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AFF-träning i vindtunnel
Basic Camp i strålande väder
Internationell statistik om olyckor

Vilket härligt
...väder va!? Under maj och första delen av juni slog
sommarhettan klorna i större delen av Sverige och det
är nog få av er som ännu inte har gjort årsförsta.
Äntligen har sommaren kommit igång på allvar och
vi kan ägna all vår lediga tid till det vi tycker är roligast: umgås med våra vänner, hoppa och – förstöra
miljön. Hemska ord, men tyvärr är det sant. Vi är nog
många som med delade känslor flyger flygplan för nöjes skull när rapporter om smältande glaciärer, svettiga
isbjörnar och temperaturhöjningar haglar över oss.
Även om vi är en relativt liten sport så är miljöfrågan större än någonsin och den blir allt mer aktuell för
var dag. Vi i fallskärmsvärlden märker av det på den
höjda bränsleskatten och de hårdare miljörestriktionerna och det är viktigt att alla klubbar jobbar hårt med
sin satsning på miljön för att vi ska kunna försvara vår
sport i framtiden. Läs vad förbundets ordförande Lina
Gardlow skriver om bränsleskatten på nästa sida.
Det tränas för fullt i fallskärmssverige, det har varit
tunnelbasic i engelska Bedford, vanliga Basic i Stockholm och Skånes fallskärmsklubb kommer att anordna
friflygarcamp i juli, för att nämna några evenemang.
Lite mer om dessa seriösa satsningar kan du läsa om i
detta nummer där vi också bjuder vi på en glimt från
100-mannalägret som nio svenska hoppare var med på
i Perris, USA.
Ett par av säsongens tävlingar har också gått av stapeln, resultaten kan du läsa om på sida 24. Vi hoppas
att ni hör av er till redaktionen med tips på tävlingar
och även resultat ifrån dem, både från de internationella och från dem som hålls i Sverige.

Flyga tunnel har på ett par år gått från något som setts
som lite friflygarfusk till att bli något som var och varannan hoppare åker och bränner pengar på minst en
gång per år. I det här numret har vi med flera artiklar
som på ett eller annat sätt handlar om inomhusfrifallande, dels lite från redan nämnda Basic i tunnel men
också om när tjugoen blivande AFF-instruktörer fick
träna AFF under en helg i Bedford, och så artikeln om
Sara som fick jobb som instruktör i nämnda tunnel
utan att ha en tanke på att bli fallskärmshoppare.
Hittills har vi inte haft några allvarligare skador i år
som tur är och vi hoppas så klart att det fortsätter så.
Men man behöver inte göra en hård landning för att
skada sig, regelbundet hoppande kan slita på kroppen
och mer om det kan ni läsa i artikeln på sida 25.
För andra gången har vi med ett utökat Fönster mot
hoppsverige där ni läsare får skicka in era egna bilder
från himmel och jord och vi är jätteglada att vi fått in
så många bidrag. Fortsätt dela med er av alla roliga
händelser på just era hoppfält!
Till nästa gång: Ha en riktigt skön och säker sommar!
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SFF info – Riksstämman 2008.
Alla kontaktvägar till SFF.
Lösryckt. Händelser, notiser,
annat av vikt eller icke.
Kalendariet.

Basic Camp i strålande väder.

Svenskar hoppade 100-manna.

Riksinstruktör Petter AlfssonThoor: Lösningen redan här.
Incidentrapport – otäck
skada efter dålig separation.
Frivilliginfo – Försvaret vill
inte att Telia Sonera säljs.
Klubbsvepet –
Söderhamns fallskärmsklubb.
Fönster mot hoppsverige!

Skydive Sweden i
samarbete med fyra klubbar.
Sara tog annan väg in.

Svenskt swooprekord i Spanien.

Tävlandet igång.

Nack och ryggont
vanligt bland hoppare.
AFF-träning i vindtunnel.

Nära ögat för
Stefan ”Schwede” Andersson...
Nyfiken på Suzanne.

Internationell statistik om olyckor.

Pryltorget.

Omslaget:
Flockdive under årets upplaga av
Swoop Camp i Gryttjom. Se även sidan 7.
Foto: David Bengtsson.
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Några ord från…

Ny lag riskerar

höja priset
på bränsle
Från och med 1 juli kan flygbränslet

N

u har säsongen kommit i gång på riktigt och vi har börjat
bra. Det mesta känns under kontroll även om det såklart
alltid finns orosmoment.
Försvarsmakten är under ekonomisk press och vi ser redan nu
tecken på att det också påverkar oss i viss utsträckning. Jag har i
skrivande stund ännu inte fått besked från Skatteverket hur eller
om den kommande bränsleskatten kommer att drabba oss. Generellt sett är miljöfrågorna allt viktigare för såväl fallskärmsförbundet som många övriga flygsportförbund.
Vi är en idrott som är beroende av många externa faktorer för
att vi ska kunna utöva vår verksamhet. Det här styr mycket av
våra förutsättningar och vi måste acceptera att saker och ting
förändras och anpassa oss efter det. Samtidigt ska vi komma
ihåg att vi utövar och älskar en idrott som vi inte ska be om ursäkt för, utan i stället kämpa för.
Thomas Thorild sa ”Att tänka fritt är stort, att tänka rätt är
större”. Jag skulle ofta vilja vända på det. Kanske håller vi framtidens elevkurser i sol- eller vindkraftdrivna vindtunnlar, kanske
ska vi köpa utsläppsrätter för att väga upp för våra utsläpp eller
kanske är utvecklingen inom flygindustrin det som gör vår vardag enklare.
Jag tycker mig se att fallskärmsklubbarna är väldigt flexibla. I
år har flera klubbar löst sina respektive problem genom att slå
sig ihop och dela på flygplan respektive flygfält. Det är ju helt
lysande!
Själv känner jag att styrelsearbetet blivit mycket roligare sedan styrelsen blev fulltalig från och med sista mars. Ibland är det
frustrerande att tiden och energin inte räcker till allt man vill åstadkomma, men med tanke på att allt arbete inom förbundsstyrelsen sker helt ideellt är jag mycket stolt över vårt arbete. Förbundsstyrelsens uppdrag skulle för övrigt inte fungera om det
inte vore för de många ideellt arbetande personer som representerar förbundet i internationella sammanhang, i diverse kommittéer och som jobbar som domare, tävlingsledare med mera.
Ha en skön sommar!
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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vi använder bli minst 50 procent dyrare. Förbundets ordförande Lina Gardlow menar att vi borde undantas från
den nya lagen om bränsleskatt eftersom vi tillhör frivilligförsvaret.
Text

E

Boel Stier

n ny lag som träder i kraft den
1 juli i år innebär att den dispens från bränsleskatten som privatflyget i Sverige haft i många decennier upphör. Det berättar förbundets
ordförande Lina Gardlow.
”Det här är en del av större förändringar på EU-nivå och det är
miljöskäl som ligger bakom beslutet.
Jag ringde skattekontoret i Ludvika
som handlägger punktskatter som
bränsleskatter men den handläggare
jag pratade med visste ännu inte hur
lagen skulle komma att tillämpas.
Jag har i alla fall skickat en skrivelse
dit om vår verksamhet och att vi vill
räknas till de skattebefriade i och
med att vi tillhör frivilligförsvaret.”
Lina Gardlow kan inte ge någon
exakt siffra på hur mycket dyrare
flygbränslet kan bli men hon har läst
uträkningar som motorflygförbundet KSAK har gjort. De tror att priset kan gå upp med 50 procent. Men
det finns inte så mycket intäkter för
staten att tjäna med den nya lagen.
”Privatflyget står för en väldigt liten del av det bränsle som används i
Sverige och det kommer inte att dra
in särskilt mycket pengar till staten. I
lagförslaget framgick det att administrativa kostnader kring förslaget
skulle äta upp nästan hälften av intäkterna. Det här gör man alltså inte
för skatteintäkternas skull utan snarare som en principåtgärd för att
minska det privata flyget.”

Enligt Lina Gardlow har det kommit
mycket kritik mot lagförslagen som
har föregått den nya lagen. Förslagen
har bedömts vara administrativt
krångliga. EU-reglerna kräver bara
beskattning av Avgas 100LL (LL står
för ”low-leaded”, ett 100-oktanigt
bränsle med lågt blyinnehåll, huvudsakligen avsett för kolvmotorförsedda flygplan) och inte av Jet A-1 (används av flygplan och helikoptrar
drivna med jetmotorer, turbopropmotor och turbinmotorer)*. Därför
var bara 100LL med i det första lagförslaget men sedan lades även Jet A1 för privat bruk till. Skillnaden mellan bränsletyperna är att 100LL
kommer att säljas inklusive skatt och
den som använder bränslet för annat
än privatflyg får deklarera detta kvartalsvis och få återbäring på skatten.
Jet A-1 kommer att säljas skattefritt
och den som flyger privat med detta
bränsle ska deklarera detta vid varje
förbrukningstillfälle och betala skatt.
Strax innan den här tidningen
skulle tryckas pratade Lina återigen
med Skattekontoret i Ludvika.
Handläggaren där berättade att han
hade lämnat alla tillämpningsfrågor
till Skatteverkets rättsavdelning för
bedömning av vad som ska gälla.
Lina berättar:
”Han gjorde själv bedömningen
att fallskärmsklubbarna ska få flyga
på skattefritt eftersom vi dels tillhör
frivilligförsvaret och dels har utbild-
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nings, tandem- och uppvisningsverksamhet som bekostas av eleverna, tandem och uppvisningsbeställarna. Han
kunde inte lämna något skriftligt besked
om detta förrän han fått svar från rättsavdelningen. Han tyckte dock att vi
kunde utgå från att vi ska flyga skattebefriat tills vidare.
Det här betyder att de klubbar som
tankar Jet A-1 inte behöver deklarera
bränslet och att de klubbar som tankar
100LL måste deklarera kvartalsvis att de
inte flyger privat och på så sätt få igen
skatten. De klubbar som har fått beslut
om att de inte längre är skattebefriade
behöver alltså troligen inte bekymra sig
över detta. Det är naturligt att det beslutet kommer i och med att lagen ändrats,
men det säger ingenting om hur de nya
reglerna ska tillämpas.

Flyga fallskärm
nu kan du köpa boken
Boken Flyga fallskärm, som innehåller kursmaterial till
kalottkurserna Pilot bas, hp, swoop och tvåmanna, men
som också är en utmärkt vidareutbildningsbok om att
flyga fallskärm för hoppare på alla kunskapsnivåer, finns
nu att beställa från förbundets kansli, info@sff.se eller
08-660 73 71 . Den kostar 250 kronor att köpa och innehåller 176 sidor teori, praktiska tips och övningshopp.
Om boken ingår som kursmaterial i en av ovannämnda kalottkurser kan du genom klubben få kostnaden
täckt genom så kallat SISU-bidrag. Se till att din klubb
kontaktar er lokala idrottskonsulent hos SISU genom att
titta på www.sisuidrottsutbildarna.se under Ditt distrikt.
Konsulenten måste kontaktas innan kalottkurserna hålls
för att en överenskommelse ska göras.
Boken Flyga fallskärm ersätter därmed de utbildningskompendier i digital
form som funnits på www.sff.se sedan
2006. Teoretiska prov till Pilot hp och
Svenska
swoop finns i boken, facit kan kursFallskärmsförbundet
www.sff.se
ledarna få från förbundets kansli.

* Bränsleförklaringarna är hämtade från wikipedia.se

Här kan du läsa
Finansdepartementets promemoria:
www.regeringen.se/content/1/
c6/08/34/65/09b57766.pdf

KONTAKTA

SFF!

Kassör: Stefan Nilsson,
e-post: b.stefan.nilsson@telia.com

Tävlingskommittén: Håkan Dahlquist,
hakan.dahlquist@gmail.com

Vice ordförande: Ann Ljusberg,
e-post: loppann@hotmail.com

Flygsportförbundets luftrumsgrupp: Mårten
Nordlander, marten.nordlander@gmail.com

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

Kansliet
Besöksadress: Östhammarsgatan 70
Postadress: BOX 5435, 114 84 Stockholm
Telefon: 08-660 73 71
Fax: 08-660 73 63
E-post: info@sff.se
Riksinstruktören
Petter Alfsson-Thoor
Telefon: 08-660 73 81
E-post: ri@sff.se
www.sff.se
På hemsidan hittar du bland annat information
om SFF, nyheter och styrelseprotokoll samt fakta
om bestämmelser och material.
Beställ material på SFF:s kansli
• PR-film, inspelad 2006,
för att ha i marknadsföringssyfte.
• Drogteststickor.
• Skade- och tillbudsformulär.
• Boken Flyga fallskärm
Styrelsen
Ordförande: Lina Gardlow,
e-post: linagardlow@hotmail.com
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Vill du veta mer om:
Skatter och avtal, framtidsfrågor: Lina Gardlow,
som gärna kommer till klubben och föreläser
Ekonomi: Stefan Nilsson,
b.stefan.nilsson@telia.com
Försvarsfrågor, jämställdhet: Ann Ljusberg,
loppann@hotmail.com
Ledarskapsfrågor: Ann Ljusberg,
loppann@hotmail.com
PR & information: Anna Jacobsson,
jacobsson_anna@hotmail.com
Miljöfrågor, försäkringar, allmänrättsliga frågor
och tävling: Håkan Dahlquist,
hakan.dahlquist@gmail.com
Tävling, försvars- och luftrumsfrågor: Mårten
Nordlander, marten.nordlander@gmail.com
E-projektet: Eric Almqvist, drmagoo@lowpull.nu.
E-projektet är arbetet med att digitalisera och
förenkla en stor del av förbundets kanslihantering kring bland annat licenser och fallskärmsrapporter.
Materialkommittén: Mårten Jansson,
marten@martenjansson.com
Utbildnings- och säkerhetskommittén: Petter
Alfsson-Thoor, ri@sff.se

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, b.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, loppann@hotmail.com
•
•
•

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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Bermudaboogie i NYFK

Go Vertical i Voss

Mellan den 19/7 och 27/7 kommer årets Bermudaboogie att hållas på Nyköpings Fallskärmsklubb, med aktiviteter som organiserade friflygaroch maghoppardagar, ballonghoppning, temakvällar, liveband, trubadur och mycket annat roligt.
Hoppsverige välkomnas varmt! För mer info gå in
på www.hoppa.nu

Friflygarboogiet i norska Voss, Go Vertical, är inplanerat till 4-9 augusti i år.
Förutom lifter som går extra högt
(runt 5 000 meters uthoppshöjd) brukar det anordnas en massa kul inhopp
där man landar på natursköna ställen
ute i fjällvärlden med påföljande party.
Läs mer: http://skydivevoss.no

Swooptävling i Jogersjö
Den 2 augusti anordnar Nyköpings fallskärmsklubb en swooptävling vid Jogerjöbadet i Oxelösund. Första deltävlingen i svenska cupen i grenen där det krävs minst 500 landningar med
högprestandakalott för att få delta och de senaste 100 ska var gjorda det senaste året.
Grenarna zonprecision och distans kommer
att genomföras och det kommer att hoppas ur
en Pac 750 XL.

p å gå n g

Friflajnostalgi på Everöd

AUGUSTI

7-13 juli: Tandemvecka på Öland,
www.frifall.nu
7-13 juli: Orsaläger med FK Dala,
hoppning ur Cessna 206 turbin
utan restriktioner samt
luftballonghoppning,
www.frittfall.nu
7-19 juli: Hoppveckor i Bänkås,
Sundsvalls fallskärmsklubb,
med PAC 750, ballong- och
helikopterhoppning samt
paintball, dykning, grillning och
andra kringverksamheter.
www.skydivesundsvall.se
11-13 juli: Nordiskt mästerskap i
friflygning i Gryttjom,
www.skydive.se
19-27 juli: Gotlandsboogie,
www.gof.se
21-27 juli: Hoppvecka på Färinge,
Smålands FK www.frifall.nu
22-26 juli: SM anordnas av
Stockholms fallskärmsklubb i
Gryttjom. www.skydive.se

3-8 augusti: Big way camp i
Gryttjom. Årets organisatörer är
Lesley Gale, Kate Cooper och
Larry Henderson,
www.skydive.se/bigway
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,
info på www.sff.se
6-14 september: Ground launch
camp i Klövsjöfjäll. Se
www.canopypiloting.com

Kameraflygare som filmar tävlande lag kanske
har bekymrats av att det i tävlingsreglerna står
att videokameror som används vid tävling måste
kunna skicka en digital PAL-signal via en så kallad
firewire-port. En av landets kameraflygare som
använder en Sony HDR-CX6EK, en kamera utan
firewire, ställde en fråga om detta till domaren
Pia Berggren som i sin tur sände frågan vidare
till Ronald Overdijk, som är ordförande i IPC:s artistiska kommitté. Han svarade ”På nämnda kamera går det att använda USB-porten istället”.

