon: 0709-284 91, e-post: matilda.h@comhem.se
(24 april) Har gjort en inventering av mina fallskärmsprylar. Följande är nu till salu: Ett par splitter nya bärremmar modell Vector 3 med "trulok", 21 tum långa,
1.300:- En splitter ny Pro Dytter, 1.100:- Läcker mag-

overall i kungsblått och neongult. I princip oanvänd,
passar någon som är ca 177 cm lång och 68 kg tung,
900:- Kontakta Martin Olsson, e-post: martino@glocalnet.net

K Ö P E S
(22 feb) Söker en huvudkalott 135:a att köpa eller låna
cirka 60 hopp. Gärna en Sabre II, Spectre eller liknande. Hör av dig till Johan Karlsson på telefon 0739280607 eller e-post johan_no_4@hotmail.com
(27 feb) Rigg och reserv önskas köpa. Söker en rigg
passande 182cm och 75 kg, inklusive reserv på runt
100 kvadratfot och sydd för en huvudkalott på runt 100
kvadratfot. Men skulle någon dessutom ha en snygg
Crossfire 2, 89/99, så behöver jag kanske en sådan
också. Annars bara rigg och reserv. Maila Nisse Norin
på nisse@aast.se
(27 feb) Söker lite nyare utrustning. Vill ha en 150 skärm
och en passande rigg till den. Jag är 175 cm lång och
väger 75 kg. Hör av dig till Roy Artinian, e-post: roystyle82@hotmail.com
(19 mars) Utrustning sökes – jag är färdig elev som söker komplett rigg 200-230. Är 184 cm lång och väger
80 kg. Är även intresserad av övrig utrustning. Stefan
Johansson, epost: Stefanjohansson150@hotmail.com,
telefon: 0730-30-87-77
(26 mars) Önskar köpa en nyare rigg komplett med Cypres och reserv. Jag har en Spectre 135 som jag vill
stoppa i den. Jag är 189 cm och 85 kg tjock. Kan även
tänka mig att köpa en rigg med huvudkalott i om någon
har nått. Skall ha den för wingsuit så är den förbered för
det är det en fördel, men absolut inget krav. Martin
Gustafsson, telefon: 0707-152606, e-post: martin@gusten.com
(10 april) Jag har en kamrat som vill köpa en fallskärm,
och funderar på en crossfire 2 storlek 129 eller 139, kan
även tänka sig någon annan liknande skärm i ungefär
den storleken, fräsch å fin ska den vara. Kontakta
Bengan: luffarshakt@hotmail.com
(17 april) Önskar köpa en crossfire 2, 99 sqft. Hör av dig
om du har en över. Rikard Larfors,telefon: 0735336731, e-post: larfors@hotmail.com
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MATERIEL

Filmfestivalen 2008
För endast några år sedan kom det nästan in för
Filmfestivalen 2008

många bidrag, nu är det precis tvärt om.

Vinnarna 2008!

”När det var ett par dagar kvar trodde jag vi skulVar: Stockholm, i Fryshuset.

le få nöja oss med två-tre filmer”, säger Peter ’Tör-

När: I år den 16 februari.

na’ Törnestam, Stockholm skydive film festival.
Text

Mirijam Geyerhofer

Foto

Filmfestivalen

Hur: Vem som helst får skicka in en
hoppfilm på max tre minuter. Publiken
röstar fram vinnaren till Bästa film,
juryn väljer Bästa foto och Bästa manus. Cold Steel award delas ut.

I

Peter Törnestam, filmfestivalens initiativtagare.

år hade filmfestivalen tioårsjubileum
och de senaste åren har antalet inkomna bidrag konstant sjunkit. På frågan om det kommer att bli någon elfte
festival svarar Törna att det blir det nog.
Fast det förutsätter ju att det kommer in
några filmer.
”Vi får kanske göra om konceptet lite.
Jag kan ju inte göra filmerna, jag kan bara
fixa partyt. Nu var det ren tur at det slank
in ett par filmer på slutet, annars hade vi
knappt haft något att visa”, säger han.
Planen med festivalen var från början
att alla som satt hemma och knåpade

Antal festivaldeltagare: 248 hoppare
och crew på runt tio.
Antal filmer i år: Sex stycken.
Antal filmer genom åren: Cirka 100.
Framtiden: Konceptet måste kanske
göras om lite tror Peter Törnestam.

ihop alster skulle få träffas under en festlig kväll i den kungliga huvudstaden och
visa vad som hände på just deras klubb.
Runt 2003 hade festivalen sin höjdpunkt med upp emot 15 filmer och 500