Orsaläger i juli
5-12 juli är det läger i Orsa ur
FK Dalas Cessna 206 turbin. Kul
hoppning utan restriktioner samt fest
och luftballonghoppning utlovas. Tält,
husvagnsplatser, boendelokaler samt
kök och marka finns. Mer info på
www.frittfall.nu (klicka på Sunset
boogie) eller ring 0702-15 68 17.

NOVEMBER
19-23 november: Kursledarkurs i
Karslborg, se www.sff.se

Rättelse – ännu ett friflygarlag

Daniel Hagström

Ok tävla utan firewire

Tyvärr råkade ett friflygarlag tappas bort
och kom inte med i förra numrets presentation av tävlande. Om ni friflygare trodde
ni hade koll på era konkurrenter så kan ni
inte andas ut riktigt än. Det finns nämligen
ännu ett taggat lag, Devils in tha sky från
SF, bestående av Cornelia Franzén, Katie
Gardiner och Cerina Rydälv
”Målet i år är att utmana grabbarna som stod högt upp på prispallen förra året genom att ställa upp på samma sköna tävlingar
som de – SM, NM och Svenska Cupen – iförda nya kostymer och
med ny benämning. Kan vi inte stjäla deras medaljer får vi ju stjäla
uppmärksamheten ifrån dem!”, hälsar Devils in tha sky.

Byte av flikar på Wings-riggar

Swoop camp

I slutet av mars kom Sunrise Manufacturing, tillverkarna
av riggen Wings, med uppmaningen om att Wings-ägare
med vissa modeller av riggen bör be en kontrollant modifiera flikarna som stänger containern till huvudskärmen.
Detta efter två liknande incidenter där någon eller några
av huvudskärmens linor fastnad i nämnda flikar under utvecklingsförloppet och sedan inte lossnat vid losskoppling
och reservdrdag. Läs mer: www.skydivewings.com

Stockholms Fallskärmsklubb
organiserade även detta år
Swoop camp i Gryttjom
9-13 juni. Två av världens
absolut bästa fallskärmspiloter, Shannon Pilcher och Jonathan Tagle från PD Factory Team, höll i trådarna
tillsammans med våra
svenska ess Martin Bäcklin
och Jens Thögersen.
Nivån på deltagarna var
högre än någonsin. Många
av Sveriges bästa swoopare
var på plats för att slipa på
tekniken, men bland deltagarna fanns hoppare på alla
kunskapsnivåer, alla med
det gemensamma målet att
bli bättre på att flyga och
landa sina fallskärmar.
Traditionsenligt avslutades lägret med ett par flockdives, där arton högprestandaskärmar flögs i
formation över Gryttjom.

Party och hoppning i Bänkås
Den 7-19 juli är det hoppveckor i Bänkås med Sundsvalls
fallskärmsklubb. Det kommer att hoppas ur PAC 750,
ordnas ballong- och helikopterhoppning samt paintball,
dykning, grillning och andra kul kringverksamheter. Läs
mer på www.skydivesundsvall.se

Stunthopp med fejkad kändiskrasch

Bushman slutar på Aerodyne

Ett flertal hoppare ligger bakom en ny reklamfilm med hoppinslag. Det
är reklam för en kommande sajt där vanliga människor kan ladda upp
bilder av kändisar. Kändisen som fångas i ett känsligt läge i filmen är
Anna Book som hoppar fallskärm och kraschar in i ett studenttält.
Egentligen är det Martin Bäcklin, SF, som gör stunthoppet via Seth
Ericsons Svenska Stuntgruppen medan Peter Törnestam har bidragit
till efterarbetet. Se filmen på You Tube: sök ”anna book fallskärm”.

Den svenskkände hopparen Edward ”Bushman” Anderson slutar som vd för Aerodyne, företaget som tillverkar
bland annat Icon-riggarna, reserven Smart och kalotterna Pilot och Mamba. Hopparen och affärsmannen Bill
Legard tar över efter Bushman som kommer vara kvar
på företaget under övergången för att göra chefsbytet
så smidigt som möjligt.
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David Bengtsson

JULI

Martin Kristensen

2008

Efter ett par år utan ordentliga friflajsatsningar
på Skånes Fallskärmsklubb kommer det nu anordnas en friflygarvecka på Everöd vecka 29.
Lägret är sedan länge fullbokat men missade
man de omtalade friflajfestivalerna i början på årtiondet, eller bara vill återuppleva den gamla goa
känslan från då, åk då ner till Skåne och gå på
Friflajfesten som hålls helgen 18-20 juli. Friflyg
på dagarna och dansa hela nätterna när mannen, myten, friflajlegenden Glenn Johannesson
snurrar skivor i DJ-båset tillsammans med
Richard Johansson.

LÖSRYCKT

Svenske Johan Hansson med på Arizona Challenge
äran att göra 2004. Efter det har han blivit inbjuden varje år, och varit där fyra
av gångerna. Det låter väldigt tjusigt, men Johan intygar att det inte är så snobbigt som man kan tro, inbjudan skickas bara via mail och de som deltar är som
ett enda stort gäng.
”Det är hög prestige att komma dit, men inte när man är där”, berättar han.
88-mannan i Arizona är dock långt ifrån det största Johan gjort, 2006 var
han med och satte världsrekordet med 400-mannan i Thailand.
Willy Boeykens

På storformationslägret Arizona Challenge i USA den 24-25 maj var Johan
Hansson från SF med och satte en 88-manna utöver det vanliga. Titta på bilden
och notera ”cattar”, ”bipoles” och att många ligger vända från centrum, utmaningar som ökar svårigheterna betydligt.
Vem som helst får inte vara med, Arizona Challenge är endast för inbjudna
hoppare och för att bli inbjuden måste man ha visat sina färdigheter genom att
personligen hoppa tillsammans med någon i Arizona Airspeed och det fick Johan

Sista dagen på 2008 års
Arizona Challenge, komplett och klurig 88-manna
benämnd ”House of carts”

85-årings fjärde hopp
Gunnar Jonasson som gjorde ett tandemhopp med Thomas Nyberg i Söderhamns
fallskärmsklubb den 8 juni är inte vilken
tandempassagerare som helst. Han är
85 år och det här var hans fjärde tandemhopp. Han har gjort dem alla efter sin
80-årsdag.
”Jag gillar att hoppa. Det är spännande
varje gång och härlig utsikt. Sen är det
lugnt och skönt när skärmen kommer ut”,
säger Gunnar Jonasson som bor i Gävle.
Han är en aktiv pensionär som har
sysslat med såväl forsränning som ballongflygning och segelflygning. Fallskärmshoppningen lockade honom ofta när han
stannade till på vägen mellan Gävle och
Stockholm under 70-talet och tittade på
hoppare över Gryttjomfältet.
”På den tiden tordes jag inte. Men så
läste jag en dag i tidningen att en 72-årig
fru i Söderhamn hade hoppat. Då tänkte
jag ’kan hon så kan jag!’ Just då råkade
jag dessutom fylla 80 år.”
Friskt vågat, säger vi på SFS-redaktionen och gratulerar Gunnar Jonasson till
det fjärde hoppet.
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Hans Berggren

Basic camp i st

Superbra väder gjorde att årets Basic camp-deltagare kunde hoppa och
utvecklas i en rasande takt. Tunnellägret veckan innan gav dessutom
förutsättningar att komma bättre förberedd än någonsin tidigare.
Text

Anna Oscarson

Foto

Hans Berggren, Anna Oscarson

Å

rets Basic camp startade för första
gången med ett tunnelläger i Bedford. Tjugo deltagare med varierande
hopperfarenhet hängde med till den engelska vindtunneln där Pete Allum, Steve
Hamilton, Joey Jones och Micke Kaulanen coachade. Tonvikten lades på individuella färdigheter och de två första dagarna flög alla ensamma med en coach.
Det filades på fallställningen, tränades
på att variera fallhastigheten, sidglidning-
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ar och svängar. Coacherna lärde ut på
olika sätt och hade ibland skilda uppfattningar om hur saker skulle göras vilket
de också var medvetna om.
”Prova alla olika sätt som vi lär ut och
bestäm dig sedan vilket sätt som passar
dig bäst”, uppmanade de deltagarna.
Olika erfarenhetsnivå

Fallskärmshoppning handlar om att lära
känna luften och hur man släpper förbi

och fångar upp den med kroppen. En
grundförutsättning inom magflygning är
att kunna svanka bra.
Några av deltagarna hade varit på vindtunnelläger tidigare men för de flesta var
det första gången. En av deltagarna som
har gjort över 1000 hopp konstaterade
att han aldrig tidigare riktigt fått lära sig
hur han skulle göra en sväng, han har
bara gjort det. I tunneln fick han lära in
den rätta, mer effektiva tekniken: ner
med knäet och upp med armbågen – forma kroppen som en flygplanspropeller.
Den tredje dagen delades deltagarna in
i grupper och gjorde tre- och fyrmannor.
Bara en vecka efter tunnellägret var
det dags för första Basicveckan i Gryttjom. Lägret var bara halvfullt. Kanske
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riär rivstartade när han blev uttagen till
svenska projektet.
”Basic camp 1996 siktade på spets. Sedan dess har det varit ett folkets camp
och bredden har ökats”, säger han.
När han jämför svensk FS-hoppning
nu och då säger han att den gått otroligt
mycket framåt mycket beroende på Basic
camp och givetvis möjligheten att i dag
träna i vindtunnel.
Mattias Nord som för tillfället håller
på och satsar för fullt med norska FS4-laget Arcteryx mot VM tyckte det var skojigt att vara tillbaka och coacha på Basic.
”Det är fantastiskt kul att vara med
alla här och känna igen deras situation.
Att kunna hjälpa dem är en cool grej. Jag
tycker det är väldigt värt att komma och
det känns bra att kunna ge tillbaka till
svensk hoppning.”

Niklas Lellky

trålande väder

Mattias Nord, en av
årets coacher och
vars egna karriär fick
fart på just Basic
Camp: ”Det är fantastiskt kul att vara med
alla här och känna
igen deras situation.”

Ny värld

För femton år sedan när Lukas Knutsson
startade Basic camp tog han med sig sina
kompisar från DeLand och svenska hopFakta Basic camp 2008
Antal gjorda hopp: Cirka 3 800.
Coacher: Pete Allum, Steve Hamilton, Joey Jones, Micke Kaulanen, Lise Nansen och Mattias Nord.
Organisatörer: Matilda Kaijser och Anna Oscarson.
Väder: Kanon – antal dagar med dåligt väder var lika med noll.

Anna Oscarson

Deltagare: Från Sverige, Estland, Finland, Österrike och Belgien.

hade förra årets första Basicvecka avskräckt folk då det regnade fyra av fem
dagar. I år verkade vädergudarna på bättre humör och det var kanonväder hela
veckan. Alla deltagare fick mycket coachtid och kunde hoppa hur mycket de ville.
Babs fick pris

Det var femtonde året som Basic camp
arrangerades av Stockholms fallskärmsklubb och på elva av dem har Barbro
”Babs” Flermoen varit med. Så även i år
och hon tilldelades priset ”Lifetime
achievement”.
Pete Allum coachade för andra gången
på ett svenskt Basic camp. Förra gången
var 1996 och då var Mattias Nord med
som deltagare. Det var där hans FS-kar-
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Joey Jones hjälper
Blue Spirits med några tips inför ett hopp.
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Anna Oscarson

BASIC CAMP

Anna Oscarson

Hans Berggren

Barbro ”Babs” Flermoen, på Basic camp för elfte
gången, tilldelades ”Lifetime achievement award”.

pare fick uppleva något helt nytt. Fortfarande får de som kommer till Basic camp
för första gången känslan av att kliva in i
en helt ny värld.
”De får en ny horisont, det blir större”, säger Mattias.
Även hoppare som varit med i många
år lär sig nya saker på Basic. Lag på elitnivå kommer för att få tips från några av
världens bästa hoppare.
Det finska landslaget Pro-team återkommer år efter år. I år deltog även båda våra
mest hårdsatsande svenska FS-lag Blue
Spirits och Evolution.
Blev överraskad

Ytterligare en sak som gör Basic camp
unikt är priset.
”Ingenstans i världen kan du för de
pengarna få coachning på den nivån”, säger Mattias.
Tack vare det perfekta vädret som nog
aldrig varit bättre under Basic camp historia kunde det hoppas dagarna i ända.
En hel del hoppare fick gjort sitt hundra-

de, tvåhundrade och trehundrade hopp
och så vidare. Kristiina Kasemets från
Estland gjorde sitt tusende som blev ett
överraskningshopp. Hennes lag hade i
förväg bestämt att de skulle gå direkt efter gruppen innan. Det var Kristiina inte
riktigt med på utan när hon skulle sträcka
sig ut efter sitt grepp var plötsligt ingen
där. Hon gjorde en mycket snygg flervoltsexit ut och dök sedan ikapp kompisarna. Även Annika Björnström gjorde
sitt 1000:e hopp under lägret.
Den andra veckan deltog 48 hoppare.
Tre lag ville gå back-to-back och under
söndagskvällen kom man på att det skulle
bli väldigt svårt att låta alla deltagare göra
så många hopp de ville med bara en Twin
Otter. En av Skydive Swedens Pac:ar fick
blixtinkallas vilket visade sig vara väldig
tur eftersom Twin Ottern behövde åka in
på service på torsdagen. Tack vare en
hjälteinsats av piloten Mikael Andersson
blev det en hel del hoppat för alla ändå.
Han flög hela dagen klockan 9-20 – med
bara en kvarts lunchpaus.
■

Pete Allum var en av coacherna den första veckan i år. Han har bara coachat på ett Basic camp
tidigare, 1996. Här debriefar han laget Granat,
ovan till vänster i track från formationen.
Anna Oscarson

Pete Allum, en
av coacherna.

Lena Kaulanen (till höger) har hoppat lite de senaste åren och var med på både tunnellägret och
första Gryttjomveckan för att bestämma om hon
skulle fortsätta hoppa eller inte. Det ska hon!

Svenskar
Ett gäng svenskar har varit i USA
och hoppat storformation. De fick
vara med om något historiskt – två
100-mannor sattes back to back.

Text

Anna Oscarson

Foto

Niklas Daniels

I

början av maj var Björn Carlsson, Martin
Gustafsson, Patrik Skjelfoss, Mia Toftfelt,
Jenny Blomqvist, Mark Wemhöner, Lasse
Tellstig, Leif Berg och Torbjörn Eriksson i
Perris Valley i Kalifornien på storformations- och 100-mannaläger.
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Sveriges första döva hoppare
Har du tänkt på hur det låter när
du faller? Eller vad flygplansmotorer har för ljud när de startar?
Tänk dig sedan att dessa ljud och
alla andra runt omkring dig inte
finns. Det är konstant tyst.
Text

Matilda Kaijser

Foto

privat

Hannes Danielsson (till vänster) och
Patrik Holmström (till höger) är båda
döva fallskärmshoppare som gick
kurs för instruktören James Cumberland (mitten) under säsongen 2007.

P

atrik Holmström blev döv vid 1,5 års ålder
efter att han av misstag fick vuxenmedicin av
sin läkare, när han hade lunginflammation. Ett
misstag som skulle förändra Patriks liv för alltid. Skulle alla ha samma livsglädje, energi och
tro på sig själva som Patrik har skulle världen
se väldigt annorlunda ut. Den tanken slår mig
konstant när jag är i närheten av honom. Det är
få människor som inspirerar mig att tro att ingenting är omöjligt men Patrik gör det.

rer och mycket egen vilja lyckades de komma igenom teoridelen och börja på stegringsplanen för
den konventionella utbildningen. Patrik hoppade
på bra och hade snart sitt fallskärmscert i handen.
Han blev även utsedd till årets elev, ett välförtjänt
pris som delades ut under stort jubel på Stockholms fallskärmsklubbs årsfest.

Vill bli pilot

Patrik har en dröm, han vill bli flygplanspilot. I
dagens paragrafridande Sverige är detta en omöjlighet som döv. I vårt grannland Norge däremot
är det tillåtet att flyga flygplan om du redan har
ett flygplanscertifikat och i möjligheternas land
USA finns det flygskolor som utbildar döva till
piloter. Därför är Patriks plan att lära sig teckenspråk på engelska för att sedan ta sitt efterlängtade flygplanscertifikat i USA.
Fallskärmshoppning kom han in på efter att
sett en film där ett flygplan kraschade och piloten
sköt ut sig själv och räddades av sin fallskärm.
Fallskärmshoppning kändes som ett naturligt steg
för att uppfylla drömmen för Patrik och snart var
han och hans kompis Hannes Danielsson anmälda till en kurs. Med hjälp av hängivna instruktö-

Inbjuden till storformation

I frifall är Patrik som vilken nykläckt rookie som
helst. Det lyser i ögonen på honom och att se
andra människor i luften tycker han är fantastiskt. Han har dock en stor fördel mot oss andra,
han kan nämligen kommunicera i luften om man
bara är tillräckligt välutbildad så att man förstår
teckenspråk. Patrik väntar förväntansfullt på att
Hannes ska bli klar med sitt cert så att de kan
göra det som vi övriga drömmer om, ha ett riktigt samtal i frifall. När ryktet började gå att två
döva börjat hoppa fallskärm i Sverige, blev Patrik
snabbt kontaktad av en norrman som vill ha med
dem på storformation med enbart döva! Vår
sport är verkligen liten men fantastisk. Patriks
planer framöver när det gäller hoppningen är

målinriktad på att bli en bra formationshoppare
och han kommer alltid ha en dröm om att en dag
själv vara instruktör.
Lätt att kommunicera med

Jag sitter och pratar med Patrik på en bar i centrala Stockholm som han hjälper till att driva. Eftersom jag själv inte kan teckenspråk så har jag en
vän med mig som studerar till teckenspråkstolk.
De verkar ha så fantastiskt roligt när de sitter och
kommunicerar och jag känner en stark vilja att
lära mig teckenspråk. Sen vänder sig Patrik plötsligt sig direkt mot mig och säger något och jag
påminns återigen hur lätt vi brukar kunna kommunicera. Man klarar sig bra på sitt eget kroppsspråk och mobilen som komplement, det händer
ofta att man kommer in på mer komplicerade saker än vad man kunde drömma om.
Om lycka skulle ha ett ljud så tror jag att det
skulle låta lite grann som Patriks skratt efter att
han gjort sin första tremanna som mer liknade ett
tummel av kroppar än något annat. Och jag vet
att även fast Patrik inte kan höra sitt eget skratt
så kan han känna det.
■

hoppade 100-manna i USA
”Kate Cooper Jensen rekommenderade det här
lägret för den som är sugen att hoppa 100-manna
när vi var på Big way camp förra året”, säger
Björn Carlsson.
Den största formation som Björn varit med i
tidigare var en 58-manna så det blev en ganska
ordentlig förbättring av hans personliga rekord.

delas upp i hälften och göra var sin 100-manna.
Men nu delades gruppen upp i en 90-mannagrupp och en 100-mannagrupp och tanken var
att när 100-mannagruppen satt sin formation
skulle tio flyttas över till den andra gruppen så att
de också fick sätta sin 100-manna. En och en
halv dag gick bort på grund av dåligt väder och
några misslyckade försök gjordes.

Platsade i gänget

Hela gänget utom Lasse har mindre än 1000 hopp
var men de kände sig inte utanför i sällskapet.
”Det är roligt att man platsar i ett sådant gäng.”
Däremot var det några med betydligt fler
hopp i bagaget som ”yxades bort” inför 100mannan.
Planen var att få in 200 anmälningar men det
blev bara 190. Tanken var att deltagarna skulle
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Tiden rann iväg

På den fjärde dagen hade 100-mannagruppen
fortfarande inte satt sin formation och i rättvisans
namn lånades tio personer ut till 90-mannagruppen. Det kändes som att tiden var på väg att rinna dem ur händerna. 90-mannagruppen (som
blivit 100) satte formationen på första försöket.
Direkt efter gick den ursprungliga 100-manna-

gruppen upp och satte sin formation också. För
första gången någonsin sattes två 100-mannor
back-to-back med två helt olika grupper!
Mark Wemhöner var en av hopparna som var
med i båda 100-mannorna.
Säkerhetsmässigt fungerade det bra i luften
tyckte Björn. Däremot var det några som skadade
sig i landningen. Organisatörerna av storformationslägret var stenhårda att alla skulle landa åt
samma håll som första hopparen.
Det blåste väldigt lite och var svårt att förutse
vilket håll den första hopparen tänkte landa. Något hopp fick Björn lov att göra en 180-graders
sväng på rätt låg höjd och sedan landa i lätt medvind i en uppförsbacke på en tvåmeters ås.
”Tur att man tränat på fallskärmsrullningar”,
konstaterar han.
■
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RIKSINSTRUKTÖREN

Lösningen är redan här
V

ästerås, 4:e april 1992. Jag sitter på golvet som hoppare nummer två i
FK Aros Single Otter. Jag känner nästan gråten i halsen, men stävjar
mig med en nervös fråga om min FXC är påslagen. Jorå det var den. Min
far sitter i samma flygplan och kollar hur det går för mig. 300 meter, min
automatlina krokas upp. Jag ska vara nummer två ut på den första finalen.
Den första hopparen ställer sig i dörren, jag tror han heter Sven. Han
har slutat hoppa nu, men han var den som hängde med längst från min
kurs. Sven hoppar av alldeles för fort för att jag skulle tycka att det redan
var min tur. Men det var min tur, jag började nästan tänka mekaniskt. Min
kursledare Johan ”Hallon” Hallenqreutz kommenderar: ”Till färdigställning!” Jag börjar röra mig mot dörren och sätter mig på huk med händerna på varje dörrstolpe. ”Avbryt! Moln!” Det hade kommit in några molntussar precis där jag skulle hoppa av och jag var tvungen att kliva in igen.
”Ny final!” Jag frågade stakande om det var tre stycken hoppare på nästa
final. ”Nej bara du!”
”Oj!” tänkte jag, en alldeles egen final. Flygplanet flyger in, dörren öppnas och Hallon spottar in kärran. ”Till färdigställning!” Jag ställer mig i
dörren. ”Gå!” Jag minns inte klappen, hoppet eller fartvinden. Men ljudet
och lukterna är oförglömliga. Helt plötsligt hänger jag där med tre varvs
snodd i världens bästa himmelsblåa fallskärm.
Det sprakar till i mina öron… ”Hoppare nummer två… sparka med
benen”. Radiopucken med hoppledarens envägskommunikation verkade
fungera – något som sedermera skulle visa sig vara en ren tillfällighet. Jag
sparkar med benen.
Jag lyckas styra utan att få korrigeringskommandon från hoppledaren,
träffar fältet och landar hyfsat. Går bara ner på ett knä fast jag borde ha
rullat.
Och så stod jag där i gräset, 15 år gammal, med världens bästa helblåa
fallskärm som redan var favorit, lätt knäsvag anade jag blått.
Det hade börjat. Resan genom Svensk fallskärmshoppning.

S

J

O

ag blickar tillbaka nu. En tillbakablick för att se vad som har förändrats
mest och då menar jag inte att allt var bättre förr. För det var det inte.
I dag är vi bättre på att grundutbilda fallskärmshoppare och instruktörer i relevant kunskap. I dag har vi en gedigen fallskärmsflygarkunskap, något som tidigare räknades som ren transport. Vi är bättre på flera andra
sätt och vis också.
Inledningsvis kan jag säga att den största skillnaden från när jag började
hoppa 1992, är att svensk fallskärmshoppning har gått från en halvmilitär
organisation med tydlig struktur, ledarskap och ansvarstagande, till något
som idag kan uppfattas som ett vuxendagis där endast ett fåtal törs ta ansvar.
Då var fallskärmshoppning, klubben och klubbkamraterna en enormt
stor del av verksamheten. Det var mycket tydligt vilka skyldigheter man
förväntades upprätthålla som medlem, det var tveklöst vem som var huvudansvarig i klubben. Och framför allt var det solklart vem som var chef
under dagens hoppning. Hoppledaren.
Idag är hoppningen fortfarande viktigast, men klubben och tillvaratagandet av klubbkamraterna har minskat i omfattning. Hoppledartjänsten
till exempel har i vissa fall gått från en välstrukturerad respekterad tjänst
till ett surt rönnbär för många av våra hoppledarbehöriga hoppare. Det är
svårt att få inte bara våra instruktörer och hoppledare, utan även nya hoppare att jobba för klubben.
Det är ett bekymmer i sig. Men det som bekymrar mig mest – efter
samtal med flera chefsinstruktörer och klubbmedlemmar runt landet – är
att jag upplever att hoppledartjänsten inte tas på allvar.
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FF är en miltär frivilligorganisation.
SFF:s stomme bygger på ett militärt
struktursystem som vi ärvt särskilt från FJS
(fallskärmsjägarskolan). Ur ledarskapsynpunkt fungerar det mycket bra om
man vill ha en god funktion i sin verksamhet. Hela vår grundläggande utbildningsmetodik bygger på det system militären använder sig av. Vi har
försökt att ta det bästa med den utbildningsmetoden och applicerat den i
vår verksamhet så den passar oss. Alla gillar kanske inte militäriskt tänk,
och syftet är inte att göra uppställning och inräkning varje morgon, utan
det handlar om att skapa ett trovärdigt system som fungerar när det helt
plötsligt inte är lugnt längre. För när det väl skiter sig då är det struktur
som är räddningen för att inte ramla ner i den berömda konen.
I det system vi försöker använda ingår ett stort eget ansvarstagande.
Men det fråntar inte hoppledarens övergripande ansvar för verksamheten.
Hoppledarens ansvar sträcker sig ganska långt. Från att alla hoppares utrustning är luftvärdig till ansvar för att hoppning bedrivs inom det gränsvärden vi har ur vädersynpunkt, till att flygplanet och dess pilot är godkänd för fallskärmsfällning. Hoppledaren har även ansvaret att vara
tillrättvisande, förtydligande och gränssättande.
Men det handlar inte bara om hoppledaren. Det handlar om oss alla
fallskärmshoppare, vi måste respektera och acceptera alla klubbmedlemmar för dess värv och insats.
I dag är alldeles för många upptagna med att producera egen fallskärmshoppning istället för att orka skapa mer hoppning i sin klubb genom att
bidra med tid och kanske lite offrad bekvämlighet.
Det är troligtvis sant att en hel del hoppare skulle kunna tänka sig att
köpa sig fri från ansvaret att behöva bry sig. Men inte alla, för det finns de
som sliter ut sig tills det brister genom att försöka agera osjälviskt i klubbarna. Och att då få tillbaka kommentarer med ordval som sällan innehåller något konstruktivt är ju allt annat än uppmuntrande.
m det var bättre förr? Ja, det självklara med föreningstänket var bättre
förr. Kärleken till att bygga klubbens verksamhet tillsammans och att
ge mer och bättre hoppning till klubben, var betydligt mer påtaglig förr.
Men jag ser ingen hopplöshet i det hela. Jag ser vad vi behöver göra.
Inledningsvis bör klubbarnas egna förtroendevalda och instruktörer
agera som sådana.
Föregångsmän! Föregångskvinnor! Ni gör redan ett grymt bra jobb, håll
huvudet högt och håll en hög standard – fortsätt med det. Det är ingen
som förväntar sig att ni skall vara guds bästa barn under hela er klubbkarriär, men under er förtroendetid ökar värdet i ert jobb för framtida medlemmar i och med att ni åtminstone försöker.
Klubbmedlemmar! Dela ut ryggdunkar och uppskatta det klubbarbete
som görs. Det krävs inte mycket för att ge lite cred till de som sliter i klubben. För visst känns det gött att bli uppskattad. Oavsett om det handlar
om CI, ordföranden eller nya eleven som diskar lata lagets kaffekoppar…
Med andra ord. Om vi gör som vi säger att vi skall göra, är lösningen
redan här.
Med blicken mot skyn…

Petter Alfsson-Thoor
SFF:s riksinstruktör
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Följande incident skedde i
Arvikas fallskärmsklubb
den 31 maj i år. Arvikas
chefsinstruktör Kristoffer
Wiklund, med i samma lift
som instruktör, berättar
här om händelsen och vad
som ledde fram till den.

av Petter Alfsson-Thoor

” Det var en vanlig dag på hoppfältet. Lugn och jämn vind på cirka fem meter per sekund och 25
grader varmt, nästan ingen turbulens. Dagens första lift planerades. I vår Cessna får det plats
fem stycken hoppare.

Planerat skede
Första lift för dagen med fyra
hoppare, två stycken tvåmannor.
En elev med instruktör som ska
göra ett av de sista FS-hoppen
på utbildningen och en tvåmanna
FS som båda är erfarna hoppare
med många år i sporten, hopparna har utländsk licens.
En final på 3 000 meter. Tvåmanna FS går först och sist går
instruktör med elev.
Planen för tvåmanna FS var
att hoppa ut ogreppat men väldigt tajt, gå in i link, 360°-sväng,
link med puss, 360°, och så vidare ner till bryt. Brytet var planerat så att ena hopparen skulle
tracka och den andra ligga kvar –
höjdseparation var planerad eftersom hopparna brukar utveckla
fallskärmarna vid olika höjder.
Hopparen som trackar har som
plan att bryta på cirka 1 400 meter, tracka till 1 200 meter och
sedan ligga still till drag på 1 100
meters höjd.
Hoppare som ligger kvar har
planerat sitt drag till cirka 1 0001 100 meter. (Detta hopp har de
gjort väldigt många gånger.)

Händelseförlopp
Det fria fallet går som planerat
ända ner till bryt. Vid bryt var
tracken som vanligt men ändå
lyckades hopparen hamna rakt
under sin kamrat. Båda hopparna är omedvetna vid detta tillfälle
var de har varandra. Hoppare
ett, det vill säga den understa
hopparen, utlöser sin fallskärm
och får en hård öppning. Efteråt
berättar hopparen att det kändes som en stor duns eller ryck i
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fallskärmen som nästan ledde till
snodd, och hopparen kollar upp
för att kontrollera skärmen. Den
ser bra ut, men i samma veva
får hopparen sin pilotskärm i ansiktet. Tycker det är konstigt och
vill inte ha den där utan kastar
den bakåt.
I detta skede ser en gästhoppare på fältet händelsen. Han
tyckte de öppnade skärmarna
väldigt nära varandra, ser något
svart på himlen men ingen vet
riktigt vad det kan vara. Eftersom
avstånd i sida och höjd kan lura
ögat och båda skärmarna fungerar så bedöms allt vara bra. Ingen tänker så mycket mer på det.
Hoppare ett landar sin fallskärm som vanligt.
Hoppare två berättar att han
sett en skärm komma underifrån
och samtidigt kastat sin pilot, sedan fått kraftig snodd. Vid detta
tillfälle visste han inte riktigt var
han var, men uppfattade ganska
snart att han åkte bort från fältet. Han flög sin skärm och landade på fältet. Han gjorde inte
mycket ljud av sig men går ner
på knä.
Väl på backen har hoppare två
stora skärsår på höger arm från
handleden upp till axeln, eftersom delar av armen är helt borta. Det blöder kraftigt och armen
lindas in i en handduk. Eftersom
ambulanstransport verkar dröja
körs hopparen till akuten med bil.
Han är vid medvetande hela tiden
men frågar upprepande efter vatten att dricka. Hopparen medicinerar med blodförtunnande medel vilket gör situationen ännu
allvarligare.
På vägen till akuten säger hoppare två: Det här trodde jag aldrig jag skulle vara med om.

Trolig orsak
Troligtvis har hoppare ett trackat
vid brytet men inte så långt och
vid 1 200 meter börjat backtracka tills draghöjd. Alltså har
hopparen lyckats åka tillbaka till
samma position fast på lägre
höjd än sin kamrat.
Vid drag har den övre hopparen sedan kastat in sin pilot i den
undre hoppares öppningsförlopp.
På vägen ner har linorna skurit
upp armen och pilotskärmen har
fastnat i en lina nere vid bärremmen. Piloten har slitits sönder
och hamnat i ansiktet på den
andre hopparen.”
(text Kristoffer Wiklund)

INCIDENT
RAPPORTER

”

”

På vägen till
akuten säger hoppare
två: Det här trodde jag
aldrig jag skulle vara
med om.