The Cold Steel Award 2007 – Jens Thögersen
Stiftelsen Lukas Knutssons minnesfond startades i november 2002
och har tillkommit genom donationer till minne av Lukas Knutsson.
Stiftelsens ändamål är att lämna
ut den årliga utmärkelsen The Cold
Steel Award till personer, lag, föreningar eller verksamheter som har
gjort enastående insatser på fallskärms- och/eller BASE-hoppningens område.
The Cold Steel Award delas ut en
gång om året på Stockholm Skydive
Film Festival.
Mottagare av The Cold Steel
Award 2007 blev Jens Thögersen
med motiveringen: ”För hans stjärnskottkarriär inom FS4 med tre SMguld i bagaget efter bara fem år i
sporten. Han är även vårt klarast lysande framtidslöfte i swooping”.
Hallå där, Jens Thögersen,
vinnare av Cold Steel award 2007.
• Grattis! Hur känns det? ”Tack så
mycket! Det kändes ganska konstigt
till en början då jag inte förstod varför just jag skulle få The Cold Steel
men glädjen var inte desto mindre,
det är verkligen en stor ära! Numera känns det bara fantastiskt bra!
• Vad tänkte du när du fick reda på
att du fått utmärkelsen? ” ’Shit e
det sant, fy fan vad coolt!’ Jag blev
fantastiskt glad och hade ett fånigt
leende på läpparna i några dagar.
Det tog ett tag, det var först när jag
förstod vad det betydde och fick se
mitt namn tillsammans med flera av
mina idoler i fallskärmssverige som
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jag verkligen insåg hur coolt detta
är och vilket privilegium det är!”
• Vad händer hoppmässigt för dig
under 2008? ”Säsongen 2008 är
den mest spännande hittills för min
del då jag har gått in i två oehört
spännande projekt. Det första som
blev Team Sweden i Canopy Piloting
och det andra som är fyrmans i
Blue Spirits. Detta tillsammans med
att jag har fått axla ansvaret som CI
på SFK gör att säsongen 2008 redan är fullsmäckad och väldigt spännande. Jag ser verkligen fram emot
alla resor som jag kommer att få tillfälle att göra runt om i världen med
hoppningen vare sig det är jobb träning eller tävling, fantastiskt roligt!
Det är minst sagt en full säsong!”

• Vad har du för tankar om sporten
i framtiden? ”Även om jag har relativt få år i sporten så ser jag väldigt ljust på framtiden, fallskärmssverige står inför intressanta beslut
där vi förändrar och förbättrar våra
utbildningar samt att vi står inför en
hel del förändringar i hur vi bedriver
klubbverksamheten. Gör vi ett bra
jobb med förändringarna så kommer vi förhoppningsvis se mer och
bättre hoppning i Sverige än vad vi
nånsin har gjort!”

Bästa film: Zero Freefly 2007, av Zero
Freefly.
Bästa manus: Bänkwatch, av Sundsvalls Fallskärmsklubb. Juryns motivering: ”Utan konkurrens visar filmen
att en bra idé gör halva jobbet. Med
låtval och casting fullföljer Sundsvallsklubben hela projektet galant. Att
återigen lyckas engagera så många i
ett musikaliskt epos med glimten i
ögat och hoppartema är beundransvärt. Go Sundsvall!”
Bästa foto: Zero Freefly 2007, av Zero
Freefly. Juryns motivering: ”I hård
konkurrens väljer juryn att lyfta fram
de härligt hisnande bilderna från vårt
grannland.”

besökare. Det blev så stort att förbundet
hade planer på att förlägga sina stipendie- och prisutdelningar där istället för
på riksstämman. Lite av den idén är Törna sugen på att spinna vidare då. Kanske
att sammanföra festivalen med riksstämman och göra en hel helg av det, med
workhops, visning av nya prylar och happenings som till exempel föreläsningar
och just filmvisning.
Vad det minskande antalet filmer beror
på kan inte Törna svara på, men han
tycker att det är lite konstigt med tanke
på hur många som hoppar med kamera.
”Kanske är det Jante som sitter och kliar folk på axeln, ’Jag kan inte vara med, filmerna är för bra’ eller så orkar inte folk
lägga ner en massa tid på en så kort film.
Och ingen vill skryta om att de är bäst, det
är synd, det borde finnas fler skrytpellar.”
Om man vill göra en bra film till festivalen, hur ska man tänka då?
”Vi har ju både manuspris, bästa film
(publikens röst) och bästa foto. Det är
roligare om man försöker fundera ut någon röd tråd och ha de olika kategorierna
i åtanke.”
Han påpekar också att det alltid är bra
att fundera på varför man vill filma. Är
det för att filma tandem eller vara med i
något lag?
”Man kan alltid ha en tanke bakom
sitt filmande under sommaren. Det
kanske ordnas en västsvensk eller norrländsk festival? Man behöver inte sluta
filma bara för att det kanske inte blir något i Stockholm.”
■

• Till sist, vad önskar du dig mest av
allt just nu? ”Att jag och alla mina
vänner får hålla oss friska och skadefria, samt att livet fortsätter att le
så underbart mot oss som det gör
idag. Just nu älskar jag livet!”
■
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Ground launching: David Bengtsson från SF flyger en Stiletto 150 i backarna i österrikiska Saalbach-Hinterglemm. Kameran sitter
monterad bland linorna längst upp med hjälp av en pizzakartong(!) och är tagen med självutlösare. Bökigt, rapporterar David: ”Fippel,
fippel med linor. Trycka på avtryckaren och sen snabbt som ögat starta skärmen och flyga iväg. Tio sekunder senare tas bilden.”