RI:s kommentarer
Det krävs bara två för att krocka.
Tyvärr är detta ännu ett bevis på
det simpla faktumet.
Redan under utbildningsplanen
börjar vi lära oss tekniker för att
separera från varandra så vi kan
få fri luft att lösa ut vår fallskärm
i. Tracking är något man inte kan
öva för mycket på. Skärmflygningen börjar redan i tracken,
och en god separation ger oss
utrymme för manövrering om något går oväntat. Det förkommer i
vissa fall hoppning där separation
sker genom ren höjdseparation,
dock skall man hålla i åtanke att
ett sådant bryt måste ge utrymme för ett normalt bryt om den
höjdseparerande (dragande) hopparen får en felfunktion. I det här
fallet har hopparna genomfört
sitt hopp väldigt många gånger,
och det skall tilläggas att de vid
flera tillfällen fått kritik för sin
bristfälliga separation.
Vid bryt skall man lägga fötterna mot centrum, tracka till avsedd höjd. Signalera drag genom
att vinka med armarna. Dra sin
fallskärm. Det är grundplanen.
Så fort man börjar ta genvägar

ökar risken för kollision. I den här
incidenten var det ofattbart nära
att två personer med många
hopp och år i sporten miste livet,
där orsaken till händelsen är en
genväg. Bristerna i deras förmåga att göra ett ordentligt bryt –
samt att vid valet av separationsteknik inte heller åtminstone den
ena av hopparna tittade på den
andra – orsakade kollisionen som
lätt kunnat undvikas med lite mer
genomtänkt planering.
Jag är glad att det ”bara” blev
en mycket allvarlig sårskada och
att hopparen trots den kunde
manövrera sig till landningsplatsen där assistans omedelbart
genomförde första hjälpen och
transport till sjukhus.
Värt att tänka på är att det
inte bara är vid bryt som separation skall vara god. Även separationen mellan grupper som hoppar ut från flygplanet är av vikt
för att undvika kollisioner. Kom
ihåg att tiden mellan grupper
som hoppar av skiljer sig beroende på höjdvindarna, och att ju
mer det blåser desto längre tid
skall det vara mellan grupperna.
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FÖRSVARSINFO

Svenska fallskärmsförbundet
– en frivillig försvarsorganisation
Som svenska fallskärmshoppare är vi delaktiga i
en av landets 23 frivilliga försvarsorganisationer.
Sammantaget har organisationerna 706 000
medlemmar. Genom att på frivillig basis rekrytera och utbilda medborgare för uppgifter inom totalförsvaret bidrar fallskärmssverige till landets
beredskap.
Vi som ingår i frivilliga försvarsorganisationerna ses som en viktig resurs av Försvarsmakten.

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

Försvaret vill inte att Telia Sonera säljs
Försvaret vill inte att staten säljer sina sista
aktier i Telia Sonera eftersom det kan utgöra
en säkerhetsrisk för landet.
Per Nilsson, ansvarig för försvarets kommunikationsenhet säger till Financial Times
att alla ägare i Telia Sonera, både svenska och
utländska, måste granskas noggrant ur ett säkerhetsperspektiv. ”En ägare som inte är pålitlig skulle kunna använda sin kunskap för

att skada Sverige.” Anledningen till det är att
försvaret använder Telia Soneras kommunikationsnät och de som äger Telia Sonera skulle kunna avlyssna och kapa intern kommunikation enligt försvaret.
Svensk-finska telekomoperatören Telia Sonera är värt totalt 242 miljarder kronor och
svenska staten äger 37 procent av Telia Sonera. Ägarandelen har ett värde på knappt 90

Mirijam Geyerhofer

Frivilligförsvaret drabbas av sparplanerna

Nordic Battle group bantas

Efter den senaste tidens neddragningar inom försvaret kommer nu också rapporter om att den frivilliga delen av försvaret också kommer att drabbas. På sikt kommer den resurs som kan användas vid olyckor och katastrofer att beröras.
Den frivilliga försvarsverksamheten får ekonomiskt stöd av försvaret för att
stötta det militära försvaret med olika specialfunktioner som tolkar eller kriskommunikatörer, och med de nuvarande nedskärningarna kommer så klart att drabba
även frivilligförsvaret.
”Verksamheter som inte upplevs som nödvändiga är förstås möjliga att lägga
ned. Men det finns andra behov som samhället behöver hjälp med som klimatförändringarna, terrorism och organiserad brottslighet till exempel. Och där kan frivillig-organisationen vara ett stöd”, säger Björn Körlof, som utreder frivilligförsvaret på regeringens uppdrag, till SR Halland.

Försvaret har ett beräknat underskott på 1,5 miljarder under 2008 och försöker hitta sätt att spara in.
Av de 2 300 anställda i försvarsstyrkan Nordic battle
group har 750 personer nu sagts upp för att försvaret
ska kunna spara 30 miljoner kronor. Det visade sig
dock att den sparade summan inte blev så stor som
försvaret hoppats eftersom de var tvungna att betala
ut innestående övertids- och semesterersättning under uppsägningstiden på tre månader. De uppsagda
får sluta fem månader tidigare än planerat och många
är irriterade över att de blev varslade så sent att det
var för sent för dem att söka till högskolan.

Mirijam Geyerhofer

Mirijam Geyerhofer

Cypresskjut under kalott
En erfaren Aroshoppares Cypres sköt ut reserven
när hopparen var på väg att landa i slutet av maj.
Hopparen som flyger en ganska högt lastad Velocity 90 gjorde en 630 graders hookturn. På 90
meters höjd skjuter Cypresen, piloten tar luft, reserven dras ut på ungefär tio meters höjd och när
hopparen landat var den helt luftfylld. Hopparen
klarade sig helt utan skador och kom undan med
en gräsfläck på knät.
”Egentligen är det inget konstigt som har
hänt, han har fallit snabbare än 35 meter per se-
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miljarder kronor.
Staten har uttalat avsikten att sälja sin ägarandel i Telia Sonera. Franska televerket
France Telecom har uttryckt intresse. Andra
tänkbara köpare kan vara tyska televerket
Deutsche Telekom, kinesiska teleoperatörer
eller statliga fonder från Kina eller Mellanöstern, enligt Realtid.se

kund och Cypresen har gjort vad den ska”, säger
riksinstruktören Petter Alfsson-Thoor.
Hopparen hade en Cypres2 som går att speedkalibrera (vilket inte gjorts här) så att den löser ut
först när en hoppare passerar meter per sekund.
”Hoppningen har utvecklats och räddningsutlösningsmodellerna kommer med lösningar”, berättar Petter Alfsson-Thoor.
Det är inte första gången detta inträffar men
då har det gått betydligt värre. 2006 hände en
liknande incident när en hoppare i Skånes fall-

skärmsklubb fick ut reserven mitt i en hookturn.
Han slog i backen under en typ av downplane,
bröt lårbenet och fick tillbringa tre veckor på
sjukhus och ett halvår på kryckor.
Bara elva månader tidigare omkom sverigehoppande engelsmannen Adrian Nicholas vid en
likadan olycka på hoppfältet Texel i Holland.
Vad rekommenderar RI?
”Jag tycker att man ska tänka sig för. Allt handlar om val och att veta vad man håller på med, från
att hooka, använda stevenslina till att hoppa utan
Cypres. Jag är för räddningsutlösare men tycker
inte att man ska riskera livet för att man har en,
då är det bättre att ha en som är speedad än att
ha den avslagen”, säger Petter Alfsson-Thoor. ■
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bort ifrån det mesta. Annars skulle vi förmodligen vara Sveriges bästa hoppfält”,
säger Sven ”Nenne” Pettersson. Han har
varit med i över tjugo år och är erfaren
kameraflygare, CF-hoppare och rigger
samt klubbinventarie.
Anrika festtraditioner

I år var det dags för midsommarboogie i
Söderhamn, en gammal festtradition
som kanske har vaknat till liv igen. 1991
arrangerade klubben ett sommarläger
med stora namn som Jerry Bird bland organisatörerna. Ett hopprekord på 4 771
hopp i klubben sattes det året.
Även senare under 90-talet var Söderhamnsklubben värd för flera festligheter.
En händelse som har gått till historien
var när den amerikanske hopporganisatören Gareth Holder anlände samtidigt
som en hel drös med midsommarfirande
svenska hoppare hade lagt sig nakna i en
lång rad rakt över fältet.
”Det var en lek som gick ut på att
bygga ett klädstreck som skulle vara så
långt som möjligt. Till slut nöjde sig folk
inte med att ta av sig kläderna och lägga
dem i rad utan byggde på med sina egna
kroppar. Gareth klev ur bilen och sa ’det
här måste jag ta en bild av annars kommer ingen nånsin att tro mig’,” säger
Nenne och skrattar.
Tvungna sälja Kozzan

Söderhamns
fallskärmsklubb
Text

Boel Stier

Foto

Mattias Sundberg

I Söderhamn flyger den banangula Kozzan över
ett av Sveriges bästa hoppfält: stort, öppet
och utan restriktioner. På klubben finns förutom glada festtraditioner en historia av stolta
kalottflygarinsatser, från duktiga CF- och precisionshoppare till galna kalottävlingar i grustag.
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Sedan blev det några tunga år för Söderhamnsklubben. Först fick planet motorhaveri 2001 vilket ledde till en inhyrd
AN2:a. När klubben skulle göra stora
servicen på Kozzan, den fina gula turbinCessnan 2004 hade man kallt räknat
med att få låna till kostnaderna. Men
banken sa nej.
”Vi hade skött amorteringarna exemplariskt men det var en ren principsak sa
banken, eftersom vi var en ideell förening. Vi blev tvungna att sälja kärran till
Edgren Rotorkonsult som gjorde renoveringen och nu hyr vi av honom. Det var
tungt ett tag och vi hade några krismöten
där vi ställde oss frågor som ”Kan vi fortsätta? Har vi råd?” Men nu ser det ut
som att det börjar ordna till sig. Vi är på
väg tillbaka!”, säger Nenne Pettersson
Kalottflygning på flera sätt

H

oppfältet i Mohed klyvs av en 800
meter lång asfaltbana. Runt den
finns ett vidsträckt grönt område att landa på och när man har landat kan man
mysa i klubbstugan, packa i den välutrustade hangaren och på kvällen ta en öl i
hangar-baren.
”Strax bredvid oss har vi Moheds camping och en badplats. Det enda som talar
emot oss är geografin: vi ligger lite långt

Söderhamn har i omgångar varit ett av
Sveriges verkliga CF-fält, vid sidan om
Dalarna. Nenne Pettersson var själv med
som filmare i laget CReW DOO som
började i Dalarna och han körde sedan
vidare i laget CreWsters i Mohed i mitten av 90-talet.
Sveriges för närvarande meste swoopare Martin Bäcklin började i Söderhamn
och den som varit med ett tag minns ett
satiriskt filmbidrag på en av de tidigaste

Svensk Fallskärmssport nr 3, 2008

Mattias Sundberg

KLUBBSVEPET
Söderhamns fallskärmsklubb, SÖFK

Grundades: 1969
Hoppfält: Moheds flygfält en mil väster om Söderhamn.
Antal medlemmar: cirka 70.
Utbildningsform: Konventionell.
Antal hopp: Målsättningen för 2008 är 4 000 hopp.
Flygplan: SE-KOZ, en Cessna 207 turbin som tar sju hoppare till 4 000 m på cirka 20 minuter och som går under
smeknamnet ”Kozzan”.

filmfestivalerna i slutet av 90-talet där
han swoopade in i Söderhamnshangaren
ungefär som Rickster Powell gjorde i dåtidens hottaste hopparfilmer.
Det finns ännu mer stolt kalottflygningshistoria i Söderhamn. Klubben har
ett SM-guld i lagprecision och en fin
precisionsprestation på VM genom hopparen Carina Bäcklin.
Dessutom anordnade Söderhamnsklubben i många år i slutet av 90- och
början av 00-talet den spektakulära fallskärmsflygartävlingen Bo Valley. Utmaningarna i ett lokalt grustag lockade bara
de modigaste att pröva lyckan.
En deltävling gick ut på att man skulle ta sig så långt som möjligt medan en
annan handlade om att ta sig ner i botten på en ravin och sen så långt uppför
en grusbacke som möjligt. Den sista delen var en vattenswoop där man skulle
nudda vattenyttan så långt ut som möjligt men där resultatet bara räknades om
man lyckades ta sig hela vägen in till
stranden innan man satte ner fötterna.
”Det var nog världens galnaste landningstävling och den slutade i tid, innan
folk gjorde sig illa på allvar”, säger Nenne.
Ytterligare något som gav Söderhamnsklubben uppmärksamhet i hela
hoppsverige var när en mås krockade
med planet mitt i högsommaren, i juli
1998. Höger vinges framkant blev intryckt och tre spant inuti vingen skadades. Som tur var gick det bra för piloten
Urban Andersson att landa. Men det var
fullt av blod och fjädrar över stöttan, huven, vingen och stabben och klubben ådrog sig en del reparationskostnader.

1969, bildades en klubb som hette just
SFK Sundsvallsavdelningen. SFK stod
för Svenska Fallskärmsklubben som var
föregångare till våra dagars förbund.
Namnet till trots var det oftast på Mohed man hoppade och därför byttes
namnet till SKF Sundsvall-Söderhamnsorten 1971.
I mitten av 70-talet bröt sig några
Sundsvallshoppare ur och startade Sundsvallsklubben och dagens klubb fick heta
Söderhamnsortens Fallskärmsklubb,
ända tills ”orten” ströks ur namnet 1986.
Samma år blev Söderhamn landets
andra klubb att skaffa vingfallskärmar
för elever. Bland elevskaran som fick testa sina vingar säsongen därpå fanns vår
intervjuperson, Sven ”Nenne” Pettersson.
Tre år efter hans intåg i sporten bytte
klubben upp sig från sin Cessna 206 till

Hopptider: Lördag och söndag från april till november.

dagens Kozzan, en Cessna 207 turbin
som tar åtta hoppare till höjd på tjugo
minuter. Det banangula planet har blivit
något av klubbens varumärke och var
också en välsignelse när det kom.
”Det började med att den gamla
206:an inte räckte till längre. Vi hade
liftköer plus att folk ville upp på 4 000
meter. Dessutom hade det börjat komma bullerklagomål från några sommargäster”, säger Nenne och fortsätter:
”Vi visste att får man väl restriktioner
är det kört och lyckades förhala bullermätningarna tills vi hade fått vårt nya
plan. När de sen kom ut och bullermätte
Kozzan stod vi bredvid och fnissade.
Gick en långtradare förbi på vägen fick
de göra om mätningen, planet hördes
knappt. Det blev väldigt bra och vi har
fortfarande inga restriktioner utan kan
flyga som vi vill.”
■

Söderhamnsklubbens
kännetecken, Kozzans
gula profil mot himlen.
Helen Lennartsson

Mohed från ovan.

Tandempiloten Sven
”Nenne” Pettersson
fångad mitt i draget.

Söderhamn samarbetar en del med närmaste grannen norrut: Sundsvall. Dessutom samordnar klubbarna delar av sin
tandemhoppning.
Kompanjonskapet har äldre rötter än
man kanske tror. För snart 40 år sedan,
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Fotomontage: Fredrik
Lindberg swoopar in
och landar i Florsjön.

Mattias Sundberg

Samarbete med Sundsvall
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Sofi Hall och Johan Persson hoppar ur PAC över Nyköping.
Foto: Richard Johansson.

Andreas Henrikson hoppar ut ur Twin Ottern ö
Foto: Martin Cardenas

Jenny Bäcklin jagar eleven Tor Adonis.
Foto: David Bengtsson

Tony Samuelsson geekar över Mohed.

Här faller Öste
Karlsson fritt f
myggboogiet s

Foto: Eric Mar

Foto: Helen Lennartsson

”Sånt här är typiskt för
Alexander Ekroth från A

Foto: Alexander Ekroth

Martin Libelt och
Tomas Sevén från
LFK och Ludde Åkeson från Aros försöker skriva ordet ”sky”
med sina egna kroppar. Lite uttråkade på
flygplatsen i Girona
efter en härlig hoppvecka på Empuriabrava tidigare i år.
Foto: Peter Wickman
18
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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

ver Gryttjom.

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.

Ulf Liljenbäck i Blue Spirits
swoopar nästan rakt över
Robbin Havasi där han han
ligger och tar bilder på landningsfältet under Svenska
Cupen, första helgen i juni.
Foto: Robbin Havasi

ersunds ordförande Fredrik
från en helikopter under
sommaren 2007.
Så här kul hade medlemmarna i LFK när de städade
klubbstugan inför sitt 35-årsjubiléum 1-3 maj.

rsh

Endast fem månader gammal har Neela redan
börjat öva i selen på Skånes fallskärmsklubb.
Foto: Kikki Mårtensson

Foto: Susanna Mathiesen

r kreativa hoppare” tänkte
Aros och tog en bild.

h
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Pac 750XL

Efter en lite knackig start på säsongen har nu Skydive Sweden kommit igång.
Tyvärr har det visat sig att det var krångligare än man trodde att ha två stora
flygplan och en av Pac:arna är redan till salu.
Text

Mirijam Geyerhofer

Foto

Andreas Wennebäck

U

Anninka Peterson

Ulf Liljenbäck, en av delägarna i Skydive Sweden.
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lf Liljenbäck som är en av delägarna
i företaget förklarar den något turbulenta våren med missförstånd och brist
på kommunikation och tycker inte heller
själv att det har gått som de hade hoppats
under våren.
”Nej, jag tycker inte det har fungerat
tillfredsställande, kommunikationsbrist
har lett till att hopparna i respektive
klubb undrar vad som händer och de har
inte fått tillräcklig information från oss.”
Skydive Sweden är ett företag som
samarbetar med FKCG, Halmstads, Nyköpings och Västergötlands fallskärmsklubbar. Företaget startade med namnet
Skydive Göteborg 2004 när FK Cirrus
och Göteborgs fallskärmsklubb slogs
ihop till Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg, FKCG.
Eftersom klubben efter sammanslagningen fick nära 300 medlemmar blev
det ohållbart att fortsätta flyga med deras
dåvarande flygplan, en Islander som bara
tar tio hoppare, och Skydive Göteborg
bildades som ett eget bolag för att man
skulle kunna köpa ett flygplan till klubben med kapital utifrån.

Flygplanet som köptes blev en Pac 750
XL direkt från fabriken i Nya Zeeland
och när Skydive Göteborg förra året fick
ett erbjudande med ett bra pris på en likadan kärra bytte de namn till Skydive
Sweden eftersom fler klubbar än bara
Cirrus Göteborg skulle vara involverade.
Skydive Sweden har förutom sina Pac:ar
även en Cessna 182 Skylane
Flera klubbar i samarbetet

Med i projektet finns Halmstad som inte
har något eget flygplan, FKCG som fått
kraftiga restriktioner på sitt flygfält Vårgårda, Nyköping som också behöver ett
plan och Västergötlands fallskärmsklubb
i Karlsborg som även de står utan eget
flygplan.
I skrivande stund finns det fortfarande
inga avtal påskrivna men Skydive Sweden kommer att i möjligaste mån följa
de muntliga avtal som har diskuterats
med de berörda klubbarna. Halmstad
har fått ett bud på vad det skulle kosta
för dem att hyra in Cessnan under säsongen men det är ännu inte klart om de
kommer att tacka ja.

”Vi vet inte hur det kommer att se ut riktigt, det finns ännu inga färdiga avtal
som reglerar antal flygtillfällen och så vidare vilket inte är optimalt för vare sig
klubbarna oss”, säger Ulf Liljenbäck.
Tanken är, om allt blir som planerat,
att alla hoppare fortfarande ska vara
medlemmar i sina respektive klubbar.
Därför har Skydive Sweden gjort om
Skywin så att varje medlem har ett eget
hoppkonto som kan användas på alla
klubbar som är med i samarbetet. Detta
gäller också eventuella rabattsystem,
dock blir det någon dags fördröjning om
man har varit och hoppat i en annan
klubb än hemmaklubben. Om Halmstad
hyr Cessnan per timme kommer de att
använda sitt egna Skywin.
Kurser drivs fortfarande inom respektive klubb, tandemhoppningen i FKCG
och VFK sköter Skydive Sweden medan
Nyköping tar hand om tandem själv. Hur
Halmstad ska göra är alltså ännu inte klart.
Problem att hyra Caravan

Helgen sista maj premiärhoppades det ur
båda Pacarna men det blev en lite strulig
vår innan man kom dit. Pac nummer två
skulle komma till Sverige i slutet av april

Svensk Fallskärmssport nr 3, 2008

Andreas Wennebäck

Skydive Sweden i sama

men leveransen blev försenad och man
bestämde sig för att hyra in ett annat
plan medan man väntade på Pac:en.
Missförstånd med företaget Nordflyg
som skulle hyra ut en Cessna Caravan
gjorde att det plötsligt inte skulle gå att
hyra planet eftersom de inte hade någon
pilot och Skydive Swedens piloter inte är
utbildade på att flyga just Cessna Caravan. Att hyra in någon extern pilot gick
inte heller på grund av Nordflygs egna
regler om vem som får flyga deras plan.

”Vår egen organisation klarade helt enkelt inte av det. Det är även en brist på
flygtekniker i landet och det finns bara
en verkstad som är certifierad på vår maskin. Så händer det något tar det lång tid
innan det fixas och vi kommer att tappa
mycket pengar.”
Under hösten kommer Skydive Sweden att göra en utvärdering av säsongen
för att se hur det blir till nästa år. Blir det
en bra sommar och allt flyter på som planerat kanske Pacen inte behöver säljas
och de fortsätter flyga med båda.

Andreas Wennebäck

rbete med fyra klubbar

Ulf Liljenbäck i
dörren till en av Skydive
Swedens Pac 750XL

Mer hanterbart med en Pac

Framtiden då? Ja, den är lite osäker. Den
första Pac:en är till salu eftersom det visade sig att det var för krävande att ha två
stora plan i organisationen och en del
ägarförändringar är också på gång.
”Det är mycket pengar det handlar
om och även stora personliga insatser,
både ekonomiskt och tidsmässigt. Det
måste vara kul och lönsamt för att det
ska vara värt det och en maskin är mycket mer hanterbar än två.”
På frågan när det blev för jobbigt –
Pac två är ju just köpt, svarar Ulf:
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Alla välkomna till södra Europa

Skydive Sweden har också en annan grej
på gång för kommade vinter, en Pac
kommer eventuellt att flyga på ett hoppfält i södra Europa. Ulf Liljenbäck passar
på att önska alla svenska hoppare hjärtligt välkomna dit:
”Det här är något väldigt spännande
som funnits med i tanken sedan starten
och som vi arbetat aktivt med i över ett
år nu. Det är inte helt klart än men så
fort vi har mer info så kommer vi självklart att meddela det.”
■

Fakta Skydive Sweden
Skydive Sweden är ett företag som
äger tre hoppflygplan – två stycken
Pac 750 XL och en Cessna 182 Skylane. Man försöker samordna hoppning med fyra klubbar under säsongen: FKCG, Halmstad, Västergötland
och Nyköping. Det är ännu dock osäkert hur samarbetet kommer att gå till. De som har ägarandelar i Skydive Sweden är
Jonas Wallberg, Ulf Liljenbäck, Niklas Grill, Martin Lidström
och fallskärmsklubben Cirrus Göteborg. Peter Denk är också
delägare men ska avveckla sitt ägandeskap under säsongen.
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”Jag hade ingen aning om vad det var för
ställe. Intervjun gick hastigt så det var
först första dagen på jobbet som jag fattade att det var en vindtunnel”, säger hon.
Hon hade aldrig tidigare varit intresserad av fallskärmshoppning eller haft en
tanke på att själv hoppa. Men på sitt nya
jobb lärde hon känna fallskärmshoppare
och fick även själv prova på att flyga i
tunneln.

Sara
tog annan
väg in

Tunneln lockade mer

Fram till i mars jobbade hon heltid men
fick sedan ett ingenjörsjobb. Hon fortsatte ändå att jobba lördagar i tunneln eftersom hon inte ville förlora kontakten med
företaget.
På ingenjörsjobbet hade hon ett sexmånaderskontrakt som hon fullföljde
men sedan valde hon att inte förlänga
det. Hon ville hellre jobba i tunneln trots
att det var betydligt sämre betalt.
Den 12 december blev hon heltidsanställd. Hon var fast besluten om att hon
ville avancera och börja jobba som instruktör. Varje tisdag får personalen flyga
i tunneln själva. Sara blev snart väldigt
duktig på att friflyga. Hon gör avancerade
friflygningsrörelser och skulle gott kunnna mäta sig med de bästa svenska friflygarna just vad gäller tunnelflygningen.
Så småningom fick hon göra ett instruktörstest som hon klarade och nu har
hon börjat flyga med egna elever.

BodyflightBedford

Blev hoppsugen

Sara Eriksson tog en annorlunda väg in i hoppvärlden. Hon flyttade med sin före detta
pojkvän till Bedford och som arbetslös blev hon erbjuden jobb på caféet i vindtunneln
Bodyflight. Aldrig hade hon haft en tanke på att börja hoppa fallskärm men plötsligt
öppnade sig en helt ny värld.
Text

Anna Oscarson

Foto

Bodyflight

F
Frida Strauss

rån början kommer Sara från Lindesberg utanför Örebro men hon har
bott i England sedan oktober 2004. För
ett och ett halvt år sedan flyttade hon
med sin dåvarande pojkvän till Bedford.
Hon är utbildad designingenjör men var
arbetslös under första tiden i Bedford. En
dag hörde motsvarande arbetsförmedlingen av sig och undrade om hon skulle
kunna tänka sig ett jobb i ett café.
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Efter all vindtunnelflygning och alla möten med fallskärmshoppare från hela
världen har Sara själv blivit sugen på att
hoppa fallskärm. Hon hade provat på två
tandemhopp och beslutat sig för att själv
gå kurs. Egentligen tänkte hon göra det
redan förra året men då hade hon inte
tillräckligt med pengar.
Den senaste tiden har hon slitit både i
caféet och i receptionen för att få ihop
pengar till en AFF-kurs. Hon gick nyligen
kursen i Italien och klarade den galant.
”Som de sa, så hade jag fördel av min
tunneltid. Jag klarade kursen efter fem
hopp, och under de två sista hoppen
kunde jag bara njuta och träna på fallskärmsfärden, det är ju något helt nytt
för mig”, säger hon.
”Jag kommer alltid att älska att flyga i
tunneln, men måste erkänna att nu äntligen så vet jag vad alla talar om när de säger att det inte går att jämföra. Det är något alldeles extra där uppe. Sådan känsla
att sitta i ett trångt flygplan med passagerare som är sprängfyllda av adrenalin,
dörren öppnas och i samma sekund som
man hoppar ut förvandlas minsta uns av
nervositet till optimal lycka, trots att man
bara har 30 sekunder tills det är dags att
bestämma om man vill överleva.”
■

Svensk Fallskärmssport nr 3, 2008

Martin Bäcklin satte

Svenskt

svenskt rekord i längdswoop
i Spanien i maj. Det nya rekordet är 134,6 meter. Läs
om rekordhoppet och en
ovanligt stor europeisk
swooptävling där tre svenskar var bland de topp tjugo
som tog sig till semifinal.
Text

Boel Stier

Foto

Nico Emanuelsson, Mikko Hallanoro

swooprekord
i Spanien

S

venske Martin Bäcklin från SF satte
svenskt rekord i längdswoop i spanska Lillo i maj i år. Samtidigt med spanska
mästerskapen bjöds internationella deltagare in att vara med och förutom Martin
var även Jens Thögersen från SFK och
Nico Emanuelsson, FKCG, på plats.
”Vi kunde räkna till minst tolv nationaliteter och ungefär 45 deltagare. Det är
den näst största tävling jag har varit på i
antal deltagare räknat. Störst hittills var
56 på världscupen förra året”, berättar
Martin Bäcklin.

Nytt världsrekord diskat

En halvtimme senare under tävlingen
slog belgaren Bruno Brokken ett nytt
världsrekord i längdswoop på 154,8 meter. Men eftersom det bara fanns två FAIdomare på plats och inte tre, som reglerna säger att det ska vara för att ett nytt
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världsrekord ska gälla, blir det inget officiellt nytt rekord.
”Men för oss som såg det var det oerhört verkligt”, säger Martin och skrattar.
Han lägger till att hoppare visserligen
har swoopat över 200 meter förr om
åren. Men alla gamla rekordnoteringar
har skrotats efter det att nya viktbältesrestriktioner infördes för några år sedan.
Därefter har man börjat om på ny kula
för att alla rekord och rekordförsök ska
göras med samma förutsättningar.
Tävlingen i Spanien vanns av österrikaren Wutzi Wagner. På andra plats kom
hemmahoppet Pablo Hernandez. Martin
Bäcklin själv kom sjua, Jens Thögersen
slutade på en sjuttonde plats och Nico
Emanuelsson på nittonde plats. Alla
svenskar tog sig vidare till seminifinal
bland de bästa tjugo swooparna. Därefter
gick tio vidare till final och där var alltså
Martin Bäcklin ende svensk.

”Det var en skön revansch efter att ha inlett tävlingen med tre nollor”, konstaterar han glatt.
I Sverige erbjuds tillfälle för den som
vill swooptävla, eller kanske bara titta på,
i Nyköping den 2 augusti.
■

Nye svenske
rekordhållaren
Martin Bäcklin i
slutet av ett
tävlingshopp.

Svenskarna som
swoopade i Lillo:
Nico Emanuelsson,
Martin Bäcklin och
Jens Thögersen.

Mikko Hallanoro

Han tycker att arrangemanget i sig var
bra men att ponden (vattenbassängen)
var kass.
”Den var läskigt smal, precis tio meter
bred utan någon marginal åt något håll.
Däremot var den väldigt lång, säkert 120
meter. Fast jag hade gärna ändrat proportionerna.”
Martins eget rekordhopp satte han en
dag när förhållandena var optimala.
”Det kändes att jag fick på en bra träff
redan i dyket. Det kändes väldigt kontrollerat och jag behövde inte ge någon
input för att träffa gaten (*startportarna)
optimalt. Jag märkte att det gick fort
men den snabbhetskänslan har man alltid när det är medvind. Däremot hade
jag en känsla som sa mig att det här skulle bli ett bra hopp. Först när jag hade
passerat över vattnet och kom in över
land kände jag ’oj, här har jag jättemycket kraft’. Den varma markytan gav hjälp i
form av termik och gratis lyft i kalotten
och det bara bar iväg på ett sätt som jag
var lite oförberedd på. Det var en bra
deltävling! Men även hoppet efter blev
det ett monsterbra resultat jämfört med
hur jag brukar prestera.”

Nico Emanuelsson

För smal bassäng
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Tävlandet igång
Nytt svenskt speedrekord

kommit igång och rullbrädorna

Fredrik von Schmalensée, SF, satte nytt
svenskt rekord i speedhoppning – 443,30
km/h. Det gjorde han under andra omgången av världscupen som avgjordes i finska Utti den 13-15 juni. Han placerade sig
på en sjätte plats i tävlingen.
Helgen dessförinnan var Fredrik i Skydive
Carolina, USA, och tävlade i världscupens
första omgång. Där blev det en tredje plats och sammanlagt efter två omgångar ligger han nu på andra plats i världscupen
Christian Lahbart från Schweiz leder totalt. Han har placerat
sig etta respektive tvåa i de omgångar som genomförts och
kommit upp hastigheter på 480 km/h.
Fredrik var också innehavare av det gamla svenska rekordet.
Det rekordet var 437,11 km/h och sattes förra sommaren på
samma fält som det nu gällande. Mer om världscupen och
samtliga resultat finns att läsa på: www.speedskydiving.eu

går varma på asfalten i hopp om att
sätta ännu fler poäng i nästa runda.
Friflygarna verkar däremot än så länge
lysa med sin frånvaro i både svenska cupen och Fallsvenskan.
Du glömmer väl inte att alla kan tävla, oavsett vilken nivå man befinner sig
på? Är du intresserade av att börja tävla kan du prata med din klubbs tävlingsansvarige eller gå in på SFF:s hemsida
under ”tävlingar” och läsa på mer om
vad det innebär att ha ett lag.
Svenska cupen 1 gick av stapeln sis-

Svenska
cupen 1

Lennart Vestbom

u har tävlandet runt om i landet

Jenny Rosén

N

Resultat

1
Blue Sprits (SYD). Totalt 148, snitt 14,80.

och tävlade i öppna klassen. Nysats-

Nytt precisionsrekord av Falk

ningen Blue Spirits från SYD kom högst

Svenske precisionshopparen Magnus Falk satte nytt svenskt rekord den 7 juni i år. Han gjorde två nollor i rad på den nya två
centimeter stora eldisken som använts på tävling sedan 2007.
Rekordet satte han under pågående världscup-deltävlingen i
Kroatien. Magnus slutresultatet blev totalt 13 cm på åtta omgångar på tvåcentimetersdisken. Resultatet per hopp var 3, 3,
1, 5, 0, 0, 1 och 0 cm. ”Omgång fyra drar ner helheten men
de fyra sista hoppen är i världsklass”, säger Lennart Vestbom i
förbundets tävlingskommitté.
Mer info om tävlingen hittar du på www.padobranstvo.hr och
information om hela cup-säsongen på www.parawcs.com

på pallen denna soliga helg i Västerås.
Men det är inte bara i Västerås poängen har räknats, det tävlas lite överallt i
Sverige och världen och här ser du lite
av vad som har hänt i år. Har du tips på
eller resultat ifrån tävlingar, skicka gärna in dem till redaktionen.
Mirijam Geyerhofer

Lennart Vestbom

ta helgen i maj och där var fem lag med

2
Evolution (SF). Totalt 132, snitt 13,20.

Fallsvenskan 1

3

Precision, 3 omgångar:

FS4, tre rundor:
1. Klockmaster, FHS (Lotta Ohlsson, Håkan Friman, Fredrik Stenman, Thomas Isaksson och Bo Runbjörk på video), 7-8-10=25.
Tio poäng var.
2. Popcorn, SF (Jesper Lindblom, Alenca Olsson, Camilla Pettersson, Sofia Lundberg och Nicklas Olofsson på video), 5-6-11=22.
Nio poäng var.
3. Granat, SF (Matilda Kaijser, Anna Oscarson, Josefine Levander,
Frida Strauss och Juan Cufuentes på video), 2-5-5=12. Åtta
poäng var
FF2, CF2 och FS2
Inga tävlande den här omgången i FF2, CF2 eller FS2.
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Poängställning

Pro team (Finland). Totalt 125, snitt 12,50.

Lotta Ohlsson, FHS
Håkan Friman, FHS
Fredrik Stenman, FHS
Thomas Isaksson, FHS
Bo Runbjörk (video), FHS
Tommy Ekdahl, Klubblös
Jesper Lindblom, SF
Alenca Olsson, SF
Camilla Pettersson, SF
Sofia Lundberg, SF
Nicklas Olofsson (video), SF
Michael Alpfors, SFK
Matilda Kaijser, SF
Anna Oscarson, SF
Josefine Levander, SF
Frida Strauss, SF
Juan Cufuentes (video), SF
Uno Alpfors, SFK
Magnus Falk, ÖFSK
Tony Månson, Klubblös
Johan Kristoffersson, GOF
Fredrik Hedén, SFK
Patrik Shields, FHS
Fredrik Boman, G OF
Niclas Carlsberg, GOF

10
10
10
10
10
10
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
6
5
4
3
2
1

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

Lennart Vestbom

Ställningen efter första omgången
i Fallsvenskan ser ut så här:

4
Exigo (FKA). Totalt 61, snitt 10,17.

Jens Thögersen

1. Tommy Ekdahl (klubblös t.v.), totalt 0,01 m. Tio poäng.
2. Michael Alpfors (SFK), totalt 0,03 m. Nio poäng.
3. Uno Alpfors (SFK), totalt 0,04 m. Åtta poäng.
3. Magnus Falk (ÖFSK), totalt 0,04 m. Åtta poäng.
5. Tony Månsson (klubblös t.v.), totalt 0,10 m. Sex poäng.
6. Johan Kristoffersson (GOF), totalt 17,32 m. Fem poäng.
7. Fredrik Hedén (SFK), totalt 20,06 m. Fyra poäng.
8. Patrik Shields (FHS), totalt 21,26 m. Tre poäng.
9. Fredrik Boman (GOF), totalt 28,00 m. Två poäng.
10. Niclas Carlsberg (GOF), totalt 30,00 m. Ett poäng.
11. Maria Karlsson (GOF), ej fullföljt.
12. Kjell Olsson (UFK), ej fullföljt.
13. Stefan Johansson (UFK), ej fullföljt.
14. Fredrik Eklund (UFK), ej fullföljt.
15. Linda Larsson (GOF), ej fullföljt.

Lennart Vestbom

Fallsvenskan, är en tävling där alla kan vara med i grenarna FS4, precision, FF2, FS2 och CF2 och där man
deltar hemma på sitt eget fält och lämnar in tävlingsbidragen via nätet. Alla tävlande samlar poäng på individuell basis. (Läs mer om Fallsvenskans regler på www.sff.se under Tävling.) Fallsvenskan omgång 1 fick på
grund av osedvanligt dåligt väder tre helger på sig att tävla, 10-11/5, 17-18/5 och 24-25/5. Resultaten:

5
Gambit (SYD). Totalt 27, snitt 4,50.
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Nack- och ryggont
vanligt bland hoppare
Fallskärmshoppare har oftare ont i nacken och ryggen
än icke-hoppare. Det blev resultatet av en undersökning
som två hoppande sjukgymnaster gjort som studenter.
Text

Viktoria Burén och Jenny Nilsson

Illustration Katti Bauer

januari 2004 påbörjade vi vår sjukgymnastutbildning vid Karolinska Institutet, Stockholm. I utbildningen ingår
ett avslutande projektarbete.
Nack- och ryggbesvär är relativt vanligt bland den svenska befolkningen och
fallskärmshoppare är inte undantagna. Vi
var nyfikna på om det var någon skillnad
mellan oss fallskärmshoppare och den
övriga svenska befolkningen. Under åren
som vi hoppat fallskärm har vi kunnat se
att en och annan fallskärmshoppare har
nack- och ryggbesvär och vi ville använda
våra kunskaper genom att titta lite närmare på det. Därför tog vi chansen att
förena nytta med nöje och vårt projektarbete blev en teststudie, där vi använde en
egenutvecklad internetbaserad enkät anpassad för fallskärmshoppning.
Frågor till 141 hoppare

Teststudien påbörjades juni 2006 och enkäten skickades ut till 141 personer runt
om i Sverige med frågan om de ville delta
i studien. Totalt var det 102 personer
som besvarade enkäten.
Enkäten innehöll frågor som fångade
upp förekomst av nack- och ryggbesvär
och riskfaktorer associerade till fallskärmens öppningsförfarande. Enkäten var
uppdelad i fyra huvudområden. I den
första delen ställde vi frågor om fallskärmshopparen, till exempel ålder,
längd, vikt och totalt antal fallskärmshopp. Den andra delen handlade om
fallskärmshopparens aktuella utrustning
och bland annat antal hopp med kamera.
Frågor kring fysisk träning, till exempel
hur många timmar fallskärmshopparen
ägnar sig åt konditionsträning per vecka
ställdes i den tredje delen. Den fjärde och
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sista delen handlade om besvär från
nacke, skuldror och rygg.
Hoppare har oftare ont

Resultaten från teststudien visade att aktiva fallskärmshoppare hade en ökad förekomst av besvär från nacke och skuldra
jämfört med den svenska befolkningen.
Den riskfaktor som visade tydligast samband med besvären var om hopparen tidigare hade haft nack- och ryggbesvär.
Ett svårtolkat fynd som vi såg var att om
hopparen hade gjort mer än 50 hopp under januari till juni 2006 var det vanligare med nack- och ryggbesvär. Det här
fyndet visade sig inte ha någon relation
till den enskilde hopparens totala antal
fallskärmshopp, då det totala antalet fallskärmshopp inte gav ökade besvär. Däremot kunde vi se att konditionsträning i
minst två timmar per vecka visade sig ha
en förebyggande effekt.
Ytterligare, större enkät

Numera är vi legitimerade sjukgymnaster
och har arbetat som det under en tid,
men är tillbaka på Karolinska Institutet
och studerar på avancerad nivå. Även här
ingår projektarbeten och vi tycker att det
är väldigt intressant att fördjupa oss
inom det som händer med kroppen under ett fallskärmshopp. Vi kommer därför att arbeta vidare med kvalitetstestning av enkäten i två steg och beroende
på utfallet av de testerna gör vi eventuellt
en ny enkätstudie som riktar sig till en
större grupp fallskärmshoppare.
Det övergripande syftet för projekten
är att undersöka hur stor förekomsten av
nack- och ryggbesvär är bland fallskärmshopparna och att finna riskfaktorer som

är relaterade till sporten och framför allt
till fallskärmens öppningsförlopp. När
riskfaktorerna är kända kan åtgärder, till
exempel träningsprogram eller strategier,
tas fram för att minska riskerna och hopparna kan själva välja i vilken grad de vill
försöka minimera riskerna att drabbas av
nacksmärtor.
Vi vill värna om sporten, genom att
värna om varandra.
■

I nacken finns mer än
20 muskelpar och 30
leder att hålla koll på.

Har ni frågor om det här så kontakta oss gärna:
• Viktoria Burén (FKA), 0702-34 06 47,
e-post: viktoria.buren.193@student.ki.se
• Jenny Nilsson (SF), 0702-61 73 68,
e-post: jenny.nilsson.668@student.ki.se

Från www.vh.org

I

25

NEW DEAL

Artikelförfattaren Fredrik
Eriksson följer koncentrerat
en låtsaselev i vindtunneln.

I våras anordnade förbundet för andra gången ett vindtunnelläger för
blivande AFF-instruktörer. Under en helg tränade 21 deltagare på att
stoppa allmänt trilskande låtsaselever i blåsröret.
Text

Fredrik Eriksson

Foto

Pontus Wallin, Torbjörn Eriksson

V

illigt kan jag erkänna att jag dragits
med i fallskärmssveriges iver att få
fram fler AFF-instruktörer. Jag har alltid
gillat utbildningsformen AFF, så jag anmälde mig till instruktörskursen i vintras. För andra gången i rad anordnade
Svenska Fallskärmsförbundet ett vindtunnelläger i engelska Bedford för blivande AFF-instruktörer.
Mina förväntningar var höga. Jag såg
fram emot att få vara elev igen och få
suga i mig den kunskap som finns hos
våra AFF-examinatörer – men också att

Torbjörn Eriksson

Här är hela gänget
som följde med på
AFF-träningsläger i
Bedfords vindtunnel
i maj i år.
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fick jag stundtals pustande ilningar av
välmående.
Fallskärmssverige åker på vuxenutflykt, liksom. Mycket angenämt!
Veteraner och hot-shots

få veta om jag höll måttet som blivande
AFF-instruktör.
I stort sett alla de 21 kursdeltagarna
samlades i Nyköpings Fallskärmsklubbs
klubbstuga på torsdag morgon för en
teoretisk genomgång av AFF-konceptet.
Många av Sveriges klubbar var representerade. Nyköping valdes med tanke på
att Ryan Air har sin största svenska bas
där. Därmed kunde teorigenomgången
hållas till sista minut när det var dags att
åka de två kilometrarna över fältet och
checka in. Redan vid det stadiet i kursen

Fredag morgon. Resan till Bedford hade
gått bra. Både flyg och hyrbilar fungerade som de skulle och nu befann vi oss i
Bedfordtunnelns flerbäddsrum. Våra instruktörer hade beordrat samling på fredag morgon, sammanlagt 21 deltagare
och sju instruktörer. På coachsidan fanns
både den gedigna erfarenheten – i form
av Jens Grahn och Chippe Lindberg från
Stockholm – samt de nya, unga, snabba
hopparna som Jens Thögersen och Joar
Stenquist från Skåne.
Dagen kom att innehålla två tunnelpass med totalt cirka tjugo minuters flygning. Under det första tiominuterspasset
övade vi fallställning och förflyttningar
och såg till att bli lite varma i kläderna.
Under dagens andra pass övade vi AFFnivåerna 1-3, alltså de nivåer som har två
instruktörer.
Den som tror att det inte går att öva
AFF i tunneln får nog tänka om! Aj vilket utbildningshjälpmedel denna leksak
är! Glöm kvastskaft och rullbrädor, vindtunnel är ”the shit”! Dagen slutade sent
för vissa av oss. Det hade varit en dag
med mycket väntan, men vad bra den
hade varit!
Lördagen skulle innehålla ytterligare
ett skillspass samt ett AFF-nivåpass på
hoppen 4-5, som är nivåer med en instruktör. Gårdagens tjugo minuter i tunneln hade satt sig i kroppen på många
kursdeltagare, både i form av bättre flyt i
fritt fall men också vissa smärtor i kroppen. Tjugo minuter i en stor fläkt låter ju
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Pontus Wallin

AFF-träning i vindtunnel

Joaquim Forasetto

Nära ögat!
av Stefan ”Schwede” Andersson

Året var 1989. Jag var en glad elev och Göteborgsklubben hade fått in
de nya Zeroxriggarna, med de nya fyrkantsskärmarna Manta. Vilket lyft
från att hoppa piggyback och PC (en rundkalott ej att förväxla med dagens
använda förkortning).
Detta var mitt andra hopp med den nya utrustningen (vi hade tio stycken
så det fanns nu gott om utrustning för oss elever), jag tror att vi bara
hade haft den en vecka hos oss i klubben.
Jag gjorde mitt hopp enligt stegringsplanen, tror att det var hopp nummer 20, och drog min skärm på avsedd höjd. Döm om min förvåning när
skärmen har öppnats och jag hänger dubbelvikt med huvudet ner mot fötterna! Jag kravlar upp ryggen mot riggen och får tag i bärremmarna och
styrhandtagen – ser mig runt omkring och börjar kolla höjden. Men höjdmätaren hänger inte där den brukar utan på min vänstra sida. Kollar i alla
fall höjden och ser att jag har gott om tid innan jag skall flyga den underbara Mantan ned för landning.
Landar i närheten av avsedd plats och börjar samla ihop min utrustning,
går mot ”plattan” när en instruktör frågar hur det var.
”Kanon, men jag hade en konstig öppning.”
”Vad menar du?”, frågar instruktören som är Kotte Nyberg.
”Jo, när skärmen kom ut och hade utvecklat sig så hängde jag med huvudet nedåt. Det gjorde jag inte förra gången.”
”Det där låter ju konstigt... får jag se...”
Jag visade, och när jag släpper skärmen mor marken säger Kotte:
”Men vänta nu... har du knäppt av dig bröstremmen?”
”Nä, det hann jag inte efter jag landade.”
”Va... ööh… kom hit och kolla!
Kotte ropade efter en annan instruktör. Han kom och kollade och bad
att jag skulle gå ur utrustningen. De tog hand om grejerna och kilade iväg
– och där stod jag och fattade ingenting.
Lite senare under eftermiddagen kom folk och frågade hur jag mådde
och kände mig.
”Ööh… vaddå… jag är helt okej”, svarade jag och fattade ingenting.
Fler och fler kom och frågade mig och jag fattade fortfarande ingenting
förrän senare under kvällen, när de förklarade vad som hade sagts.
”Du har en jävla tur!”

”Vaddå – jag tycker ju att de är skoj att hoppa.”
”Ja men, du har tur att du lever!”
”Jaha… förklara..?”
”Jo, din bröstrem gick av när skärmen öppnade sig, och du ramlade
inte ur selen.
”Hmmm, vänta nu... Var det därför jag hängde med huvudet ner när
skärmen hade öppnat sig..?”
”Ja.”
”Upps...”
Det visade sig senare vid en noggrannare kontroll att bröstremmen
bara var fäst med en tråd på ena sidan och hade slitits loss. Min räddning
var att vi hade behållit konstruktionen med en magrem, för att omställningen inte skulle bli för stor för oss elever som hade hoppat med piggybacksystemet. Så när skärmen öppnades och bröstremmen gick av, räddade
den magremmen mitt liv.
●

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.

inte så ansträngande, men det är faktiskt
värre än vad man kan tro. Framförallt
om man är ovan vid att flyga tunnel.
Otroligt lärorikt

Kursens fjärde och sista dag innebar ett
avslutande sexminuterspass som innehöll
elev i spinn och elev i ryggläge. Jag har
sällan varit så ansträngd efter endast sex
minuters aktivitet förut. Detta pass var
otroligt lärorikt – att om och om kunna
träna spinn med elev går bara att göra i
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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.

en tunnelmiljö! Efter det allvaret byggde
vi kursdeltagare ihop tre stycken sjumannaformationer och lekte loss under kursens avslutande sex minuters tunneltid.
Sammanfattningsvis kan jag säga att
mina höga förväntningar införlivades
med råge. Om någon har funderingar på
att gå denna kurs nästa år så fundera inte
längre utan gör det!
Jag hoppas och tror att AFF växer sig
större än det är idag. Efter examinationen i Västerås 22-25 maj var redan

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

omkring tjugo nya svenska AFF-instruktörer klara.
■
AFF-träning i vindtunnel
Kurslängd: Fyra dagar.
Kurskostnad: 4 500 kronor, exklusive resa och mat.
Resekostnad: Cirka 700 kronor tur och retur med Ryan Air,
samt runt 400 för hyrbil inklusive bensin.
Matkostnad: 500 - 1500 kronor.
Tid i tunnel: Cirka 50 minuter per elev.
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NYFIKEN PÅ

Suzanne
Vid sidan av både heltidsstudier och jobb på heltid har Suzanne Bejås
varit ansvarig för organisationen av de omtalade midsommarfestivalerna
på Skånes fallskärmsklubb. En målmedveten tjej som redan kommit en bra
bit på väg med att besöka jordens alla länder.

Text

Anna Oscarson

Foto

Ludvig Engelbert

allskärmshoppning var en av punkterna
på Suzannes lista på saker som hon vill
F
göra, se och uppleva i livet. Efter att ha
checkat av bungyjump, dykcert, bo utomlands, vandra i Nepal och dricka chai-te i Indien så blev det dags för ett tandemhopp.
”Det var då det hände. Precis där vid
’Hoppa tandem’ – check. Jag blev helt förälskad i hoppningen. Tandemhoppet gjorde
jag i Australien och efter hoppet var jag helt
lyrisk. Jag fullkomligt älskade det och visste
direkt att jag skulle börja hoppa när jag
kom hem igen”, säger hon.
Efter att hon kommit hem
från sin första Australienresa
övertalade hon en av

SUZANNE
BEJÅS
Namn: Suzanne Bejås.
Ålder: Född 1979.
Klubb: Skånes fallskärmsklubb.
Yrke: Student 100%, fältsäljare 100%.
Familj: Sambon Ludvig ”Ludde” Engelbert
och hunden Spock.
Intressen (vid sidan av hoppningen): Resa
massvis, skidor, dyka, rida.
Började hoppa: 2001.
Antal hopp: 800-900.

sina bästa vänner, Diana ”Diddi” Grüner, att
gå en kurs med henne. De anmälde sig till en
AFF-kurs våren 2001 med siktet att bli klara
så snabbt som möjligt. Suzanne skulle tillbaka
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Det pinsammaste minnet från utbildningen inträffade efter första eller andra
hoppet. Hon och Diddi hade köpt varsin
jacka från klubben med texten Skydive
Sweden, eller något sådant, stort skrivet
på ryggen. Senare under kvällen drog de
på sig sina nya coola jackor och drog ner
och åkte inlines på Ribban, Malmös
strandpromenad.
”Vi tyckte vi var hur häftiga som helst
när vi åkte runt där i våra nya jackor. Efter en halvtimmes glidande så ropar någon efter oss och vem är inte det om inte
käre Martin Bäcklin, tillika vår AFF-instruktör. Han skrattade gott åt oss med
våra nyinköpta jackor och vi tyckte det
var hur pinsamt som helst att vi skulle
möta just honom av alla människor. Efter att vi sagt hejdå till honom så satte vi
oss bakom ett hus, drog av oss jackorna
och åkte hem.”

Foto: Kajsa Holst

Martin Hämälainen

NYFIKEN PÅ

På väg upp till Anapurna basecamp i Nepal.
Absolut en av de vackraste platserna på jorden.
Efter en dryg veckas trekking nådde vi lägret (ca
4 500 m) och där var det vrålkallt. Trots att bara
näsan syntes frös jag som ett djur.

Hade fanclub

Skojhopp med Ludde
ovanför de skånska
slätterna.

till Australien under sommaren och ville
ha certet så att hon kunde hoppa där igen.
Utelandade vid Mc Donalds

en helt annan dimension. Jag var på nytt
insåld och är fortfarande förälskad.”
Lyckad organisation

Under midsommarlägren i Skåne som
hållits de senaste tre åren har Suzanne varit ansvarig för organisationen. Klubbens
hoppare har hjälpt till men Suzanne har
dragit ett stort lass.
Vid sidan av både heltidsjobb och heltidsstudier krävdes det ett schema som var
strukturerat ner på minutnivå. Att arrangera ett midsommarläger kräver massvis
av jobb och Suzanne säger att hon trots
att hon under festivalen bara hann göra
ett fåtal trackhopp mycket väl kan tänka
sig att organisera fler.
”Att organisera festivaler som för hopparna samman och hoppningen framåt är
otroligt givande. Detta år har vi paus för
att ägna oss lite åt oss själva för en stund.
Men man vet aldrig vilka festivalplaner som smids på Skåneklubben.”
Suzanne är född och uppvuxen i Malmö. Hela hennes liv har varit fyllt av alla
möjliga fritidsaktiviteter. Hon har spelat
tennis, dansat balett, tävlingssimmat,
spelat golf, vindsurfat, ridit sen hon var
fyra och hållit på med voltige (gymnastik
på hästryggen).
”Vi var faktiskt med på SM men kom
toksist”, berättar hon.
”Ja, jag provade på en massa saker när
jag var yngre. Hästarna var dock det enda
som jag hela tiden fortsatte med. Numera har jag tyvärr ett uppehåll från hästar-

Ludvig Engelbert

Utsikt över staden
Nampula i Moçambique. Från ett av landets alla sockertoppsberg. Vandrade upp
tillsammans med Ludde, Starke-Staffan Linde och vår vän den lokala poeten Idi-amin.

Hon kommer specifikt ihåg två händelser
från utbildningen. Den första var en utelandning där hon landade bredvid
McDonalds parkering.
”Chockad och ledsen gick jag in på
McDonalds och ringde till fältet. Det är
nog inte varje dag som McDonalds får
besök av en chockad tjej iförd elevutrustning och rosa hjälm.”

Den första tiden av hennes hoppkarriär
ägnade hon till att ligga på magen. Hon
var med i ett fyrmannalag som hette
Air4’s. (Övriga lagmedlemmar var Bo
”Bullen” Strand, Jennie Krantz och Åsa
Lierud.) Air4’s gjorde väl egentligen inte
så många laghopp utan satsade mest på
att underhålla den trogna skara av fans
som de hade. De ordnade vip-kvällar,
hade medlemskort med rankingnummer
och gav ut en cd med Air4’s favoriter.
”Efter min storslagna fyrmannakarriär
fick jag en liten svacka och började inbilla
mig att gräset var grönare på andra sidan
grindarna. Men den svackan försvann
snabbt efter att jag en dag hoppade med
sambon Ludvig ”Ludde” Engelbert och
Andreas Hedlund i ett friflygarhopp. Det
var då jag på allvar blev frälst i hoppningen. Varför hade jag inte friflugit tidigare?
Ligga på magen var ju kul men friflyga var ju i
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NYFIKEN PÅ
på väg insåg de att det skulle bli bra kallt
eftersom de passerade snö på väg upp till
festivalområdet. Där satt de på sin filt
när alla japaner runt omkring kom med
full utrustning så som bara japaner kan.
De lägger väldigt stor vikt på det där
med utrustning, oavsett om det är för en
helg kantad med festival, rätt shoppinggear eller träningsutrustning. Suzannes
och hennes vänners packning rymdes i
en liten väska, japanerna rullade in sin
utrustning med kärror.

Diana ”Diddi” Grüner:
Jag och Suz lärde
känna varandra på
gymnasiet.Vi hamnade på en två
veckors semester
till Agia Napa efter
att ha känt varandra i tre månader
och har varit oskiljbara sedan dess.
Ett av mina minnen om min bästa
vän var faktiskt från den resan. Jag
och Suzanne hade efter sparrisätande direkt ur burk, blivit magsjuka och
tvungna att åka till sjukhuset för att ta
en spruta. Vi hamnade på varsin
brits, jag på ena sidan om skynket
och Suzanne på andra. Trots sina
många vaccinationer är hon livrädd
för sprutor.
Jag hörde hur hon kved och plötsligt skriker hon mamma följt av illtjut.
Vad gör jag? Viker mig av skratt! Det
är vad jag kallar äkta kärlek…
Det var Suz förtjänst att jag började hoppa fallskärm. Jag är glad att
ha en sådan fin vän som Suzanne.

Gled förbi kön

na eftersom de blev bortprioriterade för
tre år sedan när jag började plugga på
heltid samtidigt som jag fortsatte mitt
fulltidsjobb. Men snart är studierna slut
och då hoppar jag nog upp på hästryggen
igen.”
Tillbaka från Tokyo

Hon älskar att resa och på den där listan
står också ”se hela världen”. Hittills har
hon checkat av 40 länder och har alltså
140 kvar. Under våren har hon befunnit
sig tre månader i Tokyo där hon varit för
att slutföra studierna. Hon har gjort praktik på Tetra Pak på avdelningarna designservice, design-handling och prepress.
Det vill säga de grafiska avdelningarna
innan designen faktiskt trycks.
Förutom jobb var hon bland annat på
en väldigt rolig och galen trance-festival
uppe i bergen där hon och hennes vänner
tänkte sova på en filt under träden. Väl

För att väga upp skogsfestivaler ser hon
också till att visa sig på rätt glampartyn i
Tokyo. ”Har man fått domen att stå i kö
i tre timmar innan man kommer in och
är på väg att ge upp då är alla knep tillåtna. Men lögnen en kille drog om att jag
och mina tjejkompisar skulle vara Victoria secret-modeller slår nog alla rekord.
Jag ville bara försvinna när jag hörde hur
han drog till med världens vackraste modeller. Till min stora förvåning funkade
det! Vi fick ett rosa band runt armen och
kunde snabbt och lätt trippa förbi tretimmarskön och dessutom flanera i viplogen tillsammans med riktiga modeller
och designers.”
Suzanne behöver sina vänner och de
hon älskar runt sig. Utan det sociala och
en obligatorisk latte varje dag blir hon
knäpp, säger hon. Hon är väldigt målmedveten och strävar alltid efter att nå
sina ibland lite för högt uppsatta mål.
Manipulativa personer är något Suzanne inte kan stå ut med. Hon vill ha
ärliga och raka personer i sin närhet.
Inom hoppningen blir hon förbannad
när folk gör saker som kan skada andra
eller sig själva.
”Glad är jag för det mesta eftersom jag
får ut det jag vill av livet. Tillsammans

med Ludde har jag ett fantastiskt liv där
vi reser mycket och gör alla äventyr ihop.
Jag blir också glad när jag når mina mål
och känner att jag utvecklas.”

Tokyo – uppe i Mori
Tower i Ropongi Hills,
på 52 våningen där
det utöver utsikt även
är konstutställningar
och glam-partyn.

Hoppade högt från ballong

På frågan vilken som är hennes bästa
hoppupplevelse har hon svårt att välja.
Ett ballonghopp från 6 000 meters höjd
över Ringsjön i Skåne ligger bra till. Likaså trackhoppen under midsommarfestivalerna och ett flertal härliga friflygarhopp med vännerna.
Frågan om den värsta hoppupplevelsen är mer lättbesvarad. När hon stod
som hoppledare en dag för två år sedan
fick hon se Luddes reserv lösas ut av
räddningsutlösaren under dyket inför en
swooplandning. Resultatet blev att ingen
av kalotterna bar som de skulle och Ludde slog hårt i marken.
”Det var fruktansvärt jobbigt att
springa ut på fältet och inte veta vad jag
skulle mötas av.”
Ludde bröt otroligt nog ”bara” lårbenet och fick sitta i rullstol en kort tid och
sedan gå på kryckor ett halvår. Han har
blivit bra och hoppar igen men har fortfarande besvär lite då och då.
■

Chocas Mar i Moçambique. Milslång strand,
vackert och helt öde. Vi
sov ute under bar himmel, myggnät förstås.
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När jag lärde känna Suzanne så
slogs jag av hennes väldigt många
goda sidor. Jag
kunde inte riktigt
förstå hur alla dessa positiva egenskaper kunde få
plats i en och samma person. Att på
ett så framgångsrikt sätt kombinera
målfokus och struktur med total ödmjukhet och generositet är det som
gör henne så speciell. Jag har hittat
min lagkamrat i livet.

Boel Stier

Ludvig "Ludde" Engelbert:
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Internationell sta
nu försöker åtgärda. Han är ordförande i
IPC:s materiel- och säkerhetskommitté som
jobbar med just de här frågorna.
Här har vi översatt delar av den senaste
statistikrapporten. Anledningen att siffrorna
som publiceras här berör 2006 och alltså
inte är purfärska är att det tar nästan ett år
för IPC att samla in och sammanställa statistiken.

Sedan arton år tillbaka finns det internationell statistik som visar hur och
hur ofta fallskärmshoppare dör i sporten. Siffrorna är inte heltäckande men
kan ändå ge en fingervisning om riskerna vi möter. Den senaste statistikrapporten bekräftar den utveckling vi sett de senaste tio, femton åren: vi slår oss
allt oftare under bärande fallskärm och i landningar med snabba kalotter.

Text

Boel Stier

I

PC, International Parachuting Commission,
gör en årlig sammanställning av internationell
statistik kring dödsolyckor i vår sport. Genom att
försöka ge en överblick över hur de inträffar, och
helst varför, är målet att utveckla arbetet med säkerhets- och utbildningsfrågor.

I Sverige för vi noggrann statistik inte bara över
olyckor som är så allvarliga att de slutar med dödlig utgång utan även över andra skador och olyckor. Det kan tyckas märkligt att man inte samlar in
mer omfattande uppgifter även på internationell
nivå och det är något som svenske Ola Jameson just

Olika länder – olika svar

De internationella siffersammanställningarna lider av en hel del brister. Alla länder
som tillfrågas besvarar inte frågorna och inte
heller kan alla länder uppge exakta eller heltäckande uppgifter. 2006 års rapport bygger
på information från 39 av 74 tillfrågade länder så med andra ord har bara 53% av de
tillfrågade länderna bidragit med uppgifter.
Trots tillkortakommanden är detta det
bästa vi har vad gäller samlad information
kring olyckor i vår sport på internationell
nivå. Under åren 1988-2006 har mellan 32
och 42 länder årligen besvarat frågorna i
IPC:s formulär. Även om det inte går att
dra säkra slutsatser på grundval av materialet erbjuder det ett bra underlag för reflektion och diskussion kring säkerhetsfrågor.
Dessutom finns de tio största hoppländerna
i världen (räknat i antal genomförda hopp)
med bland de som har bidragit till rapporten: USA, Frankrike, Tyskland, Tjeckien,
Australien, Kanada, Italien, Ryssland, Spanien och England. Det ger uppgifterna en
hel del trovärdighet.
Om du har frågor om informationen
här och, eller, vill få tag i andra års rapporter, kan du skicka ett mejl till
lmcnulty@skydiveireland.ie.
■

Tabell 2
Dödsolyckor 1989-2006
Här kan du se den internationella
statistiken över dödsolyckor från
1989 fram till 2006.
Antal hopp per dödsolycka i de
39 uppgiftslämnande länderna under 2006 var 116 827 medan antal

År 1989-1997

der som har kunnat bidra med exakta uppgifter och inte bara rena
uppskattningar, ser siffrorna något
annorlunda ut: 107 314 hopp per
dödsolycka samt 14 440 hoppare
per förolyckad hoppare.

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Antal dödsolyckor per år

97

70

74

59

101

70

64

76

78

Antal hopp/hoppare

16

16

20

15

14

18

17

19

17

Antal hopp/dödsolycka

57362

74143

65514

77830

52156

72345

86917

79128

87735

Antal hoppare/dödsolycka

3513

4528

3313

5094

3670

4075

5036

4254

5182

År 1998-2006

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Antal dödsolyckor per år

72

60

63

92

73

82

53

64

51

Antal hopp/hoppare

17

17

16

16

16

16

11

8

7

Antal hopp/dödsolycka

77733

93236

91277

74700

79028

77263 100618 96052 116827

Antal hoppare/dödsolycka

4619

5598

5641

4534

4893

4909

Tabell 3
Så fördelar sig dödsolyckorna över hoppare
med olika erfarenhetsnivåer samt över olika
kategorier av orsaker
från 1990 till 2006.
Observera att endast
32 av de bidragande 39
länderna ingår i de här
uppgifterna, eftersom
bara de kunde dela upp
sin statistik i just de här
kategorierna.

32

hoppare per dödsolycka i samma
länder och period var 16 327.
Dessa siffror inkluderar tandemhopp, som stod för 10,8% av
alla hopp under året. Om man tittar närmare enbart på de 17 län-

9307

12602

16327

Förolyckade hoppares erfarenhetsnivåer samt olycksorsaker 1990-2006
Dödsfall
Årtal och % av totalt
Elever
Nybörjare
Erfarna
Totalt

1990
24
23
23
70

%
34
33
33

1991
27
20
25
72

%
38
28
35

1992
23
21
15
59

%
39
36
25

1993
29
30
42
101

%
29
30
41

1994
19
27
24
70

%
27
39
34

1995
12
24
28
64

%
19
37
44

1996
13
20
43
76

%
17
26
57

1997
22
20
36
78

%
28
26
46

1990
11
20
12
27
70

%
14
30
17
39

1991
12
15
18
29
74

%
16
20
24
39

1992
12
3
11
33
59

%
20
5
19
56

1993
9
12
20
60
101

%
9
12
20
59

1994
15
1
13
41
70

%
21
1
19
59

1995
11
15
16
22
64

%
17
23
25
34

1996
4
12
13
47
76

%
5
16
17
62

1997
5
14
18
41
78

%
6
18
23
53

Orsaker
Årtal och % av totalt
Losskoppling, ingen reserv
Losskoppling, lågt reservdrag
Inget eller lågt drag av huvudskärm
Övriga orsaker
Totalt
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atistik om olyckor
Tabell 1

Separat statistik

Antal dödsolyckor år 2006
fördelade på hopparkategorier och orsaker
Antal hoppare

186.004

Antal hopp

5.311.515

Antal dödsolyckor

51

Elever

11

Nybörjare

9
31

Erfarna
Losskoppling, ingen reserv

1

Losskoppling, lågt reservdrag

4

Inget eller lågt drag av huvudskärm

9

Frifallskollision

1

Snabba kalotter

16

Övriga landningsorsaker

5

Tandemolyckor

2

Andra orsaker

13

för Sverige

51 dödsfall inträffade inom
fallskärmssporten bland de
39 uppgiftslämnande länderna år 2006. IPC har räknat
bort tre dödsfall (varav två
bedömdes som självmord
och ett som mord) eftersom
de inte klassas som fallskärmsolyckor.
Enligt rapporten gjordes år
2006 hela 5,96 miljoner fallskärmshopp på olika hoppfält
runt om i världen av 832 683
hoppare. I de här siffrorna ingår tandemhopp. Utan tandemhopp blir det 5,31 miljoner hopp gjorda av 186 004
hoppare.

Norge, Frankrike
och Finland
Rapporten redovisar separata siffror från fyra länder som för särskilt bra statistik och som dessutom gjort det under lång tid. Länderna är Sverige, Norge, Frankrike och Finland.
När man ser dem som svensk ligger det nära till hands att slå
sig för bröstet. Sifforna för hela perioden visar att vi ligger näst
bäst till efter Frankrike. Däremot är siffrorna för den senaste
femårsperioden märkbart bra i jämförelse. Enligt dem gör vi
omkring tre gånger så många hopp per dödsolycka som hoppare
i de andra tre länderna.
Eller har vi mest haft tur?

Tabell 4
Övriga olycksorsaker 2006
36 av 51 dödsolyckor (71%), inträffade där hopparen hade åtminstone en
fungerande fallskärm ute. 23 av 51 dödsolyckor (45%), inträffade efter att
hopparen hade öppnat en fungerande huvudfallskärm.
Övriga orsaker (se tabell 3) fördelat på kategorier

antal

andel

16

43%

Toppen på en pyramid

Landningsmisstag

5

14%

Utrustningsproblem

5

14%

Kalottkollisioner

2

5%

Tandemolyckor

2

5%

Frifallskollisioner

1

3%

Losskoppling och baglåsning på reserven

1

3%

Felfungerande elevutlösningsapparat, inget reservdrag

1

3%

Landning under två skärmar

1

3%

Rotation under skärm till marken

1

3%

Kollision i öppningen (CF)

1

3%

Medicinska problem och kollision med byggnad

1

3%

Ola Jameson, svensk riksinstruktör 2001-06 och nu ordförande i
IPC:s materiel- och säkerhetskommitté säger så här:
”Tittar man på hela perioden ligger vi bra till jämfört med
Finland och Norge. Vi kan absolut säga att vi har en säkerhetsnivå som inte är sämre än i andra länder men exakt hur bra den är
och varför vet vi tyvärr inte idag. Det finns nämligen stora problem med detta att bara räkna dödsfall. Säg att vi har tio dödsfall
i Finland under en tioårsperiod och bara ett i Sverige. Då kan det
ju vara så att vi har 999 olyckshändelser i Sverige som är väldigtnära-ögat-olyckor medan Finland har noll sådana. I så fall ger inte
sifforna en bra bild av verkligheten. Felmarginalen är stor och det

37

100%

Snabba kalotter

Totalt

Dödsfall
1998
16
4
52
72

%
22
6
72

1999
16
15
29
60

%
27
25
48

2000
19
15
29
63

%
30
24
46

2001
27
23
42
92

%
29
25
46

2002
15
14
44
73

%
21
19
60

2003
14
28
40
82

%
17
34
49

2004
8
11
34
53

%
15
21
64

2005
15
19
30
64

%
23
30
47

2006
11
9
31
51

%
22
18
60

Årtal och %
Elever
Nybörjare
Erfarna
Totalt

1998
1
2
14
55
72

%
1
3
19
76

1999
2
7
9
42
60

%
3
12
15
70

2000
3
5
7
48
63

%
5
8
11
76

2001
3
13
12
64
92

%
3
14
13
70

2002
2
4
12
55
73

%
3
5
16
75

2003
5
11
11
55
82

%
6
13
13
67

2004
0
3
3
47
53

%
0
6
6
87

2005
4
10
6
44
64

%
6
16
9
69

2006
1
4
9
37
51

%
2
8
18
72

Årtal och %
Losskoppl., ingen reserv
Losskoppl., låg reserv
Inget / lågt drag av h.k.
Övriga orsaker
Totalt
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”

Fortsättning på nästa sida

Trots
tillkortakommanden
är detta det
bästa vi har vad
gäller samlad
information
kring olyckor i
vår sport på
internationell
nivå.
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”

James Cumberland

INTERNATIONELL STATISTIK

Felmarginalen är stor:
Det kan ju vara så att vi har
999 olyckshändelser i Sverige
som är väldigt-nära-ögat-olyckor
medan Finland har noll sådana.
Ola Jameson, ordförande i IPC:s
materiel- och säkerhetskommitté

Sverige, Norge, Frankrike och Finland
Sverige

1963-2006

2002-2006

Antal hopp per dödsfall

59 461

265 276

Antal hoppare per förolyckad hoppare

2 534

10 660

1963-2006

2002-2006

Antal hopp per dödsfall

43 046

80 818

Antal hoppare per förolyckad hoppare

2 517

3 428

1963-2006

2002-2006

Antal hopp per dödsfall

60 794

93 838

Antal hoppare per förolyckad hoppare

3 278

6 734

Norge

Frankrike

Finland

1963-2006

2002-2006

Antal hopp per dödsfall

55 868

78 044

Antal hoppare per förolyckad hoppare

2 590

4 905

är väldigt vanskligt att uttala sig utifrån
ett material som bara redovisar dödsfall.
De är ju bara toppen på en pyramid.”
Istället försöker Ola och hans kollegor
i IPC:s Materiel- och säkerhetskommitté
att driva fram ett gemensamt och standardiserat rapporterande även om olyckor och incidenter utan dödlig utgång.
Med utgångspunkt från Anton Westmans undersökningar om svenska olyckor och skador har de skapat möjlighet
för fallskärmsförbund i hela världen att
registrera incidenter via nätet enligt samma kategorier, så att materialet ska vara
jämförbart.
”Det går långsamt men ändå framåt.
Vårt mål är att inte bara jobba reaktivt
genom att se på dödsolyckor utan att
samla data för att långt tidigare upptäcka
mönster som kan leda till olyckor.”

PRYLT 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

(18 maj) Säljer min utrustning Rigg: Mirage G3, Cypres
2. Huvudkalott: Sabre 2, 210 sqft. Reserv: Smart 190
sqft. Riggväska. Tillverkad år 2004. Cypresen behöver
batteribytas i vinter. Jag är 191 lång, passar till +- 10
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Utbildning och säkerhet kan förbättras

Några av de slutsatser som IPC drar i sin
rapport är att 37 dödsolyckor (73%) av
totalt 51 inträffade trots att hopparen
hade minst en fungerande fallskärm. Tio
av olyckorna (16%) skulle ha kunnat
undvikas om hopparen ifråga hade haft
en räddningsutlösare. Den senare kategorin olyckor har minskat på grund av ett
ökande användande av räddningsutlösare, åtminstone 61 liv räddades av räddningsutlösare under 2006.
21 av dödsolyckorna, 41%, inträffade
efter att hopparen hade öppnat en väl fungerande huvudfallskärm. Dessa ingår i kategorierna ”Snabba kalotter” och ”Övriga
landningsmisstag”. Jämförbara siffror för
2005 och 2004 är 38% respektive 49%.
Det förefaller också som att 41 av de
51 dödsolyckorna har orsakats av den
mänskliga faktorn och felbedömningar
av hopparen ifråga. Det, skriver rapportförfattaren, är en väldigt hög andel och
dessutom en andel som konsekvent har
varit hög under många år. Det pekar på
ett ständigt behov av att förbättra utbildnings- och säkerhetsrutiner på alla nivåer
inom fallskärmshoppningen.
■

Juan Cifuentes, 0733-13 28 53, juacif@gmail.com.
(19 maj) Samurai 136, Smart 135 reserv, Wings Ext.
Säljes som ett paket eller var för sig... allt från 2005, cirka 400 skutt (reserv noll hopp). Peter Johansson:
0706-58 53 89, phbjoh@gmail.com
(30 maj) Husbil till salu, ombyggd Ford Transit. Årsmodell -87, 15.800 mil. Besiktigad maj -08. Bensindriven,
reggad för 5 personer, bra däck, dragkrok. Två gasolflaskor, kyl, kokplatta, gasolvärmare. Förberedd för
förtält. Uttag för 220 v. Pris 28.500:- Finns i Fjällbacka.
Kontakta Johan Johansson:0739-17 17 66, 0522-63 73
00, johan.johansson@markbygg.se
(4 juni) Crossfire2 119 säljes! Riggen är nu såld men har
min Crossfire kvar. Någon där ute som är redo att ta
över den och ge den kärlek? Den är röd, har gått 150
hopp och är från januari 2007. Kontakta Sofie Alzén:
0737-212612, sofie@alzen.se
(15 juni) Jag har köpt nytt, därför säljer jag en: Perigee
kardborrerigg ca 120 hopp, Skärm Mojo 240 cirka 50
hopp,
fyra st piloter (olika storlekar), nätslider, packverktyg,
packvideo. Pris 8.000:- eller bud. Kontakta Bengan:
0705-315540, bengankarlsson@telia.com

S Ä L J E S
Säljer min rigg för 23.000:- kronor. Komplett rigg välskött, nybesiktigad och hoppklar. Huvudkalott Spectre
170 -06 (80 hopp), Cypres 2 (-07), reserv PD160R (0
hopp, -93). Allt sitter i en Javelin J3 (-93) som gått 450
hopp. Riggen passar hoppare med storlek 175-185 cm.
Jag säljer även ett viktbälte inkl. sex kilo för 500:- kronor. Är du intresserad? Ring Bengt på mobiltel. 070-641
58 45. E-post: albrechtsson@telia.com

Tillbaka till de svenska sifforrna lägger
Ola till att något man trots allt kan se är
att vi är relativt förskonade från allvarliga
landningsolyckor jämfört med andra länder. Vi har haft ett antal landningsolyckor
med svåra skador som följd och en dödsolycka 2005 men de är färre än utomlands.
”Det kanske har att göra med den
grad av social kontroll som vi, på gott
och ont, har här och som inte alltid finns
i andra länder.

cm. Allt har gått ca 40 hopp totalt så den börjar precis
bli okej att packa! Det finns inget att anmärka på, allt är
i nyskick. Pris 38.500:- Finns i Stockholm. Kontakta
Lars Ahlstedt, 0735-11 11 91, ahlstedt.lars@gmail.com
(18 maj) Jag säljer min dotters rigg som består av: Huvudskärm: Merit 170, cirka 350 hopp, tillverkningsdatum 11/1997. Reserv: PD 143, 2/1992. Rigg: RWS Vector I, 1/1992. Ny större slider installerad för att få riktigt
mjuka öppningar. Utrustningen är i gott skick och passar för en cirka 170 cm lång person. Skönheten kan beskådas i Gryttjom. Perfekt som första rigg och för maghoppning. OBS! Cypres saknas. Säljes billigt, kontakta

(17 juni) Komplett rigg: Javelin (-11/98), HK Silhouette
150 sqft (-11/98), PD reserv 143 sqft (-11/98), Cypres
(01/99). Softlinks. Hackey. Cirka 400 hopp. Passar bra
på person runt ca 160-173 cm 50-65 kg. Hoppklar. Pris
19.500:- Finns i Stockholm / Gryttjom. Kontakta Tina,
070-483 67 77, pa.moln@bredband.net
(20 juni) Jag vill sälja min rigg (komplett): Teardrop från 98, PD reserv 126 -98, Sabre 150 -91, Cypres -97. Jag
säljer den för 7.000:- eftersom cypresen är inne på sitt
sista år. Reserven är nykontrollerad, och batterierna nybytta. Hör av dig till Emma: ehs.eriksson@swipnet.se

(22 juni) Jag har en Spectre 120 med ca 200-250 hopp
till salu. Pris 6.000:Kontakta Nisse Norin: nisse@aast.se
Säljes, mångfärgad Stiletto 120 kvadratfot (-00, ca 700
hopp) med nya linor. Pris: bud. Tobias Johansson 073829 75 54, void.tj@gmail.com

K Ö P E S
(22 maj) Har du en eller vet någon som vill sälja sin
Spectre 120 eller Pilot 117, så hör av dig omgående.
Svara till Lennart Vestbom: 073-987 99 89,
lennart.vestbom@swipnet.se
(27 maj) Söker med ljus och lyckta efter en rigg med
210-230 skärm. Allt är av intresse, ompackad och
hoppklart är ett klart plus. Jag är 187 cm lång. Är även
intresserad av att köpa hjälm, höjdmätare och kläder.
Har du något eller känner du någon som tänker sälja så
hör av dig till Henrik Raimer: 0707-15 56 48,
raimer@telia.com
(2 juni) Skärm köpes! Efter att ha flugit hoppare i Visby i
helgen, med 15 mils sikt i ett underbart väder, så måste
jag bara certa in och börja hoppa igen efter ett par års
uppehåll. Söker därför en komplett utrustning med 190
kvadratfötters huvudkalott. Gärna en Merit. I bra skick
för ”motionshoppning”, passande mig som är 186 cm
lång. Kontakta Joakim Widegren (pilot och snart
även hoppare i GOF), telefon: 0705-31 90 89,
e-post: joakim.widegren@labdata.se
(16 juni) Jag söker en Z1-integral, storlek M eller L, av
gamla modellen med rund form i nacken, metallskruvar
och metallspänne för visiret. Allt av intresse. Peter Ekstrom: peterekstrom@hotmail.com, 0704-42 63 39.
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Posttidning B
Svensk Fallskärmssport
Himmelsdyk
Box 110
SE-438 23 Landvetter
Suède

Medlemmarna i svenske Niklas Hemlins amerikanska FS4-lag Fastrax med fyrverkerier fastsatta på benen
under en uppvisning över Skydive Palatka i Florida, USA. Foto: Norman Kent

